بيان صحفي
السفير البرازيلي في لبنان يزور"ايدال"

عيتاني :للجالية اللبنانية في البرازيل دور بارز في تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية
بيروت ،في  6ايلول  – 2016بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني مع السفير البرازيلي في لبنان جورج قادري في تفعيل العالقات الثنائية بين البلدين .وكان
قادري قد زار "ايدال" بعد ظهر اليوم ترافقه مديرة مكتب وكالة تشجيع االستثمار والتجارة البرازيلية في دبي
السيدة كارن جونز.
وعرض المهندس عيتاني خالل القاء مهام "ايدال" والخدمات التي يمكن ان تقدمها للمستثمرين مؤكدا على اهمية
الدور الذي يمكن ان تضطلع به الجالية اللبنانية في البرازيل لناحية تعزيز العالقات االقتاادية ،واالستثمارية
خاواا ،بين البلدين  .وأكد عيتاني ان لبنان يملك جميع المقومات للعب دور اساسي في منطقة الشرق األوسط
كقاعدة لألعمال تنطلق منها الشركات األجنبية إلى دول المنطقة .وقال إن هناك اهداف مشتركة يمكن تحقيقها بين
مؤسسات تشجيع االستثمار في كال البلدين ،مرحبا بأي مبادرة من شأنها تنشيط الحركة االستثمارية وتفعيل سبل
التعاون بين لبنان والبرازيل.
من ناحيته ،اكد قادري على ان رجال األعمال البرازيليين يتطلعون إلى المزيد من الفرص االستثمارية في لبنان.
معتبرا أن لكل من البلدين ميزاته التفاضلية .وشدد على وجود مقومات ومعطيات تدفع بالتعاون بين البلدين إلى
مستويات أعلى تعكس حقيقة العالقات التاريخية واالقتصادية.

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لهاا
والحفاااع معهيهااا ومااع إصاادار القااانون  360لتشااجيع االسااتثمارات فااي لبنااان فااي العااام  ،٢٠٠١تاام تعزيااز دور المؤسسااة لتااوفر الخاادمات والتسااهيلت الل مااة
لهمستثمرين وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعهومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعلم
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة
تتمتع "إيدال" باالستقللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجهس الو راء الذي يمارس سهطة الوصاية معهيها
للمزيد من المعلومات:
رياض الصهح ،شارع االمير بشير ،بناية الهعا رية
الطابق الرابع ,ص ب 7251-113
بيروت ,لبنان
هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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