بيان صحفي
عيتاني استقبل سفير رواندا في لبنان
بيروت ،في  21نيسان  – 2017بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات المهندس نبيل
عيتاني مع سفير رواندا في لبنان ويليامز نكورونزيزا تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين خالل زيارة قام بها
السفير إلى "ايدال" بعد ظهر اليوم.
وأوضح المهندس عيتاني إثر اللقاء أنه تم التطرق إلى سبل تفعيل العالقات بين لبنان ورواندا عبر التعاون
االقتصادي وتشجيع االستثمارات المتبادلة وتسهيل التبادل التجاري .وأكد على ضرورة السعي للترويج المشترك
للمناخ االستثماري وإبراز الفرص المتاحة في كال البلدين من خالل القيام بخطوات مشتركة بين "ايدال" ومؤسسة
تشجيع االستثمار في رواندا ومنها تنظيم ورش عمل اقتصادية ثنائية في سبيل استطالع فرص التعاون وتعزيز
وتسهيل االستثمارات بين البلدين .ودعا إلى فتح السوق الرواندية امام المنتجات اللبنانية وارساء شراكات على
مستوى األعمال السيما من ناحية توريد الخدمات وبعض المكونات التي تدخل في إطار عمل الشركات.
وأكد السفير نكورونزيزا على حرص بالده االستفادة من الخبرات اللبنانية في العديد من المجاالت السيما
الصناعة والزراعة (التفاح والعنب) .واعتبر ان لبنان يزخر بالفرص التي يمكن االستفادة منها لتطوير العالقات
اللبنانية – الرواندية.
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .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 والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية معليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب7251-113 .
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