بيان صحفي
وفد من رجال أعمال بلغاريين يزور "ايدال"
بيروت ،في  5ابريل  – 2017بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني مع وفد من رجال األعمال البلغاريين يشارك في منتدى األعمال األول اللبناني – البلغاري
في تفعيل العالقات الثنائية بين البلدين .وكان الوفد قد زار "ايدال" قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس غرفة التجارة
والصناعة البلغارية تسيفيتان سيميونوف يرافقه رئيس مجلس األعمال اللبناني – البلغاري أحمد عالء الدين،
ورئيس مجلس األعمال البلغاري  -اللبناني محمد حسن حميدي صقر.
وعرض المهندس عيتاني خالل القاء دور لبنان الذي يملك جميع المقومات للعب دور اساسي في منطقة الشرق
األوسط كقاعدة لألعمال تنطلق منها الشركات األجنبية إلى دول المنطقة ،مؤكدا انتشار الجاليات اللبنانية في
جميع اصقاع العالم يعزز وصول المنتجات والسلع إلى جميع المناطق في العالم .واستعرض المهندس عيتاني
بيئة األعمال في لبنان والميزات التي يتمتع بها من حيث موقعه الجغرافي الذي يسهل الوصول إلى أسواق
المنطقة وموارده البشرية المتخصصة وحرية تحويل األموال .كما تناول مهام "ايدال" والخدمات التي يمكن ان
تقدمها للمستثمرين .وقال إن هناك اهداف مشتركة يمكن تحقيقها بين البلدين السيما وأن التبادل التجاري ال يزال
خجوال ،مرحبا بأي مبادرة من شأنها تنشيط الحركة االقتصادية وخصوصا االستثمارية وتفعيل سبل التعاون بين
لبنان وبلغاريا.
واستعرض سيميونوف بدوره الميزات االقتصادية التي تتمتع بها بلغاريا ،مشيرا إلى أن هناك العديد من اوجه
الشبه بين لبنان وبلغاريا .وأوضح ان هذه الزيارة تمهد لتطوير العالقات الثنائية وإزالة العراقيل التي تقف في
وجه تعزيز العالقات الثنائية ،مؤكدا أن التعاون يجب ان يشمل مجاالت متعددة السيما المجال التربوي في وقت
تسعى الحكومة البلغارية إلى تحسين النظام التعليمي في البالد .واعتبر أن االنفتاح الذي يتمتع به لبنان يشكل
أساسا مهما لتعزيز العالقات االقتصادية بين الدولتين.
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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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