بيان صحفي
المهندس عيتاني يسلم مشروع "غالس باك " عقد سلة الحوافز
بيروت ،في  30ايار  –2017سلّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني عقد
سلة الحوافز إلى شركة "غالس باك ش.م.ل ".ممثلة باألستاذ عبدهللا رزق بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته األخيرة.
وإثر التوقيع على العقد ،أعرب عيتاني عن سروره النضمام هذا المشروع الجديد إلى مجموعة المشاريع التي قامت المؤسسة
بدعمها ومساندتها .وأوضح أن هذا المصنع يندرج ضمن قطاع الصناعة الذي بات في هذه األيام من بين اكثر القطاعات استقطابا
للمشاريع واالستثمارات ،السيما وأنه يمتلك مقومات هائلة للنمو والتوسّع .واعتبر أن هذا المشروع سوف يلبي حاجة السوق المحلية
إلى العبوات الزجاجية ،موضحا ان المقومات المهمة التي يمتلكها نسبة إلى استخدام التكنولوجيا المتطورة تؤهله للنمو والتصدير إلى
الدول المحيطة.
يذكر ان غالس باك هو عبارة عن مصنع يُقام في منطقة تعنايل إلنتاج القناني الزجاجية ذات األحجام المختلفة والتي تستخدم في
تعبئة العصائر وزيت الزيتون والمياه الغازية والمشروبات الروحية باإلضافة الى األواني الزجاجية التي تستخدم في تعبئة
المربيات .تبلغ قيمة المشروع االستثمارية /30,446,000 /دوالر أميركي ،وهو سيوفر عند انجازه  114فرصة عمل مباشرة.
ومن المتوقع االنتهاء من اعمال البناء واالنشاء في غضون ثالث سنوات.

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:
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