بيان صحفي
"ايدال" تسلم عقد سلة الحوافز لمشروعي دالل ستيل وويلكو
بيروت ،في  20ايلول  –2017سلّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المهندس
نبيل عيتاني عقد سلة الحوافز إلى كل من شركة دالل ستيل ومشروع ويلكو بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما
في جلسته األخيرة.
وإثر التوقيع على العقدين واستالمهما ،اكد المهندس عيتاني ان استفادة المشاريع ،الواحد تلو اآلخر ،من الحوافز
والتسهيالت التي تقدمها المؤسسة انما يعكس ثقة المستثمرين بمناعة لبنان واقتصاده وبيئة األعمال فيه .واعتبر
ان فرص العمل التي تخلقها هذه المشاريع تساهم في التنمية االجتماعية  -االقتصادية للبالد وفي تعزيز جاذبية
المناخ االستثماري .كما اعلن عن سعي المؤسسة المستمر لجذب المزيد من االستثمارات إلى جميع المناطق
اللبنانية ومواصلة ترويج لبنان كمقصد جيد لالستثمارات في المنطقة.
يهدف مشروع شركة دالل ستيل ،الذي ينتمي إلى القطاع الصناعي ،إلى توسعة مصنع المنتجات الحديدية القائم
حاليا عبر زيادة الطاقة اإلنتاجية بهدف زيادة الكميات المنتجة من الغرف الجاهزة واأللواح الحديدية باإلضافة
إلى انشاء عنابر (الهنغارات) مصنوعة من الحديد وحاويات مبردة وتسويقها في لبنان وتصدير جزء منها إلى
الدول العربية واألفريقية .يصل حجم االستثمار في هذا المشروع إلى  17,2مليون دوالر ،ويؤمن  175فرصة
عمل.
أما مشروع ويلكو ،فينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية ،ويهدف إلى إنشاء مسلخ جديد في منطقة شكا إلنتاج
الدجاج بطاقة إنتاجية تصل إلى  6000طير/ساعة .ويتألف المشروع من مجموعة من األقسام وسوف يقوم
بإنتاج عدد من منتجات الدجاج سواء الطازجة منها أو المجمدة أو المصنعة ضمن أعلى مستويات الجودة .يبلغ
حجم االستثمار في هذا المشروع  11,1مليون دوالر ،ويؤمن  254فرصة عمل.
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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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