بيان صحفي
جولة لـ ايدال على عدد من المشاريع االستثمارية في كسروان وجبيل

عيتاني 65 :مشروعا حاز على الحوافز بقيمة استثمارية تخطت  1,9مليار دوالر أميركي
بيروت ،في  10آب  –2018في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها ايدال للقطاعات اإلنتاجية ،زار رئيس مجلس
إ دارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبناا المهنادس نبيال عيتااني عاددا ما المشااريع االساتثمارية فاي
كسروا وجبيل ،وهي مشاريع استفادت م الحوافز والتسهيالت التي يقدمها قانو تشجيع االستثمارات في لبنا
رقم .360
واكد المهندس عيتاني اثر الجولة إ القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه هذه المشاريع يتمتاع بمقوماات هائلاة للنماو
والتوسّع ،خصوصا في ظل إدخال التكنولوجيا المتطورة على عملية اإلنتاج ،نتيجة اعتماد سياسة االقتصاد الحار
والتواصل مع األسواق وتوفر اليد العاملة الكفوءة والمتخصصة .واعتبر أ هناك العديد م الفرص الواعدة التي
تظهر قابلية وجهوزية كبيرة لالستثمار في القطاعات المتفرعة م القطاع الصناعي ،مؤكدا وقوف "ايدال" الدائم
والمطلق إلى جانب كل مستثمر ينوي إنشاء أو توسيع أي مشروع في لبنا .
وقال" :بدعمنا لالستثمار نعزز االثر اإليجابي الذي يتركه على االقتصاد اللبناني ،ساواء عبار تعزياز نساب النماو
االقتصادي أو خلق فرص عمل مستدامة أو المساهمة في إدخال التكنولوجيا المتطورة في عملية اإلنتاج".
واعل المهندس عيتاني أ ايدال منحت حتى اليوم  65مشروعا الحوافز والتسهيالت المنصوص عنها في قاانو
تشجيع االستثمارات بقيماة اساتثمارية تخطات  1,9ملياار دوالر أميركاي .وقاد وفارت هاذه المشااريع حاوالي 10
آالف فرصاااااااااااااااة عمااااااااااااااال مباشااااااااااااااارة و 20الااااااااااااااااف فرصاااااااااااااااة عمااااااااااااااال يااااااااااااااار مباشاااااااااااااااارة.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ عليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون عددا من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف :الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات اإلنتاجية السيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.
للمزيد من المعلومات:
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بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983 306 :فاكس+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

