بيان صحفي
تسليم عقد سلة الحوافز لمشروع عمران للصناعات الغذائية
بيروت ،في  41تشرين األول  - 4141تسلّم المدير التنفيذي لمشروع عمران للصناعات الغذائية السيد عثمان
علم الدين ،ظهر اليوم في مقر المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ،عقد سلة الحوافز الخاص
بالمشروع بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء .وقد شمل هذا العقد حوافز عديدة تشمل إعفا ًء من الضريبة على
األرباح وتخفيض رسوم إجازات العمل واإلقامة للعمال األجانب وذلك لمدة عشر سنوات.
وقد أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني أن هذا
المشروع ،الذي يندرج في قطاع الصناعات الغذائية ،سيساهم في تعزيز هذا القطاع والنمو فيه .وقال إن قطاع
الصناعات الغذائية في لبنان حقق تقدما كبيرا في السنوات األخيرة معتمدا على السعي الحثيث من قبل القيمين
على مؤسسات التصنيع الغذائي لمواكبة أحدث المواصفات والمعايير الدولية في اإلنتاج والتوضيب ،وباتت
صادراته تشكل نحو  7,،1في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية في العام  .317,وأوضح أن هذه الصناعة
قد نمت بمعدل سنوي فاق  73في المئة بين العام  3112والعام  .317,وأكد أن هذه األرقام تشكل مؤشرا قويا
على أهمية الدور الذي تضطلع به الصناعات الغذائية في االقتصاد اللبناني كقطاع صناعي رئيسي يساهم في ,
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي .كما أنها تؤكد على أن هذه الصناعة تزخر بالفرص غير المستثمرة
وبالمقومات الواعدة والجهوزية للنمو.
من ناحيته ،أوضح علم الدين أن هذا االستثمار يجسد فعل إيمان باالقتصاد الوطني في ظل التطورات التي
يشهدها لبنان والمنطقة في الوقت الحالي .وأشار إلى أنه يعلّق آماال كبيرة على نجاحه بعد انطالق عملية اإلنتاج
المتوقعة مطلع العام  ،3172مثنيا على الدور الفعال الذي لعبته ايدال في توفير التسهيالت ومنح الحوافز لهذا
المشروع الحيوي.
يذكر أن المشروع هو عبارة عن مصنع إلنتاج مواد غذائية مصنعة (سكاكر ،بسكويت وشوكوالته) ،يقع في
منطقة "حوش األمراء" العقارية  ،قضاء زحلة ،وتبلغ قيمته  ,مليون د.أ .يوفر المشروع  23فرصة عمل.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ٤٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  063لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،١33٤تم 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.
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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.ب1١2٤-٤٤0 .
بيروت ,لبنان
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