بيان صحفي
"ايدال" تسلّم عقد سلة الحوافز إلى شركة محمصة الرفاعي
بيروت ،في  15آذار  –2016سلّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المهندس
نبيل عيتاني عقد سلة الحوافز لرئيس مجلس إدارة مدير عام مجموعة الرفاعي القابضة السيد محمد الرفاعي 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 المكسرات هو من أبرز القطاعات
الفرعية للصناعات الغذائية ،السيما وأنه يمتلك مقومات هائلة للنمو والتوسّع في الخارج ،بفضل المزايا التفاضلية
التي يتمتع بها السيما النوعية العالية وعالمة "صنع في لبنان" .واعتبر أن هذا المشروع يشكل داللة على مناعة
االقتصاد ويؤكد أن المناخ االستثماري ال يزال جذابا ،مؤكدا وقوف "ايدال" الدائم والمطلق إلى جانب كل مستثمر
ينوي إنشاء أو توسيع أي مشروع في لبنان.
وقد شكر الرفاعي المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات "ايدال" على الجهود التي بذلتها لدعم الشركة .وعبّر عن
ايمانه بمستقبل الصناعة في لبنان داعيا الصناعيين الى ضرورة التكاتف لتشجيع االستثمار في الصناعة اللبنانية
وال سيما في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البالد والمنطقة ،حيث ان لبنان يبقى بيئة حاضنة لالستثمار ال
سيما على المدى المتوسط والطويل .كما دعا المسؤولين إلى ايالء الوضع االقتصادي اهتماما ً خاصا ً لمواكبة
االقتصاديين واصحاب الرساميل.
وأكد الرفاعي على ان المشروع الجديد سيعزز قدرة الشركة على التوسع الى االسواق الخارجية ،بشكل خاص
الخليج ،اميركا الالتينية ،اوروبا وكندا .كما سيؤمن فرص عمل جديدة للبنانيين.
يذكر أن هذا المشروع الجديد يهدف إلى توسعة نشاط شركة محمصة الرفاعي القائمة حاليا في بيروت ،وذلك
عبر إنشاء مصنع جديد إلنتاج وتعليب المكسرات والحلويات في منطقة حاالت يتوافق والخطة التي وضعتها
الشركة لزيادة طاقتها اإلنتاجية خالل األعوام المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية واإلقليمية والعالمية،
باإلضافة إلى تطوير وزيادة أصناف المنتجات التي تتوافر حاليا وتعزيز جودتها وفقا ألرفع المعايير والمقاييس
المعتمدة عالميا.
أما الحوافز التي حصل عليها في إطار عقد سلة الحوافز ،فهي متعددة منها :إعفاء من الضريبة على الدخل وعلى
توزيع أنصبة األرباح ،منح إجازات عمل من كل الفئات ،تخفيض رسوم إجازات العمل واإلقامة ،تخفيض
الرسوم على تسجيل العقار وعلى رسوم الضم والفرز والتأمين العقاري ،وإعفاء كامل من رسوم تسجيل عقود
اإليجارات في السجل العقاري.
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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 .
بيروت ,لبنان
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