بيان صحفي
جولة للمهندس عيتاني في مرفأ طرابلس لالطالع على تحضيرات تجديد العمل ببرنامج M.LEB
طرابلس ،فيي  13حزييران  – 2017زار رئيس جلسي ارار الجؤسسي الامجي لجييلسال اثسيجاجمرا بيا ل يم
سل عسجم ا جربأ طيرا س لططيطع عسيح جرايسرا اللمرسي لجلرسير الاجيل ر يمج" لاللسير ال رير
الجه ر
هير
لسصمررا الس م س ل  ،M.Lebالذ سجم اططقه رعمس رول رئس جلس الوزراء األسيجمذ سيار الررسير
سوم الخجس الجق ل با السرا الك سر.
وكم الجه ر عسجم ا زار غرب الجليمر والصي مع والزراعي بيا طيرا س والييجمل وج هيم جوليه اليح الجربيأ
سرابقه رئس الغرب السسر جوبسق ر وسا ،جرسر عمم جربأ طيرا س حرجير جيمجر وريير جي الج جليس والجصيررس
والييمر س وجسييؤولا جكمجييق جراق ي اللييور رسييج لييملوا عسيح عييرر جي الا ييمرا الجييا ججرايير لجاييمور الاجييل
وجسجق ل الير م الجا ّر لسجصرسر.
وحكر جمجر با كسج حلقمهم لهوزس الجربأ إرارجه ولجسال اقسمجه ثسجئ مف الاجيل مل ر يمج" جييسرا اليح ا عجسسي
جطوسر الجربأ وجوسساه جسججر لجوبسر ابال خرج لسجصررس ويركم الير .
وحا ح ر وسا ج مرسجه عسح اليراك القمئج س القطمعس الامم والخمص جاج را ا طرا س ها عمصج ل م
اثقجصمرس با ا وء جم ججججيال يه جي جسيزا وجرابيق وجيؤهط لجصي راباي لطقجصيمر اليوط ا .وييرر عسيح
اهجس جلرسر ر مج" لاللسر ال رر ل كو ه سيكل وسسس رئسسس لجصرسف الج جلم الس م س وج يال كسيمرهم وبيج
حسواق لرسر لهم.
وجريرج الجه ير عسجييم ا عي الجاييمو القيمئم ييس لاسيرالل وغربي طييرا س الجيا جسجاييسف ال ييمطم والهسئييم
والجؤسسم الجرفز والراعج لطسجاجمر ،وجطرق الح الجيمرسال الجيجرك جال الغرب .
كجم جررج ع ال ر مج" و روف اططقه والوايال اليذ كم ي جايم ا ج يه الصيمررا الس م سي ق يل ال يرء ملج فسيذ
ثسسجم ال امئال القم س لسجسف السرسال ج خامر وبمكه جسل ابقمل الررور االسيورس جيال األرر والايراق .وحجيل
با ا سجم اعججمر الخط ال رر كجكجّل لسخط ال ر ججج سم اعمر ابججمره كو ه األسهل اسجخراجم.
وقمل الجه ر عسجم ا ا هرف الزسمر هو اثططع عسح لهوزس الاجطء واليمر س والجصررس ججهسرا لطعط
ع جلرسر الاجل ر مج" اللسر ال رر لسصمررا الس م س الذ له اار اسلم ا ج مير عسح اطا قطمعيم هيا
القطمع الزراعا (ثسسجم الج جلم القم س لسجسف السرسال) وصغمر الص معسس (الذس ساججيرو اليح جلجسيال اث جيم
با يير جصيرسرس وارير ) وقطيمع ال قيل ثسيسجم األسيطول ال ير اليذ عيمور الاجيل اير جوقيف كسيا جيال اقفيمل
الررور ال رس .
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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 لهاا
والحفاااع معهيهااا ومااع إصاادار القااانون  360لتشااجيع االسااتثمارات فااي لبنااان فااي العااام  ،٢٠٠١تاام تعزيااز دور المؤسسااة لتااوفر الخاادمات والتسااهيلت الل مااة
لهمستثمرين 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 والمعهومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعلم
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة
تتمتع "إيدال" باالستقللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجهس الو راء الذي يمارس سهطة الوصاية معهيها
للمزيد من المعلومات:
رياض الصهح ،شارع االمير بشير ،بناية الهعا رية
الطابق الرابع ,ص ب 7251-113
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983306 :فاكس+961 1 983302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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