بيان صحفي
مشروعان استثماريان يحوزان على عقد سلة الحوافز

بيروت ،في  6حزيران  –2018سلم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان المهندس
نبيل عيتاني عقد سلة الحوافز إلى شركة غلوباال ساناكس م.م.ل .الممثلاة بشائي رئايس مجلاس ا دارة المادير
العام السيد عبدهللا ضاهر.
واثنى المهندس عيتاني على هااا المشاروا الاان ينتماي إلاى الااا ال اناعات ال اائياة متمنياا ن احاب النجاا
والتوفيق .واال إن هاا القلاا يتمتاع بمقوماات هائلاة للنماو والتوسفاع فاي الئاار بفضال المزاياا التفاضالية التاي
يتمتع بها السيما النوعية العالية وعالمة " نع في لبنان" .واعتبر أن هناك العديد من الفري الواعدة التي تظهر
اابلية وجهوزية كبيرة لالستثمار في هااا المجاال مؤكادا وااو" "ايادال" الادائم والمللاق إلاى جانات كال مساتثمر
ينون إنشاء أو توسيع أن مشروا في لبنان.
يقاوم هاااا المشاروا إنشاااء م انع فااي منلقاة الفاارزل نتاا م اانعات مان الاادايق وكافاة أنااواا الحباوت والااارة
المنقوشااة ال محم ااة والااوا ماان راااائق الااارة وانرز والشااوفان مااع الفواك ا والشااوكوال .تبلااق ايمااة المشااروا
االستثمارية حوالي  10ماليين دوالر أميركي ويوفر  92فر ة عمل .وتشمل الحوافز الممنوحة للمشروا إعفاء
كامال من الضريبة على الدئل وتئفيض رسوم رئ ة البنااء وإعفااء كامال مان رساوم تساجيل العقاار واجاازات
عمل من كل الفئات للموظفين انجانت.
وكان المهندس عيتاني انسبوا الماضاي ااد سالم عقاد سالة الحاوافز إلاى شاركة الادهانات العاماة م.م.ل .الممثلاة
بشئي رئيس مجلس ا دارة السيد جوني القرم .ويقوم هاا المشروا على توسعة الم نع القائم حاليا في منلقاة
غزير نتا الادهانات الئا اة بلاالء السايارات وملحقاتهاا .يبلاق حجام االساتثمار فاي عملياة التوسايع حاوالي 8
ماليين دوالر أميركي وسيوفر  /50/فر ة عمل جديدة تضا" على /122/فر ة عمل موجودة حاليا.
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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:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983 306 :فاكس+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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