
دليل الصادرات واملؤسسات الصناعية اللبنانية

تسعى "إيدال"  إلى جذب االستثمارات وتسهيل إقامة 
المشاريع في لبنان والحفاظ عليها

أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام ١٩٩٤ بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة ل�عمال وجذب 
االستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها.

 
ومع إصدار القانون ٣٦٠ لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام ٢٠٠١، تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة 
النمّو  وتحقيق  االستثمار  الستقطاب  بمقومات  تتمتع  التي  الهدف  القطاعات  من   ªعدد القانون  هذا  حّدد  وقد  للمستثمرين. 

االقتصادي واالجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف: الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالعالم.

با´ضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات، تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات ا´نتاجية السيما الصناعات 
الغذائية والزراعة.

تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية وا´دارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.

الخدمات
•  توفير المعلومات االقتصادية، التجارية، القانونية، والصناعية، وغيرها من المعلومات التي تهّم المستثمرين. 

•  تحديد وترويج فرص االستثمار في العديد من القطاعات الواعدة.
•  تسهيل التواصل ما بين المستثمر واصحاب االعمال الخاصة لتحديد فرص الشراكة المحتملة.

•  منح الحوافز الضريبية من تسهيالت وإعفاءات للمشاريع االستثمارية بموجب قانون تشجيع االستثمارات في لبنان ٣٦٠.
•  المساهمة في رأسمال شركات مغفلة في مجاالت معينة.

•  تسهيل إصدار التراخيص الالزمة  لتأسيس وتشغيل المشروع بالتنسيق مع االدارات المعنية.
•  تنظيم عقد اجتماعات عمل مع مسؤولين من القطاعين العام والخاص.

•  توفير الدعم المستمر للمشاريع بعد ا´نشاء.

الحوافز ا�ستث�رية
تمنح "إيدال" حوافز وإعفاءات ضريبية للمشاريع االستثمارية في القطاعات االقتصادية المحددة في القانون ٣٦٠ وهي 

الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا وا´عالم.

مع العلم أن هناك نوعان من الحوافز:

إلى  استنادا  للمشاريع  تمنح  عمل،  وإجازات  مالية  حوافز  يضم  وهو   :(IPZ) المنطقة  بحسب  االستثماري  المشروع   •  ١
موقعها الجغرافي وحجم االستثمار والقطاع الذي ينتمي اليه المشروع. ووفقا لهذا النوع من الحوافز، يقسم لبنان إلى 

ثالثة مناطق استثمارية (منطقة أ، منطقة ب، منطقة ج).

٢ • عقد سلة الحوافز(PDC): وهو يضم حوافز مالية، إجازات عمل، وتخفيضات على رسوم االنشاء باالستناد إلى حجم 
االستثمار وفرص العمل والقطاع الذي ينتمي إليه المشروع.  في هذه الحالة يلتزم المستثمر من خالل عقد يوقعه مع 

الدولة اللبنانية الممثلة ب "إيدال". 
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