بيان صحفي
اجتماع عمل مع جمعية الصناعيين لوضع برنامج لدعم وتعزيز القطاع
بيروت ،في  13شباط  –2019في إطار دعم القطاعات االنتاجية والمساهمة في اقتراح الخطط والبررام اآليلرة
إلى زيادة االستثمار فيها ورفع صادراتها ،نظمت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان اجتماع عمل مع
جمعيررة الصررناعيين اللبنررانيين قبررل ظهررر اليرروم فرري فنرردل لررو رررا ئيرررج ر رريا مجلررا اسدارة المهنرردا نبيررل
عيتاني ،ر يا الجمعية الدكتور فاد الجميّل ،ممثلين عن الوزارات المعنية ،رؤساء النقابرات واللجران الصرناعية
ومسؤولين في المنظمات الدولية ذات الصلة.
وتمئور هذا االجتماع ئول اسرتعرا
وتعزيز وتفعيل القطاع الصناعي ومنها:
-

الخطروات التري سروت تقترئهرا المؤسسرة فري إطرار ويرع برنرام لردعم

دعم الشركات الصناعية في الوصول إلى أسوال جديدة.
دعم الشركات الصناعية في إقامة الروابط مع الموردين الدوليين من خالل البعثات التجارية المنظمة.
اقتراح برام ئوافز جديدة للشركات الصناعية لمواجهة المنافسة اسقليمية المتنامية.
تشجيع إدخال البئث والتطوير في العمليات.
المساندة في االستثمار في تجمعات صناعية متخصصة في مناطل مختلفة من لبنان.
تقديم المشورة للصناعيين بشأن االجراءات المتعلقة بتأسيا مشاريع جديدة او توسيع المشاريع القا مة.
تزويد الصناعيين اللبنانيين بمعلومات عن األسوال من أجل فهم االتجاهات المستقبلية وإمكانيات النمو.

واكد المهندا عيتاني في كلمة القاها على يرورة تعزيز االسرتثمار فري القطراع الصرناعي كونر ائرد القطاعرات
الر يسية التي تئرك النمو وتوفر فرص العمل .وشدد على زيادة القدرة التنافسرية لهرذا القطراع ليردخل المزيرد مرن
األسوال الخارجية ،مشيرا إلى ان المنافسة اليوم في الخارج ير ممكنة إال باعتماد المعايير العالميرة لالنتراج كمرا
االعتماد على التكنولوجيا واالبتكار كونهما يساهمان في إنتاج سلع ذات قيمة ميافة مطلوبة في األسوال المئلية
والعالميررة .كمررا ركررز فرري كلمتر علررى يرررورة العمررل علررى انشراء منراطل صررناعية متخصصررة بتنترراج مئرردد فرري
المناطل اللبنانية وفل الميزات التفايلية التي تتمتع بها كل منطقة من طاقات بشرية وطبيعية.
من نائيت  ،اكد الجميّل على ان لبنان بلد الطاقات .وقال إن تفعيل وتقوية االقتصاد المئلي يكون من خالل تعزيز
القطاعات االنتاجية ودعمها ومنها القطاع الصناعي .واثنى الجميل على التعاون مع ايدال في إطار التئفيرز علرى
االستثمار في القطاع الصناعي مشيرا إلى ان التعاون يجب ان يشمل اييا دعم صادرات هذا القطاع إلى الخارج
السيما إلرى اوروبرا واسرتراليا واميركرا وافريقيرا خصوصرا إلرى الردول التري ينتشرر اللبنرانيون فيهرا .كمرا اكرد علرى
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يرررورة ترروفير معلومررات عررن األسرروال والمشرراركة فرري معررار دوليررة متخصصررة ،فيررال عررن زيررادة ئصررة
الصناعة من السول المئلية ومكافئة اال رال وتخفي اكالت االنتاج.
وكانت مداخالت من الئايرين اكدت على يرورة دعم هذا القطاع الئيو وتوفير مقومات النمو ل .

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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