بيان صحفي
"ايدال" تنظم ورشة عمل لدراسة مراسيم دعم القطاع الصناعي والقطاعات االنتاجية

سويد :تمھيد الطريق لنموذج جديد لإلنتاج الصناعي
الوزير حب هللا :إجراءات وقرارات ومراسيم لتشجيع القطاع الصناعي
بيروت ،في  72أيار  –7272إثر توقٌع مذكرة تفاهم بٌن وزارة الصناعة والمؤسسة العامة لتشجٌع االستثمارات
فً لبنان تهدف إلى تعزٌز االستثمارات فً القطاع الصناعً من اجل تمهٌد الطرٌق نحو نموذج جدٌد لإلنتاج،
نظمت اٌدال ورشة عمل الٌوم فً مقرها استضافت خاللها وزٌر الصناعة الدكتور عماد حب هللا على رأس
فرٌق عمل من الوزارة من اجل التباحث فً التعاون بٌن الطرفٌن من اجل دعم اٌدال للقطاع الصناعً
والقطاعات اإلنتاجٌة األخرى عبر دراسة عدد من المراسٌم واإلجراءات تمهٌدا لرفعها إلى مجلس الوزراء من
قبل وزارة الصناعة ومؤسسة اٌدال.
واثنى رئٌس مجلس اإلدارة الدكتور مازن سوٌد ،فً كلمة القاها ،على الدٌنامٌة التً ٌتمتع بها الوزٌر حب هللا
الذي ٌحمل ه ّم القطاع الصناعً .واكد على ضرورة تعزٌز هذا القطاع باعتباره أحد األركان األساسٌة لالقتصاد
خصوصا فً ضوء السعً الحثٌث لتحوٌل االقتصاد الوطنً من اقتصاد رٌعً الى اقتصاد منتج.
وقال الدكتور سوٌد" :ان هذه االتفاقٌة تتٌح توحٌد الجهود فً إطار العدٌد من المبادرات لمساعدة المصانع على
االستمرار فً العمل واالنتاج وتمهٌد الطرٌق لنموذج جدٌد لإلنتاج الصناعً (استبدال الواردات ،دعم
التصدٌر )...وذلك للحد من التأثٌر السلبً لألزمة السائدة وتحقٌق األمن الغذائً" .واعلن عن دراسة عدد من
المراسٌم واالجراءات والمراسٌم تمهٌدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
من ناحٌته ،اعرب الوزٌر حب هللا عن سروره للتعاون مع اٌدال ،معتبرا ان تأثٌرها كبٌر على المشارٌع
االستثمارٌة .واكد الحاجة إلى المؤسسة فً هذه المرحلة للسٌر إلى األمام ،السٌما فً ظل األوضاع االقتصادٌة
التً تسود حالٌا ،مشٌرا إلى ان االنتقال من الرٌع إلى اإلنتاج ٌتطلب رؤٌة وتوجٌه وتخطٌط ،وهذا األمر ال ٌتم
اال بدعم من الحكومة للقطاعات المنتجة ومنها الزراعة والصناعة بشكل رئٌسً.
وقال الوزٌر حب هللا" :ان اٌدال تشكل نقطة أساسٌة لالنطالق بهذا العمل .وهذه الورشة التً نحن بصددها الٌوم
هً لتكرٌس التعاون بٌن المؤسسة والوزارة والخروج بإجراءات وقرارات واصدار مراسٌم لتشجٌع القطاع
الصناعً والقطاعات اإلنتاجٌة ذات الصلة".
ٌشار إلى ان المراسٌم التً تمت مناقشتها شملت تعدٌل المعاٌٌر المتعلقة بنظام عقود سلة الحوافز ،حوافز
المشارٌع االستثمارٌة بحسب التوزٌع الجغرافً وحوافز قطاعً المعلوماتٌة والتكنولوجٌا .كما تم البحث فً انشاء
لجنة لتسهٌل اعمال المستثمرٌن لدى المؤسسة تضم مندوبٌن عن اإلدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة.
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لمحة عن ايدال
أَشئج انًؤطظت انعبيت نخشجٍع االطخثًبراث فً نبُبٌ "إٌذال" فً انعبو  ٤٩٩١بهذف حزوٌج نبُبٌ كىجهت جذابت نألمعًبل وجذة االطخثًبراث وحقذٌى انًظبَذة نهب
وانحفبظ معهٍهب .ويع إصذار انقبَىٌ  063نخشجٍع االطخثًبراث فً نبُبٌ فً انعبو  ،١٠٠٤حى حعشٌش دور انًؤطظت نخىفز انخذيبث وانخظهٍالث انالسيت
نهًظخثًزٌٍ .وقذ ح ّذد هذا انقبَىٌ معذدا يٍ انقطبمعبث انهذف انخً حخًخع بًقىيبث الطخقطبة االطخثًبر وححقٍق انًُ ّى االقخصبدي واالجخًبمعً.
حشًم انقطبمعبث انهذف :انصُبمعت وانشرامعت وانخصٍُع انشرامعً وانظٍبحت وانًعهىيبث واالحصبالث وانخكُىنىجٍب واالمعالو.
ببإلضبفت إنى دورهب كًؤطظت نخشجٍع االطخثًبراث ،حهخى "إٌذال" أٌضب ببنخزوٌج نصبدراث انقطبمعبث اإلَخبجٍت الطًٍب انصُبمعبث انغذائٍت وانشرامعت.
حخًخع "إٌذال" ببالطخقالنٍت انًبنٍت واإلدارٌت وحزحبط بزئٍض يجهض انىسراء انذي ًٌبرص طهطت انىصبٌت معهٍهب.
للمزيد من المعلومات:
رٌبض انصهح ،شبرع االيٍز بشٍز ،بُبٌت انهعبسرٌت
انطببق انزابع ,ص.ة1521-110 .
بٍزوث ,نبُبٌ
هبحف +961 1 983 306 :فبكض+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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