بيان صحفي
وزير االقتصاد في "ايدال" لمناقشة تعديالت مراسيم قانون تشجيع االستثمار
بيروت ،في  22حزيران  –2002في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها ايدال من اجل البحث في التعديالت لل
المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع االستثمارات في لبنان ،زار وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة اليوم ايدال
لل رأس وفد من الوزارة ،حيث لقدت ورشة لمل في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور مازن
سويد والضاء مجلس اإلدارة.
والتبر الوزير نعمة في مداخلة له ان تشجيع المستثمرين ومساندتهم ه و م ن اوولوي ات ف ي المرحل ة المقبل ة م ن
اجل إلادة إطالق العجل ة االقتص ادية ،مؤك دا لل ض رورة تعزي ز مه ام اي دال وتوس يعها لتش مل ك ل القطال ات
االقتصادية .وقال إن تعديل المراسيم التطبيقية لقانون االستثمار وحده غير كاف ،بل يجب تسهيل اولمال وإزالة
العراقيل من امامها من اجل تأمين البيئة الحاضنة المناسبة للمستثمرين .وأكد لل جهوزي ة وزارة االقتص اد ف ي
دلم أي خطوة تقوم بها المؤسسة.
من ناحيته ،اكد الدكتور سويد التأسيس لمرحلة جديدة وتغيير طريقة لمل الدولة في االقتصاد .وقال إن افضل ما
تقوم به الدولة للمستثمر هي تسهيل أموره إل أقص حد ،والتخفيف من البيروقراطية واالجراءات االدارية.
واللن لن تشكيل فريق لمل مشترك مع الوزارة حيث سيتم اتخاذ خطوات متعددة لل صعيد تسهيل اولمال.
كم ا ال ل ن ل ن التع اون م ع منظم ة التع اون االقتص ادي والتنمي ة  OECDم ن اج ل التأك د م ن التم اد افض ل
ممارسات االستثمار اسوة بالدول اوخرى في العالم.
يش ار إل ان المراس يم الت ي تم ت مناقش تها ش ملت تع ديل المع ايير المتعلق ة بنظ ام لق ود س لة الح وافز ،ح وافز
المشاريع االستثمارية بحسب التوزيع الجغرافي وحوافز قطالي المعلوماتية والتكنولوجيا .كما تم البحث في انشاء
لجنة لتسهيل المال المستثمرين لدى المؤسسة تضم مندوبين لن 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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