بيان صحفي
"ايدال" تنظم طاولة مستديرة لقطاعات الصناعة والسياحة والمعلوماتية والتكنولوجيا واإلعالم

د .سويد :األولوية لصمود القطاعات االنتاجية
بيروت ،في  21تشرين الثاني  –2019فً ضوء األزمة االقتصادٌة-االجتماعٌة التً ٌشهدها لبنان وانعكاساتها
على القطاعات االنتاجٌة ،نظمت المؤسسة العامة لتشجٌع االستثمارات فً لبنان طاولة مستدٌرة ضمت المعنٌٌن
فً قطاعات الصناعة والسٌاحة والمعلوماتٌة والتكنولوجٌا واإلعالم ،وذلك بهدف االطالع عن كثب على اوضاع
هذه القطاعات ومحاولة تحدٌد الخسائر واألولوٌات ووضع خطة عمل طارئة من اجل مساندتها فً تخطً هذه
المرحلة الصعبة.
وفً الجلسة األولى التً ضمت المعنٌٌن فً القطاعٌن السٌاحً والصناعً ،وحضرها وزٌر العمل فً حكومة
تصرٌف األعمال كمٌل ابو سلٌمان ،تحدث رئٌس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور مازن سوٌد مستعرضا
الصعوبات والتحدٌات التً تواجه االقتصاد اللبنانً واألسباب المزمنة التً ادت إلى األزمة الحالٌة ،مشٌرا إلى
أن العمل ٌتم حالٌا على اعادة صٌاغة دور اٌدال والتوجه نحو تمكٌن القطاعات المحلٌة ،خصوصا ان الركائز
االساسٌة لالقتصاد (القطاع اإلنتاجً ،القطاع الخارجً ،القطاع المالً والقطاع النقدي) تتزعزع الواحدة تلو
األخرى .واكد ان دٌون القطاع الخاص كانت قد تخطت  05ملٌار دوالر امٌركً وان هذه األزمة التً تضرب
البالد فاقمت الوضع المالً الصعب للمؤسسات االنتاجٌة .لذلك ،كانت هذه الطاولة المستدٌرة التً تهدف إلى
البحث فً كٌفٌة مساعدة القطاعات االنتاجٌة على الصمود.
واكد الوزٌر ابو سلٌمان ان الوضع حافل بالتحدٌات ،مشٌرا إلى ان الوزارة تتفهم الوضع الذي ٌمر به القطاع
الخاص ،وهً تتطلع إلى مساعدته من خالل خلٌة طوارئ أنشئت فً وزارة العمل .كما اكد على وجوب اعادة
تفعٌل عملٌة التصدٌر وضبط عملٌة االستٌراد للحد من العجز فً مٌزان المدفوعات واعادة التوازن لالقتصاد
اللبنانً .واكد على ضرورة مساعدة القطاع الخاص للبقاء على قٌد الحٌاة ربما من خالل استثمارات خارجٌة
تستهدف القطاعات الممٌزة القابلة للنمو.
وفً الجلسة الثانٌة التً ضمت المعنٌٌن فً قطاعات والمعلوماتٌة والتكنولوجٌا واالعالم ،تحدث وزٌر
التكنولوجٌا واالستثمار فً حكومة تصرٌف األعمال عادل افٌونً ،مثنٌا على المبادرة التً قامت بها اٌدال.
ورأى انه ،رغم الصعوباتٌ ،جب التفكٌر بالمستقبل بإٌجابٌة والعمل من اجل تحوٌل التحدٌات إلى فرص .واكد
ان قطاع التكنولوجٌا ٌشكل ركٌزة للشباب للحد من هجرتهم ،لذلك ال بد من العمل على إنقاذه وتوفٌر ادوات
وسبل التموٌل التً ٌحتاجها هذا القطاع لخلق المزٌد من فرص العمل وتعزٌز صادراته .واعلن ان لبنان ٌمتلك
القدرة ألن ٌكون رائدا فً هذا القطاع فً المنطقة ،مع وجود بوادر اٌجابٌة ٌمكن البناء علٌها.
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وكانت هناك مداخالت للعدٌد من المعنٌٌن نقلوا خاللها هموم القطاعات التً ٌمثلون والتحدٌات التً تبرز امامهم.
وقال رئٌس جمعٌة الصناعٌٌن األستاذ فادي الجمٌل ان هناك العدٌد من العقبات التً تعترض القطاع الصناعً
فً الوقت الحالً ،مشددا على اتخاذ اجراءات سرٌعة إلنقاذه وانعاشه.
وخلص المجتمعون إلى مجموعة من التوصٌات التً ٌمكن لـ اٌدال ان تلعب دورا فً متابعتها ،السٌما تحدٌد
األولوٌات لناحٌة التموٌل الممكن تأمٌنه عبر الجهات المانحة لتغطٌة استٌراد المواد األولٌة التً تدخل فً عملٌة
االنتاج باإلضافة إلى التموٌل الالزم لتمتٌن األمن االجتماعً ،وتفعٌل عملٌة التصدٌر عبر تمكٌن المنتج اللبنانً
من الحفاظ على تواجده فً األسواق التقلٌدٌة وفتح اسواق جدٌدة له.

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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