بيان صحفي
وزير الزراعة في "ايدال" لمناقشة سبل التعاون وتعديالت المراسيم الجديدة
بيروت ،في  3حزيران  –2002فً إطار سلسلة ورش العمل التً تنظمها المؤسسة من اجل مناقشة التعدٌالت
التً سوف تدخلها على المراسٌم الجدٌدة لقانون تشجٌع االستثمارات فً لبنان ،استضافت اٌدال الٌوم وزٌر
الزراعة عباس مرتضى على رأس فرٌق عمل من الوزارة من اجل التباحث فً التعاون بٌن الطرفٌن لدعم
القطاع الزراعً وتحدٌد متطلباته.
واثنى رئٌس مجلس اإلدارة الدكتور مازن سوٌد ،فً كلمة القاها ،على دٌنامٌة الوزٌر واندفاعته .وأمل فً ان
ٌثمر التعاون مع وزارة الزراعة تفعٌال لهذا القطاع الحٌوي ،ألن "موضوع الزراعة لٌس رفاهٌة او ترف بل هو
موضوع وجودي .فإذا لم نزرع وننتج لن نستطٌع االستمرار .وإذا لم تتكاتف كل الهمم والنواٌا ،لن نستطٌع
الوصول إلى نتٌجة".
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.
من ناحٌته ،اعتبر الوزٌر مرتضى ان كل ٌوم ال نتعاون فٌه ٌحتسب تأخٌرا .وقال" :االستثمار اهم عنصر فً
البلد الٌوم ،السٌما إذا كان منسقا وفً إطاره الصحٌح ،وعلى تواصل مع كل القطاعات االنتاجٌة السٌما القطاع
الصناعً والقطاع الزراعً .البوصلة تتجه فً االتجاه الصحٌح حٌن ٌكون الدعم للقطاعات االنتاجٌة التً توفر
األمن الغذائً للبلد .وحٌنها ،نرسم الخارطة الصحٌحة منذ بداٌتها والتً بدأت بها اٌدال أصال لكل المشارٌع
االستثمارٌة فً لبنان.
وتابع" :إننا الٌوم هنا لنشد على اٌدٌكم ولنعزز الدعم والتواصل لنأسس لمرحلة جدٌدة فً هذه الظروف
االستثنائٌة .الٌوم ،هناك ضرورة لتفعٌل التعاون والتواصل الٌومً لمعالجة األزمة .وهو ما ال ٌمكن ان ٌتحقق
من دون تطوٌر القطاعات االنتاجٌة خصوصا على مؤسسات كمؤسسة اٌدال".
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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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