بيان صحفي
وزير السياحة في "ايدال" لمناقشة سبل التعاون وتعديالت المراسيم الجديدة
بيروت ،في  8حزيران  –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
السٌاحة الدكتور رمزي مشرفٌة على رأس فرٌق عمل من الوزارة من اجل التباحث فً التعاون بٌن الطرفٌن
لتحدٌد المتطلبات اآلنٌة للقطاع وعرض االقتراحات المتعلقة بإنعاشه.
بعد الترحٌب بالوزٌر مشرفٌة ،اكد رئٌس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور مازن سوٌد على التعاون المستمر مع
الوزارة من اجل إصدار مراسٌم جدٌدة لقانون تشجٌع االستثمارات فً لبنان تساهم فً إنعاش القطاعات اإلنتاجٌة
ومنها القطاع السٌاحً .وأوضح ان الهدف من ورشة العمل هذه هو الخروج باقتراحات على المراسٌم المنوي
تعدٌلها بما ٌجعل لبنان اكثر مالءمة لالستثمار ،مع التشدٌد بشكل خاص على السٌاحة الدٌنٌة التً تنوي اٌدال
التسوٌق لها فً المستقبل.
من ناحٌته ،اكد الوزٌر مشرفٌة على دعم اٌدال فً سعٌها إلى المساهمة فً خلق بٌئة مناسبة لالستثمار من خالل
ورش العمل التً تقوم بها تمهٌدا لتعدٌل المراسٌم التطبٌقٌة لقانون االستثمار .واوضح ان رئاسة مجلس الوزراء
تدعم جمٌع الجهود التً تقوم بها المؤسسة ،آمال فً تعاون مثمر بٌن وزارة السٌاحة واٌدال .وقال" :الحكومة
جادة فً دعم المشارٌع التً تتٌح للبنانً االنتقال من مرحلة رٌعٌة إلى مرحلة منتجة".
وجرى عرض للمهام التً تضطلع بها المؤسسة والخدمات التً تقدمها ،كما اس ُتعرضت التعدٌالت المطروحة
والتً تطال القطاع السٌاحً فً ضوء الظروف الراهنة .وكان عرض لمشروع دعم السٌاحة الثقافٌة الدٌنٌة
والتروٌج لها.
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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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