بيان صحافي
ورشة عمل لـ"ايدال" حول "مبررات شروط السالمة" في غرفة زحلة
عيتاني :الصادرات الزراعية عبر  AGRI PLUSزادت بنسبة  51في المئة عام 3152
زحلة ،في  51حزيران  – 3152في إطار برنامج تنمية الصادرات الزراعية اللبنانية ّ ،AGRI PLUS
نظمت
المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ،وبالتعاون معع شعر ة المراةبعة  TUV HELLASفعر
لبنان ،ورشعة عمعل لعول "مبعررات شعروط السعممة" ومتطلبعات ايعدال وشعدادات الجعودل العالميعة GLOBAL
 G.A.Pو  HACCPو ،ISO 22000عند الساعة العاشرل من صباح اليوم األربعاء في مقر غرفة التجارل
والصناعة والزراعة في زللة والبقا في لضور عدد بير من المص ّدرين والقيمين علع مرا عز التوضعيي فعي
المنطقة.
بدايعة ،انعت لمعة لمعدير ععام شعر ة  TUV HELLASفعر لبنعان ايلعي نجعار ،د عد فيدعا علع دشميعة شعروط
السممة في المنتجات الزراعية ،مشيرا إل دندا سلسلة مت املة تتطلي المراةبة الدةيقة في ل المرالل.
من ناليته ،د د رئيس مجلس إدارل المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات المدندس نبيل عيتاني في لمته عل دن
معايير السممة ضرورية لتعزيز سمعة المنتج اللبناني وتم ينعه معن المنافسعة علع الصععيد الععالمي وزيعادل لجعم
الصعادرات ودوعول دسعوا جديعدل .ودشعار إلع دن برنعامج  ،AGRI PLUSومعن وعمل المععايير الجديعدل التعي
وضعععدا ،يسععاشم إل ع لععد بعيععد فععي تلقي ع ش ع ت السععممة مععن وععمل تطععوير القععدرات المعرفيععة والتقنيععة للمنتجععين
والمصدرين.
واعتبر المدندس عيتاني دن تلسين نوعية المنتجات المص ّدرل وطريقة توضيبدا يتطلي تلسين مرا ز التوضعيي
ولقول اإلنتاج وتطبي المعايير والمواصفات المتعارف عليدا عالميعا .ولفعت إلع دن التعرام شع ت المععايير شعرط
دساسي لمنتساي إل البرنامج ،معلنا دن عدد المرا ز المنتسبة إليه ةد وصل لتع اليعوم إلع  141مر عزا ،مندعا
 44مر زا في منطقة البقا .
ودضاف دنه ،من بين ش ت المرا ز ،لصل  19مندا عل شدادات الجودل العالمية ،في لعين باشعر دصعلاي ععدد
من المرا ز باإلجراءات لللصول عل ش ت الشدادات  .و ان من نتائج ش ا التطوير فعي عمعل البرنعامج دن لققعت
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الصادرات عبرت ومل العام  3114زيادل ةدرشا  11في المئة مسجلة  133دلف طن مقارنة مع  411دلعف طعن
للعام  . 3113وش لت األسوا التقليدية المتمثلة بالدول العربية الوجدة الرئيسية لصادرات الفا دعة والوضعار ،إ
استلو ت عل  99في المئة من إجمالي الصادرات.
ودعلن دن "شناك ارتفا ديضا في صادرات المنتجات التي دولت لديثا من ضمن برنامج تنمية الصادرات عل
غرار زيت الزيتون والعسل .فقد بلغت صادرات زيت الزيتون  3111طن ،بزيادل وصلت نسبتدا إل  491في
المئة ،فيما وصلت صادرات العسل إل  9,9طن ،بعد دن تم تصدير نصف طن منه فقط في العام  .3113وتم
تصدير  88طنا من األزشار والشتول ،وشي المرل األول التي يتم فيدا تصدير ش ت المنتجات عبر البرنامج.
وفي جلستين متتاليتين ،عُرضت مبررات شروط السممة في مرا ز التوضيي وفقا لـ - ISO 22000
 HACCPومبررات شروط السممة في مرا ز التوضيي وفقا لـ متطلبات "ايدال" .ما عُرضت مبررات
شروط السممة للممارسات الزراعية وفقا لـ  GLOBAL GAPوآلية تطبي الدعم االضافي للمنتجات التي
ضي واللائزل عل شدادات جودل.
تنتج وتو ّ
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ٤٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لهاا
والحفاااع معهيهااا ومااع إصاادار القااانون  063لتشااجيع االسااتثمارات فااي لبنااان فااي العااام  ،١٠٠٤تاام تعزيااز دور المؤسسااة لتااوفر الخاادمات والتسااهيلت الل مااة
لهمستثمرين وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي
تشمل القطامعات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعهومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعلم
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة
تتمتع "إيدال" باالستقللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجهس الو راء الذي يمارس سهطة الوصاية معهيها
للمزيد من المعلومات:
رياض الصهح ،شارع االمير بشير ،بناية الهعا رية
الطابق الرابع ,ص ب 1521-110
بيروت ,لبنان
هاتف 100036 1 161+ :فاكس100035 1 161+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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