بيان صحفي
عيتاني يفتتح الجناح اللبناني في فانسي فود شو في نيويورك
بيروت ،في  30حزيران  –2017في إطار دعمها للقطاعات االنتاجية السيما الصناعات الغذائية بهدف زيادة
حجم صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية ،رعت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ممثلة
برئيس مجلس إدارتها المهندس نبيل عيتاني افتتاح الجناح اللبناني في معرض فانسي فود شو الذي اقيم في
نيويورك في حضور القيمين على نقابة اصحاب الصناعات الغذائية في لبنان وحشد من الصناعيين المشاركين.
وأكد عيتاني اثر االفتتاح على أهمية الخطوة التي تقوم بها "ايدال" لناحية توفير وسائل الدعم والمساندة لمشاركة
اكبر عدد من الصناعات الغذائية اللبنانية في معارض كهذه ،خصوصا أن السوق األميركية واعدة جدا لناحية
اتساع ها ووجود جاليات لبنانية وعربية كبيرة فيها وعدم فرض رسوم جمركية على البضائع اللبنانية التي تدخل
إليه ا ،مشددا على اهمية الدعم الذي تقدمه الدولة اللبنانية للمؤسسات اإلنتاجية كي تتمكن من حضور هذه
الفعاليات العالمية .وأوضح ان هناك اهدافا متعددة لهذه المشاركة تتمثل في التعريف عن المنتجات في األسواق
األميركية وزيادة صادراتها إليها ،وكذلك االطالع على كل جديد في عالم االنتاج والتوضيب وتوفير منصة تبادل
بين المصدرين والمراكز التجارية في األميركيتين .وأوضح أن العديد من المنتجات الغذائية اللبنانية باتت اليوم
تتمتع بأعلى معايير الجودة وسالمة الغذاء ،كما تتمتع بقدرة تنافسية عالية ،ما يؤهلها لدخول اسواق جديدة
متعددة ،مؤ كدا على العمل خالل المرحلة المقبلة على دعم اكبر عدد ممكن من الصناعيين الغذائيين للمشاركة في
معارض كهذه.
وأكد المهندس عيتاني أن قطاع الصناعات الغذائية أثبت على مر السنوات أنه يتمتع بمقومات عديدة جعلته يحقق
قفزة نوعية في السنوات األخيرة ،حيث ش ّكل حوالى  %2,6من الناتج المحلي اإلجمالي .وأعلن أن صادراته
سجلت معدالت قياسية على الرغم من تراجع الصادرات الصناعية بشكل عام ،مشيرا إلى أن صادرات
الصناعات الغذائية شكلت نسبة  21في المئة من مجموع الصادرات للعام  ،2016ونمت بمعدل تراكمي مركب
بلغ  7,6في المئة بين  2012و.2016
هذا وقد تم على هامش المعرض عقد العديد من االجتماعات الجانبية بين المصدرين اللبنانيين والتجار
األميركيين.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق على اقتراح المؤسسة القاضي بدعم ثالثة معارض عالمية تشارك فيها الصناعات
الغذائية اللبنانية لهذا العام ،أال وهي :غلف فود في دبي (والذي يستهدف األسواق العربية ودول الشرق االوسط
وأفريقيا) ،فانسي فود شو في نيويورك في حزيران ( 2017والذي يستهدف األسواق األميركية) وأنوغا في
المانيا في تشرين االول ( 2017والذي يستهدف األسواق األوروبية).
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون معددا من القطامعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتمامعي.
تشمل القطا معات الهدف :الصنامعة والزرامعة والتصنيع الزرامعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالمعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطامعات اإلنتاجية السيما الصنامعات الغذائية والزرامعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية معليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف 983306 1 961+ :فاكس983302 1 961+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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