بيان صحفي
جولة للمهندس عيتاني على مراكز التوضيب في الشمال
بيروت ،في  19تموز  – 2018في إطار دعم ومساندة الصادرات اللبنانية سسةيما الاراعية منهةا ،جةا رئةي
مجل إدارة المؤسس العام لتشجيع اسستثمارات في لبنان المهند نبي عيتاني على عةدد مةن مرا ةا تو ةيب
الخ ار والفا ه في منطق الشما  ،يرافقه رئي غرف التجارة والصناع والاراعة فةي طةرابل السةيد توفية
دبوسي ونقيب مصدري الخ ار والفا ه في لبنان نعيم خلي وحشد من المصدرين.
واطلع المهند عيتاني خال الجول على المعايير المعتمدة في مرا ا التو يب ومدى التطور الذي وصلت إليه
في إطار برنامج تنمي الصةادرات الاراعية  .Agri Plusوأعلةن عيتةاني ان اةذا البرنةامج حقة األاةدا التةي
و ةةع ألجلهةةا رغةةم ة الصةةعاب والمعولةةات واللةةرو ارلليمية غيةةر المؤاتية  ،بحيةةا ان مجمةةوا الصةةادرات
الاراعي عبره بلغت  345ال طن في العام  .2017ما سجلت صادرات ايت الايتون اللبناني عبر البرنةامج
أرلاما لياسي خال األعوام الما ي .
وأ ا  " :يبقى اسنجاا األ بر لهةذا البرنةامج ،الةذي م ةى علةى تطبيقةه سةت سةنوات ،تعايةا مرا ةا التو ةيب
وتطويراةةا وحصةةولها علةةى شةةهادات  HACCPو  ISOوتاايةةد عةةدد المةةاارعين الةةذين حصةةلوا علةةى شةةهادة
" "Global Gapوغيراا ،في عالم تنافسي حيا تلعب نوعي المنتج والتو يب دوراً حاسما ً في الوصةو إلةى
األسةوا الدولية  .واليةوم ،بةات عةدد مرا ةةا التو ةيب الحةائاة علةى  20 ،ISOمر ةاا .أمةا اردارات الاراعية
الحائاة على  ،Global Gapفتبلغ مساحتها نحو  30ال دونم مواع على المناط اللبناني ".
يذ ر ان برنامج تنمي الصادرات الاراعي  Agri Plusتم إطالله في العام  2012بهد ايادة القدرة التنافسي
للمنتجات اللبناني الحائاة على شةهادات المنشةم مةن المصةادر المختصة مةن خةال رفةع جودتهةا وتحسةين نوعية
تو يبها وتسويقها عبر المشار في المعارض الدولي والنشاطات ذات الصل  .ما يهد إلى تشجيع اسسةتثمار
في مرا ا التو يب واردارات الاراعي وتحفيااا على اعتماد أرلى المعايير العالمي .
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لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ عليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون عددا من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف :الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات اإلنتاجية السيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983 306 :فاكس+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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