بيان صحفي
"ايدال" ترعى الجناح اللبناني في معرض فروت لوجيستيكا المانيا

عيتاني :المنتجات الزراعية اللبنانية تتمتع بنوعية عالية ويمكنها المنافسة

بيروت ،في  7شباط  –2019افتتح رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في
لبنان -إيدال المهندس نبيل عيتاني الجناح اللبناني في معرض فروت لوجيستيكا الذي يُقام في ألمانيا بين  6و 8
شباط الحالي ،وذلك في حضور النائب شوقي الدكاش ،مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ،السفير
اللبناني في المانيا مصطفى اديب ،رئيس غرفة صيدا محمد صالح ،األمين العام لغرفة التجارة العربية – األلمانية
عبد العزيز مخالفي ،رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة السيد رفلة دبانة ،وحشد من ممثلي الشركات
والمصدرين الزراعيين اللبنانيين.
وينظم اتحاد الغرف اللبنانية الجناح اللبناني بمساحة  144مترا مربعا متر مربع ،للسنة التاسعة على التوالي
برعاية من المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ،وذلك في حضور لبناني رسمي إضافة إلى عدد من
رؤساء الغرف ،وعدد من ممثلي الشركات والمصدرين الزراعيين اللبنانيين.
وتندرج مشاركة لبنان في هذا المعرض في إطار التأكيد على قدرة المنتجات الزراعية اللبنانية على المنافسة في
األسواق العالمية وخصوصا أن هذا المعرض يعتبر نافذة مهمة لصادرات هذا القطاع إلى األسواق األوروبية
والعالمية .كما تندرج في إطار اطالع المزارعين والمصدرين على ما آلت إليه التكنولوجيا الحديثة في العالم في
مجال اإلنتاج الزراعي.
وقال المهندس عيتاني بعد االفتتاح ،إن رعاية "ايدال" للجناح اللبناني في معرض فروت لوجيستيكا يندرج في
إطار دعمها المطلق والثابت للقطاعات االنتاجية اللبنانية ومن بينها القطاع الزراعي .وأكد أن الزراعة اللبنانية
تزخر بالعديد من الفرص الواعدة والمقومات وتظهر جهوزية للنمو خصوصا أن هناك مجاالت عديدة ال تزال
غير مستثمرة بعد على النحو المطلوب.
وأضاف" :إن المنتجات اللبنانية المص ّدرة ال يمكنها ان تنافس بالكمية ،لذلك هي اليوم تنافس بالنوعية العالية التي
تتمتع بها ،وذلك نتيجة تطبيق برنامج تنمية الصادرات الزراعية الذي يعتمد المقاييس والمعايير الدولية .وقد
شهدنا في الفترة األخيرة على نيل العديد من الشركات والمؤسسات الزراعية ومراكز التوضيب شهادات الجودة
العالمية" .وأوضح أن المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان لم توفر جهدا في سبيل تعزيز وتطوير
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القطاعات الزراعية ودعمها ومساندتها بالتعاون مع األطراف المعنية ،ما انعكس تحسنا في النوعيات المن َتجة
وزيادة في صادراتها.
وتابع المهندس عيتاني" :إن هذا التعاون الناجح مع اتحاد الغرف لدعم القطاعات االنتاجية اللبنانية يساعدنا على
تنمية صادراتنا إلى األسواق التقليدية وغير التقليدية" .وأكد على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعتبر من
أهم معارض المنتجات الزراعية الطازجة في العالم ،وهي خطوة تندرج في إطار التسويق للمنتجات اللبنانية
وفتح أسواق جديدة لها.
يذكر أن  70مصدرا يشارك في هذا الحدث من ضمن الوفد اللبناني من بينهم  11عارضا.
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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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