بيان صحفي
"ايدال" ترعى الجناح اللبناني في Gulfood
بيروت ،في  4آذار  :3102في إطار دعمها للقطاعات اإلنتاجية اللبنانية وترويج صادراتها ،رعت المؤسسة
العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" جناح الصناعات الغذائية اللبنانية في معرض  Gulfoodالذي
افتتحه رئيس مجلس إدارة "ايدال" المهندس نبيل عيتاني في حضور قنصل لبنان في دبي سامي نمير ورئيس
نقابة أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي وممثلين عن وزارة الزراعة واتحاد الغرف اللبنانية وحشد من
الصناعيين.
وتأتي مشاركة لبنان في هذا المعرض لتؤكد على الحضور اإلقليمي والعالمي لقطاع الصناعات الغذائية اللبنانية،
كما على قدرته على المنافسة خصوصا أن هذا المعرض يعتبر نافذة مهمة لصادرات هذا القطاع إلى األسواق
العربية والعالمية ،في ظل اإلقبال المتزايد على منتجات المطبخ المتوسطي بشكل عام واللبناني بشكل خاص،
وانتشار الجاليات اللبنانية في عدد كبير من دول المنطقة والعالم.
وقال رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي أن "المشاركة في معرض  Gulfoodباتت تقليدا
سنويا .ولكنها هذه السنة فاقت بنتائجها كل التوقعات في ظل النجاح الذي حققه المعرض لناحية الحجم وعدد
الزوار وتنوّ ع جنسياتهم والعقود التي تم إبرامها مع الصناعيين" .وأكد نصراوي أن هذا المعرض هو األبرز
على الصعيد اإلقليمي وأنه مهم جدا بالنسبة إلى زيادة صادرات القطاع ،معلنا أن الصناعيين اللبنانيين المشاركين
أرسوا العديد من عقود البيع مع تجار عالميين.
من ناحيته ،رأ ى رئيس مجلس إدارة "ايدال" المهندس نبيل عيتاني أن هذا المعرض يعتبر من أهم المعارض في
صناعة األغذية والضيافة في المنطقة ،في ظل االهتمام الذي يشهده العالم في مواضيع الغذاء والسالمة واألمن
الغذائي ،معلنا أن قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية ال يزال يستحوز على نسبة جيدة من مجموع الصادرات
الصناعية اللبنانية.
وأضاف" :شهدت صادرات الصناعات الغذائية نموا خالل السنوات القليلة الماضية .وفي ضوء التوقعات التي
تشير إلى تضاعف الطلب على األغذية المستوردة في العالم العربي في األعوام المقبلة ،يمتلك قطاع الصناعات
الغذائية اللب نانية مقومات واعدة وعديدة لتلبية هذا الطلب المتزايد ،وكذلك دخول أسواق جديدة على غرار زيت
الزيتون اللبناني الذي ت ّم تصدير كميات منه هذا العام إلى أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا .وبفضل المزايا
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التفاضلية التي تتمتع بها المنتجات الغذائية اللبنانية السيما لناحية النوعية العالية واستفادتها من موقع جغرافي
متميز يتيح لها توفير المواد األولية الضرورية والوصول إلى األسواق العالمية ،ستتمكن هذه الصناعات من
احتالل مكانة مرموقة".
ويذكر أن هذا المعرض ُن ّ
ظم في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض بين  52و 52شباط  .5102وقد
شارك فيه  4211عارض من  110دول من حول العالم .أما الجناح اللبناني ،فشغل مساحة  011متر مربع
وضم  22شركة متخصصة في إنتاج األغذية المعلبة والقهوة والمكسرات والزيوت الحيوانية والنباتية واألعشاب
والبهارات والمشروبات والمربيات وغيرها من الصناعات الغذائية.
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  0٩٩١بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  261لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،3110تم 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 القطامعات 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.ب7350-002 .
بيروت ,لبنان
هاتف ٩02216 0 ٩60+ :فاكس٩02213 0 ٩60+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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