بيان صحفي
جولة لـ "ايدال" على عدد من معاصر زيت الزيتون ومصانع التعبئة في منطقة الشمال
عيتاني :صادرات زيت الزيتون ارتفعت  5.82في المئة عام 5105
بيروت ،في  11تشرين الثاني  - 3112في إطار برنامج تنمية الصادرات الزراعية  ،AGRI PLUSجال رئيس
مجلس إدارة الم ؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" المهندس نبيل عيتاني يرافقه أمين عام اتحاد
الغرف اللبنانية وأمين المال في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس السيد توفيق دبوسي ووفد من
المؤسسة على عدد من معاصر ومصانع تعبئة وتوضيب زيت الزيتون في منطقة الشمال.
وكانت المحطة األولى من الجولة في غرفة طرابلس حيث عُقد اجتماع بين المهندس عيتاني والسيد دبوسي
للبحث في موضوع دعم زيت الزيتون وتصريف الفائض من اإلنتاج عبر التصدير ،إضافة إلى كيفية تفعيل
المرافق االقتصادية في مدينة طرابلس.
وقد أشار دبوسي إلى أن تصدير هذا الزيت هو موضوع حيوي ،مشددا على ضرورة اعتماد بعض المعايير كي
تستوفي المحاصيل والصادرات من زيت الزيتون الشروط المطلوبة وتتماشى مع المواصفات العالمية .وأكد على
ضرورة إرشاد المزارع والمص ّدر على ح ّد سواء من أجل تحسين االنتاج وإعداده للتصدير لما لذلك من أثر على
الحياة االقتصادية في منطقة الشمال بشكل عام ،وعلى قطاع الزيتون بشكل خاص .وأثنى على الجهد الذي تبذله
"ايدال" في مجال دعم القطاعات اإلنتاجية عموما.
من ناحيته ،أكد المهندس عيتاني على أن صناعة زيت الزيتون هي من الصناعات التقليدية التاريخية التي تتمتع
به ا منطقة الشمال كما مناطق عدة من لبنان .وأشار أن التنمية المناطقية تبدأ من االهتمام بالقطاعات الواعدة،
خصوصا أن صناعة زيت الزيتون ُتعتبر من الصناعات الغذائية اللبنانية المميزة وذات الجودة العالية .وأعلن أن
مجموع إنتاج زيت الزيتون للعام  2102بلغ  00311طنا ،منها  2012طنا للتصدير .أما ما تم استيراده من هذا
المنتج ،فقد بلغ  2332طنا ،علما أن االستهالك المحلي هو في حدود  5.9آالف طن سنويا.
وأشاد المهندس عيتاني باإلنجازات المتعددة التي تم تحقيقها على صعيد نمو حجم صادرات زيت الزيتون ،مشيرا
إلى أنه" :مع بدء العمل ببرنامج تنمية الصادرات الزراعية  ،Agri Plusوإدخال زيت الزيتون في عداد
المنتجات الزراعية المشمولة بخدماته منذ آذار  ،2102ارتفعت قيمة صادرات هذا المنتج بنسبة  2..9في المئة
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صادرات بنسبة 22.2
في العام  2012( 2102طنا) مقارنة مع العام  323.( 2100طنا) .كما ارتفعت هذه ال ّ
في المئة حتى نهاية أيلول  ،2103مقارنة مع الفترة نفسها من العام  .2102إنه مؤشر مهم على الطلب العالمي
على هذه السلعة ذات المنافع المتعددة ،ما يوجب علينا التعاون مع جميع األطراف المعنية من أجل تطبيق
المقاييس والمواصفات العالمية التي تشكل عنصرا هاما من عناصر المنافسة ،علما أن بعض المعاصر ومصانع
التعبئة والتوضيب والتغليف أجرت تطويرات كبيرة لهذه الناحية ،وباتت اليوم تعتمد أحدث أساليب اإلنتاج
وتص ّدر زيتا ذات جودة عالية .وأنتهزها فرصة من أجل حث جميع المراكز األخرى على اتخاذ اإلجراءات
نفسها لتتمكن من تصدير إنتاجها وتحوز على ثقة المستهلك في األسواق العالمية ،خصوصا أن هذا االنتاج قابل
للتطوير في ظل وجود مقومات واعدة لذلك".
يُذكر أن الجولة شملت أربعة مراكز إلنتاج زيت الزيتون وتعبئته وتوضيبه في مناطق زغرتا والكورة والقلمون.
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.ب1320-002 .
بيروت ,لبنان
هاتف ٩02216 0 ٩60+ :فاكس٩02213 0 ٩60+ :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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