بيان صحفي
"ايدال" رئيس إيدال يجول على مراكز التوضيب في البقاع
سجلت زيادة في الصادرات بلغت  41في المئة في النصف األول من
عيتاني :نتيجة برنامج ّ AGRI PLUS
العام  3142مقارنة مع العام 3143
بيروت  41-أيلول – 3142ضمن برنامج "تنمية الصادرات الزراعية  AGRI PLUSالذي تشرف عليه
المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان ،قام رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات في لبنان-إيدال األستاذ نبيل عيتاني بجولة على بعض مراكز التوضيب في منطقة البقاع وذلك
لالطالع على التحسينات التي تقوم بها هذه المراكز وذلك ضمن المعايير التي وضعها البرنامج لقبولها كمراكز
معتمدة لدعم صادراتها ضمن برنامج ،AGRI PLUS
وقد باشر األستاذ عيتاني جولته في زيارة إلى رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في البقاع وزحلة األستاذ
إدمون جريصاتي للبحث في التعاون القائم بين المؤسسة والغرفة،
وقد أبدى القيّمون على مراكز التوضيب رغبة بتطوير عملهم والحصول على شهادات الجودة ،إن على مستوى
التوضيب أو اإلنتاج ،وأثنوا على جهود إيدال في وضع المعايير بهدف زيادة القدرة على منافسة المنتجات
اللبنانية في األسواق االستهالكية ،وكان لهم مناشدة إليجاد ح ّل الرتفاع أكالف الشحن نتيجة المخاطر التي
تتعرّ ض لها الشاحنات براًّّ.
وقال األستاذ عيتاني في هذا اإلطار " نحن نق ّدر الجهود التي يقوم بها المص ّدرون لتحسين إنتاجهم وتحسين
وسائل التوضيب ،وهدفنا ليس فقط تحسين اإلنتاج وإنما فتح أسواق جديدة وهو ما ت ّم تحقيقه منذ إطالق العمل
بالبرنامج الجديد منذ سنتين "،
وقد سجّ لت الصادرات الزراعية خالل النصف األول من العام  3102ارتفاعا ًّ بلغ  01في المئة مقارنة مع العام
 ،3103وحصل كثير من المصدرين على شهادات جودة ،كما ت ّم فتح أسواق جديدة واستعادة أسواق كان المنتج
اللبناني العبا ًّ أساسيا ًّ فيها.
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فقد بلغت الصادرات الزراعية من الفواكه والخضار حوالي  /011/ألف طن ،واحتلّت صادرات الحمضيات
المرتبة األولى مسجّ لة /61،315/ألف طن أي  32في المئة من إجمالي الصادرات في حين كانت صادرات
الخضار هي األدنى مسجلة  /22،063/طن مشكلة أقل من  5في المئة من مجمل الصادرات.
وجاء التفاح في المرتبة الثانية مسجال  /11،525/طنا ًّ وجاء هذا االرتفاع بعدما استعاد السوق الليبي وبعد
التحسّن في السوق المصري االستهالكي وقد تميّز موسم التفاح ليس بالكميات المصدرة فحسب بل بالنوعيّة
العالية  ،يليه الموز مسجال  /21،603/طنا ًّ فالعنب  2،112/طناًّ ،فالبطاطا التي سجّ لت  /22،053/طنا ًّ التي
وجدت لها أسواقا ًّ جديدة في بعض دول أوروبا مثل روسيا وأوكرانيا .ويعتبر زيت الزيتون أحد األصناف الجديدة
التي دخلت على برنامج تنمية الصادرات وهو يسجّ ل ارتفاعا ًّ في كمياته المص ّدرة حيث بلغت الكميات المص ّدرة
منذ سنتين أي منذ انطالق العمل بالبرنامج الجديد  /0111/طن ت ّم تصدير  66في المئة منها إلى منطقة أميركا
الشمالية وكندا،
ورافق األستاذ عيتاني في جولته كل من مسؤولي شركات المراقبة ورئيس تجمّع مزارعي وفالحي البقاع األستاذ
ابراهيم الترشيشي الذي علّق على هذه الزيارة بالقول" سررنا بالزيارة ونأمل كتجمّع مزارعين المتابعة الدائمة
لمراقبة عملية التصدير واإلشراف عليها وعلى جودة اإلنتاج وسالمة المشروع.ونؤ ّكد على استمرارية هذا
المشروع ألننا نعتبره لغاية اليوم طاقة النور للمزارعين".
بدوره أثنى األستاذ عادل التيني ،وهو من أه ّم مص ّدري العنب " على لفتة األستاذ عيتاني وعلى المتابعة المستمرّ ة
للمحافظة على نظافة مراكز التوضيب وااللتزام بالشروط الموضوعة ضمن البرنامج ،ونشكر المؤسسة على
ّ
يحث المص ّدرين على الحصول على شهادات الجودة التي نلنا ثالثة منها
إيجاد حافز جديد ضمن البرنامج الجديد
ونعمل على الحصول على غيرها للمحافظة عىل دخول السوق األوروبي".
وقد شكر األستاذ عيتاني المصدرين على تجاوبهم وأثنى على تعاونهم الدائم لتحسين اإلنتاج اللبناني ،
لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  0٩٩٩بهدف 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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