بيان صحفي
"ايدال" تنظم ورشة عمل حول آلية سداد القرض الصيني بواسطة منتجات لبنانية

عيتاني :يشكل فرصة أكيدة لتحسين الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات اللبنانية
طرابلس 4 ،شباط  – 2016نظمت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" ورشة عملل تعريييلة
حول آلية تنييذ برنامج تسديد القرض الصيني بواسطة منتجات لبنانية قبل ظهر اليوم في غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في طرابلس والشمال ،في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهنلدس نبيلل عيتلاني ،رئليس الررفلة
السيد توفيق دبوسي وحشد من المنتجين اللبنانيين.
بداية ،كانت كلمة ترحيبية من دبوسي أكد فيها على أهمية هذه الخطلوة التلي تنلدري فلي إطلار التسلويق للمنتجلات
اللبنانيللة وفللتو أسللواق جديللدة لهللا .وأثنللى علللى دور المؤسسللة العامللة لتشللجيع االسللتثمارات فللي لبنللان فللي دعللم
القطاعات اإلنتاجية اللبنانية ،مستعرضا أثر البرنامج االيجابي على القطاعات المعنية ،وعلى منطقة الشمال بشكل
خاص .وأكد متابعة الررفة لشؤون المزارعين والمصدرين وكذلك التجار والصناعيين وذلك بهدف المساهمة فلي
دعم مسيرة النمو.
من ناحيته ،أوضو المهندس عيتاني أن الصين تتبوأ اليوم المركز االول بالنسبة للدول المصدرة اللى لبنلان .وقلال
إن الميزان التجاري بين البلدين يعاني من عجلز كبيلر" .فوارداتنلا ملن المنتجلات الصلينية للعلام  ،2015وصللت
قيمتها إلى ملياري دوالر .بينما وصلت صادراتنا إليها إلى حدود  10ماليين دوالر".
وأضاف عيتاني ان تسديد القرض الممنوح إلى لبنان بواسطة منتجات لبنانية يهدف إلى تعريف المستهلك الصيني
على المنتج اللبناني والتأكلد ملن جودتله وموافاتله للمعلايير العالميلة ،معتبلرا أن ذللك يشلكل فرصلة أكيلدة لتحسلين
الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات اللبنانية إلى هذا البلد .وأملل فلي ان يكلون برنلامج تسلديد القلرض
مجاال جديدا لتعزيز التعا ون بين البلدين ،وتدعيم العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية.
وأوضللو عيتللاني أنلله تللم اختيللار اربعللة منتجللات لبنانيللة لتصللديرها تسللديدا للقللرض هلليب زيللت الزيتللون والنبيللذ
والمكسرات واليواكه المجيية والمعلبة والمربيات .وقال إن هذه المنتجات هي من بين أفضلل الصلناعات الرذائيلة
اللبنانية ،وقد شهدت صادراتها ارتياعا مضطردا خالل السنوات الماضية السيما بالنسبة إللى زيلت الزيتلون اللذي
دخل إلى أسواق جديدة خالل السلنتين الماضليتين ،وكلذلك المعلبلات ،بملا فيهلا الياكهلة والخضلار والمربيلات التلي
تستحوذ على جزء كبير من إجمالي صادرات الصناعات الرذائية ،حيث بلغ مجموع صادراتها للعام  2015نحو
 64ألف طن ،من دون أن ننسى النبيذ الذي تم تصدير اكثر من أليي طن منه في العام  ،2015والمكسرات التي
صدرت نحو  600طن.
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وشرح عيتاني ألية تنييذ البرنامج التي تم االتياق عليها مع الجانب الصيني ومصرف لبنان وبنك التنمية الصيني،
داعيا جميع المهتمين إلى التقدم بطلبات إلى المؤسسة.

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألمعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ معليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم 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.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983306 :فاكس+961 1 983302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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