بيان صحفي
وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في "ايدال"
بيروت ،في  15شباط  –2016في إطار دعم القطاعات اإلنتاجية في لبنان والترويج لصادراتها ،التقى رئيس
مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" المهندس نبيل عيتاني وفدا من نقابة
أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب أحمد حطيط حيث تم البحث في الخطوات المستقبلية والمعارض
المحلية والدولية التي تنوي النقابة المشاركة فيها السيما معرض غولفود الذي يُقام األسبوع المقبل في دبي.
وأكد المهندس عيتاني خالل اللقاء على أن قطاع الصناعات الغذائية هو من الصناعات الواعدة في لبنان السيما
أنه يمتلك المقومات والجهوزية للنمو ،مؤكدا ضرورة دعمه ومساندته لتسويق إنتاجه على الصعيد العالمي
ودخول أسواق جديدة  .وقال إن "ايدال" ،وفي إطار المهام المنوطة بها ،والتي من بينها دعم القطاعات اإلنتاجية
ومساعدتها على ترويج إنتاجها في الخارج ،تبادر دوما إلى الوقوف إلى جانب القطاعات اإلنتاجية وتعزيز
مكانتها وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي .وأكد أن "معرض غولفود بات يشكل مركز استقطاب
للصناعات الغذائية من جميع أنحاء العالم وحدثا سنويا بارزا في المنطقة .وقد بدأ لبنان يأخذ دوره في األسواق
اإلقليمية والعالمية تماشيا مع النمو الذي يحققه قطاع الصناعات الغذائية سواء على صعيد جودة اإلنتاج أو
التوضيب أو التصدير".
وشدد حطيط ،من ناحيته ،على أهمية رعاية الدولة لهذا القطاع ،مثنيا على الدور الذي تقوم به "ايدال" في الدعم
األجنحة اللبنانية التي ُتقام في المعارض الدولية .وأكد أن دعم "ايدال" يشكل مظلة للمشاركات في المعارض
والنشاطات الدولية ،مشيرا إلى أن النقابة في ورشة دائمة لتحقيق األهداف وتحسين مواصفات اإلنتاج وفتح
المزيد من األسواق في الخارج في ضوء النجاح واإلقبال الذي تشهده الصناعات الغذائية اللبنانية في الخارج.
وشدد على وجوب وضع روزنامة سنوية بالمعارض من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من العارضين اللبنانيين.
يذكر أن النقابة تقدمت بكتاب إلى "ايدال" لدعم مشاركتها في معرض غولفود الذي يستضيف سنويا ما يزيد عن
 5أالف عارض  -صناعي في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات ،كما يستقبل  90ألف زائر من  160دولة
من حول العالم .وسوف يشارك في المعرض هذا العام  53منتجا لبنانيا منهم  40داخل الجناح اللبناني ،و 13في
أجنحة قطاعية.
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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 .
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