بيان صحفي
جولة للمهندس عيتاني على مراكز التوضيب في البقاع
البقاع ،في  9تشرين األول  –2018جال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
المهندس نبيل عيتاني على عدد من مراكز توضيب الخضار والفاكهة في منطقة البقاع بهدف االطالع على مدى
التطور الذي وصلت إليه من خالل تطبيقها للمعايير المعتمدة في إطار برنامج تنمية الصادرات الزراعية Agri
.Plus
وأعلن المهندس عيتاني أنه كان للبرنامج األثر الواضح في اعتماد معايير الجودة من قبل مراكز التوضيب.
وقال" :بلغ عدد المراكز الحائزة على شهادات الجودة  24مركزا حتى يومنا هذا .وهناك  9مراكز أخرى تسعى
للحصول على هذه شهادات .وبذلك يصبح عدد المراكز الحاصلة على شهادات  ،33وهي تمثل  16في المئة من
إجمالي مراكز التوضيب في لبنان".
وتوقع المهندس عيتاني أن يبلغ حجم الصادرات في نهاية العام  2018حوالي  /330,000/طن .وأوضح ان
هذا الرقم ،إذا ما تحقق ،يٌعتبر انجازا بحد ذاته بالنسبة للقطاع الزراعي ،وللصادرات اللبنانية بشكل عام ،في ظل
استمرار توقف العمل على الخط البري الذي يربط انتاجنا باألسواق التقليدية في الدول العربية وخاصة دول
الخليج ،إضافة إلى حدة المنافسة في األسواق الخارجية.
واثنى على جهود القطاع الخاص في تعزيز مراكز التوضيب وتطويرها وحصولها على شهادات HACCP
و ISOوتزايد عدد المزارعين الذين حصلوا على شهادة " .Global Gapواكد ان المنتجات اللبنانية تشهد
منافسة قوية في عالم حيث تلعب نوعية المنتج وعملية توضيبه دوراً حاسماً .وقال إن الصادرات الزراعية
اللبنانية بدأت تتماشى مع الشروط الصارمة التي تضعها بعض الدول حفاظا على سالمة الغذاء .وأكد ان "ايدال"
ال تأل جهدا في سبيل تعزيز تواجد المنتج اللبناني في األسواق العالمية كما في سبيل تعزيز السالمة والجودة
ضمانا الستمرارية القدرة التنافسية للمنتج اللبناني.
واختتم المهندس عيتاني جولته بلقاء المزارعين في رياق في حضور النائب جورج عقيص ،النائب السابق ايلي
ماروني ورئيس تجمع مزارعي وفالحي البقاع إبراهيم ترشيشي وحشد من المصدرين والمزارعين والمعنيين
بالشأن الزراعي.

WWW.INVESTINLEBANON.GOV.LB

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في العام  ١٩٩٤بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة لألعمال وجذب االستثمارات وتقديم المساندة لها
والحفاظ عليها .ومع إصدار القانون  360لتشجيع االستثمارات في لبنان في العام  ،٢٠٠١تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيالت الالزمة
للمستثمرين .وقد ح ّدد هذا القانون عددا من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات الستقطاب االستثمار وتحقيق النم ّو االقتصادي واالجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف :الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا واالعالم.
باإلضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع االستثمارات ،تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات اإلنتاجية السيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" باالستقاللية المالية واإلدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.
للمزيد من المعلومات:
رياض الصلح ،شارع االمير بشير ،بناية اللعازرية
الطابق الرابع ,ص.ب7251-113 .
بيروت ,لبنان
هاتف +961 1 983 306 :فاكس+961 1 983 302 :
invest@idal.com.lb
www.investinlebanon.gov.lb
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