بيان صحفي
"ايدال" شاركت في ملتقى توريد الخدمات العالمي
بيروت ،في  11تشرين األول  – 3112شاركت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "ايدال" في
ملتقى توريد الخدمات العالمي  INTERNATIONAL OUTSOURCING FORUMالذي عقد في
مدينة ريمس الفرنسية وذلك في إطار ترويج لبنان كمركز لتوريد الخدمات إلى الشركات المتعددة الجنسيات .وقد
شارك في هذا الملتقى عدد من الدول التي روّ جت لقطاع توريد الخدمات لديها والشركات العالمية التي تبحث عن
تلك الخدمات لالستفادة منها في إطار عملياتها.
وتأتي مشاركة "ايدال" في هذا الملتقى في إطار االستراتيجية العامة التي وضعتها المؤسسة من أجل الترويج
للبنان كوجهة استثمارية أساسية في المنطقة السيما بالنسبة إلى نشاطات توريد الخدمات في مجال تكنولوجيا
المعلومات ومراكز االتصاالت ،وهما نشاطان يتمتع فيهما لبنان بميزات تنافسية.
وقال رئيس مجلس إدار ة "ايدال" المهندس نبيل عيتاني "إن قطاع توريد الخدمات هو واحد من القطاعات الواعدة
التي يتمتع بها االقتصاد اللبناني بالنظر إلى الكلفة التنافسية والموارد البشرية العالية التخصص .وال شك في أن
توظيف هذه الموارد في القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية ستشكل عامل جذب أساسي بالنسبة إلى
الشركات العالمية التي تختار لبنان كمركز لتوفير خدماتها في المنطقة .إن الحكومة اللبنانية ،ومن خالل "ايدال"،
تسعى إلى ترويج هذه اليد العاملة الماهرة في جميع أنحاء العالم ،وذلك بهدف جعل لبنان من بين أبرز الدول التي
تق ّدم نشاطات توريد الخدمات السيما في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل في
السوق المحلية".
يُشار إلى أن نشاطات توريد الخدمات في لبنان قد تطورت خالل السنوات العشرة الماضية مع بروز أكثر من
 022شركة لبنانية تورد خدماتها في إطار ثالثة قطاعات رئيسية :مراكز االتصاالت ،خدمات االستعانة بخبرات
خارجية واالستعانة بخبرات أجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات .وتوظف هذه الشركات حوالي  0202عامال،
 02في المئة منهم متخصص في تقديم خدمات ذات القيمة المضافة للشركات المحلية واإلقليمية والمتعددة
الجنسيات على غرار سامسونغ وتوشيبا وأورانج ونستله ...أما الخدمات التي تقدمها ،فتشمل :المبيعات
والتسويق ،الدعم التقني ،خدمة ما بعد البيع ،المحاسبة والتدقيق ،االستشارة في مجال إدارة العالقة مع الزبائن،
منتجات البرامج ،وغيرها.
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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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