
 

 

 
 

 

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
أن����ه ع��ل��ى اس���ت���ع���داد إلع���ط���اء ك���ل ال��دع��م 
المعلومات،  تكنولوجيا  ق��ط��اع  لتنمية 
لبنانية  نجاحات  هناك  أن  "أع��ل��م  وق���ال: 
كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن 
لكي  الوطن،  داخ��ل  إلى  ننقلها  أن  نريد 
والحكومة  بلدهم.  في  اللبنانيين  نبقي 
ع���ل���ى اس����ت����ع����داد ل���ل���ق���ي���ام ب���ك���ل م����ا ي��ل��زم 
ل��ت��س��ه��ي��ل ب��ي��ئ��ة األع����م����ال ف����ي ال��ق��ط��اع 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي، س�������واء م����ن خ������الل س��ن 
غيرها".  أو  منصات  أو  ج��دي��دة  ق��وان��ي��ن 
ك��الم ال��ح��ري��ري ج��اء خ��الل ح��ض��وره جانبا 
التي  العمل  لورشة  الختامية  الجلسة  من 
االستثمار  لشؤون  الدولة  وزارة  نظمتها 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ب���ال���ت���ع���اون م���ع رئ���اس���ة 
ال��ح��ك��وم��ة وال��ب��ن��ك ال��دول��ي، ت��ح��ت ع��ن��وان 
"ت���ح���س���ي���ن ب��ي��ئ��ة األع����م����ال ف����ي ال��ق��ط��اع 
)Make "IT" easy( في  التكنولوجي" 
ال��س��راي��ا، حيث ق���ال: "أت��ط��ل��ع ال��ى سماع 
العمل  التي ستخرج عن ورشة  المقررات 
هذه، من أجل تسهيل بيئة األعمال في 
المناقشات  فهذه  التكنولوجي،  المجال 
إلينا، ألنه من دونها  مهمة جدا بالنسبة 
ال يمكن أن نصل إلى مقررات تنفيذية، 
ع��������ددا ك����ب����ي����را م��ن  وس�����ب�����ق أن ط���ب���ق���ن���ا 
عمل  ورش  بها  خرجت  التي  التوصيات 
نسمع  ألن  استعداد  على  ونحن  كهذه، 
ال��م��زي��د م��ن��ك��م ألن��ك��م ش��رك��اؤن��ا. مهمتنا 
ه����ي أن ن��ه��ي��ئ ال��ب��ي��ئ��ة ال��م��ن��اس��ب��ة ل��ك��م 
القوانين  الالزمة ونسّن  المنصات  ونضع 
الضرورية من أجل تسهيل طرق العمل، 
يمكنه  ما  بكل  للقيام  مستعدون  ونحن 

أن يسهل عليكم عملكم". 
وك���ان���ت ورش�����ة ال��ع��م��ل اف��ت��ت��ح��ت ف��ي 
ل��ش��ؤون االستثمار  ال��دول��ة  ح��ض��ور وزي���ر 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع�����ادل أف���ي���ون���ي، ح��ي��ث 
كانت كلمة ترحيبية ألقتها مديرة بيئة 

األع��م��ال واالب��ت��ك��ار ف��ي رئ��اس��ة الحكومة 
ياسمينا الخوري رافاييل، بعدها تحدث 

رئيس مؤسسة "إيدال" نبيل عيتاني.
وق���ال أف��ي��ون��ي: "زي����ادة ح��ج��م القطاع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ف���ي االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي 
وف�������رص ال���ع���م���ل وت���ح���وي���ل ل���ب���ن���ان إل���ى 
صلب  ف��ي  أه���داف  للتكنولوجيا،  م��رك��ز 
صلب  وف��ي  ماكينزي  خطة  تضمنته  ما 
ذل��ك  لتحقيق  م��ن��ا  وال��م��ط��ل��وب  رؤي��ت��ن��ا. 
إط�������الق ورش�������ة اإلص������الح������ات اإلداري���������ة 
الحوافز  ووضع  والضريبية  والتشريعية 
وت���أس���ي���س ب��ي��ئ��ة ح���اض���ن���ة وت��ح��ف��ي��زي��ة 
األع���م���ال  رواد  ت��س��ت��ق��ط��ب  وت��ن��اف��س��ي��ة 
وال����ش����رك����ات وت���س���ّه���ل م�����زاول�����ة ال��ع��م��ل 
وال���ت���ق���دم ب��ال��ع��م��ل وت��ش��ج��ع االس��ت��ث��م��ار 
وال����ن����م����و". وش������رح ب���اق���ت���ض���اب خ��ري��ط��ة 
الدولة  وزارة  عليها  تسير  التي  الطريق 
ل����ش����ؤون االس����ت����ث����م����ار وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ل���ت���ف���ع���ي���ل ب���ي���ئ���ة األع������م������ال ف�����ي ق���ط���اع 
"ال���������وزارة  أن  م����ؤك����دًا  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���ح���اور، م��ن��ه��ا إط����الق خطة 
ل��ت��س��ه��ي��ل م�����زاول�����ة ال���ع���م���ل ل��ل��ش��رك��ات 
ورواد  والمتوسطة  وال��ص��غ��رى  الناشئة 
في  لبنان  تصنيف  وتحسين  األع��م��ال، 
مؤشرات سهولة مزاولة العمل الدولية، 
ال���ى ت��ن��وي��ع م��ص��ادر التمويل  ب��االض��اف��ة 
للمستثمرين  ال��ح��واف��ز  وتوفير  للقطاع 
وإي�����ج�����اد س������وق م���ال���ي���ة ف���ع���ال���ة ت��س��ه��ل 
ت���م���وي���ل ال����ش����رك����ات وال����م����ش����اري����ع ع��ل��ى 
اخ��ت��الف م��راح��ل��ه��ا، وت��ش��ج��ي��ع ال��ش��رك��ات 
اللبنانية  األس����واق  خ���ارج  ال��ت��وس��ع  ع��ل��ى 
وتصدير خدماتها الى األسواق العالمية 
وت���وف���ي���ر ك����ل ال����دع����م ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل����ك، 
لتوفير  العالمية  الشركات  واستقطاب 
لبنان  فرص عمل ومراكز للشركات في 
وتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لعمل 

هذه الشركات". 

تحسين بيئة األعمال يف القطاع التكنولوجي 
الحريري: مستعدون للدعم ونقل النجاحات الى لبنان
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