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 قتصاد المعرفيّ لبنان يدخل الثورة الصناعّية الرابعة بقطاع تكنولوجي متطّور أفيوني: لتحويل لبنان الى مركز للتكنولوجيا واال

 
الذي أّمن القتصاد المعرفة استثمارات  331التعميم  2013مصرف لبنان سنة حجز لبنان لنفسه موقعًا متقدمًا في عالم اقتصاد المعرفة خاصة بعد إصدار 

طقة، وذلك بفضل توافر االستثمارات الالزمة مليون دوالر، وخلق في لبنان بيئة أعمال رقمية واعدة تعتبر من األكثر نشاطًا وتكاماًل في المن 400بأكثر من 
للشركات الناشئة اللبنانية، ووجود صناديق استثمار مخاطر تغّطي مختلف مستويات التمويل، باإلضافة إلى لتطوير هذا القطاع، كالتمويل األّولي والمبّكر 

الشركات الناشئة، قرر رئيس الحكومة سعد الحريري خالل األشهر  مسّرعات أعمال جديدة ومساحات عمل مشتركة. ودعمًا لقطاع ريادة األعمال واحتضان
يمانًا منه بمستقبل إقتصاد المعرفة الماضية تخصيص قاعدة في السر  ايا الحكومية لتكون قاعة مخصصة لرواد األعمال إلطالق مشاريعهم واستقبال نشاطاتهم، وا 

 صلت إلى العالمية وحصدت العديد من الجوائز الدولية من أهم المؤسسات، ها هو الرئيس الحريريوقدرات الشباب اللبناني على تأسيس شركاتهم الناشئة التي و 
الدولة لشؤون يؤكد مرة جديدة هذا اإليمان ويصّر على أن يكون دعم هذا القطاع ضمن أولويات عمل حكومته، ومن هنا تّم استحداث وزارة جديدة هي وزارة 

لدول الناشئة، وفي االسواق ليتولى هذه الحقيبة الوزير عادل أفيوني اآلتي من العالم المصرفي والخبير في شؤون اقتصاد ااالستثمار وتكنولوجيا المعلومات 
عامًا في مصارف استثمار عالمية في باريس ونيويورك ولندن، منها "كريدي سويس" في لندن كمسؤول في قطاع  25المالية العالمية، وقد أمضى أكثر من 

من عمليات التمويل والمشاريع واالستشارات المالية في مالية وفي قطاع تمويل الدول والمؤسسات والشركات في الدول الناشئة، كما أدار عددًا كبيرًا األسواق ال
 .دول ناشئة متعددة، وخصوصًا في الشرق األوسط ولبنان مع الحكومة اللبنانية وغيرها من المؤسسات

ؤولين والخبراء وأصحاب ققه قطاع إقتصاد المعرفة والتكنولوجيا في لبنان، جمعت "النهار" على طاولتها عددًا من المسلمواكبة النمو المستمر الذي يح
ديم الجميل، االختصاص في هذا القطاع من مختلف المؤسسات والشركات والمصارف، بحضور الوزير عادل أفيوني ورئيس لجنة التكنولوجيا النيابية النائب ن

اجهها وكيفية التغّلب عليها، باإلضافة إلى دوره ر أدارها الزميل موريس متى، غاص خاللها الجميع بتفاصيل أداء هذا القطاع والصعوبات التي يو في جلسة حوا
 .في تدعيم الخطط االقتصادية الوطنية بهدف إعادة تحفيز النمو االقتصادي اللبناني

تم دمج نولوجيا ونمّوه في لبنان، مشددًا على "ضرورة دخول لبنان في الثورة الصناعية الرابعة حيث ياستهّل أفيوني النقاش مؤكدًا على أهمية قطاع التك
بنان إلى مركز التكنولوجيا مع كل جانب من جوانب حياتنا. ولقد قرر لبنان الشروع في خطة التحول الرقمي في القطاع العام وفي االقتصاد، وقرر تحويل ل

 ."وجميع أفريقيامعرفي ومنصة أعمال للمنطقة بأسرها، وأن يكون بوابة الغرب إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا واالقتصاد ال
يالت من الحكومة وقال: "علينا إتاحة المجال أمام القطاع الخاص ورواد االعمال لالبتكار، وأن نساندهم عبر استثمارات من القطاع العام وعبر حوافز وتسه

مار هو دعم قطاع التكنولوجيا في لبنان، وزيادة مساهمته ز االبتكار بطريقة مستدامة تدفع بلدنا إلى األمام. وهدف وزارة الدولة للتكنولوجيا واالستثلالسراع وتحفي
 .في الناتج المحلي اإلجمالي، وتوفير فرص العمل، واالستثمارات األجنبية المباشرة

صادنا وتشريعاتنا، لدينا في قطاع التكنولوجيا هي مهمة تقع على عاتقنا جميعا". وتابع: "بدأنا بخطة إلصالح اقتإن أهمية تمتين ودعم اإلمكانات المتوافرة 
ول الرقمي في االقتصاد ولتوفير بيئة محفزة لألعمال وفاعلة وقادرة على المنافسة والنمو"، عارضًا الخطة التي تعمل عليها الوزارة والتي تساهم في تحقيق التح

 .اني وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي لقطاع اقتصاد المعرفةاللبن
 

 ار والتكنولوجيارؤية وزارة الدولة لشؤون االستثم
زالة في هذا اإلطار، وضعت الوزارة خطة عمل وخارطة طريق من اإلجراءات هدفها األول تحفيز النمو االقتصادي في قطاع التكنولوجيا وخلق الوظا ئف وا 

 .شركات ورواد األعمال والتحول نحو االقتصاد الرقميالعوائق أمام نمو ال
 :المحاور االتاليةترتكز خطة عمل الوزارة حاليًا على 

 :تسهيل بيئة األعمال في قطاع اقتصاد المعرفة -1
ة العمل الدولية عبر إصالحات تسهيل مزاولة األعمال للشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة ورواد األعمال، وتحسين تصنيف لبنان في مؤشرات سهولة مزاول

 .وحوافز إدارية وضريبية وجمركية وتشريعية وغيرها
 :ز االستثمار في قطاع التكنولوجياتحفي -2

 .تنويع مصادر التمويل للقطاع وخلق حوافز للمستثمرين، وخلق سوق مالية فعالة تسهل تمويل الشركات والمشاريع على اختالفها
 دعم تصدير الخدمات -3

ا إلى األسواق العالمية وذلك عبر إصالحات جمركية واتفاقات مساعدة الشركات في قطاع التكنولوجيا على التوسع خارج األسواق اللبنانية وتصدير خدماتههدفنا 
 تجارية وحوافز هيئة تسويق ودعم فعال لتصدير الخدمات في قطاع التكنولوجيا

 :معرفةتحويل لبنان إلى مركز إقليمي رائد في إقتصاد ال -4
نصة إقليمية لعمل هذه الشركات، والمنطقة االقتصادية الخاصة في إستقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان وتحويله إلى م

 .طرابلس من الممكن أن تلعب دورًا هامًا في هذا المجال



 اإلنماء المتوازن وتشجيع الالمركزية في قطاع التكنولوجيا -5
ورواد االعمال للتواصل والعمل والتعاون معًا، ولتشجيعهم ء مناطق أو واحات تكنولوجية في كل المحافظات، وذلك لتوفير بيئة متكاملة حاضنة للشباب إنشا

 .على المبادرة واالبتكار
 :دعم رواد األعمال والشركات الناشئة -6

ل وذلك لتحضيرهم لتأسيس شركات ناشئة ومنحهم أفضل فرصة للنجاح والنمو حتى يصبح إطالق برنامج دعم تدريبي ومالي ألصحاب المشاريع ورواد األعما
 .لبنان منصة منافسة في استقطاب ودعم الشركات الناشئة

 إطالق حملة وطنية للتوعية الرقمية -7
ي لدخول عالم التحول الرقمي واكتساب المهارات الجديدة تحسين المهارات في قطاع التكنولوجيا، وهدف الحملة إفساح المجال لطاقاتنا الشبابية وكل مواطن لبنان

 .لجديدة المطلوبة ولالستفادة من عالم التكنولوجيا واإلمكانيات غير المحدودة التي تتيحها لشبابناواالستفادة من الوظائف ا
 التعاون والتكامل مع الجامعات اللبنانية والشباب اللبناني لبناء شراكة بين الطرفين -8
رساء نموذج عصري للتعاون ب تساهم ين الوزارة والجامعات اللبنانية، نظرًا للتكامل واألهداف المشتركة في هذه المشاريع وتعود بالفائدة على كل األطراف، وا 

 .وألهمية إشراك الطالب في خطط الحكومة خاصة في هذا القطاع الذي يشكل فرصة نمو وازدهار لشباب لبنان
 :نالتعاون مع المغتربي -9

نشاء منصة إلكترونية النجاح االغترابي في قطاع التكنولوجيا ثروة نريد االستفادة منها عبر تقديم  الحوافز لتشجيعهم لالستثمار وخلق فرص العمل في لبنان، وا 
 .للتواصل بين اللبنانيين العاملين في القطاع في لبنان والمهجر

عداد التشريعات -1  ورشة تطوير وا 
سيبراني وخصوصية البيانات. ومن هنا أكد أفيوني أن هذه تطور عالم التكنولوجيا الحديثة وخاصة استراتيجيات الذكاء االصطناعي واألمن ال ضرورة التأقلم مع

 .الخطة ستكون مدعومة بتحول رقمي في القطاع العام سيوفر الكثير من المشاريع والوظائف المحلية، وتطوير البنية التحتية
 

 والمعلوماتلجنة التكنولوجيا 
أساس في الثورة العالمية اإلقليمية من خالل العمل على بنية تحتية رقمية مؤهلة، بدوره، شدد النائب نديم جميل على أهمية التحول الرقمي الذي له دور 

ي المدارس لتأمين مهن في المستقبل تواكب مدفوعات رقمية متوفرة وآمنة، زيادة األعمال السهلة من خالل قانون عصري، مواكبة المهارات والكفاءات والتربية ف
سؤولية هذا القطاع كبيرة جدًا على صعيد الوطن "لذلك علينا أن نواجه تحديات التكنولوجيا فنجمع المعلومات بطريقة تحمي التطور والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن م

 .ن وسالمة المجتمع لتحفيز الشركات على العمل التجاري والتنافس السليمحرية الفرد وخصوصيته، ونركز على موضوع الصناعات الجديدة، محافظين على أم
وهو قانون المعامالت  81ى ما أنجزته لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية: "إن أهم إنجاز حققته اللجنة في آخر سنة ونصف السنة هو القانون وأشار إل

رونية والمعامالت المصرفية الرقمية والتوقيع االلكتروني واالثبات االلكتروني باالضافة إلى التجارة االلكتااللكترونية الذي يضم عدد قطاعاٍت تجمع المدفوعات 
 ."االلكترونية وغيرها

نية الخاصة االلكترو  ومن هنا، اعتبر الجميل أن هذا القانون أساسي ألي عمل سيأتي في المستقبل سيتم البناء عليه لما يتعلق بالحكومة االلكترونية والخدمات
شركات الناشئة، وكل هذه االطراف تستفيد من هذا القانون، خاصة على صعيد بالقطاع العام أو بالقطاع الخاصة وخاصة ما يتعلق برواد االعمال وال

الشركات المساهمة اللبنانية المعامالت االلكترونية واإلمضاء االلكتروني. أما الجزء الثاني الذي يتم العمل عليه، بحسب الجميل، هو موضوع ما يتعلق ب
انون لمجلس النواب لتأسيس هذا النوع من الشركات ما يعتبره أمرًا مهمًا جدًا على صعيد تأسيس وتنظيم وقد تقدم لهذه الغاية اقتراح ق (SALT) التكنولوجية

 .وع من الشركاتالشركات التكنولوجية، ومن هنا أتى اقتراح القانون الذي يسّهل المعامالت المتعلقة بهذا الن
والحلول الممكنة باإلضافة إلى عرض لكيفية تعاون أصحاب االختصاص مع وزارة نقاش طويل دار بين الحاضرين حول التحديات التي يواجهها القطاع 

الناشئة والحلول الممكنة. كم تطرق االستثمار والتكنولوجيا لدعم الخطة التي قدمها أفيوني، كما خاض الحاضرون بتفاصيل تقنية تعيق أعمالهم وتطور شركاتهم 
 .والمشاكل على هذا الصعيد مع تقديم سلسلة اقتراجات ممكنة، يمكن العمل عليها في المستقبلالمشاركون في طاولة الحوار إلى سبل التمويل 

الستثمارات في شركات ناشئة. خير دليل على ذلك بفضل تعميم مصرف لبنان البيئة الحاضنة لرواد االعمال التي تطورت سريعًا، شهد لبنان تزايدًا في عدد ا
الذي يستند إلى مقابالت مفصلة وواسعة النطاق لتقييم مستويات  Global Entrepreneurship Monitor 2018ألعمال" لعام تقرير "المراقب العالمي لريادة ا

ات المشمولة في التقرير، ب 54بيئة ريادة األعمال في لبنان. فمن بين البلدان الـ  بلدًا. أشار هذا التقرير إلى التطور والنمو السريعين في 54ريادة األعمال في 
، والمرتبة الرابعة أيضًا من لبنان يحتل المرتبة الثانية في مؤشر اإلقبال على ريادة األعمال، والمرتبة الرابعة لجهة األثر اإلنمائي لريادة األعمال في االبتكار

 .عمال في مراحلها المبكرةحيث مجموع أنشطة ريادة األ
 
 
 


