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مجتمع وإقتصاد

أكثر من  ٪60من شركات البرمجيات موجهة نحو التصدير (مروان بو حيدر)

تكنولوجيا
 436مليون دوالر هو حجم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان عام  ،2016بحسب
المعطيات التي نشرتهاالمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان «إيدال» ،في معرض بحثها
عن فرص االستثمار في هذا القطاع .أرقام مفاجئة طرحتها المؤسسة عن حجم هذا القطاع في
لبنان وتأثيره بالناتج المحلي اإلجمالي ،إضافة إلى توقعاتها المستقبلية التي ّ
قدرتها بنسبة نمو
تصل إلى  %9.7بحلول عام  2019ليبلغ حجم هذا السوق في لبنان  543.3مليون دوالر!

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان

سوق بقيمة  436مليون دوالر
إيفا الشوفي
انضمت املــؤسـســة الـعــامــة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إيــدال» إلى
موجة الترويج ملــا يسمى «اقتصاد

املـ ـع ــرف ــة» ع ـب ــر قـ ـط ــاع ت ـك ـنــولــوج ـيــا
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت .أع ـ ـ ـ ّـدت
امل ــؤس ـس ــة دراس ـ ـ ــة ب ـع ـن ــوان «ف ــرص
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا
امل ـع ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت» ،ب ـهــدف

تشجيع املستثمرين على االستثمار
فــي ه ــذا الـقـطــاع «ال ــواع ــد» ،وتـقــديــم
سلة من الحوافز واإلعـفــاءات املالية
الـ ـع ــام ــة لـ ـه ــم ،م ـث ــل اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات مــن
ضريبة الدخل على الشركات ،التي

ي ـم ـكــن أن ت ـصــل إلـ ــى إعـ ـف ــاء بنسبة
 %100ملــدة  10سـنــوات ،خفض على
رس ـ ــوم تـسـجـيــل األراضـ ـ ـ ــي ،تسهيل
منح املوظفني تصاريح عمل .كذلك
تحل «إيـ ــدال» مـكــان جميع اإلدارات

العامة والهيئات والبلديات في منح
ال ـت ـص ــاري ــح وال ـت ــراخ ـي ــص اإلداريـ ـ ــة
بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـلــك امل ـم ـنــوحــة م ــن قبل
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء .س ـبــق لـلـمــؤسـســة
أن سـ ـ ــاعـ ـ ــدت  3شـ ـ ــركـ ـ ــات فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـق ـط ــاع ،هـ ـ ـ ـ ـ ــي،Navigate Lebanon:
و  WavesوMobile Broadband
 ،Wireless Accessوآخرها كــان منذ
ً
وبناء عليه عادت «إيدال»
 6سنوات،
ل ـتــؤكــد ان ـخــراط ـهــا ف ــي ه ــذا الـقـطــاع
بـعــدمــا ت ـحـ ّـول اهـتـمــام الـجـمـيــع ،من
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات وم ـ ـ ـصـ ـ ــارف وشـ ــركـ ــات
ومستثمرين ،نحو هذا االقتصاد في
ّ
تسويق مركز ومتواصل لتصويره
عـلــى أن ــه «مستقبل ال ـب ـلــد» ،لتنجح
أخ ـي ـرًا م ـح ــاوالت ه ــذا «ال ـلــوبــي» في
ال ـض ـغــط م ــن أج ــل إل ـغ ــاء ج ــزء كبير
م ــن ال ـضــرائــب ال ـتــي كــانــت ستشكل
فــرصــة إلدخ ــال املــزيــد مــن الـعــائــدات
إلــى خزينة الــدولــة ،عبر سلة حوافز
«إيـ ـ ــدال» .لـكــن مل ــاذا كــل ه ــذا التركيز
على هذا القطاع؟
تـ ـكـ ـش ــف «إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال» أن حـ ـج ــم س ــوق
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
في لبنان عام  ،2016بلغ  436مليون
دوالر ،وتتوقع أن يصل ّ
نموها إلى
 %9.7بحلول عام  2019ليبلغ حجم
هــذه السوق في لبنان  543.3مليون
دوالر.
ف ـ ـقـ ــد ازدهـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـط ـ ــاع ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت امل ـح ـل ــي
ب ـم ـعــدل ن ـمــو س ـن ــوي م ــرك ــب بنسبة
 %7بني عامي  2014و ،2016وأسهم
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %3مـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاتـ ــج امل ـح ـل ــي
اإلجمالي عام  .2013تتوقع «إيــدال»،
أن يـتـجــاوز تــأثـيــر ه ــذا الـقـطــاع على
الناتج املحلي اإلجمالي الـ  6مليارات
دوالر عــام  ،2017وتـقــدر تــأثـيــره في
س ــوق الـعـمــالــة بـخـلــق  6000وظيفة
جديدة!

واقع سوق تكنولوجيا
المعلومات
يعمل ســوق تكنولوجيا املعلومات
واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ع ـ ـبـ ــر 3
مـجــاالت فرعية تتصدرها األجـهــزة
( )hardwareالتي ّ
سجلت أعلى نشاط
في هــذا القطاع ،إذ بلغت مبيعاتها
 262.2مليون دوالر عام  ،2016وهي
تشكل  %60من إجمالي حجم سوق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـن ـمــو هـ ــذا ال ـف ــرع
بمعدل سـنــوي مــركــب نسبته %8.3
بــن عــامــي  .2019 - 2016أم ــا الـفــرع
ال ـثــانــي ل ـهــذا ال ـق ـطــاع ،فـهــو خــدمــات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التي شكلت  134.2مليون دوالر من
حجم السوق عام  ،2014أي  %31من
إجـمــالــي اإلن ـف ــاق عـلــى ه ــذا الـقـطــاع.
يتوقع أن ينمو هــذا املـجــال بمعدل
س ـن ــوي م ــرك ــب نـسـبـتــه  %12.3بني
عــامــي  .2019-2016وال ـف ــرع األخـيــر
ّ
هــو تـطــويــر الـبــرمـجـيــات ال ــذي شكل
 40مـلـيــون دوالر م ــن حـجــم الـســوق
عام  ،2014أي ما يعادل  %9من حجم
سوق هذا القطاع ،ويتوقع أن ينمو
بمعدل سنوي مركب نسبته %10.1
بني عامي .2019-2016
تـضــم ه ــذه ال ـســوق وف ــق إح ـصــاءات
«إي ــدال» ،نحو  800شركة غالبيتها
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات صـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة وم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة،
ومعظمها شركات توزيع وبيع .ترى
الدراسة أن هذا القطاع يتجه تدريجًا
والتجزئة
من أنشطة تجارة الجملة
ً
إلى اإلبداع وابتكار املحتوى ،خاصة
أن حصة الشركات التي تعنى بتقديم
الخدمات وتطوير البرمجيات تبلغ
 %40مــن إجمالي الـشــركــات فــي هذا
القطاع ،مع العلم أن فرعي الخدمات
وتطوير البرمجيات يوظفان نحو
 5000فرد ،ويضمان نحو  202شركة
صغيرة ومتوسطة في الغالب .تعمل
هذه الشركات في  3أنشطة رئيسية
هي :تطوير البرمجيات وتحديدًا في
قطاعات الرعاية الصحية والتعليم
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ،ت ـط ــوي ــر
املواقع اإللكترونية وبشكل أساسي
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع وال ـت ـص ـم ـي ــم

