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مجتمع وإقتصاد

والـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وأخ ـي ـرًا
ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات ال ـهــات ـف ـيــة وب ـن ــاء
التطبيقات وبشكل أساسي األلعاب
واملصارف والدفع اإللكتروني.
تفيد الدراسة بأن  %58.2من شركات
تـ ـط ــوي ــر الـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات والـ ـخ ــدم ــات
مــوجــودة فــي بـيــروت ،مقابل %36.3
ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان و %5ف ــي ال ـش ـمــال
و %0.5في الجنوب.
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،يـ ـلـ ـع ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان دورًا
رائ ـ ـ ـدًا ك ـم ـص ـ ّـدر أس ــاس ــي لـلـخــدمــات
التكنولوجية وتطوير البرمجيات
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة بـ ـع ــدم ــا ب ـل ـغ ــت نـسـبــة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات امل ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـخ ــدم ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة  %23.2م ــن إجـمــالــي
حـجــم الـ ـص ــادرات ع ــام  .2015كــذلــك،
إن أك ـ ـث ـ ــر م ـ ـ ــن  ٪60م ـ ـ ــن شـ ــركـ ــات
البرمجيات موجهة نحو التصدير،
بحيث بلغت نسبة تصدير شركات
تـطــويــر الـبــرمـجـيــات  ،%76شــركــات
تطوير املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة  %67و

تضم سوق تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
نحو  800شركة
غالبيتها شركات
صغيرة ومتوسطة

وأقـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ  %50مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــر م ـه ـن ــدس
البرمجيات في الــدول املتقدمة .يبلغ
أجــر مهندس البرمجيات فــي لبنان
نحو  20ألــف دوالر سنويًا ،فــي حني
أن أج ـ ــر م ـه ـن ــدس ال ـب ــرم ـج ـي ــات فــي
نيويورك يبلغ  89ألف دوالر سنويًا
وفي االمارات العربية املتحدة  32ألف
دوالر.

كيف ترى «إيدال» فرص االستثمار
في هذا القطاع؟
شركات تطوير التطبيقات الهاتفية
.%66
تـ ـ ــرى «إيـ ـ ـ ـ ـ ــدال» أن انـ ـخـ ـف ــاض كـلـفــة
ال ـع ـمــالــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي لـبـنــان
مـقــارنــة بكلفة الـعـمــالــة فــي الــواليــات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،أوروبـ ـ ـ ــا ودول
مجلس التعاون الخليجي هو ميزة
تنافسية ،إذ إن متوسط أجر مهندس
البرمجيات أقــل بنحو  %37من أجر
م ـه ـنــدس ال ـبــرم ـج ـيــات ف ــي الـخـلـيــج،

تـتـطـلــع «إيـ ـ ــدال» بـنـحــو رئـيـســي إلــى
تلبية احتياجات دول الخليج ،تمامًا
مثل توجه رواد األعـمــال اللبنانيني،
ً
واس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ــاال ل ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
القائمة على تلبية متطلبات السوق
ً
وبناء عليه فإن تشجيعها
الخارجية،
االسـتـثـمــار فــي ه ــذه امل ـجــاالت يتركز
أس ــاس ــا ع ـلــى دراسـ ـ ــة س ــوق الـخـلـيــج
وح ــاج ــات ــه ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة ،إذ
ّ ّ
تبي أن اإلنفاق على هذا القطاع في

مستويات األجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان (بالدوالر)
الخبرة

متخرج حديث

 5سنوات

سنة

 15سنة

 10سنوات

4.000

محلل نماذج االعمال
business analyst

900 - 750

1.000 - 900

2.000 - 1.700

محلل نظام املعلومات
system analyst

مطلوب خبرة مسبقة كمبرمج
أنظمة

3.100 - 2.100

مطور موقع إلكتروني
web developer

900 - 700

1.000 - 900

1.900 - 1.700

مهندس الشبكة
network engineer

1.000 - 900

1.100 - 1.000

1.800 - 1.700

ٌيرقى إلى موقع كبير مهندس
الشبكة

مطلوب خبرة مسبقة كمهندس
شبكة

1.800 - 1.700

2.500 - 2.200

متخصص دعم فني
technical support

800 - 600

900 - 800

1.700 - 1.400

ٌيرقى الى مدير مشروع او مهندس
شبكة

مطور برامج في نظام
system developer

1.000 - 700

1.200 - 1.000

2.400 - 2.000

2.600 - 2800

كبير مهندسي الشبكة
senior network engineer

3.200 - 2.500

ٌيرقى الى مطور موقع الكتروني
2.600 - 2.000

3.300 - 2.600

المساهمات المتوقعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد المحلي عام :2017
◄ تأثير مباشر في الناتج املحلي اإلجمالي بسبب إنفاق هذا القطاع :بني  3.2مليارات و 3.4مليارات دوالر.
◄ تأثير غير مباشر في الناتج املحلي اإلجمالي بسبب التضافر مع القطاعات االقتصادية الرئيسية :بني 3
مليارات و 3.3مليارات دوالر.
◄ تأثير غير مباشر في الناتج املحلي اإلجمالي من النفقات االستثمارية ،نظرًا إلى تعميق رأس املال وارتفاع
إجمالي عوامل اإلنتاج :بني  0.8مليار و 1مليار دوالر.
◄ تأثير في العمالة :فرص العمل املباشرة وغير املباشرة اإلضافية التي سيخلقها قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والقطاعات االقتصادية الرئيسية ستبلغ  6000فرصة عمل جديدة.
◄ تأثير اجتماعي :ستبلغ الفوائد االجتماعية الناجمة عن اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نسبة
تتجاوز الـ .%4
◄ محصالت الحكومة :ستبلغ عائدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل حصة اإليرادات ،وضريبة
القيمة املضافة وضريبة الشركات ،والخصخصة ،ورسوم املوجات الترددية ،ومدخرات الدين نحو  9مليارات
دوالر.

حجم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في لبنان حسب القطاعات الفرعية () 2016

¶ األجهزة
¶ خدمات
المعلوماتية
¶ البرمجيات

436.2

هنا عن  7قطاعات فرعية لديها ،وفق
املــؤسـســة ،مستقبل اق ـت ـصــادي ،هــي:
األلعاب اإللكترونية ،الرعاية الصحية
اإللـكـتــرونـيــة ،التسويق اإللـكـتــرونــي،
ال ـبــرم ـج ـيــات ك ـخــدمــة  ،SaaSاإلع ــام
الرقمي ،الخدمات االستهالكية مثل
التطبيقات والـشـبـكــات االجتماعية
وب ـن ــاء امل ـح ـت ــوى ،وأخـ ـيـ ـرًا ال ـخــدمــات
املالية والدفع اإللكتروني.

األلعاب اإللكترونية :نمو
عالمي بقيمة  10مليارات
دوالر

يــوجــد ف ــي ل ـب ـنــان  8ش ــرك ــات متخصصة
بتقديم األل ـعــاب االلـكـتــرونـيــة ،وهــي توظف
 151شـ ـخـ ـص ــا .الـ ـ ـف ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
تــراهــا املــؤسـســة بــارتـفــاع مبيعات األلـعــاب
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
لتصل إلــى  3.2مـلـيــارات دوالر هــذه السنة
بـسـبــب ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة ال ـص ـغ ـيــرة لـسـكــان
ال ــدول الـعــربـيــة .كــذلــك ،إن  %78مــن املليار
و 200م ـل ـيــون الع ــب عــامل ـيــا يـلـعـبــون على
هواتفهم الذكية أو األلواح اإللكترونية ،ومن
املتوقع أن تقفل هذا السنة على ّ
نمو سوق
األلعاب املخصصة لأللواح الكترونية بقيمة
 10مليارات دوالر ،أمــا األلعاب املخصصة
للهواتف الذكية ،فمن املتوقع أن تنمو بنسبة
 %34من سوق األلعاب العاملية عام .2017

الرعاية الصحية اإللكترونية:
إنفاق  44مليار دوالر

يعمل في لبنان  5شركات تعنى بالرعاية
الصحية اإللكترونية توظف  123شخصًا،
أبرزها  ETobbو  Sohatiاللتان تحولتا إلى
العبني عامليني .يزدهر هــذا املجال بسرعة
في العالم العربي جــراء الطلب املتزايد على
خــدمــات الــرعــايــة الصحية فــي دول مجلس
التعاون الخليجي ،إذ استقر اإلنـفــاق على
خدمات الرعاية الصحية في هذه الدول على
 44مليار دوالر عام  ،2011ومن املتوقع أن
يـنـمــو بـمـعــدل  %15حـتــى سـنــة  .2018ما
يجعل لـبـنــان العـبــا فــي ه ــذا امل ـجــال بسبب
توافر املهارات واإلمكانات ،إضافة إلى توافر
اإلطار القانوني املناسب وتقاطع هذا املجال
مع أسواق وصناعات أخرى.

التسويق اإللكتروني :مليار
دوالر عام 2017

ب ـلــغ اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـت ـســويــق اإلل ـك ـتــرونــي
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ع ــام ،2013
 300مـلـيــون دوالر ،ويستمر ه ــذا املـجــال
فــي االزده ـ ــار بنسبة  %30سـنــويــا ليبلغ
مليار دوالر عام  ،2017ما يشكل فرصة
م ــوات ـي ــة لـ ـ ــرواد األعـ ـم ــال ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وفــق
«إيــدال» .فمجال التسويق اإللكتروني عبر
الهاتف سيصبح ثالث أكبر منصة إعالن
على اإلنـتــرنــت فــي الـعــالــم ،فيما ستستمر
مـحــركــات الـبـحــث بــاالسـتـحــواذ عـلــى أكبر
حـصــةُ مــن ع ــائ ــدات اإلع ــان ــات اإلجـمــالـيــة،
حيث ق ـ ِّـدر حجم هــذه الـســوق ب ـ  49مليار
دوالر عام  ،2013ومن املتوقع أن يصل إلى
 74مليار دوالر عام .2018

دوالر على الخدمات السحابية العامة.

اإلعالم الرقمي 3 :شركات
لبنانية فقط

يـ ـب ــرز ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـطـبـيـقــي
«أنغامي» و «سينيموز» كالعبني أساسيني
ف ــي م ـج ــال ال ـب ــث ال ــرق ـم ــي .ع ـلــى الـصـعـيــد
املـحـلــي ،يـبــدو أن لـبـنــان ال ي ــزال بـعـيـدًا عن
ه ــذا امل ـج ــال ،حـيــث يــوجــد فـقــط  3شــركــات
ّ
متخصصة بالبث واإلعــام الرقمي تشغل
نحو  65موظفًا .إال أن «إيدال» وضعت هذا
ّ
تسجله األرق ــام
املـجــال ضمن أهــدافـهــا ملــا
عـلــى الـصـعـيــديــن الـعــاملــي واإلقـلـيـمــي .على
الصعيد العاملي ،يتوقع أن تنمو عائدات بث
املــوسـيـقــى الــرقـمـيــة بـمـعــدل سـنــوي مركب
نـسـبـتــه  ،%13وم ـقــاطــع ال ـف ـيــديــو املـنــزلـيــة
بـنـسـبــة  .%28أم ــا ع ـلــى صـعـيــد املـنـطـقــة،
ُ
فــقـ ِّـدر نمو عــائــدات بــث املوسيقى ومقاطع
الفيديو على اإلنترنت بمعدل سنوي مركب
بـ  %60من عام  2011حتى  ،2014ما يتيح
الفرصة أمام رواد األعمال في لبنان.

الخدمات االستهالكية:
 %3فقط من المحتوى
اإللكتروني بالعربية!

ت ـش ـم ــل الـ ـخ ــدم ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة كـ ــل مــا
يتعلق بالشبكات االجتماعية والتطبيقات
ومحركات البحث وبناء املحتوى ،ويبدو أن
هناك طلبًا كبيرًا على بناء املحتوى العربي،
مــا يشكل فرصة لــرواد األعـمــال اللبنانيني
ل ـلــدخــول إل ــى ه ــذا امل ـج ــال ،خــاصــة أن عــدد
مـسـتـخــدمــي اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـعــالــم الـعــربــي
سيبلغ  226مليون مستخدم عــام ،2018
و %60من مستخدمي اإلنترنت في منطقة
الشرق األوســط يفضلون املحتوى العربي،
إال أن فـقــط  %3مــن املـحـتــوى اإللـكـتــرونــي
مـ ــوجـ ــود ب ــال ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة .وقـ ـ ــد أظـ ـه ــرت
اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات أن  %35م ــن امل ـس ـت ـخــدمــن
يبحثون أساسًا باللغة العربية ،مقابل %24
يبحثون أســاســا باللغة اإلنكليزية ،و%19
ال يبحثون إال باللغة اإلنكليزيةً .
بناء عليه،
إن ال ـشــرك ـتــن الــوح ـيــدتــن ال ـل ـتــن خــرجـتــا
م ــن ل ـب ـنــان ح ـتــى اآلن ت ـع ـمــان ف ــي مـجــال
الخدمات االستهالكية :األولى هي «شهية»،
وهــي عبارة عن منصة لوصفات أكــل على
اإلن ـتــرنــت ،اشـتــرتـهــا شــركــة يــابــانـيــة مقابل
 13.5مـلـيــون دوالر ع ــام  .2014والـثــانـيــة
هي «ديــوانــي» ،شركة تعنى ببناء املحتوى،
استحوذت على الحصة األكبر فيها شركة
فــرن ـس ـيــة ت ــدع ــى « »webediaم ـقــابــل 25
مليون دوالر عام .2014

الخدمات المالية والدفع
البرمجيات كخدمة للشركات :اإللكتروني 82 :مليون
الرقم األول في لبنان
مستخدم

31%
9%

املنطقة بلغ  212.9مليار دوالر هذه
الـسـنــة ،مــا يـشـكــل  %6.1مــن اإلن ـفــاق
العاملي على هذا القطاع.
تستهدف «إيــدال» هذا القطاع ألنها،
وف ــق ال ــدراس ــة ،ت ــرى ع ــددًا مــن املــزايــا
الـتـنــافـسـيــة ف ــي ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا
املعلومات واالتصاالت املحلي تسفر
ع ــن عـ ــدد م ــن الـ ـف ــرص ال ـت ـج ــاري ــة في
القطاعات الفرعية األساسية .نتحدث

60%

مليون دوالر هو جم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان

9

ت ـحــوز خــدمــة بــرمـج ـيــات ال ـشــركــات الـعــدد
األكـبــر مــن الـشــركــات واملــوظـفــن فــي لبنان،
بحيث يعمل في هذا املجال  3098شخصًا
يتوزعون على  94شركة .ترى «إيــدال» في
دراسـتـهــا أن ه ــذا امل ـجــال يعطي الـشــركــات
الـلـبـنــانـيــة إمـكــانـيــة الـتـغـلــب عـلــى حــالــة عــدم
االسـتـقــرار السياسي وإج ــراءات التصدير
ً
الـتــي تــأخــذ وقـتــا طــويــا عبر بيع املنتجات
على شبكة اإلنـتــرنــت .مــن املـتــوقــع أن يبلغ
حجم هذه السوق في الشرق األوسط 307
ماليني دوالر عــام  ،2018وتعتمد «إي ــدال»
على أنه سينفق ما بني عامي  2014و2018
فــي منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط 4.7 ،مـلـيــارات

تسيطر الشركات العاملة في مجال الخدمات
املالية والدفع اإللكتروني على املرتبة الثانية
محليًا من حيث عدد الشركات واملوظفني ،إذ
ّ
يعمل في هذا املجال  11شركة تشغل 648
موظفًا .وعلى الصعيد العاملي ،من املتوقع أن
تصل سوق الدفع اإللكتروني إلى  450مليون
مستخدم عــام  ،2017وفــي الشرق األوســط
سيبلغ عــدد مستخدمي الــدفــع اإللكتروني
عبر الهاتف  82مليون مستخدم عام ،2017
بعدما كــان نحو  20مليون مستخدم عام
 .2013أما حصة منطقة الشرق األوسط من
هذا السوق ،فستبلغ حسب التوقعات 27.6
مليار دوالر عام .2017

