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يعتبــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي شــبكة التنميــة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة وهــو يدعــو 
إلــى التغييــر وإلــى تحقيــق نفــاذ البلــدان إلــى المعرفــة والخبــرة والمــوارد مــن أجــل مســاعدة الشــعوب 
ــق  ــدًا ونتعــاون معهــا فــي تطبي ــى األرض فــي ١٧٧ بل ــاة أفضــل. ونحــن نعمــل عل ــع بحي ــى التمت عل
الحلــول التــي أوجدتهــا لمواجهــة تحديــات التنميــة العالميــة والوطنيــة. وفــي وقــت تقــوم فيــه هــذه 
البلــدان بتطويــر قدراتهــا المحليــة، تعتمــد علــى الشــعوب المنضمــة إلــى برنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي وعلــى شــركائنا العديديــن.

لمزيد من المعلومات

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مبنى البنك العربي اإلفريقي الدولي

شارع المصارف
النجمة، بيروت 20١١ 52١١

لبنان
registry@undp.org.lb :البريد اإللكتروني

lb.undp.org :الموقع اإللكتروني
www.facebook.com/UNDPLebanon :صفحة الفيس بوك

www.twitter.com/UNDP_Lebanon  :صفحة تويتر
www.instagram.com/undp_lebanon :انستغرام
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أنجــزت االســتراتيجية اللبنانيــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
وخريطــة الطريــق نحــو ۲۰۲۰ بمبــادرة قامــت بهــا وزارة االقتصــاد والتجــارة 
حرصــًا منهــا علــى تأميــن خطــة عمــل ودعــم طويــل األمــد لقطــاع أساســي 

فــي االقتصــاد اللبنانــي.

وقــد قــام فريــق برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي وزارة االقتصــاد 
- والتجــارة  االقتصاديــة  للسياســة  المؤسســاتية  "المســاعدة  والتجــارة 

المرحلــة الثالثــة" باألشــراف علــى مراحــل تحضيــر االســتراتيجية ومراجعتهــا، 
كمــا وســاعد بتنظيــم مشــاورات واســعة النطــاق.

امــا اللجنــة التوجيهيــة فقــد تشــاركت فــي اجتماعــات تشــاورية واســعة ضمــت ممثليــن عــن القطاعيــن 
العــام والخــاص ضمانــًا لشــفافية صياغــة االســتراتيجية، وعمــًا علــى توســيع المشــاركة مــن خــال 

احتــواء كافــة وجهــات النظــر وآراء األطــراف المعنيــة.
ــك  ــل وذل ــات، والتحالي ــة ، المعطي ــة عــددا مــن ورش العمــل لبحــث صحــة المقارب ونظمــت هذه اللجن

ــراء. طــوال فتــرة العمــل علــى نــص مســودة االســتراتيجية وبالتعــاون مــع مجموعــة خب

وباإلضافــة إلــى ذلــك ، تــم توزيــع االســتراتيجية علــى عــدد كبيــر مــن المؤسســات العامــة والخاصــة 
والمنظمــات الدوليــة التماســًا لجمــع الماحظــات التــي اخذت بعيــن االعتبــار عنــد االقتضــاء.  وبالتالــي، 
فــإن هــذه االســتراتيجية هــي نتيجــة جهــود جماعيــة للعديــد مــن الخبــراء و األطــراف المعنيــة ، 
واغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن تقديــري لجهودهــم و أشــكرهم جميعــا علــى وقتهــم واهتمامهــم.

ختامــًا، ســتواصل وزارة االقتصــاد والتجــارة العمــل مــع األفرقــاء الرئيســيين مــن القطاعيــن العــام 
ــر  ــن وتطوي والخــاص لضمــان التنفيــذ المناســب والفعــال لهــذه االســتراتيجية ،مــن أجــل تمكي
هــذا القطــاع االقتصــادي الهــام  للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة - الــذي هــو عصــب االقتصــاد 
وعليــه يبنــى لمكافحــة الفقــر - وتعزيــز النمــو االقتصــادي، خلــق فــرص العمــل والتنميــة المســتدامة.

د. آالن حكيم
وزير االقتصاد والتجارة،

ديسمبر ، 20١4
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الملّخص التنفيذي
ــة فــي مجــال ريــادة األعمــال، إذ يشــهد هــذا القطــاع الخــاص فيــه نشــاًطا  كــّون لبنــان ســمعة قوّي
كبيــَرا، وتتوافــر فيــه قاعــدة واســعة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي تســاهم إلــى 
حــّد كبيــر فــي تعزيــز نمــو اقتصــاده المفتــوح. ففــي الواقــع، وعلــى مــّر العقديــن المنصرميــن، قطــع 
لبنــان شــوطًا كبيــرًا فــي تطويــر بيئتــه اإلقتصاديــة لجهــة توفيــر التســهيات والدعــم لــرّواد األعمــال 
ــرز عــدد مــن المبــادرات التــي اســتهدفت بشــكل خــاص  والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. فقــد ب
ــا لهــذه الشــركات، مــرورًا باالجــراءت التمويليــة  الشــركات الناشــئة، بــدءًا بجعــل منــاخ األعمــال مواتًي
لجهــة تأميــن قــروض مدعومــة طويلــة األمــد للمؤسســات، التــي أطلقهــا مصــرف لبنــان، واســتحداث 
مؤسســات وطنيــة رائــدة مثــل "كفــاالت" و"إيــدال"، وصــواًل إلــى أحــدث مــا ُســّجل فــي هــذا اإلطــار، 
وهــو الدعــم الــذي يوّفــره القطــاع الخــاص ومبــادرة مصــرف لبنــان الجديــدة التــي مــن خالهــا يســمح 
للمصــارف باالســتثمار فــي  الشــركات الناشــئة، المســرعات والحاضنــات. ولكــن بفعــل أســباب عــّدة، لــم 
ُتحــدث هــذه المبــادرات الوقــع المرجــّو علــى الرغــم مــن المــوارد الهائلــة التــي خصصــت لهــذا الغــرض، 

والجهــود الكبيــرة التــي ُبذلــت فــي هــذا اإلطــار.

مــن هــذا المنطلــق، بــرزت ضــرورة وضــع اســتراتيجية توجيهيــة تشــكل إطــار عمــل الجهــات المعنيــة 
بهــذا القطــاع، وتنّفــذ علــى أساســها السياســات والمبــادرات والبرامــج وتضمــن حســن التنســيق 
ــع هــذه األطــراف مســاعدتها.  ــاول جمي ــي تح ــرة والمتوســطة الت ــاح المؤسســات الصغي ــن نج لتأمي
ــن تقييمــًا شــامًا للوضــع الراهــن لهــذه  ــة التــي تتضّم ــر القليل وتشــكل هــذه الدراســة أحــد التقاري
المؤسســات ولقطــاع ريــادة األعمــال فــي لبنــان، وهــي بمثابــة مخّطــط الســتراتيجية المرحلــة المقبلــة 
ــرة  ــال والمؤسســات الصغي ــادة األعم ــة الخاصــة بري ــة اللبناني ــن البيئ ــة ضم ــف الجهــات المعني لمختل

والمتوســطة.
 

فبينمــا تصــارع الــدول آثــار االنكمــاش العالمــي وتســعى جاهــدًة إلــى اســتحداث فــرص عمــل، ُتظِهــر 
المعاييــر النموذجيــة التــي اســتخلصت مــن تجــارب بلــدان أخــرى فــي المنطقــة وحــول العالــم، أّن 
ازدهــار ريــادة األعمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة هــو أحــد أبــرز محــّركات إنعــاش االقتصــاد. 
فقــد اســتحدثت هــذه البلــدان هيئــات خاصــة لهــذا الغــرض، ووضعــت اســتراتيجيات وخطًطــا شــاملة 
وسياســات تهــدف إلــى تعزيــز بيئــة األعمــال ذات الصلــة، واســتنفرت مختلــف الجهــات المعنيــة 
لدعــم مؤسســاتها الصغيــرة والمتوســطة، خصوصــًا لجهــة تعزيــز المهــارات وتوفيــر التمويــل لهــذه 
المؤسســات وتمكينهــا مــن النمــّو والمنافســة. وبالتالــي، يجــدر باألطــراف المعنيــة فــي لبنــان اّتبــاع 

المقاربــة عينهــا. 

0١ 
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ــرة والمتوســطة فــي  ــادة األعمــال والمؤسســات الصغي ــة ري لقــد بنــت هــذه الدراســة تحليلهــا لبيئ
لبنــان علــى أربعــة ركائــن تتعلــق تباعــًا بــرّواد األعمــال، والمؤسســات، والقطاعــات، والعناصــر الوطنيــة. 
وقــد مّيــزت هــذه الدراســة بيــن رّواد األعمــال الناشــئين وأصحــاب المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
األكثــر تمّكنــًا وترّســخًا. حــّدد فــي هــذه الدراســة نحــو ثاثيــن تحديــًا، منهــا خمســة تحديــات رئيســية.

ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي:
 

التحّديات الرئيسية:
 عوائــق النمــو، خصوصــًا بالنســبة إلــى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة العاجــزة عــن االنتقال  •

إلــى مراحــل النمــو الاحقــة والتــي تواجــه مخاطــر عاليــة لجهة االســتدامة الطويلــة األمد.

إلــى  • نظــرًا  المعرفــة  اقتصــاد  إلــى  االنتقــال  يؤّخــر  الــذي  المتباطــئ،  القديــم  االقتصــاد 
االســتفادة المحــدودة مــن األنظمــة المتميــزة للقــدرات وضآلــة االســتثمار فــي مجــال األبحــاث 

والتنميــة وضعــف الجهــود المبذولــة فــي هــذا المضمــار.

بيئــة األعمــال المتغّيــرة، جــّراء  التنافســية الناجمــة عــن عولمــة األســواق، وعــن كــون الزبائــن  •
ــى  ــب عل ــي تصُع ــة الســريعة الت ــرات التكنولوجي ــك عــن التغّي ــًا، وكذل ــر معرفــة وتمّكن ــوا اكث بات

نمــاذج األعمــال القائمــة مجاراتهــا. 

االضطرابــات الماليــة وانعــدام االســتقرار االقتصــادي،  بســبب تباطــؤ دورات األعمــال  •
التجاريــة فــي مــوازاة تدابيــر تمويــل غيــر مائمــة، مّمــا ُيثقــل كاهــل المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة. 

ــادرات، األمــر الــذي  • غيــاب التنســيق فــي اإلطــار المؤسســاتي، والجمــود علــى صعيــد المب
يحــّد مــن إمــكان توافــر جهــود منّســقة ويجعــل مبــادرات الدعــم مفتقــرًة إلــى المرونــة بــازاء بيئــة 

فــي تطــّور مطــرد.

على  مستوى رّواد األعمال - الثقافة الريادية 
ظاهــرة أصحــاب المؤسســات/المديرين األبدييــن، وهــي ظاهــرة تنعكــس فــي ضعــف  •

القابليــة للمأسســة واالنتقــال إلــى إدارة مهنيــة احترافيــة وحوكمــة فاعلــة للشــركات.

ــة للمؤسســات  • ــة الوراثي ــى ثقافــة الملكي ــة أّواًل والملكيــة المطلقــة، بمعن مفهــوم العائل
والميــل الكبيــر إلــى الســيطرة العائليــة التامــة علــى هــذه الملكيــة، مّمــا يدفــع الشــركات 

العائليــة الصغيــرة إلــى اإلبقــاء علــى قواعدهــا الرأســمالية مقفلــة.
  
المليونــان الثانيــان، اللــذان يمّثــان اإلمكانــات الهائلــة لــدى النســاء رائــدات األعمــال اللواتــي  •
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مــا زلــن يرزحــن تحــت وطــأة ثقافــة مجتمــع ذكــوري وبيئــة غيــر داعمــة.
على مستوى المؤسسات - القدرات ورؤوس األموال

•  ،)Middle Managment(وجــود فجــوة علــى مســتوى اإلدارة الوســطى فــي المؤسســات
ــا  ناجمــة عــن مســتويات هجــرة عاليــة وضعــف القــدرة علــى اســتقطاب المواهــب اإلداريــة، مّم

يــؤّدي إلــى ركــود فــي نمــّو الشــركات وهرميــات إداريــة هّشــة. 

نظــام القــدرات الزائلــة، حيــث ال يتــّم العمــل علــى بنــاء القــدرات وتطويرهــا، ســواء علــى  •
مســتوى المؤسســة أو علــى مســتوى األفــراد، بطريقــة توّفــر مّيــزات تنافســية شــاملة.

ســوء المالءمــة بيــن العــرض، والطلــب علــى القــدرات، وهــو أمــٌر يتجّلــى خصوصــًا مــن خــال  •
النقــص فــي االختصاصييــن التقنييــن واليــد العاملــة ذات المهــارات العاليــة، وكذلــك النقــص فــي 

البرامــج المهنيــة.
  
ذلــك  • ويعــود  ضعيفــة،  رأســمالية  قواعــد  إلــى  تــؤدي  التــي  األمــوال  رؤوس  كلفــة 

إلــى سياســات ضريبيــة وإعانــات توّلــد منحــًى تقييديــًا فــي مجالــي تمويــل الديــون وقــروض 
المســاهمين.

ســوء مالءمــة رؤوس األمــوال، علــى صعيــد توافــر نــوع وحجــم الرأســمال المطلــوب، وســيطرة  •
للديــون غيــر المرنــة التــي تتطلــب ضمانــات احتياطيــة أو رهونــات عقاريــة بــداًل مــن أســهم أكثــر 

تناســبًا تســمح بتقاســم المخاطــر.

 إقبــال محــدود للمســتثمرين الخارجييــن، وهــو أمــٌر يتفاقــم بفعــل القيــود علــى األدوات الماليــة  •
المتاحــة، مّمــا يحــول دون تأديــة شــركات االســتثمار المهنيــة دورًا فاعــًا.

على المستوى القطاعي - هيكلية السوق، اإلطار القانوني/ التنظيمي/          
                             الضريبــي، األبحــاث واالبتــكار

المنافســة غيــر المتكافئــة، الناجمــة عــن اســتمرار نظــام الــوكاالت الحصريــة، والتكتــات شــبه  •
ــن ذات  ــكار والقواني ــل ســلطات مكافحــة االحت ــق وعــدم تفعي ــاب أو عــدم تطبي ــة وغي االحتكاري

الصلــة.

عــدم فاعليــة تدابيــر تيســير األعمــال التجاريــة، التــي تبقــى طويلــة ومضنيــة، وتتفاقــم  •
بفعــل وكاالت ترويــج التجــارة والصــادرات المعّطلــة ونقــص االتفاقيــات التجاريــة مــع كبــار البلــدان 

الشــريكة التجاريــة الجديــدة.

ــدم  • ــى ع ــة نظــرًا إل ــة، وهــي حلقــة مفرغ ــة التعاقدي ــل حســن الني ــي مقاب اإلنفــاذ القانون
فاعليــة النظــام القضائــي، مّمــا يــؤّدي إلــى إجــراءات مكلفــة وطويلــة تحــّد مــن جــدوى العقــود 

ــرة والمتوســطة. للمؤسســات الصغي
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ضعــف الحمايــة المؤّمنــة للدائــن، مــع معــّدالت اســترداد للديــن تناهــز الـــ٣2% ومســار تحصيــل  •
يمتــّد حّتــى ٣ ســنوات تقريبــًا، مّمــا يــؤّدي إلــى شــروط ضمــان عاليــة وإعــادة هيكلــة محــدودة 

الفاعليــة.

بيــن  • كاٍف  بشــكل  التمييــز  عــدم  فــي  جليــًا  يظهــر  الــذي  التعميمــي،  الضريبــي  النظــام 
القائــم. النظــام  فــي  المتوافــرة  الحوافــز  اســتعمال  وقّلــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

البيروقراطيــة  • القصــور  أوجــه  فــي  خصوصــًا  ينعكــس  الــذي  المســتمر،  اإلداري  الروتيــن 
الصغيــرة  المؤسســات  قــدرة  مــن  يحــّد  مّمــا  المكلفــة،  والتنظيميــة  البنيويــة  والمســارات 

الكبــار. المنافســين  مجــاراة  علــى  والمتوســطة 
 
الشــركات العالقــة فــي مــأزق دائــم، بســبب ثقافــة الخــوف مــن الفشــل التــي ُيضــاف إليهــا ما  •

تعانيــه  المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المترّنحــة مــن صعوبــات إجرائيــة فــي إعــادة هيكلــة 
ذاتهــا بشــكل فاعــل.

عــدم اإلســفادة مــن اإلمكانــات االبتكاريــة، نظــرًا إلــى ضعــف الموازنــات وقلــة االبتــكار علــى  •
الرغــم مــن توافــر البنيــة والرأســمال البشــري المطلوبيــن.

كــون آليــات لحمايــة الملكيــة الفكريــة جديــدة، إذ أن قانــون بــراءات االختــراع لــم يصــدر إاّل  •
ــارة،  ــة فــي وزارة االقتصــاد والتج ــة الفكري ــة الملكي ــب حماي ــم إنشــاء مكت ــام 2000، وت فــي الع
لكــّن إطــاره مــا زال ضعيفــًا إذ هــو قائــم علــى مجــّرد إيــداع الطلــب والحصــول تلقائيــًا علــى بــراءة 

االختــراع .
 
تدنــي مســتوى األبحــاث ودراســات الســوق، ممــا يــؤّدي إلــى معلومــات غير موثــوق بها وغير  •

منتظمــة يبنــي عليهــا أصحــاب المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ورّواد األعمــال اســتراتيجيات 
وخطــط أعمــال ويقيســون حجــم أســواقهم مــن خالهــا.

على المستوى الوطني - العمالة والعمل، األسواق المالية، البنية التحتية 
نــة.                                    والعوامــل الممكِّ

ــة العاليــة  • ــزال قائمــة بفعــل تكاليــف العمال ســوق اليــد العاملــة غيــر النظاميــة، التــي ال ت
ــال المتعاقديــن. والتوافــر النســبي للـ"عامليــن علــى حســابهم الخــاص" والعّم

العقبــات التــي تواجههــا اليــد العاملــة األجنبيــة ذات المهــارات، وغيــاب أي أحــكام خاصــة  •
للمهنييــن الذيــن يوفــرون قيمــة مضافــة عاليــة، وقلــة التشــجيع علــى نقــل المعــارف.

ضعــف حجــم التــداول فــي بورصــة بيــروت، مــع رأســمال متــدنٍّ )نحــو ١١ مليــار دوالر أميركــي(  •
ــا يحــّد مــن جاذبيــة اإلدراج فيهــا ومــن اعتبارهــا مصــدرًا محتمــًا  وأحجــام تــداول منخفضــة، مّم

للرأســمال.

1 As of July 2014
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انحصــار البنــى التحتيــة فــي مناطــق محــدودة، فــي أنحــاء البــاد تعويضــًا عــن ضعــف الجهــود  •
التنمويــة فــي جميــع األراضــي، ال ســيما مــن حيــث تكلفــة وجــودة تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، الطرقــات والكهربــاء مّمــا يفضــي إلــى تراجــع القــدرة التنافســية للمؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة.

ــرة والمتوســطة ذريعــة لعــدم أخــذ  ــد رســمي للمؤسســات الصغي ــاب تعريــف موّح لطالمــا شــّكل غي
المبــادرة إلــى  تطويرهــا. كمــا أّن المعلومــات اإلحصائيــة شــحيحة بمــا أّن معظــم البيانــات المرجعيــة 
المســتقاة مــن إدارة اإلحصــاء المركــزي تعــود إلــى العــام 2004. تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الدراســة 
اعتمــدت علــى معلومــات أكثــر حداثــًة عــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي لبنــان توّخيــًا 
لفهــم أفضــل لتوزيعهــا. كذلــك توّخــت الدراســة إقتــراح تعريــف بســيط يتماشــى مــع مقاربــة المعاييــر 
العالميــة المكّيفــة مــع خصوصيــات الســوق اللبنانيــة. إّن التعريــف المقتــرح يدمــج بيــن اإليــرادات 

الســنوية وعــدد الموّظفيــن علــى النحــو اآلتــي:

المؤسســات الكلّيــة الصغــر )Micro(:  والتــي يشــكل حجــم أعمالهــا أقــّل مــن 500 مليــون ليــرة  •
لبنانيــة وال يتجــاوز عــدد موظفيهــا عشــرة

المؤسسات الصغيرة: أقّل من 5 مليارات ليرة لبنانية وأقّل من 50 موّظفًا •
 
المؤسسات المتوّسطة: أقّل من 25 مليار ليرة لبنانية وأقّل من ١00 موّظف •

وتنــدرج المؤسســة الصغيــرة والمتوســطة التــي تتخّطــى أّيــًا مــن هــذه المقاييــس فــي الفئــة 
الاحقــة. بنــاًء علــى هــذا التعريــف، تبيــن أن عــدد المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يشــكل بيــن ٩٣ 

ــان.  ــة فــي لبن و٩5% مــن مجمــل المؤسســات العامل
فــي هــذا الســياق، وانطاقــًا مــن اســتعراض المشــهد العــام، والهــوة بيــن التحديــات ومبــادرات 
الدعــم الجاريــة حاليــًا باإلضافــة إلــى المعاييــر العالميــة واإلقليميــة، تقتــرح الدراســة اســتراتيجية 
وطنيــة لــرّواد األعمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي لبنــان، اســتنادًا إلــى رؤيــة طموحــة 

باعتبــار أّن:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محّرك اقتصادي أساسي للنمّو 
واستحداث الوظائف

تحقيقًا لهذه الرؤية، يتعّين على جميع الجهات المعنية تنفيذ المهّمة اآلتية:

تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على 
المنافسة عالميًا لتساهم بذلك في خلق فرص عمل وتطوير اقتصاد 

ذي قيمة مضافة عالية
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ترتكز األهداف الرئيسية لاستراتيجية على الركائن اآلتية:

االنتقــال مــن أصغــر إلــى أكبــر، مواكبــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة عبــر مراحــل تطّورها  •
الاحقة؛

االستدامة، ضمان االستدامة الطويلة األمد لمشاريع األعمال؛ •

االبتــكار، تطويــر مؤسســات صغيــرة ومتوســطة تكــون ابتكاريــة وخّاقــة وتســاعد علــى االنتقــال  •
إلــى اقتصــاد عالــي القيمــة؛

التنافســية، تحويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة إلــى كيانــات عالميــة أكثــر إنتاجيــًة  •
وقــدرًة علــى المنافســة.

يتطّلــب تحقيــق هــذه األهــداف العمــل علــى ســّتة محــاور اســتراتيجية هــي باألســاس مجموعــة 
مبــادرات مترابطــة تشــّكل الركائــن التــي ُتبنــى عليهــا االســتراتيجية الوطنيــة اللبنانيــة للمؤسســات 

ــرة والمتوســطة. وهــي كاآلتــي: الصغي

مســاعدة قــادة األعمــال علــى التطــّور، بهدف مســاعدة أصحاب/ مديري المؤسســات الصغيرة  •
والمتوســطة علــى تطويــر ثقافتهــم فــي مجــال إدارة الشــركات وإضفــاء الطابــع المهنــي علــى 

اإلدارة وتنشــئة قــادة جــدد واالنتقــال إلــى حوكمــة فعليــة للشــركات. 

تيســير التمويــل "المالئــم"، بهــدف تشــجيع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى تقويــة  •
ــر مصــادر  ــّو والصمــود، وضمــان تواف ــى النم ــز قدرتهــا عل ــة تعزي ــات رؤوس أموالهــا بغي هيكلي
التمويــل المائمــة لحاجــات هــذه المؤسســات، ووضــع إطــار داعــم يتناســب مــع رؤوس األمــوال 

ــرّواد األعمــال وأصحــاب المؤسســات؛ االستثمارية/األســهم الخاصــة ل

تحســين النفــاذ إلــى األســواق، بهــدف تقليــص الشــوائب الهيكليــة التــي تعتــري حركــة  •
األســواق، مــن أجــل تحســين تنافســية المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتعزيــز النفــاذ إلــى 
األســواق األجنبيــة وخصوصــًا إلــى االقتصــادات الســريعة النمــّو وتلــك التــي يتمّتــع فيهــا لبنــان 

ــة؛ ــة معّين بأفضلي

للبنــان  • أساســية  تخصصيــة  قــدرات  بنــاء  بهــدف  االبتكاريــة،  والطاقــات  القــدرات  تنميــة 
وتطويــر إطــار داعــم وشــبكات مترابطــة تبنــي علــى قــدرات لبنــان المتميــزة الكامنــة فــي األفــراد 

والمؤسســات معــًا؛

تطويــر بيئــة مواتيــة لمشــاريع األعمــال وبيئــة وطنيــة مــؤازرة لهــا، بهــدف التعامــل مــع  •
العناصــر الحساســة ذات الصلــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي بيئــة األعمــال، مــع 
ــة تراعــي احتياجــات  ــة وضريبي ــة وتنظيمي ــات قانوني ــة وهيكلي ــر أطــر عمال ــى تطوي التشــديد عل
هــذه المؤسســات، وتركيــز جهــود تطويــر البنــى التحتيــة علــى مناطــق تخصــص للقطاعــات بحيــث 

تتســم باإلنســجام والشــمولية؛
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ضمــان الترابــط والتنســيق الفاعــل، بهــدف تطويــر آليــات تنســيق قويــة فاعلــة بيــن األطــراف  •
المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص حرصــًا علــى التماســك وتفعيل جهود الدعم للمؤسســات 

الصغيرة والمتوســطة.

ــّم  ــادرة تصــّب فــي إطــار المحــاور االســتراتيجية الســّتة اآلنفــة الذكــر. وت وقــد تــّم تحديــد نحــو 40 مب
تقســيم هــذه المبــادرات بحســب األولويــة لُتطّبــق علــى ثــاث دفعــات حّتــى العــام 2020، بحســب 

فاعليــة كّل منهــا وســهولة تطبيقهــا. 

ريــادة  لدعــم  ملموســة  تدابيــر  اعتمــاد  إلــى  صريــح  نــداء  توجيــه  إلــى  الدراســة  َتخُلــص 
األعمــال وتطويــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتعــاون جميــع الجهــات المعنيــة 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص تطبيقــًا لالســتراتيجية بهــدف االســتفادة مــن المؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة كأحــد أبــرز محــّركات االقتصــاد اللبنانــي.
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إّن قطاعــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمــال همــا مــن بيــن المحــاور 
الرئيســية التــي يتــم التعويــل عليهــا لتنشــيط االقتصــادات الوطنيــة، وقــد أصبحــا مــن 
المحــّركات األساســية التــي تخلــق قيمــة اقتصاديــة عاليــة وتشــّكل مصــدر ابتــكار واســتحداث 
فــرص عمــل وعنصــرًا موّلــدًا للثــروات حــول العالــم. فــي لبنــان، يمكن تصنيف أكثــر من ٩٠% من 
المؤسســات الفاعلــة حاليــًا فــي االقتصــاد ضمــن فئــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
وعلــى الرغــم مــن األهميــة الكبيــرة التــي أعطيــت لهــذه المؤسســات ورّواد األعمــال فــي 
لبنــان خــالل األعــوام القليلــة المنصرمــة، بقيــت جهــود النهــوض بهــذا المحــّرك االقتصــادي 

مقتصــرة علــى مجموعــة مــن المبــادرات المســتقّلة التــي أّدت إلــى نتائــج متباينــة. 

ولكــن كمــا ســيّتضح فــي هــذه الدراســة، يتمتــع لبنــان بعناصــر النجــاح كاّفــة فــي هــذا 
المجــال. فــرّواد األعمــال فيــه متعّلمــون، يبرعــون فــي  تحويــل الفــرص إلــى مصــادر ربــح 
ــرات  مالــي، وصناعتــه الماليــة متطــّورة وذات امتــدادات عالميــة، تقــوم علــى مواهــب وخب
مكتســبة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، فضــاًل عــن أن لــدى لبنــان قــدرات فريــدة مّكنتــه تاريخيــًا 
ــع لــه فــي االقتصــاد العالمــي. إاّل أّن  ــق ومــن أن يحقــق حضــورًا أكبــر مــن المتوَق مــن التأّل
لبنــان مــا زال يواجــه عــددًا مــن التحديــات التــي تعيــق قدرتــه علــى اإلســتفادة القصــوى مــن 

ــرة والمتوســطة. منافــع المؤسســات الصغي

واليــوم، يتمّتــع لبنــان بفرصــة غيــر مســبوقة الســتنفار كل الجهــات المعنيــة وحّضهــا علــى 
العمــل يــدًا بيــد لتطويــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمــال وجعلهــا ركنــًا 
جديــدًا مــن أركان االقتصــاد اللبنانــي. وقــد ســعت وزارة االقتصــاد والتجــارة مــن خــالل إعــداد 
هــذه الوثيقــة حــول االســتراتيجية الواجــب اعتمادهــا، إلــى جعلهــا خريطــة طريــق عمليــة 
للقطاعيــن العــام والخــاص تضمــن تضافــر الجهــود دعمــًا وتطويــرًا لهــذا العنصــر الحيــوي بــال 

شــّك القتصادنــا. 

المقّدمة
02 
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٢.١ لمحة تاريخية عن تطّور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة  
ــان      األعمــال فــي لبن

غــداة الحــرب األهليــة اللبنانيــة، بذلــت جهــود حثيثــة إلعــادة تنشــيط االقتصــاد الوطنــي. وشــهد لبنــان 
علــى مــدى العقديــن المنصرميــن بــوادر اهتمــام عــّدة بدعــم القطــاع الخــاص كأحــد أبــرز محــّركات النمــّو. 

وقــد ترّكــزت الجهــود فــي التســعينات مــن القــرن العشــرين علــى تهيئــة األرضيــة الصالحــة لذلــك عبــر 
تعزيــز البيئــة المواتيــة التــي تمّهــد الطريــق أمــام المؤسســات الخاصــة لتحقيــق النجــاح. وبينمــا كانــت 
ــود معظــم الجهــود  ــة تق ــت الحكوم ــي، كان ــن لهــا للتعاف ــاء أســاٍس متي ــى بن الشــركات تســعى إل
بطبيعــة الحــال، مــن خــال ســّن قوانيــن جديــدة )كقانــون االســتثمار الوطنــي الــذي تــّم إصــداره فــي 
العــام )200١(، وإدخــال تحســينات علــى البنــى اإلداريــة )مثــًا، إنشــاء هيئــة تنميــة االســتثمارات فــي 
لبنــان )ايــدال( فــي العــام )١٩٩4( لتشــجيع االســتثمارات الكبيــرة فــي البــاد(، وإعــادة تفعيــل بورصــة 

بيــروت فــي العــام )١٩٩٦( وإطــاق مناطــق اقتصاديــة حــرة. 

وشــهدت أوائــل العــام 2000، موجــة ثانيــة مــن الجهــود ترّكــزت علــى مبــادرات قطاعيــة: وأصبــح شــائعًا 
إطــاق قــروض مدعومــة طويلــة األمــد ترّكــز علــى قطاعــات محــّددة. وقــام مصــرف لبنــان بــإدارة هــذا 
الدعــم بالتنســيق مــع وكاالت التنميــة األجنبيــة )مثــًا، مصــرف االســتثمار األوروبــي(. كمــا بــرز دور 
ــًا  ــن 50 مصرف ــة م ــة مؤّلف ــي أّسســتها مجموع ــات والت ــان االئتمان ــة ضم ــاالت” المولج مؤسســة “كف
لبنانيــًا ومــن المؤسســة الوطنيــة لضمــان الودائــع . ضمــن هــذا الســياق، أصبــح أّول تقريــر خــاص بلبنــان 
أعّدتــه مجموعــة البنــك الدولــي فــي العــام 2004 حــول “ســهولة القيــام باألعمــال التجاريــة”، الشــرارة 

األولــى التــي جذبــت الدعــم إلــى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

ــرة والمتوســطة  ــى المؤسســات الصغي ــان إل ــز الدعــم فــي لبن ــارًا مــن العــام 2005، انتقــل تركي واعتب
وإلــى ريــادة األعمــال بدرجــة أعلــى. وقــد تبلــور الدعــم بفعــل االنتبــاه العالمــي الــذي اســترعاه هــذا 
الموضــوع، وخصوصــًا فــي خضــّم األزمــة الماليــة العالميــة وارتفــاع معــّدالت البطالــة، باإلضافــة إلــى 
المزيــد مــن العوامــل المحليــة كاإلصاحــات التــي دفــع بعجلتهــا برنامــج مؤتمــر “باريــس ٣” الــذي عقــد 
فــي العــام 200٧. خــال هــذه الحقبــة، بــرز فاعلــون جــدد علــى الســاحة اللبنانيــة، وخصوصــًا مــن القطــاع 
ــادر” و”بيريتيــك” و”عــرب  الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة، فانطلقــت مبــادرات وهيئــات كبرنامــج “ب
ــا )MIT( ألفضــل شــركة  نــت” Arabnet ومســابقة منتــدى أعمــال معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي
ناشــئة فــي العالــم العربــي، وشــبكة رياديــي “إنديفــور” و”شــركاء الشــرق األوســط المخاطــر”. أّدت كل 

هــذه المبــادرات دورًا فاعــًا فــي تمويــل رّواد األعمــال ودعمهــم وتطويرهــم.

فضًا عن ذلك، أطلقت الحكومة وغرف التجارة مبادرات عدة منها IBEL ومراكز تطوير األعمال
عمــل  فريــق  بتشــكيل  خــاص  بشــكل  والتجــارة  االقتصــاد  وزارة  وقامــت   .)  BIAT و   South BIC  (
ــى المنحــى التنظيمــي. وفــي وقــت الحــق،  ــز عل ــر التركي ــة العامــة لألعمــال عب ــج بتحســين البيئ مول
أّسســت الــوزارة وحــدة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة - “فريــق المؤسســات”- بدعــم مــن برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي. وبــدأت هــذه الوحــدة منــذ العــام 2005 بتطبيــق برنامــج الدعــم المتكامــل 
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للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة)ISSP(؛ بيــد أّن اعتمــاد هــذه االســتراتيجية لــم يكتســب الزخــم 
المطلــوب.

 
خــال العاميــن الفائتيــن، وبعــد مشــاورات وورش عمــل مــع أطــراف معنيــة عــّدة داخــل الحكومــة 
والقطــاع الخــاص، حــّددت وزارة االقتصــاد والتجــارة ثــاث أولويــات للمضــي قدمــًا فــي هــذا التوجــه:

وضع استراتيجية وطنية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتّد على 5 سنوات.  .١
ترتيب المبادرات القائمة والتحديات األساسية والفرص المتاحة بحسب األولوية.  .2

ضمــان مشــاركة متعــّددة الطــرف فــي تطويــر االســتراتيجية الخاصــة بالمؤسســات الصغيــرة   .٣
والمتوســطة. 

فــي الوقــت عينــه، بّينــت ُمحّصلــة هــذه المشــاورات الحاجــة إلــى تشــكيل فــرق عمــل ووحــدات ينــاط 
بهــا تنفيــذ االســتراتيجية المســتقبلية.

ضمن هذا السياق، توّلت وزارة االقتصاد والتجارة إجراء هذه الدراسة تحقيقًا لهذه األولويات. 

٢. ٢ نطاق العمل والغرض من هذا التقرير
بهــدف تحضيــر االســتراتيجية، تــّم اعتمــاد مقاربــة منهجيــة مبنّيــة علــى ٩ مراحــل كمــا هــو وارد فــي 
الرســم ١ أدنــاه، بمــا يتــاءم مــع متطّلبــات وزارة االقتصــاد والتجــارة/ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
  13/96/LEB/CO RFP :المذكــورة فــي طلــب اســتدراج العــروض والتــي تحمــل الرقــم المرجعــي اآلتــي

بتاريــخ ١ تشــرين الثاني/نوفمبــر 20١٣ )راجــع قســم نطــاق العمــل فــي الملحــق للمزيــد مــن التفاصيــل(

.

الرسم ١: المقاربة المقترحة
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ــادة األعمــال  ــل الوضــع الراهــن لري ــج األساســية لتحلي ــر النتائ ــص القســم األّول مــن هــذا التقري يلّخ
ــن الدراســة  ــي م ــان. ويســتعرض القســم الثان ــرة والمتوســطة فــي لبن وأوضــاع المؤسســات الصغي
اســتراتيجية شــاملة تــؤول إلــى دعــوٍة التخــاذ خطــوات ملموســة مــن جانــب األطــراف المعنيــة فــي 
ــة الشــاملة حــول  ــر واحــدًا مــن الدراســات القليل ــر التقري القطاعيــن الخــاص والعــام. وباإلجمــال، ُيعتب

ــان. ــادة األعمــال فــي لبن ــرة والمتوســطة وري ــة المؤسســات الصغي بيئ

ــة  ــّم وضــع هــذه الدراســة علــى شــكل خريطــة طريــق وطني ــوان، ت ــه فــي العن وكمــا هــو مشــار إلي
لمواكبــة نجــاح المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ورّواد األعمــال. فاالســتراتيجية تضــع أســس رؤيــة 
موّحــدة ومجموعــة مــن األهــداف الواضحــة لهــذه المؤسســات. كذلــك تحــّدد محاور اســتراتيجية تشــّكل 
محــّركات أساســية تمّكــن هــذه المؤسســات مــن التقــّدم واالزدهــار في البلــد. وبذلك، ينبغــي تكييفها 

باســتمرار مــع الوقائــع والتحديــات والفــرص الســائدة فــي الســوق. 

تتوافــر تفاصيــل إضافيــة فــي الدراســة المفصلــة وملحقاتهــا المرفقــة بهــذا التقريــر الموجــز، والتــي 
رفعــت إلــى وزارة االقتصــاد والتجــارة. 

٣. ٢ التعريفات اإلطارية

فــي تقييــم إطــار الوضــع الراهــن، تــم إعتمــاد إطاريــن يســاعدان علــى هيكلــة التحليــات: يحــّدد 
ــرة  ــة التــي يعمــل ضمنهــا رّواد األعمــال والمؤسســات الصغي اإلطــار األّول العناصــر األساســية للبيئ
والمتوســطة، أّمــا الثانــي، فيصــف التطــّور الحاصــل منــذ الخطــوات األولــى لرائــد أعمــال ناشــئ 
ــًا ألقصــى حــّد ممكــن مــن الشــمولية،  ــذي ناضــج. وتوّخي ــى صاحــب مؤسســة- رئيــس تنفي وصــواًل إل
تمــت مراجعــة وتلخيــص ودمــج عــّدة أطــر تحليليــة مســتخلصة مــن دراســات عــدة )منهــا دراســة البنــك 
الدولــي حــول “ســهولة القيــام باألعمــال التجاريــة”، وتقريــر المنتــدى االقتصــادي العالمــي حــول 
ــن الشــباب  ــدى القــادة العالميي ــر منت ــادة األعمــال العالمــي، وتقري ــة، ومرصــد ري التنافســية العالمي

ــم العربــي( ــة فــي العال ــة تســريع المشــاريع الريادي ــد كــو”  حــول عملي ــوز أن وشــركة “ب
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٣.١. ٢ بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/رّواد األعمال

 
علــى مســتوى رّواد األعمــال، ثمــة أهميــة قصــوى لثقافــة األعمــال. فــي التقييــم، تــم تحدّيــد  
خصائــص رّواد األعمــال واســتعدادهم لخــوض المخاطــر. كذلــك تــم النظــر فــي ثقافــة المأسســة لــدى 
ــات الدعــم، كالمرشــدين والبيئــات الحاضنــة، وغيرهــا مــن  أصحــاب المؤسســات وفــي مــدى توافــر آلّي

ــة لمؤسســات. اإلجــراءات المواكب

علــى مســتوى المؤسســات، ُتعــّد رؤوس األمــوال وبنــاء القــدرات بمثابــة العناصــر األساســية. فمــن 
ناحيــة القــدرات، تــم تقييــم مــدى توافــر وماءمــة )النوعّيــة أو الجودة/الكميــة( الرأســمال البشــري )بمــا 
فــي ذلــك مســتويات التعليــم الرســمي، والمهــارات اإلداريــة والتقنيــة، إلــخ.(، باإلضافــة إلــى مســتوى 
المعــارف اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد. أّمــا بالنســبة إلــى رؤوس األمــوال، فقــد أجــري تقييمــًا حــول عمــق 
المســاهمة فــي رؤوس األمــوال والنفــاذ إليهــا )رؤوس أمــوال صــادرة عــن المســتثمرين المــاك أو 
ممّولــي المشــاريع )angel investor(، أو رؤوس األمــوال االســتثمارية أو المغامــرة، إلــخ(، ورأســمال 
الديــن والدعــم المالــي )الهبــات والقــروض التفضيليــة المدعومــة مــن الحكومــة، إلــخ.(. كذلــك تــم النظر 

الرسم 2: بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واإلطار التقييمي
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فــي مــدى ماءمــة أدوات التمويــل المتوافــرة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ورّواد األعمــال.

علــى مســتوى القطــاع، تطــرأ ثاثــة عناصــر رئيســية وهــي: هيكليــة الســوق، واألبحــاث واالبتــكار، 
والنظــم القانونيــة والتنظيميــة بمــا فيهــا النظــام الضريبــي. فــي تقييــم هيكليــة الســوق، تــم النظــر 
فــي نفــاذ المؤسســة الصغيــرة والمتوســطة إلــى األســواق المحليــة واإلقليمية/العالميــة وحجمهــا 
وقدرتهــا التنافســية ومســتوى تطــّور سلســلة اإلمــداد لعوامــل المدخــات. وبالنســبة إلــى األبحــاث 
ــا لجهــة اإلطــار  ــكار. أّم ــة ومســتوى االبت ــل لألبحــاث والتنمي ــكار، قّيمــت نســبة الدعــم والتموي واالبت
القانونــي والتنظيمــي، فقــد تــم التحّقــق مــن وجــود تنظيمــات خاّصــة بالقطاعــات والصناعــات )قوانيــن 
مكافحــة االحتــكار والتنظيمــات الحمائيــة، إلــخ.(، ومــدى ماءمــة اإلطــار القانونــي )القوانيــن التجاريــة، 

إلــخ.(، واإلجــراءات القضائيــة وإنفــاذ العقــود وأنظمــة التراخيــص والضرائــب.
 

وأخيــرًا، علــى المســتوى الوطنــي، تمــت مراجعــة قانــون العمل، واألســواق المالية والبنيــة التحتية 
نــة. بالنســبة إلــى قانــون العمــل، عمــد إلــى قيــاس مــدى ســهولة اســتخدام  الوطنيــة والعناصــر الممكِّ
اإلجــراء وصرفهــم، واســتقدام اليــد العاملــة المهاجــرة. وعلــى صعيــد األســواق الماليــة، قّيمــت ســعة 
نــة ذات  ــرًا، لجهــة البنيــة التحتيــة والعناصــر الممكِّ وعمــق أســواق األســهم ورأس مــال الديــن. وأخي
الصلــة، أجريتقييمــًا لمــدى توافــر وجــودة البنيــة التحتيــة الضروريــة لدعــم عمليات المؤسســات الصغيرة 

والمتوســطة )بمــا فيهــا المرافــق العامــة وشــبكات النقــل وتكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات(. 
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ــر تنفيــذي ناضــج  ــد أعمــال ناشــئ إلــى صاحــب مؤسســة - مدي ٣.٢. ٢ مــن رائ
مهنيــًا

 لــدى النظــر فــي هــذه العناصــر، ال يفــوت إدراك الفــروق بيــن رّواد األعمــال الناشــئين وأصحــاب 
ــف  ــن مختل ــى الفــروق بي ــم قــدر المســتطاع تســليط الضــوء عل ــًا. وقــد ت ــن مهني المشــاريع الناضجي
مراحــل تطــّور المؤسســات ورّواد األعمــال فــي تحليلنــا )الرســم الرقــم ٣(. ولغايــات التبســيط، ســتطلق 
تســمية “رائــد أعمــال” علــى أّي شــخص مــا زال فــي المراحــل األولــى، و”صاحــب مؤسســة” علــى أّي 

ــة متقّدمــة مــن النمــو والنضــج المهنــي.  ــغ مرحل شــخص بل

الرسم ٣:  مسار تطّور المؤسسات ورّواد األعمال
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٢.٤ تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

لطالمــا افتقــر لبنــان إلــى تعريــف موّحــد رســمي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وقــد اعتمــدت 
هيئــات القطاعيــن العــام والخــاص تعريفــات الءمــت متطّلباتهــا. وشــّكل هــذا النقــص التقنــي فــي 
التعريفــات ذريعــة لعــدم المبــادرة الفعليــة إلــى تطويــر هــذه المؤسســات. ولمعالجــة هــذه المســألة، 

تقتــرح هــذه الدراســة اعتمــاد تعريــف موّحــد وبســيط.

عمومــًا، ُيَعــّد التعريــف المعيــاري للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مكّونــًا مهمــًا فــي عمليــة وضــع 
اســتراتيجية وطنيــة، إذ يتيــح اعتمــاده تحقيــق أهــداف عــّدة، منهــا:

تحليل البيانات اإلحصائية للهيكلية االقتصادية للبلد وتطوير استراتيجيات ذات صلة •

تصويب مساعدات الدولة إلى فئات معّينة من المؤسسات )مثًا، برامج »كفاالت«( •

مــن  • واســعة  مــن شــريحة  واإلعفــاءات  واإلداري  التنظيمــي  التيســير  لتدابيــر  عتبــات  تحديــد 
مبّســطة( ضريبيــة  إجــراءات  )مثــًا،  الموجبــات 

بهــا  • تتمتــع  خاّصــة  مّيــزات  مــن  لاســتفادة  السياســات  بصنــع  مّتصلــة  إجــراءات  اســتهداف 
والمتوســطة الصغيــرة  المؤسســات 

تخصيص حصص لهذه المؤسسات في العقود والمشتريات الحكومية •

درجــت العــادة ســابقًا علــى اعتمــاد تعريفــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة اســتنادًا إلــى مؤّشــر 
ــة تمــزج بيــن المؤشــر المالــي ومؤشــر عــدد  ــدان المعياري ــا اليــوم، فمعظــم البل عــدد الموّظفيــن. أّم
ــرادات  ــن مــن جهــة واإلي ــي للموّظفي ــي يدمــج مؤشــري العــدد اإلجمال الموظفيــن. فاالتحــاد األوروب
ــة  ــة مقارب ــات المتحــدة األميركي ــة مــن جهــة أخــرى. وقــد اعتمــدت الوالي الســنوية أو أصــول الموازن
إحصائيــة أكثــر تفصيــًا تأخــذ بالحســبان خصائــص القطــاع والقياســات المعياريــة ضمــن كل منهــا. 

يظهــر الرســم الرقــم 4 أمثلــة عــن النموذجيــن. 

الرسم 4: أمثلة عن تعريفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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فضًا عن ذلك، تجدر اإلشارة إلى أّن تعريفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختلف بين البلدان، 
حيث يتّم وضع عتبات أعلى بطبيعة الحال في البلدان األكثر تطّورًا )الرسم الرقم 5(، نظرًا إلى 

وجود مؤسسات  أكبر حجمًا فيها.

٢.٤.١ التعريف المقترح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واإلحصاءات الحالية

تفيــد مراجعــة المقاييــس المعياريــة بــأّن تعريــف المؤسســة الصغيــرة والمتوســطة يجــب أن يتماشــى 
مــع هيكليــة الســوق اللبنانيــة أّواًل، آخــذًا فــي االعتبــار بعــض الخصائــص القطاعيــة. فــي هــذا الســياق، 
جــرى تحليــل ألكثــر مــن ٧0000 مؤسســة فاعلــة فــي لبنــان بنــاًء علــى بيانــات وزارة الماليــة، مــع بعــض 
ــر  ــن غي ــر النظامــي. وم ــدم إشــراك القطــاع غي ــح وع ــدم التصري ــاالت ع ــدم إدراج ح ــى ع التنبيهــات إل
المجــدي حاليــًا المطابقــة مــع مصــادر بيانــات أخــرى كالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي؛ إاّل أّنــه 

أمــر يوصــى بــه للمســتقبل. 

الرسم 5: تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في مختلف البلدان - من حيث إجمالي عدد الموّظفين

الرسم ٦: كيانات مختارة من المؤسسات المسّجلة
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ــة مبّســطة  ــان، يجــب اعتمــاد مقارب ــرة والمتوســطة فــي لبن ــف للمؤسســات الصغي ــدى وضــع تعري ل
ــودًا، منهــا: ــارات عــّدة وقي تأخــذ بالحســبان اعتب

حــاالت عــدم التصريــح عــن العــدد الحقيقــي للموّظفيــن و/أو المعطيــات الماليــة، مّمــا يــدّل علــى  •
أّن العنصريــن معــًا مــن شــأنهما توفيــر تعريــف أقــوى مّمــا هــي الحــال عليــه فــي حــال إعتمــاد 

عنصــٍر واحــد فقــط

الحــد مــن البيانــات التاريخيــة المتماســكة والشــاملة حــول المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن  •
أجــل تفصيــل عتبــات قياســًا للقطاعــات

المعلومات الضريبية هي حاليًا أكثر المعلومات وثاقة بين أيدي الحكومة •

الصغيــرة  • المؤسســات  قبــل  مــن  وفهمــه  المبّســط  التعريــف  صّحــة  مــن  التحّقــق  يســهل 
السياســات وصنــاع  والمتوســطة 

قــد ال تكــون البيانــات الماليــة الدقيقــة فــي متنــاول أيــدي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة  •
حّتــى تقــوم باســتخدام بيانــات مبنيــة علــى األصــول.

لذلــك، تــم اقتــراح مقاربــة بســيطة لتعريــف المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بنــاء علــى اإليــرادات 
الســنوية وعــدد الموّظفيــن. كمــا توصــي الدراســة أيضــًا بإجــراء تنقيــح دوري لصّحــة العتبــات المصوغــة 

فــي هــذا التعريــف، خدمــًة للغــرض الــذي ُوجــدت مــن أجلــه. 

مــن ناحيــة اإليــرادات الســنوية، ُينصــح بالنســبة إلــى المؤسســات الكليــة الصغر والصغيرة والمتوســطة 
باعتمــاد عتبــات الـــ500 مليــون والـــ5 مليارات والـــ25 مليار ليــرة لبنانية تباعًا. 

الرسم ٧: توزيع المؤسسات بحسب اإليرادات )أيار/مايو 20١4(
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يشــير التحليــل اإلقليمــي القطاعــي العالــي المســتوى )الرســمان الرقمــان ٨ و ٩( حــول المؤسســات 
اللبنانيــة بحســب هــذه العتبــات الموصــى بهــا، إلــى أّن محافظــة جبــل لبنــان ومنطقــة بيــروت الكبــرى 
ــة تجــذب  ــة والعقاري ــة والصناعي ــان نحــو ٨0% مــن المؤسســات المســّجلة وأّن النشــاطات التجاري تضّم

إليها أيضًا نحو ٨0% من المؤسسات المسّجلة. 
ــع نفســه لجهــة  ــدان المنطقــة وقطاعاتهــا، ياحــظ هــرم التوزي ــن بل ــة بي ــه بعــد المقارن والافــت أّن
عــدد الموّظفيــن واإليــرادات. وهــذا يــدّل علــى أّنــه، ورغــم الترّكــزات اآلنفــة الذكــر، مــن حيــث اســتهداف 
السياســات، مــا مــن تفــّوق ظاهــر ألّي منطقــة أو قطــاع. لذلك، فإّن السياســات المتعّلقة بالمؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة تتمّتــع بالقــدرة علــى إفــادة البلــد برّمتــه والقطاعــات ككّل.

الرسم ٨: التوزيع اإلقليمي من حيث عدد الموّظفين واإليرادات

الرسم الرقم ٩: التوزيع القطاعي من حيث عدد الموظفين واإليرادات
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فــي مــا يتعّلــق بعــدد الموّظفيــن، فــإن العتبــات المقترحــة هــي ١0 موظفيــن و 50 موظفــًا و ١00 
موّظــف للمؤسســات الكليــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تباعــًا. وبنــاًء علــى هــذه العتبــات، توّظــف 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــا يقــارب نصــف عــدد الموّظفيــن المصــّرح عنهــم أمــام وزارة 

الماليــة.

ــات بحســب  ــه للعتب ــاري الموصــى ب ــرح التعريــف المعي ــن، ويقت ــن البعدي ــاه مــا بي يدمــج الرســم ١١ أدن
أّن  التعريــف  يفتــرض  والمتوســطة.  والصغيــرة  الصغــر  الكليــة  أي  المؤسســات،  أحجــام  مختلــف 
المؤسســة يجــب أن تلّبــي عتبتــي اإليــرادات وعــدد الموظفيــن إلدراجهــا ضمــن فئــة معّينــة. فمثــًا، 
يجــب علــى المؤسســة المتوســطة أن تضــّم بيــن 50 موظفــًا و١00 موّظــف وتحّقــق فــي الوقــت عينــه 
إيــرادات ســنوية بيــن 5 مليــارات و25 مليــار ليــرة لبنانيــة. وتخّطــي أّي مــن هــذه العتبــات ينقــل 

المؤسســة إلــى الفئــة التاليــة.

بناء على هذا التعريف، يشّكل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان ما بين 
٩٣% و ٩٥% من مجموع المؤسسات في البالد.

الرسم ١١: التعريف المقترح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان

الرسم ١0: توزيع المؤسسات بحسب عدد الموّظفين )أيار/مايو 20١4(
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المحيطــة  للبيئــة  متيــن  فهــم  إلــى  التوصــل  يتطلــب  اليــوم  االســتراتيجية  تفعيــل  إن 
بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ورّواد األعمــال. هــذا القســم مخّصــص لتحليــل مختلــف 
العناصــر عبــر إلقــاء الضــوء علــى الفوائــد التــي يجــب البنــاء عليهــا والتحديــات الواجــب 

مواجهتهــا. 

 البيئة اللبنانية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وريادة األعمال

0٣ 
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٣.١ على مستوى رّواد األعمال 

ــان، تكــون المســتويات  ــًا للبن ــة مماث ــة اقتصادي ــي تشــهد مســتوى تنمي ــدان الت وفــي معظــم البل
ــي الدخــل هــي الحافــز  ــى جن ــادة األعمــال ناجمــة عــن ضرورتهــا. فالحاجــة إل ــة مــن أنشــطة ري العالي
األساســي الــذي يدفــع رّواد األعمــال إلــى تأســيس مشــاريع ذات مســاهمة منخفضــة فــي االقتصــاد 

ــة(.  ــرة، واألعمــال اليدوي ــر الصغي ــًا، المتاج )مث

ولكــن، علــى عكــس هــذه البلــدان، فــإن نحــو ٨2% مــن أنشــطة ريــادة األعمــال فــي لبنــان مبنيــة علــى 
الفــرص. فــرّواد األعمــال اللبنانيــون ال يطلقــون مؤسســاتهم الصغيــرة بدافــع الحاجــة واإلضطــرار، بــل 
يســعون وراء اســتثمار فــرص األعمــال المتاحــة لهــم. وهــذه الفــرص تكــون بطبيعتهــا مصــدر نمــّو عــاٍل 
واســتحداٍث للوظائــف. وبذلــك،  يمكــن لريــادة األعمــال فــي لبنــان أن تصبــح محــركًا أساســيًا للتنميــة 
ــاب  ــن وأصح ــك أّن نســبة رّواد األعمــال اللبنانيي ــى ذل ــل عل ــر دلي ــة. وخي ــة ولمكافحــة البطال االقتصادي
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ذوي التحصيــل العلمــي العالــي والذيــن لديهــم أصــًا وظائفهــم، 
أكبــر بمرتيــن إلــى أربــع مــرات ممــا هــي عليــه فــي بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
)MENA(، وبالتالــي فــإن هــذا النمــط مختلــف عمومــًا عّمــا هــو ســائد فــي دول المنطقــة وهــو حّتــى 

غيــر موجــود فيهــا )الرســمان ١٣ و ١4(. 

الرسم ١2: أنشطة الشركات الناشئة مقابل الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد
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كمــا أّن رّواد األعمــال اللبنانييــن معروفــون ببراعتهــم فــي بنــاء أعمــال مســتدامة تتســم بالقــدرة علــى 
ــادة األعمــال العالمــي،  ــًا لمرصــد ري ــة. فوفق ــى الصعب ــا بعــد المراحــل التأسيســية األول اإلســتمرار لم
ــان بأعلــى نســبة مــن أصحــاب المؤسســات المتمّكنيــن ليــس فقــط فــي منطقــة الشــرق  ــع لبن يتمّت
األوســط وشــمال أفريقيــا)MENA(، وإّنمــا أيضــًا عالميــًا، فــي كل  البلــدان التــي يغّطيهــا التقريــر 

)١٦%مــن الســكان البالغيــن(.

الرسم الرقم ١٣: نشاط ريادة األعمال بحسب المستوى التعليمي

الرسم ١5: التوزيع في مختلف مراحل ريادة األعمال

الرسم الرقم ١4: نشاط ريادة األعمال بحسب الوضع االجتماعي
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ــر نحــو القطاعــات الموّجهــة إلــى المســتهلك  بطبيعتهــم، يميــل رّواد األعمــال اللبنانيــون مّرتيــن أكث
)البيــع بالتجزئــة، الضيافــة، إلــخ( مقارنــة مــع أّي قطــاع آخــر. أّمــا الباقــون، فيترّكــزون أكثــر علــى األرجــح 
فــي قطاعــات خدماتيــة وتحويليــة )الصناعــة، البنــاء، التوزيــع(. كمــا أّنهــم فــي اإلجمــال يملكــون توجهــًا 
نحــو التوســع عالميــًا أكبــر ممــا لــدى نظرائهــم فــي بلــدان أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

.)MENA( أفريقيــا
 

إاّل أّن تحّديات عّدة تعيق مسيرة تطّور رّواد األعمال وأصحاب المؤسسات في لبنان.

ظاهرة أصحاب المؤسسات/ المديرين األبديين

ــال  ــوذج األعم ــن نم ــال م ــدودًا نســبيًا للمأسســة واالنتق ــون اســتعدادًا مح ــال اللبناني ــدى رّواد األعم أب
التــي يقودهــا أصحــاب المؤسســات/المديرون إلــى مؤسســات مســتدامة ذات إدارة احترافيــة. كمــا أّن 
ــة، هــذا إن  ــة قليل ــرون المســتقّلون قّل ــة. فالمدي ــا ُيســتخدم بفاعلي ــة الشــركات قّلم مفهــوم حوكم

ــة" )الرســم ١٦(. ــة التلقائي ــى "الموافق ــس اإلدارة يقتصــر عل ــدوا، ودور معظــم مجال ُوج

مفهوم العائلة أواًل والملكية المطلقة

تعتمــد المؤسســات اللبنانيــة الصغيــرة والمتوســطة مقاربــة وراثيــة ومقترنــة بالعائلــة لجهــة امتــاك 
األعمــال وإدارتهــا. وغالبــًا مــا يتمّســك أصحــاب المشــاريع بالتحّكــم المطلــق بشــركاتهم أكثــر مــن 
زيــادة قيمــة أرباحهــم ويســعون وراء أقــّل التمويــات كلفــًة )مثــًا رؤؤس أمــوال أقــّل كلفــة فــي 
ســوق األســهم(. وبالتالــي، ُتبقــي مؤسســات صغيــرة ومتوســطة عــدة قاعــدة رؤوس أموالهــا مقفلــة 
ــرة تمتلكهــا  ــح شــركات مســاهمة كبي ــن أن تصب ــداًل م ــة ب ــة شــركات عائلي ــا ال نهاي ــى م وتبقــى إل

ــة. العائل

الرسم ١٦: مؤشرات المنتدى االقتصادي 
            العالمي )20١4-20١٣(
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المليونان الثانيان

ــة للنســاء فــي مناصــب  ــان مشــاركة ضئيل ُيظهــر ســجّل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي لبن
قياديــة فيهــا، وخصوصــًا مــا بعــد مرحلــة اإلنطــاق )الرســم ١٧(. وفــي حيــن يعــود جــزء مــن ذلــك إلــى 
تفــّرغ النســاء الشــابات لألمومــة ومتطّلباتهــا، ُيعــزى الجــزء اآلخــر إلــى الثقافــة الذكوريــة التــي ال تــزال 
ــان أوجهــا فــي  ــادة األعمــال للنســاء فــي لبن ــغ ري ــر الداعمــة. ففــي الواقــع، تبل ــات غي ــة والبيئ طاغي
ــك، وعلــى عكــس نظرائهــّن  ــة بيــن ســّني 44 و ٣5، أي عقــدُا كامــًا بعــد الرجــال. كذل ــة العمري الحقب
الرجــال الموّزعيــن بالتســاوي نســبيًا، تنتمــي رائــدات األعمــال وصاحبــات المؤسســات عمومــًا إلــى فئــات 
الدخــل األســري مــن الشــريحة الثلثيــة العليــا أي إلــى عائــات هــي نســبيًا ميســورة ماديــًا، مّمــا يخّفــض 
مــن مخاطــر إطــاق مشــاريعهّن. ولكــن تــّم إطــاق بعــض المبــادرات لتعزيــز مشــاركة النســاء ومعالجــة 

ــادرة WE لتمكيــن النســاء(. ــًا، مب بعــض المســائل التــي تواجههــّن )مث

الرسم ١٧: ريادة األعمال بحسب النوع االجتماعي
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مــن حيــث الدعــم، نجــح العديــد مــن المبــادرات فــي مســاعدة رّواد األعمــال والمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة علــى االنطــاق والنمــّو. ويتمتــع لبنــان ببيئــة قويــة، ولــو أنهــا حديثــة النشــأة، مــن 

الحاضنــات ومنظمــات دعــم ريــادة األعمــال:

علــى  • الناشــئة  الشــركات  لمســاعدة   )incubators and accelerators(  ومســّرعات حاضنــات   
اإلنتقــال مــن المرحلــة التأسيســية إلــى المرحلــة المبكــرة )"بيريتيــك"  Berytech(، ســبيد فــي 

بيــروت ديجيتــال ديســتركت )Speed@BDD(، بيــات،  )BIAT( إلــخ(.

 هيئــات ومبــادرات دعــم للشــركات مــن المرحلــة المبكــرة إلــى مرحلــة النمــّو )"بــادر"، شــبكة رياديــي  •
التواصــل  فاعليــة    ،)Lebanon for Entrepreneurs(  للمبادريــن لبنــان   ،)Endeavor( إنديفــور

ــخ(. واإلرشــاد مــن "ومضــة"   )Mix-n-match-Wamda(، مؤسســة "ماوغلــي"  )Mowgli(، إل

 هيئات تدعم مأسسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )مثًا،   LCTG ،LTA إلخ(. •

ــة  • ــًا، مســابقة  MIT العربي ــف القطاعــات )مث ــن مختل ــادة األعمــال بي ــرّوج لثقافــة ري  مســابقات ت
.)Arabnet  "ومســابقات "عــرب نــت ”Grow My Business”  لخطــط األعمــال، ومســابقة

ــادة األعمــال والمؤسســات  ــّدة برامــج خاصــة بري ــرًا ع ــة أخي ــك، أطلقــت الجامعــات اللبناني فضــًا عــن ذل
ــز الثقافــة؛ ولكــن مــا زال مــن المبكــر  ــرة والمتوســطة للمســاهمة فــي حشــد القــدرات وتعزي الصغي
ــادة األعمــال، معهــد  ــكار وري ــة إلدارة االبت ــروت األميركي ــًا، مركــز جامعــة بي ــى نجاحهــا )مث الحكــم عل
الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة للشــركات العائليــة وريــادة األعمــال، ومركــز جامعــة بيــروت العربيــة لريــادة 

األعمــال(.
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٣.٢ على مستوى المؤسسة

٣.٢.١ القدرات

يشــّكل النفــاذ إلــى القــدرات الشــريان الحيــوي ألّي مؤسســة، صغيــرة كانــت أم كبيــرة. وأنظمــة القــدرات 
التــي تطّورهــا الشــركات مــع الوقــت تحــّدد بشــكل رئيســي مــدى نجاحهــا فــي ســوق معّينــة.

إلــى تموضعهــا الخارجــي ) positioning(، وباعتمــاد اســتراتيجية متماســكة، تكتســب  فباإلضافــة 
الشــركات "حــّق النجــاح" )  right to win( وبينمــا تواجــه المؤسســات الكبيــرة صعوبــات فــي اســتقطاب 
المواهــب المناســبة، تقــف المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أمــام تحــدٍّ أصعــب فــي جــذب القــدرات 

ــة صيتهــا.  ــرة ومحدودي ــة وموازنتهــا الصغي ــى مواردهــا القليل نظــرًا إل

ــد المعرفــة علــى المســتوى الفــردي محــدودة. فوفقــًا لدراســة حديثــة  مــن جهــة أخــرى، تبقــى فوائ
لجامعتــي هارفــرد و  MIT ، فــإن المعــارف اإلنتاجيــة، وهــي قيــاس للمعــارف الجماعيــة الظاهــرة 
والضمنيــة التــي يكّدســها مجتمــع مــا فــي مختلــف مراحــل تطــّوره، مرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا بمســتوى 

الدخــل فــي البلــد. 

فالمعــارف اإلنتاجيــة ُتبنــى علــى تنــّوع مياديــن المعرفــة والروابــط بينهــا مــن خــال الفرق والمؤسســات 
ــدة والمتطــّورة. وهــذه  ــات الفري ــات والخدم ــن المنتج ــة م ــة متنّوع ــد مجموع ــة لتولي ــق أرض خصب لخل
األخيــرة هــي القــدرات المميــزة التــي تســمح للمؤسســات، ومنهــا المؤسســات الصغيــرة والمتّوســطة 

بالدخــول فــي منافســة فعلّيــة.

الرسم ١٨: معّدالت االلتحاق في المؤسسات التعليمية
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ولقيــاس المعرفــة اإلنتاجيــة ومــن خالهــا قــدرات البلــد، تقتــرح الدراســة اآلنفــة الذكــر تحليــل تكويــن 
مخرجاتــه )أي الصــادرات( وهــي تعكــس القــدرات المطلوبــة إلنتاجهــا - وبالتالــي، يقيــس مؤشــر 

ــن رئيســيين: ــا مــن خــال بعدي ــد م ــد االقتصــادي طبيعــة صــادرات بل التعقي

 تنّوع المنتجات، لإلشارة إلى تعّدد القدرات المتوافرة وشريحتها الواسعة •

 توافر المنتجات إلظهار مستوى فرادة القدرات والتنافسية ضمنًا •

بوجــود التنســيق والنفــاذ المســّهل، يمكــن للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة االســتفادة مــن أنظمــة 
القــدرات المبنيــة أصــًا للنهــوض بقــدرات جديــدة. يمّكــن ذلــك ضمنــًا مــن التمييــز بيــن هــذه المؤسســات 
بنــاء علــى خصائــص المنتجــات والخدمــات والحــاالت المثلــى للعمليــات التــي تــؤّدي فــي نهايــة المطاف 

إلــى تمايــز فــي الجــودة واألســعار. 

الرسم ١٩: مؤشر التعقيد االقتصادي )2000-20١١(
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تكمــن أبــرز التحديــات التــي تعيــق القــدرات فــي لبنــان، ليــس فــي نقــص "المــواّد األوليــة". حيــث يتوافــر 
الرأســمال البشــري والمعرفــة والمؤسســات  التعليمية-وإّنمــا فــي عــدم اّتبــاع منهجّيــة واضحــة لتطويــر 

هــذه القــدرات الفريــدة وتعزيزهــا وصونهــا. فــي مــا يأتــي تفصيــل ألبــرز التحديــات:

ثغرة اإلدارة الوسطى

تواجــه المؤسســات اللبنانيــة ثغــرة علــى مســتوى اإلدارة الوســطى، ويتجّلــى ذلــك فــي نــدرة المديريــن 
 middle management  -ــرات فــي المســتويات الوســطى والقــادة ذوي التعليــم العالــي، وذوي الخب
)نحــو ٣ إلــى ١0 ســنوات خبــرة( حيــث تنقــص القــدرات المائمــة الخاصــة باألعمــال واإلدارة )الرســم 20 وقــد 
نجــم ذلــك عــن موجــات الهجــرة ألصحــاب الخبــرات الناتجــة بدورهــا عــن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 
غيــر المواتيــة وانعــدام قــدرة الشــركات علــى االحتفــاظ بالمهــارات )مثــًا "الســقف الزجاجــي" فــي 
الشــركات العائليــة، المســارات المهنيــة غيــر الواضحــة واألجــور غيــر التنافســية(. يــؤّدي هــذا الخلــل إلــى 
ــام  ــف لمســؤوليات واإللم ــض ضعي ــح تفوي ــي تتي ــة الت ــات اإلداري ــّو الشــركات. فالهرمي ــود فــي نم رك
بالجوانــب المعّقــدة ألعمــال شــركة مــا ُيفتَقــد مــع فقــدان المهــارات؛ وكاهمــا يتطّلبــان جهــودًا ومــوارد 

إلعــادة بنائهمــا.

نظام القدرات الزائل

تظهــر الدراســات أنــه ال يتــّم تطويــر وتعزيــز القــدرات المؤسســية والفرديــة بشــكل يضمــن ميــزة 
تنافســية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي لبنــان. ُيعــزى ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى قصــور 
فــي التنســيق والتخطيــط، ويظهــر جليــًا خصوصــًا فــي خريطــة المنتجــات- التــي تســتعرض مختلــف 
القطاعــات مــع تركيــز خــاص علــى تلــك التــي يتفــّوق فيهــا لبنــان علــى غيــره عندمــا تتخّطــى صادراتــه 
"حّصتــه العادلــة" مــن التجــارة العالميــة. وُتمّثــل الروابــط بيــن القطاعــات علــى خريطــة المنتجــات القابلية 
لنقــل المعــارف والقــدرات فــي مــا بينهــا. وخيــر مثــال علــى نظــام القــدرات الزائــل فــي لبنــان يكمــن 
فــي صناعــة المابــس والنســيج التــي تتطّلــب قــدرات مترابطــة )كمــا يظهــر فــي اللــون األخضــر الداكــن 

علــى يميــن الرســم 2١(. 

الرسم 20: طبيعة المهاجرين اللبنانيين
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الرسم رقم 2١: تطّور خريطة المنتجات



38

سوء المالءمة بين العرض، والطلب على الخدمات

أّدى الفهــم المحــدود للمتطلبــات المســتقبلية للســوق إلــى ســوء ماءمــة بيــن العــرض والطلــب علــى 
الرأســمال البشــري. فالتعليــم الرســمي والتدريــب المهنــي مــا زاال تقليدييــن ويرّكــزان علــى المفاهيــم 
العموميــة وطــرق التعليــم النظــري، فــي حيــن أّن التدريــب التقنــي لاختصاصييــن واليــد العاملــة 
الماهــرة ضعيــف )بالنوعيــة والكميــة( باســتثناء بعــض القطاعــات. ينعكــس ذلــك النقــص فــي البرامــج 
المهنيــة واالختصاصــات العاليــة التقنيــة، وفــي الهــوة بيــن مهــارات الوافديــن الجــدد إلــى ســوق 

العمــل وحاجــات الســوق.

٣.٢.٢ الرأسمال

ــوام  ــال األع ــًا خ ــرة والمتّوســطة تطــّورًا ملحوظ ــر للمؤسســات الصغي ــل المتواف ــع التموي شــهد واق
الخمســة عشــر األخيــرة. ومــع انتهــاء األلفيــة الثانيــة وبدايــة الثالثــة، ســاد توّجــه قــوّي نحــو التمويــل 
ــة. وشــهد منتصــف  ــة اللبناني ــن الحكوم ــة م ــروض المدعوم ــن الق ــًا م ــراض، وخصوص ــال اإلقت ــن خ م
العقــد المنصــرم إقبــااًل للمســتثمرين علــى األســهم القطــاع الخــاص، وخصوصــًا لــرؤوس األمــوال 
المغامــرة الموّظفــة فــي شــركات ناشــئة فــي مراحلهــا المبكــرة. وفــي اآلونــة األخيــرة، ســّجل تدّخــل 
جهــات ميّســرة كالحاضنــات ومنظمــات دعــم ريــادة األعمــال لتعزيــز البيئــة عبــر لعــب دور الوســيط وخلــق 

ــرة والمتوســطة والمســتثمرين الرســم 22(.  ــن المؤسســات الصغي ــط بي رواب

لــدى التمّعــن فــي الســجّل اللبنانــي، يبــرز أّن حجــم رأســمال الديــن يتخّطــى إلــى حــّد بعيــد األســهم 
المؤسســية )>%1 مــن حجــم الديــن(. فقــد واجــه بعــض المســتثمرين فــي األســهم تحديــات علــى 
صعيــد تأميــن تدّفــق صفقــات  )deal flow( ذات جــودة لضمــان أنشــطتهم )مثــًا، "ريــادة" لتطويــر 
المؤسســات، التــي تســتهدف المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي طــور نمّوهــا، قامــت باســتثمار 
واحــد وأوقفــت مؤخــرا عملياتهــا فــي لبنــان(، مّمــا اســتدعى تدّخــل العديــد مــن الحاضنــات والمســّرعات. 
إاّل أّن مــن المبكــر الحكــم علــى مــدى نجــاح هــذه المؤسســات المســاعدة، وخصوصــًا أّن البعــض مــن 

أكثرهــا شــيوعًا مــا زال يبحــث عــن أفضــل الســبل لدعــم الشــركات الناشــئة.

الصغيــرة  المؤسســات  نحــو  فــي األســهم  االســتثمارات  اتجهــت معظــم  الصفقــات،  مــن منظــور 
والمتوســطة فــي مراحلهــا التأسيســية والمبكــرة، مــع أنشــطة محــدودة جــّدًا فــي األســهم الخاصــة 
والرأســمال النامــي. وفــي حيــن اســتهدفت هــذه االســتثمارات قطاعــات عــّدة، فــإن معظــم األعمــال 

لــة ضّمنــت اقتراحاتهــا مكّونــًا أساســيًا لتكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات الرســم 2٣(.  المموَّ
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الرسم 22: تطّور مشهدية التمويل

الرسم 2٣: صفقات األسهم الخاصة والرأسمال االستثماري المغامر في لبنان
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الرسم 24: الحلقة الوسطى الضائعة - الهوة بين العرض والطلب على رؤوس األموال

الصغيــرة  المؤسســات  أمــام  أساســية  تحديــات  ثاثــة  الراهــن  الوضــع  يوّلــد  الســياق،  هــذا  فــي 
والمتوســطة.

اختالل في كلفة رؤوس األموال يؤدي إلى قواعد رأسمالية ضعيفة
بالنظــر إلــى مصــادر رؤوس األمــوال، ُيلحــظ توّجــه مماثــل بيــن رّواد األعمــال الناشــئين مــن جهــة 
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة األكثــر نضجــًا مــن جهــة أخــرى. فــكل مــن الطرفيــن يعتمــد علــى 

ــه.  نســب عاليــة مــن القــروض لتمويــل أعمال

يطلــق رّواد األعمــال الناشــئون شــركاتهم معتمديــن علــى مّدخراتهــم الشــخصية ومســاعدات مــن 
العائلــة واألصدقــاء، ويلجــأون إلــى قــروض مدعومــة كتلــك التــي تقّدمهــا "كفــاالت"، بــداًل مــن التمويــل 
تلجــأ  الصغيــرة والمتوســطة األكثــر نضجــًا  المؤسســات  أن  فــي حيــن   )equity capital(،باألســهم
ــًا، التســليفات المجــددة ســنويًا( التــي  ــرة األمــد )مث ــة القصي ــى القــروض المصرفي ــف إل بشــكل مكّث
تأتــي لتضــاف إليهــا قــروض المســاهمين   )shareholder loan( الطويلــة األمــد التــي ُتعــّد شــبه 

أســهم. 

ــروض  ــادات الرأســمالية( والق ــاح والزي ــع األرب ــى توزي ــًا عل ــة )مث ــع، إّن السياســات الضريبي ــي الواق فف
الحكوميــة المدعومــة، ورغــم تأثيرهــا اإليجابــي، قــد تحــدث خلــًا فــي الكلفــة الفعليــة لــرؤوس األمــوال 
ويمكــن أن تكــون قــد شــّجعت علــى االعتمــاد علــى الديــن وقــروض المســاهمين كمصــدر تمويــل، 
خصوصــًا فــي قطاعــات معّينــة. وهــذا يســاهم فــي إضعــاف قواعــد رؤوس األمــوال التــي تصبــح غيــر 

مائمــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة المتأرجحــة الســاعية إلــى تحقيــق النمــّو.
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ــان، كســائر بلــدان المنطقــة، ذات ســوق  علــى الرغــم مــن تطــور القطــاع المالــي اللبنانــي، يبقــى لبن
ــوع  ــن ن ــى القــروض. ففــي الواقــع، ثمــة ســوء ماءمــة بي ــر عل ــى حــّد كبي ــة ناشــئة قائمــة إل تمويلي
ــرة والمتوســطة )الرســم 24(.  ــن المؤسســات الصغي ــوال م ــى رؤوس األم ــب عل ــة العــرض والطل وكمي

اليــوم، تســيطر المصــارف التجاريــة علــى المشــهد التمويلــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
التــي بلغــت مرحلــة النضــج مــع الديــون العاليــة الضمانــة )المكلفــة(. وتصــل نســبة إقــراض المؤسســات 
ــى  ــي محفظــة القــروض، وهــي مــن أعل ــى نحــو ١٦% مــن إجمال ــان إل ــرة والمتوســطة فــي لبن الصغي
ــًا.  ــي وضعتهــا المصــارف هدف ــو أّنهــا نصــف نســبة الـــ٣0% الت ــة الـــMENA ، ول ــي منطق النســب ف
ر بـــ25% إلــى ٣0% مــن  كمــا أّن قــروض االســتثمارية للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــا زالــت ُتقــدَّ
ــل المنشــودة،  ــوغ نســبة التموي ــات عــّدة لبل ــك المؤسســات. أمــام المصــارف تحدي محفظــة قــروض تل
ومنهــا نقــص فــي الشــفافية الماليــة وضعــف التغطيــة االئتمانيــة وحقــوق الدائنيــن، والتحســينات 
الضروريــة لمهــارات إدارة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وشــروط الضمــان العاليــة. وقــد تــّم توفيــر 
حــّل جزئــي مــع "كفــاالت" التــي وّســعت إطــار اإلقــراض التجــاري ليصــل إلــى الشــركات الناشــئة )فــي 

ــر تخفيــف عــبء المخاطــر عــن المصــارف.  قطاعــات معّينــة( عب

إاّل أّن التمويــل مــن خــال األســهم والــذي يعتبــر األكثــر ماءمــة للمؤسســات فــي المراحــل المبكــرة 
وفــي طــور النمــّو مــا زال محــدود حجمــًا وقيمــة. ففــي حيــن ارتفعــت نســبة التمويــل مــن حيــث الحجــم 
ونطــاق االســتثمار، بقــي إجمالــي األوراق الماليــة العاليــة الســيولة ضئيــًا نســبة إلــى حاجــة االقتصــاد 
)الرســم 25(.  وفــي  آب 20١٣ ، أصــدر مصــرف لبنــان التعميــم الرقــم ٣٣١ لمعالجــة المســألة. قــدم هــذا 
ــد الصــادر فــي أغســطس 20١٣ مخططــات جديــدة لتشــجيع تمويــل الشــركات الناشــئة  التعميــم الجدي
والحاضنــات مــن خــال المصــارف والمؤسســات الماليــة. وســيتم الســماح للمصــارف باســتثمار مــا يصــل 
الــى ٣ فــي المئــة مــن أموالهــا الخاصــة فــي الشــركات الناشــئة وشــركات رأس المــال المغامــر .ســوف 
ــك  ــد مــن البن ــدون فوائ ــة فــي تمويــل هــذه الشــركات مــن قــروض ب تســتفيد ايضــا" المصــارف الراغب
المركــزي ، وضمــان يصــل الــى ٧5 % مــن اســتثمارها ولمــدة أقصاهــا ٧ ســنوات. وفــي حيــن مــا زال مــن 
المبكــر ظهــور النتائــج، قــد تحمــل هــذه المبــادرة زخمــًا كبيــرًا للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة إذا مــا 

توّلــى قيادتهــا ضليعــون فــي المجــال االســتثماري.
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إقبال محدود للمستثمرين الخارجيين

ضمــن اإلطــار الثقافــي عينــه المتعلــق بالســيطرة العائليــة علــى المؤسســات، تتمحــور بعــض التحديــات 
التــي تواجههــا شــركات االســتثمار المحترفــة علــى اإلقبــال الضعيــف ألصحــاب المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي لبنــان علــى اللجــوء إلــى المســتثمرين المؤسســاتيين/الفاعلين "الخارجييــن" بســبب 
الخــوف مــن فقــدان الســيطرة عليهــا . ففــي الواقــع تفّضــل معظــم الشــركات اإلبقــاء علــى أعمالهــا 
ــو أتــى ذلــك علــى حســاب نموهــا. ويتفاقــم هــذا التحــّدي نظــرًا إلــى  ــى ول ضمــن نطــاق عائلــي، حّت
القيــود علــى الصكــوك الماليــة للمســتثمرين وأصحــاب المؤسســات، التــي إذا مــا توافــرت، قــد تســاعد 
علــى تخّطــي بعــض هــذه العقبــات. فمثــًا، وباســتثناء المصــارف، ال تتوافــر األســهم التفضيليــة 
ــات  ــاألدوات المتخصصــة كالضمان ــرة والمتوســطة. ف ــل للمؤسســات الصغي ــة للتحوي ــازة القابل والممت
والخيــارات والشــروط التفضيليــة يمكنهــا المســاعدة كثيــرًا علــى الحــّد مــن بعــض المخاطــر والمخــاوف 
ــد مــن االســتثمار  ــك المجــال أمــام مزي ــى أصحــاب المؤسســات والمســتثمرين، ويفســح ذل بالنســبة إل

فــي األســهم.

الرسم 25: مثال عن تطّور أسهم الرأسمال
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٣.٣على المستوى القطاعي

٣.٣.١ هيكلية السوق
 

يشــكل لبنــان ســوقًا صغيــرة، اســتهاكية باألســاس، تطغــى عليهــا الخدمــات والتجــارة وتعتمــد 
إلــى حــّد كبيــر علــى االســتيراد. وقــد وصــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي العــام 20١2 إلــى 
42.٩ مليــار دوالر أميركــي، يتركــز نحــو ثاثــة أرباعــه فــي قطاعــي التجــارة والخدمــات. وقــد تخّطــى 
االســتهاك الخــاص الـــ٧5% مقارنــة مــع 52% و٦4% للبلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحتين العليــا 

ــة )الرســم 2٦(.  ــوام المنصرم ــاري ســلبيًا فــي األع ــزان التج ــرًا، كان المي ــا. وأخي والدني

يــدّل هــذا الوضــع علــى وجــوب توجــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي نهايــة المطــاف إلــى 
األســواق الخارجيــة واالعتمــاد علــى ساســل اإلمــداد العالميــة إلدارة أعمالهــا. وفــي مــا يأتــي بعــض 

الجهــود التــي ُبذلــت لدعمهــا:

 مبــادرة وزارة االقتصــاد والتجــارة لدعــم التدويــل، لتعزيــز مشــاركة المؤسســات اللبنانيــة فــي  •
المعــارض العالميــة، ودعــم مؤسســة تنميــة االســتثمارات فــي لبنــان )ايــدال( للمؤسســات الزراعيــة 
وشــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن خــال رعايتهــا مشــاركة منتجيــن محّلييــن فــي 

 .Agro Map و Agri Plus ــى برنامجيهــا ــة، باإلضافــة إل معــارض عالمي

ــر  • ــي لتحســين معايي ــاد األوروب ــان" مــع االتح ــي 'الجودة-لبن ــذي يختصــر كلمت  مشــروع  Qualeb ال
ــات وورش العمــل.  الجــودة مــن خــال التدريب

يجــب إحــراز المزيــد مــن التقــّدم لدعــم نمــّو المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة التــي مــا زالــت تواجــه 
تحــّدي انعــدام تســاوي الفــرص واختــاالت تجاريــة عــّدة.

الرسم 2٦: الهيكلية االقتصادية اللبنانية 
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المنافسة غير المتكافئة
إّن التحديــات الهيكليــة المعيقــة للتنافســية والناجمــة عــن نظــام الــوكاالت الحصريــة، والتكتــات 
االحتكاريــة فــي بعــض القطاعــات وغيــاب أو عــدم تطبيــق وتفعيــل ســلطات مكافحــة االحتــكارات 
ــة الـــ250  ــوكاالت الحصري ــرة والمتوســطة. فال ــق تطــّور المؤسســات الصغي ــة تعي ــن ذات الصل والقواني
المحميــة بموجــب قانــون التمثيــل التجــاري للعام ١٩٦٧ تحّد من قدرة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
علــى دخــول األســواق اللبنانيــة. كذلــك حصــل لبنــان علــى صفــة المراقــب فــي منظمــة التجــارة العالمية 
منــذ العــام ١٩٩٩، ولكّنــه لــم يحــرز تقدمــًا ملحوظــًا فــي تطبيــق اإلصاحــات المطلوبــة. ولحســن الحــّظ، 
تــّم اقتــراح مشــروع قانــون للمنافســة يلحــظ هيئــة وطنيــة للمنافســة لضمــان تنافســية عادلــة، ومنــع 
االحتــكارات واســتغال الســيطرة علــى الســوق والممارســات المانعــة للمنافســة. ولكــن لــم يتــّم إقــراره  

وتطبيقــه بعــد.

عدم فاعلية تدابير تيسير األعمال التجارية
إّن الســوق المحليــة الصغيــرة نســبيًا واالقتصــاد االســتهاكي إلــى حــّد كبيــر شــّكا محــّركًا أساســيًا 
ــادل التجــاري هــو عنصــر حيــوي فــي ساســل  ــى الرغــم مــن أّن التب ــر. وعل لنشــاط االســتيراد والتصدي
ــًا وشــاقًا- وهــو أمــٌر تشــعر  ــه يبقــى مســارًا طوي ــرة والمتوســطة، إاّل أّن القيمــة للمؤسســات الصغي
بــه هــذه المؤسســات بشــكل خــاص بفعــل تنظيماتهــا الصغيــرة التــي ال تملــك الخبــرة والقــدرة علــى 
ــان فــي المركــز ٩٧ فــي  ــر. وقــد حــّل لبن ــن أكب ــة مــع فاعلي ــوع مقارن ــدات مــن هــذا الن مواجهــة تعقي
ــام  ــر البنــك الدولــي للعــام 20١4 عــن "ســهولة القي ــر الحــدود" بحســب تقري ــادل التجــاري عب ترتيــب "التب

ــة". ــال التجاري باألعم

والافــت أّنــه ومنــذ العــام 2000، زاد حجــم الصــادرات اللبنانيــة إلــى القــارة األفريقيــة بنســبة نحــو 25% إلــى 
ــل،   ــار دوالر أميركــي فــي العــام 20١٣(. فــي المقاب ــة )نحــو ملي ــرة ثابت ٣0% مــن إجمالــي الصــادرات بوتي
ــة التــي ُيصــّدر  ــدان األفريقي ــي مــع البل ــة أو معاهــدات ازدواج ضريب ــى اتفاقــات تجاري ــان إل يفتقــر لبن

إليهــا والتــي تكفــل تشــجيع هــذا التبــادل  )الرســم 2٧(. 

الرسم 2٧: البلدان التي يصّدر إليها لبنان واالتفاقات التجارية ذات الصلة
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٣.٣.٢ األطر القانونية والتنظيمية والضريبية
 

إّن اإلطــار القانونــي اللبنانــي مبنــي علــى القانــون المدنــي المســتوحى مــن النظــام الفرنســي، حيــث 
يتــّم النظــر فــي النزاعــات أمــام ثــاث محاكــم )البدايــة واالســتئناف والتمييــز(. بالنســبة إلى المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة، يســاهم اإلطــار القانونــي والقضائــي فــي خلــق بيئــات مواتيــة لألعمــال عبــر 
تعزيــز الثقــة والحــّد مــن العاقــات غيــر الرســمية والمخاطــر بيــن األطــراف. إاّل أّن نظــام لبنــان القضائــي 
مشــوب بالبــطء ونقــص القضــاة والهيكليــات غيــر المائمــة. كمــا أّن اإلطــار القانونــي يتضّمــن قوانيــن 
عــّدة مــا زالــت تتطّلــب تحديثهــا أو إقرارهــا  أو أّن إنفاذهــا غيــر صــارم )مثــًا، قانــون المنافســة، وقانــون 

التجــارة وقانــون اإلفــاس أو عــدم المــاءة(.  

ــرز ضــرورة لتحســين اســتدامة ونمــو  ــر علــى هــذه المناحــي، تب نظــرًا إلــى قــدرة الحكومــة فــي التأثي
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى المــدى البعيــد، عبــر التصــّدي للعديــد مــن التحديــات المازمــة 

لهــا:

اإلنفاذ القانوني مقابل حسن النية التعاقدية
تفضــي عــدم فاعليــة النظــام القضائــي إلــى إجــراءات طويلــة ومكلفــة لتنفيــذ العقــود خصوصــًا 
بالنســبة إلــى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. حيــث يبلــغ معــدل الكلفــة إلــى نحــو ٣0% مــن قيمــة 
ــي  ــط ف ــل هــذه المؤسســات التخّب ــًا ال تتحّم ــًا ، وتالي ــّد ســنتين تقريب ــد تمت ــراءات ق الشــكوى، واإلج
ــا يخّفــض مــن الجــدوى الفعليــة لهــذه الدعــاوى. وســعيًا  دعــاوى قضائيــة لتنفيــذ بنــود عقودهــا مّم
إلــى معالجــة هــذه المســألة، تــّم تأســيس المركــز اللبنانــي للتحكيــم فــي العــام ١٩٩5   لتســهيل حــل 
النزاعــات. واعُتمــدت أخيــرًا خطــوات إلدخــال وســاطة القطــاع الخــاص )مثــًا، جامعــة القديــس يوســف، 

ــم يحــظ بالدعــم الكافــي.  ــول ل ــًا مــن هــذه الحل ــر أّن أي مصــرف "بيمــو"(. غي

الرسم 2٨: الضرائب القانونية
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ضعف الحماية المؤّمنة للدائن
بحســب آخــر تقريــر عــن "ممارســة أنشــطة األعمــال"  لمجموعــة البنــك الدولــي، يتطّلــب تحصيــل الديــن 
فــي لبنــان وقتــًا طويــًا )نحــو ٣ ســنوات( مــع معــّدالت اســترداد ضعيفــة )٣2.4 ســنتًا للــدوالر الواحــد(. 
فالممارســات الحاليــة ال تحمــي أصحــاب المؤسســات وال الدائنيــن كمــا يلــزم. كمــا أّن مشــروع القانــون 
الــذي مــن المفتــرض إصــداره لتحديــث قانــون اإلفــاس العائــد إلــى العــام ١٩4٩ مــا زال ينتظــر إقــرار مــن 
ــة  ــات ضمــان عالي ــة منخفضــة، ومتطّلب ــادة هيكل ــى معــّدالت إع ــك إل ــس النيابــي. وقــد أّدى ذل المجل

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتســّبب بعرقلــة الــدورة االقتصاديــة ككّل.

النظام الضريبي التعميمي 
يفتقــر نظــام الضرائــب الحالــي فــي لبنــان إلــى تمييــز كاٍف بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
فبعــض الرســوم قــد تكــون تعجيزيــة لهــذه المؤسســات. وقــد وضعــت الحكومــة اللبنانيــة حوافــز 
وإعفــاءات ضريبيــة لقطاعات/مناطــق جغرافيــة محــّددة )مثــًا، إعفــاءات مــن ضريبــة الدخــل مــن ٦ إلــى ١0 
ســنوات للصناعييــن فــي المناطــق الريفيــة، مشــروع قانــون التخفيــض الضريبــي علــى أربــاح الصــادرات 
ــا  ــًا، مّم ــد أّن مســار اعتمــاد هــذه الحوافــز واســتخدامها مــا زال بطيئ ــة المنشــأ(. بي ــة اللبناني الصناعي

يســتلزم خطــوات إضافيــة مــن جانــب الحكومــة. 

الروتين اإلداري المستمر 
يتمّثــل ذلــك بمســارات تنظيميــة وبنيويــة طويلــة ومكلفــة غالبــًا مــا تكــون مشــوبة بالفســاد والخلــل 
البيروقراطــي. فمثــًا، الحصــول علــى رخصــة بنــاء فــي لبنــان مكلــف نســبة إلــى القياســات المعياريــة 
ويتطّلــب مــا معّدلــه 24٦ يومــًا. وفــي حيــن قــد ال يتأّثــر المنافســون الكبــار بصعوبــات مــن هــذا النــوع، 
ــة تكّلفهــا  ــاالت نظامي ــة فــي تحّملهــا لكونهــا اخت ــرة والمتوســطة صعوب تجــد المؤسســات الصغي

رؤوس أمــوال باهظــة ووقتــًا قّيمــًا.  

الشركات العالقة في مأزق دائم
تمامــًا كمــا هــي الحــال فــي جميــع االقتصــادات، بعــض المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة محكومــة 
بالفشــل وفقــًا لإلحصائيــات. ولكــن فــي لبنــان، تأتــي لتضــاف إلــى وصمــة الفشــل الثقافيــة مســارات 
الصغيــرة  المؤسســات  هــي  يســتمّر  ومــن  مــا.  مؤسســة  إقفــال  عمليــة  لــدى  ومكلفــة  طويلــة 
والمتوســطة المترّنحــة، حيــث يجــد رّواد األعمــال أنفســهم عالقيــن، بــداًل مــن أن يعملــوا ضمــن نظــام 
أكثــر ماءمــة يســمح لهــم بالتعّلــم مــن أخطائهــم وإقفــال مؤسســاتهم وإعــادة بنــاء مؤسســات 

ــدة أقــوى. جدي
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٣.٣.٣ األبحاث واالبتكار

ــع بمزيــج  يحتــّل لبنــان المرتبــة الخامســة والســبعين فــي مؤّشــر االبتــكار العالمــي للعــام 20١٣، ويتمّت
قــوّي مكــّون مــن الرأســمال البشــري والمؤّسســات األكاديميــة ومؤّسســات األبحــاث، إضافــًة إلــى تطــّور 
األســواق وقطــاع األعمــال فيــه. مــن شــأن العناصــر الرئيســة هــذه أن تدفــع بقــّوة بلبنــان إلــى اقتصــاد 

المعرفــة المرغــوب فيــه للغايــة. 
غيــر أّن األبحــاث واالبتــكار فــي لبنــان ال تتماشــى مــع هــذه اإلمكانيــات وال تــزال غيــر متطــّورة، ويبــدو 

أّنهــا تواجــه ثاثــة تحّديــات أساســية مزمنــة:

إمكانيات ابتكارية غير مستغّلة 
ــًا  م ســنويا أن يناهــز 440 اختراع ــة المســّجلة التــي تقــدَّ ــم الصناعي ــكاد معــّدل االختراعــات أو التصامي ي
أو تصميمــًا. غيــر أّن فاعليــة االبتــكار تظهــر أّن أداء لبنــان دون المســتوى )الرســم 2٩(. ويتمّتــع لبنــان 
بمدخــات ابتكاريــة متوّســطة )ويشــمل ذلــك مؤّسســات األبحــاث والرأســمال البشــري والبنيــة التحتيــة( 
التكنولوجيــا  ونوعيتهــا،  المعرفــة  )كّميــة  االبتــكار  بمخرجــات  يتعّلــق  مــا  فــي  منخفــض  وبمــردود 

ــا.  ــدان المتوّســطة الدخــل مــن الشــريحة العلي ــره مــن البل ــًة بغي ــة( مقارن والمخرجــات اإلبداعي

 CNRS, LARIبالفعــل، تعانــي مؤّسســات التعليــم العالــي الخاّصــة والهيئــات والمعاهــد الرســمية )كالـــ
ــة.  ــاث مرموق ــع بمؤّسســات أبح ــاث، وإن كان البعــض منهــا يتمّت ــات األبح ــي موازن ــف ف ــن ضع IRI( م
يمكــن تعليــل ذلــك بضعــف الرعايــة علــى المــدى الطويــل مــن القطاعيــن الخــاص والعــام، مّمــا يــؤّدي 

إلــى برامــج قصيــرة المــّدة ذات تأثيــر محــدود ويســمح باســتمرار هيمنــة القطاعــات التقليديــة.

الرسم 2٩: فاعلية االبتكار وسجّل براءات االختراع 
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الحماية الناشئة للملكية الفكرية 
يمّثــل قانــون بــراءات االختــراع الصــادر فــي العــام 2000 ومكتــب حمايــة الملكيــة الفكريــة التابــع لــوزارة 
االقتصــاد والتجــارة الخطــوات األولــى علــى مســار تحســين البيئــة الخاّصــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة 
وتطبيقهــا فــي لبنــان. غيــر أّن بــراءات االختــراع فــي لبنــان ُتمنــح بنــاًء علــى نظــام إيــداع محــدود 

ــراءة.  ــب الب ــا يحــّد بشــكل ملحــوظ مــن قيمــة التقــّدم بطل االمتحــان، مّم
يخلــق هــذا اإلطــار الناشــئ الخــاص بالملكية الفكرية مثّبطات تمنع المؤّسســات الصغيرة والمتوّســطة 
مــن تطويــر تقنيــات جديــدة وابتــكارات فّنيــة فــي لبنــان، مّمــا يدفــع باالقتصــاد إلــى االرتــكاز أكثــر فأكثــر 

علــى القطاعــات التقليدية.
 

تدّني مستوى األبحاث الخاّصة بالسوق
ــرة  ــات خطي ــطة تحّدي ــرة والمتوّس ــه المؤّسســات الصغي ــدًا إذ تواج ــر تعقي ــدو هــذه المشــكلة أكث تغ
فــي الحصــول علــى معلومــات موثــوق بهــا ودقيقــة وحديثــة خاّصــة بالســوق. ُيذكــر مــن بيــن المصــادر 
الرئيســة للمعلومــات بشــأن االقتصــاد اللبنانــي إدارة اإلحصــاء المركــزي ومصــرف لبنــان وغيرهمــا 
ــة )غالبّيتهــا مــن المصــارف(. أّدى عــدم انتظــام المعلومــات بشــأن  مــن المؤّسســات الرســمية والخاّص
الســوق ورداءتهــا، وهمــا ناتجــان عــن قّلــة الموازنــات المخّصصــة لمؤّسســات األبحــاث واإلحصــاء هــذه، 
ــرة والمتوّســطة الموجــودة وإلــى ســوء  ــدى المؤّسســات الصغي إلــى ضعــف فــي تخطيــط األعمــال ل

تقديــر حجــم الســوق لــدى رّواد األعمــال.
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٣.٤ على المستوى الوطني

تمــت مراجعــة العناصــر الثاثــة الرئيســة التــي تكــّون بيئــة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى 
المســتوى الوطنــي. يشــير قانــون العمالــة والعمــل إلــى أّن المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة فــي 
لبنــان تتمّيــز بيــد عاملــة مهّمــة قوامهــا نحــو ١.٦ مليــون عامــل، وبممارســات مرنــة نســبّيًا لجهــة 
التوظيــف والصــرف، وبانخفــاض قيمــة تكاليــف الفصــل مــن العمــل بحيــث تــوازي ٨.٧ أســابيع مــن قيمــة 
الراتــب. منــذ العــام 20١2، ارتفــع الحــّد األدنــى لألجــور إلــى 450 دوالرًا أميركّيــًا فــي الشــهر. وكان القطــاع 
العــام القــّوة الدافعــة األساســية وراء معالجــة المســائل المتعّلقــة بالعمــل. علــى ســبيل المثــال، 
أنشــأت الحكومــة المؤّسســة الوطنيــة لاســتخدام، وهــو مكتــب توظيــف يســعى إلــى أن يكــون صلــة 
الوصــل بيــن الباحثيــن عــن عمــل والمؤّسســات المائمــة. وتمــّد المنّظمــات الدوليــة يــد العــون فــي هــذا 
المجــال، كمــا هــي الحــال مــع دعــم مؤّسســة التمويــل الدوليــة ســّن القوانيــن الجديــدة الخاّصــة بالعمــل 

واليــد العاملــة األجنبيــة. 

خــذت سلســلة مــن اإلجــراءات فــي مــا يتعّلــق بتفعيــل األســواق الماليــة. فقــد أعيــد إطــاق  كذلــك، اتُّ
ــر  ــروت فــي العــام ١٩٩٦ باإلضافــة إلــى تحســين نظــم التــداول بدعــم مــن بورصــة باريــس إث بورصــة بي
توّقــف طــال أمــده خــال الحــرب األهليــة. وبالتزامــن مــع إعــادة إحيــاء البورصــة هــذه، ُأصــدر قانــون جديــد 
لألســواق الماليــة واســُتحدثت هيئــة األســواق الماليــة فــي العــام 20١١. أّمــا علــى صعيــد المؤّسســات 
الصغيــرة والمتوّســطة، فقــد شــّجعت الحكومــة النفــاذ إلــى رؤوس األمــوال الجديــدة لاســتمرار فــي 
ــاح )حســم قــدره 50%( وتخفيضــات  تطويرهــا ونمّوهــا عبــر تقديــم الحوافــز الضريبيــة علــى توزيــع األرب
علــى ضريبــة الدخــل )لســنتين إذا مــا كانــت 40% مــن األســهم مدرجــة فــي البورصــة( عنــد تاريــخ اإلدراج. 
لكــن، وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، فــإّن انطاقــة األســواق الماليــة فــي لبنــان بقيــت خجولــة وال 

تــزال هــذه األســواق إلــى اليــوم ناشــئة إلــى حــّد بعيــد.  

أّمــا فــي مــا يتعّلــق بالبنيــة التحتيــة، فقــد ُأدخلــت تحســينات عــّدة لعناصــر مهّمــة مــن البنيــة التحتيــة 
اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك إعــادة تأهيــل مرفــأ بيــروت ومطــار بيــروت الدولــي، وبــدء العمــل بجيــل جديــد 
مــن شــبكات الهاتــف الخلــوي، وإن جــاء ذلــك بتأخيــر ملحــوظ مقارنــًة بمعــّدالت انتشــار هــذه الشــبكات 
ــن  ــزت م ــي رّك ــة الت ــن المناطــق االقتصادي ــددًا م ــة ع ــك أنشــأت الحكوم ــد العالمــي. كذل ــى الصعي عل
ــال، مــن المقــّرر أن تتوافــر فــي  خالهــا علــى نواحــي محــّددة مــن البنيــة التحتيــة. علــى ســبيل المث
منطقــة بيــروت الرقميــة التــي ُأطلقــت أخيــرًا، بنيــة تحتيــة حديثــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالّتصــاالت. وُأنشــئت مناطــق حــّرة علــى مقربــة مــن مرفــأي بيــروت وطرابلــس توّفــر للمؤّسســات 
ــة الخاّصــة بسلســلة اإلمــداد هــذه.  ــة الحيوي ــة التحتي ــى البني ــًا نفــاذًا مباشــرًا إل المعتــرف بهــا قانونّي
ولكــن، فــي مــا خــا هــذه البقــع المتفّرقــة، ال يــزال لبنــان يعانــي مــن بنيــة تحتيــة ضعيفــة بشــكل عــام.
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تضطلــع الحكومــة بــدور حاســم لجهــة معالجــة بعــض التحّديــات الكامنــة فــي كّل مــن هــذه العناصــر 
بهــدف تأميــن ازدهــار المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة.

 
سوق اليد العاملة غير النظامية

ُياحــظ أّن كلفــة التعويــض اإلجماليــة مرتفعــة )تصــل المســاهمات فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ــى  ــطة إل ــرة والمتوّس ــاب المؤّسســات الصغي ــع بأصح ــا يدف ــب(، مّم ــن الروات ــى 2١.5% م ــي إل االجتماع
اللجــوء إلــى العقــود الحــّرة أو عــدم التصريــح عــن العــدد الحقيقــي للموّظفيــن أو غيرهــا مــن الوســائل 
لتخفيــض التكاليــف الثابتــة< وقــد أّدى غيــاب المحّفــزات الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة 

لجهــة خلــق فــرص العمــل النظاميــة، إلــى اســتمرار ســوق عمــل غيــر نظامــي. 

العقبات التي تواجهها اليد العاملة األجنبية من أصحاب المهارات
تتســّبب السياســة الحمائيــة بعــدد مــن القيــود المفروضــة علــى العامليــن األجانــب لجهــة أنــواع العمــل 
والقطاعــات التــي يمكــن أن ينخرطــوا فيهــا. خافــًا لعــدد مــن الــدول التــي ســعت إلــى تشــجيع األفــراد 
ذوي القيمــة المضافــة، مــا مــن أحــكام خاّصــة باليــد العاملــة األجنبيــة العاليــة المهــارة كوســيلة لنقــل 
ــرة والمتوّســطة عمليــة مضنيــة لجهــة  المعرفــة. بالفعــل، يخــوض رّواد األعمــال والمؤّسســات الصغي

البحــث عــن عامليــن أجانــب مــن ذوي المهــارات وتوظيفهــم.

ضعف حجم  أسواق المال
دوالر  مليــار   ١١ بيــروت  بورصــة  رســملة  تناهــز 
األســهم  ســوق  أّن  يعنــي  مّمــا  أميركــي، 
ــي  ــة الســيولة ف ــة وقليل ــة تبقــى هّش اللبناني
ظــّل أحجــام التــداول المنخفضــة فــي بورصــة 
بيــروت. علــى الرغــم مــن الحوافــز المذكــورة آنفــًا 
ل  وحواجــز الدخــول المنخفضــة نســبّيًا، لــم ُتســجَّ
أّي عمليــات إدراج ألســهم جديــدة منــذ العــام 
األســهم  ســوق  تتأّلــف  الواقــع،  فــي   .١٩٩٩
العامــة بشــكل أساســي مــن القطــاع المصرفــي 
وســوليدير )الرســم ٣0(. مــن بيــن األســباب التــي 
قــد تعّلــل الحماســة المحــدودة للدخــول فــي 
الصغيــرة  المؤّسســات  أصحــاب  لــدى  التــداول 
والمتوّســطة غياب المســتثمرين المؤّسســاتيين 
ــار وســعي الشــركات العائليــة إلــى اإلبقــاء  الكب

علــى ســيطرتها. 

الرسم الرقم ٣0: التداول في بورصة بيروت
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بقع البنية التحتية
تضاعــف رداءة البنيــة التحتيــة التكاليــف التــي تتكّبدهــا المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة وقدرتهــا 
علــى العمــل فــي كاّفــة المناطــق اللبنانيــة )طــرق رديئــة، وارتفــاع كلفــة تكنولوجيــا المعلومــات 
ــار الكهربائــي، إلــخ.(. واألهــّم  واالّتصــاالت وتدّنــي مســتواها، والصعوبــات لجهــة تأميــن التغذيــة بالتّي
مــن ذلــك كــون حالــة البنيــة التحتيــة وخصوصــًا عنــد مقارنتهــا بالــدول العربيــة المجــاورة تشــكل عائقــا 
تنافســيا مهــم )الرســم ٣١(. يبقــى اإلصــاح الشــامل للبنيــة التحتيــة دون قــدرات الموازنــة الحكوميــة 
الحاليــة المنخفضــة، علمــًا أّن االســتراتيجية المعتمــدة والقائمــة علــى تحســين مناطــق جغرافيــة 
محــّددة مــن البنيــة التحتيــة )المناطــق الحــّرة والمناطــق االقتصاديــة( تغفــل عــن مفعــول الشــبكة الذي 

يمكــن توليــده علــى األراضــي اللبنانيــة كاّفــة.

الرسم ٣١: نوعية البنية التحتية لعامي 20١4-20١٣

الرسم الرقم ٣0: التداول في بورصة بيروت
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٣.٥ وجهة نظر شاملة ووضع الدعم

نظــرا إلــى العناصــر الفرديــة الخاّصــة بالمؤّسســة الصغيــرة والمتوّســطة وبيئــة ريــادة األعمــال، تواجــه 
ــة بأســرها فــي ظــّل الظــروف  ــع مــن هــذه البيئ ــرة تنب ــات خطي ــوم تحّدي ــان الي المؤّسســات فــي لبن

ــة. الحالي

عوائق النمو
ســاهم مزيــج مــن عــدم االســتعداد الثقافــي للتحــّول إلــى شــركات مســاهمة، واالنتشــار المحــدود 
لتمويــل األســهم، ومواطــن انعــدام الفاعليــة فــي الســوق وغيرهــا مــن العناصــر، فــي بــروز حاجــز كبيــر، 
بحيــث تواجــه غالبيــة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة اللبنانيــة تحّديــات ملحوظــة اليــوم لجهــة 
كســر الحواجــز التــي تعيــق المراحــل التاليــة مــن النمــّو إلــى جانــب ارتفــاع مخاطــر االســتمرارية علــى 
المــدى الطويــل، وخصوصــًا إلــى مــا هــو أبعــد مــن الجيــل الثانــي مــن الشــركات العائليــة. بالفعــل، تظهر 

اإلحصــاءات أّن غالبيــة هــذه الشــركات تبقــى مؤّسســات صغيــرة وكّليــة الصغــر.
 

االقتصاد القديم المتباطئ
فــي ظــّل محدوديــة االســتفادة مــن نظــم القــدرات علــى صعيــد األفــراد والمنّظمــات وهزالــة االســتثمار 
فــي األبحــاث واالبتــكار وفاعليتــه، تباطــأت عمليــة االنتقــال مــن االقتصــاد التقليــدي إلــى اقتصــاد 
"المعرفــة" الجديــد المبنــي علــى قــدرات متباينــة أكبــر، ذات قيمــة مضافــة ترتكــز كّل منهــا علــى األخــرى 
بشــكل منهجــي وتســتطيع تحســين تنافســية المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة اللبنانيــة علــى نحــو 

مســتدام.
 

بيئة األعمال المتغّيرة
تعمــل الشــركات الصغيــرة والمتوّســطة اللبنانيــة فــي بيئــة أعمــال تتزايــد التحّديــات فيهــا باســتمرار.
فهــذه المؤسســات تواجــه منافســة قويــة، وقــد يكــون المنافســون صغــارًا أو كبــارًا، ومحلييــن أو 
عالمييــن. أمــا الزبائــن، فباتــوا أكثــر إطاعــًا وتطلبــًا، وبالتالــي أصبــح ارضاؤهــم مهمــة أكثــر صعوبــة مــن 
ــرة  ــان عائقــًا أساســيًا أمــام المؤسســات الصغي ذي قبــل. وتشــّكل البنيــة التحتيــة الضعيفــة فــي لبن
والمتوســطة، وخصوصــًا أن التقنيــات تتغّيــر بســرعة بحيــث ال تتمكــن نمــاذج األعمــال القائمــة مــن 
مجاراتهــا. وتضــاف إلــى كل ذلــك الصعوبــات الناجمــة عــن اإلطــار الجغرافــي والسياســي الــذي يتســم 
بغيــاب اإلســتقرار. وأمــام كل هــذه هــذه العوامــل الضاغطــة، مــا مــن شــك فــي أّن المؤّسســات 
الصغيــرة والمتوّســطة اللبنانيــة التــي ال تملــك المهــارة الكافيــة لمجــاراة هــذا الواقــع، لــن تقــوى علــى 

اإلســتمرار، بــل هــي عرضــة أِلن تذبــل مــع الوقــت. 

انعدام االستقرار االقتصادي واالضطرابات النقدية
باتــت اآلفــاق المســتقبلية للمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة باهتــة بفعــل انعــدام الثقــة االقتصاديــة 
فــي الوقــت الراهــن وتباطــؤ حركــة األعمــال. تضــاف إلــى هــذا الوضــع خطــط التمويــل المدعومــة مــن 
ــق  ــى دورات التدّف ــرة عل ــا يشــّكل ضغوطــًا كبي ــًا فــي الســوق، مّم ــرة حالّي ــة والمتواف ــات معّين ضمان
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النقــدي ويضاعــف الضغــوط التــي ال ُتحســد عليهــا المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة. تجــدر اإلشــارة 
ــت ناجحــة لوالهــا  ــرة ومتوّســطة كان ــّدًا لنشــاط مؤّسســات صغي ــى أّن هــذه الضغــوط قــد تضــع ح إل

وتعمــل منــذ وقــت طويــل وتوّلــد عــددًا مــن فــرص العمــل.
 

غياب التنسيق في اإلطار المؤسساتي والجمود على صعيد المبادرات
تفتقــر المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة تاريخّيــًا إلــى جهــة معروفــة تحمــل لواءهــا علــى الصعيــد 
الوطنــي. فقــد قّدمــت هيئــات عــّدة مســاهمات ملحوظــة لتعزيــز هــذه المؤّسســات وتطويرهــا، لكــن 
مــن الماحــظ أّن تضافــر الجهــود لــدى الجهــات المعنيــة كاّفــة جــاء محــدودًا. يعــود ذلــك إلــى غيــاب 
ــرة والمتوّســطة  جهــاز مؤّسســاتي مائــم، وانعــدام التنســيق علــى صعيــد دعــم المؤّسســات الصغي
ــة هــذه المؤسســات فــي مواجهــة  ــدم مرون ــادرات وتأثيرهــا، وع ــة انتشــار المب وتطويرهــا، ومحدودي

حاجــات تتحــّول باســتمرار. 

٣.٥.١ الوضع الحالي للمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة والدعم على       
ــال ــادة األعم ــد ري        صعي

علــى صعيــد الدعــم، تّمــت مراجعــة مئــة مبــادرة وبرنامــج مــن القطــاع الخــاص ونحــو 45 مبــادرة وبرنامجــًا 
مــن القطــاع العــام. 

تقبــع نصــف الجهــود المبذولــة مــن القطــاع العــام لــدى الحكومــة بانتظــار الموافقة عليهــا وتطبيقها.
تجدر اإلشــارة إلى أّن المبادرات الجارية ترّكز بشــكل أساســي على أربعة مجاالت، أال وهي التحســينات 
الخاّصــة باألطــر القانونيــة والتنظيميــة، وبنــاء القــدرات، وتطويــر هيكليــة الســوق، والنفــاذ إلــى رأس 
ــات  ــا القطاع ــدد منه ــة ويســتهدف ع ــة كاّف ــة األراضــي اللبناني ــد هــذه الجهــود تغطي ــال. تتعّم الم
كاّفــة مــع تركيــز ملحــوظ علــى الزراعــة والصناعــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالّتصــاالت. نظــرًا لطبيعــة 
ــي  ــن الت ــى السياســات والقواني ــور عل ــى التمح ــادرات إل ــن هــذه المب ــدد م ــل ع ــم الرســمي، يمي الدع

تهــدف إلــى خلــق بيئــة حاضنــة. 

خافــًا للقطــاع العــام، ُوّجهــت غالبيــة الجهــود فــي القطــاع الخــاص نحــو برامــج فاعلة على مــدى أطول، 
بحيــث أدت منّظمــات غيــر حكوميــة عــّدة أدوارًا بــارزة لجهــة توفيــر الدعــم مباشــرًة للمؤّسســات الصغيــرة 
والمتوّســطة ورّواد األعمــال. ورّكــزت الغالبيــة الســاحقة منهــا علــى توفيــر الرأســمال، وتطويــر القــدرات، 
ــة إليهــا،  ــة حاج ــب بهــا إذ ثّم ــم مرّح ــا.إن كل  جهــود الدع ــّد م ــى ح ــال إل ــادة األعم ــة ري ــز ثقاف وتعزي
ولكــن يبقــى الفــارق صارخــًا بيــن رّواد األعمــال فــي المرحلــة التأسيســية إلــى المبكــرة والمؤّسســات 
الصغيــرة والمتوّســطة فــي مرحلــة النمــّو إلــى النضج)الرســم ٣2(. وشــهدت الســنوات األخيــرة حماســة 
عالميــة بشــأن ريــادة األعمــال. وتماشــيًا مــع هــذا الواقــع، رّكــزت غالبيــة جهــود الدعــم الخاّصــة والعامــة 
حّتــى اليــوم علــى تطويــر رّواد األعمــال الجــدد وإنشــاء الشــركات الجديــدة. ولكــن ينبغــي فــي الوقــت 
نفســه العمــل علــى تمكيــن الشــركات مــن أن تزدهــر علــى المــدى الطويــل، بحيــث يمكــن اإلســتفادة 
مــن منافــع هــذا اإلزدهــار،  ومــن هنــا ضــرورة االســتمرار فــي معالجــة التحّديــات المتعلقــة بالمؤّسســات 

الصغيــرة والمتوّســطة.
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الرسم ٣2: مجاالت تركيز الدعم
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كمــا أشــير فــي تقييــم  الوضــع، تواجــه المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة فــي لبنــان مجموعــة مــن 
التحّديــات وغالبــًا مــا تفتقــر إلــى الدعــم الكافــي الــذي يشــمل مختلــف أبعــاد بيئــة األعمــال ومراحــل 
تطــّور المؤسســات. ورغــم أّن ثمــة جهــودًا ملحوظــة عمومــًا، غيــر أّن التحليــل )الرســم ٣٣( يســّلط 
ــات. وتبقــى  ــى مســتوى هــذه التحّدي ــم إل ــي ال يرقــى فيهــا الدع ــاالت الت ــى بعــض المج الضــوء عل
الفــوارق التــي تتغيــر بيــن رّواد األعمــال وأصحــاب المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة موضوعــًا إشــكالّيًا 

يســتدعي المزيــد مــن التركيــز مــن ِقبــل المعنييــن فــي المســتقبل. 

ــى  ــز عل ــًا فــي دعــم هــذه المؤسســات، يســتلزم اســتمرار جهــود الدعــم فــي التركي إن المضــّي قدم
توفيــر رؤوس األمــوال، وتطويــر القــدرات، واالهتمــام باإلطــار القانونــي والتنظيمــي، إلــى جانــب األبعــاد 

الخاّصــة باألبحــاث واالبتــكار لــدى الشــركات الناشــئة وتلــك التــي ال تــزال فــي مراحلهــا المبكــرة.
 

وفيمــا تتطــّور الشــركات إلــى مؤّسســات صغيــرة ومتوّســطة، تتوّســع هــذه الفــوارق لتشــمل غالبيــة 
بيئــة ريــادة األعمــال. وبالفعــل، يواجــه أصحــاب المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة تحّديــات أكبــر لكّنهــم 
يحظــون بقــدر أقــّل مــن الدعــم المتوافــر. وعليــه، يجــب مضاعفــة االهتمــام بالمؤّسســات الصغيــرة 
والمتوّســطة والحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى المســتوى الحالــي مــن الدعــم لــرّواد األعمــال الذيــن ال 

يزالــون فــي المرحلــة المبكــرة مــن مشــاريعهم. 

الرسم ٣٣: الفوارق الحالية بين التحّديات التي يواجهها رّواد األعمال
والمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة والدعم الذي يحظون به  
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تتطّلــب معالجــة هــذه الفــوارق اعتمــاد مقاربــة شــاملة لدعــم المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة 
لتعزيــز فاعليــة االســتراتيجية. يمكــن التركيــز بدرجــات متفاوتــة علــى كّل مــن العناصــر المكّونــة إلطــار 
ــة  ــى العناصــر كاّف ــل عل ــن العم ــى م ــّد أدن ــان ح ــب ضم ــن يج ــطة، لك ــرة والمتوّس المؤّسســات الصغي
ــرّواد األعمــال وأصحــاب  ــز إمكانيــة النجــاح. وبالتالــي، مــن الضــروري تطويــر دعــم شــامل ل بهــدف تعزي
المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة يمتــد علــى مراحــل تطّورهــا كاّفــة وضمــان اعتمــاد آليــات إنتقــال 

ــة وأخــرى مــن خــال:  مائمــة بيــن كّل مرحل

تشجيع األفراد على المشاركة في عملية ريادة األعمال؛ •

ــن  • ــى تأمي ــذ، عل ــى مشــاريع جاهــزة للتنفي ــن يطــّورون أفكارهــم إل ــال الذي  مســاعدة رّواد األعم
ــم وإنشــاء شــركاتهم؛ ــل المائ التموي

 إرشــاد أصحــاب الشــركات الصغيــرة فــي خطواتهــم األولــى وإلــى الســبيل لنمــّو شــركاتهم فــي  •
مرحلــة الحقــة. 

كذلــك، تشــير الممارســات الفضلــى إلــى أّن التنســيق وتضافــر الجهــود يكتســبان أهّميــة 
قصــوى لضمــان نجــاح أّي اســتراتيجية خاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، نظــرًا إلــى 
ــة تنســيق لإلشــراف  ــه، ينبغــي وضــع آلي ــن فــي هــذا المجــال. وعلي تعــّدد الفرقــاء المعنيي

علــى العمليــة بأســرها.
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٤.١ الرؤية والمهّمة واألهداف

تقــوم اســتراتيجية لبنــان الوطنيــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى نظرة اســتراتيجية 
تعتبــر "المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى أّنهــا محــّرك اقتصــادي أساســي للنمّو وخلق 
فــرص العمــل". وبهــدف تحقيــق هــذه الرؤيــة، تحــّدد االســتراتيجية مهّمــة للمعنييــن كاّفــة تدعــو إلــى 
"تعزيــز إنشــاء مؤّسســات صغيــرة ومتوّســطة فاعلــة وقــادرة علــى المنافســة علــى الصعيــد 

العالمــي تســاهم فــي خلــق فــرص العمــل وتطويــر اقتصــاد ذي قيمــة مضافــة عاليــة".

الرسم ٣4: إطار االستراتيجية الوطنية الخاّصة بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة
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كذلــك تحــّدد االســتراتيجية الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة )الرســم ٣4( مجموعــة واضحــة 
مــن األهــداف االســتراتيجية الناميــة لتعزيــز اســتمراريتها وتحســين االبتــكار والتنافســية. 

مــن صغيــرة إلــى كبيــرة: يجــب أن ترّكــز االســتراتيجية علــى مبــادرات تســمح للشــركات الصغيــرة بــأن 
ــًا العقبــات التــي تعيــق النمــّو، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى التمويــل المحفــز للنمــو،  تتخّطــى فعلّي
والتحــّول إلــى شــركات مســاهمة، والنفــاذ إلــى األســواق الجديــدة  بهــدف التحــّول إلــى شــركات أكبــر 

تخلــق فــرص العمــل وتســاهم فــي نمــّو االقتصــاد اللبنانــي. 

مســتدامة: يجــب أن تضمــن االســتراتيجية اســتدامة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى المــدى 
الطويــل إلــى مــا بعــد المراحــل األولــى مــن ريــادة األعمــال والمؤّسســين األساســيين، وتوّفــر هيكليــات 

فاعلــة خاّصــة بالســوق وأرضّيــات عادلــة تســمح للمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة باالزدهــار. 

ــب أن  ــم والمهــارة، يج ــن التعّل ــة م ــة العالي ــة ذات الدرج ــة اللبناني ــد العامل ــى الي ــكازًا عل مبتكــرة: ارت
تهــدف االســتراتيجية إلــى االنتقــال نحــو اقتصــاد ذي قيمــة مضافــة عاليــة عبــر تعزيــز النشــاطات 
المبتكــرة والخّاقــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، مّمــا يخلــق فــرص عمــل مبنيــة علــى 

ــة.  المعرف

تنافســية: يجــب أن تــؤّدي االســتراتيجية إلــى تحــّول المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة إلــى فاعليــن 
ــا يؤمــن  عالمييــن يتمّتعــون بقــدٍر كبيــٍر مــن الديناميكيــة وبنســبة أعلــى مــن اإلنتاجيــة والمرونــة، مّم

لهــا القــدرة علــى المنافســة فــي إطــار االقتصــاد العالمــي.
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٤.٢ التوّجهات االستراتيجية الرئيسة والمبادرات المقترحة

يرتكــز بلــوغ هــذه األهــداف علــى ســّتة توّجهــات اســتراتيجية ُتعتبــر الركائــز الفعليــة الســتراتيجية لبنــان 
الوطنيــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيرة والمتوّســطة:

 
مساعدة قادة األعمال على التطّور  .١

تيسير التمويل "المالئم"  .٢

تحسين النفاذ إلى األسواق  .٣

تنمية القدرات والطاقات االبتكارية  .٤

تطوير بيئة مواتية لألعمال وبيئة وطنية مؤازرة لها  .٥

ضمان الترابط والتنسيق الفاعل  .٦

تتــم ترجمــة هــذه التوّجهــات االســتراتيجية عبــر سلســلة مــن المبــادرات التــي تشــّكل مجتمعــًة 
االســتراتيجية ككّل. ســيتم أدنــاه وصــف كّل توّجــه اســتراتيجي والمبــادرات المرتبطــة بــه. تجــدر اإلشــارة 
إلــى أّن المبــادرات المقترحــة تنتــج مــن تجميــع وترشــيد المبادرات التــي حّددتها وزارة االقتصــاد والتجارة 
ســابقًا، باإلضافــة إلــى المبــادرات التــي تــم تحديدهــا فــي ســياق دراســة البيئــة الداعمــة للمؤّسســات 
الصغيــرة والمتوّســطة فــي لبنــان، إضافــًة إلــى المبــادرات الناجحــة المســتوحاة مــن التجــارب العالميــة 

التــي تمــت االســتعانة بهــا.
 

١  مساعدة قادة األعمال على التطّور
 
يهــدف التوّجــه االســتراتيجي األّول إلــى مســاعدة أصحــاب ومديــري المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة 
علــى تطويــر الثقافــة المؤسســاتية لديهــم، وإضفــاء الطابــع االحترافــي والمهنــي علــى اإلدارة، 
وتطويــر القــادة الجــدد، واالنتقــال إلــى حوكمــة فاعلــة وحقيقيــة للشــركات. فقــد ُحــّددت لهــذا الغــرض 

خمــس مبــادرات:
 

١.١  تطوير شبكات اإلرشاد
ــن  ــة والمستشــارين م ــّو المرتفع ــدرة النم ــطة ذات ق ــرة والمتوّس ــن المؤّسســات الصغي ــة بي المطابق
شــبكة محّليــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن الناجحيــن القادريــن علــى إرشــاد رّواد األعمــال، وتوفيــر الخبــرات 
والنصائــح ذات الصلــة علــى الصعيــد المحّلــي، ويعّلمــوا الممارســات الفضلــى وينشــروها ضمــن شــبكة 

األعمــال المحّليــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة. 
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١.٢  طالق مركز ريادة األعمال والشركات العائلية في الجامعة اللبنانية
تأســيس مركــز ُيعنــى بالدراســات الخاّصــة بريــادة األعمــال والشــركات العائليــة فــي الجامعــة اللبنانيــة، 
وهــي المؤّسســة التعليميــة التــي تخــّرج أكبــر عــدد مــن الطــاب كّل عــام، علــى غــرار المراكــز المشــابهة 
فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت والجامعــة اللبنانيــة األميركيــة. ويهــدف هــذا المركــز إلــى تطويــر 
قــدرات رّواد األعمــال الناشــئين وتدريــب المديريــن التنفيذييــن المســتقبليين للشــركات العائليــة؛ وإقامة 
روابــط بيــن مركــز ريــادة األعمــال والشــركات العائليــة وشــركات تطويــر األعمــال اإلقليميــة للمســاعدة 

علــى تطويــر المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة بعــد التخــّرج، وجمــع الماحظــات علــى المناهــج.

١.٣  التقدير الوطني اللمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة التي تشّكل قدوة
رصــد المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة ذات األداء األفضــل ومنحهــا جوائــز ســنوّيًا، وتقديــر أبــرز 
أوجــه تمّيزهــا اســتنادًا إلــى مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر )علــى ســبيل المثــال خلــق فــرص العمــل، 
والقيمــة المضافــة، وهيكليــة رأس المــال، والحوكمــة المؤسســية، واالبتــكار، والحضــور العالمــي، إلــخ(.؛ 
ــى  ــر عل ــى أن يكــون التقدي ــة هــذه المؤسســات، والحــرص عل ــة بأهمي ــة واســعة للتوعي ــم حمل تنظي

ــوزراء(. ــة أو رئيــس مجلــس ال ــى المســتويات )كرئيــس الجمهوري أعل
 

١.٤  استحداث برنامج إلعادة هيكلة وإطالق المؤسسات المتعسرة 
المســاعدة علــى إعــادة هيكلــة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة التــي تواجــه ضائقــة ماليــة )أزمــة 
ــرًا فــي الدفــع علــى ســبيل المثــال( وإعــادة إطاقهــا مــن خــال تحســين قابليــة هــذه  نقديــة أو تأّخ
الشــركات لاســتمرار وحمايــة فــرص العمــل التــي توفرهــا؛ تنظيــم حملــة توعيــة للمســاعدة علــى 
التخّلــص مــن المعيقــات المرتبطــة بفشــل هــذه الشــركات أو إعــادة هيكلتهــا، واإطــاق مبــادرة 

تتماشــى مــع قانــون اإلفــاس )المبــادرة ٣.5(

١.٥  خلق بيئة أعمال داعمة  للمرأة 
ــر المشــاريع التــي تديرهــا النســاء مــن خــال حوافــز وسياســات خاّصــة وداعمــة ، وتدريــب  دعــم تطوي
متخّصــص، وتوفيــر المعّلمــات وشــبكات دعــم النســاء للنســاء، والدعــم مــن المانحيــن والمبــادرات فــي 

القطــاع الخــاص )علــى ســبيل المثــال مبــادرة WE لتمكيــن المــرأة ومؤّسســة التمويــل الدوليــة(. 

 ٢ تيسير التمويل "المالئم"

يهــدف التوّجــه االســتراتيجي الثانــي إلــى تشــجيع المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى تدعيــم 
هيكليــات رأس المــال الخاّصــة بهــا لضمــان النمــّو والقــدرة علــى اإلســتمرار ، وتوفيــر مصــادر التمويــل 
المائــم التــي تتكّيــف وحاجــات المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، وتأميــن اإلطــار الداعــم لمواءمــة 

صناديــق االســتثمار )PE/VC( الذكيــة مــن جهــة، ورّواد األعمــال وأصحــاب الشــركات مــن جهــة أخــرى:

٢.١ اســتقطاب الشــركات المتخّصصــة بالرأســمال االســتثماري/ األســهم الخاّصــة ومالئكــة 
االســتثمار مــن الشــريحة العليــا 

تشــجيع إقبــال الشــركات الدوليــة المتخصصــة بــإدارة االســتثمارات والمســتثمرين المحترفيــن مــن 
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الشــريحة العليا على اإلســتثمار في المؤسســات الصغيرة والمتوســطة عبر توفير التمويل األساســي 
ــان  ــر اإلفــادة إلــى أقصــى حــّد مــن تعميــم مصــرف لبن لهــؤالء المســتثمرين )علــى ســبيل المثــال عب
ــداد مناســب؛ والســعي  ــّط إم ــر خ ــن عب ــن المحّليي ــن الفاعلي الرقــم ٣٣١( وتيســير الشــراكة بينهــم وبي
إلــى اإلســتفادة مــن درايــة هــؤالء المســتثمرين  علــى صعيــد االســتثمار فــي األســهم، وعمليــات خلــق 

القيمــة المتطــّورة، وإتاحــة النفــاذ إلــى شــبكة دوليــة مــن الشــركاء والمزّوديــن والعمــاء.
 

٢.٢   توسيع نطاق التعميم الرقم ٣٣١ الصادر عن مصرف لبنان 
توســيع نطــاق التعميــم الرقــم ٣٣١ الصــادر عــن مصــرف لبنــان للســماح بتمويــل األســهم، بحيــث 
يســتهدف مجموعــة أوســع مــن القطاعــات بنــاًء علــى أولويــات لبنــان االقتصاديــة، ومراجعــة آليــة 
ــى مخاطــر األســهم. ــادوا عل ــن اعت ــن الذي ــز مشــاركة المســتثمرين المحترفي تســليم االســتثمار لتعزي

٢.٣   تحسين النفاذ إلى سوق الدين
الحــّد مــن المتطّلبــات الجانبيــة )النقــد واألصــول غيــر المنقولــة( عبــر بــدء العمل بمشــروع قانــون اإلقراض 
المضمــون )أي ســجّل جديــد لألصــول المنقولــة( وتحســين التقاريــر والشــفافية الماليــة؛ تيســير أدوات 

جديــدة للتمويــل البديــل، بمــا فــي ذلــك التمويــل المبنــي علــى التدّفــق النقــدي وديــن "الميزانيــن".
 

٢.٤   إدخال التداول بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة وتحسين التمويل الجماعي
تمكيــن المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة مــن االســتفادة مــن مصــادر جديــدة لتمويــل األســهم عبــر 
إنشــاء ســوق لــألوراق الماليــة خاّصــة بهــذه المؤّسســات تتمّيــز بإجــراءات تــداول مبّســطة ومتطّلبــات 
أســهل؛ تحســين برامــج التمويــل الجماعــي للشــركات الناشــئة عبــر تكييــف التشــريعات مــع المعاييــر 
ــات(  ــع التبّرع ــة باالســتثمار وجم ــدود المتعّلق ــة الح ــال مراجع ــى ســبيل المث ــة )عل والممارســات الدولي
بهــدف تفــادي هــروب المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة إلــى أماكــن أنســب لهــا ؛ تشــجيع إعــداد عــدد 

محــدود مــن الفاعليــن فقــط لضمــان نجاحهــا.
 

 iSME Project ٢.٥   إطالق مشروع
مراجعــة المعاييــر الخاّصــة بمشــروع iSME Project للمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة االبتكاريــة 
وتحديثهــا لتعكــس التغييــرات الحديثــة فــي بيئــة األعمــال )التعميــم الرقــم ٣٣١ علــى ســبيل المثــال( 
الناشــئة والمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة  للبــدء بتمويــل الشــركات  والموافقــة علــى قانــون 

المبتكــرة.

٣ تحسين النفاذ إلى األسواق

ــة الهيكليــة فــي  ــر َمواطــن انعــدام الفاعلي ــى الحــّد مــن تأثي ــث إل ــه االســتراتيجي الثال يهــدف التوّج
األســواق  إلــى  النفــاذ  والمتوّســطة، وتعزيــز  الصغيــرة  المؤّسســات  تنافســية  لتحســين  األســواق 
األجنبيــة، وخصوصــًا إلــى االقتصــادات الســريعة النمــّو وتلــك التــي يتمّتــع لبنــان فيهــا بأفضليــة معّينــة:
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٣.١  مّد الجسور بين المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة والشركات الكبرى والشركات     
      العالميــة

تيســير العاقات التجارية بين كبار المشــترين )كالحكومات والشــركات المتعّددة الجنسية(والمؤّسســات 
الصغيــرة والمتوّســطة. تصميــم الخطــط واآلليــات وتطبيقهــا، بمــا فــي ذلــك دالئــل األعمال، واألنشــطة 
الروابــط. مســاعدة  إلــخ. المســاعدة علــى نســج هــذه  بلقــاء المشــتري، والبّوابــات،  التــي تســمح 
المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى رصــد الفــرص، وفهــم متطّلبــات المشــترين، والتفــاوض بشــأن 
القــدرات والمهــارات، وتخّطــي عيــوب األهليــة مــن خــال الدعــم المائــم الــذي يشــمل، مــن بيــن أمــور 

أخــرى، الخدمــات االستشــارية والتدريــب.
 

٣.٢  االستفادة القصوى من الشبكة االقتصادية والدبلوماسية العالمية التي يتمّتع بها     
      لبنــان

االســتفادة مــن البعثــات اللبنانيــة فــي الخــارج )ســفارات وقنصليــات، إلــخ(. ومــن لبنانيــي اإلغتــراب ذوي 
النفــوذ، ومــن األفــراد ذوي العاقــات مــع الخــارج، بهــدف مســاعدة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة 
علــى النمــّو عبــر االســتفادة القصــوى مــن مهاراتهــم وعاقاتهــم ومعرفتهــم باألســواق. تيســير 
ــرة والمتوّســطة مــن جهــة، وهــؤالء األفــراد مــن جهــة أخــرى؛ ضــّم  ــن المؤّسســات الصغي ــط بي الرواب
المعلومــات التــي ُجمعــت وإدارتهــا بشــكل منهجــي وتخزينهــا ضمــن نظــام ذي هيكليــة واضحــة 
buyusa. وتأميــن النفــاذ الســهل إلــى المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة )القســم التجــاري األميركــي

)gov

)LEBEX(  ٣.٣ تفعيل الوكالة اللبنانية لتعزيز الصادرات
توفيــر المســاعدة المصّممــة خّصيصــًا لتصديــر المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة والشــركات الناشــئة 
ذات القــدرة العاليــة مســبقًا ودعــم زيــادة الصــادرات بشــكل ســريع عبــر تعزيــز نشــاط الوكالــة اللبنانيــة 
لتعزيــز الصــادرات LEBEX ودعمهــا )علــى ســبيل المثــال المعــارض التجاريــة(؛ تأميــن نفــاذ المؤّسســات 
ــرى،  ــور أخ ــن أم ــن بي ــن، م ــم شــاملة تتضّم ــة دع ــى قائم ــر إل ــطة الجاهــزة للتصدي ــرة والمتوّس الصغي
ــرات فــي األســواق  ــط بالخب ــل والضمــان الخــاص باالســتيراد/التصدير، والرب ــى التموي النفــاذ الســهل إل
والمشــترين )المبــادرة ٣.١(، واالمتثــال للمعاييــر )المبــادرة ٣.4( لإلســراع فــي تدويــل الخدمــات والمنتجــات 

المحّليــة.

٣.٤ تحسين تنافسية األسواق 
ــطة؛ وضــع  ــرة والمتوّس ــح المؤّسســات الصغي ــز مصال ــه لتعزي ــون المنافســة وتوســيع نطاق ــرار قان إق
الــرأي العــام  اإلجــراءات واآلليــات )علــى ســبيل المثــال هيئــة خاّصــة بالمنافســة( لضمــان توعيــة 
ذلــك  فــي  )بمــا  والمتوّســطة  الصغيــرة  المؤّسســات  بحــّق  التمييــز  وعــدم  والشــفافية  والوضــوح 

للتنافســية(.  المنافيــة  الممارســات 
 

٣.٥ تحسين معايير المنتجات والخدمات الخاّصة بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة
تحســين المعاييــر الخاّصــة باألســواق لتتــاءم مــع المعاييــر الدوليــة وضمــان نمــّو أحجــام التــداول عبــر 
تأميــن التدريــب والمعلومــات المهنيــة )االســتفادة القصــوى مــن برنامــج"Qualeb" ( وتحســين النظــام 
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ــر  ــق المعايي ــطة( بهــدف تطبي ــرة والمتوّس ــق للمؤّسســات الصغي ــي إلصــدار الشــهادات )صدي الوطن
الخاّصــة بنوعيــة المنتجــات وضمــان امتثــال المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة للمعاييــر الدوليــة.

٣.٦  توطيد العالقات مع كبار الشركاء التجاريين الجدد
ربــط لبنــان بكبــار شــركائه التجارييــن الجــدد واقتصــادات النمــّو الواعــد (علــى ســبيل المثــال االقتصــادات 
الناشــئة فــي إفريقيــا( مــن خــال اّتفاقــات التجــارة الحــّرة ومعاهــدات تفــادي االزدواج الضريبــي لتيســير 
نفــاذ المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة إلــى هــذه األســواق ومضاعفــة حجــم التداول الحالــي؛ مراجعة 
ــام خــاص للمؤّسســات  ــاء اهتم ــع إي ــة وتحســينها م ــة الحالي ــات التجاري ــان فــي االّتفاق مشــاركة لبن

الصغيــرة والمتوّســطة.

٤ تنمية القدرات والطاقات االبتكارية
 

ــة  ــان، وتنمي ــدرات األساســية المتخّصصــة فــي لبن ــاء الق ــى بن ــع إل ــه االســتراتيجي الراب يهــدف التوّج
طاقتــه االبتكاريــة، وتطويــر إطــار داعــم وشــبكات مترابطــة ترتكــز علــى قــدرات لبنــان المتمايــزة 

المتوافــرة لــدى األفــراد والمؤسســات علــى الســواء.
  

 ٤.١  تطوير كتل القدرات التنافسية 
تطويــر وتعزيــز كتــل مــن كبــرى الشــركات والمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة التــي تســتمد تمّيزهــا 
مــن قــدرات لبنــان المتمايــزة ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة )التــي يتعّيــن تحديدهــا مــن خــال 
دراســة(؛ توفيــر العوامــل الهيكليــة المســاعدة المطلوبــة )بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة الداعمــة 
وخدمــات األعمــال، إلــخ(. مــن خــال تطويــر المناطــق االقتصاديــة الموجــودة والجديــدة وإعــادة تصويبهــا 
وتحويلهــا وتوســيعها، وتأميــن الروابــط بالمراكــز األكاديميــة ومراكــز التدريــب ومراكــز األبحــاث والتنميــة.

 
 ٤.٢  تحفيز المغتربين اللبنانيين الناجحين على اإلستثمار في لبنان واتخاذه مركزاً 

       لشركاتهم
ــى نقــل  ــن مــن أصحــاب الشــركات الناجحــة فــي الخــارج وتحفيزهــم عل ــن اللبنانيي اســتهداف المغتربي
شــركاتهم/افتتاح فــروع لهــا فــي لبنــان أو إقامــة مشــاريع مشــتركة مــع المؤّسســات الصغيــرة 
والمتوّســطة المحّليــة. وضــع السياســات التفضيليــة المبنيــة علــى توفيــر الدرايــة المتفّوقــة )قــد 
يشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال المعاملــة التمييزيــة مــع المؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات 

ــخ(. وتعزيزهــا. ــة المســتهدفة، إل ــاءات الضريبي ــدال"، واإلعف ــان "اي فــي لبن
 

٤.٣  مساعدة المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة على التحسين التكنولوجي 
مســاعدة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى تحديــد المتطّلبــات التكنولوجيــة )علــى ســبيل 
ــة( مــن خــال  ــة والمتنّقل ــة، والخدمــات واألعمــال اإللكتروني ــة، واألتمت ــة والمالي ــال النظــم اإلداري المث
خدمــات استشــارية محترفــة مّجانيــة أو مدعومــة، وضمــان نفــاذ المؤّسســات إلــى تمويــل اســتقطابي 
)علــى ســبيل المثــال برنامــج "كفــاالت" الجديــد( وغيرهــا مــن الحوافــز )كاإلعفــاءات الضريبيــة علــى 
ــز قدراتهــا  ــارة مــن النفقــات الرأســمالية( الخاّصــة بالتحســينات التكنولوجيــة بهــدف تعزي نفقــات مخت

التنافســية.
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٤.٤  إطالق برامج التمّهن

إطــاق برامــج تمّهــن رســمية مــع إصــدار شــهادات )وفــرص عمــل محتملــة( تعــزز القــدرة علــى توفيــر 
المهــارات التــي تائــم احتياجــات الســوق وتضمــن نقــل الدرايــة بفاعليــة مــن الشــركات الكبــرى إلــى 

تلــك األصغــر حجمــًا.
 

٤.٥  توسيع نطاق البرامج المهنية وبرامج التدريب لتلبية احتياجات السوق
تكييــف برامــج التدريــب المهنــي والرســمي مــع احتياجــات القــدرات الجديــدة، وتشــجيع شــركات تطويــر 
ــز قدراتهــم وتمّيزهــم؛  ــى تعزي ــب عل ــري التدري ــات والجامعــات وموّف ــارة والحاضن ــرف التج األعمــال وغ

تأميــن إصــدار الشــهادات للبرامــج العاليــة التأثيــر.
 

 ٤.٦  توفير الحوافر لتدريب الموّظفين
مســاعدة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة علــى تحســين القــدرات والمهــارات الخاّصــة بالرأســمال 
ــب  ــج التدري ــخ(. لبرام ــة والقســائم، إل ــاءات الضريبي ــز )كاإلعف ــر الحواف ــال توفي ــن خ البشــري لديهــا م
المختصــة؛ ضمــان نوعيــة موّفــري التدريــب مــن خــال تحســين منــح الشــهادات مــع الســلطات ذات 

ــن". ــب المدّربي ــج "تدري ــة وبرام الصل

 ٤.7  إنشاء مكتب التسويق التكنولوجي واإلبداعي
إنشــاء مكتــب للتســويق التكنولوجــي واإلبداعــي )قــد يكــون فــي إطــار شــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
ــًا( لمســاعدة المبدعيــن والمخترعيــن اللبنانييــن مــن  والخــاص أو يمّولــه ويشــّغله القطــاع الخــاص كّلّي
ذوي القــدرات العاليــة علــى تحويــل ملكياتهــم الفكرية/إبداعاتهــم بفاعليــة إلــى منتجات/خدمــات 
تجاريــة قابلــة لاســتمرار؛ ربــط مكتــب التســويق بالمؤّسســات ذات الصلــة )علــى ســبيل المثــال 
ــات  ــال نقاب ــى ســبيل المث ــح /عل ــات المصال ــات التجارية/مجموع ــاث/ والمجموع ــز األبح ــات ومراك الجامع

ــات اإلبداعيــة، إلــخ(. التصميــم والنقاب
 

 ٤.٨  إنشاء روابط مع الجامعات ومراكز األبحاث
إنشــاء الروابــط بيــن المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة الصناعيــة مــن جهــة، والجامعــات وغيرهــا مــن 
مراكــز األبحــاث مــن جهــة أخــرى، للمســاعدة فــي  تركيــز األبحــاث علــى المجــاالت ذات الصلــة التجاريــة؛ 
إعــادة تخصيــص أجــزاء مــن موازنــات األبحــاث والتنميــة لــدى الهيئــات العامــة والمانحيــن فــي القطــاع 
العــام لصالــح المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة مــن خــال رصــد "قســائم االبتــكار" التــي يمكــن أن 
ــات المشــاركة )علــى غــرار برنامــج  ــة مــع الكيان تســتعملها هــذه المؤّسســات إلجــراء األبحــاث والتنمي

 Spring فــي ســنغافورة(.

 
٤.٩  تحسين اإلنفاق على األبحاث والتنمية في القطاعات األساسية

ــادة توجيههــا  ــخ(. وإع ــن، إل ــن الدوليي ــات والمانحي ــدى الحكوم ــة )ل ــاث والتنمي ــات األبح تحســين موازن
نحــو المزيــد مــن تطويــر قــدرات المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة فــي القطاعــات األساســية التــي 
تســاعد علــى خلــق ميــزة تنافســية للبنــان؛ توطيــد الشــراكة بيــن المجــاالت األكاديميــة والقطــاع العــام 
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والقطــاع الصناعــي لضمــان األولويــات المشــتركة واالســتفادة إلــى أقصــى حــّد مــن موازنــات األبحــاث 
والتنميــة المحــدودة.

٤.١٠  منح اإلعفاءات الضريبية الخاّصة بنفقات األبحاث والتنمية
تأميــن الحوافــز للشــركات الناشــئة والمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة )إضافــًة إلــى القطــاع الصناعــي 
بشــكل عــام( لاســتثمار فــي األبحــاث والتنميــة مــن خــال إعفــاءات وتخفيضــات ضريبيــة مصّممــة 
ــات  ــث يشــمل القطاع ــه بحي ــرح لتوســيع نطاق ــي المقت ــون الحال ــث مشــروع القان خّصيصــًا لهــا؛ تحدي

كاّفــة والعمــل مــن أجــل إقــراره. 

٤.١١  مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلنتاج األنظف و كفاءة استخدام الموارد
توســيع الدعــم والمســاعدة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن قبــل المركــز اللبنانــي لإلنتاجيــة 
الصناعيــة إلدراك  البحــوث  فــي معهــد   LCPC Lebanese Cleaner Production Center  النظيفــة

االقتصــاد األخضــر والتنميــة المســتدامة.

 ٥ تطوير بيئة مواتية لمشاريع األعمال وبيئة وطنية مؤازرة لها

يكمــن التوّجــه االســتراتيجي الخامــس فــي معالجــة العناصــر الحاســمة بالنســبة إلــى المؤّسســات 
الصغيــرة والمتوّســطة فــي بيئــة األعمــال فــي لبنــان مــع التركيــز علــى تطويــر األطــر الخاّصــة بفــرص 
العمــل واألطــر القانونيــة والتنظيميــة والضريبيــة المســاعدة لهــذه المؤّسســات، وحشــد جهــود تطويــر 
البنيــة التحتيــة ضمــن مناطــق متماســكة وشــاملة ترّكــز علــى خصوصيــات وضروريــات القطاعــات 

المختلفــة:

  
٥.١  التوأمة بين مكتب حماية الملكية الفكرية وأحد نظرائه الدوليين

ــب  ــارة وأحــد مكات ــوزارة االقتصــاد والتج ــع ل ــة التاب ــة الفكري ــة الملكي ــب حماي ــن مكت إقامــة توأمــة بي
ــاد  ــان، واعتم ــي لبن ــة ف ــة الفكري ــوق الملكي ــي لحق ــدة لتحســين اإلطــار الحال ــة الرائ ــة الفكري الملكي
الممارســات الفضلــى، وتحســين نوعيــة االبتــكارات واالختراعــات وحمايتهــا علــى األســواق المحّليــة 

والدوليــة.

٥.٢  تحسين إطار الملكية الفكرية وعملية تسجيل براءات االختراع
ــر إدخــال  ــة عب ــة الفكري ــق حقــوق الملكي ــة وتطبي ــة الفكري ــة الملكي ــق بحماي تحســين اإلطــار المتعل
مراحــل الفحــص إلــى عمليــة التســجيل الحاليــة، وتخفيــض تكاليــف اإليــداع التــي تتكّبدهــا المؤّسســات 
الصغيــرة والمتوّســطة، وتكييــف النظــام القضائــي المطلــوب لضمــان حســن عمل هذا اإلطار، واإلســراع 
فــي إقــرار القوانيــن ذات الصلــة )حقــوق التأليــف والنشــر، ، والعامــات التجاريــة، إلــخ(.؛ التوعيــة بشــأن 
النظــام المعــّدل وفوائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة بالنســبة إلــى المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة.
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إقــرار القوانيــن المعّلقــة وتطبيقهــا 
ــى  ــوزراء وإحالتهــا عل ــس ال ــق عليهــا مجل ــب أن يصوغهــا ويواف ــة تشــريعات يج اســتحداث أو مراجع

ــًا. ــّواب، وخصوص ــس الن مجل
 

 ٥.٣  قانون التجارة المحّسن
 إقــرار التحســينات التــي ُأدخلــت علــى قانــون التجــارة بهــدف حمايــة المســتثمرين ؛ واســتحداث قوانيــن 
ــج واالســتحواذ، واألســهم  ــات الدم ــة، وعملي ــداع الدولي ــال شــهادات اإلي ــى ســبيل المث ــة )عل ذات صل
 Sociétié parالتفضيليــة( ووضــع الهيكليــات القانونيــة المبّســطة المقترحــة )علــى ســبيل المثــال

 Action Simplifiée
 

٥.٤  قانون اإلفالس
تحديــث القانــون لتعزيــز حمايــة المســتثمرين؛ الســماح للشــركات بوقــف أعمالهــا بطريقــة فاعلــة، 
والســماح للشــركات القابلــة لاســتمرار بإعــادة تنظيــم عملياتهــا وإعــادة هيكلــة دينهــا؛ نشــر المبــادئ 

ــات خــارج المحاكــم.  ــة بالتدريب ــة الخاّص التوجيهي

٥.٥  قانون الشراء العام
إقــرار مشــروع قانــون الشــراء العــام مــن قبــل البرلمــان تمهيــدا" العتمــاد االجــراءات الازمــة لدعــم 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وإنشــاء عمليــة شــفافة يتــم مــن خالهــا تعييــن الحصص النســبية  

ــرة والمتوســطة بالمشــاركة. Quota لتشــجيع والســماح للمؤسســات الصغي
 

٥.٦  قانون االستثمار المحّلي واألجنبي
تحديــث القانــون الســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة فــي المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة المحّليــة؛ 

وعكــس هــذه التغييــرات فــي بيئــة األعمــال.

٥.7  قانون العمل
تحديــث قانــون العمــل إلضفــاء طابــع رســمي علــى توظيــف المســتخَدمين الموســميين والموّظفيــن 
بــدوام جزئــي للســماح للمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة بتكييــف اليــد العاملــة لديهــا مــع متطّلبــات 

األعمــال؛ التمييــز بوضــوح بيــن مســتويات المهــارات المختلفــة لــدى األجــراء. 

٥.٨  تكييف النظام القضائي لمالءمة متطّلبات المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة
خاّصــة  تدريبيــة  تأميــن دورات  خــال  مــن  القضائيــة وتكاليفهــا  اإلجــراءات  مــّدة  مــن طــول  الحــد 
بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة للقضــاة والموّظفيــن فــي المحاكــم، ومضاعفــة قــدرات هــذه 
المحاكــم، وتكييــف العمليــات واإلجــراءات الخاّصــة بهــذه المؤّسســات وتبســيطها؛ تشــجيع اللجــوء 

المتزايــد إلــى التحكيــم والوســاطة كوســائل بديلــة لحــّل النزاعــات.
 

٥.٩  استقطاب اليد العاملة الماهرة وتيسير النفاذ إليها 
تيســير توظيــف األجانــب مــن ذوي المهــارات والدراســات العاليــة مــن خــال منــح تأشــيرات وإجــازات عمــل 
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ــه فــي المملكــة المّتحــدة(؛ دعــم عــودة  ــى البرنامــج المعمــول ب ــة )كمــا هــي الحــال بالنســبة إل خاّص
المغتربيــن اللبنانييــن إلــى الوطــن، خصوصــا مــن ذوي المهــارات فــي المراكــز اإلداريــة المتوّســطة، عبــر 

اجــراءات تحفيزيــة كتوفيــر إعفــاءات ضريبيــة للمســتحّقين.
 

 ٥.١٠  إطالق برنامج مطابقة فرص العمل
ــي  ــم العال ــن مؤّسســات التعلي ــم التنســيق بي ــج "أّول عمــل للشــباب" NEW ودع توســيع نطــاق برنام
ــن خدمــات المطابقــة  ــب، وتأمي ــرة والمتوّســطة لتحســين تكييــف العــرض والطل والمؤّسســات الصغي

ــطة.  ــرة والمتوّس ــن عمــل وللمؤّسســات الصغي ــن ع للباحثي
 

٥.١١ إطالق الخدمات الحكومية اإللكترونية عبر تطبيقات اإللكترونية 
إطــاق الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة والمعامــات اإلداريــة المبّســطة )الضرائــب، والتســجيل، الســجل 
ــرة والمتوّســطة للقضــاء علــى الروتيــن اإلداري المســتمّر  التجــاري، إلــخ(. الخاّصــة بالمؤّسســات الصغي
ــن الســلطات  ــة بي ــت والحــّد مــن االزدواجي ــر اإلنترن مــن خــال تطبيقــات وإجــراءات تســجيل بســيطة عب
المختلفــة؛ احتمــال دمــج هــذه الخدمــات علــى بّوابــات الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة 

وبوابــات رجــال االعمــال.
 

٦ ضمان الترابط والتنسيق الفاعل

 
يهــدف التوّجــه االســتراتيجي الســادس إلــى تطويــر آليــات التنســيق القــوي والفاعــل بيــن المعنييــن 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص بهــدف ضمــان تماســك جهــود دعــم المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة 

وتبســيطها.

٦.١ تركيز الجهود كاّفة على قطاع/مدينة ما
توجيــه كاّفــة جهــود دعــم القطاعيــن العــام والخــاص للمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة مــداورًة فــي 
مدينة/قطــاع مــا لوقــت محــدود )ســنة واحــدة علــى ســبيل المثــال( بهــدف تعزيــز وتوفيــر كل العوامــل 
ــة لرفــع  ــى النهاي ــة إل ــن البداي ــم م ــات دع ــر آلي ــة بهــذه المؤّسســات وتوفي ــة الخاّص المســاعدة للبيئ

معــّدالت النجــاح لــدى رّواد األعمــال والمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة.
 

٦.٢ إنشــاء "مراكــز التســّوق" الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة فــي المناطــق 
اللبنانيــة

إنشــاء سلســلة مــن المراكــز المناطقيــة )علــى ســبيل المثــال واحــد أو اثنيــن فــي كّل محافظــة( تجمــع 
مــا بيــن المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة ومقدمــي خدمــات دعــم األعمــال فــي مــكان واحــد يســهل 
الوصــول إليــه )بمــا فــي ذلــك المصــارف والمستشــارين القانونييــن والمستشــارين وميّســري اإلجــراءات، 

إلــخ(؛ احتمــال االســتفادة مــن مراكــز تطويــر األعمــال الحاليــة كنــواة لمراكــز التســّوق.
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٦.٣ إنشاء مرصد خاّص بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة 

إنشــاء مرصــد المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة كهيئــة تكمــن مهّمتها في إجــراء األبحاث المنتظمة 
ونشــرها، وإجــراء اإلحصــاءات وتحليــل التأثيــر علــى المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة والهيئــات 
الداعمــة لهــا، والمحافظــة علــى قاعــدة بيانــات شــاملة لرصــد مســتمّر وفاعــل للدعــم المخّصــص لهــذه 
المؤّسســات؛ االمتثــال لمتطّلبــات األبحــاث التــي تفرضهــا المبــادرات والجمعيــات والمنّظمــات المحّليــة 
والدوليــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة والتــي يشــارك لبنــان فيهــا )علــى ســبيل المثــال 

الميثــاق اليورومتوّســطي للشــركات(.

إنشــاء/ تحســين بوابــة متكاملــة ألصحــاب المشــاريع والشــركات الصغيــرة إنشــاء وتحســين بوابــة 
خّصيصــًا  المصّممــة  التدريــب  ودورات  اإللكترونيــة  الحكومــة  خدمــات  ليشــمل  متكاملــة  الكترونيــة 

ثــة وأدوات الدعــم، إلــخ.  والدالئــل المحدَّ

٦.٤ انشاء/ تحسين بّوابة متكاملةالصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة 
ــل  ــرة ليشــمل دالئ ــاب المشــاريع والشــركات الصغي ــة ألصح ــة متكامل ــة الكتروني إنشــاء وتحســين بواب

ــخ. ــة إل ــة اإللكتروني ــات الحكوم ــب مخصصــة، وخدم ــم، دورات تدري ــات دع ــة آلي محدث
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٤.٣ وضع اإلطار المؤّسسي وإطار الحوكمة 
إن تقويــم الجهــود الســابقة الداعمــة للمؤّسســات الصغيــرة المتوّســطة فــي لبنــان قــد ســلط الضــوء 
علــى غيــاب جهــة علــى المســتوى الوطنــي العــام تتولــى توفيــر اإلرشــاد االســتراتيجي والدعــم، 
وتنســيق وتنظيــم الجهــود الحاليــة فــي بيئــة المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة اللبنانيــة. بالفعــل، 
ــان،  ــة، ومصــرف لبن ــوزارات القطاعي ــّدة، منهــا وزارة االقتصــاد والتجــارة، وغيرهــا مــن ال ثمــة جهــات ع
ومؤسســات "كفــاالت" و"ايــدال" إلــى جانــب منّظمــات متعــّددة األطــراف، ومنّظمــات غيــر حكوميــة، 
والقطــاع الخــاص، تعمــل كّل منهــا بمعــزل عــن األخــرى. وتبــذل كل هــذه الجهــات الجهــود وتخصــص 
اإلمكانــات دعمــًا للمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، لكــّن نقطــة ضعفهــا تتمثــل فــي تداخــل هــذه 
الجهــود والتنســيق المحــدود فــي مــا بينهــا فــي غالــب األحيــان. نتيجــًة لذلــك، لــم تنجح برامــج عّدة في 
تحقيــق قدرتهــا الكاملــة فــي دعــم المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة. ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى 
وضــع إطــار مؤّسســي متيــن يتمّيــز بالحوكمــة والقيــادة القويــة لضمــان التنفيــذ الفاعــل لاســتراتيجية 

الجديــدة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة.

أظهــرت التجــارب العالميــة حلــواًل بديلــة عــّدة فــي مــا يتعّلــق بالنظــم المؤّسســية )الرســم ٣5(. فقــد 
ــدا، وزارات مكّرســة  ــة والمملكــة المّتحــدة ونيوزيلن ــات المّتحــدة األميركي ــدول، كالوالي أنشــأت بعــض ال
ــوزارات أو إدارات  ــة لل ــرى أقســامًا تابع ــن أنشــأت دول أخ ــي حي ــطة ف ــرة والمتوّس للمؤّسســات الصغي
وهيئــات مســتقّلة لتنســيق الجهــود بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. واســتحدثت بعــض الــدول، 
كالفيليبيــن وماليزيــا، مجالــس تنميــة خاّصــة لوضــع االســتراتيجيات واإلشــراف علــى تنفيذهــا مــن خــال 

فريــق عمــل خــاص.
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يظهر تحليل هذه التجارب ثاثة نماذج محتملة للنظام المؤّسسي في لبنان )الرسم ٣٦(:

هيئة مستقّلة شبيهة بمؤّسسة "ايدال" •

وزارة أو مديريــة عاّمــة خاّصة/مســتقّلة تشــّكل امتــدادًا لــوزارة أو مديريــة عاّمة موجــودة )كالمديرية  •
العامــة للحبــوب والشــمندر الســّكري التابعــة لوزارة االقتصــاد والتجارة(

مجلس تطوير مستقّل، كالمجلس األعلى للخصخصة •

ــر  ــوزارة االقتصــاد والتجــارة أو مجلــس تطوي ــة تابعــة ل ــة عاّم ــدو أّن إنشــاء مديري ــان، يب ــة لبن فــي حال
تابــع لرئاســة مجلــس الــوزراء همــا مــن الحلــول األكثــر فاعليــة. وُيعتبــر إنشــاء مديريــة عاّمــة أمــرًا ســهًا 
ويمكــن فــي هــذه الحالــة االســتفادة مــن المــوارد الموجــودة ضمــن الــوزارة. غيــر أّن ذلــك يتطّلــب 
تشــريعًا جديــدًا وقــد تعيقــه صعوبــات التنســيق المحــدود مــع ســائر الــوزارات. أّمــا إنشــاء مجلــس 
تطويــر تابــع لرئاســة مجلــس الــوزارء، فيتميــز بكونــه عابــرًا للقطاعــات كاّفــة ويوّفــر تمركــزًا ورؤيــة علــى 
مســتوى عــاٍل، مّمــا يســمح بالتنســيق الفاعــل وبإشــراك مختلــف المعنييــن فــي القطاعيــن العــام 
والخــاص. غيــر أّن هــذا الحــّل يتطّلــب تخصيــص مــوارد وقــدرات جديــدة إضافــًة إلــى آليــات تنســيق قويــة 

ــق االســتراتيجية. تســمح بتطبي

الرسم ٣٦: نماذج النظم المؤّسسية
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فــي كا الحالتيــن، يوصــى بإنشــاء مجلــس خــاص بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة يجمــع القطاعيــن 
العــام والخــاص ويترّأســه رئيــس مجلــس الــوزراء. وتتبــع لهــذا المجلــس أمانــة عامــة، وهــي الــذراع 
التنفيــذي المســؤول عــن تنفيــذ االســتراتيجية. يمكــن أن تكــون األمانــة العامــة تابعــة لرئاســة مجلــس 
الــوزراء أو لــوزارة االقتصــاد والتجــارة )الرســم ٣٧(. إذا كانــت تابعــة لهــذه الــوزارة وإثــر الموافقــة علــى 
القانــون، يمكــن فــي مرحلــة الحقــة تحويــل األمانــة العامــة إلــى مديريــة عاّمــة تابعــة لــوزارة االقتصــاد 
والتجــارة فــي حيــن يبقــى المجلــس الخــاص بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة تابعــًا لرئاســة مجلــس 

الــوزراء لاســتمرار فــي تزويــد الــوزارة النصائــح والماحظــات الحكيمــة بشــأن فاعليــة االســتراتيجية.

٤.٣.١ نظام المجلس الخاص بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة 
مــن شــأن المجلــس الخــاص بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة التابــع لرئاســة مجلــس الــوزراء أن 
يدفــع قدمــًا باالســتراتيجية الوطنيــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، فيــؤّدي مهّمــة 
ثاثيــة، فيكــون فــي الوقــت نفســه الجهــة المســؤولة عــن االســتراتيجية الوطنيــة، ومنّســقًا لجهــود 

ــطة.  ــرة والمتوّس ــة  للمؤّسســات الصغي ــم، ومرجعي الدع

يتوّلى المجلس، بصفته الجهة المسؤولة عن االستراتيجية الوطنية، صوغ  اإلطار االستراتيجي 
)الرؤيــة والمهّمــة واألهــداف( لتطويــر المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة ووضعــه، والموافقــة علــى 
القــرارات المهّمــة )كإطــاق البرامــج الجديــدة(، واإلشــراف علــى تحقيــق األهــداف المّتفــق عليهــا. كمــا 
ــطة فــي االقتصــاد  ــرة والمتوّس ــي تقّدمهــا المؤّسســات الصغي ــس أداء المســاهمة الت يرصــد المجل

)علــى ســبيل المثــال الناتــج المحّلــي اإلجمالــي والعمــل ذي القيمــة المضافــة(.

الرسم ٣٧: الخيارات المقترحة بشأن النظام المؤّسسي
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وينّســق المجلــس، بصفتــه منّســقًا لجهــود الدعــم، الجهــود بيــن الــوزارات والــوكاالت، ومنهــا تلــك 
التــي يبذلهــا القطــاع الخــاص والمنّظمــات غيــر الحكوميــة، ويضمــن مراعــاة الهيئــات الحكوميــة 

والعامــة ونشــاطاتها مــع مصالــح المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة.

وأخيــرًا، يتولــى المجلــس، بصفتــه مرجعيــًة  للمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، اإلهتمــام محليــًا 
ودوليــًا بالمســائل المتعّلقــة بهــذه المؤّسســات. 

تركيبة المجلس
يجــب أن يمّثــل المجلــس الخــاص بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة القطاعيــن العــام والخــاص، علــى 
أن يترّأســه رئيــس مجلــس الــوزراء. ويحتــّل وزيــر االقتصــاد والتجــارة وأحــد كبــار ممّثلــي القطــاع الخــاص 
منصــب نائبــي الرئيــس. ويتأّلــف المجلــس مــن ١2 إلــى ١5 عضــوًا يمّثلــون الــوزارات القطاعيــة المختلفــة 
ومؤّسســة "ايــدال" إلــى جانــب شــريحة واســعة مــن ممّثلــي القطــاع الخــاص )الرســم ٣٨(. توافــق 

الحكومــة علــى تعييــن هــؤالء األعضــاء مــن خــال قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء. 

الرسم ٣٨: تركيبة المجلس الخاص بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة واللجنة التنفيذية المقترَحين
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طريقة عمل المجلس
ــى المجلــس الخــاص بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة مهّمــة اإلشــراف علــى نشــاطات دعــم  يتوّل
هــذه المؤّسســات، وينّســق البرامــج ويبقــى علــى اّتصــال بالهيئــات العامــة والخاّصة لمعالجــة التحّديات 
الخاّصــة بهــذه المؤّسســات. وتشــمل صاحياتــه تعييــن اللجــان وفــرق العمــل التــي ُتعنــى بمســائل 
محــّددة )علــى ســبيل المثــال النفــاذ إلــى التمويــل(. وبمــا أّن المجلــس يتمّيــز بتمثيــل رفيــع المســتوى 
وواســع النطــاق، مــا مــن نصــاب ضــروري لعقــد اجتماعاتــه إاّل إذا وجــب اّتخــاذ قــرارات مهّمــة. غيــر أّنــه 

يجــب ضمــان التــوازن فــي تمثيــل القطاعيــن العــام والخــاص فــي كاّفــة األوقــات.

يجتمــع المجلــس كّل ثاثــة أشــهر أو بنــاًء علــى طلــب مــن رئيســه. يتوّلــى إدارة الجلســات األميــن العام، 
وهــو بمثابــة أميــن ســّر المجلــس، علــى أن يتــرّأس الرئيــس االجتماعــات ويوافــق علــى جــدول األعمــال. 

اللجنة التنفيذية 
للمجلــس الخــاص بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة لجنــٌة تنفيذيــة مؤّلفــة مــن خمســة أعضــاء، 
بينهــم نائبــا الرئيــس. ويكــون اثنــان مــن األعضــاء الخمســة يمّثــان القطــاع الخــاص. )الرســم ٣٨(. 
يتــرّأس اللجنــة التنفيذيــة رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يمكــن أن ينــوب عنــه نائبــا الرئيــس. تعمــل 
ــى أن  ــات، وتحــرص عل ــن االجتماع ــة بي ــرات الفاصل ــس فــي الفت ــن المجل ــة ع ــة بالنياب ــة التنفيذي اللجن
يراجــع المجلــس فــي مرحلــة الحقــة كاّفــة األعمــال والقــرارات المتخــذة. كذلــك تتوّلــى اللجنــة التنفيذيــة 
اإلشــراف علــى األمانــة العامــة وترشــد أعضاءهــا بشــأن أداء مســؤولياتهم، علــى أن تجتمــع شــهرّيًا أو 

بنــاًء علــى طلــب مــن رئيســها. 

٤.٣.٢ نظام األمانة العامة للمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة 
ــق  ــرة والمتوّســطة، تطبي ــة العامــة، تحــت إشــراف المجلــس الخــاص بالمؤّسســات الصغي تقــود األمان
االســتراتيجية الوطنيــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة إلــى جانــب مهّماتهــا الثــاث 
كجهــة مســؤولة عــن االســتراتيجية الوطنيــة، ومنّســق لجهــود الدعــم، ومرجعيــة للمؤّسســات الصغيــرة 

ــطة. والمتوّس

تتوّلــى األمانــة العامــة، بصفتهــا مســؤولة عــن االســتراتيجية الوطنيــة، تفصيــل األهــداف التــي 
يحّددهــا المجلــس الخــاّص بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة وتحويلهــا إلــى توّجهــات اســتراتيجية 
وتحديــد المبــادرات المطلوبــة. وبالتعــاون مــع الجهــات المنّفــذة، تــدرس وتطــّور وتطلــق وترصــد البرامــج 

لعــرض أهــداف المبــادرات والمســاعدة علــى تحقيقهــا.

الخــاص  المجلــس  عــن  وبالنيابــة  الدعــم  لجهــود  منّســقًا  بصفتهــا  العامــة،  األمانــة  وتتوّلــى 
بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، اإلشــراف علــى جهــود الدعــم التــي يبذلهــا المــزّودون مــن 
القطاعيــن العــام والخــاص وتنســيقها، إضافــًة إلــى قيــاس األداء، ورصــد التقــّدم الــذي تحــرزه مبــادرات 

الدعــم، وتحديــد مواطــن التــآزر بيــن المبــادرات المختلفــة بهــدف تبســيط الجهــود. 
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وأخيــرًا، تــؤدي األمانــة العامــة، بصفتهــا مرجعية للمؤّسســات الصغيرة والمتوّســطة، دور الهيئة 
العامــة التــي ينبغــي التوّجــه إليهــا فــي المســائل المتعّلقــة بهــذه المؤّسســات إلــى جانــب دورهــا 
ــال  ــان )علــى ســبيل المث ــرة والمتوّســطة فــي لبن ــر اإلحصــاءات بشــأن المؤّسســات الصغي فــي توفي
الحجــم، والمــكان، معــّدل اإلنشــاء، إلــخ.(، وإصــدار المنشــورات المنتظمــة، وتعزيــز مصالــح المؤّسســات 

الصغيــرة والمتوّســطة فــي المناســبات العامــة. 

تنّظم األمانة العامة ضمن وحدات ثاث )الرسم ٣٩(:
 
وحــدة األداء االســتراتيجي، وهــي مســؤولة عــن تطويــر االســتراتيجيات ورصــد األداء بالمقارنــة  •

مــع أهــداف االســتراتيجية، وعــن توفيــر اإلحصــاءات المتعّلقــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة؛

ــه اســتراتيجي لإلشــراف  • ــكّل توّج ــًا ل ــر البرامــج وتنفيذهــا، وهــي منّظمــة وفق وحــدة تطوي
ــات المختلفــة؛  ــن الهيئ ــادرات والتنســيق بي ــذ المب ــى تنفي عل

الناشــئة  • الشــركات  مــع  التفاعــل  عــن  مســؤولة  وهــي  الشــركات،  مــع  التعامــل  وحــدة 
نــة مــن فــرق منّظمــة بحســب المناطــق لتكــون قريبــة  والمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة ومكوَّ

جغرافيــا مــن متلّقــي الدعــم ومــن الهيئــات المنّفــذة.

الرسم ٣٩: الهيكلية التنظيمية لألمانة العامة
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ــة  ــات المعني ــق الفاعــل للتوّجهــات االســتراتيجية والتنســيق مــع ســائر الهيئ ــب ضمــان التطبي يتطّل
بتطويــر المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة، أن ُتســند  األمانــة العامــة إلــى كل مــن هــذه الهيئــات 
مهمــة "ضابــط اإلتصــال" أو صلــة الوصــل مــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي شــأن أحــد 
ــى كّل مــن هــذه الجهــات التنســيق مــع األمانــة العامــة  التوّجهــات االســتراتيجية )الرســم 40(. وتتوّل
لتوّســع نطــاق عملهــا أو تحّدثــه بهــدف تأميــن المزيــد مــن الدعــم للمؤّسســات الصغيرة والمتوّســطة. 

الرسم 40: األنصار المقترحون للتوّجهات االستراتيجية
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٤.٤ خريطة الطريق الخاّصة بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة في لبنان

٤.٤.١ تطوير خريطة الطريق - المقاربة 

يظهــر الرســم 4١ أدنــاه اعتمــاد مقاربــة ثاثيــة المراحــل لتحديــد الطريــق للمضــي قدمــًا وإظهــار 
األولويــات بهــدف تفصيــل االســتراتيجية الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة فــي لبنــان 

ومعالجــة التحّديــات التــي يجــري تحديدهــا.

بنــاًء علــى الرؤيــة واألهــداف المحــّددة، وضعــت الئحــة طويلــة مــن المبــادرات ذات الصلــة وربطــت 
ــادرات  ــى المب ــا أظهــر فــي القســم الســابق. أضيفــت عل ــة بهــا كم بالتوّجهــات االســتراتيجية الخاّص
الموجــودة حالّيــًا وتلــك المقترحــة بمبــادرات جديــدة مســتوحاة مــن التجــارب والخبــرات العالميــة. ومــن 
ــر. ــادرات وفقــًا لبعَديــن، أال وهمــا ســهولة التطبيــق والتأثي ــات لتنفيــذ هــذه المب ــّم حــّددت األولوي ث

بهدف قياس سهولة التطبيق، قيم  قدر المستطاع:
 
الوقت اإلجمالي المطلوب ومستوى القبول العام الذي من شأنه تيسير التطبيق؛ •

درجــات االعتمــاد علــى عــدد مــن المعنييــن أو علــى مبــادرات أخــرى؛ التعقيــد الناجــم عــن القيــود  •
ــة؛ المؤّسســاتية والبيروقراطي

ــات  • ــر أّي موازن ــّررة( وتواف ــدة أو متك ــّرة واح ــق ونوعهــا )لم مســتوى األكاف المرتبطــة بالتطبي
ــل مــن المانحيــن(.  ــادرات والتموي ــات التاقــي مــع غيرهــا مــن المب ــال إمكان )علــى ســبيل المث

الرسم 4١: المقاربة لتطوير االستراتيجية
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الرسم الرقم 42: إطار تحديد األولويات

أّما بالنسبة للتأثير، فقد  قيم: 

مــدى التأثيــر لجهــة أنــواع الشــركات المســتهدفة، واالمتــداد الجغرافــي أو القطاعــي، والتحّيــز  •
الجنــدري؛

القــدرة علــى المســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي وخلــق فــرص العمــل )مــع إعطــاء األفضليــة  •
لفــرص العمــل ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة أو تلــك الخاّصــة بــذوي المهــارات(؛

المساهمة في تعزيز األهداف االستراتيجية األربعة المذكورة سابقا.  •

تســمح العمليــة القائمــة علــى تحديــد األولويــات، بجمــع المبــادرات ضمــن أربــع مجموعــات يختلــف تأثيــر 
كّل منهــا لجهــة التطبيــق )الرســم رقــم 42(.

المبــادرات "المعــّززة" هــي ســهلة التطبيــق نســبّيًا ومــن المتوّقــع أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى 
ــة لهــا. وعليــه، يوصــى  الشــركات الناشــئة والمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة وعلــى البيئــة الممّكن

بالســعي إلــى هــذه المبــادرات وإطاقهــا فــي أســرع وقــت ممكــن. 

ــّن تطبيقهــا  ــر، لك ــة التأثي ــّززة" مــن ناحي ــادرات "المع ــد" شــبيهة بالمب ــادرات "ذات النظــام المعّق المب
ــر أساســات  ــادرات تحضي ــاح هــذه المب ــب إنج ــال/ يتطّل ــب الوقت/الجهــود/رأس الم ــد نســبّيًا ويتطّل معّق
ــدء علــى الفــور  ــّم الب ــًا، علــى أن يت ــة مبكــرة. يوصــى بالشــروع  فــي تطبيقهــا تدريجّي لهــا فــي مرحل

ــدة.  ــادرات الواع بالمب
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أّمــا مبــادرات "اإلضافــة"، فيمكــن تطبيقهــا بســرعة وســهولة وهــي تعــّزز البيئــة اإلجماليــة أّوال. 
هنــا أيضــًا، يوصــى بإطــاق هــذه المبــادرات بطريقــة انتقائيــة مــع مــرور الزمــن بانتظــار فرصــة مائمــة 

وتوافــر المــوارد.
 

وأخيــرًا، المبــادرات "الثانويــة" هــي تلــك التــي تعــّزز البيئــة بشــكل عــام أو التــي تضطلــع بتأثيــر مــن 
ــة هــذه  ــن األفضــل مراجع ــة، م ــي هــذه الحال ــًا. ف ــون تطبيقهــا صعب ــا يك ــًا م ــة، وغالب ــة الثاني الدرج

ــة الحقــة.  ــادرات فــي مرحل المب
دفعات التطبيق الثاث

بنــاًء علــى منهجيــة تحديــد األولويــات الموجــزة، تــّم تقويــم كاّفــة المبــادرات التــي جــرى تحديدهــا 
ــر والمتوّســط والطويــل. وبعــد مشــاورات  ــى المــدى القصي ــة عل ووضعــت ضمــن ثــاث موجــات متتالي
عــّدة مــع معنييــن أساســيين، تــم الســعي  قــدر المســتطاع إلــى تأميــن مزيــج متــوازن مــن المبــادرات 

ــاءم مــع التوّجهــات االســتراتيجية. ــوغ األهــداف المذكــورة وتت ــي تدعــم بل الت

٤.٤.٢ دفعات التطبيق الثالث

مــن المهــّم التشــديد علــى أّن تحقيــق األهــداف المحــّددة فــي االســتراتيجية يقــع علــى عاتــق الفرقــاء 
المعنييــن كاّفــة. ومــن الضــروري أن يتعــاون القطاعــان العــام والخــاص مــن أجــل تطبيق هــذه المبادرات. 
كذلــك، يتعّيــن علــى رّواد األعمــال وأصحــاب المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة أن يضطلعــوا بــدور 
فاعــل علــى صعيــد المســاهمة فــي ابــداء الماحظــات إلعــادة تصويــب المبادرات.فالمقاربــة الشــمولية 
ــي  ــى المشــاركة ف ــون عل ع المعني ــه، يشــجَّ ــى. وعلي ــة الفضل ــي تعطــي النتيج ــك الت ــًا تل هــي فع

إطــاق قــدرة هــذا المحــّرك االقتصــادي
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المبادرة#الموجة

I

تطوير شبكات اإلرشاد١.١

توفير التقدير  الوطني  للمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة التي تشّكل قدوة١.٣

اســتقطاب الشــركات المتخّصصــة بالرأســمال االستثماري/األســهم الخاّصــة ومائكــة االســتثمار مــن الشــريحة ١.2

العليا

توسيع نطاق التعميم الرقم 331 الصادر عن مصرف لبنان2.2

تحسين النفاذ إلى رأسمال الدين٣.2

2.5 iSME Project إطاق مشروع

مّد الجسور بين المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة والشركات الكبرى والشركات المتعّددة الجنسية٣.١

االستفادة القصوى من الشبكة االقتصادية والدبلوماسية العالمية التي يتمّتع بها لبنان2.٣

٣.٣)LEBEX( تفعيل الوكالة اللبنانية لتعزيز الصادرات

تحسين تنافسية األسواق4.٣

تحسين معايير المنتجات والخدمات الخاّصة بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة5.٣

توطيد العاقات مع كبار الشركاء التجاريين الجدد٣.٦

تطوير كتل القدرات التنافسية١.4

مساعدة المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة على التحسين التكنولوجي٣.4

إنشاء روابط مع الجامعات ومراكز األبحاث٨.4

مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلنتاج األنظف وكفاءة استخدام الموارد١١.4

إقرار أول فوج من القوانين المعّلقة وتطبيقها

قانون التجارة المحّسن ٣.5

قانون اإلفاس 5.4

قانون الشراء العام5.5

إطاق برنامج مطابقة فرص العمل١0.5

تركيز الجهود كاّفة على قطاع/مدينة ما٦.١

إنشاء مرصد خاّص بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة٦.٣
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المبادرة#الموجة

II

خلق بيئة أعمال صديقة للمرأة5.١

تحفيز المغتربين اللبنانيين الناجحين على اإلستثمار في لبنان واتخاذه مركزًا لشركاتهم4.2

إطاق برامج التمّهن4.4

إنشاء مكتب تسويق٧.4

التوأمة بين مكتب حماية الملكية الفكرية وأحد نظرائه الدوليين١.5

إقرار ثاني فوج من القوانين المعّلقة وتطبيقها

قانون االستثمار المحّلي واألجنبي٦.5

قانون العمل٧.5

استقطاب اليد العاملة الماهرة وتيسير النفاذ إليها٩.5

إنشاء "مراكز التسّوق الخاّصة بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة" على الصعيد المناطقي2.٦

إنشاء/ تحسين بوابة متكاملة ألصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة4.٦

III

إطاق مركز ريادة األعمال والشركات العائلية في الجامعة اللبنانية2.١

استحداث برنامج إلعادة هيكلة وإطاق المؤسسات المتعسرة4.١

إدخال التداول بالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة وتحسين التمويل الجماعي2.4

توسيع نطاق البرامج المهنية وبرامج التدريب لتلبية احتياجات السوق4.5

توفير الحوافر لتدريب الموّظفين٦.4

تحسين اإلنفاق على األبحاث والتنمية في القطاعات األساسية٩.4

منح اإلعفاءات الضريبية الخاّصة بنفقات األبحاث والتنمية١0.4

تحسين إطار الملكية الفكرية وعملية تسجيل براءات االختراع5.2

تكييف النظام القضائي لماءمة متطّلبات المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة٨.5

تنمية الخدمات الحكومية اإللكترونية١١.5

الرسم الرقم 4٣: خريطة الطريق الخاّصة بالتطبيق

مــن المهــّم التشــديد علــى أّن تحقيــق األهــداف المحــّددة فــي االســتراتيجية يقــع علــى عاتــق الفرقــاء 
المعنييــن كاّفــة. ومــن الضــروري أن يتعــاون القطاعــان العــام والخــاص مــن أجــل تطبيــق هــذه المبــادرات. 
كذلــك، يتعّيــن علــى رّواد األعمــال وأصحــاب المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة أن يضطلعــوا بــدور 
فاعــل علــى صعيــد المســاهمة فــي ابــداء الماحظــات إلعــادة تصويــب المبــادرات. فالمقاربــة الشــمولية 
ع المعنيــون علــى المشــاركة فــي  هــي فعــًا تلــك التــي تعطــي النتيجــة الفضلــى. وعليــه، يشــجَّ

إطــاق قــدرة هــذا المحــّرك االقتصــادي. 
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٤.٥ الخاتمة: دعوة واضحة إلى العمل
تكتســب االســتراتيجية الوطنيــة الخاّصــة بالمؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة أهّميــة قصــوى، بحيــث 
تشــمل أكثــر مــن ٩0% مــن الشــركات اللبنانيــة المســّجلة وتؤّثــر علــى معيشــة نحــو 50% مــن الموّظفيــن 
ــة  ــطة قوي ــرة ومتوّس ــاء مؤّسســات صغي ــى بن ــل عل ــام أّن العم ــل، تظهــر األرق المصــّرح بهــم. بالفع
ومســتدامة وناميــة مــن شــأنه المســاعدة علــى تطويــر االقتصــاد اللبنانــي فــي كاّفــة الصناعــات 

ــة.  ــة حقيقي ــة وطني ــي أولوي والمناطــق، وهــي بالتال
إلــى جانــب العقبــات التقليديــة التــي تواجههــا المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة مــن حــول العالــم، 
تواجــه هــذه المؤّسســات فــي لبنــان تحّديــات إضافيــة مرتبطــة  بالســياق الجغرافــي والسياســي 
المحّلــي واإلقليمــي. تســّلط هــذه الدراســة الضــوء علــى مجــاالت عــّدة تحتــاج فيهــا المؤّسســات 

ــاح حليفهــا.  ــون النج ــى المســاعدة لكــي يك ــة إل ــطة اللبناني ــرة والمتوّس الصغي
علــى الرغــم مــن هــذه التحّديــات، ال بــل رّبمــا بفضلهــا، تجّنــد ونشــط القطاعــان العــام والخــاص 
والمجتمــع المدنــي فــي لبنــان مــن أجــل تعزيــز ريــادة األعمــال وتطويرهــا. ازدهــرت المبــادرات والبرامــج 
ــان  ــا ســاهم فــي الحفــاظ علــى موقــع لبن ــان علــى مــدى الســنوات القليلــة المنصرمــة ، مّم فــي لبن
كأحــد المجتمعــات الســّباقة والحاضنــة لريــادة األعمــال في المنطقة. تســتحّق هذه الجهــود المتفاوتة 
ــان  ــى اآلن فــي تغييــر وضــع المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة فــي لبن ــاء لكّنهــا لــم تنجــح حّت الثن
ــن  ــى شــريحة ضّيقــة م ــز عل ــة الجهــود ترّك ــًا أّن غالبي ــات ونطاقهــا ، علم ــى مســتوى التحّدي نظــرًا إل

ــى التأسيســية.  الشــركات الناشــئة فــي مراحلهــا األول
نظــرًا إلــى محدوديــة المــوارد المتوافــرة، يجــب أن يعمــل الفرقــاء كاّفــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
بانســجام للمســاعدة علــى إنجــاح المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة اللبنانيــة مــن أجــل المضــي قدمــًا. 
ــأن يقــّدم المســاعدة  ــق ب ــكّل فري ــدة ومنّســقة والســماح ل ــق موّح ــه، فــإّن اعتمــاد خريطــة طري وعلي
حيــث يبــذل أفضــل مــا فــي وســعه مــن شــأنه أن يســفر عــن نتيجــة فضلــى. توصــي الدراســة بمبــادرات 
عــّدة وقــد حــّددت أولويــات لتطبيقهــا. كذلــك تشــّدد االســتراتيجية علــى أهّميــة اعتمــاد مقاربــة مــن 
البدايــة إلــى النهايــة بحيــث يحصــل رّواد األعمــال والشــركات الناشــئة الوليــدة والمؤّسســات الصغيــرة 
والمتوّســطة كاّفــة علــى المســاعدة، وخصوصــًا تلــك المؤّسســات ذات قــدرة النمــّو المرتفعــة. قــد 
تختلــف اآلراء بهــذا الشــأن لكــن يجــب اعتبــار هــذه االســتراتيجية خطــوة أولــى ينبغــي تطويرهــا ضمــن 

الســياق الســائد الــذي تعمــل فيــه المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة اللبنانيــة. 
تشــمل الخطــوات التاليــة عملّيــًا تطويــر حــاالت األعمــال ووضــع تصميــم مفّصــل لــكّل مبــادرة، وتوســيع 
عمليــة المشــاورات والتوعيــة لمناقشــة االســتراتيجية مــع المنّظمــات الدوليــة التــي يمكنهــا مســاعدة 
لبنــان، ووضــع هــذه االســتراتيجية علــى جــدول األعمــال الوطنــي عبــر حشــد دعــم كاّفــة المعنييــن لهــا 

بهــدف تشــاطر رؤيــة مشــتركة بشــأن المؤّسســات الصغيــرة والمتوّســطة. 
ــرة والمتوّســطة  ــى المؤّسســات الصغي ــى الحاجــة المّلحــة إل ــّد مــن التشــديد عل ختامــًا، ال ب
ــة األساســية،  ــات الصحيح ــة المكّون ــم بغالبي ــد ينع ــان. فهــذا البل ــى أهّميتهــا فــي لبن وعل
يــن  ــة وعمــق ماليَّ ــع بدراي ــه شــديدو الطمــوح ومثّقفــون، وهــو يتمت إذ أن رّواد األعمــال في
يفوقــان حجمــه ومعــّدل قدراتــه، ولــه بصمــة عالميــة بفضــل مغتربيــه، واقتصــاد منفتــح 
ــًا. وإذا حظــي لبنــان بالقيــادة الصحيحــة وبدعــم المعنييــن كاّفــة، لديــه فرصــة كبيــرة  تقليدّي
لتحقيــق تجــّدد اقتصــاده. لــذا فــإن الدعــوة عامــة ومفتوحــة للجميــع للعمــل اآلن لإلســتفادة 

مــن هــذه الفرصــة.


