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1. املقدمـــــــة 

انطالقا من اجلهود اإلمنائية اليت يبذهلا مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 
إفريقيا حنو  األوسط ومشال  الشرق  األعمال يف منطقة  رائدات  إطار مشروع »متكني  ويف 
حتلياًل  التقرير  هذا  يقّدم  والتجارة«،  األعمال  أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول 
 : وهي  املشاريع،  املؤسسات/  وإلنشاء  النساء  ملشاركة  إمكانات  على  تنطوي  اليت  للقطاعات 
التقرير  املعلومات واالتصال. ويتضمن  3( تكنولوجيا  النسيج و   )2 1( الصناعات الغذائية و 
للفرص  وتقييمًا  للبالد  االقتصادية  املنظومة  ضمن  الثالثة  القطاعات  لواقع  استعراضًا 
املتاحة على صعيد اإلنتاج والتجارة. كما يرّكز التقرير بشكل خاص على حتليل اجتاهات 
السوق اجلديدة واملنتجات اليت ظهرت مؤخرا يف عالقة جبائحة كورونا، مع إبراز الفرص 

التجارية احملتملة لسيدات األعمال.

2. املنهجيـــــــة

يف  األعمال  رائدات  »متكني  وهو  الدراسة  من  اهلدف  مع  يتماشى  نوعي  تصميم  اعتماد  مّت 
أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول  حنو  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة 
األعمال  ريادة  بيئة  يف  اجلنسني  بني  الفجوة  تضييق  أجل  من  وذلك  والتجارة«،  األعمال 
السائدة يف املنطقة. وقد ُأجريت الدراسة خالل الفرتة املمتدة بني أكتوبر وديسمرب 2021، 
ومّت االعتماد فيها على البحث النوعي واستخدام منهجيات موّحدة. ومت إجراء البحث النوعي 

بواسطة األدوات التالية :

• االستعــــراض الوثــــائقـي 	

مّت إجراء دراسة وثائقية شاملة للمصادر الثانوية بهدف صياغة خلفية عامة حول اجتاهات 
تأثريات جائحـــة  الرتكيز على  والعاملي، مع  االقليمي  الصعيدين  االقتصاديــة على  السوق 
يف  األخرية  والتطورات  للبالد  الدميغرافية  املعطيات  الوثائقية  الدراسة  وتشمـــل  كورونا. 
اجملال السياسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي، باإلضافة إىل تأثريات اجلائحة على النشاط 

االقتصادي، مع الرتكيز على القطاعات الثالثة اآلنف ذكرها. 

مّت إجراء حتليل شامل الجتاهات السوق يف كّل من القطاعات الثالثة، بهدف تقييم اإلمكانات 
اليت ينطوي عليها كل قطاع )من حيث القدرة على توفري فرص العمل واملساهمة يف الناتج 
والضعف  القوة  نقاط  أبرز  ومعرفة  الفرعية،  القطاعات  أهم  وحتديد  اإلمجالي...(،  احمللي 
جائحة  تأثريات  تقييم  إىل  باإلضافة  قطاع،  كل  عليها  ينطوي  اليت  واملخاطر  والفرص 

كورونا على القطاعات الثالثة والفرص احملتملة الناشئة يف كّل منها. 
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ويتطلب اكتساب فهم أعمق للفرص التجارية املتاحة معرفًة أفضل بشأن اجتاهات السلوك 
االستهالكي يف الفرتة األخرية. وهلذا الغرض، مت حتديد االجتاهات احلالية على مستوى 
ابتكارات  هناك  كانت  إذا  وما  للجائحة،  بسبب  احلاصلة  التحوالت  ونوعية  االستهالك 

وتطورات تكنولوجية هامة يف القطاع ومدى تاثريها على السوق.

إجراء  التجارية احملتملة من خالل  والفرص  الطلب  ذلك، مّت حتديد حجم  باإلضافة إىل 
حتليل للسوق بالرتكيز على الصادرات والواردات بالنسبة لكل قطاع، وعلى إمكانات السوق 
الصعيدين  الطلب على  نوعية  ما يساعد على فهم  املستغلة يف كل قطاع فرعي، وهو  غري 
احمللي والعاملي، وبالتالي على حتديد الفرص التجارية احملتملة لرواد/رائدات األعمال. وقد 
مت هلذا الغرض استخدام عدد من املصادر ذات الصلة،  ومن بينها التصنيف الصناعي الدولي 
وخريطة   ،)OEC( االقتصادي  التعقيد  ومرصد   ،)ISIC( االقتصادية  األنشطة  املوحد جلميع 

.Trading Economics ومؤشرات ،)Trade-Map( التجارة

• البحــــث األّولــــــي 	

املعمقة  باملقابالت  اخلاصة  املقاييس  حتديد  مّت  للمشروع،  احملددة  األهداف  من  انطالقا 
اليت  املقابالت،  هذه  من  اهلدف  وكان  املعين.  البلد  يف  اجراؤها  سيتم  اليت  الثالث   )IDIs(
السوق  املختارة، اكتساب فهم أفضل الجتاهات  القطاعات  افرتاضيًا مع خرباء يف  ُأجريت 
يف كل قطاع، من خالل رصد التجارب املباشرة للخرباء يف السوق. وكان اخلرباء الذين 
متت مقابلتهم يف الغالب من رواد/رائدات األعمال أو املستشارين يف القطاعات املختارة. )ترد 

قائمة املستجيبني/ات يف اجلدول أدناه(.

اخلطـــةجهـــة االتصـــالالقطـــاعاملنهجيـــة

لبنــــان

صاحب مصنع ومصّدرفؤاد حناالنسيـــج 

خبرية يف تغليف املواد الغذائية / املنظمة سهى عطاء اهللالصناعات الغذائية
العاملية للتغليف

تكنولوجيا املعلومات 
خبري مستقل يف تكنولوجيا املعلومات حسان حجازيواالتصال

واالتصال
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3. النتــــائج الرئيسيــــة

أظهر حتليل اجتاهات السوق اخلاص بلبنان أّن جائحة كورونا أّدت إىل تغيريات يف السلوك 
وهو  اجلائحة،  فرضتها  اليت  املستجدة  واملعايري  والظروف  القيود  مع  تتالءم  االستهالكي 
يف  السوق  اجتاهات  متيل  املثال،  سبيل  فعلى  السوق.  يف  جديدة  اجتاهات  ظهور  إىل  أفضى  ما 
قطاع الصناعات الغذائية بشكل ملحوظ حنو األطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، وخاصة 
النباتية والعضوية والصحّية. وفيما يتعلق بقطاع النسيج، أّدى تراجع  البدائل الغذائية  حنو 
دخل األسر بسبب تداعيات اجلائحة  إىل توّسع سوق االكسسوارات اليت متّكن املستهلكني من 
ظل  ويف  واالتصال،  املعلومات  لتكنولوجيا  بالنسبة  أما  خمتلف.  بشكل  املالبس  نفس  تصميم 
أتيحت  فقد  باجلائحة،  خاص  بشكل  تأثر  الذي  العاملي  االقتصاد  رقمنة  حنو  املتزايد  االجتاه 
هلذا القطاع يف لبنان فرص هامة إلنشاء تطبيقات األجهزة احملمولة واالستثمار فيها من أجل 
التحليل  نتائج  التالي  القسم  اإللكرتونية. ويوضح  التجارة  أنشطة  املتزايد على  الطلب  تلبية 

مبزيد من التفصيل.

القطاعـــات املختـــارة

1. الصنــــاعـــات الغذائيـــة

ال ُيلّب اإلنتاج الغذائي احمللي يف لبنان سوى حوالي 20 يف املائة من الطلب احمللي، وبالتالي 
فإن اجلزء األكرب من اإلمدادات الغذائية يف لبنان يتّم استرياده، وهو ما يعنى وجود ثغرة يف 
السوق ميكن لرواد/رائدات األعمال العمل على ملئها. ومتثل الصادرات الغذائية نسبة 11.7 
يف املائة من إمجالي الصادرات، يف حني متثل الواردات الغذائية نسبة 18 يف املائة من إمجالي 
يستوردها  اليت  الرئيسية  املنتجات  من  والبيض  األلبان  ومنتجات  احلبوب  وُتعّد  الواردات. 
العمل على  اإلنتاج احمللي حنو  أْن توّجه  كن  الواردات مُيْ لبنان. هذه االجتاهات على مستوى 
تلبية الطلب احمللي. وقد أظهر حتليل التجارة أّن مخسة منتجات لبنانية رئيسية تنطوي 
الكحولية( واخلضروات وحبوب  )غري  واملشروبات  النب  عالية وهي  إمكانات تصديرية  على 

ومنتجات الكاكاو واللحوم املصنعة. 

الطازجة  والفواكه  واملكسرات  الزيتون  زيت  مثل  املنتجات،  بعض  تشهد  أخرى،  ناحية  من 
جتارية  فرص  وجود  إىل  يشري  ما  وهو  العاملية،  السوق  يف  متزايدا  إقباال  األلبان،  ومنتجات 
غري مستغلة ميكن لرائدات األعمال االستفادة منها. غري أن عدداً قلياًل نسبيًا من الشركات 
ذلك إىل  ويعود  السوق،  يف هذه  فاعل  حضور  يكون هلا  أن  اآلن  إىل حّد  استطاعت  اللبنانية 
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ونقص  املنافسة  وحّدة  التنظيمي  باإلطار  املرتبطة  التحديات  بينها  من  العوامل  من  مجلة 
املعلومات املتعلقة بالسوق وغياب التواصل والتشبيك.

املغذية  األطعمة  حنو  ملحوظ  بشكل  العاملي  االجتاه  تنامى  كورونا،  جائحة  انتشار  ومع 
الوعي  اللبنانيون مستويات عالية من  وأمناط احلياة الصحّية. ويف ظل هذا االجتاه، أظهر 
من  واخلالية  العالية  الغذائية  القيمة  ذات  األطعمة  تناول  يفضلون  صاروا  حيث  الصحي، 
الدسم واتباع أمناط سلوك صحية. ومن بني املنتجات الغذائية اليت زاد اإلقبال عليها جند خبز 
املوز ورقائق التفاح وألواح الربوتني. وبال شك، فإّن االستثمار يف البدائل النباتية والعضوية 

والصحية سيزيد من الطلب على الصعيد احمللي.

2. النسيــــــــج

متّثل صناعة النسيج يف لبنان حوالي 14 يف املائة من إمجالي القطاع الصناعي. وقد مّت تسجيل 
تراجع يف اإلنتاج والصادرات والواردات ويف حجم السوق، مع اخنفاض اإلنتاج احمللي إىل النصف 
بني عامْي 2019 و2020. كما يواجه قطاع النسيج عدداً من التحديات األساسية اليت تؤثر على 
مناخ األعمال فيه، ومن بينها تدني مستوى اإلنتاجية واالستخدام غري الفعال لآلالت وارتفاع 

تكاليف اإلنتاج واالعتماد على املواد املستوردة وغياب االسرتاتيجيات املوجهة للتصدير.

من  هي  احملاكة  والسرتات  احملاكة  غري  النسائية  البدالت  أّن  التجارة  حتليل  أظهر  وقد 
الطلب  هذا  تلبية  على  العمل  مُيكن  وبالتالي  العاملية.  السوق  من  طلبًا  األكثَر  املنتجات 
باستخدام اإلنتاج احمللي. أما فيما يتعلق بالطلب العاملي، فتمّثل الفساتني واألحذية النسائية  
لألسواق  خصوصا  للمنسوجات،  املستغلة  غري  التصدير  إمكانات  من  املائة  يف   70 حوالْي 
اإلسبانية واألمريكية، وهو ما يعين وجود فرص جتارية غري مستغلة ميكن لرواد/رائدات 

األعمال االستفادة منها.

وإىل جانب خفض اإلنفاق، دفعت االجتاهات املستجدة اليت فرضتها اجلائحة املستهلكني إىل 
االعتماد على االكسسوارات كطريقة إلعادة تصميم مالبسهم حتى يتمكنوا من ارتدائها 
عدة مرات. ويف ظل هذا االجتاه، أظهر املستهلكون اللبنانيون إقباال متزايدا على اإلكسسوارات 
واملالبس العملية/متعددة االستعماالت. كما ُيعطي اللبنانيون أهمية خاصة للطابع الفريد 
للمنتجات، وبذلك ميّثل إنتاُج منتجات فريدة ذات جودة أعلى فرصًة لزيادة الطلب احمللي 
بداًل من إنتاج كميات ضخمة، باإلضافة إىل إعطاء قيمة مضافة ملواجهة املنافسة الشرسة 
مع الكيانات املهيمنة على السوق مثل الصني وتركيا. وهو ما يشّكل فرصة إضافية ميكن 
االستفادة منها خصوصا وأن العالمات التجارية للمالبس هلا حضور حمدود يف لبنان، مما 

يعين وجود ثغرة ميكن ملئها باإلنتاج احمللي.
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3. تكنولوجيــــا املعلومـــات واالتصــــال

يف عام 2018، ساهم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف لبنان بنحو 2.1 يف املائة من الناتج 
احمللي اإلمجالي للبالد. ويضّم القطاع حوالي 800 شركة صغرية ومتوسطة. ويتّم الرتكيز 
يف هذا القطاع بشكل املتزايد على االبتكار وإنشاء احملتوى، غري أّن معظم هذه الشركات تعمل 
لبنان حاليا،  اليت يشهدها  االقتصادية  الصعوبات  الرغم من  والتوزيع. وعلى  البيع  يف جمالْي 

توجد فرص هائلة يف هذا القطاع مُيكن للمستثمرين من اخلارج االستفادة منها. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن االخنفاض الفعلي لقيمة اللرية اللبنانية يتيح فرصة فريدة للشركات 
العاملية والشركات متعددة اجلنسيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت ترغب يف 
تعهيد واالستعانة مبصادر خارجية )outsourcing( جزء من عملياتها إىل لبنان، مع االستمرار 
يف استخدام واحدة من أكثر القوى العاملة كفاءًة يف املنطقة وأقلها كلفًة. وجتدر اإلشارة 
إىل أّن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يواجه عددا من التحديات اليت تؤثر على سهولة 
ممارسة األعمال فيه، ومنها على سبيل املثال تدّني البنية األساسية وضعف اإلطار القانوني 

وغياب االستقرار السياسي.

الصمود يف  لبنان قدرة على  املعلومات واالتصال يف  تكنولوجيا  ناحية أخرى، أظهر قطاع  من 
األجهزة  وتطبيقات  خدمات  على  لالعتماد  العاملي  االجتاه  مع  ومتاشيًا  كورونا.  أزمة  ظل 
تكنولوجيا  قطاع  يف  السائدة  االجتاهات  بعض  مقابلتهم  متت  الذين  اخلرباء  حّدد  احملمولة، 
استخدام  األجهزة احملمولة ويف  إنشاء تطبيقات  الزيادة يف  إىل  واالتصال، مشريين  املعلومات 
يف  ضعف  وجود  لوحظ  فقد  ذلك،  ومع  اإلنرتنت.  عرب  التسوق  االلكرتونية ألغراض  املنصات 
النشاط التجاري على مواقع التجارة اإللكرتونية، ويعود ذلك إىل شّدة الضغوط االقتصادية 

والسياسية اليت يعاني منها لبنان مقارنة بالدول األخرى.




