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 مقدمة

سات العامة والخاصة، واتساع نطاق توجه االفراد الى سمع ضعف الطاقة االستيعابية الوظيفية للمؤ

رع وسهولة الحصول على البيانات والمعلومات ااالستقاللية والمخاطرة، ومع التطور التكنولوجي المتس

، ومع التوجه الى االقتصاد القائم حاجة الى تجهيزات رأسمالية كبيرةعدم التزايد نطاق التجارة االكترونية وو

 ،طلب اكالفا مرتفعةعلى الخدمات الذي ال يت

سيس المشروعات هتمام بريادة االعمال وتزايد اقإقبال في العالم على ت ، تنامى االمع كل هذه التوجهات

 ريادة االعمال.الناشئة في مختلف المجاالت ك حد مؤشرات النمو في 

الى ت سيس  04-52ذوي االعمار ما بين  وتشير الدراسات واالحصاءات الى توجه عدد كبير من االفراد

خبرة عملية لديهم عن حاجات السوق الفعلية واالنشطة  وجودرة خاصة بهم رغم عدم مشاريع ريادية صغي

 التجارية والصعوبات والمخاطر.

لوماتية نفسها كمصدر للبقاء ال غنى عنه، واقتحمت االسواق العالمية فرضت الثورة المع، اضافة الى ذلك

 وفرضت سوقا خاصا بها.

لي المجتمع الذي يعتمد اساسا على المعلومات اواذا كان المجتمع اليوم يسمى "مجتمع المعلومات" فانه بالت

 عاملة.ومصدر للدخل ومجال جديد للقوى ال وكخدمة  كمورد استثماري وكسلعة استراتيجية 

وقد تم استخدام المعلومات في المشاريع الناشئة كمورد اقتصادي في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع 

في البنية رات كبيرة في الهياكل المؤسسية وحدثت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  تغي، حيث أاالعالمي

 مجال المشروعات الريادية الناشئة. تنافسية في، واستخدمت هذه التكنولوجيا كميزة االقتصادية والخدماتية

 %31، اذ يستضيف حوالي المزدهرة في منطقة الشرق االوسط ويعتبر لبنان احد عواصم االبتكار الرقمي

من اجمالي عدد المستثمرين في منطقة الشرق االوسط وشمالي افريقيا حيث بلغ عدد االستثمارات في هذا 

 . 5432و  5431ين العامين استثمار ب 344المجال اكثر من 

وعلى مدى السنوات الماضية وبالمقارنة مع أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى، ارتفع 

 22( وقيمة الصفقات )حوالي 5432صفقة في عام  04لبنان بشكل ثابت في كل من عدد الصفقات )حوالي 

 1(.5432مليون دوالر في عام 

                                                           
1 - Lebanese Innovation Economy study (Arabnet) 
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 لماذا هذه الدراسة ؟

منذ فترة والحديث عن أزمات يُعاني منها االعالم في لبنان ال يهدأ، فالصعاب اصبحت كثيرة في ظل نقص 

او تقليل عدد  قفالمنها الى اال االذي دفع عدداالمر حاد في مصادر تمويل معظم وسائل االعالم اللبنانية، 

 الصحافيين العاملين فيها.

ه منذ عقود ؤفهي تنتمي الى نموذج اقتصادي تم انشا ة ليست جديدة،فاالزمة المؤسساتية في الصحافة اللبناني

، وكان التي كانت سائدة آنذاك تقنيةالجتماعية والقتصادية وااالسياسية والظروف الوتم تصميمه ليتالءم مع 

 فلح الى حين قدوم الثورة، لكن كل المحاوالت لم ترة ما بعد السبعينات والثمانيناتينبغي اصالحه منذ فت

ثم االزمات المالية التي ارخت بظاللها ايضا على مؤسسات االعالم المرئي والمسموع ايضا. ولم  ،الرقمية

تكن هذه المؤسسات جاهزة الستيعاب الصدمة وحدثت االزمة وابرز تجلياتها اقفال العديد من المؤسسات 

 .ن االعالميين بغية تخفيض النفقاتاالعالمية  وصرف العديد م

 العالم ، فان نموذج االعمال القديم بات يعاني  ويواجه مخاطر االستمرار.ومثل بقية 

بالمقابل تم انشاء نماذج اعمال جديدة وبدأت بالظهور مؤسسات اعالمية على شبكة االنترنت ووصلت بسرعة 

 ، اال ان الوزن االقتصادي لهذه العملية ال يزال دون التوقعات وفي بعضالجمهورالى شريحة واسعة من 

 االحيان مخيبا لالمال.

هذا الواقع يفتح الطريق على مصراعيه امام ريادة االعمال في مجال االعالم، واالتجاه الى انشاء شركات 

اعمال ناجح يضمن  جاعالمية ناشئة تعتمد على االبتكار واالبداع في تقديم المحتوى، مع تقديم نموذ

سياسي الذي يسيطر على معظم وسائل االعالم التقليدية في استمراريتها واستقاللها ماديا بعيدا عن المال ال

 لبنان.

 اشكالية الدراسة وتساؤالتها:

هذه الشركات، لعزز المشهد للشركات الناشئة، مع صعود أكثر  113ان تعميم مصرف لبنان  من الواضح

إن هذا التعميم شجع المصارف اللبنانية  ة.ي، وبرامج دعم النظم البيئالمسرعات، ورأس المال االستثماريو

على االستثمار في الشركات الناشئة، الحاضنات والمسرعات، وشركات أخرى عاملة في مجال اقتصاد 

 المعرفة.

وبالرغم من ذلك تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا اللبنانية العديد من العقبات في رحلتها  

المواهب التقنية، والبيئة السياسية اللبنانية، وعدم الوصول إلى العمالء  التجارية بسبب انخفاض توافر

 المحلية واالقليمية والعالمية. واألسواق
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ة والبيئة التي في البحث عن مكامن القوة والضعف للمؤسسات االعالمية الناشئاذا  لية هذه الدراسةاشكاتكمن 

 تعمل من خاللها.

 التالية: ويتفرع عن هذه االشكالية االسئلة

 طريق لوسائل االعالم الناشئة في لبنان؟الما هي خارطة  -

 ما هي التحديات التي تواجه الشركات االعالمية الناشئة؟ -

 ذج أعمال جديد لإلعالم؟وهل هناك مهارات اساسية قإنشاء نم -

 ما هي عناصر النظام البيئي الحاضن للشركات االعالمية الناشئة في لبنان؟ -

 أكاديمي في مجال االعالم واالبتكار ؟هل هناك اهتمام  -

 ما هو االطار القانوني قإنشاء الشركات االعالمية الناشئة في لبنان؟  -

 

 منهجية الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة الى البحوث الوصفية التي تعتمد المنهج المسحي الذي يفيد في الحصول على بيانات 

 ومعلومات عن الظاهرة موضوع البحث.

والصعوبات  الدراسة على رصد الشركات االعالمية الناشئة في لبنان وعرضت لظروف نش تهاوقد اعتمدت 

 التي تواجهها.

ـ عرب    Labneh & Factـ   Figur-itلية: درج ـ ميغافون ـ العينة من المواقع والمنصات التا وتشكلت

 . صحتي وانوثة ولوليا  -ستيب فيد  -نيوز -مهارات -نت

ين صاساتذة جامعات متخصمع مسؤولي المشروعات االعالمية وبالت افتركزت على المقاما ادوات البحث 

 في الش ن االعالمي .

 التعريفات االجرائية:

 : يع الناشئة وفق المعادلة التاليةبداية ال بد من اظهار الفارق بين مفهوم ريادة االعمال و مفهوم المشار

وليس كل ريادة اعمال  (entrepreneurshipاعمال )( هو ريادة startup) ئكل مشروع ناش" ان 

(entrepreneurship هي مشروع ناشئ )(startup) . " 

لفرص جديدة يود هذا  هي عملية انشاء كيان جديد او تطوير كيان موجود فعليا كاستجابة :االعمال ريادة 

فكلما زاد عمر  مستويات الخبرة.وتعتمد ريادة االعمال بشكل كبير على  ،لكيان االستفادة منها بشكل تجاريا

 الكيان فانه يعبر عن مدى ت قلمه مع السوق والنجاح في االستمرارية.



5 
 

 إنها المبادرة ة على خلق وبناء األشياء من ال شيء.أنها القدرعلى الريادة  Jeffry A. Timmons2  ويعرف

وهي موهبة اقإحساس بالفرصة حيث عالوة على كونها المالحظة والتحليل والعمل واقإنجاز لبناء المشروع. 

 ال يراها اآلخرون.

ة كيفية التحكم وتنظيم الريادة هي أن تكون إلى جانب فريق عمل مكمل لمهاراتك ومواهبك وهي معرف

التي غالبا ما تكون مملوكة لآلخرين(، والت كد من عدم إنفاق المال إال في الضرورة وهي االستعداد الموارد )

 .المفضلةممكن للحصول على المنفعة  خصية أو المالية ثم القيام بكل شيءسواء الشللمخاطرة المحسوبة 

هو مشروع يبدأ من الصفر ويستطيع الوصول لنجاح يظهره لشريحة من المستخدمين في  :المشروع الناشئ

الناشىء  ع. وقد التصق اسم المشروهذه الفترة يسمى بالمشروع الناشئخالل سنتين على االكثر، و طوال 

 حاليا بالمشاريع التقنية الحديثة.

منظمة تم تشكيلها للبحث يشير ستيف بالنك احد رواد االعمال في "سيليكون فالي" ان الشركة الناشئة هي و

"وهو رجل Y Combinator عن نموذج أعمال قابل للتكرار وقابل للتوسعة. اما بول جراهام ، مؤسس "

شركة مصممة لتنمو بسرعة اي ان ت سيس الشركة حديثًا ي" فيشير الى انها "سيليكون فالأعمال وأكاديمي في 

ال يجعل الشركة في حد ذاتها شركة ناشئة كما أنه ليس من الضروري بالنسبة لشركة ناشئة أن تعمل على 

 التكنولوجيا، أو أن ت خذ مجازفة مالية معينة، لكن الشيء األساسي الوحيد هو النمو، وكل شيء آخر مرتبط

قبل ال يهم عمر الشركة عند تصنيفها كشركة ناشئة سواء تم ت سيسها هذا النمو. اذ  مع الشركات الناشئة يتبع

، طالما أن منحنى نمو الشركة ما زال عموديًا، يمكن تصنيفها على أنها بضعة أشهر أو قبل ثالث سنوات

لذلك، فإن النمو السريع بشكل كبير هو إحدى سمات الشركات الناشئة. وهذا النمو يمكن أن  .شركة ناشئة

، من خالل توسيع الفرق والعمليات، أو يمكن أن يعني نمو السوق، عن طريق زيادة عدد اداخلي ايكون نمو

 المستخدمين والعمالء.

شركة الناشئة ب نها تسعى لحل الينظر الى  عنصر الجدة اذ صفة اخرى تنطبق على الشركات الناشئة وهي

اي يجب على شركة ناشئة أن تقدم طريقة جديدة لعمل شيء ما ، مشكلة قديمة من خالل ايجاد حلول جديدة لها

 في العالم.

 الريادي:

  فريدريك هاربسون يصفFredrik Harbison  الريادي ب نه الشخص الذي يملك مهارة البناء

 المؤسسي بجانب مهارات إدارية و إبداعية في بناء التنظيم أو إدارة المؤسسة.

                                                           
2 - Jeffry A. Timmons, The Entrepreneurial Mind: 1981-1982 
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  يالند  لكامويقولmcclelland  أن الريادي هو اقإنسان غير التقليدي والذي يتوج أعماله بطريقة

مميزة مبتكرة واألهم من ذلك أنه قادر على اتخاذ القرار في ظروف غامضة ترتفع فيها نسبة 

، إنه اقإنسان ذو اآلراء و لديه واقعية قوية لبلوغ الهـدفالمخاطرة و الريادي ذو سلوك اقتصادي 

 الواسع .المميزة ، وصاحب الخيال 

أنهم الذين على الرياديين  Jeffry A. Timmonsوصف   The Entrepreneurial Mindو في كتابه 

 يميلون إلى التطور والـذين يمتلكـون كـالً من صفـة اقإبـداع والمهارات اقإدارية والبراعة في األعمال.

والمديرين في (   (Inventorالمخترعين( عن اآلخرين مثل Entrepreneurهذا االتجاه يميز الرياديين )

 ( .promoter( و مؤسسي المشاريع  )Managerالمؤسسات الكبيرة والمستقرة )

 

 الشركات االعالمية الناشئة في لبنان -3

، 175بالرغم من ان عدد المواقع االعالمية االلكترونية المسجلة في المجلس الوطني لالعالم يصل الى  

 3بعضها مغلق والبعض االخر يستخدم تقنيات بدائية في مجال التصميم والغرافيكس.

التحريري وذج االقتصادي واالداري ومالن كما انها تتماثل مع المؤسسات االعالمية القائمة من حيث اعتماد

 التقليدي.

وجد العديد من الشركات االعالمية الناشئة في لبنان، اذ تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة ال يفي الواقع 

لحصول على عائد مالي، اضافة الى نوع المضمون، وبالتالي عدد القراء واالبتكار عدم القدرة على اابرزها 

. وابرز الشركات االعالمية الناشئة في لبنان 3المنصة االعالميةالمقدم والشركات المهتمة باالعالن في هذه 

. في حين، ان هناك شركات اعالمية Diwanee، و"ديواني"   Step، "ستيب"Arab net"عرب نت" 

 "مهارات نيوز" "، "درج"،Figur-it تخطو خطواتها االولى في هذا المجال مثل منصة "ميغافون"، "

"Labneh & Fact"."صحتي" ، 

 "درج"

المؤسسين،  ىنا مقلد احداوهي مؤسسة مستقلة تبغي الربح بحسب دي 5432اسس موقع "درج" في العام 

ت سست في بيروت ولكن توجهها عربي بحسب مقلد، وهناك كتّاب من سوريا والعراق ومصر وتركيا واليمن 

الزمة المالية منذ حوالي ومن العرب المقيمين في اوروبا. عندما واجهت المؤسسات االعالمية التقليدية ا

                                                           
 المجلس الوطني لالعالم -لبناناحصائية للمواقع االلكترونية المسجلة في  - 3

 في بيروت فوزير رحال Flat6 Labمع المدير االدراي لـمقابلة  - 5
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مؤسسات الصحافية التقليدية، وهي الصحافيين جاؤوا من هذه  1العامين، جاءت فكرة ت سيس "درج" من 

 خاضعة لمال سياسي وألجندات الممولين. 

حاولت "درج" عمل صيغة على مرحلتين للوصول كمؤسسة اعالمية ناشئة الى االستقالل المادي، اول 

كات مع مؤسسات مانحة تعمل على الصعيد الدولي ال تحاول الت ثير على الخط مرحلة تقوم على شرا

سنوات يحاول الموقع الحصول على عائدات  2التحريري للمؤسسة. وفي المرحلة الثانية التي تمتد على 

 اعالنية وتسويقية تكفي للحصول على استمرارية واستقالل مادي.

لقصة الثالثة بحسب مقلد، اذ ليس فقط انه  يقدم محتوى متميًزا ويقدم "درج" نموذج اعمال ناجح من خالل ا

 private"باللغة العربية، بل ومساحةً يمكن من خاللها لشركاء اقإعالم وأصحاب المواقع الخاصة المؤثرة 

influencersمتخصصين في قطاع الثقافة على سبيل المثال تلقّي المساعدة لتحديث  "، والذين قد يكونون

 .محتواهم باستخدام مؤثرات الجرافيك ومقاطع الفيديو والصور قبل نشرها في درج

وتخصص درج األساسي هو الصحافة، إال أنه سيركز كذلك على أساليب الحياة، من خالل تسليط الضوء 

المنطقة العربية في هذا المجال، مثل قصص تنشئة األطفال والجنس على سبيل على أكثر القضايا إلحاًحا في 

المثال، اذ ان "قصًصا كهذه ال يتم تناولها باللغة العربية على المستوى الذي نعمل فيه" بحسب مقلد، فوسائل 

ننا اقإعالم الرئيسية يتحكم فيها المال السياسي، وغالبًا ما تخضع لمحاذير دينية أو ثقافية. أم ا "نحن فيمكِّ

موقعنا من ملء تلك الفجوة، ألن من يملكون المال الالزم قإنتاج محتوى عالي الجودة ال يتمتعون بالحرية 

 التي نتمتع بها".

ابرزها جدة السوق االعالمي على  ت االعالمية الناشئة بحسب مقلد،لمؤسساوهناك تحديات عدة تواجه ا

ربي، واالبتكار واالبداع في انتاج المحتوى الصحافي، اضافة الى في العالم الع رقميمستوى االعالم ال

 4التحديات في الحصول على مردود مادي عبر تقديم المحتوى الى القارئ.

 فون"ميغا"

من قبل مجموعة من الشباب في كانون بوك" على موقع "فايسMegaphone فون" "ميغامنصة ولدت فكرة 

وجميعهم ناشطا  14 ان. تحتوي المنصة على ما يقارباالنتخابات النيابية في لبنمع اقتراب  5437االول عام 

متطوعين، وكانت الفكرة االساس من خالل هذه المنصة معالجة االخبار والمقاالت المكتوبة بشكل سردي 

 بناني. وتحويلها الى رسوم بيانية وفديوهات تخاطب الشباب وتقربهم بطريقة مبتكرة الى الواقع السياسي الل

                                                           
 مقابلة خاصة مع ديانا مقلد احد مؤسسين منصة درج - 4
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وال زال اعضاء هذه المنصة يبحثون على مسرعين وحاضنات تساهم في تحويل عملهم الى شركة اعالمية 

 5ناشئة خصوصا انهم في طور اطالق موقع الكتروني جديد.

" Figur-it" 

لقصص ومراقبة المصادر تقوم بوظيفة جمع ااحد التطبيقات التي  Figur-itات" -يعتبر تطبيق "فيغر

الف مقال اخباري في اللغة  354ر مراقبة اكثر من وإظهار األفكار حول أفضل محتوى عب، والمنافسين

 العربية وربطها بكمية التفاعل على موقع "فايسبوك" لتحديد اكثر القضايا والمواضيع التي يتداولها الجمهور.

، لكن 113الر من مبادرة ف دوال 52وحصلت على تمويل قدره  5432في العام  Figur-itلقت فكرة طان

في صرف المبلغ المالي من قبل مصرف لبنان اثر على انطالقة هذه المنصة بحسب المدير التنفيذي في  البطء

Figur-it  حرمون حمية. يؤكد حمية ان هناك صعوبات تواجه انطالقة الشركات االعالمية الناشئة ابرزها

عدم وجود مسرعين متخصصين في مجال الشركات االعالمية الناشئة، اضافة الى ان اصحاب هذه الشركات 

نوني المرتبط االعالمية هم اصحاب افكار لكن تنقصهم الخبرة والعالقات في مجال التسويق والمجال القا

 6بت سيس الشركات الناشئة في لبنان.

"Labneh & Fact" 

التنمية ب على القصص اللبنانية التي تعنى، وهي تضيء 5432في العام " Labneh & Factانطلقت منصة "

، ومحاولة بناء الجسور بين المجتمعات من أجل تشجيع الحوار القتصادية للبنان من أجل التغييراالجتماعية وا

 "لبنة اند فاكت" على موقع "فايسبوك" و"انستغرام" و "يوتيوب". السلمي. تنشط 

. تحاول سريا حمدان مديرة المنصة الحفاظ على استقالليتها من خالل اتباع نموذج الشركات االعالمية الناشئة

خاصةً أن كل المتصفحين على  ،اتعينة أو وضع إعالنات تزعج القارئ لمنتجريد التقيد بمواضيع متال اذ 

في لبنان وهو  نموذجا غير متعارف عليه بكثرة لذلك، تتبع المنصة. Ad-Blocker-االنترنت يستعملون ال

 وانتاج الفديوهات عبر استخدام المهارات الصحافية Native Advertisingـ مسمى في الواليات المتحدة ب

باقإضافة إلى المتابعة التعليمية والتدريبات ألي جهة مستعدة أن تدفع مقابل هذه الخدمات مثل المسرعين 

 والحاضنين للمشاريع الناشئة، الشركات واألشخاص. 

                                                           
 "ميغافون" منصة مؤسسي احد قصير جان مع خاصة مقابلة - 5
 it-figure في التنفيذي المدير حمية حرمون  مع خاصة مقابلة - 6
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تسجيل الشركة الذي " Labneh & Fact "ويعتبر التحدي االكبر بوجه الشركات االعالمية الناشئة مثل 

ومحاسب. وبالرغم من ان هذه الخطوات اساسية لكنها  فة الى انه يجب استخدام محاماضا جدا، ايعتبر مكلف

 7الى اي شركة اعالمية ناشئة في بداية انطالقتها. اتمثل تحدي

 "عرب نت"

تهدف من و .5442عام اللمجتمع الرقمي. ت سست في في تنمية ا Arabnet" عرب نتتتخصص مؤسسة "

التواصل في القطاع الرقمي في منطقة الشرق األوسط، وتحفيز نمو اقتصاد خالل نشاطاتها الى تعزيز 

 .المعرفة الرقمية، ودعم إنشاء شركات جديدة

المؤسسين ريتا مخول في دخلها كشركة ناشئة على اقامة  ىوتعتمد عرب نت بحسب مديرة التحرير واحد

قشة أحدث وأهم المواضيع في هذا المؤتمرات حول العالم الرقمي في مختلف عواصم الشرق االوسط لمنا

المجال بمشاركة متحدثين وخبراء عالميين. إضافة إلى الجمع بين رواد األعمال والشركات الناشئة وبين 

 الممولين والحاضنات من خالل مسابقتي ماراثون األفكار وعرض الشركات الناشئة. 

عمال الرقمية في الشرق األوسط ويضم كذلك، تعتمد عرب نت على موقعها اقإلكتروني وهو مرجع رائد لأل 

األخبار، نصائح من الخبراء، مقابالت ودراسات، وقاعدة من الشركات الناشئة والمطورين ورواد األعمال. 

يحتوي الموقع أيضاً على قاعدة بيانات الشركات الناشئة في القطاع الرقمي وهي األشمل في منطقة الشرق 

 بلد. ٩١شركة مسجلة من أكثر من  3444ر من األوسط، بحيث أنها تحتوي على أكث

هي اقإصدار المطبوع األول من نوعه و،  "The ArabNet Quarterly"ـتصدر مجلة معروفة ب كما

للمؤسسات الرقمية النامية والشركات الرائدة، مع تغطية خاصة لألعمال اقإلكترونية، التكنولوجية، ووسائل 

 .رق األوسطاقإعالم وأخبار ريادة األعمال في الش

كذلك، تقدم عرب نت خدمة ذكاء األعمال التي توفر خدمة مخصصة لتنظيم فعاليات لمطابقة األعمال 

تقدم  ،التجارية تلبية ألهداف ريادة االعمال. وتصدر المؤسسة  تقارير سنوية معمقة عن القطاع الرقمي

 8إحصاءات ورؤى قيمة للمدراء التنفيذيين.

 

 

 

 

                                                           
 "Labneh & Fact" منصة مقابلة خااصة مع سريا حمدان مديرة - 7
 مخول ريتا نت" ب"عر تحرير مديرة مع خاصة مقابلة - 8
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 "نيوز -مهارات"

متعددة الوسائط اطلقتها مؤسسة "مهارات" تعنى بنشر تقارير معمقة لرصد السياسات العامة وتعزيز منصة 

المحاسبة. يتم عبر مهارات نيوز التحقق من المعلومات وتصريحات السياسيين واالضاءة على القضايا 

 المتعلقة بانتهاكات حقوق االنسان وحرية التعبير.

 "ستيب فيد"

يركز على الحاالت التي يتم نشرها بين الشباب والقضايا المتحسسة لحقوق هو منصة تفاعلية باللغة االنكليزية 

 االنسان والمرأة.

 "ولوليا صحتي وانوثة"

صحتي وانوثة ولوليا الى مجموعة واحدة من رواد االعمال اللبنانيين، الذين ال يملكون اي  تعود ادارة ملكية 

ال االعالم، لكنهم شعروا ان هناك حاجة قإنطالق منصة اعالمية مرتبطة بالمرأة. لذلك، تم خلفية مرتبطة بمج

، وتال ذلك زيادة عدد المساهمين من رواد االعمال لتنطلق منصة اخرى 5442اطالق منصة انوثة في العام 

ليا لتواكب وهي صحتي التي تهتم بكل ما يرتبط بالمجال الصحي. وجاء انشاء منصة لو 5433في العام 

الثورة في مجال مواقع التواصل مع تعاون كامل مع مجموعة من المدونين والمؤثرين في مواقع التواصل من 

اجل انتاج محتوى قريب من الشباب. ويتوجه المحتوى في المنصات الثالث الى الجمهور العربي وليس 

 اللبناني.

فيرونيك ابو غزالة، اشارت ابو غزالة الى ان هذه وفي مقابلة مع مديرة التحرير في هذه المنصات  الثالث 

المنصات هي شركات اعالمية ناشئة وهي من القالئل في لبنان بالنظر الى ان هناك ضعف في عناصر 

اال ان لبنان يعاني من  113النظام البيئي لدعم الشركات الناشئة بالرغم من تواجد مبادرة مصرف لبنان 

نت، الروتين االداراي، عدم وجود اعفاءات ضريبية عند بداية انشاء الشركات ضعف في البنية التحتية لالنتر

الناشئة، التي تعامل ك نها شركة عادية، "ال ينظر الى اهمية عامل الوقت في ت سيس الشركة التي ممكن ان 

 يستغرق مدة طويلة".

 

 التحديات التي تواجه الشركات االعالمية الناشئة -5

على تحقيق التنوع لخدمة المجتمع مما ينعكس ازدهارا في االعمال في مجال االعالم ترتكزة ان وظيفة رياد

 الحرفية. مجاالت خدمة المجتمع في ظل مناخ يتسم بالحرية المهنية و

مبتكرة تغير اطالق منتجات جديدة وهذا االمر يتطلب احداث ابداع وتغيير في هيكل سوق العمل اضافة الى 

 به.مجرى السوق وتنهض 
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معظم التحديات التي تواجه الشركات االعالمية الناشئة هي تحديات تواجه الشركات الناشئة بشكل والواقع 

مستشارين يساعدونهم في تطوير خطة عملهم  اد االعمال في لبنان ليس لديهممن رو % 24عام، اذ ان 

( ... وهذا incubatorsويربطونهم بشبكات اتصال متعددة )مستثمرون، خبراء، روابط مع شركات داعمة و

 يؤثر أوالً على مصادر الدعم، وهو ما يلقي الضوء على الهوة في النظام البيئي للشركات الناشئة في لبنان.

وهي  وعوامل خارجية وعلى اصحاب المؤسسات الناشئة التكيف معها اخليةن التحديات مرتبطة بعوامل دا

 :،ابرزهامرتبطة بعدة عوامل

  .عدم استقرار الدخل المادي مما يولد حالة من الخوف تعيق عملية االبتكار- 

، وهذا ما يشكل مخاطرة كبيرة للذين يفضلون لة على عاتقهولية كامساعات عمل طويلة وجهد مكثف ومسؤ -

 االمن الوظيفي.

  .وجود منافسة تتعدى االسواق المحلية منها الى العربية والعالمية -

 .لميااخليا وععدم استقرار اقتصادي وسياسي دا -

تحاكي االبتكار  نقص الخبرة في سوق العمل اضافة الى ضعف الخبرة الفنية واالفتقار الى استراتيجيات -

 .ليات مواجهة المخاطروآ

 Wamda – Countryت لتوسيع عمل الشركات االعالمية الناشئة في لبنان بحسب دراسة وتختلف العقبا

Insights 55في دول جديدة ، توسيع العمل %52بناء فريق عمل ، %13، فالعقبات لتوليد ربح مادي%، 

 .%00، وكلفة التوسع %07إيجاد شريك لتوسيع العمل لما وراء الحدود الوطنية 

هناك حاجة للحصول  ان العقبات للحصول على أموال لالستثمار تكمن في ان لمسنا المقابالت،ومن خالل 

توظيف  على األموال بكمية اكبر وتحسين الموارد لدى المستثمرين. اما العقبات لبناء فريق عمل فتتلخص في

 اكتشاف مواهب، دفع الرواتب، واالحتفاظ بالمواهب. فريق عمل مبدع،

ل على ايرادات بسبب سوء تسويق المنتج او الخدمة، الوصول الى الجمهور كذلك، هناك عقبات في الحصو

 ومدى تفاعله مع المنتج، وتحصيل األموال بعد بيع المنتج اوالخدمة االعالمية.

 ان المالحظات االولى على التحديات والعقبات التي اوردها القائمون على المؤسسات الناشئة تبرز بوضوح

تتحكم بهياكل االسواق االعالمية التي تتحرك فيها هذه المؤسسات والتي تتطاب عدم فهم للمعطيات التي 

احصاءات لعدد المستفيدين المحتملين والشركات المماثلة في االسواق والتفريق بين المنتجات المعروضة في 

 االسواق اضافة الى معرفة هيكلة التكلفة بالسوق.
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لفهم العالقة بين االنفاق االستهالكي على المنتجات والخدمة  ان القاعدة النظرية التي يمكن الركون اليها

 تفسر وتحلل االداء االعالمي التي تقوم على سن ضوابط وقواعد ،تستند الى نظرية الثبات النسبي  االعالمية

 في هذا المجتمع او ذاك انطالقا من مفهوم االعالم االقتصادي.

 مشكالت المحتوى -2.1

حرية المهنية اليتسم ب تنوع لخدمة المجتمع في ظل مناخق اليتحق هي الريادة في مجال االعالم غاية  ان

منتجات جديدة  والحرفية، وهذا ما يتطلب احداث ابداع وتغيير في هيكل سوق العمل اضافة الى اطالق

 .مبتكرة تغير مجرى السوق و تنهض به و

التي  يتبين انه من التحديات االساسية ت االعالمية الناشئةحكم عمل المؤسساوفي مراجعة للمضامين التي ت  

وبين المؤسسات االعالمية القائمة  ايجاد فارق نوعي في المحتوى بينهاتواجه الشركات االعالمية الناشئة 

 .الدارة المحتوى لدى هذه الشركات وهذا ما يطرح ايضا غيابا للمناهج التنافسية

ان جودة المحتوى االعالمي هي المعيار االساسي لالستهالك ضمن عالقة تماثلية حيث يرتفع الطلب مع 

 و ينخفض اذا فقدت خصائصها. وتقاس هذه الجودة عبر ثالثة معايير:الجودة 

 معيار القيمة المرتبطة بالمحتوى نفسه كقيمة فنية وثقافية ومجتمعية -

 ددةالمعيار الوظيفي المرتبط باهداف مح -

 الذي يعتبر الحكم الوحيد للمحتوى االعالميعيار الذاتي المرتبط بالمستهلك والم -

فالمستهلك للمادة االعالميه يبحث عن القيمة المضافة التي تحملها المعلومة لحل مشكلة او تجاوز حاجز 

ان الميل لدفع ثمن  كما اي اشعاره بانه يكسب الوقت لالستفادة. .حبه لالطالع عاو اشبا ام اتخاذ قرار

 المحتوى بشكل عام منخفض جدا في االسواق االعالمية المحلية على عكس االسواق العالمية االخرى.

المتزايد للمنصات االعالمية جعل القائمين عليها يدركون اهمية التنوع  اضافة الى ذلك، فان النمو

ستخدم في استعمال اللغة التي يرغب اللغوي على واجهاتها وصفحاتها والذي يعتبر حقا من حقوق اي م

 .بها في الفضاء االفتراضي

 مشكالت اللغة-5.5

اع اللغوي االسرع . و يشكل مستخدمو االنترنت العرب القطحتوى ترتبط ارتباطا وثيقا باللغةان مشكالت الم

فجوة كبيرة بين عدد المواقع العربية وعدد المستخدمين الناطقين بالعربية حتى في  هناك، اال ان نموا في العالم

ناطقة فان ثلث المواقع فيها ال تنتج محليا وهي غير  ،االغلبية ناطقة بالعربية مثل مصرمعظم الدول حيث 

 .بالعربية
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، ال بد االستثمار في اللغةنه للتمكن من ا p22) عالم المعرفة االقتصاد،اللغة و) florian coulmasويعتبر

طيط اللغوي وحركة : انتشار اللغة والهجرة الكثيفة والتخعلى هذا االستثمار منهاعوامل اجتماعية تساعد من 

. وهذه العوامل يقل عملها اذا تفاعلت بشكل مستقل والدليل على ذلك ان انتشار اللغة وفق النقل والتجارة

في اوضاع االقتصاد التي تجبر المجتمعات على ان تعدل في  ظروف و تطورات اقتصادية يحقق تغييرا

 .مخزونها اللغوي وانماط اتصالها

 .من جانب اقتصادي المؤسسات الناشئة تتمحور حول عدم النظر الى اللغةان احد ابرز العوائق التي تواجه 

مستثمرين، مدى القدرة في وبالتالي يمكن تلخيص العقبات بغياب المستشارين والحوار وبناء عالقات مع 

قدمه الشركات االعالمية الناشئة شئة. وكيفية تحويل المحتوى الذي تالحصول على مردود مادي للشركات النا

 9خدام استراتيجيات سليمة في مجال المبيعات والتسويق.استالى محتوى جذاب للجمهور، و

 

 االعالم واالبتكار في الجامعات اللبنانية -3

الواضحة في  من المفاهيم مفهوم الجامعة الرائدة االهتمام بثقافة ومهارات ريادة االعمال ، اصبحمع تزايد 

، وفي مجال ريادة االعمال من جهة اخرى ت كيدا على دور الجامعات في تحفيز االبداع مجال التعليم من جهة

 وتنمية الرغبة والقدرة على االبتكار.

االنظمة والبرامج التعليمية والتعاون مع بيئة االعمال ومؤسسات  هذا االمر يتطلب من الجامعات تطوير

 المجتمع لتوليد ونقل وتوظيف المعرفة والتقنية لخدمة المشاريع الريادية.

وتدريس مقرر علمي او اكثر له وهذا ما دفع الكثير من الجامعات العالمية الى ت سيس مركز لريادة االعمال 

وت سيس مشاريعهم  والعمل على تنمية رغبة وقدرة الطالب للتوجه للعمل الحر ،قة بريادة االعمالعال

الخاصة، اضافة الى تعزيز اجراء البحوث العلمية والدراسات التطبيقية وتقديم االستشارات وخدمات االرشاد 

 والتوجيه الهادفة الى بلورة افكار الطالب وتحويلها الى مشاريع منتجة.

هذه الجامعات توجه طالب الخاصة، وما اذا كانت الجامعات بنانية الرسمية وللجامعة الل متابعة وفي

وامكانية انشاء شركات اعالمية ناشئة من خالل المناهج  ،اختصاص االعالم نحو االبتكار وريادة االعمال

التعليمية، تبيّن ان كل الجامعات من دون استثناء لم تلحظ حتى اليوم اي مادة اكاديمية واضحة ومتخصصة 

 .جازة "الليسانس"االجال لطالب في هذا الم

                                                           
9 - Wamda Country Insights study  
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شهادة  على مستوىالعمل، لكن في المقابل، هناك جامعات بدأت فعليا بتحديث مناهجها بما يتناسب مع سوق 

، التي استحدثت منذ اربعة أعوام مادة تعليمية باسم NDUكما هي الحال في جامعة  الماجستير

"Entrepreneurship in Media."10 

استحدثت مادة تعليمية جديدة باسم  اذعلى هذا الطريق، " LAU"ة ويبدو أن الجامعة االميركية اللبناني

"Digital Innovation"،  التي تركز على االبتكار في المجال االلكتروني، على ان تكون محصورة بطالب

 5432.11-5432شهادة الماجستير دون سواهم بدءا من الموسم الدراسي المقبل 

"، إذ تفكر AUSTهي ذاتها لدى الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا "ة وحال الجامعة االميركية اللبناني

مقررات خاصة باالبتكار وريادة االعمال في قسم االعالم خالل الفترة المقبلة، علما أنها ال  االخيرة في اعتماد

 12تلحظ حتى اليوم أي مقررات في هذا المجال.

اكتفت بالتطرق إليه ضمن مقررات بتسميات اذ وهناك جامعات أخرى لم تغفل عن االختصاص بشكل تام، 

عديدة ضمن المقرر الواحد، كما في الجامعة االميركية  اخرى، فيكون االختصاص محور واحد من محاور

 Communication and"مفي بيروت. فاالبتكار ي تي مثال ضمن اختصاص يتم تدريسه باس

Development" ، وكذلك األمر بالنسبة لريادة االعمال ضمن اختصاص بتسمية"Interpress 

Communication".13 

بتسميات االبتكار االعالمي او ريادة االعمال، غير أن الجامعة تقوم في جامعة الجنان مقررات ال توجد 

بندوات مستمرة بين كليتي االعالم وادارة االعمال في هذا الصدد، وهي تتطلع لتعديل منهجها التعليمي في 

 14كلية االعالم بما يتناسب مع سوق العمل.

حتى اليوم، ال يلحظ قسم االعالم في الجامعة اللبنانية الدولية أي مقررات مختصة بريادة االعمال او و

االبتكار، واذا ما كان يتم التطرق إلى هذه الموضوعين، فإنه ينطوي تحت مقررات اخرى وبتسميات مختلفة 

 Web Journalism".15"مثل 

دريس هكذا مقررات لطالب قسم االعالم، على اعتبار ان لكل في المقابل، ال تفكر جامعة بيروت العربية في ت

 16اختصاص فلسفته الخاصة.

                                                           
 " NDUمقابلة خاصة مع الدكتورة ماريا ابو زيد منقسم االعالم جامعة " - 10
 " LAUفي جامعة "مقابلة مع الدكتور جاد ملكيمن قسم االعالم  - 11
 " AUSTمقابلة مع الدكتور جورج فرحة من قسم االعالم في جامعة " - 12
 " AUBمقابلة مع الدكتورنبيل دجاني من قسم االعالمفي جامعة " - 13
 مقابلة مع معاون العميد الدكتورفي جامعة "الجنان" مصطفى مدبولي - 14
 البقاع الدكتور أسعد صدقة" في LIUمقابلة مع مدير قسم االعالم جامعة " - 15
 مقابلة مع رئيس قسم االعالم في جامعة بيروت العربية الدكتورجمال مجاهد  - 16
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بالنسبة للجامعة اللبنانية الرسمية، ليست هناك مقررات تعطى لطالب كلية االعالم في مجال ريادة  اما

ان يكون اال ان الطالب على مستوى االجازة مدعوون الى تقديم مشروع تخرج يمكن  ،بشكل مباشر االعمال

ة(، )مجموعة طالب ال تتعدىالخمس حيث يتم العمل ضمن فريق قع اعالميوعلى شكل مجلة او جريدة او م

سسة اعالمية اذا توفر االستثمار الالزم ووسائل الدعم من وبالتالي يمكن لهذا المشروع ان يشكل نموذجا لمؤ

ريس مقرر ادارة داضافة الى ذلك يتم ت .مار في هذا المجالالمؤسسات اورجال االعمال الذين يودون االسث

يع والتي من ش نها تشج (data science) جازة لعلم البياناتالمؤسسات االمية واقتصادها، كما تم استحداث ا

 المشروعات الريادية التي تهدف الى االستثمار في المعلومات والبيانات.

قمي حيث يتعلم الطالب مهارات اما على مستوى الماستر فقد تم استحداث برنامج لالعالم الر

 17.تم تطوير البرامج وادخال التقنيات على المناهجكما  (digital innovationاالبتكار)

 

 ذج أعمال جديد لإلعالموالمهارات األساسية إلنشاء نم -0

لك اقتصاد نماذجها المتميزة، وهذا ما ينطبق على االقتصاد الصناعي كما ينطبق على االقتصاد الرقمي. 

فنموذج االعمال هو التصميم االستراتيجي لكيفية سعي الشركة او المؤسسة لتحقيق الربح من استراتيجياتها 

لقيام الشركة باالعمال بما يحقق لها  وعملياتها ونشاطاتها. كما ان نموذج االعمال هو طريقة جديدة او محسنة

   السوق. حصتها في وبالتاليميزة في السوق، او تحسين ميزتها الحالية 

 

 ، وهذا ما يتجسد في التحديات التي تواجههاعالمية اصبحت اكثر تعقيدا من قبلان االسواق االوالواقع يظهر 

 ، وبفضل معاناتها النتاج خدمات ومنتوجات مضاعفة.  المؤسسات بفضل ازدياد المنافسين

خذ بعين االعتبار ان التكنولوجيا اصبحت تشكل الميزة التنافسية في اي نموذج اعمال جديد يجب ان ي  لذا فان

بل يتعدى دورها الى مساعدة  ،التكنولوجيا تخفيض التكاليف فقط لم تعد وظيفةفمجال االبداع االعالمي، 

المحلية  على البقاء والنموفي البيئة التنافسية والجودة( والسعر)من حيث مواصفات المنتج والخدمة  المؤسسة

 .والدولية

فتكنولوجيا  .يجب ان يرتكز الى فعالية الشبكاتاضافة الى ذلك فان اي نموذج اعمال جديد لالعالم 

ذلك ان الت ثير التقليدي  ،المستهلكينثيرا مباشرا على سلوك ت  مانظمة االتصاالت تشكل اليوالمعلومات و

. وقد ضاعفت الشبكات الحديثة للشبكات يعتمد على ان المستهلك لمنتج معين يت ثر بسلوك مستهلكين اخرين

                                                           
 الجامعة اللبنانية علي رمال-مقابلة مع الدكتور في كلية االعالم - 17 
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. وفي مطلق االدوات الالزمة للتفاعل الجماعيهذا الت ثير حيث وفرت محركات البحث وادلة المواقع و

باشرة بالمنفعة على اعتبار ان ت ثير الشبكات يعتمد على قيمة المنفعة مال يرتبط معاالحوال فان اي نموذج ا

 او الخدمة مقابل عدد المستهلكين.

ليا في تغيير البيئة ااتجاهات حاسمة تساهم ح ة، ان اي نموذج اعمال يجب ان يرتكز الى خمسفي المحصلة

 عملها وهي:االعالمية وفي دفع المؤسسات االعالمية الى تغيير افكارها واساليب 

تطوير ملفات  تفتيت متزايد لشريحة الجمهور، وفرة وغزارة الوسائل والمواقع والمنصات االعالمية،

قلص قوى د اقتصادات ذات حجم ونطاق، تجوبهدف تقليص المخاطر و استثمارية خاصة للمنتجات االعالمية

 قوى في عملية التواصل .ل، وانتقال اوسائل االعالم التقليدية

ك يشكل مفهوم الدمج بين قطاعات االتصال والحوسبة واالعالم منطلقا لبناء نموذج االعمال اضافة الى الى ذل

، الذي يت لف من اربعة طبقات ، كل طبقة تتضمن قطاعا Didier Lombard (2008)نموذج ديديه لومبارد 

 يمتلك وظيفة اقتصادية محددة :

 .الشبكة ومتمماتها والبرامج والمعدات التقنيةتشمل شركات انتاج عناصر : الطبقة االولى

 .تشمل مشغلو ومقدمو خدمات الشبكاتالطبقة الثانية: 

 .تشمل منصات محركت البحث )مواقع الكترونية للتسويق(الطبقة الثالثة: 

 .تشمل المنصات التي تتضمن المؤسسات االعالمية ومنتجي المحتوى والمستخدمينالطبقة الرابعة: 

هذه الطبقات فيما بينها كنتيجة اساسية للدخول في العصر الرقمي واشتد التنافس بين الفاعلين  وقد تداخلت

 االساسيين مما زاد العرض في خدمات القيمة المضافة.

فكرة إلى المكان ان تبدأ الشركات االعالمية الناشئة أوال وقبل كل شيء، تحويل بمن الصعوبة لذا نجد 

 . قبل االخذ بهذه المتغيرات ووضع استراتيجيات للتعامل معها  شركة مربحة وقابلة للحياة

 يتم هناك صعوبة في ان انالمشاريع اقإخبارية التي تم إطالقها كمؤشر على  فشلمعدل  من خالل هانونرى 

إخبارية محلية مستدامة يمكن أن توفر فائدة اجتماعية إيجابية وملء الفجوة التي ظهرت في  مؤسساتبناء 

 يةاخباراالقع اموالال تزال هناك العديد من التحديات التي تواجه إطالق وإدارة اذ  اقإخبارية المحلية. التغطية

ا، اهمها عدم وجود مهارات اساسية قإنشاء نموذج اعمال اعالمي ناجح مع عدم اهتمام وتطويره ةمحليل

للشركات استراتيجية إعالنية  ، او وجودوتسويق اعالن تعاقد مع وكاالتالمؤسسات االعالمية الناشئة بال

اضافة الى حاجة الصحافيين في تقديم محتوى مبتكر وتفاعلي للجمهور، فضال عن االعالمية الناشئة. 
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لشركاتاالعالمية ية اقإيرادات في ادمج إستراتيجية المحتوى مع إستراتيجي ايجاد مزيجالحاجة الى 

 18.الناجحة

 " Beirut Editors Labمبادرة " -2.1

بسبب غياب االفكار المقدمة للمسرعين والصناديق االسثمارية حول شركات اعالمية ناشئة، بالرغم من 

بالشراكة  flat6 labوجود الكثير من الصحافيين اللبنانيين الذين لديهم قدرات عالية ومهارات مهمة. اطلقت 

ل تشجيع الصحافيين " من اجBeirut Editors Lab( مبادرة "Globel Editors Network)  GENمع 

فرق  2على انتاج افكار جديدة ومبدعة تصلح لت سيس شركات اعالمية ناشئة ونموذج اعمال ناجح بمشاركة 

من  ب نه تفاج  flat6 lab مكونة من صحافيين ومطورين في النشاط. ويعترف فوزي رحال المدير االداري لـ

يومين بالتعاون مع مطورين. ويلفت رحال الى كمية المحتوى الذي يمكن ان ينتجه الصحافي واحد خالل 

 19حاجة هؤالء الصحافيين الى خطوتين او ثالثة من اجل انتاج نموذج اعمال اعالمي ناجح.

 

 لنظام البيئي لريادة االعمال في لبنانا -2

 القانونيالتنظيم ، المستثمرونبين المنظومة المالية،  تؤلف اقتصاد المعرفة تتوزع المنظومة البيئية التي

من قبل الجمهور، وأنواع مختلفة من المنظمات في  للشركات الناشئةويتم تشكيل النظام البيئي  .بنية التحتيةوال

موقع )مادي أو افتراضي(، والتفاعل فيما بينها كنظام قإنشاء وتوسيع نطاق الشركات الناشئة الجديدة. ويمكن 

عات، منظمات التمويل، منظمات الدعم )الحاضنات، تقسيم هذه المنظمات إلى فئات مختلفة مثل الجام

المسرعات، مساحات العمل المشتركة، إلخ(، منظمات األبحاث، منظمات مزودي الخدمات )مثل الخدمات 

القانونية والمالية، إلخ( والشركات الكبيرة. تركز المنظمات المختلفة عادة على أجزاء محددة من وظيفة النظام 

من نقاط القوة في النظام البيئي ابرزها دعم الحكومة اللبنانية من خالل  وزارة االتصاالت  هناك العديدالبيئي. 

، وهو صندوق استثماري للشركات الناشئة بقيمة  MIC Venturesمبادرة  التي اطلقت في العامين السابقين

االنخراط  عمله. كما يحاول رئيس الوزراء سعد الحريري وفريق Touchو  Alfaمليون دوالر تدعمه  24

مبادرات للمساعدة في تحسين  عن كثب مع مجتمع ريادة االعمال والشركات الناشئة، والعمل على عدد من

 20التركيز على االستثمار واقإصالحات التنظيمية المطلوبة بشدة. االبتكار معوبيئة العمل 

 

 

                                                           
18 - A Roadmap for Digital Media Startups  https://bit.ly/2JqZwSa 

 رحال فوزي مع مقابلة - 19
 5432 قإنتخابات االنتخابي المستقبل تيار برنامج من 35 الفقرة - 20
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 المنظومة المالية  -2.1

التي اطلقها المصرف في العام  113في المنظومة المالية يدخل مصرف لبنان وبقوة من خالل مبادرة 

، أعلن 5437السنوي في بيروت، في شهر آذار/مارس من العام  Arabnet، وفي مؤتمر "عرب نت" 5430

لبنان ووفّر آالف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أّن هذا القطاع ساهم بمليار دوالر في الناتج المحلي في 

 21فرص العمل، من دون إيضاح مصدر هذه األرقام.

 332مبادرة  -2.2.1 -

حيث ترتفع نسبة إنتاج المعارف والمعلومات  تعتمد األسواق المتقدمة بشكل متزايد على اقتصاد المعرفة،

ر أغنى موارد االعتماد في المقام االول على رأس المال البشري الذي يعتب واستخدامها وتوزيعها من خالل

وتماشيا مع هذا االتجاه اصدر مصرف لبنان  .لبنان، مما يجعله مرشحا مثاليا لالقتصاد القائم على المعرفة

لتشجيع البنوك اللبنانية على االستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والحاضنات  113التعميم رقم 

مليون  744قد أتاح هذا المخطط المبتكر والمسرعات والشركات األخرى العاملة في اقتصاد المعرفة. و

، اذ خصصت حتى اآلن 5430وقد تم إطالق هذه المبادرة منذ العام  دوالر أمريكي لدعم اقإبداع واالبتكار.

مليون دوالر أمريكي على شكل استثمارات تقوم بها المصارف اللبنانية الخاصة. وبعد ثالث  544اكثر من 

الهدف  اما .ة لريادة األعمال تتشّكل تدريجياً رغم بعض العثرات التي تواجههاسنوات، يبدو أّن البيئة الحاضن

هو تطوير النظام البيئي في لبنان عن طريق توفير البيئة والبنية التحتية المناسبة  113الرئيسي من التعميم 

 لدعم الطفرة في االبتكار وفرص العمل التي يتوقع أن يخلقها اقتصاد المعرفة المتنامي.

ويتضمن التعميم ت مينات من مصرف لبنان للمصارف الخاصة، اذ في حال إفالس الشركة الناشئة، سيسدد 

من االستثمار الذي وضعه المصرف التجاري في هذه الشركة )وال يتحمل  %74مصرف لبنان ما يصل إلى 

 %1ضمن حدود كخسارة(. في البداية، كان يُسمح للمصارف بالمساهمة  %52المصرف التجاري أكثر من 

أي ما يقّدر  -من أموالها الخاصة في الشركات الناشئة المحلية، سواء عبر صناديق تمويل أو بشكل مباشر 

، رفع 5432الذي صدر في نيسان/أبريل  032مليون دوالر. ولكن في التعميم الوسيط )التعديل( رقم  044بـ

، ما يرفع المبالغ المحتملة %0ئة إلى مصرف لبنان نسبة مجموع مساهمات المصارف في الشركات الناش

 مليون دوالر. 244المخّصصة لالستثمار إلى 

                                                           
 https://bit.ly/2LPO8hm ومضة–قطاع والدة :113 لبنان مصرف تعميم - 21
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شركة ناشئة. وساهم  04مليون دوالر، استُثمر نصفها تقريباً في أكثر من  154و 144ُجمع حتى اآلن بين 

مرحلة تدفق المال في زيادة إنشاء صناديق استثمار مخاطر تغطي مختلف مستويات التمويل )ت سيسي، في 

 (، باقإضافة إلى مسرعات أعمال جديدة ومساحات عمل مشتركة جديدة.Series Bالنمو، جولة ثانية 

في هذه المرحلة يواجه رواد األعمال خيارهم األصعب: االستغناء عن جزء من حصتهم في الشركة لمصلحة 

ما تصرح بعض الشركات، من األسهم اقإجمالية، وفق  %12التمويل، إذ قد تصل حصة الشركة الممولة الى 

علماً ب ن هناك الكثير من الشركات التي ال تصرح عن حصتها من الشركة مقابل التمويل. كذلك ال بد من 

 .من أسهم الشركة الناشئة %24سمح للمصارف ب ن تمتلك  113التذكير ب ن التعميم 

ن حصصهم لمصلحة مسرعات وال بد من التذكير أيضاً ب نه في وقت سابق تخلى رواد األعمال عن جزء م

، ما يجعل حصة هذه speed  األعمال التي تشكلها هذه الشركات التي تدير الصناديق االستثمارية مثل

الشركات الفعلية في الشركات الناشئة أكبر من المطروح في صفقة التمويل واالستثمار حصراً ويقلل حصة 

 22. رواد األعمال

التي تغطي جميع  الستثمارات المشتركةشركات الناشئة ادى الى انشاء امويل الذي تم استثماره في التان ال

 التي أنجزتوالمخاطر المتعلقة بت سيس واالستثمار في الشركات الناشئة. من الستثمارات المشتركة  المراحل

في  MEVPو"شركاء المبادرات في الشرق األوسط"  Azure Fund: استثمار صندوق "آزور فاند" ايضا

و"شركاء المبادرات  Berytech، استثمار مشترك من "بيريتك" Washed and Found"واشد أند فاوند" 

واستثمار مشترك من  ،Mobinetsو"موبي نتس"  Scriptrفي الشرق األوسط" في كّل من "سكريبتر" 

 Bookwittyفي "بوكويتي"  LEAP Ventures"شركاء المبادرات في الشرق األوسط" و"ليب فينتشرز" 

 23ات.ة مرعد

 

 الصناديق االستثماريةو الحاضنات والمسرعات -1.1

تقدم مسرعات األعمال وحاضنات األعمال برامج تعليمية وتدريبية لرواد األعمال، وبالتالي فإن االختالف 

بينهما يتركز في النموذج الذي يتم فيه تقديم هذه البرامج. تقدم مسرعات األعمال برامج تعليمية محدودة 

لشركات الناشئة مقابل خدماتها أشهر، وت خذ المسرعات حصصاً من ا 2إلى  1ومكثفة ضمن فترة تمتد من 

. مع انتهاء البرنامج، تضع مسرعة األعمال رواد األعمال أمام الئحة من المستثمرين. ٪32و 2تتراوح بين 

تقوم حاضنات األعمال بعمل مشابه، إنما بنموذج أعمال غير ربحي مخصص للنمو البطيء والتدريجي، 

                                                           
 https://bit.ly/2J98OyS االخبار جريدة -لبنان في األعمال" "ريادة إلى طريق خريطة - 22
 :bit.ly/2LPO8hmhttps// ومضة–قطاع والدة :113 لبنان مصرف تعميم - 23
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تدريب رواد األعمال ضمن برنامج أبط  من المسرعات  بحيث ال تؤخذ حصة من الشركة الناشئة إنما يتم

سنوات، ويتم تغطية كلفة التدريب إما من خالل تمويل أو من  ٣لوقت أطول يمتد من سنة ونصف سنة الى 

    UKLebلرواد األعمال الذين يسددون كلفة البرنامج. االختالط في األدوار الذي يحصل يمكن أن تشك

Tech Hub  ًعنه فهي مسرعة أعمال عالمية ال تبغي الربح، أي ال ت خذ حصة من الشركات نموذجاً واضحا

لكنها سميت مسرعة أعمال ألنها تعلم رواد األعمال كيفية الدخول الى األسواق الخارجية وهذا يحصل عندما 

 .24تكون الشركة قد أنش ت وبات لديها نموذج أعمال، أي في مراحل متقدمة

 شركة لديها صناديق استثمارية تشكل الممول األساسي لرواد األعمال. تعد 33 يوجد في لبنان نحوكما انه 

Berytech و MIDDLE EAST VENTURE PARTNERS (MEVP ) من أبرز الشركات

  .الناشطة في لبنان في إدارة الصناديق االستثمارية

 

MEVP  

صناديق  0الناشئة وتدير حالياً هي شركة تركز على االستثمار في المراحل المبكرة ومراحل نمو الشركات 

مليون  74وهو مخصص حصراً للبنان بقيمة  5430الذي أطلق عام  "IMPACT" استثمارية، واحد منها

دوالر ويستهدف شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقطاعات اقإبداع. تركز الشركة على االستثمار 

يقول وليد حنا، أحد مؤسسي الشركة، إنه  ة.ت االستهالكيفي مجال الخدمات االستهالكية، التقنيات، المنتجا

مليون دوالر الستثمارها في شركات ناشئة، وقد استثمر  354على صعيد المنطقة "تمكنت الشركة من جمع 

مليون دوالر المتبقية  54مليون دوالر في لبنان، فيما تتوزع الـ  24مليون دوالر، منها   80منها حتى اليوم 

 52شركة ناشئة، منها  12ان والقاهرة وغيرها من الدول". بالمبالغ المستثمرة دعمت الشركة بين دبي وعم

من هذه الشركات تعد اليوم ناجحة ونطمح الى أن نتمكن من أن  %24أكثر من "شركة لبنانية. يقول حنا إن 

 ."الشركات مليون دوالر للمنطقة ككل الستثمارها في 24و 24نحصل في السنة المقبلة على ما بين 

 

hBerytec 

هي شركة تقدم مختلف الخدمات ومنها إدارة الصناديق االستثمارية. قامت الشركة بـ"أول تمويل لالستثمارات 

  Berytech fund 1، وفق نائب المدير العام رامي أبو جودة، ضمن صندوق5442في لبنان والمنطقة" عام 

 Berytechجمعت الشركة التمويل الثاني 5432عام  شركة. 32ماليين دوالر تم استثمارها في  2بقيمة 
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fund 2  ( مصرفاً  32من خالل تعميم مصرف لبنان ومولت هذا الصندوق أبرز المصارف في لبنان

 25بهدف دعم الشركات اللبنانية الناشئة. ومؤسسة مالية مثل بلوم بنك، عوده، بنك مد، بنك بيروت، فرنسبنك(

 

 ومضة -

النظم البيئية للمشروعات في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من ومضة" بتسريع "تقوم 

خالل االنضمام إلى "وامضة كابيتال" ، وتتضمن صناديق رأس مال استثماري نشيطة في تبني المبادرات 

ا في جميع لشركات ناشئة، والتي تستثمر في التكنولوجيا عالية النمو أو الشركات الناشئة الموفرة للتكنولوجي

وسائل اقإعالم ،  أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنها لبنان، ومنصة "ومضة"، منصة تتناول

، والخدمات االستشارية للشركات والحكومات لمختلف أصحاب المصلحة في وتنمية المجتمع، والبحوث

 .النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

على جانب المنصة ، تدير منصة إعالمية، وبرامج  .تعمل ومضة في مجالين رئيسيين، منصة وصندوق

والصندوق عبارة عن صندوق   .هاوفعاليات ومختبر أبحاث، وعدد من برامج تسريع الشركات تحت إشراف

واستثمرت  .وما إلى ذلك bitOasis و  yallacompareو   Careem متعدد اقإستثمار، بما في ذلك

ي ومجموعة "ومضة"  في شركات ناشئة في مجال اقإعالم والترفيه ، وال سيما خرابيش على المستوى العرب

tepS 26. على المستوى اللبناني 

 

 لت سيتي"آ" -

المساحة التعاونية الجديدة في حقول اقإعالم، التكنولوجيا، الت ثير االجتماعي وفُسحة دعم "الت سيتي"دتع

الناشئة في بيروت، وينفذ برنامج "آلت سيتي" بالتعاون مع مصرف لبنان وبنك الموارد،  وتحفيز للشركات

شركة ناشئة أو  32مع حوالي "الت سيتي". اذ ربما عملت "والمعروف باسم "مخيّم تدريبي للشركات الناشئة

 .، في برامج متعددةعلى مدى السنوات الثماني الماضية وسائل االعالم الناشئةما شابه من 
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وواجهت هذه الشركات االعالمية مجموعة من التحديات، لكن التحدي الرئيسي في العادة هو تفاعل الجمهور 

عدم القدرة على تطوير نموذج قوي لإليرادات المالية يسمح للمبادرة اقإعالمية باالستمرار والبقاء على قيد 

 27تكار، نموذج األعمال الناجح.الحياة. كما ان هناك تحديات اخرى في المحتوى ، األدوات ، االب

 

- sabLFlat6  

Flat 6 Labs" " اد المعرفة في واحدة من تلك المؤسسات التي تسعى لدعم القطاع التكنولوجي وإقتص هي

 34تشارك فيه سنوات،  2أطلقت برنامجها في بيروت الذي يمتد لـ  "Flat 6 Labs" والنالدول العربية . 

. 113دوالر بدعم من مصرف لبنان ضمن جهود مصرف لبنان عبر تعميم مليون  54مصارف خاصة بقيمة 

 شركة ناشئة. 344شركة ناشئة والهدف يصل الى  32وتم تقديم الدعم لـ 

لتطوير ودعم إقتصاد المعرفة في السوق اللبنانية، واقإستثمار فيه من أجل دفعه إلى  " "Flat 6 Labs تسعى

وتمتلك الشركة  صندوق إستثماري يسعى للجمع  ر الموجودة لدى الشباب إلى حقيقة. األمام، وتحويل األفكا

لذلك ع في السوق. بين المرحلة األولى في ت سيس الشركات الناشئة، والمرحلة التي تليها وهي مرحلة التوس

ال يقدمه حاليا وهذا الحجم من الدعم  ألف دوالر. 244أميركي ويصل إلى ألف دوالر  24تقدم تمويال يبدأ من 

 28. أي مسّرع أعمال في السوق اللبناني

ان هناك ندرة في الشركات االعالمية في بيروت فوزي رحال "  "Flat 6 Labsلـيؤكد المدير االداري 

وهناك تحديات عدة تواجه شركات اعالمية ناشئة تكمن في عدم في لبنان والمنطقة العربية بشكل عام الناشئة 

قدرتهم على الحصول على عائد مالي، اضافة الى نوع المضمون المقدم وبالتالي عدد القراء واالبتكار المقدم 

والشركات المهتمة باالعالن في هذه المنصة االعالمية. ومن االكثر ت ثيرا كشركات اعالمية ناشئة 

Diwanee محتوى التي تتمتع باحد اوسع الجماهير من فئة االناث في الشرق الوسط، ينتجون  في لبنان

 موثوق ذات جودة عالية ويستهدفون منطقة الشرق االوسط. 

التي تعنى بالمرأة والطفل، صحة العائلة، الجمال، ووصفات متعددة،  Diwanee ،ti.com3a2ilaتتضمن 

Yasmina.com ،و تعنى بحياة المرأة اليومية، الجمال والموضةWikeez.com  تعنى بالترفيه ويركز على

فيديو كل يوم  1-5بين  Diwanee اخبار المشاهير، الموسيقى، االفالم، والبرامج التلفزيونية. كما ينتج

 لمجموعة من الرعاة وهو امر يعود عليهم بعائد مالي. 

                                                           
 المدير التنفيذي في "آلت سيتي"ديفيد منير نبطي مقابلة خاصة مع  - 27
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فكرية وبالتالي ال يقتنع والمشكلة برأي رحال ان هناك ثقافة ال تهتم بإنتاج المحتوى وال تحترم الملكية ال

 29دوالر شهريا من اجل قراءة النيويورك تايمز.  35المستهلك بدفع مقابل محتوى معين، فال يدفع القارئ 

 

- peedS 

هذه المؤسسة الشركات على دفعتين بالسنة  احد المسرعات الكبرى في لبنان، اذ تمول speed  "سبيد" دتع

شركة في كل دفعة. اما  32شركات كحد اقصى. ولحد االن تم تمويل  54وكل دفعة يمكن أن تصل إلى 

 14444دوالر نقدا و 14444طريقة التقديم فتتم عبر الموقع االلكتروني. وتحصل الشركة الناشئة على 

  من الشركة. ٪10على حصة  speedاخرى كمساعدات لوجستية. مقابل حصول 

. ولكن هناك تطبيق قيد اي فكرة لشركة اعالمية ناشئة speedوخالل عملها في السوق اللبناني لم تقدم لـ

الذي يمكن لشركة اقإعالم إستعماله وهو يضمن مضاعفة عدد المتابعين من  Top-Clickاقإنطالق قريباً 

قيمة نقدية عند تنزيل التطبيق ولكنهم ي خذون أتعاب  speedخالل تسويق على العديد من المواقع. وال ت خذ 

 لمنسوبة للتسويق.من القيمة ا

ان الشركة االعالمية الناشئة عليها ان تقدم  speedيرى القائمون على  باقإضافة إلى االبتكار والمضمون

الريادة التكنولوجية، إدارة جيدة مع خطة جمع أموال واضحة. كما عليهم التحقق   ملف شامل يحتوي على

 30العرض والطلب.

 

- fund Berytech 

هي احدى المراحل االخيرة في انشاء الشركات الناشئة،  Berytechيعتبر الوصول الى التمويل من المسرع 

وتعامل هذا الصندوق مع الشركات الصناديق االستثمارية الكبيرة في لبنان.  ىاحد Berytech ان اذ

االعالمية الناشئة يعتبر نادرا ألن اغلب هذه الشركات ال تصل الى هذه المراحل من التطور بحسب بول 

 .Berytechالتنفيذي لصندوق شكرهللا المدير 

 ال تمول وسائل اقإعالم التقليدية. وهناك العديد من الذين يقدمون ولكن Berytechان ويقول شكرهللا 

يرفضون. في حين تم  تمويل "أنوثة" وهي شركة إعالمية ناشئة خاصة بالنساء، "خلود" ) تطبيق ت بين 

وهو محدث لألخبار. واكثر التحديات التي تواجه الشركات االعالمية  news  deeplyوأخبار وفيات(، و

                                                           
 رحال فوزي مع خاصة مقابلة - 29
 speed في واالتصاالت التسويق سويدمديرة غراسيا مع خاصة مقابلة - 30
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ت االعالمية التفكير على الناشئة في لبنان بحسب شكرهللا ان السوق اللبناني غير مربح، لذلك على الشركا

 31نطاق أوسع من هذا السوق.

 

 االطار القانوني للشركات االعالمية الناشئة في لبنان -6

مع صدور قانون  5433ا منذ العام ملحوظ االحاضنة للشركات الناشئة في لبنان تطور القانونية البيئةشهدت 

والذي انش  مجلس هيئة االسواق المالية برئاسة حاكم  37/2/5433الصادر في  323األسواق الـمالية رقم 

 مصرف لبنان والمولج بحماية وتشجيع االستثمار في األسواق الـمالية. 

حشد في قرار تمثلت مجلس هيئة االسواق المالية من  5431م ا قويا في العادعمالشركات الناشئة تلقت وقد 

 عن الصادر 33235والقرار وسيط رقم  33/2/5431صادر في ال 1قم ر Crowdfundingالتمويل 

مخطط وضع الى وقد عمد مصرف لبنان من خاللها  55/2/5431المجلس المركزي لمصرف لبنان في 

لتطوير اقتصاد المعرفة اللبناني وقد ظهرت أولى النتائج الملموسة في التعميم الوسيط رقم  تمويلي رأسمالي

مليون دوالر بتصرف مصارف وصناديق استثمار مخصصة لالستثمار في "إقتصاد  244الذي وضع  113

 بهدف خلق الوظائف والحد من هجرة األدمغة.  المعرفة"

 القطاع، لتنمية االستثمارات في هذاطار تشريعي قانوني مالئم لتوفير إ حثيثويترافق هذا االمر مع سعي 

 .تقديم الحوافز الضريبية والتمويلية للشركات الناشئةاضافة الى 

التي  االدارية والقانونية والعوائقما هي التحديات شركة ناشئة في لبنان، و لت سيساقإطار القانوني  فما هو 

تشجيع الفئة  تحديثها والتي من ش نهاالمور التي يجب تطويرها ووما هي ا ؟يواجهها مؤسسي هذه الشركات

 .هم الخاصةإطالق مشاريعالى ن يبادروا أل في لبنان الشبابية

 :قإطار القانونيا-أ

ناسب مشاريعهم. مايقانون التجارة في لبنان هيكليات قانونية عديدة لمؤسسي الشركات ليختاروا منها  يعرض 

شركة المحدودة ال"بالمقابل فان شركة المغفلة" أو ش.م. الهيكلية التي تناسب الشركات الناشئة. ال"وتعتبر

لكن بما ان تتناسب أكثر لو كانت األسهم المالية قابلة للتجارة في البورصة. كانت ل. مالمسؤلية" ش.م.

 سينحصر البحث فيلها. لكي تستفيد من تموي ،وضع شرطاً على الشركات الناشئة أن تكون ش.م 113التعميم

         طار القانوني للشركات الـ ش.م. في هذه الدراسة.اقإ

الموجبات والعقود ينطبق عليها قانون و، بشكل خاص كما سبق وذكرنا، الـ ش.م. محكومة بقانون التجارة

، مع القانونية المطبقةالنصوص . سنذكر أهم كقانون عام بما ال يتعارض مع األحكام االلزامية لقانون التجارة

                                                           
 Berytechمقابلة خاصة مع بول شكرهللا المدير التنفيذي في  - 31
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النشاطات مثل الخدمات المالية،  ممارسة بعض ارادت ذاشركة إالالتذكير أن هناك قوانين معينة تنطبق على 

 32طابع عام. اتوالت مين، والتمثيل التجاري، واقإعالم، والعقارات، باقإضافة إلى اي نوع خدمات ذ

 رأس المال: -2 

 المغفلة اقل من ثالثين مليون ليرة لبنانية ويجب االكتتاب به كامال.س مال الشركة أال يجوز ان يكون ر

وعلى  كحد أدنىالف ليرة لبنانية ل.ل. 3444ان الثمن االدنى للسهم او لجزء منه هو ق.ت.( كما  21)المادة 

 ق.ت.( 20)المادة  على االقل من مجموع ثمن اسهمه. %52يدفع نسبة كل مكتتب ان 

التجارة مدة زمنية لدفع كامل ثمن االسهم ويكون صاحب السهم الذي لم يدفع كل ثمنه ملزم ال يفرض قانون 

اما االسهم العينية يجب ان تكون مستوفاة القيمة تماما عند ت سيس  .ان يلبي طلب الشركة عند الدعوة الى الدفع

 الشركة.

 المساهمات: -1

نقداً أو عيناً ويتوجب أن تكون األسهم مسجلة على هذا األساس. تكون  المساهمات برأس المال ممكن أن 

  سهم التفضيلية.األوعقد ت سيس الشركة يجب أن يتضمن الحقوق التفضيلية التي ستمنح للشركاء ذوي 

 النشاطات: -3

مع مراعاة احكام القوانين واالنظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص مسبق، ال يحتاج ت سيس 

، التجارية ق للـ ش.م. أن تمارس كل النشاطاتيح شركات المغفلة الى الترخيص من السلطات االدارية.ال

ولكن، كما ذكر في المقدمة بعض هذه النشاطات تنطبق عليها شروط وقوانين معينة يجب أن تلتزم بها 

 الشركة المعنية.

 ن والشركاء:المؤسسو -1

ال ينص قانون التجارة على قيود بما يخص و. على االقليجب أن يكون عدد المؤسسين والشركاء ثالثة 

ولكن يوجب قانون التجارة ان تكون اكثرية اعضاء مجلس االدارة من الجنسية ، المساهمين جنسية الشركاء

أن هناك قوانين تتطلب نسبة أسهم في الشركة كضمانة قإدارته. كما  االدارة عضو مجلس متلكوأن ي اللبنانية

  معينة من اللبنانيين في مجلس اقإدارة إن كانت الشركة تمارس نشاطات معينة.

 

 

                                                           

 الشركات الناشئة في انشاء المتخصصةسلهب  للمحاميةنسرينمداخلة قانونية  - 32
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 لية:والمسؤ -1

يس ل المؤسسون بالتضامن عن االلتزامات التي تعقد والنفقات التي تبذل الجل تاسيس الشركة وال يحق لهم 

كما ان مسؤولية المؤسسين تكون تضامنية ومطلقة، إذ  الشركة.ان يرجعوا بها على المكتتبين اذا لم تؤسس 

 يلتزمون بالتعويض عن الضرر الذي ينش  عن بطالن الشركة أو أي خط  في الت سيس.

سيس الشركة تنحصر مسؤولية الشركاء بنسبة مشاركتهم في رأس مال الشركة المغفلة وال يكون ند ت ع

إالّ في حدود قيمة أسهمه. ولذلك ال يمكن مطالبته بما يزيد عن هذه الشريك المساهم سؤوالً عن ديون الشركة 

 القيمة مهما بلغت ديون الشركة تجاه الغير.

 اإلدارة: -6

 يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثالثة اعضاء على االقل واثني عشر على االكثر.

كون اكثرية اعضاء مجلس االدارة ان ي المغفلة يجبمع االحتفاظ بما قد تسنه شرعة خاصة ببعض الشركات 

من الجنسية اللبنانية.ان جمعية المساهمين العمومية هي التي تنتخب اعضاء مجلس االدارة من الذين يملكون 

 عدد حد ادنى من االسهم  يعينه نظام الشركة. ويجوز تعيين االعضاء االولين في نظام الشركة.

ارة لمدة ثالث سنين كحد أقصى، إال إذا تم تعيينهم بعقد الت سيس ويمكن أن ويتم تعيين اعضاء مجلس االد

ويمكن تجديد انتخابهم وهم قابلون  للعزل المجرد تصل هذه المدة إلى خمس سنوات  كحد أقصى بهذه الحالة. 

 وكل نص مخالف ال يعتد به. عن كل سبب

عمال الشركة اليومية، ويكتسب قانونا صفة على مجلس االدارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة ولمتابعة أ

  المدير العام للشركة المغفلة.

لكي تكون قرارات مجلس االدارة قانونية يجب ان يحضر الجلسة او ان يمثل فيها نصف االعضاء على االقل 

 وال يجوز ان يمثل العضو اال عضوا واحدا.

 نقل األسهم وزيادة رأس المال: -7

مجاني، إال إذا ذكرت شروط في عقد الت سيس مثل حق الرفض بشكل األسهم في الـ ش.م. ملكية نقل  يتم

   األولي للمساهمين، و/أو موافقة المجلس على المشتري.

ن يتمتعون باألفضلية باقإشتراك نسبياً إلى أسهمهم وإن كانت الشركة تسعى إلى زيادة رأس المال، فالمساهم 

إلى بعض  عادية المعقودة لزيادة رأس المال لم تنسب هذه الزيادةالغير العامة في رأس المال في حال الجمعية 

 و غير المساهمين. في هذه الحالة يقدم طلب للسجل التجاري بتعيين خبير محكمةالمساهمين فقط أو إلى 

  حقوق المساهمين الموجودين.مخالفةلعادية الغير ال تكون قرارات الجمعية العامة يحرص ان 
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 متطلبات الرخص والتصاريح: -8

إذا كان رئيس المجلس/المدير العام غير لبناني، عليه/ا أن يحصل على رخصة عمل أو إقامة، مما يمكن أن 

 أن يمتلك العدد األدنى لألسهم في الـ ش.م.ويتطلب منه/ا 

 اإلحتياطي القانوني: -9

ى أن تبلغ قيمة هذا اقإيداع ثلث رأسمال من ارباحهم لإليداع اقإحتياطي، إل %34على المدراء أن يخصصوا 

الضافات على االيداعات العامة أو د المؤسسة أو قرار من المساهمين الشركة. ممكن أن يتوفر من موا

 الخاصة.

  قرارات المساهمين: -21

للمدراء،  الجمعية العامة العادية سنوياً للمراجعة والتدقيق في القوائم المالية وتسديد المبالغ المتوجبةتجتمع 

وتوزيع األرباح، وإنتخاب مدراء جدد عند إنتهاء مفوضيتهم، وتعيين المدققين. كما بامكانهم اقإجتماع ب ي 

 وقت أخر عند الحاجة.

النصاب القانوني واألغلبية القانونية بين  يختلف وتعديل نظام الشركة تجتمع لفعادية الغير الجمعية العامة  اما

 وغير العادية.الجمعية العامة العادية 

 المقدمة للخدمات: الثالثةاألطراف  -22

مع مقدم أتعاب سنوي. عليها أيضاً تعيين مدقق  يينه سنوياً ومحامسي يتجدد تعيعلى الشركة تعيين مدقق رئ

  إضافي محدد في السجل التجاري.

 الضرائب: -21

 .٪34و األرباح الموزعة خاضعة إلى ضريبة مستقطعة  ٪37الـ ش.م. تخضع إلى ضريبة 

 الـ ش.م: انشاءاجراءت  -23

مع مراعاة احكام القوانين واالنظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص مسبق، ال يحتاج ت سيس 

 الشركات المغفلة الى الترخيص من السلطات االدارية.

أوبالوكالة(.  العدل )شخصيًا كاتب أمام الشركة ت سيس عقد علىاألقل(  اشخاص على المؤسسون )ثالثة يوقع

 يمنحالذي  البنك وفقا لحصة كل منهم من االسهم، في األقل( رأسالمال المكتتبون المساهمون )ثالثةعلى ويدفع

تفيد بدفع المبلغ. ثم يجتمعون بصفة جمعية ت سيسية لمراجعة وإعالن القوانين صادرة عن المصرف شهادة 

وتعين ايضا األول )إال إذا تم تعيينهم في مواد المؤسسة(  ةاألساسية للشركة وتعيين أعضاء المجلس اقإدار

  مفوضي المراقبة االولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم.



28 
 

ويجب على اولئك االعضاء والمفوضين ان يتحققوا ان الشركة اسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون 

 ذلك.بالتضامن عن 

تحت طلب وتوصية من رئيس المجلس، يتم  و فوراً قإنتخاب الرئيس/المدير العام.المجلس المنتخب يجتمع 

بعد ت سيس الشركة يجب على اعضاء مجلس االدارة ان يجروا المعامالت االولية تعيين نائب المدير العام.

المفروضة على جميع الشركات.  المختصة بالنشر وااليداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة

التوقيع عن الشركة يمكن تعميمها عند واستصدار شهادة تسجيل واذاعة تجارية تحمل تواقيع المفوضين ب

. على الشركة االكتتاب لدى المصرفسحب رأس المال من حساب  المفوض بالتوقيعويصبح بإمكان  الحاجة

 ريخ تسجيلها.أن تتسجل في وزارة المالية خالل أول شهرين من تا

 شركات اإلعالم: -21

من الجنسية وفقا لقانون المطبوعات اللبناني يحق ألي شخص طبيعي : مؤسسات الصحافة المطبوعة -3

ان او شركة تجارية مسجلة اصوال في السجل التجاري او جمعية لديها بيان علم وخبر بالتاسيس اللبنانية 

بعد استشارة نقابة الصحافة. ولم بإصدار مطبوعة صحفية ورقية  ممن وزير االعالم الترخيص له وايطلب

يوجب القانون تاسيس شركة صحافية للحصول على الترخيص بإصدا مطبوعة صحفية اال اذا كان الترخيص 

عندها اوجب القانون اما ان يكون طالب الرخصة صحافيا  "،صحيفة سياسيةمن فئة "مطبوعة المطلوب 

رين او شركة صحافية تتخذ اما شكل شركة االشخاص او المحدودة المسؤولية او ينتمي الى نقابة المحر

كما انه ال  ان يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.مشترطاشركة التوصية المساهمة او الشركة المغفلة 

يمكن اصدار الصحيفة قبل تقديم ضمانة نقدية او مصرفية تضمن ما قد يترتب عن نشاط المؤسسة الصحافية 

 من تعويضات مختلفة وتقدر قيمة هذه الضمانة بقرار من وزير االعالم بعد اسشارة نقابة الصحافة.

م التلفزيوني واالذاعي داخل : يخضع ت سيس مؤسسات اقإعالني واالذاعيومؤسسات االعالم التلفزي -5

األراضي اللبنانية أو في مياهها اقإقليمية لترخيص مسبق يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة 

الترخيص ان تكون شركة  ويوجب القانون على الجهة طالبة المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع.

بية سواء في االدارة او جمعية المساهمين. وال يحق للشريك في مغفلة لبنانية صرف خالية من العناصر االجن

 %34اكثر من  ملكية الشركة بصورة مباشرة اوغير مباشرة بواسطة الزوجة او االصول والفروع القاصرين

وتكون جميع االسهم اسمية. وال يحق للشركة المغفلة ان تمتلك اكثر من مؤسسة تلفزيونية من مجموع االسهم. 

 ؤسسة اذاعية واحدة. واحدة وم

ا مب جوتصنف المؤسسات التلفزيونية واالذاعية الى فئات على الشكل التالي: فئة يرخص لها ببث جميع البرام

ث البرامج العامة بإستثناء االخبار والبرامج السياسية، فئة تعتمد البث الخبار والبرامج السياسية، فئة تبفيها ا
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ال يمكن متابعة برامجها اال من خالل المشتركين في الخدمة وفئة المؤسسات االعالمية التي بحيث المرمز 

 تعتمد اساليب البث بواسطة السواتل الصناعية ويتعدى نطاق بثها االراضي اللبنانية. 

ن واالذاعي التزام هذه المؤسسات ب حكام القانو ينيووتراعى في إعطاء الترخيص لمؤسسات اقإعالم التلفز

ودفتر الشروط النموذجي المحدد لكل فئة منها، اضافة الى اقإمكانات والموارد البشرية والمواصفات التقنية 

 مين نفقات وشروط ومستلزمات العمل. المتوفرة وقدرة المؤسسة على ت  والفنية

لى وتخضع المؤسسات االعالمية المرخصة لموجب دفع رسم ترخيص وبدل ايجار سنوي يصل في حده االع

 فزيونية التي تبث البرامج السياسية واالخبار.لمليون ليرة لبنانية بالنسبة للمؤسسات الت 524الى 

لسبع قنوات تلفزيونية لبنانية وعشرات المحطات االذاعية. فقطاع البث اللبنانية رخصت الحكومة وقد 

العالية لتشغيل المؤسسات شهد تراجعا ملحوظا في السنوات االخيرة نتيجة للكلفة التلزيوني في لبنان 

التلفزيونية وانخفاض عائدات السوق االعالنية في لبنان التي تكاد ال تكفي لسد مصاريف مؤسسة تلفزيونية 

ناحية اعتماد تقنية ل  5442واحدة.فضال عن تخلف لبنان عن تنفيذ التزاماته الدولية تطبيقاً التفاقية جنيف للعام 

والتي من ش ن تنفيذها ت مين موارد ونطاقات بث رقمية   5432لعام البث الرقمي االرضي في منتصف ا

جديدة من ش نها ان تحفذ شركات ناشئة جديدة في االستثمار في قطاع االعالم التفزيوني وتقديم نماذج جديدة 

 ومبتكرة في هذا القطاع.

فرض انتشار االنترنت وتطور تقنيات التواصل عبر المنصات الرقمية : مؤسسات االعالم االلكتروني -1

المختلفة واقع جديدا في اسلوب الوصول الى المعلومات وتداولها ونشرها. فصناعة الخبر وتداوله لم يعد 

افراد المجتمع مع انتشار حكرا على المؤسسات الصحافية التقليدية، وانما واقعا تشاركيا يساهم فيه كل 

 تف الذكية واالنترنت ومنصات التواصل المتاحة للجميع.الهوا

خلق هذا الواقع الجديد تحديات جمة للمؤسسات االعالمية التقليدية واهمها تحول قسم كبير من عائدات السوق 

من مشاهدي وقراء وسائل االعالم التقليدية الى لرقمية العمالقة، وتحول قسم كبير االعالنية الى الشركات ا

ك الرقمي مستفيدين من خصائص البث الرقمي الذي يتيح استهالك المعلومات غب الطلب ووفقا االستهال

 وليس امالئية وفقا لرغبات صاحب المؤسسة االعالمية.لمعايير شخصية وفردية 

حتى اعداد هذه الدراسة ال يوجد في لبنان اطار قانوني للمؤسسات االعالمية التي اعتمدت تقنيات التواصل 

ة عبر االنترنت للوصول الى متابيعها، او للمواقع والمنصات االلكترونية التي تقدم نفسها على انها الرقمي

مؤسسات صحافة الكترونية. وانما قد اخذ المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع مبادرة منذ عدة سنوات 

قانوني يتيح للمجلس ذلك، بطلب من بعض اصحاب المواقع االلكترونية االعالمية وذلك من خارج اي نص 
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ب ن فتح سجال خاصا لوسائل االعالم االلكترونية ودعي كل موقع الكتروني يعتبر نفسه مؤسسة االعالمية 

 .اً موقع 175 الكترونية تسجيل نفسه في هذا السجل. وقد بلغ عدد المواقع األلكترونية المسجلة

وسبق مبادرة المجلس الوطني لإلعالم التنظيمية مبادرة قامت بها مؤسسة مهارات عبر اقتراح اصالحات 

على قوانين االعالم في لبنان وتقديم اقتراح قانون جديد لإلعالم باقإشتراك مع النائب السابق غسان مخيبر 

جاء فيه لناحية االعالم االلكتروني  ومن ابرز ماوال زال قيد النظر  5434سجل في المجلس النيابي في العام 

هو حظر موجب الترخيص من اية جهة كانت لناحية انشاء مؤسسات االعالمية تعتمد البث بواسطة االنترنت 

او اجنبي طبيعي او معنوي شرط ي شخص لبناني ألواالعفاء من رسوم البث، كما واطالق حرية تاسيسها 

ض اي شرط شكلي لناحية شكل القانوني للمؤسسة وعدد االشخاص التقيد ب حكام القوانين النافذة ودون فر

المؤسسين او القيمين على االدارة. وتضمن االقتراح موجب الشفافية على هذه المؤسسات لناحية نشر اسماء 

االداريين والمالكين وعنوان المؤسسة ووسائل االتصال على الموقع االلكتروني، فضال عن التسجيل في 

ات االعالم االلكتروني يتضمن معلومات تتعلق باالدارة والشفافية ويكون متاح للعموم سجل خاص بمؤسس

 وال يخضع التسجيل ألي اذن او رسم.

      التحديات القانونية: -ب

لما كانت شركات المساهمة هي الشكل النموذجي للمشاريع االقتصادية الكبيرة الحجم واالتساع، والتي   

ضخمة، فلذلك ال بّد من تطوير اشكال نموذجية تتوافق معمتطلبات وواقع الشركات تتطلب استثمارات مالية 

 واهمها: التحديات القانونية التي تواجهها الشركات الناشئة عديدةالناشئة. ف

 وبالتالي اليمكن ت سيسها على الـ ش.م. أن تتكون من ثالث أشخاص على األقل. التجارة قانون  اوجب -

  عليها ضم ثالث اشخاص ولو بشكل "إصطناعي" للمشروع.ومن شخص أو شخصين، 

ل.ل. مما قد يشكل عائق مادي كبير  مليون 14على الـ ش.م. أن يكون لديها رأسمال مكون من  -

هذا ال يلغي اال ان فقط عند التسجيل،  من راس المال ٪52دفع  وجوبللمؤسسين. وعلى الرغم من 

  ا بعد.إحتمال الزامهم بدفع المبلغ الكامل في م

يشكل مدير العام الإلزام تكوين أعضاء المجلس من المساهمين، وكون رئيس المجلس الذي هو قانونياً  -

على سبيل المثال، ارادت الشركة أن تعين عضو ،أيضاً لتمثيل حوكمة الشركات الفّعال. إذا  اعائق

من خالل الية  مجلس ذو خبرة في مجال عمل الشركة، عليها بيعه عدد من األسهم وذلك أيضاً 

 إصطناعية.

 عدم وجود أحكام تنظم خطة خيارات األسهم. -
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مع رسوم التجديد السنوية، والحصول على  ين محامياقإدارة المكلفة للـ ش.م. الناتجة عن حتمية تع -

من صندوق الضمان االجتماعي الوطني عندما تريد الشركة تسجيل وثائق الشركة في ))براءة ذمة 

  الحصول على النسخ األصلية.السجل التجاري أو 

من وزارة المالية، وصندوق ))براءة ذمة تصفية الشركة الذي يتطلب الحصول على  اجراءات -

  الضمان اقإجتماعي، وهذا اقإجراء بامكانه أن يمتد على فترة أشهر أو أكثر من سنة.

  عدم االعتراف بالتوقيع اقإلكتروني في النظام القانوني اللبناني. -

  المشددة للدفع عبر االنترنت. القوانين -

إال بحال التقت شروط التحفيز الضريبي الموضوعة بقانون تشجيع  ةضريبي حوافزعدم وجود  -

على الشركات الناشئة أن تلبي هذه الشروط. فعلى سبيل المثال،   االستثمارات. ولكن غالباً ما يتعذر

  دوالر. الف 544اقإستثمار األدنى لشركات معلوماتية يجب أن يكون 

، عليها أن تستعمل في لبنان. 113االموال المحصلة نتيجة للتسهيالت الممنوحة وفق التعميم الوسيط  -

  الحال الوحيد هو أن تنفق الشركات أموالها الخاصة خارج لبنان.

 

 :يمكن التوصية بإستناداً على التحديات القانونية التي تواجهها الشركات الناشئة،  

 تعديل القانون التجاري: -3

 لية التي يمكن لشخص واحد أن يجسدها.وإنشاء نوع جديد من الشركة المغفلة والمحدودة المسؤ -

 رد حالياً.اها غير وؤكان الغا ذاالحد األدنى لرأس مال الشركات الـ ش.م. إ تخفيض -

ه في فرنسا ؤاألساسي، وتم الغااألسهم لم يعد يخدم سببه من نوع الأسهم الضمانة. هذا الزاميةإزالة  -

 .الى تلك المطبقة في لبنانقرب قوانينهااأل التي تعتبر

 .التي تتطلب وقتا طويالتسهيل عمليات التصفية ووضع حد لالجراءت  -

  التصويت على التشريعات الالزمة لإلعتراف والسماح بالدفع والتوقيع اقإلكتروني. -5

      تعديل قانون الضرائب وخلق نوع ضرائب خاص للشركات الناشئة. -1

 قانون المعامالت االلكترونية تنفيذ -

 الموكلة المشتركة النيابية اللجان عن المنبثقة الفرعية اللجنة في النقاشات اختتام الى نشير السياق هذا وفي

 لاارس تمو ،2018 اذار14  في الشخصي الطابع ذات والبيانات االلكترونية المعامالت قانون اقتراح درس

 يالتتعد القانون يتضمنواقراره اجل من العامة الهيئة الى معدال االلكترونية المعامالت قانون مشروع

 .5435 العام في النواب مجلس الى ارسلت التي االولى النسخة عن اساسية
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ونية، رعدة أبرزها الكتابة االلكت ابنوديقدم القانون مقاربة شمولية للمعامالت االلكترونية، ويتضمن القانون 

االثبات االلكتروني، االسناد االلكتروني، العقود االلكترونية، التجارة االلكترونية، الخدمات المصرفية 

ادارة االلكترونية، النقل الى الجمهور بوسيلة الكترونية، استضافة البيانات، واجبات مقدمي الخدمات التقنية، 

وحماية البيانات ذات  . registration ain namedomlbعلى شبكة االنترنت اللبنانية نطاقات االسماء 

 الطابع الشخصي. 

 الحماية ويؤمن عامة مبادئ على يحتوي التكنولوجيا، لمجال عاما اطارا الجديد القانون اقتراح ويضع

 البيانات على بالحصول ويسمح والجنسية، والصحية الوراثية بالمعلومات المرتبطة الشخصية للمعلومات

 33ناته.وبيا خصوصيته انتهاك عند قضائية دعوى رفع في للمتضرر الحق ويعطي معين، اطار في الشخصية

 :البنية التحتية -0

لقد خفضت اسعار خدمة االنترنت في لبنان وتحسنت السرعة اال ان السرعة الجيدة ال زالت  :انترنت سريع-

تتركز في مناطق من العاصمة وال ترقى في الغالب الى السرعات المعتمدة في المؤشرات العالمية. ويعود 

الى  5432هاية سنة ذلك الى الت خر في تنفيذ مد شبكة االلياف الضوئية الذي تبدل موعد االنتهاء منها من ن

 ، تاريخ انتهاء اعمال تمديد الشبكة من الشركات الملزمة، وفق ما اعلن مدير عام اوجيرو 2021أواخر سنة 

، هذا فضال عن تضارب في المهام بين وزارة االتصاالت وهيئة اوجيرو، والخالف على عماد كريدية

 شركات خاصة.  الصالحيات وقانونية تلزيم وزارة االتصاالت مد الشبكة الى

 برعاية السرايا في االتصاالت وزارة نظمته الذي السريع االنترنت مشروع اطالق حفل في كريدية، أشارو

 إلى يهدف اللبنانية األراضي جميع على البصرية األلياف مشروع ان الى الحريري، سعد الوزراء رئيس

 الى 2444 بين ما انشاء يتضمن لذيا اقإنترنت مستخدمي كل والى ومؤسسة بيت كل الى الوصول ت مين

 بين ما ومدّ  االنترنت عمل ويسرع المستخدمين من أكثر يقترب ان للسنترال تسمح ذكية خزانة 7444

 بما نفسه، الوقت وفي اللبنانية، المناطق جميع في موّزعة الضوئية األلياف من كيلومتر 32444 الى 33444

 للمشروع وسيكون ميغابيت/ثانية. 24 بسرعة االنترنت شبكة الى ولوجلل التقنية هذه استعمال للمستهلكين يتيح

 الناشئة الشركات مجال في وخصوصاً  الوطني االقتصاد ركائز من وركيزة القومي الناتج عل هائلة ايرادات

 لكريدية. وفقاً 

 لسهولة نسبةبال الناشئة االعالمية الشركات تواجهها عقبة اآلن حتى سريع انترنت غياب يعتبر وبالتالي،

 ما وهو افيكس،رواالنفوغ الفديوهات على غالبه في يعتمد والذي تنتجه، الذي المحتوى الى متابعيها وصول

 34الناشئة. االعالمية للشركات الرقمية المنصات على أكبر وقت لبنان خارج من المتصفحين قضاء يعكسه

                                                           
 5432 اذار 30 – االلكترونية المعامالت قانون اقتراح - 33
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 وزيراً  نحاس شربل كان أيام بدأت التي أوبتيك الفايبر شبكة من الثانية المرحلةب المشروع هذا ويعرف

 تنفيذ ويمتدّ  اللبنانية. المناطق كل في األساسية الشبكة مدّ  تتضمن التي األولى المرحلة إنشاء ولّزم للإلتصاالت

 5455.35 ربيع حتى سنوات اربع مدى الى المرحلة هذه

 االقتصاد او المعرفة اقتصاد قطاع لتطوير عدة مبادرات لبنان في تبرز:DBB الرقمية بيروت منطقة -

 والمنافسة والبروز االزدهار على ومساعدتهم اللبنانيين االعمال رواد افكار الحتضان محاولة في الرقمي

 القطاع هذا مواكبة لعدم الدولة الى اللوم يوجه بينما خاصة مبادرات من ت تي المحفزات معظم ان .اال عالميا

 متطلباته. مع يتناسب بشكل

كبيئة تؤمن البنية التحتية للشركات الناشئة وريادة  BDDي هذا االطار تبرز منطقة بيروت الرقمية وف

ألف متر مربع ، بما في ذلك المساحات المكتبية  32. اذ تصل مساحته الى 5432االعمال منذ العام 

الدعم والمساعدة  BDDوالمحالت التجارية، وتتضمن المنطقة انترنت سريع عبر األلياف الضوئية. كما تقدم 

 في تطوير األعمال بما في ذلك خدمات المحاسبة والتدقيق واالستشارات القانونية.

ويعتبر المشروع جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص، بين وزراة االتصاالت وبالتعاون مع شركة 

Berytech  وشركة التطوير العقاريZRE .36 

"اوجيرو" في خططها انشاء مركز وطني للمعلومات يساهم في تقديم  تضع هيئة :مركز المعلومات الوطني -

مجموعة من الخدمات لمختلف القطاعات ابرزها قطاع ريادة االعمال والشركات الناشئة. ويقدم المركز الذي 

سيتم انشاءه خالل العامين القادمين تمكين وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة من 

ل شبكة االلياف الضوئية. اضافة الى تحسين تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات، والمساهمة في انشاء خال

قواعد للبيانات مما سيشجع الشركات على االستثمار و التوظيف، كذلك يساهم المركز في تعزيز تكامل 

 37مة اقإلكترونية.البيانات بين المؤسسات الحكومية المختلفة لتسهيل ت سيس وتقديم خدمات الحكو
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36 - Berytech, ZRE & the Ministry of Telecom Launch Beirut Digital District- Arabnet  https://bit.ly/2J7yM5Y 
 مقابلة خاصة مع مدير التخطيط االستراتيجي وادارة المشاريع في هيئة "اوجيرو" عماد ابي راشد - 37
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 الخالصة

ه الطويل االجل في قلب مشكلة االعمال الناشئة في وجان التحول في استخدام وسائل االعالم هو الت

 ،اي محتوى اعالمي يطرح عليهحيث يظهر الجمهور نفسه غير راغب في استهالك  ،المشروعات االعالمية

 الناشئة والتقليدية على السواء.لمؤسسات االعالمية ما يتيح االستدامةالمالية لب

لذا فان الفرص المقبلة العادة االستثمار في مشروعات تحاكي الجودة وتزود الناس بالمعلومات التي 

الن القيام باالشياء بنفس الطريقة لن  يحتاجون اليها للتصرف، وليس ببساطة كمستهلكين ، بل كمواطنين.

 يكون ذي قيمة في اي مشروع اعالمي جديد.

 "نموذج االعمال " بمعنى " نموذج سسات االعالمية الناشئة تحدث عنؤوالمالحظ ان العديد من الم

وهو فقط جزء صغير من ما يتكون في نموذج االعمال. وبدون نموذج االيرادات، بطبيعة الحال،  "االيرادات

 الل نموذج األعمال األوسع نطاقاً. تنهار المؤسسة مالياً، لكن فعاليتها تقوم على القيمة التي يتّم تقديمها من خ

إن المؤسسات االعالمية الناشئة مدعّوة الى تطبيق التجديد االستراتيجي واعادة التفكير بالتوجهات والفرص، 

اضافة الى ذلك فإن المؤسسات االكاديمية مدعوة الى تحفيز دور االبداع في العملية التعليمية عبر استراتيجية 

، كالتفكير النقدي، وحل 53كار في التعليم من خالل توزيد الطالب بمهارات القرن التعمل على تشجيع االبت

 المشكالت، واقإبداع، واالبتكار، والمثابرة، والقدرة على التكيف، وغيرها.

باالضافة الى انشاء مختبرات ابتكار في المدارس والجامعات لتشجيع انتاج المشاريع الريادية في شتى 

 المجاالت.
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