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 البحث ملخص

 

 الجديدة األلفية بداية مع بالظهور بدأ ٬المعرفة يرتكز بشكل أساسي على ٬االقتصاد من جديد نمط   

 في تأثيرالمعرفة حجمإزداد قد و  .العالمي المستوى على الصاعدة النامية والدول المتقدمةالصناعية  الدول في

 عنصرا  أساسيا  من المعرفة وأصبحت ٬عموما   يةاإلنسان حياةال طانمأ وفي واالجتماعية االقتصادية الحياة

   .عناصر اإلنتاج في إقتصاديات العالم

لبنان الصناعة  )اللبنانية الرؤية التكاملية لوزارة الصناعة وتوجهات  من مرتكزات البحث هذا ينطلق 

كان من ضمن األهداف التي و  (2016-2020) الوزارة وضعتها التيالتنفيذية  والخطة اإلستراتيجية (2025

لإلستفادة وتوظيفها  اوإبتكاره المعرفةتطوير العمل علىعبر  ٬" تشجيع إقتصاد المعرفة " العمالنية للرؤية

 لتحقيق النمو اإلقتصادي المستدام .  هرفي وزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتفي زيادة رأس المال المعمنها 

رسم خارطة طريق امام اإلقتصاد اللبناني ليكون قادرا  على اإلنتقال  في تكمن البحثهذا  أهمية إن 

  .المعرفي والتوسع فيه بكامل أبعاده االقتصاد السلس ودون مشاكل الى
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  قتصاد المعرفةإ

 المقدمة 

إرتبط قد و .اإلنسانية لحضاراتا بناءل ا  أساسيا  مصدر اإلنساني التاريخ عبردائما  المعرفةكانت   

ر مسار قال من اإلنتهذا التطور المتسارع ادى الى  .اإلنسان علومخبرات ووور بتط هذه الحضارات تطوُّ

الى لإلقتصاد  نيرئيس ينموردكاألرض والعمل الذي كان يعتمد على  المجتمع الزراعي أو "اقتصاد الطبيعة"

كعناصر اساسية  العملووالطاقة  والمكننة رأس المالالذي يعتمد على لة" أو "إقتصاد اآل المجتمع الصناعي

ال   شهد المجتمع اإلنسانيالتاريخ  بعد ذلكلكن  .لإلنتاج  ٬مهما   ابتداء  من الربع األخير من القرن العشرين تحوُّ

هم نتائجها أ المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت تشكلو .التطور ةفائقاللوم والتكنولوجيا ثورة العظهورب تمثل

   المعرفة.إقتصاد بهذا العصر  وعرف

 .موردا  أساسيا  من الموارد االقتصاديةوالمعلومات  الذكاءوواإلبتكار المعرفة واإلبداع صبحت أ

ستثمارها إة ويفالمعراألصول إنتاج و  ٬عناصر اإلنتاج أساسيان من ضمن عنصرانأصبح العلم والمعرفة و

رأس المال  منتشكل جزءا  أساسيا  المعرفة  صبحتألقد . زيادة اإلنتاج لكان الحافزالرئيسي كها ستهالإو

أدَّى التطور العلمي و. فضلوالممارسات األواإلبتكارات والخبرات  األفكار على يقومالذي  المعرفي

لال إلىالمتسارع والتكنولوجي  أصبحت و المعرفةالعلم  القائم علىالفكري إلى العمل  يدويمن العمل ال تحوُّ

  . ةمستدامالوالتنمية  لنموتحقيق ال ساسياناأل نصرانهما الع معلوماتالو تكنولوجياال

ا من  رصدتبدأت والمؤسسات الشركات   ا كبير  تنفق وية األبحاث العلمبهدف دعم  إعتماداتهاجزء 

اإللكترونية  جاالتفي الم كبيرلتطور العلمي الان ذلك أ إستثمارا  مهما .تعتبرها يها وعل مبالغ كبيرة

اث إحدالى أدى  والنووية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والفضائية والميكاترونية والنانوتكنولوجية

 ثورة المعلوماتية واالتصاالتفي الدخول في  نجحت الدول الصناعيةو. حياة الناس في جذريةتغييرات 

على هاما   تأثيرا  من خاللها  تمارس وأصبحت ٬اإلنسانية لمواطنيهاوإستخدامها بهدف تحسين نوعية الحياة 

 . العالقات اإلقتصادية الدولية

تحقيق امام لبنان يجب العمل على اإلستفادة منها بهدف هذا اإلقتصاد الجديد يمثل فرصة مستقبلية  

 وإيجاد الحلول المناسبة لالزمات اإلقتصادية التي اإلزدهار لإلقتصاد اللبناني وزيادة النمو في الناتج المحلي .

وإزدياد   ٬(2016)البنك الدولي   % بين الشباب30البطالة الى والتي أدت الى إرتفاع نسبة  يواجهها لبنان

 ٬ 2016سنة   %1.2الى مايقارب  2010% في سنة 10نسبة النمواإلقتصادي من  وانخفاض نسبة الفقر

 ( . 2017تموز  -مليار دوالر )وزارة المالية  78لدين العام الذي بلغ إضافة الى إرتفاع قيمة ا

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
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 : هي مباحثأربعة  إلى تقسيم البحث  تم قدل 

 ته ونشأ نواعها وإقتصاد المعرفةوأبذاتها المعرفة و المعرفة مجتمعات :األول المبحث

 وخصائصه ومؤشراته.

 لكتروني )التجارة واإلدارة اإللكترونية(اإلالقطاع اإلقتصاد الرقمي و :لثانيا المبحث 

  الواقع الحالي لسوق تكنولوجيا المعلومات في لبنان :الثالثالمبحث. 

 طة طريق إلنتقال اإلقتصاد  اللبناني التقليدي الى إقتصاد المعرفةخار : رابعالمبحث ال 
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ها وانواعها المعرفة بذاتالمعرفة و مجتمعات :األول المبحث

 ته وخصائصه ومؤشراته.أوإقتصاد المعرفة ونش
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 - I  قتصاد المعرفةإلى امجتمعات ما قبل التاريخ من 

 

 جمع النباتات البريةو الصيدبتتمثل  ها في: حيث كانت الموارد اإلقتصادية مجتمعات ما قبل التاريخ. 

 

 والرعي والحرف اليدوية الزراعةكانت تعتمد على :ق م( سنة  9000حوالي ) المجتمعات الزراعية   

 .لتأمين مواردها اإلقتصادية           

 

  ( 1750سنة  الثورة الصناعيةالمجتمع الصناعي  )ختراعات اإل هورظمع هذه الثورة بدأت  :  م  

  وغيرها( والتي أدت الى المتعددة  ) في مجاالت التصنيع والنقل والكهرباء والهاتف.... علمية ال           

   على نطاق يزدهر وينمو اإلنتاج الصناعيوبدأ  ٬لم تعرف من قبل إنتاج جديدة إستحداث وسائل          

 ستنزاف إضافة الى إ ٬ زدهار المدنإو ت الحياة اإلنسانيةمستويا وأدى هذا النمو الى رفع ٬واسع          

 .وتلويث البيئةالطبيعية  الموارد          

 

 تميز هذا  وقتنا الحاضر (وحتى بتداء  من الربع األخير من القرن العشرين إ:) إقتصاد المعرفة  -           

الالعصر بحدوث              حيثثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطور٬ ظهور كان نتاجها  عظيمة تتحوُّ

 وتطويرها المعرفة إنتاج  ت عمليةبدأو هم نتائجها. أ تصاالتالمعلوماتية وتكنولوجيا اإل تشكل          

 وتوظيفها وإستثمارها بكفاية في جميع المجاالت االقتصادية واإلجتماعية والسياسية وإبتكارها           

 وصوال  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.          

                 

  حوالي الرقمي ) الحاسوبثورة بدأت   : البنية التحتية القتصاد المعرفةأساس  اإلقتصاد الرقمي -         

   Laptop م(1980سنة حوالي الشخصي ) ثورة الحاسوبو  م(1950 سنة          

  م( 1995 سنةالتجارة اإللكترونية )وصوال  الى   م( 1990سنة حوالي )  Web ثورة الويبو        

  LinkedIn, Facebook, and Twitter.     م(2005سنة ) جتماعياإلالتواصل  شبكاتوإنتشار          

  ٬الكمبيوتر الماديةصناعة أجزاء ومكونات قطاع صناعة التكنولوجيا والمعلومات الذي يبدأ من نما          

 والتي أستخدمت على نطاق واسع في كافة   ميةاإللكترونية الرق الكمبيوتر وتطبيقات برامجوينتهي ب         

 المجاالت اإلقتصادية والعلمية واإلجتماعية والسياسية ..... وغيرها  وعرف هذا اإلقتصاد بالرقمي.            
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II - المعرفة أنواع 
 

 والقابلة ٬كمأ ونوعا   عنها والمعبر النظامية ٬المرمزة ٬الرسمية المعرفة هي :موثقةالالصريحة و المعرفة 1-

 ٬التجارية النشر٬األسرار االختراع٬ حقوق براءات ٬ المحمية الفكرية الملكية٬المواد العلمية ٬ )والتعليم للنقل

 الموثقة المعرفةو الخ(...أعمالها تقييم ومعايير وخططها العمل٬ وإجراءات وخدماتها٬ أدلة المؤسسات منتجات

 والشركات.المؤسسات  وإدارة مراقبةا في أساسي تلعب دورا  

 

 توجد التي و والتعليم٬ للنقل قابلة غيروالذاتية والكامنة  ٬الرسمية غير المعرفة وهي :الضمنية المعرفة 2-

 الخبرات و المهارات مجموعة تمثل المعرفة هذه .الشركاتالعاملين في المؤسسات او  األفراد عمللدى 

 لعمله الفرد ممارسة و أداء خالل من نتيجتها تظهر وإنما عنها اإلفصاح كنمي ال التي و الفرد داخل المختزنة

 مشاركتها أو رسمية٬ معرفة إلى تحويلهاو ترتيبها بصعوبة تتميزو.  األفراد بين تناقلهاو  تداولها يمكن وال

 .اآلخرين مع

 

 

  . الضمنية معرفةأنواع ال

 

 ( ( know-what معرفة ماذا -

 .وهي التي تعنى بمعرفة األرقام والوقائع والبيانات

 

 :(know-who) معرفة من -

 وهي معرفة من هو الذي يعرف هذه المعلومة او تلك.

 

   (:Know why (لماذا معرفة -

 لألشياء.الطبيعية وهي المعرفة العلمية والمبادىء والقوانين 

 

 (:know-how  (معرفة كيف -

 والمهارات التي يمتلكها الخبراء والتقنيين وغيرهم للقيام باألعمال .  وهي المعرفة
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III- إقتصاد المعرفة 

 

 اوالً : تعريفه

هو عنوان وكر النمساوي بيتر درو يقتصادالعالم اإلمصطلح إقتصاد المعرفة  اول من إستخدم 

الذي نسبه و(٬ 1969سنة The Age of Discontinuity في كتابه "عصر االنقطاع" ) الثاني عشرالفصل 

فكرة "اإلدارة العلمية" التي وضعها فريدريك  أنشأ الذي ادي فريتز ماكلوب في كتابه إلى االقتصدروكر 

 (.(wikipedia.org  وينسلو تايلور

هواالقتصاد الذي يتمحور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها وتطويرها وإبتكارها  

وتوظيفها٬ بهدف تحسين نوعية الحياة اإلنسانية في كافة مجاالتها من خالل تقديم خدمات معلوماتية قيمة ٬ 

تفعيل البحث العلمي والمعرفي مال الى استخدام العقل البشري كرأس الوتطبيقات تكنولوجية متطورة. إضافة 

إلحداث مجموعة من التغييرات اإلستراتيجية في إقتصادنا الوطني بهدف تنميته ليصبح مواكبا  لتحديات نظام 

 العولمة الجديد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٬ والتنمية المستدامة.

 

  نشأته::  ثانياً 

 أن فبعد البشرية٬ المعرفة على أساسا   يعتمد جديد نظام إلى كبيرا   تحوال   يتحول العالمي االقتصاد بدأ  

 المعرفية٬ الماكينة بواسطة مسيرا   اليوم أصبح ٬الخام والمواد الصناعية واآلالت البدنية القوة على يرتكز كان

 إنتشار رافق ٬العشرين القرن من األخيرة الثالثين السنوات في.  بالمعرفة فيه المضافة  القيمة تزداد حيث

المعلومات تكنولوجيا  تقنياتقطاع  في وسريع تطورهائل   عالميا   بعضها على األسواق وإنفتاح العولمة فكر

 إلى المجتمعات دى ذلك الى تحولوأ.  وتوزيعها ونقلها ومعالجتها المعلومات حفظ وتقنيات واالتصاالت

 إعتماد في ذلك المعلومات . وقد تجلىتكنولوجيا  على كبيرا   اقتصادها إعتمادا   يعتمدحيث  معرفية مجتمعات

والمعلومات  البياناتكافة  على الحصول توفر التي المعلومات تكنولوجيا على االقتصادية القطاعات مختلف

 االقتصادية. الموارد من أساسي مورد إلى المعرفة تكنولوجيا المعلومات ثورة حولت وقدبدقة وسرعة. 

ويخلق  اإلنتاجية في يزيد فهو اإلنتاج٬ عواملأهم   المعلومات أحد مجال تكنولوجيا في اإلستثمار وأصبح

 التطورو  للتنمية قاطرةتعتبران والمعرفة  المعلومات أصبحت تكنولوجياوالعمل .  فرص المزيد من

  العالم. دول مختلفل االقتصادي

ذاتيا  عند تشاركها  تتوالدتتطور و  المعرفةذلك ان   ٬قتصاد الوفرةأو إقتصاد المعرفة٬ عرف هذا با 

الحقة على النسخة من المعرفة  اآلخرين٬ وبفضل التكنولوجيا الرقمية٬ فإن التكلفة الحدية ألي نسخة ع م

وفرة في  يخلق( تتضاءل تدريجا  إلى أن تصبح أقرب إلى الصفر. وهذا  مرتفعة السعراألولية )التي تكون 

 القتصاد المعرفة. السمة األبرزيصبح مبدأ الوفرة هو  واإلنتاج 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Age_of_Discontinuity&action=edit&redlink=1
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  :ثالثاً: أهميته

  :بالمساهمة في  ايمكن إيجازه

  عن طريق استخدام األساليب  نوعيتهتطوير و اإلنتاجوتقليل تكاليف زيادة اإلنتاجيّة وتحسين األداء

 المتقّدمة والوسائل التقنيّة الخاصة باقتصاد المعرفة.

  مرتبط ال الدخل الفرديّ ئدها الماليّة٬ وزيادة عوامن خالل إنشاء المشاريع وزيادة  ميقوالدخل الزيادة

 .المعرفةقتصاد إبنشاطات 

  هذه الفرص كما تتميّز   ٬المعلومات واإلتصاالت اوجيتكنول ن مجاالتضمتوفير فرص عمل عديدة

 بأنّها متنوعة٬ ومتزايدة٬ وواسعة.

  ومستدام بشكل سريع االقتصادتطور مّما يؤدي الى  ٬تصاديّةالنشاطات االقتطوير. 

 مجاالت المعرفة العمليّة والعلميّةوخصوصا  في  ٬اتاالستثمارتوسُّع و فير البيئة الضروريّة لجذبتو  

 إنتاج المعرفة.يساهم في تزايد مّما يؤدي إلى بناء رأس مال معرفي 

  ي ٬ ويؤد٬ وتطويرها عتماد على موارد المعرفةاإلمن خالل  ٬الموارد الطبيعيّةستخدام إالتقليل من

 .تطور النشاطات االقتصاديّة وديمومة ذلك إلى ضمان استمرار 

  ٬ ويعّزز االستثمار برأس لمعرفيؤدي إلى زيادة االهتمام باإلنتاج اإذ ي ٬ككل صاداالقتتغيير هيكليّة

األمر الذي يؤدي  الخاصة بالمنتجات المعرفيّة الصناعية الصادرات ويشجع دعممال المعرفي٬ ويال

 .الى تخفيض العجز في الميزان التجاري

 :1 رقم رسم

 

 .واالقتصاد. دور اإلقتصاد في تحقيق النمو اإلقتصادي  اإلدارة كلية/الكوفة جامعة.  طاهر جبار الشمري محمد المصدر : 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 جدول مقارنة بين اإلقتصاد التقليدي واإلقتصاد المعرفي:   رابعاً 

 1جدول رقم

 : االقتصاد المعرفي : االقتصاد التقليدي

 االستثمار في رأس المال المعرفي. - االستثمار في رأس المال المادي. -

رجة الجهد العضلي )الملموسات( بد ىاالعتماد عل -

 .أساسية

درجة االعتماد على الجهد الفكري )الالملموسات( ب -

 .أساسية

 والمعرفة. االختراع٬ التجديد٬ االبتكار٬ المال(. رأس ٬الالعم) اإلنتاج عوامل-

غالبا  األسواق في ظل منافسة تتحكم فيهااستقرار  -

 .بعض الشركات

التي تعمل في ظل تنافسية ديناميكية األسواق و -

 مفتوحة.

هي المحرك  Mechanization ةنكنالم -

 األساسي لالقتصاد الصناعي.

هي المحرك األساسي  Digitizationالرقمية  -

 لالقتصاد المعرفي. 

التوظيف الكامل للقوى العاملة دون تحديد  -

 مهارات مميزة ألداء العمل.

لعالية التي تتفاعل المهارات ا ووذ مالاستخدام الع - 

 التدريب المستمر.مع التعليم و

 عند كثرةتصاد ندرة٬ حيث تنضب موارده اق -

 االستخدام.

عند حيث تزداد موارده )المعرفة( قتصاد وفرة٬ إأنه  -

 االستخدام. كثرة

تناقص العوائد  لقانون تقليديخضوع االقتصاد ال -

  .مع اإلستمرار في اإلنتاج )تزايد التكاليف(

خضوع االقتصاد المعرفي لقانون تزايد العوائد  -

 )تناقص التكاليف( مع االستمرار في االستخدام.

القوى العاملة في االقتصاد العالقات بين اإلدارة و -

 التقليدي تتسم باالستقرار.

القوى العاملة في االقتصاد العالقات بين اإلدارة و -

بعدم االستقرار٬ إذ ينتفي مبدأ التوظيف المعرفي تتسم 

 مدى الحياة.

 بزمان أو مكان. يدمق غير - مقيد بزمان و مكان. -

في اإلدارة اقتصاد المعرفة٬ رسالة دكتوراه  المصدر: علي بن حسن يعن هللا القرني٬ متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات

 .٬49 ص: 2009التربوية والتخطيط٬ قسم اإلدارة والتخطيط٬ كلية التربية٬ جامعة أم القرى٬ المملكة العربية السعودية٬ 
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  مميزات إقتصاد المعرفةخصائص و:  خامساً  

 

 إقتصادي –على المستوى الماكرو اوالً: 

 

 اإلبداع واإلبتكار:  - 1

  التكنولوجيات ظهور ثورة إلى المجاالت مختلف في واإلبتكاري المعرفي اإلبداعي التطّور أّدى 

 والتجارة اإللكترونية٬ الحكومةتشكل  الذيو ٬الرقمي االقتصادالتي عرفت ب واإللكترونيات المتطورة

 اإلبداعية الصناعات أّدتوقد  اهم مكوناته. اإللكترونية والبنوك اإللكترونية٬ واإلدارة اإللكترونية٬

عند  تؤّمنها التي والرفاهية الجودة لناحية ٬االبتكار منتجات إلى المستهلك نظرة تغيير إلى واالبتكارية

  . إستهالكها

 ثقافة تعزيزالى  اتهماهتمام والعلوم التعليمفي مجاالت  ستراتيجياتإلوا اتالسياسصانعو حّول و  

 والسلع العلمية البحوثو المعلومات قيمة من تأتي المضافة القيمة أنّ لهم  تأكد أن بعد بتكارواإل اإلبداع

 بمجتمع يتعلّق ما كل فيو واالتصاالت المعلومات لقطاع التحتية البنيةفي  االستثمار تحّول وهكذا .المبتكرة

 المؤتمرات وتنظيم البيانات وقواعد اإللكتروني والبريد واإلنترنت الرقمية الشركاتوإنتشرت  المعرفة٬

 األوتوماتيكية الصناعات وانتشرت األعمال٬ من كثير في اإلنسان مكان"الروبوت" حلّ و اإللكترونية. 

 المعلومات٬ من ضخمة كميات على تحتوي إلكترونية بوابات بناء التقدم هذا أتاحلقد  .وغيرها والتحويلية

بظهور  االقتصادي النشاطوتميز  .(الين أون أميركا ياهو٬ ٬غوغل) اإللكترونية البحث محركات وانتشرت

 وكوريا كالصين٬ اقتصادية قوىأدت الى صعود  المعرفة٬ حقول مختلف في جديدة وإبداعات ابتكارات

 .وغيرها وماليزيا٬ ٬وتايالند كونغ٬ وهونغ والهند٬ الجنوبية٬

  والتكنولوجيا موعلال -2

تأثيرها  زادو .اإلنتاج يةعمل فيو يةاالقتصادالقطاعات جميع م والتكنولوجيا في وعللف اتوظيتزايد  

المعرفة أصبحت المنظومة االقتصادية. فقد  يفوالتنظيم واإلبتكار والتعلم ميعلى التعل والقدرة الخبراتعلى 

لمؤسسات الميزة التنافسية لتعزيزبهدف  تستثمر وأصبحتللنمو٬  يالرئيسالمصدر العلمية والتقنية

 . المنظومة االقتصادية حجم دورها ضمنزيادة و والصناعات

 العولمة -3

سياسية وأصبحت داخل بلد بعينه بل تخطى كل الحدود الجغرافية واللعمل ق ااسوأ لم يعد يقتصر وجود

 توأصبح العالمى حصتها السوقية في كل انحاء صل علهلكين وتحالمستجميع تصل الى الشركات العالمية 

 المكان والزمان. تخطى حدودتعلى مدار الساعة وتتابع ل اعماأل
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 الطلب والعرض -4

العرض في االقتصاد التقليدي٬ حيث أن حاجات المجتمع كانت أكبر من يحدد حجم الطلب هو الذي  

. بفضل  الطلباصبح يحدد المعرفة فإن العرض  قتصادإ. أما في ظل تلبيتهاقدراته اإلنتاجية على تفوق 

واكثر تنوعا  وأفضل من حيث الجودة  يةأكبر من حيث الكمالعرض  أصبح ٬اإلنترنتالتكنولوجيا الرقمية و

 الكتب الرقمية...( .  -التطبيقات -)البرامج

 )غير الملموسة(األصول الفكرية  -5

الفكرية  األصولإنتاج إلى )الملموسة (  األصول المادية  إنتاج منحول في إقتصاد المعرفة بدأ الت 

" "مايكروسوفت ةل شركالعالم. وتمث في يةاالقتصادالقطاعات في مختلف جليا  ذلك ظهر و )غير الملموسة(

بدأ . و )غير الملموسة(القيمة السوقية ألصولها الفكرية زيادة عندما سعت الى في اقتصاد المعرفة٬  مثاال  

أفكار وتطبيقات معرفية وبرامج الفكرية )األصول من  هاموجوداتإلستثمار في ينجذبون الى ا ونالمستثمر

    .لتحقيق اإليرادات المرتفعة( وغيرها

  سرعة نقل المعلومات  -6

ترنت الصناعية والبريد اإللكتروني وشبكة اإلنألقماراكاالفتراضي والمعلوماتي عالم تقنيات التستخدم  

قد أصبح  و.  حول العالمبسرعة  بهدف تبادل المعلومات الحديثةوسائل اإلتصال والتواصل  وغيرها من

 جميع األعمال على مدار الساعة وفيإدارة واإللكترونية التجارة بحيث تقوم رقمية  إنشاء شركات باإلمكان

 . أنحاء العالم

 المرونة والتكيف-7

)الزراعية والسياحية ادات لك إقتصاد المعرفة القدرة الفائقة على التجدد والتواصل مع غيره من اإلقتصتيم

التي يتسارع اليومية مع المتغيرات والمستجدات الحياتية التي تسعى الى اإلندماج فيه والتكيف والبيئية ..( 

 ثيرها. معدل تّغيرها وحجم تأ

 حرية الدخول والخروج  -8

كل بل هو إقتصاد مفتوح بالكامل امام  ٬أمام الدخول والخروج  في إقتصاد المعرفةال توجد عوائق او عقبات 

 بأبعاد وجوانب هذا اإلقتصاد.   ينمعرفة ووعي كاملمن يرغب في التعامل معه والدخول فيه ويمتلك 

 إحترام الحقوق -9

المتعاملين في اإلقتصاد  جميع األطراف(  ...التجارة اإللكترونية -وراتنشمال -) األبحاث حقوق حماية 

 . مؤمنةالمعرفي 
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 الشبكات اإللكترونية  -10

"الشبكات"٬ وأخذ ما األسواق اإلفتراضية في العصر الجديد تتراجع لصالح  التقليدية بدأت األسواق 

 ومقدمي الخدمات في اإلقتصاد الجديد . بمفهومها التقليدي المعروف لملكيةيحلُّ مكان ا Access لنفاذيسمَّى ا

أو استئجارها٬ أو يفرضون رسوما  على الدخول إليها  الشبكاتهذه  يعمدون إلى منح اآلخرين حق استخدام

 . أواالشتراك فيها

 الرقمنة -11

 تخزين ومعالجة المعلومات المعرفية.سعة نقل و سرعة ثير كبير علىلعملية رقمنة المعلومات تأ

 العالم اإلفتراضي -12

اإلدارية ...(  المعامالت-لكترونيةاإلفتراضي )التجارة اإل اإلنترنت أصبح العالم اتالرقمنة وتوفر شبكبفضل 

 حقيقة واقعة.

 

 إقتصادي –على المستوى المايكرو ثانياً:

 

 التكيف مع رغبات الزبائن -1

تعتمد والتسويق المكثف والتوزيع بل تعتمد فقط على اإلنتاج في اإلقتصاد المعرفي لم تعد الميزة التنافسية 

 جيدة وخدمات مصممة خصيصا  وفق رغبات وحاجات المستهلكين.ذات نوعية إنتاج سلع على 

  المضافة   ةقيمال -2

مجاالت خلق القيمة و .في إقتصاد المعرفة المعرفة مكونا  أساسيا  من مكونات اإلنتاج أصبحت  

أصبحت متعددة ومتنوعة  إختراعات.. ( -أبحاث -كتب  -تطبيقات -)برامج المعرفية لمنتجات المضافة ل

نها قابلة ٬ كما أيتم إستخدامها إن لم المضافة تفقد قيمتها المنتجات المعرفية  ومتجددة وتكاد تكون ال نهائية. 

رفع المعرفية إلى  هذا األمر يدفع منتجي السلع.  ةتطورجديدة وم هر معرفةحالما  تظالمضافة ألن تفقد قيمتها 

 .تف النقالة...(االهو -ة الكومبيوترأجهز )في األسواق للمرة األولى  عرضهاأسعارها عند 

  الفكريةملكية ال -3

نتيجة لتقاسم  ل اقتصاد المعرفة إلى اقتصاد الوفرةوهذا ما يحوّ المحدودة غير بالملكية  المعرفةتتميز  

فيه. كما أن  موجودةال المعرفةيمتلك عمليا  يظل ٬ فإنه معرفيال همنتجمالك العندما يبيع  المعرفة وتشاركها.

هناك . واإلستفادة منهاوتطويرها  ستخدام هذه المعرفةإ القدرة علىه يمتلك فإن معرفيالذي يشتري المنتج ال

 صناعة تكنولوجيا منتجاتخصوصا  وحمايتها. و وتوثيقهاة لمعرفا الملكية الفردية صعوبات كثيرة في تحديد
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تمثل وخصوصا  عبر شبكة اإلنترنت . التحويل هائلة للنسخ واإلرسال والتي وفرت إمكانات  المعلومات

منظمة التجارة العالمية  عملتالتي و   ٬حماية الملكية الفكريةلأهم األساليب براءات االختراع و حقوق النشر

 .  (TRIPS)  بالملكية الفكرية المتعلقة تفاقية "الجوانب التجارية ا عبر وضع حمايتهاعلى 

  التكلفة اإلجمالية -4

كتاب  -تطبيقات -)برنامج معلوماتيإلنتاج النسخة األولى من المنتج المعرفي اإلجمالية التكلفة برتتع 

رواتب..(  –وتتضمن الكلفة الثابتة )إيجارات مكاتب   عالية أبحاث ودراسات علمية ....( –خرائط  -الكتروني

من المنتج المعرفي  عادة إنتاج النسخ اإلضافية التكلفة الحدية إل٬ ولكن والكلفة المتغيرة )تكاليف اإلنتاج(

تعزيز لى دفع الشركات إيشجع المنتج على اإلحتكار في األسواق وتوهذا ما  جدا .  ة منخفضةعاد تكون

وهذا ما يؤدي الى  بأسعار مرتفعةالسلعة بيع النسخة األولى من .بعض الشركات تقوم ب رأسمالها المعرفي

 .بصورة مطَّردة مع زيادة اإلنتاجرتفع بسرعة وتالتي الربحية تزايد 

 (Outsourcingرج )اعملية اإلنتاج الى الخ نقل  -5 

األساسية وتعهد بهذه المهمة لشركات لسلعها عن اإلنتاج المباشر تتخلى  شركاتبعض ال بدأت  

صة عة في بلدان أخرىباإلنتاج  متخصِّ نخفاض إ٬ بسبب متدنيةكلفة اإلنتاج فيها حيث  ٬حول العالم ٬ وموزَّ

 والمعلوماتي والتطويريو اإلبداعي البحثي بتركيز جهودها على الجانب قوم الشركات . وت أجرة اليد العاملة

 مصنعينتتعاقد مع و األفكار  واإلبداعات والتصاميم تبيعحيث  ( ...وتمبرلند ونايكي ات أديداسشرك)  للسلعة

 .  فكارها وإبتكاراتهاأل الماديةلمنتجات إلنتاج افي جنوب شرق آسيا 

المعدات )كادية الماألصول تالك عن ام ستعاضةلإل لدى الشركات ةمتزايدأصبح هناك رغبة  

وذلك إنطالقا  من فكرة أن الملكية المادية   .استئجارهإبوالقيام  وغيرها( الصناعية والمكتبية٬ ومعدات النقل 

 حديثةالإقتصاد المعرفة  قاسوا متطلبات مع على التكيُّفقدرتها تعيق حركة الشركة و الحجم الكبيرة

  .خطوط إنتاج الى أخرىمن  هولةبساإلنتقال  يةإمكانو  ٬وتقلباتها

 ( Product Cycle Decreasing) حياة المنتجتناقص دورة   -6  

 ٬ تقادم بسرعة والسلع والخدمات تألجهزة ل اإللكترونيالقطاع الصناعي منتجات ظرا  إلى أن ن 

ي ما تزال في الوقت الذو. واألوفر لاألفضالخيار او الخدمة لفترة قصيرة جديدة سلعة لى يصبح الحصول عف

)األكثر تجهيز الجيل الثاني المنتجة ب اتتقوم الشركسوق٬ للبيع في امعروضة لبعض األجهزة اإللكترونية فيه 

الجيل وتطوير تصميم  علىث والتطوير حبلايبادر قسم إلنتاج٬ في حين ا مرحلةفي منها إلدخاله تطورا  ( 

نها ق قبل اسواأل على دخول ةالشركقدرة إن  نفسه . المنتجمن الثالث  الحصول على هوامش من غيرها يمكِّ

   .عالية  ربح
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 :2رسم رقم  

 

 م. 2015 حزيران 4 - 3 األردن٬ عّمان٬. العربي الوطن في عليها القائم واالقتصاد المعرفة مجتمع إلى التحول مالمح محمد. . مراياتي:  المصدر
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  المعرفة:مؤشرات اقتصاد  :سادساً 

 البيانات أنّ  نرى حيث المعرفة ٬ مجتمع عليه يقوم الذي الرئيسي األساس العلمي البحث يشكل 

 جميعا تشكل والمعلومات٬ االتصاالت ومؤشرات العلمية والمنشورات االختراع وبراءات باألبحاث المتعلقة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي »يشير التقرير الصادر عن . والمعرفة لمجتمع األساسية المؤشرات

على البحث العلمي في لبنان في العام المالي الى أن نسبة اإلنفاق  2014الصادر في العام « آسيا ـ االسكوا

وتشير قاعدة معطيات البنك الدولي . في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 0.2ال تتجاوز نسبة  2007

في المئة من الناتج المحلي على البحث  0.2 مايقارب  فقينوالمجلس الوطني للبحوث العلمية الى ان لبنان 

 (. 2009UNDPوفقا  ألرقام سنة   )  العلمي

 حسب تصنيف "األونكتاد" تواالتصاال مؤشرات تكنولوجيا المعلومات -1

 2جدول رقم 

 المصادر : المؤشرات : الدليل / البعد :

 التوصيل

 عدد مصنفي االنترنت لكل فرد. -

 عدد الحواسيب الشخصية لكل فرد. -

 .دعدد الخطوط الهاتفية الرئيسية للفر -

 عدد المشتركين في الهاتف النقال لكل فرد.  -

 لالتصاالت السلكية و الالسلكية.االتحاد الدولي  -

 النفاذ

 عدد مستقبلي االنترنت لكل فرد. -

 األمية٬ النسبة المئوية من السكان. -

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.  -

 .كلفة التخابر المحلي -

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية.  -

 الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة.  -

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية و الالسلكية. -

 السياسة

 وجود بدالة انترنت. -

 التنافس في االتصاالت المحلية. -

 التنافس في الخطوط المحلية. -

 التنافس في سوق مروجي خدمة االنترنت. -

 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية -

 سلكية. االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والال -

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية. -

 استخدام حركة االتصاالت
 الحركة الدولية الداخلية. -

 حركة االتصاالت الدولية الخارجة. -

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية. -

 االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية. -

 

 .٬23 ص: 2003مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المجتمع المبني على المعرفة٬ األمم المتحدة٬ نيويورك٬ المصدر: االسكوا٬ 
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 : قتصاد المعرفةمؤشرات إ -2

 3جدول رقم 

 مفهوم العنصر )مؤشرات البنك الدولي ( المؤشرات المطلوبة للعنصر العنصر الرئيسي

 البحث والتطوير

 Research and Development 

 تصدير التقنية العالية كنسبة من التصدير الصناعي.. 1

 عدد العلماء و المهندسين العاملين في مجال البحث والتطوير.. 2

 إجمالي العاملين في البحث والتطوير على المستوى الوطني كنسبة للسكان.. 3

 جمالي.إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج الوطني اإل. 4

 المتوسط السنوي ألعداد براءات االختراعات الممنوحة.. 5

 التطوير من رجال األعمال للفرد. ما يتم إنفاقه على البحث و .6

 وهو مقياس لمستوى البحث *

والتطوير التقني الذي يعكس 

وتطبيق  القدرة على االبتكار

 التقنيات الجديدة.

 Education and Trainingالتعليم والتدريب 

 إجمالي اإلنفاق على التعليم لكل فرد. .1

 الكتابة.معدل معرفة القراءة و .2

 ب / المدرس في المرحلة االبتدائية.النسبة الط .3

 / المدرس في المرحلة الثانوية. البنسبة الط .4

 التسجيل في المرحلة الثانوية. .5

 التسجيل في المرحلة الجامعية. .6

ويُعد المدخل األساسي  *

لالقتصاد المبني على المعرفة٬ 

و هو يركز على الموارد 

 البشرية.

 البنية المعلوماتية 

IT infrastructure 

 مقدار االستثمار في وسائل االتصاالت. .1

 الهواتف العاملة المستخدمة لكل ألف من السكان. .2

 اشتراكات الهاتف المحمول لكل ألف من السكان. .3

 التلفونات العاملة لكل ألف من السكان.  .4

 التلفزيون و الراديو لكل ألف من السكان. .5

 أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان. .6

 تكلفة المكالمة الدولية. .7

 الدوريات و الصحف اليومية لكل ألف من السكان. .8

وهو عنصر يشمل كل ما  *

يتعلق بالجوانب المتعلقة بنشر 

المعلومات عبر وسائل 

 واإلعالم.         االتصاالت 

 Computerالبنية األساسية للحاسوب 

Infrastructure 

 نسبة المشاركة الدولية في الحاسوب. .1

 أعداد أجهزة الحاسوب لكل ألف من السكان. .2

 نسبة المشاركة الدولية في البنية األساسية للحاسوب بالثانية. .3

 طاقة الحاسوب لكل فرد. .4

 أعداد مستخدمي اإلنترنت لكل ألف نسمة من السكان. .5

 مواقع اإلنترنت لكل عشرة آالف نسمة من السكان. .6

ويعكس هذا العنصر مدى  *

توافر الحاسوب بوصفه أداة 

 ة.لتقويم القاعدة المعلوماتي

. 43. ص: 2004السابع عشر٬ المصدر: علي نور الدين إسماعيل٬ اقتصاد المعرفة من منظور رياضي: الدولة العربية حالة للدراسة٬ المجلة االقتصادية السعودية٬ العدد 

 .باالعتماد على تقرير البنك الدولي
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 4جدول رقم 

 

 :3رسم رقم 
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 ( جنيف–مكتب األمم المتحدة (  2017مؤشر االبتكار العالمي  -3

نسخته العاشرة هذا العام٬ هو تقرير يشارك في نشره  تصدر٬ الذي 2017 شر االبتكار العالميمؤ 

كل من جامعة كورنيل والمعهد األوروبي إلدارة األعمال )اإلنسياد( والمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

في  2017ويشير مؤشر االبتكار العالمي  ). المتخصصة٬ وهي إحدى وكاالت األمم المتحدة WIPO)الويبو

إصداره العاشر إلى استمرار الفجوة في القدرة االبتكارية بين البلدان المتقدمة والنامية٬ ومعدالت النمو 

و تحتّل اإلمارات . االستثنائية ألنشطة البحث والتطوير على مستوى الحكومات والشركات على السواء

ستفيدة من زيادة توافر البيانات٬ ٬ مالعربية ( المرتبة الثالثة في المنطقة35لمرتبة العربية المتحدة )ا

من أصل  16في نماذج األعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وترد  ومجموعات االبتكار

( 43ا )المرتبة دولة في العالم٬ ومنها تركي 100اقتصادا في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا ضمن أعلى  19

( 59( وأرمينيا )المرتبة 56( والكويت )المرتبة 55( والمملكة العربية السعودية )المرتبة 49وقطر)المرتبة 

( وُعمان 74( وتونس )المرتبة 72( والمغرب )المرتبة 68( وجورجيا )المرتبة 66والبحرين )المرتبة 

 83).)( واألردن )المرتبة 82 وأذربيجان )المرتبة (81ولبنان )المرتبة  ( 77)المرتبة 

  :مرتبات الصدارة

 سويسرا  .1

 السويد  .2

 هولندا  .3

 الواليات المتحدة األمريكية  .4

 المملكة المتحدة  .5

 الدانمرك  .6

 سنغافورة  .7

 فنلندا  .8

 ألمانيا  .9

 إيرلندا  .10

 جمهورية كوريا  .11

  كسمبرغ ول .12
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I- الرقمي االقتصاد 

 اوالً : التعريف

عتمدعلى تكنولوجيا المعلومات في كل مرحلة من وي يعتبر أساس البنية التحتية القتصاد المعرفة 

مرورا  بصناعة  ٬إبتداء من الثقافة والتدريب والتعليم ٬مراحل صناعات تكنولوجية المعلومات واإلتصاالت 

الواسع في التقنية السريع وإنتهاء بصناعة برامج الكمبيوتر. إن التقدم  ٬أجزاء ومكونات الكمبيوتر المادية

الفيلم٬  عملية الرقمنة التي تعمل عبر تجزئة الصورة المرئية٬ الصوت المسموع٬خاصة ومية اإللكترونية الرق

وط الهاتفية والمعلومات... وغيرها إلى آحاد واصفار )شيفرة الكمبيوتر( ومن ثم إرسال هذه االرقام عبر الخط

 ( . Digital Economyج االقتصاد الرقمي )اأنتأدى الى  ٬أو الموجات الهوائية

 

 مميزات ومقومات االقتصاد الرقمي : ثانياً 

 يعتمد اإلقتصاد الرقمي على الذكاء البشري بشكل رئيسي. -1

 التكلفة األساسية تكمن فى البحث والتطوير وليس فى األجهزة والمعدات كغيرها من الصناعات. -2

في أي بقعة جغرافية تقع ضمن الرقمي الذي يؤمن النفاذ المجاني الى شبكات اإلنترنت وإستخدامها الهواء  -3

 .جبال...( –شواطىء  -محميات طبيعية  -)حدائق نطاقه

 الكتب .....( –الرسائل  -السلع -المعامالت -االتصاالت -)المعلومات Digitationعملية الرقمنة  -4

 -األسواق –المدارس  –الشركات  -الحكومة والوزارات  –العمل ضمن العالم االفتراضي  ) االجتماعات  -5

 الجامعات وغيرها....(

 الرقمي بين األفراد والمنشآت والجهات والوزارات الحكومية والمؤسسات والحكومات الدولية. التشبيك -6

التطبيقات الرقمية  -برامج الكومبيوتر -األبحاث العلمية  -) األصول الفكرية تجات الذكيةتقديم المن -7

 وغيرها...(

 كتروني.توقيع أإلالكترونية وشيكات إإلالرقمية٬ النقود البريد إلكتروني٬ ويب٬  -8

يتطلب اإلقتصاد الرقمي المثابرة على التعليم والتدريب المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم  -9

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.

التي تقدمها  التواصلوسائط تأمين الى ة إضاف المعلوماتوفرة  التي تؤمن Networkingعملية التشبيك -10

 .الشبكات
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 الرقمي: مكونات القطاع اإللكتروني اولثاً ثا

ومنهما تتفرع   األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونيةيتكون القطاع اإللكتروني من مكونين أساسيين :   

 المكونات الفرعية لإلقتصاد الرقمي.

 او الرقمية األعمال اإللكترونية - 1

 األعمال اإللكترونية على انها التحول في اإلداء من التقليدي الى اإللكتروني ٬ وتشمل  :تعرف 

ة وممارسة النشاطات اإلدارية باستخدام وسائل تكنولوجيا يوظائف اإلدارال: وهي تنفيذ  اإلدارة اإللكترونية -

 دارة اإللكترونية الى قسمين : المعلومات وإستخدام المعدات اإللكترونية وعلى رأسها الحاسوب ٬ وتنقسم اإل

او  القسم األول : اإلدارة الداخلية والتي تتعلق بتنفيذ األعمال اإلدارية واالنشطة اإلدارية داخل المؤسسة

   . الشركة

 القسم الثاني : يتعلق بتنفيذ وإدارة الخدمات الخارجية للمؤسسة او الشركة .

األرشفة اإللكترونية ألرشفة األعمال والوثائق وحفظها وبرامج : وهي إستخدام أنظمة  األرشفة اإللكترونية -

 على أجهزة الحاسوب واألقراص المدمجة وغيرها.

 اتوعلى مدار الساعة ٬ ومنها الخدم وهي تقديم الخدمات وتنفيذها إلكترونيا  :  الخدمات اإللكترونية - 

 .لحكومية اإللكترونية والمصرفية ا

 التجارة اإللكترونية -2

تعرف التجارة اإللكترونية على انها تنفيذ النشاط اإلقتصادي من بيع وشراء وتبادل للسلع والخدمات 

٬ باستخدام تكنولوجيا  او الرقمية ةاإللكترونيشبكات راف النشاط اإلقتصادي عبر الوالمعلومات ما بين اط

 المعلومات واالتصاالت والوسائط واالساليب اإللكترونية  وتشمل:

شراء وتوفير السلع والخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  : اإللكتروني ستهالكاإل -

 والوسائط واألساليب اإللكترونية .

االنترنت ٬ او بإستخدام ة على شبكوبضائعهم  بعرض منتجاتهموالموردين المنتجين  قيام :البيع اإللكتروني -

وتنفيذ عملية البيع باستخدام الوسائط  ٬مستخدمينلل بيع المباشرالبغرض األخرى  الوسائط اإللكترونية 

 اإللكترونية.

على شبكة االنترنت ٬  والتعريف بها خدمات والترويج لهاعرض السلع وال : التسويق واالعالن اإللكتروني -

رونية االخرى المتخصصة اإللكتروني ٬ او على المواقع  اإللكتأو الشركة اما على موقع المؤسسة 

غيرها( ٬ وكذلك باستخدام الرسائل وياهو )غوغل و محركات البحث٬ وكذلك من خالل  اتاالعالنب

 جهزة االتصاالت الخلوية .أتخدام خدمة الرسائل القصيرة على اإللكترونية ٬ او إس
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المعلومات بين طرفين باستخدام الوساطة بين طرفين او تسهيل تدفق  : الوساطة التجارية اإللكترونية -

 الوسائط اإللكترونية .

باستخدام تقنية الصيرفة  المالية انجاز األعمال المصرفية وإدارة الحسابات : المصارف اإللكترونية -

 اإللكترونية عبر وسائل اإلتصال اإللكترونية .

التعليمية المحاسبية من خالل الحاسوب  تنفيذ المهام والعمليات المحاسبية والمجاالت : المحاسبة اإللكترونية -

 ومختلف مقومات الحوسبة الرقمية وتطبيقات شبكة المعلومات .

بهدف تنفيذ اجراءات الرقابة على المؤسسة٬  اإللكترونيةلوسائط وهي استخدام ا : الرقابة اإللكترونية -

اجهزة اإلنذار  -)كاميرات المراقبة الرقابةواإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في زيادة فعالية 

 .المبكر..(

 

  او الرقمية االلكترونية التجارة فوائدرابعاً : 

 

)شركات كبرى الوصول الى األسواق العالمية : تؤمن التجارة اإللكترونية للمستهلكين والمنتجين   -1

 الوصول الى األسواق العالمية .ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ( 

: تؤمن التجارة اإللكترونية حماية حقوق المنتج والمستهلك عبر إلزام الطرفين التجاريةحماية الحقوق  -2

 ببنود عقد البيع التي تنظم التجارة اإللكترونية.

ف دول لالتشبيك : تفعيل التعاون والتواصل بين شركات األعمال واإلستثمار والشركات التجارية  في مخت -3

 العالم. 

 حيث ٬التقليدية بالطريقة إجرائها من بكثير اقل بتكلفة االنترنت عبر التجارية األعمال إجراءيتم  :كلفة أقل -4

إضافة الى  ٬للمنتجات المصنعة والشركة مستهلكال بين التجارية والشركات للوسطاء إزالة عملية هناك أن

إزالة األعمال الورقية والمستندية العادية والتنقالت واألكالف المترتبة على اللقاءات واإلجتماعات والسفر 

 وغيرها.

 أو محالت استثمار تتطلب العكس التجارة التقليدية فهي    ة إقتصاديةااللكتروني التجارة إقتصادية: تعتبر -5

 ذو وموقع مميزة   خدمة أو ومنتج معينة فكرة وكل ما هو مطلوب هو  ٬التحتية البنية في استثمارات أو مينأت

 . التجاري العمللممارسة  للمستهلكين جذاب تصميم

 والجهد والتكلفة الوقت توفر ألنها للشركات المالية يراداتاإل من تزيد االلكترونية التجارة : اكبر إيرادات -6

 عبر تلقائي بشكل االلكترونية التجارة تتمبينما  ٬موظفينعدد من ال إلى تحتاج والتي اليومية العمليات إدارة في

 .االنترنت



25 
 

 وسائل على داعتماإلعبر  للمستهلك تؤمن خدمة متطورةاإللكترونية  التجارة  :زبائنلل أفضل خدمة – 7

 .وغيرها االلكتروني والبريد بالموقع تتمثلجديدة ومتطورة 

 منتجوال مستهلكال من كل على تسهل االلكترونية التجارة إن :األسعار ومقارنة التسوقتسهيل عملية  – 8

 العالية الجودة ذات الخدمات أو المنتجات أفضل عن والبحث األسعار ومقارنة المنتجات عن البحث عملية

 .األسواق عن البحث في شاقة عملية إلى تحتاج التي التقليدية التجارة بعكس

اإلقتصادية  البياناتمشاركة  مبدأ على االلكترونية األسواق تعمل :ات والبيانات المعلوم مشاركة -9

 .افاألطر مختلف بين والمعلومات واإلحصائية 

 بعملية لقيامأطرفان ال يستطيع حيث سواء حد على منتجوال مستهلكلل مالءمة أكثر هي ة :المالءم – 10

 .اليوم في ساعة 24 مدار على وقت أي في البيع الشراء أو

 

 : الحكومة اإللكترونية خامساً 

 التعريف -1

مع فارق أن االولى تعيش في  ة عن الحكومة الحقيقيةالحكومة اإللكترونية هي النسخة اإلفتراضي 

تواجد بشكل مادي في التي تلحكومة الحقيقية لتكنولوجيا وتحاكي وظائف االشبكات وأنظمة المعلوماتية وا

تقديم الخدمات الحكومية على إختالفها عبر الوسائط اإللكترونية وأدوات . وتعمل على أجهزة الدولة

 .التكنولوجيا وأهمها اإلنترنت واإلتصاالت

 الحكومة اإللكترونية أهمية -2

 

ومشاركتهم  لمواطنينل لكترونيا  تقديم الخدمات آعبر  التقليديةمليات الحكومة تدعم الحكومة اإللكترونية ع -

 وكمة . في عملية الحشفافية من الممكن أكبر قدر في صنع القرار وصوال  إلى تحقيق 

جهد  -وقتهدر شخصيا  مع أعبائها ) المالية في اإلدارات العامة لجهة كلفة إجراء الخدمات تكاليفال تخفيف -

  .مع المحافظة على جودة الخدمات (...تنقالت -يةمستندات ورق –نفقات  –

مات من خالل عدد محدود تقديم الخدو والمعامالت الحكومية الخدمات إنجازلمرتبطة بالزمنية االمدة خفض  -

 . يناإلداري موظفينمن ال

تساعد أنظمة الحكومة اإللكترونية ولوجيا اإلنترنت واإلتصاالت٬ بإستخدام تكنو طنالخدمة إلى المواقديم ت - 

واإلنتخابات اإللكترونية على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في العملية في مجال التصويت اإللكتروني 

 الديموقراطية.
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 .دوليةو أ محليةمعامالت المؤسسات التجارية سواء  كانت مؤسسات  شيط الدورة اإلقتصادية عبر تسهيلتن -

 الخدمات .على التكنولوجيا الحديثة في تقديم إلطالع االنفتاح على العالم الخارجي وا -

 مكننة جميع عبرألنظمة الحكومية الداخلية رفع مستويات الكفاءة والفعالية واألداء في اإلجراءات وا -

 .  مع محيطها الخارجيداخلها و دمج الحكومةو   االدارات العامة

التقارير تحسين الخدمات من خالل ومع بعضها البعض الحكومية  وزارات واإلداراتالتنسيق بين الزيادة  -

 الواردة بالبريد اإللكتروني .

والتلوث الناجم عن المستندات الورقية للخدمات اإللكترونية إستعمال  المحافظة على البيئة عبر تخفيف -

 .التنقالت

تشجيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية الخارجية أو للمواطنين  -

 . جانباأل

 .مباشرةالغير جنبية المباشرة واال اتستثماراإلجذب  -

 إن ربط  الوزارات ذلك  ٬اإلقتصاد الرقميبناء هي جزء مهم وحجر أساس في الحكومة اإللكترونية  

الخدمة الحكومية يؤمن  عتماد تكنولوجيا المعلوماتإو ٬بشبكات االتصال والدوائر الحكوميةواإلدارات العامة 

جانب كما مع المقيمين األ ٬اإليجابي بين المواطن المقيم والمغترب واإلدارات الحكوميةاألفضل والتعاطي 

دارة الحكومية عن والمعطيات المباشرة والموثقة لإل مينه المعلوماتهذا مع تأ  ٬عاملينأومستثمرين او سواح 

 المتعاملين معها.
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 في لبنان واإلتصاالت تكنولوجيا المعلومات قطاع المبحث الثالث :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

   في لبنان واإلتصاالت تكنولوجيا المعلوماتلسوق  الواقع الحالي

% بين عامي 7نما قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلي في لبنان بمعدل سنوي بنسبة  

في عام  دوالر مليون 436وبلغ مايقارب  ٬% من الناتج المحلي اإلجمالي3وأسهم بنسبة ٬ 2016و 2014

2016 IDAL)  ) . 

وغيرها٬   U K Lebanon Teck Hubو Beritechعدد كبير من الحاضنات مثل شركات هناك   

تعميم مصرف لبنان الرقم وكان ل وتطويرها.  شركات تكنولوجيا المعلوماتالشباب على إنشاء  التي تساعد

صارف على االستثمار الم ه الشركات. فقد شّجعهذفي نمو جيد أثر  2013انون األول ك 19الصادر في  331

 ع.في هذا القطا

 : (IDAL 2016)مجاالت فرعية  ةينقسم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان الى ثالث

% من حجم سوق 60مليون دوالر وهي تشكل  262.2: بلغت مبيعاتها ( hardwareاألجهزة )بيع  -

 . 2016واإلتصاالت عام تكنولوجيا المعلومات 

%  من 31مليون دوالر أي مانسبته  134.2: بلغت مبيعاتها وجيا المعلومات واالتصاالتخدمات تكنول -

  .2016حجم السوق 

 . 2016% من حجم السوق عام 9ميون دوالر أي مانسبته  40: بلغت قيمتها تطوير البرمجيات -

 

( غالبيتها  IDALشركة ) 800في لبنان  من حوالي  واإلتصاالت تتألف سوق تكنولوجيا المعلومات 

والتجزئة إلى اإلبداع . إن هذا القطاع يتجه تدريجيا  من أنشطة تجارة الجملة ت صغيرة ومتوسطةشركا

الشركات في هذا % من مجموع 40ما يقارب  تبلغ نسبة شركات الخدمات وتطوير البرمجياتو .واإلبتكار 

 شركة صغيرة ومتوسطة .  202من نحو  تألفتموظف٬ و  5000ما يقارب توظف  ٬القطاع

 

 تعمل هذه الشركات في ثالثة أنشطة رئيسية هي:

 تطوير البرمجيات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية  -

 تطوير المواقع اإللكترونية وبشكل أساسي استضافة المواقع والتصميم والخدمات اإللكترونية -

 اإللكترونيالخدمات الهاتفية وبناء التطبيقات وبشكل أساسي األلعاب والمصارف والدفع  تقديم-
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كمصّدر أساسي للخدمات التكنولوجية محوريا  لبنان لديه كل اإلمكانيات التي تمكنه من ان يلعب دورا   

ما تكنولوجية بعدما بلغت نسبة الصادرات المرتبطة بالخدمات ال ٬وتطوير البرمجيات في الشرق األوسط

. 2015ا المعلومات واإلتصاالت خالل عام% من إجمالي حجم صادرات لبنان من تكنولوجي23.2نسبته 

بلغت نسبة التصدير لدى شركات % من شركات البرمجيات موجهة نحو التصدير . 60حيث ان اكثرمن 

وشركات تطوير التطبيقات  ٬%67 لكترونيةتطوير المواقع اإل وشركات ٬%76تطوير البرمجيات مايقارب 

 %.  66الهاتفية 

 المتحدة الوالياتفي   ةالعمال بكلفة مقارنة لبنان في قطاعال هذا في العمالة كلفة انخفاض أن 

ى نظرائه من الدول المنافسة عل تنافسية ميزة يعطي لبنان الخليجي التعاون مجلس ودول أوروبا األميركية٬

 مهندس أجر من % 37 بنحو أقليبلغ في لبنان  البرمجيات مهندس أجر متوسط إن إذ القطاع .هذا في 

 .(IDAL) المتقدمة الدول في البرمجيات مهندس أجر من %50 ب وأقل ٬ الخليج في البرمجيات
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الى إقتصاد صاد اللبناني المبحث الرابع:  خار طة طريق إلنتقال اإلقت

 المعرفة
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 اإلقتصاد اللبناني الى إقتصاد المعرفة: لتحول  التوصيات

 

 واألمني السياسي االستقرار تحقيق إلىوهما تؤديان  الثقافة المجتمعيةبو السيادةب المعرفةرتبط ت 

واستثمار  يجب العمل على إمتالك وتطوير وإبتكار لتحقيق هذه السيادةولذلك  .واإلجتماعي واالقتصادي

 التعاون من زيادة  بدّ  إذ ال٬ داخليا   تنتج تعطى من قبل الخارج بل ال التنافسية المعرفةف وتوظيف المعرفة.

والمساهم في خلقها ني على إمتالك المعرفة المتطورة المجتمع المبن أكما  المعرفة. واستثمار الداخلي إلنتاج

ات لمواكبة التقدم والتطور ودخول يصبح مؤهال  أكثرمن غيره من المجتمع ٬بكل أبعادها وإبتكارها وتطويرها

 االقتصادية والعلمية والثقافية واالجتماعية والسياسية. اهبعادالعولمة واإلنفتاح على كافة أ

 

 :يقتضي العمل على التالي ٬المعرفة قتصاد صناعةإالى  لبنانقتصاد المساعدة في إنتقال إورتقاء من أجل اإل  

  تصاالتواإل المعلوماتتكنولوجيا  ثورةاإلستفادة من  أهميةبين اللبنانين على  زيادة الوعي -          

 والدخول فيها وتطويرها واإلبتكار فيها وتوظيفها في خدمة تحقيق النمو واإلزدهارلإلقتصاد اللبناني               

  في هذا القطاع واإلمكانات المتوافرة الطاقاتتوظيف  على تعتمد وطنية  سياسات تبنيوالعمل على             

  الذاتي التقني. االكتفاء تحقيق بهدف           

يتعلق بشبكات خاصة في ما ٬ ن خدماتهاوتخفيض اكالفها وتحسياللبنانية  التحتية ىلبنتطوير ا -

قادرة على التركيب والتشغيل لتكون بشرية الموارد المعلومات والواالعتماد على تكنولوجيا  تصالاإل

تحسين نوعية وجودة وتأمين إستمرارية خدمات الهاتف الخلوي واألرضي بهدف والصيانة 

  واألنترنت وحماية المعلومات والبيانات الشخصية ونشرها على مختلف األراضي اللبنانية بكفاءة .

المعرفي٬  دنحو االقتصا اإلنتقال التي تسهلوالسياسات اإلقتصادية واالجتماعية وضع اآلليات  -

 .   العملسوق التي تتوافق مع حاجات و

البشرية القدرات تحسين و تطوير المهاراتالمعرفة٬ وإقتصاد الحوافز التي تخلق الطلب على تقديم  -

  .الجديدة المعرفة العالمية متطلبات تتوائم مع ل

االقتصاد الرقمي. فشركات ستمرارية نمو وتطورإلاساسي أمر ألنه إنشاء شركات البرمجة دعم و -

 واألخير هو الحجر األساس إلقتصاد المعرفة. العمود الفقري لالقتصاد الرقمي  البرمجة هي

مبادىء وأسس تنمية في تطبيق لدول المتقدمة لوالناجحة الرائدة  االستفادة من التجارب والممارسات -

 .ن العلمي وتبادل الخبرات معهاوزيادة التعاوالدولية توقيع اإلتفاقيات و  المعرفة اقتصاد

ة ) األصول قتصاد المعرفالناظمة والداعمة إلالبيئة التشريعية والقانونية وتطوير تنظيم ومراجعة  -

قانون المعامالت اإللكترونية إقرار و واالتصاالت  تكنولوجيا المعلوماتقطاع تنظيم الفكرية و
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لناحية كيفية استخدام المعلومات٬  نظّم القطاعيالذي  Cyber-lawقانون الناظم لإلنترنت في لبنان  الو

المعلومات ذات الطابع الشخصي يحمي ٬ وCyber Crimeالجرائم المعلوماتية أو اإللكترونية يكافح و

 .Online)وهو الموضوع األخطر(٬ والمعامالت والتواقيع اإللكترونية والبيع اإللكتروني 

متخصصة بنشر المعرفة نشاء مواقع على إالمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني شجيع ت -

 الجديدة.

وقوانين االقتصاد المعرفي بتكرين وتسويق مبتكراتهم في إطاردعم الملإلكترونية  إنشاء مواقع  -

وحمايتها الختراع آليات عمل لبراءات ا ٬ ووضعTRIPS تفاقية التريبسحماية الملكية الفكرية وإ

 .وتسجيلها

 البحث لنشاطات المخصص اإلنفاق وزيادة ٬العلمية بالبحوث االهتمام خالل من الجديدة المعرفة بناء -

 والمعاهد الجامعات بين التكامل تحقيق على والتركيز وتوطيدها٬ التقنية ونقل ٬العلمي والتطوير

 التقنية. على والحصول المعرفة لتوليد مراكز تُعد والتي ٬ والمؤسسات البحوث٬ ومراكز المتخصصة٬

تعزيز مخصصات البحث العلمي للجهات الحكومية إلعداد البحوث التطبيقية إلنتاج ونشر ثقافة  -

  تابعة المستمرة.المعرفة واالقتصاد المعرفي تحقيقا لهدف بناء اقتصاد المعرفة٬ مع التقييم والم

البحث العلمي والتطوير في خدمة االقتصاد والمجتمع٬ ووضع أجندة للبحوث التطبيقية  اتسياسوضع  -

جتذاب الباحثين والعلماء والمؤسسات البحثية وإ ى مستوى لبنانفي مجاالت الصناعة المعرفية عل

 العالمية.

خصص مشاركة الجامعات ومراكز األبحاث والصناعيين في إقامة وتطوير مراكز البحث العلمي المت -

لبنان الصناعة  في رؤيتها التكاملية "الصناعة وزارة حددتها السيما في المجاالت التخصصية التي 

(٬  softwareوالبرمجة     ) األدويةلميكاترونيك٬ الصناعات الغذائية٬كتكنولوجيا النانو٬ ا" 2025

الطاقات البديلة٬ تصنيع المعدات واآلالت الصناعية٬ المنتجات التجميلية والعطور٬ األعشاب الطبية٬ 

 الكيمياء الحيوية والصناعية٬ الصناعات التدويرية...

إعطاء اهتمام عبر٬ واألكاديمية في لبنان إدخال مقررات االقتصاد المعرفي في المؤسسات التعليمية -

لتعليم والعلوم والتكنولوجيا( واواإلقتصاد  علمية )مثل الهندسة والرياضيات ال  أكبر لالختصاصات

بط ور على االبتكار همعيوتشجّ لدى الطالب   مهارات التفكير اإلبداعيوتحفيز وتنمية  .المهني

 سوق العمل. مخرجات التعليم والتدريب بحاجات

 و الجمعياتوالجامعات و المعنية وغيرالحكومية الحكومية الجهات مع بالتنسيق اإلبداع قدرات تشجيع -

   .األبحاث ومراكز النقابات

تشجيع المنافسة وتعزيز روح المبادرة واإلبتكار لدى القطاع الخاص والعام في مجال تطوير إقتصاد  -

 وتطويرها اإلبتكار تشجع التي القانونية النصوص وضعو  الصناعية اإلبتكارات رعايةوالمعرفة. 

 .باستمرار
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تفعيل التوجه البحثي في معهد البحوث الصناعية ودعمه داخليا  بالنصوص والموازنات المناسبة  -

 .وخارجيا  باالتفاقيات والهبات الالزمة

دعم وتطوير برنامج " ليرا " بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني  -

 .للبحوث العلمية والجامعات الكبرى

مكرر من قانون ضريبة الدخل لجهة إعفاء  5ار مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة السعي إلقر -

 .نفقات األبحاث والتطوير من ضريبة الدخل

 في على العمل القدرة تمتلك ولكنها هائلة أموال رؤوس تمتلك ال التي لالستثمارات الفرصة إتاحة -

 عظيمة فرصة مما يشكل المتطور٬ اإلداري والتنظيم المبادرة وروح الخبرة وتمتلك المعلومات قطاع

 . المعلومات تكنولوجيا اإلنترنت واستخدام شبكة من وتستفيد المستثمرين من الجديد الجيل أمام

ريادة  تدعم  والتي تقدم الحوافز التي  معايير الحوكمةالتي تستعمل   ألعمال المناسبةتوفير بيئة ا -

األعمال وتدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجع على المنافسة وتحمي حقوق الملكية 

 .الفكرية
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 الخاتمة 

الذي يرتكز على صناعات  كثر نحو اقتصاد المعرفةأاكثر ف تتجه االقتصادات العالمية اليوم  

لبنان لديه كل ف( . المعرفة االقتصادية )صناعةأن يدرك اهمية هذه الصناعة لبنان يجب على المعرفة و

ّدر أساسي في الشرق األوسط  وشمال أفريقيا كمصمحوريا  تمكنه من ان يلعب دورا   اإلمكانيات التي

 (. ......) الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات لمنتجات صناعة المعرفة

منتجات صناعة المعرفة            دعم وتطوير وتسويق ثمار في قطاع إقتصاد المعرفة عبراإلست إن   

  .لشباب اللبنانيامام اعديدة فرص عمل ) الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات( سيخلق 

اإلمكان االستفادة منها في توظيفها لبناء إقتصاد قوي ب ٬بشرية هائلة قدراتلبنان لديه و  

قتصادات وليواكب تطورات اإل .الجديدةيرتكز على المعرفة التي تمكنه من دخول منظومة العولمة 

والنمو المستدام لكافة القطاعات اإلقتصادية المكونة لإلقتصاد اللبناني العالمية ويحقق اإلزدهار 

 هوفرض نفسه فيها وصوال  الى تحقيق أهداف ٬التجارة والخدمات .....()القطاع الصناعي والزراعي و

  المستدامة .الشاملة و مويةالتن
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