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ملخص البحث
نمط جديد من االقتصاد ٬يرتكز بشكل أساسي على المعرفة ٬بدأ بالظهور مع بداية األلفية الجديدة
في الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية الصاعدة على المستوى العالمي  .وقد إزداد حجم تأثيرالمعرفة في
الحياة االقتصادية واالجتماعية وفي أنماط الحياة اإلنسانية عموما ٬وأصبحت المعرفة عنصرا أساسيا من
عناصر اإلنتاج في إقتصاديات العالم.
ينطلق هذا البحث من مرتكزات وتوجهات الرؤية التكاملية لوزارة الصناعة اللبنانية ( لبنان الصناعة
 )2025والخطة اإلستراتيجية التنفيذية التي وضعتها الوزارة ( )2016-2020والتي كان من ضمن األهداف
العمالنية للرؤية " تشجيع إقتصاد المعرفة"  ٬عبر العمل على تطويرالمعرفة وإبتكارها وتوظيفها لإلستفادة
منها في زيادة رأس المال المعرفي وزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته لتحقيق النمو اإلقتصادي المستدام .
إن أهمية هذا البحث تكمن في رسم خارطة طريق امام اإلقتصاد اللبناني ليكون قادرا على اإلنتقال
السلس ودون مشاكل الى االقتصاد المعرفي والتوسع فيه بكامل أبعاده.
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إقتصاد المعرفة
المقدمة
كانت المعرفة دائما عبر التاريخ اإلنساني مصدرا أساسيا لبناء الحضارات اإلنسانية .وقد إرتبط
تطور هذه الحضارات بتطور وخبرات وعلوم اإلنسان .هذا التطور المتسارع ادى الى اإلنتقال من
مسار
ُّ
المجتمع الزراعي أو "اقتصاد الطبيعة" الذي كان يعتمد على األرض والعمل كموردين رئيسين لإلقتصاد الى
المجتمع الصناعي أو "إقتصاد اآللة" الذي يعتمد على رأس المال والمكننة والطاقة والعمل كعناصر اساسية
تحوال مهما٬
لإلنتاج .لكن بعد ذلك التاريخ شهد المجتمع اإلنساني ابتداء من الربع األخير من القرن العشرين ُّ
تمثل بظهورثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطور .وشكلت المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت أهم نتائجها
وعرف هذا العصر بإقتصاد المعرفة.
أصبحت المعرفة واإلبداع واإلبتكار والذكاء والمعلومات موردا أساسيا من الموارد االقتصادية.
وأصبح العلم والمعرفة عنصران أساسيان من ضمن عناصر اإلنتاج ٬وإنتاج األصول المعرفية وإستثمارها
وإستهالكها كان الحافزالرئيسي لزيادة اإلنتاج  .لقد أصبحت المعرفة تشكل جزءا أساسيا من رأس المال
المعرفي الذي يقوم على األفكار والخبرات واإلبتكارات والممارسات األفضل .وأ َّدى التطور العلمي
تحول من العمل اليدوي إلى العمل الفكري القائم على العلم المعرفة وأصبحت
والتكنولوجي المتسارع إلى ال ُّ
التكنولوجيا والمعلومات هما العنصران األساسيان لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
الشركات والمؤسسات بدأت ترصد جزءا كبيرا من إعتماداتها بهدف دعم األبحاث العلمية وتنفق
مبالغ كبيرة عليها وتعتبرها إستثمارا مهما .ذلك أن التطور العلمي الكبير في المجاالت اإللكترونية
والنانوتكنولوجية والميكاترونية والنووية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والفضائية أدى الى إحداث
تغييرات جذرية في حياة الناس .ونجحت الدول الصناعية في الدخول في ثورة المعلوماتية واالتصاالت
وإستخدامها بهدف تحسين نوعية الحياة اإلنسانية لمواطنيها ٬وأصبحت تمارس من خاللها تأثيرا هاما على
العالقات اإلقتصادية الدولية .
هذا اإلقتصاد الجديد يمثل فرصة مستقبلية امام لبنان يجب العمل على اإلستفادة منها بهدف تحقيق
اإلزدهار لإلقتصاد اللبناني وزيادة النمو في الناتج المحلي  .وإيجاد الحلول المناسبة لالزمات اإلقتصادية التي
يواجهها لبنان والتي أدت الى إرتفاع نسبة البطالة الى  %30بين الشباب (البنك الدولي  ٬)2016وإزدياد
نسبة الفقر وانخفاض نسبة النمواإلقتصادي من  %10في سنة  2010الى مايقارب  %1.2سنة ٬ 2016
إضافة الى إرتفاع قيمة الدين العام الذي بلغ  78مليار دوالر (وزارة المالية  -تموز . )2017
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لقد تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث هي:

 المبحث األول :مجتمعات المعرفة والمعرفة بذاتها وأنواعها وإقتصاد المعرفة ونشأته
وخصائصه ومؤشراته.
 المبحث الثاني :اإلقتصاد الرقمي والقطاع اإللكتروني (التجارة واإلدارة اإللكترونية)
 المبحث الثالث :الواقع الحالي لسوق تكنولوجيا المعلومات في لبنان.
 المبحث الرابع :خارطة طريق إلنتقال اإلقتصاد اللبناني التقليدي الى إقتصاد المعرفة
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المبحث األول :مجتمعات المعرفة والمعرفة بذاتها وانواعها
وإقتصاد المعرفة ونشأته وخصائصه ومؤشراته.
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 - Iمن مجتمعات ما قبل التاريخ إلى اقتصاد المعرفة



مجتمعات ما قبل التاريخ :حيث كانت الموارد اإلقتصادية فيها تتمثل بالصيد وجمع النباتات البرية.



المجتمعات الزراعية (حوالي  9000سنة ق م) :كانت تعتمد على الزراعة والرعي والحرف اليدوية
لتأمين مواردها اإلقتصادية.



المجتمع الصناعي ( الثورة الصناعية سنة  1750م)  :بدأت هذه الثورة مع ظهور اإلختراعات
العلمية المتعددة ( في مجاالت التصنيع والنقل والكهرباء والهاتف ....وغيرها) والتي أدت الى
إستحداث وسائل إنتاج جديدة لم تعرف من قبل ٬وبدأ اإلنتاج الصناعي يزدهر وينموعلى نطاق
واسع ٬وأدى هذا النمو الى رفع مستويات الحياة اإلنسانية وإزدهار المدن  ٬إضافة الى إستنزاف
الموارد الطبيعية وتلويث البيئة.
 إقتصاد المعرفة  (:إبتداء من الربع األخير من القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر ) تميز هذاتحوالت عظيمة كان نتاجها ظهور ثورة العلوم والتكنولوجيا الفائقة التطور ٬حيث
العصر بحدوث ُّ
شكلت المعلوماتية وتكنولوجيا اإلتصاالت أهم نتائجها .وبدأت عملية إنتاج المعرفة وتطويرها
وإبتكارها وتوظيفها وإستثمارها بكفاية في جميع المجاالت االقتصادية واإلجتماعية والسياسية
وصوال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 اإلقتصاد الرقمي أساس البنية التحتية القتصاد المعرفة  :بدأت ثورة الحاسوب الرقمي (حواليسنة 1950م) وثورة الحاسوب الشخصي (حوالي سنة 1980م) Laptop
وثورة الويب ( Webحوالي سنة  1990م) وصوال الى التجارة اإللكترونية (سنة  1995م)
وإنتشار شبكات التواصل اإلجتماعي (سنة 2005م) .LinkedIn, Facebook, and Twitter
نما قطاع صناعة التكنولوجيا والمعلومات الذي يبدأ من صناعة أجزاء ومكونات الكمبيوتر المادية٬
وينتهي ببرامج وتطبيقات الكمبيوتر اإللكترونية الرقمية والتي أستخدمت على نطاق واسع في كافة
المجاالت اإلقتصادية والعلمية واإلجتماعية والسياسية  .....وغيرها وعرف هذا اإلقتصاد بالرقمي.
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 - IIأنواع المعرفة
-1المعرفة الصريحة والموثقة :هي المعرفة الرسمية ٬المرمزة ٬النظامية والمعبر عنها كمأ ونوعا ٬والقابلة
للنقل والتعليم( ٬المواد العلمية ٬الملكية الفكرية المحمية  ٬براءات االختراع ٬حقوق النشر٬األسرار التجارية٬
منتجات المؤسسات وخدماتها ٬أدلة وإجراءات العمل ٬وخططها ومعايير تقييم أعمالها...الخ) والمعرفة الموثقة
تلعب دورا أساسيا في مراقبة وإدارة المؤسسات والشركات.
-2المعرفة الضمنية :وهي المعرفة غير الرسمية ٬الكامنة والذاتية وغير قابلة للنقل والتعليم ٬و التي توجد
لدى عمل األفراد العاملين في المؤسسات او الشركات .هذه المعرفة تمثل مجموعة المهارات و الخبرات
المختزنة داخل الفرد و التي ال يمكن اإلفصاح عنها وإنما تظهر نتيجتها من خالل أداء و ممارسة الفرد لعمله
وال يمكن تداولها وتناقلها بين األفراد  .وتتميز بصعوبة ترتيبها وتحويلها إلى معرفة رسمية ٬أو مشاركتها
مع اآلخرين.

أنواع المعرفة الضمنية

.

 معرفة ماذا ) ) know-whatوهي التي تعنى بمعرفة األرقام والوقائع والبيانات.
 معرفة من (:)know-whoوهي معرفة من هو الذي يعرف هذه المعلومة او تلك.
 معرفة لماذا) :)Know whyوهي المعرفة العلمية والمبادىء والقوانين الطبيعية لألشياء.
 معرفة كيف ) :)know-howوهي المعرفة والمهارات التي يمتلكها الخبراء والتقنيين وغيرهم للقيام باألعمال .
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 -IIIإقتصاد المعرفة

اوالً  :تعريفه
اول من إستخدم مصطلح إقتصاد المعرفة العالم اإلقتصادي النمساوي بيتر دروكر وهو عنوان
الفصل الثاني عشر في كتابه "عصر االنقطاع" ( The Age of Discontinuityسنة  ٬)1969والذي نسبه
دروكر في كتابه إلى االقتصادي فريتز ماكلوب الذي أنشأ فكرة "اإلدارة العلمية" التي وضعها فريدريك
وينسلو تايلور ).)wikipedia.org
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 ٬
وتطبيقات تكنولوجية متطورة .إضافة الى استخدام العقل البشري كرأس المال المعرفي وتفعيل البحث العلمي
إلحداث مجموعة من التغييرات اإلستراتيجية في إقتصادنا الوطني بهدف تنميته ليصبح مواكبا لتحديات نظام
العولمة الجديد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ٬والتنمية المستدامة.

ثانيا ً  :نشأته:
بدأ االقتصاد العالمي يتحول تحوال كبيرا إلى نظام جديد يعتمد أساسا على المعرفة البشرية ٬فبعد أن
كان يرتكز على القوة البدنية واآلالت الصناعية والمواد الخام ٬أصبح اليوم مسيرا بواسطة الماكينة المعرفية٬
حيث تزداد القيمة المضافة فيه بالمعرفة  .في السنوات الثالثين األخيرة من القرن العشرين ٬رافق إنتشار
فكر العولمة وإنفتاح األسواق على بعضها عالميا تطورهائل وسريع في قطاع تقنيات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتقنيات حفظ المعلومات ومعالجتها ونقلها وتوزيعها  .وأدى ذلك الى تحول المجتمعات إلى
مجتمعات معرفية حيث يعتمد اقتصادها إعتمادا كبيرا على تكنولوجيا المعلومات  .وقد تجلى ذلك في إعتماد
مختلف القطاعات االقتصادية على تكنولوجيا المعلومات التي توفر الحصول على كافة البيانات والمعلومات
بدقة وسرعة .وقد حولت ثورة تكنولوجيا المعلومات المعرفة إلى مورد أساسي من الموارد االقتصادية.
وأصبح اإلستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات أحد أهم عوامل اإلنتاج ٬فهو يزيد في اإلنتاجية ويخلق
المزيد من فرص العمل  .وأصبحت تكنولوجيا المعلومات والمعرفة تعتبران قاطرة للتنمية والتطور
االقتصادي لمختلف دول العالم.
عرف هذا باقتصاد المعرفة ٬أو إقتصاد الوفرة ٬ذلك ان المعرفة تتطور وتتوالد ذاتيا عند تشاركها
مع اآلخرين ٬وبفضل التكنولوجيا الرقمية ٬فإن التكلفة الحدية ألي نسخة من المعرفة الحقة على النسخة
األولية (التي تكون مرتفعة السعر ) تتضاءل تدريجا إلى أن تصبح أقرب إلى الصفر .وهذا يخلق وفرة في
اإلنتاج و يصبح مبدأ الوفرة هو السمة األبرز القتصاد المعرفة.
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ثالثاً :أهميته:
يمكن إيجازها بالمساهمة في :


زيادة اإلنتاجيّة وتحسين األداء وتقليل تكاليف اإلنتاج وتطوير نوعيته عن طريق استخدام األساليب
المتق ّدمة والوسائل التقنيّة الخاصة باقتصاد المعرفة.



زيادة الدخل القومي من خالل إنشاء المشاريع وزيادة عوائدها الماليّة ٬وزيادة الدخل الفرد ّ
ي المرتبط
بنشاطات إقتصاد المعرفة.



توفير فرص عمل عديدة ضمن مجاالت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ٬كما تتميّز هذه الفرص
بأنّها متنوعة ٬ومتزايدة ٬وواسعة.



تطوير النشاطات االقتصاديّة ٬م ّما يؤدي الى تطور االقتصاد بشكل سريع ومستدام.



توفير البيئة الضروريّة لجذب وتوسُّع االستثمارات ٬وخصوصا في مجاالت المعرفة العمليّة والعلميّة
م ّما يؤدي إلى بناء رأس مال معرفي يساهم في تزايد إنتاج المعرفة.



التقليل من إستخدام الموارد الطبيعيّة ٬من خالل اإلعتماد على موارد المعرفة  ٬وتطويرها ٬ويؤدي
ذلك إلى ضمان استمرار وديمومة تطور النشاطات االقتصاديّة .



تغيير هيكليّة االقتصاد ككل ٬إذ يؤدي إلى زيادة االهتمام باإلنتاج المعرفي ٬ويع ّزز االستثمار برأس
المال المعرفي ٬ويدعم ويشجع الصادرات الصناعية الخاصة بالمنتجات المعرفيّة األمر الذي يؤدي
الى تخفيض العجز في الميزان التجاري.

رسم رقم :1

المصدر  :الشمري محمد جبار طاهر  .جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد .دور اإلقتصاد في تحقيق النمو اإلقتصادي .
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رابعا ً  :جدول مقارنة بين اإلقتصاد التقليدي واإلقتصاد المعرفي
جدول رقم1

االقتصاد التقليدي :

االقتصاد المعرفي :

 -االستثمار في رأس المال المادي.

 -االستثمار في رأس المال المعرفي.

 االعتماد على الجهد العضلي (الملموسات) بدرجة  -االعتماد على الجهد الفكري (الالملموسات) بدرجةأساسية.
أساسية.
-عوامل اإلنتاج (العمال ٬رأس المال).

االبتكار ٬التجديد ٬االختراع ٬والمعرفة.

 استقرار األسواق في ظل منافسة تتحكم فيهاغالبابعض الشركات.

 ديناميكية األسواق والتي تعمل في ظل تنافسيةمفتوحة.

 المكننة  Mechanizationهي المحركاألساسي لالقتصاد الصناعي.

 الرقمية  Digitizationهي المحرك األساسيلالقتصاد المعرفي.

 التوظيف الكامل للقوى العاملة دون تحديدمهارات مميزة ألداء العمل.

 استخدام العمال ذوو المهارات العالية التي تتفاعلمع التعليم والتدريب المستمر.

 اقتصاد ندرة ٬حيث تنضب موارده عند كثرةاالستخدام.

 أنه إقتصاد وفرة ٬حيث تزداد موارده (المعرفة) عندكثرة االستخدام.

 خضوع االقتصاد التقليدي لقانون تناقص العوائد(تزايد التكاليف) مع اإلستمرار في اإلنتاج.

 خضوع االقتصاد المعرفي لقانون تزايد العوائد(تناقص التكاليف) مع االستمرار في االستخدام.

 العالقات بين اإلدارة والقوى العاملة في االقتصاد  -العالقات بين اإلدارة والقوى العاملة في االقتصادالمعرفي تتسم بعدم االستقرار ٬إذ ينتفي مبدأ التوظيف
التقليدي تتسم باالستقرار.
مدى الحياة.
 -مقيد بزمان و مكان.

 -غير مقيد بزمان أو مكان.

المصدر :علي بن حسن يعن هللا القرني ٬متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة ٬رسالة دكتوراه في اإلدارة
التربوية والتخطيط ٬قسم اإلدارة والتخطيط ٬كلية التربية ٬جامعة أم القرى ٬المملكة العربية السعودية ٬2009 ٬ص.49 :
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خامسا ً  :خصائص ومميزات إقتصاد المعرفة

اوالً :على المستوى الماكرو – إقتصادي

 - 1اإلبداع واإلبتكار:
أ ّدى التط ّور اإلبداعي واإلبتكاري المعرفي في مختلف المجاالت إلى ظهور ثورة التكنولوجيات
المتطورة واإللكترونيات التي عرفت باالقتصاد الرقمي ٬والذي تشكل الحكومة اإللكترونية ٬والتجارة
اإللكترونية ٬واإلدارة اإللكترونية ٬والبنوك اإللكترونية اهم مكوناته .وقد أ ّدت الصناعات اإلبداعية
واالبتكارية إلى تغيير نظرة المستهلك إلى منتجات االبتكار ٬لناحية الجودة والرفاهية التي تؤ ّمنها عند
إستهالكها.
وح ّول صانعو السياسات واإلستراتيجيات في مجاالت التعليم والعلوم اهتماماتهم الى تعزيز ثقافة
اإلبداع واإلبتكار بعد أن تأكد لهم ّ
أن القيمة المضافة تأتي من قيمة المعلومات والبحوث العلمية والسلع
المبتكرة .وهكذا تح ّول االستثمار في البنية التحتية لقطاع المعلومات واالتصاالت وفي كل ما يتعلّق بمجتمع
المعرفة ٬وإنتشرت الشركات الرقمية واإلنترنت والبريد اإللكتروني وقواعد البيانات وتنظيم المؤتمرات
اإللكترونية .وح ّل "الروبوت"مكان اإلنسان في كثير من األعمال ٬وانتشرت الصناعات األوتوماتيكية
والتحويلية وغيرها .لقد أتاح هذا التقدم بناء بوابات إلكترونية تحتوي على كميات ضخمة من المعلومات٬
وانتشرت محركات البحث اإللكترونية (غوغل ٬ياهو ٬أميركا أون الين) .وتميز النشاط االقتصادي بظهور
ابتكارات وإبداعات جديدة في مختلف حقول المعرفة ٬أدت الى صعود قوى اقتصادية كالصين ٬وكوريا
الجنوبية ٬والهند ٬وهونغ كونغ ٬وتايالند ٬وماليزيا ٬وغيرها.
 -2العلوم والتكنولوجيا
تزايد توظيف العلوم والتكنولوجيا في جميع القطاعات االقتصادية وفي عملية اإلنتاج .وزاد تأثيرها
على الخبرات والقدرة على التعليم والتعلم والتنظيم واإلبتكارفي المنظومة االقتصادية .فقد أصبحت المعرفة
العلمية والتقنية المصدرالرئيسي للنمو ٬وأصبحت تستثمر بهدف تعزيزالميزة التنافسية للمؤسسات
والصناعات وزيادة حجم دورها ضمن المنظومة االقتصادية .
 -3العولمة
لم يعد يقتصر وجود أسواق العمل داخل بلد بعينه بل تخطى كل الحدود الجغرافية والسياسية وأصبحت
الشركات العالمية تصل الى جميع المستهلكين وتحصل على حصتها السوقية في كل انحاء العالم وأصبحت
األعمال تتابع على مدار الساعة وتتخطى حدود المكان والزمان.
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 -4الطلب والعرض
الطلب هو الذي يحدد حجم العرض في االقتصاد التقليدي ٬حيث أن حاجات المجتمع كانت أكبر من
تفوق قدراته اإلنتاجية على تلبيتها .أما في ظل إقتصاد المعرفة فإن العرض اصبح يحدد الطلب  .بفضل
التكنولوجيا الرقمية واإلنترنت ٬أصبح العرض أكبر من حيث الكمية وأفضل من حيث الجودة واكثر تنوعا
(البرامج -التطبيقات -الكتب الرقمية. )...
 -5األصول الفكرية (غير الملموسة)
بدأ التحول في إقتصاد المعرفة من إنتاج األصول المادية (الملموسة ) إلى إنتاج األصول الفكرية
(غير الملموسة) وظهر ذلك جليا في مختلف القطاعات االقتصادية في العالم .وتمثل شركة "مايكروسوفت"
مثاال في اقتصاد المعرفة ٬عندما سعت الى زيادة القيمة السوقية ألصولها الفكرية (غير الملموسة)  .وبدأ
المستثمرون ينجذبون الى اإلستثمار في موجوداتها من األصول الفكرية (أفكار وتطبيقات معرفية وبرامج
وغيرها) لتحقيق اإليرادات المرتفعة.
 -6سرعة نقل المعلومات
تستخدم تقنيات العالم االفتراضي والمعلوماتي كاألقمارالصناعية والبريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت
وغيرها من وسائل اإلتصال والتواصل الحديثة بهدف تبادل المعلومات بسرعة حول العالم  .وقد أصبح
باإلمكان إنشاء شركات رقمية حيث تقوم بالتجارة اإللكترونية وإدارة األعمال على مدار الساعة وفي جميع
أنحاء العالم .
-7المرونة والتكيف
يمتلك إقتصاد المعرفة القدرة الفائقة على التجدد والتواصل مع غيره من اإلقتصادات (الزراعية والسياحية
والبيئية  )..التي تسعى الى اإلندماج فيه والتكيف مع المتغيرات والمستجدات الحياتية اليومية التي يتسارع
معدل ت ّغيرها وحجم تأثيرها.
 -8حرية الدخول والخروج
ال توجد عوائق او عقبات أمام الدخول والخروج في إقتصاد المعرفة ٬بل هو إقتصاد مفتوح بالكامل امام كل
من يرغب في التعامل معه والدخول فيه ويمتلك معرفة ووعي كاملين بأبعاد وجوانب هذا اإلقتصاد.
 -9إحترام الحقوق
حماية حقوق ( األبحاث  -المنشورات -التجارة اإللكترونية ) ...جميع األطراف المتعاملين في اإلقتصاد
المعرفي مؤمنة.
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 -10الشبكات اإللكترونية
بدأت األسواق التقليدية في العصر الجديد تتراجع لصالح األسواق اإلفتراضية "الشبكات" ٬وأخذ ما
يس َّمى النفاذ  Accessيحلُّ مكان الملكية بمفهومها التقليدي المعروف .ومقدمي الخدمات في اإلقتصاد الجديد
يعمدون إلى منح اآلخرين حق استخدام هذه الشبكات أو استئجارها ٬أو يفرضون رسوما على الدخول إليها
أواالشتراك فيها.
 -11الرقمنة
لعملية رقمنة المعلومات تأثير كبير على سرعة نقل وسعة تخزين ومعالجة المعلومات المعرفية.
 -12العالم اإلفتراضي
بفضل الرقمنة وتوفر شبكات اإلنترنت أصبح العالم اإلفتراضي (التجارة اإللكترونية-المعامالت اإلدارية )...
حقيقة واقعة.

ثانياً:على المستوى المايكرو – إقتصادي

 -1التكيف مع رغبات الزبائن
لم تعد الميزة التنافسية في اإلقتصاد المعرفي تعتمد فقط على اإلنتاج والتسويق المكثف والتوزيع بل تعتمد
على إنتاج سلع ذات نوعية جيدة وخدمات مصممة خصيصا وفق رغبات وحاجات المستهلكين.
 -2القيمة المضافة
أصبحت المعرفة مكونا أساسيا من مكونات اإلنتاج في إقتصاد المعرفة .ومجاالت خلق القيمة
المضافة للمنتجات المعرفية (برامج  -تطبيقات -كتب  -أبحاث -إختراعات ) ..أصبحت متعددة ومتنوعة
ومتجددة وتكاد تكون ال نهائية .المنتجات المعرفية تفقد قيمتها المضافة إن لم يتم إستخدامها  ٬كما أنها قابلة
ألن تفقد قيمتها المضافة حالما تظهر معرفة جديدة ومتطورة  .هذا األمر يدفع منتجي السلع المعرفية إلى رفع
أسعارها عند عرضها للمرة األولى في األسواق ( أجهزة الكومبيوتر -الهواتف النقالة.)...
 -3الملكية الفكرية
تتميز المعرفة بالملكية غير المحدودة وهذا ما يح ّول اقتصاد المعرفة إلى اقتصاد الوفرة نتيجة لتقاسم
المعرفة وتشاركها .عندما يبيع المالك منتجه المعرفي ٬فإنه يظل عمليا يمتلك المعرفة الموجودة فيه .كما أن
الذي يشتري المنتج المعرفي فإنه يمتلك القدرة على إستخدام هذه المعرفة وتطويرها واإلستفادة منها .هناك
صعوبات كثيرة في تحديد الملكية الفردية المعرفة وتوثيقها وحمايتها .وخصوصا منتجات صناعة تكنولوجيا
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المعلومات التي وفرت إمكانات هائلة للنسخ واإلرسال والتحويل خصوصا عبر شبكة اإلنترنت  .وتمثل
حقوق النشر وبراءات االختراع أهم األساليب لحماية الملكية الفكرية ٬والتي عملت منظمة التجارة العالمية
على حمايتها عبر وضع اتفاقية "الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية ). (TRIPS
 -4التكلفة اإلجمالية
تعتبرالتكلفة اإلجمالية إلنتاج النسخة األولى من المنتج المعرفي (برنامج معلوماتي -تطبيقات -كتاب
الكتروني -خرائط – أبحاث ودراسات علمية  )....عالية وتتضمن الكلفة الثابتة (إيجارات مكاتب – رواتب)..
والكلفة المتغيرة (تكاليف اإلنتاج) ٬ولكن التكلفة الحدية إلعادة إنتاج النسخ اإلضافية من المنتج المعرفي
تكون عادة منخفضة جدا .وهذا ما يشجع المنتج على اإلحتكار في األسواق وتدفع الشركات إلى تعزيز
رأسمالها المعرفي .بعض الشركات تقوم ببيع النسخة األولى من السلعة بأسعار مرتفعة وهذا ما يؤدي الى
تزايد الربحية التي ترتفع بسرعة وبصورة مطَّردة مع زيادة اإلنتاج.
 -5نقل عملية اإلنتاج الى الخارج ()Outsourcing
بدأت بعض الشركات تتخلى عن اإلنتاج المباشر لسلعها األساسية وتعهد بهذه المهمة لشركات
متخصِّصة باإلنتاج  ٬ومو َّزعة في بلدان أخرى حول العالم ٬حيث كلفة اإلنتاج فيها متدنية ٬بسبب إنخفاض
أجرة اليد العاملة  .وتقوم الشركات بتركيز جهودها على الجانب البحثي و اإلبداعي والتطويري والمعلوماتي
للسلعة ( شركات أديداس ونايكي وتمبرلند ) ...حيث تبيع األفكار واإلبداعات والتصاميم وتتعاقد مع مصنعين
في جنوب شرق آسيا إلنتاج المنتجات المادية ألفكارها وإبتكاراتها.
أصبح هناك رغبة متزايدة لدى الشركات لإلستعاضة عن امتالك األصول المادية (كالمعدات
الصناعية والمكتبية ٬ومعدات النقل وغيرها) والقيام بإستئجارها .وذلك إنطالقا من فكرة أن الملكية المادية
الكبيرة الحجم تعيق حركة الشركة وقدرتها على التكيُّف مع متطلبات اسواق إقتصاد المعرفة الحديثة
وتقلباتها ٬وإمكانية اإلنتقال بسهولة من خطوط إنتاج الى أخرى.
 -6تناقص دورة حياة المنتج () Decreasing Product Cycle
نظرا إلى أن منتجات القطاع الصناعي اإللكتروني لألجهزة والسلع والخدمات تتقادم بسرعة ٬
فيصبح الحصول على سلعة جديدة او الخدمة لفترة قصيرة الخيار األفضل واألوفر .وفي الوقت الذي ما تزال
فيه بعض األجهزة اإللكترونية معروضة للبيع في السوق ٬تقوم الشركات المنتجة بتجهيز الجيل الثاني (األكثر
تطورا ) منها إلدخاله في مرحلة اإلنتاج ٬في حين يبادر قسم البحث والتطوير على تصميم وتطوير الجيل
الثالث من المنتج نفسه  .إن قدرة الشركة على دخول األسواق قبل غيرها يم ِّكنها من الحصول على هوامش
ربح عالية .
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رسم رقم :2

المصدر  :مراياتي  .محمد .مالمح التحول إلى مجتمع المعرفة واالقتصاد القائم عليها في الوطن العربي .ع ّمان ٬األردن 3 - 4 ٬حزيران  2015م.
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سادسا ً :مؤشرات اقتصاد المعرفة:
يشكل البحث العلمي األساس الرئيسي الذي يقوم عليه مجتمع المعرفة  ٬حيث نرى ّ
أن البيانات
المتعلقة باألبحاث وبراءات االختراع والمنشورات العلمية ومؤشرات االتصاالت والمعلومات ٬تشكل جميعا
المؤشرات األساسية لمجتمع المعرفة .ويشير التقرير الصادر عن «اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا ـ االسكوا» الصادر في العام  2014الى أن نسبة اإلنفاق المالي على البحث العلمي في لبنان في العام
 2007ال تتجاوز نسبة  0.2في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي .وتشير قاعدة معطيات البنك الدولي
والمجلس الوطني للبحوث العلمية الى ان لبنان ينفق مايقارب  0.2في المئة من الناتج المحلي على البحث
العلمي ( وفقا ألرقام سنة .)UNDP 2009
 -1مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب تصنيف "األونكتاد"
جدول رقم 2
الدليل  /البعد :

المؤشرات :

المصادر :

 -عدد مصنفي االنترنت لكل فرد.

 -االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية و الالسلكية.

 عدد الحواسيب الشخصية لكل فرد.التوصيل
 عدد الخطوط الهاتفية الرئيسية للفرد. عدد المشتركين في الهاتف النقال لكل فرد. -عدد مستقبلي االنترنت لكل فرد.

 -االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية.

 -األمية ٬النسبة المئوية من السكان.

 -الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة.

 -نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

 -االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية و الالسلكية.

النفاذ
 كلفة التخابر المحلي. -وجود بدالة انترنت.

 -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية

 -التنافس في االتصاالت المحلية.

 -االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية.

 -التنافس في الخطوط المحلية.

 -االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية.

السياسة
 التنافس في سوق مروجي خدمة االنترنت. -الحركة الدولية الداخلية.

 -االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية.

-حركة االتصاالت الدولية الخارجة.

 -االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية.

استخدام حركة االتصاالت

المصدر :االسكوا ٬مؤشرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار في المجتمع المبني على المعرفة ٬األمم المتحدة ٬نيويورك ٬2003 ٬ص.23 :
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 -2مؤشرات إقتصاد المعرفة :
جدول رقم 3
العنصر الرئيسي

المؤشرات المطلوبة للعنصر (مؤشرات البنك الدولي )

مفهوم العنصر

 .1تصدير التقنية العالية كنسبة من التصدير الصناعي.

* وهو مقياس لمستوى البحث
والتطوير التقني الذي يعكس
القدرة على االبتكار وتطبيق
التقنيات الجديدة.

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

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

Research and Development

 .4إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج الوطني اإلجمالي.
 .5المتوسط السنوي ألعداد براءات االختراعات الممنوحة.
 .6ما يتم إنفاقه على البحث والتطوير من رجال األعمال للفرد.
 .1إجمالي اإلنفاق على التعليم لكل فرد.
 .2معدل معرفة القراءة والكتابة.
 .3نسبة الطالب  /المدرس في المرحلة االبتدائية.

التعليم والتدريب Education and Training

* ويُعد المدخل األساسي
لالقتصاد المبني على المعرفة٬
و هو يركز على الموارد
البشرية.

 .4نسبة الطالب  /المدرس في المرحلة الثانوية.
 .5التسجيل في المرحلة الثانوية.
 .6التسجيل في المرحلة الجامعية.
 .1مقدار االستثمار في وسائل االتصاالت.
 .2الهواتف العاملة المستخدمة لكل ألف من السكان.
 .3اشتراكات الهاتف المحمول لكل ألف من السكان.

البنية المعلوماتية

 .4التلفونات العاملة لكل ألف من السكان.

IT infrastructure

 .5التلفزيون و الراديو لكل ألف من السكان.

* وهو عنصر يشمل كل ما
يتعلق بالجوانب المتعلقة بنشر
المعلومات عبر وسائل
واإلعالم.
االتصاالت

 .6أجهزة الفاكس لكل ألف من السكان.
 .7تكلفة المكالمة الدولية.
 .8الدوريات و الصحف اليومية لكل ألف من السكان.
 .1نسبة المشاركة الدولية في الحاسوب.
 .2أعداد أجهزة الحاسوب لكل ألف من السكان.
البنية األساسية للحاسوب Computer
Infrastructure

* ويعكس هذا العنصر مدى
توافر الحاسوب بوصفه أداة
لتقويم القاعدة المعلوماتية.

 .3نسبة المشاركة الدولية في البنية األساسية للحاسوب بالثانية.
 .4طاقة الحاسوب لكل فرد.
 .5أعداد مستخدمي اإلنترنت لكل ألف نسمة من السكان.
 .6مواقع اإلنترنت لكل عشرة آالف نسمة من السكان.

المصدر :علي نور الدين إسماعيل ٬اقتصاد المعرفة من منظور رياضي :الدولة العربية حالة للدراسة ٬المجلة االقتصادية السعودية ٬العدد السابع عشر .2004 ٬ص.43 :
باالعتماد على تقرير البنك الدولي.
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 -3مؤشر االبتكار العالمي ) 2017مكتب األمم المتحدة –جنيف)
مؤشر االبتكار العالمي  ٬2017الذي صدرت نسخته العاشرة هذا العام ٬هو تقرير يشارك في نشره
كل من جامعة كورنيل والمعهد األوروبي إلدارة األعمال (اإلنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
(الويبو ٬WIPOوهي إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة( .ويشير مؤشر االبتكار العالمي  2017في
إصداره العاشر إلى استمرار الفجوة في القدرة االبتكارية بين البلدان المتقدمة والنامية ٬ومعدالت النمو
االستثنائية ألنشطة البحث والتطوير على مستوى الحكومات والشركات على السواء .و تحت ّل اإلمارات
العربية المتحدة (المرتبة  )35المرتبة الثالثة في المنطقة العربية ٬مستفيدة من زيادة توافر البيانات٬
ومجموعات االبتكار في نماذج األعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وترد  16من أصل
 19اقتصادا في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا ضمن أعلى  100دولة في العالم ٬ومنها تركيا (المرتبة )43
وقطر(المرتبة  )49والمملكة العربية السعودية (المرتبة  )55والكويت (المرتبة  )56وأرمينيا (المرتبة )59
والبحرين (المرتبة  )66وجورجيا (المرتبة  )68والمغرب (المرتبة  )72وتونس (المرتبة  )74و ُعمان
(المرتبة  )77ولبنان (المرتبة  )81وأذربيجان (المرتبة  )82واألردن (المرتبة (.(83
مرتبات الصدارة:
 .1سويسرا
 .2السويد
 .3هولندا
 .4الواليات المتحدة األمريكية
 .5المملكة المتحدة
 .6الدانمرك
 .7سنغافورة
 .8فنلندا
 .9ألمانيا
 .10إيرلندا
 .11جمهورية كوريا
 .12لوكسمبرغ
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المبحث الثاني :اإلقتصاد الرقمي٬مميزاته ومقوماته والقطاع
اإللكتروني ٬مكوناته (التجارة ٬اإلدارة والحكومة اإللكترونية)
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 -Iاالقتصاد الرقمي
اوالً  :التعريف
يعتبر أساس البنية التحتية القتصاد المعرفة ويعتمدعلى تكنولوجيا المعلومات في كل مرحلة من
مراحل صناعات تكنولوجية المعلومات واإلتصاالت  ٬إبتداء من الثقافة والتدريب والتعليم ٬مرورا بصناعة
أجزاء ومكونات الكمبيوتر المادية ٬إنتهاء بصناعة برامج الكمبيوتر .إن التقدم السريع والواسع في التقنية
اإللكترونية الرقمية وخاصة عملية الرقمنة التي تعمل عبر تجزئة الصورة المرئية ٬الصوت المسموع ٬الفيلم٬
والمعلومات ...وغيرها إلى آحاد واصفار (شيفرة الكمبيوتر) ومن ثم إرسال هذه االرقام عبر الخطوط الهاتفية
أو الموجات الهوائية ٬أدى الى أنتاج االقتصاد الرقمي (. )Digital Economy

ثانيا ً :مميزات ومقومات االقتصاد الرقمي
 -1يعتمد اإلقتصاد الرقمي على الذكاء البشري بشكل رئيسي.
 -2التكلفة األساسية تكمن فى البحث والتطوير وليس فى األجهزة والمعدات كغيرها من الصناعات.
 -3الهواء الرقمي الذي يؤمن النفاذ المجاني الى شبكات اإلنترنت وإستخدامها في أي بقعة جغرافية تقع ضمن
نطاقه (حدائق -محميات طبيعية  -شواطىء – جبال.)...
 -4عملية الرقمنة ( Digitationالمعلومات -االتصاالت -المعامالت -السلع -الرسائل – الكتب ).....
 -5العمل ضمن العالم االفتراضي ( االجتماعات – الحكومة والوزارات  -الشركات – المدارس – األسواق-
الجامعات وغيرها)....
 -6التشبيك الرقمي بين األفراد والمنشآت والجهات والوزارات الحكومية والمؤسسات والحكومات الدولية.
 -7تقديم المنتجات الذكية ( األصول الفكرية -األبحاث العلمية  -برامج الكومبيوتر -التطبيقات الرقمية
وغيرها)...
 -8بريد إلكتروني ٬ويب ٬النقود الرقمية ٬الشيكات إإلكترونية والتوقيع أإلكتروني.
 -9يتطلب اإلقتصاد الرقمي المثابرة على التعليم والتدريب المستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.
-10عملية التشبيك  Networkingالتي تؤمن وفرة المعلومات إضافة الى تأمين وسائط التواصل التي تقدمها
الشبكات.
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ثالثا ً :مكونات القطاع اإللكتروني اوالرقمي
يتكون القطاع اإللكتروني من مكونين أساسيين  :األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية ومنهما تتفرع
المكونات الفرعية لإلقتصاد الرقمي.
 - 1األعمال اإللكترونية او الرقمية
تعرف األعمال اإللكترونية على انها التحول في اإلداء من التقليدي الى اإللكتروني  ٬وتشمل :
 اإلدارة اإللكترونية  :وهي تنفيذ الوظائف اإلدارية وممارسة النشاطات اإلدارية باستخدام وسائل تكنولوجياالمعلومات وإستخدام المعدات اإللكترونية وعلى رأسها الحاسوب  ٬وتنقسم اإلدارة اإللكترونية الى قسمين :
القسم األول  :اإلدارة الداخلية والتي تتعلق بتنفيذ األعمال اإلدارية واالنشطة اإلدارية داخل المؤسسة او
الشركة .
القسم الثاني  :يتعلق بتنفيذ وإدارة الخدمات الخارجية للمؤسسة او الشركة .
 األرشفة اإللكترونية  :وهي إستخدام أنظمة وبرامج األرشفة اإللكترونية ألرشفة األعمال والوثائق وحفظهاعلى أجهزة الحاسوب واألقراص المدمجة وغيرها.
 الخدمات اإللكترونية  :وهي تقديم الخدمات وتنفيذها إلكترونيا وعلى مدار الساعة  ٬ومنها الخدماتالحكومية اإللكترونية والمصرفية .
 -2التجارة اإللكترونية
تعرف التجارة اإللكترونية على انها تنفيذ النشاط اإلقتصادي من بيع وشراء وتبادل للسلع والخدمات
والمعلومات ما بين اطراف النشاط اإلقتصادي عبر الشبكات اإللكترونية او الرقمية  ٬باستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والوسائط واالساليب اإللكترونية وتشمل:
 اإلستهالك اإللكتروني  :شراء وتوفير السلع والخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوالوسائط واألساليب اإللكترونية .
 البيع اإللكتروني :قيام المنتجين والموردين بعرض منتجاتهم وبضائعهم على شبكة االنترنت  ٬او بإستخدامالوسائط اإللكترونية األخرى بغرض البيع المباشر للمستخدمين ٬وتنفيذ عملية البيع باستخدام الوسائط
اإللكترونية.
 التسويق واالعالن اإللكتروني  :عرض السلع والخدمات والترويج لها والتعريف بها على شبكة االنترنت ٬اما على موقع المؤسسة أو الشركة اإللكتروني  ٬او على المواقع اإللكترونية االخرى المتخصصة
باالعالنات  ٬وكذلك من خالل محركات البحث (غوغل وياهو وغيرها)  ٬وكذلك باستخدام الرسائل
اإللكترونية  ٬او إستخدام خدمة الرسائل القصيرة على أجهزة االتصاالت الخلوية .
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 الوساطة التجارية اإللكترونية  :الوساطة بين طرفين او تسهيل تدفق المعلومات بين طرفين باستخدامالوسائط اإللكترونية .
 المصارف اإللكترونية  :انجاز األعمال المصرفية وإدارة الحسابات المالية باستخدام تقنية الصيرفةاإللكترونية عبر وسائل اإلتصال اإللكترونية .
 المحاسبة اإللكترونية  :تنفيذ المهام والعمليات المحاسبية والمجاالت التعليمية المحاسبية من خالل الحاسوبومختلف مقومات الحوسبة الرقمية وتطبيقات شبكة المعلومات .
 الرقابة اإللكترونية  :وهي استخدام الوسائط اإللكترونية بهدف تنفيذ اجراءات الرقابة على المؤسسة٬واإلستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في زيادة فعالية الرقابة (كاميرات المراقبة -اجهزة اإلنذار
المبكر.)..

رابعا ً  :فوائد التجارة االلكترونية او الرقمية

 -1الوصول الى األسواق العالمية  :تؤمن التجارة اإللكترونية للمستهلكين والمنتجين (شركات كبرى
ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ) الوصول الى األسواق العالمية .
 -2حماية الحقوق التجارية :تؤمن التجارة اإللكترونية حماية حقوق المنتج والمستهلك عبر إلزام الطرفين
ببنود عقد البيع التي تنظم التجارة اإللكترونية.
 -3التشبيك  :تفعيل التعاون والتواصل بين شركات األعمال واإلستثمار والشركات التجارية في مختلف دول
العالم.
 -4كلفة أقل :يتم إجراء األعمال التجارية عبر االنترنت بتكلفة اقل بكثير من إجرائها بالطريقة التقليدية ٬حيث
أن هناك عملية إزالة للوسطاء والشركات التجارية بين المستهلك والشركة المصنعة للمنتجات ٬إضافة الى
إزالة األعمال الورقية والمستندية العادية والتنقالت واألكالف المترتبة على اللقاءات واإلجتماعات والسفر
وغيرها.
 -5إقتصادية :تعتبر التجارة االلكترونية إقتصادية عكس التجارة التقليدية فهي ال تتطلب استثمار محالت أو
تأمين أو استثمارات في البنية التحتية ٬وكل ما هو مطلوب هو فكرة معينة ومنتج أو خدمة مميزة وموقع ذو
تصميم جذاب للمستهلكين لممارسة العمل التجاري.
 -6إيرادات اكبر :التجارة االلكترونية تزيد من اإليرادات المالية للشركات ألنها توفر الوقت والتكلفة والجهد
في إدارة العمليات اليومية والتي تحتاج إلى عدد من الموظفين ٬بينما تتم التجارة االلكترونية بشكل تلقائي عبر
االنترنت.
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 – 7خدمة أفضل للزبائن  :التجارة اإللكترونية تؤمن خدمة متطورة للمستهلك عبر اإلعتماد على وسائل
جديدة ومتطورة تتمثل بالموقع والبريد االلكتروني وغيرها.
 – 8تسهيل عملية التسوق ومقارنة األسعار :إن التجارة االلكترونية تسهل على كل من المستهلك والمنتج
عملية البحث عن المنتجات ومقارنة األسعار والبحث عن أفضل المنتجات أو الخدمات ذات الجودة العالية
بعكس التجارة التقليدية التي تحتاج إلى عملية شاقة في البحث عن األسواق.
 -9مشاركة المعلومات والبيانات  :تعمل األسواق االلكترونية على مبدأ مشاركة البيانات اإلقتصادية
واإلحصائية والمعلومات بين مختلف األطراف.
 – 10المالءمة  :هي أكثر مالءمة للمستهلك والمنتج على حد سواء حيث يستطيع الطرفان ألقيام بعملية
الشراء أو البيع في أي وقت على مدار  24ساعة في اليوم.

خامسا ً  :الحكومة اإللكترونية
 -1التعريف
الحكومة اإللكترونية هي النسخة اإلفتراضية عن الحكومة الحقيقية مع فارق أن االولى تعيش في
الشبكات وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتحاكي وظائف الحكومة الحقيقية التي تتواجد بشكل مادي في
أجهزة الدولة .وتعمل على تقديم الخدمات الحكومية على إختالفها عبر الوسائط اإللكترونية وأدوات
التكنولوجيا وأهمها اإلنترنت واإلتصاالت.
 -2أهمية الحكومة اإللكترونية
 تدعم الحكومة اإللكترونية عمليات الحكومة التقليدية عبر تقديم الخدمات آلكترونيا للمواطنين ومشاركتهمفي صنع القرار وصوال إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية في عملية الحوكمة .
 تخفيف التكاليف المالية في اإلدارات العامة لجهة كلفة إجراء الخدمات شخصيا مع أعبائها (هدر وقت -جهد– نفقات – مستندات ورقية -تنقالت )...مع المحافظة على جودة الخدمات.
 خفض المدة الزمنية المرتبطة بإنجاز الخدمات والمعامالت الحكومية وتقديم الخدمات من خالل عدد محدودمن الموظفين اإلداريين .
 تقديم الخدمة إلى المواطن بإستخدام تكنولوجيا اإلنترنت واإلتصاالت ٬وتساعد أنظمة الحكومة اإللكترونيةفي مجال التصويت اإللكتروني واإلنتخابات اإللكترونية على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في العملية
الديموقراطية.
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 تنشيط الدورة اإلقتصادية عبر تسهيل معامالت المؤسسات التجارية سواء كانت مؤسسات محلية أو دولية. االنفتاح على العالم الخارجي واإلطالع على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات . رفع مستويات الكفاءة والفعالية واألداء في اإلجراءات واألنظمة الحكومية الداخلية عبر مكننة جميعاالدارات العامة و دمج الحكومة داخلها ومع محيطها الخارجي .
 زيادة التنسيق بين الوزارات واإلدارات الحكومية مع بعضها البعض وتحسين الخدمات من خالل التقاريرالواردة بالبريد اإللكتروني .
 المحافظة على البيئة عبر تخفيف إستعمال المستندات الورقية للخدمات اإللكترونية والتلوث الناجم عنالتنقالت.
 تشجيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية الخارجية أو للمواطنيناألجانب .
 جذب اإلستثمارات االجنبية المباشرة وغير المباشرة.الحكومة اإللكترونية هي جزء مهم وحجر أساس في بناء اإلقتصاد الرقمي ٬ذلك إن ربط الوزارات
واإلدارات العامة والدوائر الحكومية بشبكات االتصال ٬وإعتماد تكنولوجيا المعلومات يؤمن الخدمة الحكومية
األفضل والتعاطي اإليجابي بين المواطن المقيم والمغترب واإلدارات الحكومية ٬كما مع المقيمين األجانب
مستثمرين او سواح أوعاملين ٬هذا مع تأمينه المعلومات والمعطيات المباشرة والموثقة لإلدارة الحكومية عن
المتعاملين معها.

26

المبحث الثالث  :قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في لبنان
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الواقع الحالي لسوق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في لبنان
نما قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلي في لبنان بمعدل سنوي بنسبة  %7بين عامي
 2014و ٬2016وأسهم بنسبة  %3من الناتج المحلي اإلجمالي ٬وبلغ مايقارب  436مليون دوالر في عام
. ) IDAL) 2016
هناك عدد كبير من الحاضنات مثل شركات  Beritechو U K Lebanon Teck Hubوغيرها٬
التي تساعد الشباب على إنشاء شركات تكنولوجيا المعلومات وتطويرها .وكان لتعميم مصرف لبنان الرقم
 331الصادر في  19كانون األول  2013أثر جيد في نمو هذه الشركات .فقد شجّع المصارف على االستثمار
في هذا القطاع.
ينقسم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان الى ثالثة مجاالت فرعية (:)IDAL 2016
 بيع األجهزة ( : )hardwareبلغت مبيعاتها  262.2مليون دوالر وهي تشكل  %60من حجم سوقتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت عام .2016
 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :بلغت مبيعاتها  134.2مليون دوالر أي مانسبته  %31منحجم السوق .2016
 تطوير البرمجيات :بلغت قيمتها  40ميون دوالر أي مانسبته  %9من حجم السوق عام . 2016تتألف سوق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في لبنان من حوالي  800شركة ( ) IDALغالبيتها
شركات صغيرة ومتوسطة .إن هذا القطاع يتجه تدريجيا من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة إلى اإلبداع
واإلبتكار  .وتبلغ نسبة شركات الخدمات وتطوير البرمجيات ما يقارب  %40من مجموع الشركات في هذا
القطاع ٬توظف ما يقارب  5000موظف ٬وتتألف من نحو  202شركة صغيرة ومتوسطة .

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-تقديم الخدمات الهاتفية وبناء التطبيقات وبشكل أساسي األلعاب والمصارف والدفع اإللكتروني
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لبنان لديه كل اإلمكانيات التي تمكنه من ان يلعب دورا محوريا كمص ّدر أساسي للخدمات التكنولوجية
وتطوير البرمجيات في الشرق األوسط ٬بعدما بلغت نسبة الصادرات المرتبطة بالخدمات التكنولوجية ما
نسبته  %23.2من إجمالي حجم صادرات لبنان من تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت خالل عام.2015
حيث ان اكثرمن  %60من شركات البرمجيات موجهة نحو التصدير  .بلغت نسبة التصدير لدى شركات
تطوير البرمجيات مايقارب  ٬%76وشركات تطوير المواقع اإللكترونية  ٬%67وشركات تطوير التطبيقات
الهاتفية .%66
أن انخفاض كلفة العمالة في هذا القطاع في لبنان مقارنة بكلفة العمالة في الواليات المتحدة
األميركية ٬أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي يعطي لبنان ميزة تنافسية على نظرائه من الدول المنافسة
في هذا القطاع  .إذ إن متوسط أجر مهندس البرمجيات في لبنان يبلغ أقل بنحو  37 %من أجر مهندس
البرمجيات في الخليج  ٬وأقل ب  %50من أجر مهندس البرمجيات في الدول المتقدمة (.)IDAL
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المبحث الرابع :خار طة طريق إلنتقال اإلقتصاد اللبناني الى إقتصاد
المعرفة
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التوصيات  :لتحول

اإلقتصاد اللبناني الى إقتصاد المعرفة

ترتبط المعرفة بالسيادة وبالثقافة المجتمعية وهما تؤديان إلى تحقيق االستقرار السياسي واألمني
واالقتصادي واإلجتماعي .لذلك ولتحقيق هذه السيادة يجب العمل على إمتالك وتطوير وإبتكار واستثمار
وتوظيف المعرفة .فالمعرفة التنافسية ال تعطى من قبل الخارج بل تنتج داخليا ٬إذ ال ب ّد من زيادة التعاون
الداخلي إلنتاج واستثمار المعرفة .كما أن المجتمع المبني على إمتالك المعرفة المتطورة والمساهم في خلقها
وتطويرها وإبتكارها بكل أبعادها ٬يصبح مؤهال أكثرمن غيره من المجتمعات لمواكبة التقدم والتطور ودخول
العولمة واإلنفتاح على كافة أبعادها االقتصادية والعلمية والثقافية واالجتماعية والسياسية.

من أجل اإلرتقاء والمساعدة في إنتقال إقتصاد لبنان الى إقتصاد صناعة المعرفة ٬يقتضي العمل على التالي:
 زيادة الوعي بين اللبنانين على أهمية اإلستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتوالدخول فيها وتطويرها واإلبتكار فيها وتوظيفها في خدمة تحقيق النمو واإلزدهارلإلقتصاد اللبناني
والعمل على تبني سياسات وطنية تعتمد على توظيف الطاقات واإلمكانات المتوافرة في هذا القطاع
بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي التقني.
 تطوير البنى التحتية اللبنانية وتخفيض اكالفها وتحسين خدماتها ٬خاصة في ما يتعلق بشبكاتاإلتصال واالعتماد على تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية لتكون قادرة على التركيب والتشغيل
والصيانة بهدف تحسين نوعية وجودة وتأمين إستمرارية خدمات الهاتف الخلوي واألرضي
واألنترنت وحماية المعلومات والبيانات الشخصية ونشرها على مختلف األراضي اللبنانية بكفاءة .
 وضع اآلليات والسياسات اإلقتصادية واالجتماعية التي تسهل اإلنتقال نحو االقتصاد المعرفي٬والتي تتوافق مع حاجات سوق العمل .
 تقديم الحوافز التي تخلق الطلب على إقتصاد المعرفة ٬وتطوير المهارات وتحسين القدرات البشريةلتتوائم مع متطلبات المعرفة العالمية الجديدة .
 دعم وإنشاء شركات البرمجة ألنه أمر اساسي إلستمرارية نمو وتطوراالقتصاد الرقمي .فشركاتالبرمجة هي العمود الفقري لالقتصاد الرقمي واألخير هو الحجر األساس إلقتصاد المعرفة.
 االستفادة من التجارب والممارسات الرائدة والناجحة للدول المتقدمة في تطبيق مبادىء وأسس تنميةاقتصاد المعرفة وتوقيع اإلتفاقيات الدولية وزيادة التعاون العلمي وتبادل الخبرات معها.
 مراجعة وتنظيم وتطوير البيئة التشريعية والقانونية الناظمة والداعمة إلقتصاد المعرفة ( األصولالفكرية وتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإقرار قانون المعامالت اإللكترونية
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والقانون الناظم لإلنترنت في لبنان  Cyber-lawالذي ينظّم القطاع لناحية كيفية استخدام المعلومات٬
ويكافح الجرائم المعلوماتية أو اإللكترونية  ٬Cyber Crimeويحمي المعلومات ذات الطابع الشخصي
(وهو الموضوع األخطر) ٬والمعامالت والتواقيع اإللكترونية والبيع اإللكتروني .Online
 تشجيع المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني على إنشاء مواقع متخصصة بنشر المعرفةالجديدة.
 إنشاء مواقع إلكترونية لدعم المبتكرين وتسويق مبتكراتهم في إطاراالقتصاد المعرفي وقوانينحماية الملكية الفكرية وإتفاقية التريبس  ٬TRIPSووضع آليات عمل لبراءات االختراع وحمايتها
وتسجيلها.
 بناء المعرفة الجديدة من خالل االهتمام بالبحوث العلمية ٬وزيادة اإلنفاق المخصص لنشاطات البحثوالتطويرالعلمي  ٬ونقل التقنية وتوطيدها ٬والتركيز على تحقيق التكامل بين الجامعات والمعاهد
المتخصصة ٬ومراكز البحوث ٬والمؤسسات  ٬والتي تُعد مراكز لتوليد المعرفة والحصول على التقنية.
 تعزيز مخصصات البحث العلمي للجهات الحكومية إلعداد البحوث التطبيقية إلنتاج ونشر ثقافةالمعرفة واالقتصاد المعرفي تحقيقا لهدف بناء اقتصاد المعرفة ٬مع التقييم والمتابعة المستمرة.
 وضع سياسات البحث العلمي والتطوير في خدمة االقتصاد والمجتمع ٬ووضع أجندة للبحوث التطبيقيةفي مجاالت الصناعة المعرفية على مستوى لبنان وإجتذاب الباحثين والعلماء والمؤسسات البحثية
العالمية.
 مشاركة الجامعات ومراكز األبحاث والصناعيين في إقامة وتطوير مراكز البحث العلمي المتخصصالسيما في المجاالت التخصصية التي حددتها وزارة الصناعة في رؤيتها التكاملية " لبنان الصناعة
(٬) software
 "2025كتكنولوجيا النانو ٬الميكاترونيك ٬الصناعات الغذائية٬األدوية والبرمجة
الطاقات البديلة ٬تصنيع المعدات واآلالت الصناعية ٬المنتجات التجميلية والعطور ٬األعشاب الطبية٬
الكيمياء الحيوية والصناعية ٬الصناعات التدويرية...
 إدخال مقررات االقتصاد المعرفي في المؤسسات التعليمية واألكاديمية في لبنان ٬عبرإعطاء اهتمامأكبر لالختصاصات العلمية (مثل الهندسة والرياضيات واإلقتصاد والعلوم والتكنولوجيا) والتعليم
المهني .وتحفيز وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب وتش ّجيعهم على االبتكار وربط
مخرجات التعليم والتدريب بحاجات سوق العمل.
 تشجيع قدرات اإلبداع بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرالحكومية المعنية والجامعات والجمعيات والنقابات ومراكز األبحاث.
 تشجيع المنافسة وتعزيز روح المبادرة واإلبتكار لدى القطاع الخاص والعام في مجال تطوير إقتصادالمعرفة .ورعاية اإلبتكارات الصناعية و وضع النصوص القانونية التي تشجع اإلبتكار وتطويرها
باستمرار.
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 تفعيل التوجه البحثي في معهد البحوث الصناعية ودعمه داخليا بالنصوص والموازنات المناسبةوخارجيا باالتفاقيات والهبات الالزمة.
 دعم وتطوير برنامج " ليرا " بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطنيللبحوث العلمية والجامعات الكبرى.
 السعي إلقرار مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة  5مكرر من قانون ضريبة الدخل لجهة إعفاءنفقات األبحاث والتطوير من ضريبة الدخل.
 إتاحة الفرصة لالستثمارات التي ال تمتلك رؤوس أموال هائلة ولكنها تمتلك القدرة على العمل فيقطاع المعلومات وتمتلك الخبرة وروح المبادرة والتنظيم اإلداري المتطور ٬مما يشكل فرصة عظيمة
أمام الجيل الجديد من المستثمرين وتستفيد من شبكة اإلنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
 توفير بيئة األعمال المناسبة التي تستعمل معايير الحوكمة والتي تقدم الحوافز التي تدعم ريادةاألعمال وتدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجع على المنافسة وتحمي حقوق الملكية
الفكرية.
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الخاتمة
تتجه االقتصادات العالمية اليوم اكثر فأكثر نحو اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على صناعات
المعرفة ويجب على لبنان أن يدرك اهمية هذه الصناعة االقتصادية (صناعة المعرفة)  .فلبنان لديه كل
اإلمكانيات التي تمكنه من ان يلعب دورا محوريا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كمص ّدر أساسي
لمنتجات صناعة المعرفة ( الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات.)......
إن اإلستثمار في قطاع إقتصاد المعرفة عبردعم وتطوير وتسويق منتجات صناعة المعرفة
( الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات) سيخلق فرص عمل عديدة امام الشباب اللبناني.
ولبنان لديه قدرات بشرية هائلة ٬باإلمكان االستفادة منها في توظيفها لبناء إقتصاد قوي
يرتكز على المعرفة التي تمكنه من دخول منظومة العولمة الجديدة .وليواكب تطورات اإلقتصادات
العالمية ويحقق اإلزدهار والنمو المستدام لكافة القطاعات اإلقتصادية المكونة لإلقتصاد اللبناني
(القطاع الصناعي والزراعي والتجارة والخدمات  ٬).....وفرض نفسه فيها وصوال الى تحقيق أهدافه
التنموية الشاملة والمستدامة .
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