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 الخالصة:
ساا  فاي قتصاد المعرفي في بناء منظومة تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت والاذد يعاد اأيسعى البحث إلى دراسة دور اإل     

عداد الكوادر البشرية المتخصصاة والعملياة فاي تاوفير إتطور المجتمعات ، وخاصة في مجال تطبيقه في الحياة العلمية في تنمية و
فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتم تطبيق هذه الدراسة على جمهورية مصر العربية كنموذج على ضوء البيانات المتوفرة 

بياة لققتصااد المعرفاي فرزته تلك الدراسة من انعكاسات ايجاأعن مؤشرات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وما 
قتصادد ، التاي تساتمد مقوماات تحقيقهاا مان مكوناات قتصاد الكلي للدولة والتي تساهم في عملية التطور والنمو اإلعلى مستوى اإل

 تقانة المعلومات واالتصاالت، وخلص البحث إلى تقديم بعض االستنتاجات والتوصيات .
 
The role of the knowledge economy in the construction of system information and 
communications technology (Egypt experience a model). 
 
Abstract 
Research  seeks  to  examine  the  role  of  knowledge-based  economy in the  
construction  of  system  information  and  communications  technology , which  is  the  
basis  of  the  development  of  societies ,  especially  in  the field  of  applied  life  science  
in  the  development  and  preparation of specialized  human  cadres  and  practical  in  
providing  new  job opportunities  for  the  unemployed  was  applied  to  this  study  on  
the Arab  Republic  of  Egypt  model  the  light  of  the  available   data  on indicators  of  
infrastructure  for  information  technology  and communications. What  set  apart  by  the  
study  of  the  positive  impact  of  the  knowledge  economy  at  the  macroeconomic  level  
of  the  state  and that contribute  to  the  process  of  development  and  economic  growth 
, which are  derived  ingredients  derived  from  components  of  information  and 
communication  technology , and  research  found  to  offer  some conclusions  and  
recommendations.  

 
 المقدمة:

حظي االقتصاد  المعرفي في عالمنا اليوم دوراً هاماً  في كثير من الدول النامياة، وسابقتها عقاوداً مان الازمن الادول المتقدماة       
في بناء  منظومة  تكنولوجيا  المعلوماات واالتصااالت، علاى صاعيد االقتصااد ككال فاي بنااء اأطار العكرياة والعملياة والمنهجياة، 

علميااً فاي ثاورة المعلوماات بكافاة فروعهاا ومجاالتهاا. واكثار تااثيرا فاي المجتمال مان العوامال )المادياة والذد اصبح يشكل رافادا 
 والطبيعية(،وباتت تكنولوجيا المعلومات موردا اساسيا من الموارد االقتصادية للبلد وعنصرا مهما في النمو والتقدم االقتصادد.

ت بالكثير من االهتمام لدى بعض الدول العربياة، ربماا بسابد حداثاة اساتخدامها اذ لم تحظى ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
في كافة مجاالت علوم المعرفة النظرية والتطبيقية ،وفضاق عان تطاور التقنياات الحديثاة التاي واكبات ثاورة المعلوماات ،اذ اصابح 

 جيا المعلومات واالتصاالت.لزاما على الدول ان تتجه بدورها الى تبني البنى التحتية الحديثة في تكنولو
ويعااد االقتصاااد المعرفااي المعتاااي الرايسااي لنجاااي دول العااالم المختلعااة ومنهااا الاادول العربيااة ،إذ يعتباار ماان القطاعااات القاااادة فااي 

 االقتصاد المعاصر من جاند، وتناولها القمتناهي بين االفراد من جاند اخر. 
عاماة نحاو بنااء قدراتاه االقتصاادية والتكنولوجياة والتاي تمثال نقطاة تطورهاا الاراهن  وبالقدر الذد يعنينا في العاالم العرباي بصاعة

والقنهااي في قطاع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعلم الحاسود وشبكات االتصال واالنترنيت والهاتف الخلود والحكوماة 
ندرة البياناات التعصايلية عان قطااع تكنولوجياا المعلوماات  وباأحرى يسعدنا ان ندر  تجربة العراق ، اال ان اإللكترونية ...الخ ،

واالتصاالت حالت دون ذلك. مما حدى بناى الاى دراساة التجرباة المصارية كاانموذج  للادول العربياة للتعارف علاى البنياة التحتياة 
 والمؤسساتية القتصاد المعرفة ومجاالت تطبيقه وأفق تطوره.
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طار النظرد لققتصاد المعرفي ،آما ان بتقسيم البحث إلى ثقثة محاور، إذ جاء المحور اأول باإلوتحقيقاً لما تقدم قام الباحث        
مااا المحااور الثالااث فقااد تناااول تجربااة مصاار أالمحااور الثاااني، فقااد تناااول مؤشاارات منظومااة تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت ،و

 تصاالت.في تطبيق منظومة تكنولوجيا المعلومات واإل  أنموذجا
 

 أهمية الدراسة
هميتها من خقل دور االقتصاد المعرفي في بناء منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،الذد يعتبر اأسا  أتكتسد الدراسة 

في تقدم  المجتمعات العالمية والعربية  بكل ما توفره من فرص علمية وتقنية وعملية في تنمية المهارات البشرية التي تمكن طالد 
 فة من بناء حياة أفضل في المعر

 هذا المجال الحيود باالستعادة من تجارد دولية مختلعة بما لها من اثر مباشر على التقدم االقتصادد واالجتماعي للبلد.
 

 هدف الدراسة
 تسعى الدراسة ال تحقيق هدفين اساسين

بيقاه فاي الحيااة العلمياة والعملياة ، اذ الباد مان ساسية لإلنسان وخاصة فاي مجاال تطهميته اأأالتعرف بمعهوم اقتصاد المعرفة و-1
تهياااة االرضااية المناساابة لتااوفر البنااى التحتيااة القزمااة لااه واإللمااام قاادر االمكااان بجوانبااه كافااة لإلفااادة منااه فااي الجوانااد العلميااة 

 واالنتاجية.
معطياته على اقتصاداتها الكلية، دراسة تجربة مصر كانموذج  في تطبيق منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبيان -2

 ومعرفة مدى تقارد العجوة بينها وبين الدول المتقدمة في المجاالت المعرفية والتكنولوجية.
 

 مشكلة الدراسة
تعد البنية اأساسية لبناء منظومة تكنولوجيا المعلوماات واالتصااالت ركيازة مهماة مان ركاااز االساساية للمجتمال فاي مختلاف دول 

العربية وبدرجات متعاوتة تتمثل بافتقارها لهذه البنى االساساية مان جاناد وتجاهلهاا  ان المشكلة التي تعانيها بعض الدول العالم. اال
 غير المبرر لدور هذا القطاع الحيود من جاند اخر .

 
 الفرضية

تسعى الى تطبيق منظومة  قتصاديات الدول التيإقتصاد المعرفي على يجابية لإلإتستند فرضية الدراسة الى وجود انعكاسات 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل كعوء.

 
 أوالً/ االطار النظري لالقتصاد المعرفي 

حد القطاعات المتطورة فاي الكثيار مان  دول العاالم ، اذ يعتبار المادخل أقتصاد المعرفي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعد اإل
 واالجتماعية للدولة ، في حالة تطبيقه في مجال االتصاالت السلكية والقسلكية والهاتف الخلودالرايسي لتحديث الحياة االقتصادية 

والحكومة االلكترونية ،التجارة االلكترونية والطرق التكنولوجية الحديثة للخدمات المصرفية واعماال الصايرفة  واستخدام االنترنت
أساارع نمااًوا ضاامن هااذا القطاااع. حيااث شااهد سااوق تكنولوجيااا المعلومااات المتعااددة للمصااارف العامااة والخاصااة تعااد ا االلكترونيااة

واالتصاالت اقباال كبيًرا فاي كثيار مان الادول العربياة وناذكر منهاا الجزااار ومصار واأماارات العربياة المتحادة بعضال السياساات 
 لوجيا المعلومات واالتصاالت.الموجهة نحو السوق والبنية التحتية والقوى العاملة المؤهلة والدعم الحكومي لقطاع تكنو

 
 ـــ أهمية االقتصاد المعرفي:1

إن أهمية اقتصاد المعرفة تبرز من خقل الدور الذد يؤديه من تقنيات متقدمة في مختلف المجاالت،التي يجرد توليدها بشاكل      
متسااارع ومتزايااد وبالااذات فااي الاادول المتقدمااة،وبما ينسااجم ماان إسااهامات أساسااية وهامااة فااي عماال االقتصاااد،وفي أداء نشاااطاته 

ن صاااناعات،وخدمات تتسااال وتنمو،بالشاااكل الاااذد ترتعااال معاااه أهمياااة العلااام والمعرفاااة، وتوساااعها،ونموها،وما يااارتبط بهاااا مااا
ونتاجاتهما،وبحيث يتسل فيها االعتماد على االستخدام الكثياف للمعرفاة والعلم،واالساتثمار فاي تكاوين رأ  الماال المعرفاي لتحقياق 

 إنتاج معرفي بدرجة مهمة ومتزايدة.
تطاورات مميازة فاي مختلاف النشااطات ،فمنهاا  صاناعة البرامجياات وتطبيقاتهاا المتنوعاة لقد أدى االقتصاد المعرفاي إلاى إحاداث 

والمتعددة،وانتشارها في كافة مجاالت الحياة واأنشطة االقتصادية وغير االقتصادية،أدت إلى إحاداث طعارة هاالاة فاي اقتصااديات 
  ( . 11ــــ11،ص 2002)سلمان إلى: اإلنتاج  والتسويق والتمويل وتنمية الكوادر البشرية وهذا أدى بدوره

 أــــ زيادة القدرة التنافسية للمشروعات.
 د ـــــ  خعض التكلعة اإلنتاجية والتسويقية وزيادة كعاءتهما كما ونوعا.

 ج ــــ زيادة مهارات االبتكار واإلبداع وصنل العرص االقتصادية وتنميتها وتطويرها.
 اقات المتاحة والتشغيل المتنامي لها وتقليص الهدر والضياع.دــــ االستخدام اأمثل للموارد والط

إن اقتصاد المعرفة بكل إبعاده االقتصادية والصناعية والخدمية يعمل على توسيل اأسواق،وإزالة كافاة الحاواجز والحادود العازلاة 
إن االقتصاد المعرفي قااام علاى التحساين بينهما ودمجها في سوق عالمي واحد متطور إمام المبادالت السلعية والخدمية،وإذا علمنا 

 والتطوير،وهو أمر يحتاج إلى مناخ صحي تتعاعل فيه العقول البشرية لتعطي أفضل مالديها من فكر اإلبداع واالختراع. 
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 ـــ مفهوم االقتصاد المعرفي:2
اجية،وبدورها تتحول إلى سلل وخدمات ويكاون هو االقتصاد الذد تتحقق فيه المعرفة والذد يشكل مكونا أساسيا في العملية اإلنت   

مسااتهلكوها علااى اسااتعداد لشاارااها مقاباال الحصااول عليهااا،إن هااذا النااوع ماان االقتصاااد يقااوم علااى أسااا  تكنولوجيااا المعلومااات 
 (. 46، ص2010واالتصاالت،بوصعها المنصة اأساسية التي تنطلق منها المعرفة.) العذارى و الدعمي ، 

يكون وضل كل بلاد فاي االقتصااد العاالمي محاددا بكمياة وجاودة المعاارف التاي يمتلكهاا،من خاقل تطاور منااه  فمن هذا المنطلق 
 التعليم فضق عن تكثيف برام  التدريد العملي.

ونستطيل إن نستنت  تعريف االقتصاد المعرفاي، باناه نماط اقتصاادد متطاور قااام علاى االساتخدام الواسال لتكنولوجياا المعلوماات، 
ت االنترنيت في مختلف النشاطات االقتصادية، وبخاصة في مجال التجارة االلكترونية ،والحكوماة االلكترونياة،وغيرها مان وشبكا

 المجاالت اأخرى،التي ترتكز بقوة على المعرفة واإلبداع والتطور التكنولوجي.
 
 ـــ خصائص االقتصاد المعرفي:3
ية بخصااص أصبحت تمثل اإلطاار العكارد لاه والتاي تتضامن ماايلي:) العاذارى و يتسم االقتصاد المعرفي من الناحية االقتصاد   

  (. 11،ص 46،ص 2010الدعمي
 أــــ االهتمام بالبحث العلمي واإلبداع واالبتكار بما يساعد في توليد المعارف المعيدة في شتى المجاالت االقتصادية.

د ــــ العمال علاى نشار المعاارف مان خاقل التعلايم والتادريد واإلعاقم مان اجال بنااء اإلنساان الاذد يتمتال بالمعاارف والقادرات 
 والخبرات التي تمكنه من أداء عمله بعاعلية واقتدار. 

العطااء المساتمر،ويبرز ج ــــ توفير بياة مناسبة تحث اإلنسان على المساهمة واإلبداع فاي مجااالت علمياة تطويرياة تشاجعه علاى 
 في هذا المجال ميزة التنوع اإلنساني في المواهد والقدرات.

دـــااـ تااامين بنيااة تقنيااة تحتيااة مناساابة ال يقتصاار اهتمامهااا علااى تقااديم الخاادمات اأساسااية للمجتماال فقط،باال علااى تحعيااز العماال 
 (.  المعرفي،واالنجاز المادد الذد يستند إليه مثلما يعرف )بحاضنات التقنية

 
 ـــ المتطلبات األساسية القتصاد المعرفة:4
 : ( 164ــــــ166،ص 2010)عليان، إن القتصاد المعرفة مجموعة من المتطلبات اأساسية الواجد توفرها للنجاي وهي   

المدرساة االبتدااياة  أــــ اعادة هيكلة اإلنعاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في اإلنعاق المخصص لتعزياز المعرفة،ابتاداًء مان
 وصوال إلى التعليم الجامعي مل توجيه مركز إلى البحث العلمي.

 د ــــ العمل على خلق وتطوير رأ  المال البشرد، بكونه أهم عنصر من عناصر اإلنتاج.
ريد العااملين لاديها ج ــــ إدراك المستثمرين والمنظمات العالمية أهمية اقتصاد المعرفة ومساهمتها في تمويل جازء مان تعلايم وتاد

 ورفل مستوى كعاءاتهم،وتخصيص جزءاً مهماً من استثماراتها للبحث العلمي واالبتكار.
د ـــــ بيااة قانونياة تشاريعية ومنااخ عاام يضامن حرياة وشاعافية كاملاة فاي تاداول وتادوير المعلوماات باق عوااق،فضاق علاى بنياة 

مل انعتاي كامل على أدوات التعامل مل المعلومات وهي االنترنيت،والحكوماة اتصاالت قوية تسمح بتدفق البيانات بسرعة وسهولة،
 إشكالها المعاصرة.  االلكترونية ونظم المعلومات بكل

 هــ ـــ تعزيز قدرات اإلفراد البحثية وبناء مهارات االكتشاف واإلبداع.
وتمكاين اإلفاراد مان الوصاول إليهاا فاي أد وقات ومكاان وــــ توفير البنية االساساية والتحتياة لتكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت 

 بسهولة ويسر وتخصيص جزء مهم من استثماراتها للبحث العلمي واالبتكار.
 زــــ البد من إدخال العلوم المالية في مناه  التدريد والتعليم،تاميناً الستقرار اأسواق في زمن العولمة. 

 
 ــــ فوائد اقتصاد المعرفة:5 

 (. 142،ص162،ص 2012)عليان، لمعرفي فوااد عدة منها ما يلي:لققتصاد ا
 أـــ االقتصاد المعرفي يدعم مرحلة الطعولة المبكرة،نظراً للتاثير القود واالستعداد للتعلم ، منذ بداية العمر فينجم عنه تحسين نجاي

 المتعلمين خقل مراحل التعليم. 
 وضرورية للمستقبل.د ـــــ اجراء تغيرات وتحسينات أساسية 

 ج ــــتحقيق مخرجات ونوات  تعليمية مرغوبة وجوهرية.
 دـــــ توفير التبادل الكترونياً.

 ه ــــ تغيير الوظااف القديمة ويستحدث وظااف جديدة.
 وـــ يقوم على نشر المعرفة وتوظيعها وإنتاجها.

 حتياجات المستهلك أو المستعيد من الخدمة أو السلعة.زــــ يرغم المؤسسات كافة على التجديد واإلبداع  واالستجابة ال
 ي ـــــ ارغام المؤسسات على التجديد واالبتكار. 

 ط ــــ لققتصاد المعرفي اثر في تحديد النمو واإلنتاج والتوظيف والمهارات.
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 :المعرفي الركائز األساسية لالقتصاد ــ6
 :هي كما يليركااز  أربل إلى أساسه في المعرفي االقتصاد يستند

 
 تستطيل التي المنظمات من وغيرها المؤسسات اأكاديمية مل التجارية الروابط من فعال نظام :والتطوير( االبتكار)البحث أــــ

 .المحلية االحتياجات مل وتكييعها المتنامية، واستيعابها، المعرفة ثورة مواكبة
 

 العاملة اليد توفر أن الحكومات على إذ يتعين .االقتصادية والتنافسية لإلنتاجية اأساسية االحتياجات من وهو :التعليم د ــــ
 تكنولوجيا إلى دم  الحاجة وتنامي .العمل في الحديثة التكنولوجيات إدماج على القادر البشرد المال أو رأ  واإلبداعية الماهرة

 .الحياة مدى وبرام  التعلم التعليمية في المناه  اإلبداعية المهارات عن فضق واالتصاالت المعلومات
 مل وتكييعها والمعارف المعلومات نشر وتجهيز تسهل التي :واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على المبنية التحتية البنية ج ــــ

 .عالية مضافة قيم إنتاج على المشاريل وتحعيز النشاط االقتصادد، لدعم المحلية، االحتياجات
 
 زيادة إلى تهدف التي والسياسية اأطر القانونية كل توفير تستطيل قوية اقتصادية أس  على وتقوم :الرشيدة الحاكمية دـــــ

ويسرا وتخعيض  إتاحة أكثر واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جعل إلى تهدف التي هذه السياسات  وتشمل .والنمو اإلنتاجية
  (. 11،ص2010الصغيرة والمتوسطة )الوادد، للمؤسسات القدرة التنافسية وزيادة تكنولوجية، منتجات على الجمركية التعريعات

 
 ثانياً/مؤشرات منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 
ان التغيرات التي تحققت في مجاالت عديدة في مقدمتها االلكترونيات الدقيقة واآلالت  الحاسبة،واإلنسان اآللي وصناعة 

 تصاالت.سم ثورة تكنولوجيا المعلومات واإلإالمعلومات واالتصاالت والطاقة النووية وتكنولوجيا العضاء يمكن ان تدخل تحت 
لعقدين اأخيرين مل تلك التكنولوجيا ،وأفضت إلى مخرجات من السلل والخدمات تم  جميل وهكذا بدأ العالم يتعايش على مدى ا

 السكان في حياتهم اليومية.
 
 ـــ االقتصاد المعرفي ودوره في بناء منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.1

لكل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مما لققتصاد المعرفي دوراً حيوياَ في بناء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      
أدى إلى بروز ظاهرة االعتماد المتزايد على المعلومات العلمية والتكنولوجية،وانتشار استخدامها في التطبيقات المتنوعة في 

 مختلف مجاالت الحياة.
بدأ التركيز على تكنولوجيا المعلومات  فاالقتصاد المعرفي أصبح المحرك اأساسي لإلنتاج والنمو االقتصادد في العالم،إذ

واالتصاالت،بكونها  الركيزة اأساسية من ركااز اقتصاد المعرفة ،التي تظهر أكثر جقء في االستعمال المكثف لمختلف 
 البرمجيات كقطاع رايسي في قطاع المعلومات .

ي خلق منظومة تكنولوجية للمعلومات تسمح لذلك فان هذه الثروة العلمية وخاصة في قطاع المعلومات ساهمت بشكل كبير ف
بولوج اقتصاد جديد مبني على المعرفة كاسا  أو دعامة للنمو االقتصادد واالجتماعي، وما لهذه المنظومة من تاثير مباشر في 

 مختلف مكونات النظام العالمي.
لمعلومات المتدفقة، والتي كان العالم يشكو من المعضلة اأساسية لمختلف دول العالم هو كيعية التعامل مل هذا الكم الهاال من ا

 ندرتها وشحتها في ما مضى.
ولعل أهم النتاا  التي أفرزتها هذه الثروة العلمية هي التقدم الهاال والمتسارع جداً في المنظومة المعلوماتية ،وان هذا النمو نات  

ق عن كون االقتصاد المعرفي يمار  دورا حيويا في العملية أساسا من وفرة المعلومات وتقنيات االتصاالت الحديثة المبتكرة. فض
اإلنتاجية بشكل عام.كما انعك  دوره على ظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي،دون تجاهل التغيرات الهيكلية في القطاع 

قدة جدا والمتمركزة في الدول الصناعي، وخاصة تلك المتعلقة بإقامة وتطوير الصناعات الجديدة ذات التكنولوجيا العالية والمع
 (. 161ــــ 160،ص 2010)رزيــــــــق ، المتقدمة

 
 ــ السمات العامة لمنظومة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.2

 أـــ تحتاج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى إفراد مؤهلين بدرجة عالية من التخصص.
قدة ومتشابكة من الترابط التقني والعني، فكلما كانت درجة التعقيد عالية ازداد  تعقيد د ـــ تتسم تكنولوجيا المعلومات  بدرجة مع

شبكات العمل واالرتباطات المطلوبة بين الخدمات االختصاصية المختلعة،وهذا مما يشير إلى تدني فرص االستثمار لهذا القطاع 
 في معظم الدول النامية.

)البرنام  االنمااي لألمم   التقنية والتحوالت في المتغيرات العالمية المختلعة لألسباد التالية:ج ــــ التقزم والترابط بين التحوالت 
 (.2،ص2001المتحدة،

(ــــ سعة المشاركة: فقد مكنت شبكة المعلومات الدولية والهاتف القسلكي والنقال وتقنيات االتصال اأخرى لإلفراد من 1)
 بطرق لم تكن متاحة سابقاً.االتصال والحصول على المعلومات 
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( ـــــ المعرفة: تستطيل إن توفر الوصول السريل للمعلومات وبكلف متدنية عن طريق النشاط اإلنساني كافة، من التعليم عن 2)
بعد إلى التشخيص الطبي عن طريق المسافات الطويلة،والمعلومات حول أسعار المنتجات في اأسواق العالمية،وبذلك ألغت 

 لتهيئ أسواقا أكثر كعاءة وفرصاً اكبر لتوليد الدخل.  شبكات االنترنيت الحواجز الجغرافية
( ــــ إيجاد فرص للعمل والتصدير : إذ تسهم التجارة االلكترونية مثق في اختراق الحدود وحواجز المسافات الطويلة 3)

( 160هند من )والحصول إلى معلومات عن اأسواق،وعلى سبيل المثال نقحظ ارتعاع عوااد صناعة تقنية المعلومات في ال
 . 2000(مليار دوالر عام 6إلى مايزيد عن ) 1220مليون دوالر عام 

(ــــ تكنولوجيا المعلومات بوصعها سلعة ذات صعة غريبة فمن الممكن بيعها أكثر من مشترد واحد، وفي الوقت نعسه دون إن 6)
ال يمكن حجبها كليا عن السوق ،إذ تتدهور ينقص هذا من رصيد صاحبها أو مشتريها، فضق عن إن المعلومة بوصعها سلعة 

قيمتها مل مرور الزمن مما يدعو إلى اإلسراع في بيعها، الن آليات السوق ال تصلح مل المعلومات نظراً لصعوبة تحقيق مبدأ 
  . 32،ص1220مرسي،المنافسة الكاملة في التعامل مل هذه السلعة 

ساسيا في أد نشاط بشرد وعامق محدداً لعققة اإلنسان بمجتمعه وعققة (ــــ إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت مورداً أ6)
 .  (1المجتمعات بعضها ببعض من النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية وتعزز هذه السمة من خقل:)محي الدين،ص

معلومات لتعمل على تحسين االقتصاد )أ(ــــ استعمال التكنولوجيا بوصعها مورداً اقتصاديا، وهناك اتجاه متزايد نحو شركات ال
 الكلي للدولة.

)د( ــــــ دخول قطاع تكنولوجيا المعلومات بوصعه قطاعاً رايساً في الكثير من الدول إلى جاند القطاعات 
 التقليدية)الزراعة،الصناعة،الخدمات(.

ت الحياة كافة،فعلى سبيل المثال تدخل الواليات )ج( ـــــ ميل المواطنين بشكل عام إلى االستعمال  المتناهي للمعلومات في مجاال
( 3100( صحيعة و)1600( إلف كتاد قي شبكة االنترنيت،فضقً عن أكثر من )6600المتحدة اأمريكية سنويا أكثر من )

ا (كتاد سنوياً فضقً عن آالف المطبوعات اأخرى،مم60000دورية تتناول مختلف المجاالت والتخصصات.فيما تدخل اليابان)
  (.11،ص2006يجعل االنترنيت اكبر مكتبة في العالم)حوت،

 
 ـــ مؤشرات منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.3
 أــــ التجارة االلكترونية.  

وهي نشاط اقتصادد وتجارد معروف لدى  Commerceيتكون مصطلح التجارة االلكترونية من مقطعين هما ،التجارة        
فيقصد بها القيام   Electronicقله تداول السلل والخدمات وفقا لقواعد ونظم متعق عليها. اما)االلكترونية( الجميل،ويتم من خ

وخاصة شبكة االنترنيت  باداء النشاط التجارد او االقتصادد من خقل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة
  (. 241،ص 2012وغيرها من الشبكات )عليان ،

قتصادية معينة،بل اصبحت تشكل سوقاً عالمياً معتوحاً،ال إاذ اصبحت التجارة االلكترونية حقيقة واقعية،ولم تعد حكراً على دول 
تتقيد بحدود سياسية او جغرافية،فقد اوجدت تكنولوجيا  المعلومات واالتصاالت العامة وشبكة االنترنيت خاصة ، القاعدة 

 ر التجارة الكترونية بين الشركات والدول،وقد اصبحت من اشكال وأساليد وأدوات العولمة.االقتصادية وحتى الثقافية لنش
وتتخذ التجارة االلكترونية اشكاال عدة منها :عرض السلل والخدمات عبر االنترنيت،وإجراء البيل مل عمليات الدفل النقدد 

ة على االنترنيت،والقيام بانشطة التزويد والتوزيل والوكالة بالبطاقات النقدية او غيرها من وساال الدفل،وإنشاء متاجر افتراضي
التجارية وممارسة الخدمات المالية وخدمات النقل والشحن وغيرها عبر االنترنيت.وقد صنعت التجارة االلكترونية عالمياً ضمن 

ذه التجارة الى نصوص ،وتخضل ه 1222نطاق الخدمات وذلك من خقل التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية عام 
 اتعاقية التجارة العامة كافة في الخدمات من حيث االلتزامات والمتطلبات.

لقد جذبت التجارة االلكترونية اهتمام مختلف الشركات،بسبد العوااد االقتصادية المتوقعة من هذه التجارة من حيث زيادة الكعاءة 
مات اهمها:التحديد والتجديد والتطوير،ودقة عمليات التبادل التجارد االلكتروني ،والتوفير في الكلعة.اما الكعاءة فتاتي من عدة مقو

وتهدف التجارة االلكترونية  بين الشركات وقلة تكلعتها مقارنة بالتجارة التقليدية.وقلة تكلعة الخدمات المقدمة الكترونيا للمستهلكين.
 (. 262 ،ص2012)عليان ، الى تحقيق مجموعة من االهداف منها ما ياتي

 ( ــ زيادة نطاق السوق وتجاوز الحدود الجغرافية واإلقليمية امام السلل والخدمات والمعلومات.1)
 ( ــــ زيادة معدالت الوصول الى  العمقء وبناء عققات قوية فيما بينهم.2)
 ( ــــ تخعيض وتقليل تكاليف االنتاج والتسويق والتوزيل.3)
 في اداء االعمال.(ـــ تحقيق السرعة والكعاءة 6)
 ( ـــ البحث عن عمقء جدد والوصول اليهم وحثهم او ترغيبهم للشراء.6)
 (ـــ القيام بعمليات التسويق والبيل والشراء عبر االنترنيت.4)
ها يتخللها ورغم كل المزايا واأهداف التي تحققها التجارة أاللكترونية لكثير من الدول اذ نقحظ ان  اعتماد البلدان النامية علي  

بعض المعوقات،منها عدم وجود البنية التكنولوجية ،وعدم كعاية البنية التحتية لقتصاالت القسلكية،والتكلعة الباهضة للوصول الى 
المؤهلة  شبكة االنترنيت فضق عن ضعف االطر التشريعية والقانونية المناسبة وعدم توفر الكوادر البشرية

 (. 21،ص2006)مرسي،
ذا الواقل فان حجم التجارة االلكترونية يتركز بنسبة كبيرة في الدول المتقدمة على حساد تدني مساهمة البلدان النامية وطبقاً له

(مليار 2300،ان التجارة االلكترونية العالمية بلغت ما يقارد ) 2002ومنها البلدان العربية إذ تشير بعض االرقام المنشورة لعام 
 .Report 2002, UNCTAD)(مليار دوالر)3لعربية منها ما يقارد)دوالر وتقدر حصة البلدان ا
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ويرى الباحث ان خصوصية التعامل مل متطلبات التجارة االلكترونية،يتحتم على البلدان النامية توحيد جهودها وتوظيعها على  

المستويات المحلية والعربية والدولية،في ظل واقل اقتصادد معولم تؤطره اتعاقيات دولية شاملة،ان هذا االمر يتطلد المزيد من 
ادرة في توفير ودعم مستلزمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمرحلة اولى لقنطقق نحو الجهود الحكومية لتولي المب

مراحل تشرك من خقلها االنشطة الخاصة،وتكون بالتالي قادرة على امتصاص ما يمكن تسميته بصدمة االختراق الرقمية 
 االجنبية لققتصادات النامية.

 الحكومة االلكترونية.-ب
باجمعه قد دخل مرحلة جديدة مان التطاور ضامن آفااق عصار المعلوماات بهادف االساتعادة مان التقنياات المتاحاة فاي ان العالم      

مجااال تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت،الذد اصاابح المعيااار االساسااي الااذد تقااا  بااه درجااة تقاادم االماام فااي القاارن الحااادد 
 والعشرين.

م الساادة في اساليد التعامل على مستوى الادول والشاركات واإلفاراد بحياث اصابح وقد احدث هذا التطور السريل تغير في المعاهي
 العالم خلية مترابطة،تتجاوز البعد الزمني والمكاني،ليشكل جزءاً حيوياً فاعقً ومؤثراً في تنعيذ هذه المعامقت.

االلياات والوسااال التقنياة المساتخدمة لمتابعاة  لذا تقوم الدول بتطوير سياستها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصار الجدياد،وبتطوير
تنعيذ تلك ألسياسات ولإلشاراف علاى ساير العمال فاي االدارات الحكومياة،بما يكعال القياام بمساؤولياتها وتحقياق اعلاى كعااءة ممكناة 

 أداء العمل الحكومي لديها،ولتهياة المناخ العام ليتوافق ويتقام مل التطورات العالمية المتجددة.
عود اهمية استخدام التكنولوجيا في االعمال الحكومية وذلك من خقل )الحكومة االلكترونية(، وما ياتمخض عناه مان تطاور فاي ت  

كافااة النشاااطات الحكوميااة الحاليااة وتبساايطها ونقلهااا نوعيااا ماان االطاار اليدويااة او التقنيااة االلكترونيااة الحاليااة الااى االطاار التقنيااة 
ساتخدام االمثال والجياد أحادث عناصار التكنولوجياا ونظام شابكات االتصاال والاربط االلكتروناي الرقماي االلكترونية المتقدمة، باال

الحديث وصوال الى تطبيق تقنية االنترنيت ، واالرتقاء بكعااءة العمال االدارد وارتعااع مساتوى جاودة االداء الحكاومي عان طرياق 
 على المستوى الوطني. انجاز المعامقت الكترونياً وتوفير الوقت والجهد والمال

ونظرا الن حجم القطاع الحكومي يشكل نسبة كبيرة من اجمالي القطاعات االقتصاادية فاي اغلاد دول العاالم ، وكاون التعامال مال 
القطاع الحكومي اليقتصر على فاة دون غيرها بل يعم كافة شرااح المجتمل والمؤسسات ،فضق عان كاون هاذا القطااع متعادد فاي 

ه ونماذجااه باااختقف اجراءاتااه وخطااوات تنعيااذه، وماان هنااا فااان التحااول الااى الحكومااة االلكترونيااة يعنااي ان تكااون نوعيتااه ووساااال
الدواار الحكومية قادرة على توفير افضل الخدمات الهامة وأكثرها فعالية وكعااءة ساواء لإلفاراد او لشاركات االعمال.ويشامل ذلاك 

ة ماال الجمهااور مثاال اجااراءات رخااص القيااادة ودفاال مختلااف الرسااوم وتاشاايرات اسااتخدام االنترنياات،في اجااراء تعااامقت الحكومياا
الدخول والتصاريح عبر االنترنيت.كما يمكن االستعسار عن الغرامات المرورية عبر الهااتف المتحارك المارتبط باالنترنيات ،بادال 

ومياة حياث يمكان انتقاال المعلوماات والبياناات الحكومياة وأيضاا التعاامقت باين الادواار الحك من ارسال مندوبـــــــين الاى الادواار
اليكترونيا بين الدواار الحكومية وحعظ الملعات مما يعناي االساتغناء عان االرشايف التقليادد وتقلايص التعاامقت الورقياة واختازال 

 (.  123ــــ120،ص 2002الروتين واستثمار الوقت وتحقيق العدالة والدقة في تنعيذ االجراءات الحكومية )سلمان،
 ج ـــ استخدامات االنترنيت.

استخدامات االنترنيات فاي القارن الحاادد والعشارين والاذد يطلاق علياه عصار اقتصااد االنترنيات او اقتصااد ثاورة تكنولوجياا     
المعلومات ، حيث ان محتوى وتادفق المعلوماات كاان حكاراً علاى منشاات االعماال الكبيارة والحكومياة،بينما حرمات االكثرياة مان 

 كات الصغيرة من فرصة االنتعاع من تكنولوجيا المعلومات.الشر
اما اليوم ،فان الثورة المعلوماتية الهاالة والكعيلة بتوفير فرص كبيرة لقنتعااع فيهاا والاتحكم فيماا تاوفره مان معلوماات جديادة تاوفر 

حاال بالنسابة لمنشاات االعماال المختلعاة المجال لجميل االفراد فرصة االتصال باد فرد اخر في أد بقعة مان بقااع العاالم وكاذلك ال
 التي تستطيل االتصال الكترونيا أغراض تجارية ولتبادل المعلومات والبيانات.

فاالنترنياات يمثاال مجموعااة هاالااة ماان اجهاازة الحاسااود المتصاالة فيمااا بينها،بحيااث يااتمكن مسااتخدموها ماان المشاااركة فااي تبااادل 
عناادما باادأت وزارة الاادفاع  1242ماان المعلااوم ان االنترنياات قااد تاام اكتشااافه عااام المعلومااات ماان خااقل الباارام  التااي يتضاامنها و

االمريكية سلسلة من التجارد لربط الحواسايد الرايساة التابعاة لهاا بعضاها بابعض وفرضات قواعاد لتباادل المعلوماات مان خاقل 
 لجميل المستخدمين لها. شبكات التبادل االلكتروني للبيانات

  National   Scienceلألنترنيات جااء منتصاف عقاد الثمانيناات عنادما قامات مؤسساة العلاوم الوطنياة  إال ان النماو الحقيقاي
Foundation)  بااربط سااتة ماان مراكااز الحواساايد  بنظااام اتصااال فااااق الساارعة يساامح للعلماااء بتحريااك رقميااة عباار الشاابكة )

 باستخدام نظام بسيط يعرف بالبريد االلكتروني 
(e-mail  التي تبث الرساال بسرعة هاالة وبتكاليف اقل بكثير من التكاليف المترتباة علاى اساتخدام الهااتف او البرياد االعتياادد )

مجموعة من القواعد التاي تحاتكم   (Tim Berners-Lee)آما التطور القحق فقد جاء نهاية عقد الثمانيات عندما طور           
( الن ايا مان .wwwيد التي  تؤلف االنترنيت  وهو ما يشار اليه اليوم بــــالشبكة العنكبوتية )بملعات  مكتبية  مخزونة في الحواس
( تقود الى ملعات اخرى مخزونة على الشبكة.وفي التسعينات حصلت دفعاة قوياة  Pathwaysالملعات قد تحتود على مسارات )

( التاي اتاحات أصاحاد الحواسايد برمجياات  Mouseو  )ثالثة ضاععت من نمو وتطور وانتشار االنترنيت بععل استخدام الما
 (. 21ـــــ26، ص 2002التصعح بسهولة ويسر،منتقلين من ملف الى اخر عبر االنترنيت)سلمان ، 

،كاان  2010( ملياون مساتخدم بنهاياة 16اذ يقحظ ان العدد االجمالي لمساتخدمي الشابكة العنكبوتياة فاي الاوطن العرباي حاوالي )
%(، احتلت مصر مركز الصدارة في استخدام االنترنيت مان باين جميال 36مارات( حوالي )ها)الجزاار،مصر،اأنصيد الدول من

ينااير،إال  26(مليون مستخدم بسبد ما عرفته مصار بثاورة ال  21(مليون مستخدم وزاد هذا العدد الى ) 11الدول العربية بعدد) 
( مسااتخدم متقدمااة بااذلك علااى مصاار بـااـ 136000بعاادد ) 2000ي ساانة ان االمااارات العربيااة كااان لهااا الساابق فااي هااذا العاادد فاا



(3)        العدد  ( 7 )       لسنة  2014   ----------  ((   153    ))   المجلد    مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( عاااادد مسااااتخدمي االنترنياااات فااااي الاااادول الااااثقث للساااانوات) 1( فقااااط ويبااااين الجاااادول) 60000( والجزاااااار بـااااـ )66000)
2010,2001,2000. ) 

( 2ت،فكما هاو مباين فاي الجادول)نترنيت الى عدد السكان في الدول الثقث خقل عشار سانوااما عن النسبة الماوية لمستخدمي اأ
ن هاذا التطاور إنترنيات خاقل هاذه السانوات،إال حيث ان من الواضح ان الدول الثقث عرفت قعزات نوعية في عدد مستخدمي اأ

ماارات العربياة فاي نعا  السانة %(،بينما النسبة التاي شاهدتها اأ12,6على نسبة حققتها الجزاار هي) أخلق تعاوتا كبيرا بينهما،اذ 
تبقاى هاي الدولاة العربياة االولاى فاي عادد مساتخدمي  %(،إال ان  مصر24,1%(،وفضق عن وصول مصر الى نسبة )11هي )

 (. 42، ص 2012شنيني،  االنترنيت)
 (1جــــــــــــــــــــــدول رقم)

 . 2010,2007,2000عدد مستخدمي االنترنيت في الدول الثالث للسنوات             

 2010 2007 2000 الدول

 4700000 1920000 50000 الجزائر

 17060000 5100000 45000 مصر

 3777900 1321000 735000 االمارات العربية المتحدة

 25537900 8341000 1235000 مجموع الدول الثالث

 75000000   مستخدمو االنترنيت في الدول العربية

 االتحاد الدولي لالتصاالت  ITU WWW.ITU.intالمصدر:  

 (2جــــدول رقم )
 النسبة المئوية لمستخدمي االنترنيت الى عدد السكان

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدول

 12,50 11,23 10,18 9,45 7,38 5,84 4,63 2,20 1,59 0,65 0,49 الجزائر

 26,74 24,28 18,01 16,05 12,55 11,70 5,15 4,04 2,72 0,84 0,64 مصر

 78 75 72 61 52 40 30,13 29,48 28,32 26,27 23,63 االمارات

 االتحاد الدولي لالتصاالت  ITU WWW.ITU.intالمصدر:  
 

 دـــ شبكات االتصاالت.
 اشتراكات االتصال الهاتفي.(ـــ 1)
فضق على دخول الهاتف النقال الى الخدمة واإلقبال الكبير على استخدامه فان الحاجة مازالت قاامة للتوسل في خطوط  الهاتف    

  ن الهااتف النقاال اليغناي فااي كثيار مان االحياان عان الهااتف الثابت،،مثال اساتخدامات العاااكالثابات وتلبياة طلباات المشاتركين ،أ
 واالنترنت وغيرها.

شااتراكات فااي شاابكة  االنترنياات عاان طريااق ويمكاان االتصااال باالنترنياات عاان طريااق مااودم وخااط هاااتعي ثاباات ،أد زيااادة عاادد اإل
 االتصال الهاتعي.

ماارات العربياة فضق عن تاوفر المعلوماات المتعلقاة  عان اشاتراكات االنترنيات عان طرياق االتصاال الهااتعي لكال مان مصار واأ
لياه إوحساد ماا تشاير  2009الاى غاياة سانة  2000ة التي تعتمد على هذه الطريقة في النعاذ الى شبكة االنترنيت منذ سانة المتحد

،اماا االمااارات فحافظات علااى تقاادمها،كما هاو مبااين فااي 2008البياناات ،علااى الارغم ماان بدايااة تناقصاها بالنساابة لمصار فااي ساانة 
 (.3الجدول)

 (3جـــدول رقم )
 نترنيت عن طري  االتصال الهاتفياالشتراك في اال

 الدول           
 السنوات

 االمــــــــــــــــــــارات مصـــــــــــــــــــــــــــر

2222  225542 

2221  256254 

2222  252352 

2223 522222 345525 

2224 1122322 415552 

2225 2551523 522655 

2226 2555553 623352 

2225 2655125 524212 

2222 2524553 1222426 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
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2225 2346455 1424425 

 االتحاد الدولي لالتصاالت  ITU WWW.ITU.intالمصدر:        
 
 ( ــ االشتراكات الخلوية )الهاتف النقال(.2)
تشااير االشااتراكات فااي خدمااة الهاااتف النقااال التااي تعسااح المجااال باالتصااال بالشاابكة الهاتعيااة العموميااة باسااتعمال التكنولوجيااا     

 )الجيال الثالاث) IMT-2000،وكاذلك االنظماة  التماثلياة والخلوياة والرقمياة  SIMالخلوية،المتمثلة بنظام البطاقات السيم كارت 
(3G4) رابل  )واالشتراكات في الجيل الG.الخ... 
،اذ لاوحظ 2000-2010) ( مجموع اشتراكات الهاتف النقال للدول الاثقث خاقل العتارة الممتادة باين )6اذ نقحظ في الجدول)   

النمااو السااريل لقشااتراك فااي الهاااتف النقااال لهااذه الاادول الااثقث ،بمجاارد انطااقق هااذه الخدمااة اذ وصاال عاادد المشااتركين لكاال ماان 
( مليون مشترك على التاوالي .وهاذا يعاود الاى امكانياة 11( مليون مشترك واأمارات )32ترك، والجزاار) (مليون مش70مصر)

االشتراك مل اكثر من شخص واحد و سهولة الحصول على شاريحة وأساعار االتصاال المعتدلاة والمتناقصاة مان سانة الاى اخارى 
 (.10ــــــــ 42، ص 2012شنيني،( يبين نسبة االشتراكات في الهاتف النقال) 6،والجدول)

 (6جــــــــــــدول رقم )                            
  2000-2010اشتراكات الهاتف النقال للدول الثالث خالل الفترة الممتدة بين 

 الدول             
 السنوات

 االمـــــــــــــــارات مصــــــــــــــــر الجزائــــــــــــــر

2222 26222 1355522 1422115 

2221 122222 2553222 1525323 

2222 452244 4454522 2422251 

2223 1446525 5555532 2552331 

2224 4222414 5643262 3623115 

2225 13661355 13625622 4534143 

2226 22555554 12221126 5515253 

2225 25562521 32253653 5531522 

2222 25231452 41226662 5355535 

2225 32525224 55352233 12651252 

2212 32522165 52661225 12526215 

 االتحاد الدولي لالتصاالت  ITU WWW.ITU.intالمصدر:  
 

 (5جــــــــــدول رقم)       
 نسمة                           نسبة مئوية% 100االشتراكات الخلوية المتنقلة )الهاتف النقال (لكل 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدول

 92,42 93,65 78,52 81,29 62,88 41,54 15,07 4,53 1,43 0,32 0,28 الجزائر

 87,11 69,44 52,71 39,11 23,82 18,37 10,49 8,11 6,41 4,06 2,01 مصر

 145,45 153,80 150,77 143,03 118,37 111,42 100,69 87,40 74,60 60,62 47,08 االمارات

 االتحاد الدولي لالتصاالت  ITU WWW.ITU.intالمصدر:  
 
 
 (ــ اشتراكات في شبكة االنترنيت )السلكية(الثابتة.3)

ان االشتراكات في شبكة االنترنيت العمومية ذات النطاق العريض والتي تشمل االشتراك في المودم الكبلي،وخط المشترك      
الرقمي،واأسقك الممتدة الى المنازل والدواار العامة والخاصة وغير ذلك من االشتراكات في النطاق السلكي الثابت،وهذا مما 

، 2012االنترنيت والوصول اليه عن طريق مقاهي االنترنيت او في اماكن العمل...الخ ) شنيني،يشير على انتشار مكاتد خدمة 
 (. 10ص 
 
 

 ثالثا/ تجربة مصر أنموذجاً في تطبي  منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
إن بوادر تطبيق منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جمهورية مصر العربية ، ابتدأت فيها مل بداية عقد التسعينيات     

،اذ أخذت شبكة اإلنترنت طريقها في مصر عندما بدأت شبكة الجامعات المصرية بالتوصيل بشبكة اإلنترنت عبر شركة أجنبية 
االزهر والجامعة اأمريكية في  بط بهذه الشبكة معظم الجامعات المصرية بما في ذلك جامعة(، حيث رEARNتدعى )شركة أيرن 

      -United Nations) .موقعاً( 20القاهرة والعديد من المواقل العلمية والثقافية المصرية ذات العققة والتي قاربت من )
2003-P64). ) 

http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
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هتمام ودعم حكومي بهذه الخطوة ، اذ قررت الحكومة السماي لمركز تكنولوجيا المعلومات االقليمي بمنح إلكن سرعان ما تبعها 
توصيقت مجانية بشبكة اإلنترنت للوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة الكبرى وكان الهدف من ذلك 

 الشبكة في كافة المجاالت التجارية والصناعية واالجتماعية وغيرها. هو زيادة الوعي باهمية اإلنترنت والدفل نحو استخدام 
( بزيادات كبيرة جداً كما 2002-2003وفي ضوء ما تقدم نقحظ ان عدد مستخدمي اإلنترنت قد أخذ يزداد خقل سنوات )

ا العدد بالتزايد في مستخدم( ثم أخذ هذ 200000هو ) 2003(، اذ كان عدد المستخدمين للشبكة عام 4نقحظ في الجدول )
الى أكثر من مليوني مستخدم(، إال إن هذه الزيادة لم تتوقف بسبد استمرار الدعم  2002السنوات القحقة حتى وصل في عام 

الحكومي ودعوات الهياات العلمية بضرورة انتهاج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، اذ صاحبها زيادة في اشتراكات الهاتف 
.  يعزى السبد الى ذلك في ضوء 2010ألف( خط عام  10441الى ) 2001ألف( خط عام  2126ة من )النقال الرايس

االستخدام العاعل لشبكة االنترنت، اذ اصبحت التجارة اإللكترونية واحداً من الخيارات المهمة أمام االقتصاد المصرد للتغلد على 
تمامات مصر بكل هياتها بإيجاد السبل الكعيلة بتهياة الوعي اإللكتروني العقبات التي تواجه التجارة التقليدية، من هنا جاءت اه

 وبذلت جهود كبيرة في سبيل النهوض بالتجارة االلكترونية. 
 

 ( 6جدول رقم )

 مؤشرات منظومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مصر 

 المؤشرات        

 السنوات

 اشتراكات الهاتف
 النقال)بألف(

لوية اشتراكات الخ
 المتنقلة)الهاتف النقال(

 نسمة( 122لكل )

النسبة المئوية 
لمستخدمي االنترنيت 

 الى عدد السكان

 مستخدمي االنترنيت

2221 2554 4.26 2.24  

2222 4455 6.41 2.52  

2223 5552 2.11 4.24 522222 

2224 5643 12.45 5.15 1122322 

2225 13632 12.35 11.52 2551523 

2226 12221 23.22 12.55 2555553 

2225 32254 35.11 16.25 2655125 

2222 41225 52.51 12.21 2524553 

2225 55352 65.44 24.22 2346455 

2212 52661 25.11 26.54  

 (2،3،4،5المصدر:  من عمل الباحث باالعتماد على الجداول)

  
ن المواقال التاي إإال إن المقحظ كبداية بانه على الرغم مان ظهاور المواقال العلمياة التاي سابق االشاارة اليهاا فيماا تقادم، إال 

نترنات ، كانات بسايطة فاي تقاديم مكوناتهاا التاي تضامنت عارض الادليل المصاور للماواد التاي مارست هاذه التجاارة عبار شابكة اأ
بعض االخاار قاادم مواقاال للتسااوق المنزلااي والتااي كاناات تتعاماال بصاايغة التجااارة اإللكترونيااة تتعاماال بهااا الشااركة عباار الموقاال، والاا

الجزاية حيث تمار  عملية البيل من على شبكة اإلنترنت إال انها في العالم الواقعي كانت تقوم بعملية ايصال الطلبات الاى زباانهاا 
لموقال الاذد يقاوم بإيصاال الطلباات، فضاقً عان مواقال أخارى لبيال واستيعاء ثمن المواد المشتراة مان قابلهم مباشارة عبار منادود ا

، وذلاك ماا عادا 2000موقعااً( فاي عاام  116الزهور والبرامجيات العربية، تلك المواقل التي سرعان ما ازدادت لتصبح بحادود )
أعماال التجاارة اإللكترونياة فاي %( مان 61مواقل التجارة اإللكترونية التي شكلتها الحكومة والتي كونت عملياتهاا التجارياة نحاو )

 (.  1،ص 2002فوده، مصر)
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ويمكن القول بان الصادرات السلعية المصرية عبر التجارة اإللكترونية لها دور مهام فاي دعام االقتصااد المصارد، والتاي شاهدت 
حكومية العتماد التوقيل االلكتروني، ( وزارة وهياة 61توسعاً كبيراً في نظام التجارة اإللكترونية والذد سيعمل على التنسيق بين )

والعقود اإللكترونية والمعامقت والتسويات الضريبية والجمركية عبر شبكة االنترنت، فضقً عن استخدام البطاقاات االاتمانياة فاي 
 (.2003نشرة ضمان االستثمار،  الدفل اإللكتروني في مصر)

استراتيجية فاعلة للتجارة اإللكترونية يتضمن النوع االول السلل ومن ثم هنالك نوعان من المنتجات التي يمكن أن تصوغ 
والخدمات التي يمكن تبادلها الكترونياً مثل برامجيات الحاسود والمقطوعات الموسيقية واأفقم والمواد االعقمية، وما يميز هذا 

املة، اما النوع الثاني فيتضمن السلل والخدمات النوع كون عملية التعامل التجارد لها تجرد وفق مراحل التجارة اإللكترونية الك
التي يتم التعامل بها وفق معهوم التجارة اإللكترونية الجزاية. وقد بدأ اهتمام االقتصاد المصرد يتركز في قطاعات الخدمات 

الذد يمثل احد القطاعات  التجارية التي يمكن أن تلعد دوراً مهماً في االقتصاد بواسطة التجارة اإللكترونية ومنها قطاع السياحة
االقتصادية المهمة الذد استعاد من كثافة المعلومات التي تطري عبر شبكة االنترنت، فضقً عن أنه يعد من أكثر القطاعات 
االقتصادية تاثراً بالتطورات المتسارعة في هذه التجارة واأكبر مشاركة في النات  القومي المصرد، لذا فإن اد تاخير في ادخال 

لتجارة اإللكترونية الى قطاع السياحة المصرية سوف يعرضها الى خسارة كبيرة وفقدان لكثير من أسواق السياحة العالمية، لما ا
 للتجارة من دور مهم في تنشيط التروي  السياحي من خقل شبكة اإلنترنت والذد يمكن أن يضل مصر في مكانه تنافسية عالمية.

الى قطاع –تجارة اإللكترونية المصرية في نمطين هما نمط التجارة من قطاع الشركات وعلى وجه العموم فقد تركزت ال
%( من العمليات التجارية في مصر مما 61الشركات الذد يعد النمط اأكثر تواجداً لكون الحكومة المصرية وكما اشرنا تمتلك )

م المصرية المملوكة للحكومة تجرد صعقاتها عبر شبكة يجعلها توفر افاقاً كبيرة للتجارة ، فعلى سبيل المثال شركة االلمنيو
 %( من االلمنيوم المستخدم عالمياً.16اإلنترنت وهي تساهم بما يقرد من )

فضقً عن قيام بعض البنوك المصرية بتوفير التعامقت المصرفية عن بعد من خقل شبكة اإلنترنت وعلى مختلف  
تقوم بها شركات القطاع الخاص والتي تمثل حجماً كبيراً من التجارة اليستهان بِه  المستويات، وكذلك العمليات التجارية التي

 مطلقاً. 
والواقل إن االعتماد على نمط التجارة االلكترونية ال تعرضه فقط اعتبارات تراجل اأهمية النسبية لنمط التجارة التقليدية، 

كات المتعاملة معهم بنظام التجارة اإللكترونية كشرط اساسي لعقد بل ايضاً اشتراط المستوردين الكبار ارتباط مورديهم والشر
الصعقات التجارية، االمر الذد اعتبره الكثير من المصدرين المصريين تهديداً لهم باحتمال خسارة الكثير من اأسواق الخارجية 

 في حالة تاخرهم عن تطبيق استراتيجيات للتجارة اإللكترونية من هذا النمط.
سبة لنمط التجارة من قطاع الشركات الى قطاع المستهلكين فقد كان لها حضورها ايضاً في التجارة اإللكترونية أما بالن

المصرية حيث ان معظم المواقل التجارية في مصر لم تكن تعمل إال على مستوى التجارة المتعلقة بالتواجد المعلوماتي وإعداد 
في بادئ االمر تواجد في الصدارة لموقل للبقاله يوفر تجربة التسوق المباشر على الدليل المصور عن سلل معينة، حيث كان هناك 

الشبكة للجمهور المصرد بصيغة )مركز تسويقي افتراضي(، ثم تطورت الصيغة الى مجموعة واسعة من السلل والخدمات التي 
ات الحاسود، الكتد والمجقت، قطل غيار أجهزة يتم تداولها في هذا النمط، فنجد من بينها بيل الزهور، االدوات الرياضية، مكون

 علمية، ادوات مكتبية وأجهزة منزلية.
ومن اجل تشجيل التجارة االلكترونية المصرية، فقد عمدت الحكومة الى انشاء نموذج اإلنترنت المجاني الذد يطبق في 

رة من مستخدمي الشبكة والراغبين في ، والذد يعد تجربة راادة سمحت إلعداد كبي2002مصر حالياً ومنذ شهر تموز عام 
االستخدام باالتصال باإلنترنت من جميل الخطوط الهاتعية دون اشتراك شهرد وبسعر المكالمة المحلية، وإطقق مصر لمبادرة 
)حاسود لكل منزل( حيث قامت الحكومة بتوزيل اآلف الحواسيد على دفعات متتالية كخطوة من اجل تععيل عملية التثقيف 

 لوماتي التي تعمل الحكومة المصرية على ترسيخها في المجتمل المصرد وال تزال هذه المبادرة مستمر العمل بها حاليا. المع
( منتدى لتكنولوجيا المعلومات تم نشرها في أنحاء مصر للتعريف وتسهيل استخدام 660وكذلك انشاؤها أكثر من )

متها القرية التكنولوجية ، وتاسي  شركة إلدارة الحاضنات التكنولوجية تطبيقات اإلنترنت في شتى المجاالت، فضقً عن اقا
بالتعاون مل الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لغرض جذد استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات 

ملياتها المعلوماتية في افريقا والشرق العربية واأجنبية لتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتحعيزها حتى تصبح مصر مركزاً لع
 االوسط.

كذلك هنالك خطه لتدعيم البنية المعلوماتية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة الستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال من 
كومة االلكترونية خقل التدريد والتاهيل في جميل محافظات مصر، وهذا ما ساهم في تطور التجارة اإللكترونية المصرية الح

وتوسعها لتشمل الخدمات المصرفية اإللكترونية والمتخصصة مثل االستثمارات والخدمات المحاسبية والتعليمية والطبية والقانونية 
) والنقل مثل حجز بطاقات السعر والعنادق، حيث من المتوقل أن تحقق مصر موقعاً اقتصادياً متطوراً من خقل تلك الخدمات

 (.  1،ص 2002السعدني،
ويؤيد الباحثان فرضية البحث وما افرزته من انعكاسات ايجابية لققتصاد المعرفي في مجال البحث والتطوير لكثير من 
المؤسسات العلمية واالكاديمية التي تسهل نشر وتجهيز المعلومات الحديثة وتكييعها مل االحتياجات المحلية للبلد والتي تساهم في 

 االقتصادد ،وتحعيز المشاريل على انتاج قيم مضافة.عملية تطور النشاط 
 األسـتنتاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ــــ ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطور معهوم االقتصاد المعرفي والذد اصبح يشكل دورا اساسيا، في 1
واكثر تاثيرا من العوامل االخرى)المادية والمعنوية( ،فضق على انه يشكل موردا عملية النمو والتقدم  االقتصادد للمجتمل 

 اقتصاديا  للدولة.
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ـــــ ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإعادة هيكلة القوى العاملة في الدول المتقدمة والذد انعك  بشكل ايجابي 2
اً في االمدين القصير والمتوسط في البلدان النامية  بحكم تخلعها المهارد على فرص التشغيل بحكم بنااها المهارد المتقدم، وسلبي

 وضعف قاعدتها المعرفية.
ــــ تؤمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحكم مزاياها العنية والعلمية قبوال اجتماعياأفراد البلد إذ تكون واعية لحتمية 3

 المية.التطور والتغيير المستمر ومواكبة التغيرات الع
ــــ هناك اهتمام متميز في الدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص كنموذج للدراسة، في تهياة البنية التحتية 6

الخاصة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تتمثل بالتجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية والصيرفة االلكترونية 
 كتروني، والذد يمثل  مراكز انطقق واسعة سواء على مستوى البلد او العالم. واالنترنيت، والتعليم االل

ــــ تعد كل من الحكومة االلكترونية والتجارة االلكترونية واالنترنيت والهاتف الخلود ووساال االتصال االخرى التطبيق 6
 االجتماعية واالقتصادية أية دولة. الرايسي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إذ لهما دوراً كبيراً في التنمية

 
 التــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــات

ــــــــــــاالهتمام  باالقتصاد المعرفي اذ يعد القاعدة االساسية أطقق منظومة التعليم على كافة مراحله في نجاي الخطط 1
 التنموية المعتمدة على نتاا  تكنولوجيا المعلومات.

التقنيات الحديثة لوساال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات متوفرة داخل المختبرات الجامعية والمدرسية آو في  ــــــ جعل2
 مراكز متخصصة تقدم خدماتها باسعار رمزية ومدعومة.

 ــــاالنعتاي على التجارد العالمية من موقل الخبرة واالختصاص وانشاء مراكز بحثية تعني بشؤون التكنولوجيا على3
المستوى العربي عبر شبكة االنترنيت لغرض اعتمادها في تامين احصاءات ومؤشرات خاصة باأداء االقتصادد المعرفي للدول 

 العربية ومثيقتها الدولية لتكون مرجعا للباحثين والدارسين االكاديميين.
االتصاالت لذا اصبحت من ـــــتوفير عناصر ذد درجة عالية من المهارة والتخصص في تكنولوجيا المعلومات و6

المستلزمات االساسية للولوج في هذا القطاع ،فضق على تركيز الجهود نحو االستثمار في را  المال البشرد واأعداد النوعي 
 له من خقل اعتماد انماط التعليم الحديثة.

ما يدعم بالنتيجة محركات التنمية ـــــــ امكانية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتنعيذ مهام استثمارية، م6
 االقتصادية العربية باتجاه توحيد الجهود العلمية.
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