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 ملخص حول اإلستراتيجية
 

 عموميات  -1

ول تتنافس بدأت بعض الد لذيناعي كأحد أركانها اطصالثورة الصناعية الرابعة والتي يبرز فيها الذكاء اإلدول العالم في عصر العديد منظل دخول  في

قتصادية التي تطال كافة القطاعات اإلامة هداف التنمية المستدأتطويره وإستخدامه بهدف تحقيق و إعتمادهو البحث فيهو درسه على في ما بينها

مستوى الان تكون السبّاقة على  اللبنانية كان البد لوزارة الصناعة ٬الحكومية واالجتماعيةو الخدمات المالية...(, الصحية -ة الزراعي -)الصناعية 

وإمتداداتها في مختلف المجاالت  في الصناعة ناعيطصاإلللذكاء وتبادر إلى وضع إستراتيجية العربي وعلى المستوى الوزاري في العالم الوطني 

 .اإلقتصادية

للواقع  الرباعي اإلستراتيجيالعالم وبعد البحث والتحليل ات الوطنية للذكاء اإلصطناعي لعدد من دول بعد اإلطالع على عدة نماذج من اإلستراتيجيو

إضافة إلى تحليل البيئة الخارجية للقطاع  ٬التحديات والفرص المتاحة لتطويره وزيادة صادراته ٬ضعفه ٬نقاط قوته ٬الحالي للقطاع الصناعي اللبناني

حول كيفية تهيئة  أبحاث قيام بسلسلة كان ال بد لنا من ال  ٬البيئية( -القانونية  -التكنولوجية -اإلجتماعية -اإلقتصادية  -الصناعي بأبعاده الستة )السياسية 

 . ناعيطصاإلالذكاء تطبيقاتها والسيما هم بتكار في أحد أمواكبتها والبحث والتطوير واإل ٬دخول في الثورة الصناعية الرابعةاللبناني للالقطاع الصناعي 

 الصناعةالتي أطلقتها وزارة ( 2025 -ان الصناعةالعمالنية للرؤية التكاملية للقطاع الصناعي )لبنألهداف تنطلق هذه اإلستراتيجية من ابناء على ماتقدم 

   "تشجيع صناعات المعرفة الجديدة". السيما الهدف السادس 2015يران حز 2 خالل اليوم الوطني للصناعة بتاريخ

الثورات  حول مقدمة تاريخيةإعتمدنا منهجية واضحة ومتدرجة تبدأ بعرض  ناعيطصاإلرة الصناعة للذكاء إستراتيجية وزافي مقاربتنا لصياغة 

مجاالته وأهم  بإقتصاد المعرفةومن ثم ننتقل منها إلى التعريف  (ناعيطصاإلرابعة وأهم تطبيقاتها )الذكاء الصناعية وصوالً إلى الثورة الصناعية ال

تيجياً حول اتحليالً إسترنقدم أهم تطبيقاته وفوائده. بعد ذلك  ٬ ناعيطصاإلالذكاء وصوالً إلى تحديد ماهية  اإلقتصاد الرقميتطبيقاته ومنه ننتقل إلى 

  وصوالً إلى على مستوى السوق اللبناني لتكنولوجيا المعلومات ٬)العوائق التي تواجهه( مستوى القطاع ككلعلى  الواقع الحالي للقطاع الصناعي

نطلق في عرض حول ن ومنه ( 2020-2016التنفيذية )  مشاريعها وخططها اإلستراتيجية٬)مبادراتها   الوزارةعلى مستوى  يتحليل عرض

  .ناعيطصاإلتيجية وزارة الصناعة للذكاء إسترا
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  األمن الصناعي  -2

 

 تعريفه  .أ 
 

لفترات زمنية  بأسعار مناسبة منتجات مصنعةمن  مواطنونتوفير ما يحتاجه الهو .اإلجتماعي ألي دولة -ركيزة أساسية من ركائز األمن اإلقتصاديهو 

رات طويلة لفت ارسة عملية اإلنتاج عالي الجودةبممستمرار القطاع الصناعي بكل الوسائل الممكنة وتمكينه من اإلدعم من خالل  ٬كافية نسبياً 

ة اإلستهالكية ال سيما التي ترتكز على القيمة المضافة البشرية وبالكميّات المختلفة وتحقيق مايمكن من اإلكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعي قدراإلمكان

تأمين التكامل بين واألجنبي  تخفيض التبعية والحاجة إلى اإلنتاج الصناعيإضافة إلى تشكيل شبكة أمان من خالل  والمواد األولية المنتجة وطنياً.

 ر الهدر والنقد النادر لإلستيراد وترفع مستوى اإلنتاج وجودته .الصناعات إلنشاء شبكات إنتاجية وطنية مكتفية قادرة ومستدامة توف
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 مقوماتال .ب 

 

  إستراتيجية ) رؤية تكاملية وخططرؤية إقتصادية..( ومستوى وزارة الصناعة  -مراسيم  -داعمة على المستوى الحكومي )قوانين سياسات- 

 وهادفة لرعاية وحماية وتطويرالقطاع الصناعي. داعمة(  ..قرارات –برامج ومشاريع 

  الطاقة الكهربائية ... ( و الطاقة المتجددة -المياه -المعادن  -النفط والغاز -الثروة الحيوانية والحرجية  -المحاصيل الزراعية  ) طبيعيةال واردالم

 )الكهرومائية والحرارية...(

 الموارد البشرية المؤهلة والكفوءة 

  والجامعات الفنية والمهنية ومراكز التدريب الصناعي لتأمين يد عاملة صناعية متخصصة.المدارس 

 .مراكز أبحاث ودراسات علمية صناعية متخصصة 

 المساحات من األراضي المصنفة لألغراض الصناعية. 

 .وجود األسواق المحلية إلستهالك المنتجات الصناعية والخارجية إلستيراد الصادرات الصناعية 

 لمساعدة الصناعيين على زيادة حجم اإلستثمارات في القطاع الصناعي.والحوافز واإلعفاءات والتقديمات التمويل الميسر القروض و 

 

 التحديات  .ج 

 

  الصناعي للقطاع داعمةحكومية وبرامج  وإستراتيجياتوجود سياسات عدم .  

 األمنيواإلستقرارالسياسي  غياب  

 التلّوث البيئي. ومكافحة المياه إستخدام تكلفة العقارات٬ أسعار العّمال٬ أجور الطاقة٬ إنتاج تكاليف إرتفاع 



                                                                                                                           The Economist Bassam Jouny- Department of Planning and Industrial Development-Ministry of Industry -2019  Page 7 
 

 ( بسبب التقادم وعدم التحديث٬الطرق ٬اإلتصاالت .٬الكهرباء ٬والطاقة٬المياه الصرف مياه/ التلّوث)  التحتيّة البنى ضعف.... 

  المتطورة باستمرار.البرامج التربوية المناسبة والمتناغمة مع الحاجات الصناعية 

 .الثقافة المجتمعية الداعمة والمواكبة 

 

 من الصناعيتداعيات إهتزاز األ .د 

 

 المجتمعية الثورات إنفجار
 

 وصوالً  والحرمان الفقر نسبة وإرتفاع الجوعو العوز إنتشار إلى المطاف نهاية في يؤدي المنتجات الصناعية وخاصة الغذائية منها توفر في نقص أي 

 . السياسية النظم إنهيار إلى تؤدي وإقتصادية وسياسية إجتماعية ثورات حدوث إلى

 

 التبعيّة التجاريّة 
 

متبوعة واإلستيراد منها بكميات كبيرة ومضاعفة قليلة  لى دولتتمثّل فى اإلعتماد المفرط من قبل الدولة التابعة على تصدير معظم سلعها اإلستراتيجيّة إ

ي تلك التبعيّة المفرطة إلى ظهور تداعيات إقتصاديّة كبيرة٬ تتمثّل بانخفاض مجموع اإليرادات العاّمة للدولة٬ تراكم تؤدّ ف ٬صادرات األولىب مقارنةً 

ر ٬ األمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تعذّ فيهاالعجز الدائم والكبير في ميزانها التجاري٬ إنخفاض قيمة عملتها الوطنيّة وإرتفاع نسبة البطالة  ٬دينها العام

 .وتعميق تبعيتها وإنهيارها تحقيق  أهداف التنمية اإلقتصاديّة المستدامة في الدولة التابعة
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 الغذائيّة التبعيّة 

 

ة ) تعاني دولة ما من اإلنخفاض الكبير في نسبة اكتفائها الذاتي من العديد من السلع الغذائيّة اإلستراتيجيّ ف ٬عدم توفر األمن الغذائي تظهرهذه التبعيّة عند

حيث يتم التعويض عن ذلك عبر االستيراد المفرط من الدول المنتجة في العالم الخارجي٬ األمر الذي يفرض ٬ ر واللحوم وغيرها(القمح والذرة٬  السكّ 

 عليها درجة من التبعيّة اإلقتصاديّة واإلعتماد على الدول األجنبيّة المصّدرة للغذاء.

 التبعيّة الماليّة
 

الناتج عن االقتراض المستمر من الدول والبنوك  ٬ة الخارجيّة للدول الناميةحجم المديونيّ  اإلقتصادي يتضخم /النقدي /الماليعند غياب األمن 

من  خطير شّكل نوعفيت ٬ومن ضمنها اإلستيراد المفرط  والمؤسسات الماليّة األجنبيّة الدولية بهدف تأمين التمويل الالزم لعملية التنمية اإلقتصاديّة فيها

الت من قبل تلك البنوك على المستويات اإلقتصاديّة لتدخّ  ة جعلت الدول النامية عرضةً مة من بعض البنوك الدوليّ نواع التبعيّة الماليّة . فالقروض المقدّ أ

خر بفرض تغييرات في الهيكلية آوحيناً على البلدان المودعة إجراءات مالية ونقدية ضاغطة  فرضبيّة. تظهر تلك التدخالت حيناً واإلجتماعيّة والسياس

 للدول النامية.والمجتمعية اإلقتصاديّة 

 

 التبعية اإلغترابية
 

ول تمارس مجموعة من الدّ  إذو العمل المؤقت أو الهجرة.  أتحصل عند وجود عدد كبير من المغتربين لدولة نامية  في دول اإلغتراب بهدف العيش 

و أدة على الدول النامية بهدف الخضوع واإللتزام بسياساتها وتتمثّل هذه الضغوط  بالترحيل ضغوطاً متعدّ  ٬و إقتصاديةلغايات سياسية أ ٬ضيفةالم

 الخضوع لشروط وسياسات الدول المضيفة.

  التبعية اإلقتصادية " بحث موسع وأكثرإيضاحاً(" -1-)ملحق 
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 صناعة ذكيةوزارة  .3
 

تطوير و على تنظيماتها الداخلية وضبط أوضاع العمل والتعاطي مع الجمهور 2011من العام  بشكل متصاعد ومستدام ومبرمج إعتباراً عملت الوزارة 

للتمكن من تطوير وتوسيع بنك المعلومات لديها والخدمة  ٬وتحديث تجهيزاتهاوزيادة عدد سياراتها لزوم التواصل والكشوفات أبنيتها مركزياً وإقليمياً 

تطوير صفحتها اإللكترونية ومحتواها شكالً ومضموناً وإعتماد الشفافية كما عملت على مركزياً وإقليمياً إلكترونياً.  السريعة والمتطورة وربط مراكزها

 إنتاجيف كشوفاتها الفنية لرفع مستوى وتكث المعنيين لطلبات والشكاوى والتواصل مع المواطنيناإللكترونية ل المراسالت وسياسة الباب المفتوح وإعتماد

إضافة إلى توسيع السوق اللبنانية إلستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات  ٬وزيادة الصادرات الصناعية وفتح األسواق الخارجية هامنتجاتو المصانع

وخدماتياً  وتطويرالقدرات البحثية واإلحصاءات والدراسات والمؤشرات شبه الدقيقة لترسيخ مرجعية الوزارة ووحداتها علمياً وعملياً  الوطنية الموازية

والعمل قدر إستيراد ...(  إجازات -إجازات تصدير  -إفادات صناعية  -صناعية شهادات  -خيص الخدماتها المختلفة ) تروتطوير النماذج المعتمدة 

 .لتحقيق األهداف المرسومةوالدول والمنظمات والجهات المانحة  اإلمكان بالشراكة مع القطاع الخاص

وأهدافها العمالنية  ةعشر ىبأهدافها اإلستراتيجية األحد (2015" التي أعلنتها في حزيران )سنة 2025 - التكاملية "لبنان الصناعةتحقيقاً لرؤيتها و

بدالً  "إبتكر في لبنان"شعار  2016طلقت وزارة الصناعة بداية العام أ ٬"تشجيع صناعات المعرفة الجديدة"ال سيما الهدف العمالني السادس  ٬السبعة

نافسة وتلبية تاميناً لإلستمرارية والقدرة على الم ٬كما الثورة الصناعية الرابعةواألهمية القصوى لمواكبة التطور من شعار "صنع في لبنان" للحاجة

 . المتزايدة والمتطورةالحاجات المجتمعية 

للعاملين فيها وللمعنيين من خارجها لتطوير المعارف وتبادل  ٬داخل لبنان وخارجه ٬ل والمؤتمرات والندوات الهادفةكما كثفت الوزارة تنظيم ورش العم

 وصوالً إلى: ٬الخبرات

 بالتعاون مع المنظمات  باإلنفراد أو والتشغيلية والبرامج آلجال متوسطة وطويلة في مختلف المجاالت التنمويةع الخطط اإلستراتيجية وض

 : منها ٬ذات الصلة في اإلدارةت األجنبية والخدمات والمشاريع الدولية والحكوما
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 ( 2020 -2016) للرؤية التكاملية الخطة اإلستراتيجية التنفيذية -

 . 2019و  2018و  2017- 2016لسنوات  )مع التقييم السنوي(  الخطط التشغيلية -

 .2030 والتنمية المستدامة لمناطق الصناعيةالمتكاملة والشاملة لإستراتيجية وزارة الصناعة  -

 (.2025لبنان اإلقتصاد )لتنمية مستدامة  رؤية -

 الدراسات اإلحصائية الدورية -

 مشاريع القوانين والنصوص التطويرية والحمائية والتحفيزية -

 التنفيذية هابرامجومذكرات التفاهم و مشاريع اإلتفاقيات الدولية المتطورة للتعاون الصناعي -

 ...وإقتصادية وماليةمشاريع بحثية علمية  -

 بحث موسع "  2030 تقرير إقتصادي موجز حول "مبادرات وبرامج ومشاريع وزارة الصناعة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة -2-)ملحق

 وأكثرإيضاحاً(
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 / "وضع شعارLogo المترابطة والهادفة بمعانيه ٬وأهم تطبيقاتها : الذكاء اإلصطناعي " جديد للوزارة يتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة: 

  التاريخ والمستقبلاألرزة = رمز لبنان الوطن 

 األخضر= بيئة مستدامة وصناعة خضراء 

 إقتصاد رقمي تعبيراً عن الثورة الصناعية الرابعة وإقتصاد المعرفة اإللكتروني شبكة التواصل = 

  الذكاء اإلصطناعيالموجات المتصاعدة = شعار 

  الموجات المسننة = الصناعة المتطورة بالذكاء اإلصطناعي 

 الصناعة واإلنتاج والتطور أساس البنيان المجتمعي  وإحياء إلقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة  الموجات في جذع األرزة =

 لوطن آمن ومستقر 

 تقدم والمنافسة واإلنتشار.الصناعة في قلب األرزة = في قلب لبنان ركيزة أساسية للبقاء وال 
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 مقّدمة 

 

 كان الذي ٬الزراعي المجتمع من اإلنتقال الى المعرفي التطور أّدىحيث  ٬الحضارات لبناء أساسياً  مصدراً  اإلنساني عبرالتاريخ دائما المعرفة كانت

 أساسية كعناصر والعمل والطاقة والمكننة المال رأس على يعتمد الذي الصناعي المجتمع الى ٬ لإلقتصاد نيرئيسي كموردين والعمل األرض على يعتمد

 واإلبداع المعرفة وأصبحت. المعرفة بإقتصاد العصر هذا وعرف والتكنولوجيا العلوم ثورة بدأت القرن العشرين ثمانينات من إبتداءو . لإلنتاج

 .اإلقتصادية الموارد من أساسياً  مورداً ....( والميكاترونكس والنانوتكنولوجي ناعيطصاإل الذكاء) والتكنولوجيا والمعلوماتية واإلبتكار

 التاريخ عبر الصناعية الثورات 

 (  17501850الثورة الصناعية األولى -):  

 إستخدام الطاقة البخارية وظهور نظام المصانع وإزدهار الصناعة النسيجية.

 

 ( 1960 -1850الثورة الصناعية الثانية ) 

 وصناعة الصلب وإختراع الكهرباء والمواد الكيميائية وإستعمال النظم التكنولوجية الحديثة مثلالمحركات الميكانيكية 

 التليغراف وشبكات الغاز والمياه والصرف الصحي والسكك الحديدية.

 

  ( 2010 - 1960الثورة الصناعية الثالثة   ) 

وتطبيقات  صناعة التكنولوجيا والمعلومات  )برامجشكلت المعلوماتية وتكنولوجيا اإلتصاالت أهم نتائجها ونما قطاع 

 الرقمية... ( وعرف هذا باإلقتصاد الرقمي.  الكمبيوتراإللكترونية

 

 م( ٬ 2016)المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس٬ سويسرا٬ في عام  ...(  -2010 ) الثورة الصناعية الرابعة 

تتميز باإلختراعات الضخمة في  تحدث تحوالت جذرية في االقتصاد العالميمن المرجح أن  والتي التي هي قيد االنطالق حالياً 

والنقود  الثالثية األبعاد٬ وتكنولوجيا النانو٬ ٬ والروبوتات٬ والمركبات ذاتية القيادة٬ والطباعة ناعيطصاإلالذكاء  تكنولوجيا

وتفعيل  المكننة المتطورة فى عمليات التصنيع ٬(Block chain)والتكنولوجيا الحيوية٬ وعلم المواد٬ وسلسلة الكتل  الرقمية

 إلى ما يسمى "المصنع الذكى". حوسبة السحابية" والروبوت للتحول"إنترنت األشياء" و"ال
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الثورة الصناعية 

 األولى

 1850-  1750  

ينةالماك  

البخارية   

 

 

 

الثورة الصناعية 

 الثانية

1850- 1960  

المحركات الميكانيكية 

 )إختراع الكهرباء( 

 معامل اإلنتاج الضخمة

 الثورة الصناعية

الثالثة   

1960 2010   

قتصاد المعرفةإ  

–اإلبداع -)األبحاث

اإلنتاج -اإلبتكار

 الفكري...(

اإلقتصاد الرقمي 

لمعلوماتية ا)

وتكنولوجيا 

برامج  - اإلتصاالت

وتطبيقات الكمبيوتر 

...(اإللكترونية  

   

 الثورة الصناعية الرابعة

2010-….. 

التكنولوجيات الحيوية -األمن السيبراني –إنترنت األشياء والبيانات الضخمة   

ناعيطصاإلالذكاء     
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 إقتصاد المعرفةأوالً : 

 

I. تعريفه 

 

 قتصاد الذي يتمحورحول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها وتطويرها وإبتكارها وتوظيفها٬ بهدف تحسين نوعية الحياة اإلنسانية في كافةهواإل

لعلمي بحث امجاالتها من خالل تقديم خدمات معلوماتية قيمة ٬ وتطبيقات تكنولوجية متطورة عبر إستخدام العقل البشري كرأس المال المعرفي وتفعيل ال

تكنولوجيا المعلومات بهدف تنميته ليصبح مواكباً لتحديات نظام العولمة الجديد و الوطني قتصاداإلاإلستراتيجية في إلحداث مجموعة من التغييرات 

 والتنمية المستدامة. واإلتصاالت

   ل من إستخدم مصطلح إقتصاد المعرفة العالم اإلقتصادي النمساوي بيتر دروكر وهو عنوان الفصل الثاني عشر في كتابه "عصر اإلنقطاع" ائومن أ

( The Age of Discontinuity  ٬ والذي نسبه دروكر في كتابه إلى اإلقتصادي فريتز ماكلوب1969سنة) الذي أنشأ   خالل ستينات القرن الماضي

 "اإلدارة العلمية" التي وضعها فريدريك وينسلو تايلور.  فكرة 

 إقتصاد المعرفة" بحث موسع واكثر إيضاحاً( -3-)ملحق"  

  

 

 

 

 



                                                                                                                           The Economist Bassam Jouny- Department of Planning and Industrial Development-Ministry of Industry -2019  Page 15 
 

 

II. خصائص ومميزات إقتصاد المعرفة 

 

 العلوم والتكنولوجيا في  اإلبداع واإلبتكار 

  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتثورة الجديد المبني على  العولمةمن خالل نظام ونقل المعلومات سرعة اإلنتشار 

  كاإلختراعات والدراسات واألبحاث واألفكار اإلبداعية وغيرها   غير الملموسةاألصول الفكرية 

  الملكية الفكرية حقوقإحترام 

  إستعمال نظام الرقمنة لنقل األصول الفكرية 

  عالم اإلنترنت( لدخول العالم اإلفتراضي الشبكات اإللكترونيةإستعمال( 

 (كاإلختراعات والدراسات واألبحاث واألفكار اإلبداعية وغيرها  ) قتصاد المعرفة تتناقص مع تناقل األصول الفكريةال القيمة  المضافة 

 

III. األهمية اإلقتصادية 

أمام لبنان يجب العمل على اإلستفادة منها بهدف تحقيق اإلزدهار لإلقتصاد اللبناني وزيادة النمو  واعدة وثابتة هذا اإلقتصاد الجديد يمثل فرصة مستقبلية

 % بين الشباب 30 مايقارب البطالة الىوالتي أدت الى إرتفاع نسبة في الناتج المحلي . وإيجاد الحلول المناسبة لالزمات اإلقتصادية التي يواجهها لبنان 

%  0.3إلى   2016سنة  % 1.2الى مايقارب  2010% في سنة 10نسبة الفقر وانخفاض نسبة النمواإلقتصادي من وإزدياد   ٬(2016)البنك الدولي 

 .2018سنة  مليار دوالر 85إضافة الى إرتفاع قيمة الدين العام الذي بلغ أكثر من  ٬ 2018عام 
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IV. اإلبتكار 

 

 "األعمال التي ال تبتكرتندثر"

 

 تعريفه .1
 

إعادة  من خالل  ستحداثه من قبل. أو هو تطوير ماهو موجود أصالً اجديد لم يسبق  و فكرة أو منتج أو خدمة أو إكتشافأ أو مسارهو إستحداث شيء 

   صياغته أو تصنيعه أو هيكلته بطريقة جديدة ومختلفة تماماً عن القديمة.

 .إلستدامتها وتأمين منعتها وحل مشاكلها وتمكينها من مواكبة التطور حدى الضرورات األساسية إلدارة األعمال والمؤسساتإيمثل اإلبتكار واإلبداع 

 بحث موسع وأكثر إيضاحاً(مستدامة صناعية لتنمية "اإلبتكار -4-)ملحق " 

 

userresearchinstitute.com 
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 مجاالت تطبيقه .2

 

 التكنولوجيا( واإلقتصاد  .... -اإلجتماع -نواعها )الطب العلوم على أ 

  السياحةو التجارةو الصناعةقطاعات  

  التعليم والتربيةوسائل 

 اإلعالم 

 فكرياإلنتاج ال 

 أفكار وتوجهات وتحليالت وثقافة وترفيه 

 الفنون بشكل عام 

 ة..(الزراع -خدمات المصرفية والماليةال -الطاقة -مجاالت اخرى )البيئة 
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 تهأهمي -3

 تطوير التنمية واإلقتصاد 

 خلق فرص العملتنويع المنتجات و ٬زيادة تنافسية المنتج  ٬رفع مستوى اإلنتاج 

 زيادة الدخل الوطني ورفع مستوى الثروات الوطنية 

 الالزمة لتصنيعه والموارد المختلفة إستعمال المواد األوليةوترشيد من خالل خفض كلفته  زيادة كفاءة اإلنتاج . 

  التنمية المستدامة.تحقيق اإلنتاج واإلستهالك المستدام بهدف تنفيذ أهداف 

 توفير -قيمة مضافة -)موارد وإمكانيات مختلفة ..( تنوع أكبر -منتجات مبتكرة  – فرص إستثمارية –)أسواق جديدة  فتح آفاق جديدة- 

 .بدائل...(

 

 جنيف( - مكتب األمم المتحدة(  2019مؤشر االبتكار العالمي  -4

  88إحتل لبنان المرتبة 

  :مرتبات الصدارة

 سويسرا  -1

 السويد -2

 هولندا -3

 الواليات المتحدة األمريكية -4

 المملكة المتحدة -5

    .عالميا 60الكويت: في المرتبة  عالميا 36اإلمارات: في المرتبة 
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V. اإلقتصاد الرقمي 

 

  ويعتمد على تكنولوجيا المعلومات في كل مرحلة من مراحل صناعات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. يعتبر أساس البنية التحتية القتصاد المعرفة

 الفيلمو الصوت المسموعو ي تعمل عبر تجزئة الصورة المرئيةخاصة عملية الرقمنة الت ٬في التقنية اإللكترونية الرقميةالتقدم السريع والواسع و

أدى الى أنتاج  ٬وجات الهوائيةوأصفار )شيفرة الكمبيوتر( ومن ثم إرسال هذه االرقام عبر الخطوط الهاتفية أو الم... وغيرها إلى آحاد  والمعلومات

 (Digital Economyقتصاد الرقمي )اإل

 العمالت الرقمية أواإلفتراضية" بحث موسع واكثر إيضاحاً( -5-)ملحق" 
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 همميزات -1

 

  ستنتاج وتطوير البدائلرمجة والتحليل واإلفي الب على الذكاء البشري بشكل رئيسييعتمد. 

  التكلفة األساسية تكمن فى البحث والتطوير 

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

  عملية الرقمنةDigitation الكتب .....( -الرسائل  -السلع -المعامالت -اإلتصاالت -)المعلومات 

 جتماعاتفتراضي  ) اإلالعمل ضمن العالم اإل Video Conference- األسواق    –المدارس  -الشركات  - اإللكترونية الحكومة والوزارات- 

 الجامعات وغيرها....(

 لية.الرقمي بين األفراد والمنشآت والجهات والوزارات الحكومية والمؤسسات والحكومات الدو التشبيك 

  التطبيقات الرقمية وغيرها...( -برامج الكومبيوتر -األبحاث العلمية  -تقديم المنتجات الذكية ) األصول الفكرية 

 ( بريد إلكتروني٬ ويبWeb٬ النقود الرقمية٬ الش)كتروني.لكترونية والتوقيع أإللإلاكات ي 

 عملية التشبيك Networking   تأمين وسائط التواصل التي تقدمها الشبكات.التي تؤمن وفرة المعلومات إضافة الى 

 

 همكونات -2

 حفظها وتخزينها... ( ٬معالجة الملفات -المراسالت  -)إستعمال البرامج الرقمية  الرقمية داريةاألعمال اإل 

 البيع والشراء من خالل المراكز التجارية اإلفتراضية الموجودة على شبكات اإلنترنت ( الرقمية  /التجارة اإللكترونية( 

  البيع والشراء على شبكات اإلنترنت عبر وسيط إفتراضي.والوساطة التجارية اإللكترونية 

  على شبكات اإلنترنت(  )إدارة الحسابات المالية واعمال الصيرفة من خالل المواقع اإلفتراضية للمصارفالمصارف اإللكترونية 

  (إلكترونية للقيام باعمال تدقيق ومحاسبة /)إستعمال برامج رقمية المحاسبة اإللكترونية 
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  غيرها(المتابعة المراقبة والرصد وعمال برامج رقمية للقيام بأعمال )إستالرقابة اإللكترونية 

  مع فارق أن االولى تعيش في الشبكات وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا هي النسخة اإلفتراضية عن الحكومة الحقيقية والحكومة اإللكترونية

ط وتحاكي وظائف الحكومة الحقيقية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة. وتعمل على تقديم الخدمات الحكومية على إختالفها عبر الوسائ

  اإللكترونية وأدوات التكنولوجيا وأهمها اإلنترنت واإلتصاالت

 

VI. النانوتكنولوجي 

 

 تعريفه  -1

 

نانومتر  )غالباً ما تقارن مع شعرة اإلنسان  100-1فهم ومراقبة المادة في أبعاد مابين  وه كما حددته المبادرة الوطنية األميركية لتكنولوجيا النانو :

  .ةالظواهر الفريدة تسمح بتطبيقات تكنولوجيا النانو الجديدأن نانومتر( حيث  80000والتي هي بعرض 

 .وتشمل تكنولوجيا النانو العلوم النانوية والهندسة والتكنولوجيا والتصوير والقياس والتالعب بالمادة على هذا النطاق

 النانوتكنولوجي" بحث موسع واكثر إيضاحاً( -6-)ملحق 
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 مجاالت تطبيقه -2

 

 الغذاء والزراعة -المواصالت -الطيران -الطاقة والبيئة–المعلومات تكنولوجيا  -الهندسة الميكانيكية وعلم الروبوتات - التكنولوجيا الحيوية-

 .. العلوم الحياتية -الكيمياء -الفيزياء - الطب والصحة -األنسجة  -واألسلحة   األمن القومي

 ويمكن أن يكون لها  على نطاق صغير جداً المادة عب في خصائص تكنولوجيا النانو هي في األساس مجموعة من التقنيات التي تسمح بالتال

 العديد من التطبيقات في مجاالت متعددة

 

VII. الميكاترونكس 

 

 تعريفه  -1

 

 أي وهذا المجال من الهندسة يتضمن تصميم .الحاسوب وهندسة اإللكترونيات هندسة٬ الهندسة الكهربائية٬ ةييكيجمع بين الهندسة الميكان هندسي حقل

 .لها  (control system)مكّ حمنظومة ت ما بينها ووضع ميكانيكية وإلكترونية٬ إذ يقوم بدور المنسق فيعمله على دمج أنظمة  يعتمد  (product) منتج

 دة غير أنها قائمة على البرمجة المجرّ  ٬المنظومات الميكاترونية تسمى أحيانا باألجهزة الذكية٬ ألنها يفترض أن تحاكي طريقة التفكير البشري

 والهادفة.

 مجاالت أخرىو مثالً  ليوالمصانع ونجدها في الطيار اآلنكس إلى كل األجهزة تقريبا فهي  مختصة بالروبوتات اليوم٬ دخلت الميكاترو.. 

  العلمي التطور تاريخويبين   .يشمل جوانب اإللكترونيات والميكانيك والحوسبةو ساطع على نظام الميكاترونيكس الروبوت الصناعي هو مثال 

 أول التاريخ أن ويسجل ة الصناع قطاع في البشري العامل مساندة وهو صناعي لغرض كان الروبوت اختراع بدء أن اإلنساني والتقني
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 ٬(UMINATE)   اسم الروبوت على طلقوأ م١٩٦١ معا ٬ موتورز جنرال شركة انتاج من كان المصنع في فعلياً  ستخدمإ صناعي روبوت

 . كيهيمراأل المتحده الوالياتفي  نيوجرسي بوالية الشركة مصنع في مره ألول ستخدموأ

 (7-ملحق- )ًالميكاترونكس" بحث موسع وأكثر إيضاحا " 

 

 

Southflorida.edu 
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 هتطبيقاتهم أ -2

 

 والمنتجات. البياناتعلى  ستحصالإلاو باآلالت والمعدات التحكم اإلشرافي 

 األوتوماتيكية والُمعّدات السيارات هندسةو المحركات 

 تُدار بالحاسوب مثل آالت الفرز اآلالت التيفي التحّكم  أنظمة 

 وهندسة  علم الحاسوبمتعددة من  مع بين مجاالت٬ حيث تجالهندسةمن  وهي فرع ٬الكمبيوتر هندسة الحاسوب٬ وتصميم آليات مثل أقراص

 الحاسوب. وبرمجياتأجهزة  المطلوبة لتطوير اإللكترونيات

  صطناعي لحل المشاكل داخل مجال متخصصستخدم أساليب الذكاء اإلبرامج كمبيوتر تهي و ناعيطصاإل تقنيات الذكاءاألنظمة الخبيرة في 

 Inferenceستدالل ومحرك اإل knowledge base معرفةالتعتمد النظم الخبيرة على مكونين: قاعدة و .يتطلب عادة خبرة بشريةمن العلوم و

Engine . 

o  مة من الحقائق حول نطاق النظام.منظّ قاعدة المعرفة هي مجموعة 

o  تتضمن المهام النموذجية لألنظمة الخبيرة عدة المعرفة من أجل تقديم إجابة م الحقائق الموجودة فى قار ويقيّ ستدالل فيفسّ محرك اإل

 .لجدولة والتخطيط مثل التصنيف والتشخيص والمراقبة والتصميم وا

 اإلنتاجية بأكملها. ويسمح هذا التكامل  العمليةلمراقبة  الحاسوبباستخدام أجهزة  التصنيععملية  هيو عتمدة على الحاسوبالتصنيع الم أنظمة

 سرعةً وأقل عرضةً لوقوع األخطاء.التصنيع أكثر  يات الفردية بتبادل المعلومات بين بعضها البعض والشروع في العمل فيصبحللعمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
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 الصناعية اتالذي شهده العالم إبان الثور الكبير مع التقدم التكنولوجي)  بسوالحا مساعدةب هاتصميميتم و الروبوتات من جزء هيو األتمته  

 .(  ماكينةألغى دور اإلنسان لصالح ال الذيو ٬ات٬ ظهر ما يسمى بمفهوم األتمتةوما أعقبه من تطور ونهوض في اآلالت والمعد

 ستخدامها للتخلص من التحديات التي تقف وإتصاالت الحاسب اآللي واإللكترونيات واإل توظيف أحدث تقنياتوهي   ٬واصالتمأنظمة النقل وال

ها٬ نمستويات السالمة واإلنتاجية وتسهل الحركة العامة وتحسّ رفع لى ٬ وتحرص هذه النظم عوالبحري والجوي عائقًا في وجه النقل البري

طرق مطارات أو مرافىء أو سواء كانت  التقنيات المستحدثة في إدارة المعلومات المتعلقة بأداء مرافق النقلستخدام تلك إعلى هتمام كز اإلتروي

الطقس والظروف و التضاريس معبدة أو قطارات بواسطة الروبوتات واإللكترونيات٬ كما يمكن أن يتم الحصول على معلومات بواسطتها حول

 الجوية والبيئية أو حتى حوادث التصادم.

 حيث تقدم خدمة عتماد على عدد من المزايا التي تقدمها هذه الهواتف بالهواتف الذكية باإلتعمل على وهي برامج  ٬لةقاتطبيقات الهواتف الن

 تصال باإلنترنت الذي توفره هذه الهواتف.اإللكترونية والحاسبات والذاكرات العمالقة والمحركات اإلوتعتمد بالغالب على  معينة لمستخدميها

 طريقة إنتاج الصور الطبية وطريقة التعامل معها. وفي  والمعالجة الرقمية للصورالحاسبات  باعتماد الطبي أنظمة التصوير 

 المصنّعين على العمل بأمان وذكاء وفعالية بطرق متنوعة. حيث تعد الصيانة التنبؤية مثاالً واحًدا على التطبيقات تساعد التي حاسوبية الرؤية ال

للتدخل قبل أن تتسبب األعطال في حدوث أنهيار كلي ومكلف لألجهزة.  والماكينات في هذا المجال٬ فمن خاللها تتم مراقبة المعداتالمتنوعة 

٬ باإلضافة إلى متابعة المنتجات غير السليمة والتخلص منها قبل اتكما تتم بواسطة الرؤية الحاسوبية مراقبة عمليات التغليف وجودة المنتج

 التكاليفحجم إلنتاج مما يسهم في تقليل عملية االمراحل األخيرة ل وصولها إلى
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VIII. مستقبل الروبوتات 

 

 (  مثل اإلنسانوتنفذ جعل األلة تفكر ب) يلالتحكم اآل 

 الكمية الكشف عن  ستخدامه في هذا المجال لغايات عديدة ومنهاكمن إي:  المجال الّزراعيعلى سبيل المثال في ) ستشعار والتحكمنظام اإل

 وترشيد إستعمال الموارد المختلفة... للمداواة المناسبة والكافية للري وحاجة الزراعاتوكمية المياه  للمحاصيل الّزراعية ومقدارها المتوقعة

 عن طريق التحكم عن بعد التي تقوم بالعمليات الجراحية الروبوتات الجراحية 

 إعادة برمجة الروبوتات وإصالحها( أعاده تأهيل الروبوتات( 

  تحت الماءالفضاء وإستعمال الروبوتات في إكتشاف 

  وتسهيل التدخل عند الحاجة.والمعالجة والمتابعة للتحقق نظم المراقبه 

  روبوتات تقوم بدور المعلمين واألساتذة(آلة التعلم والتعليم( 

 في مجال الفضاء والطيران والطائرات المسيّرة والصواريخ وأجهزة الرصد  على نطاق واسع السيما والعسكرية العمليات اإلستخبارية

 واألسلحة المتقدمة... والحركة والكشف والتصوير الدقيق والتنصت

 خضوع الروبوتات للقوانين الناظمة( أخالقيات الروبوتاتو حقوق الروبوت( 

 وغيرها العديد من المجاالت المستقبلية للروبوتات.
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 ناعيطصاإلالذكاء ثانياً:

 

I. تعريفه 

 

ويستخدم في بسرعة أكبر ودقة اكثر إنتاج وإصطناع ذكاء آلي يحاكي في مميزاته الذكاء البشري  عمل علىهو نظم حواسيب ت ناعيطصاإلالذكاء  

آدائها مثل اإلستنتاج المنطقي والقدرة على إتخاذ القرارات في مجال إختصاص معين وتمكين اآللة من القيام بالمهام التي تحتاج إلى الذكاء البشري عند 

المتحدة  في هانوفر بالواليات في كلية دارتموث  1956في عام  المستوى الفرديعلى  إنطلق بحثياً  الذكاء اإلصطناعي هو نظام علمي التعديل.

ي٬ ناثانييل روتشستر وكلود شانون. ومنذ ذلك نعقاد مدرسة صيفية نظمها أربعة باحثين أمريكيين: جون مكارثي٬ مارفن مينسكإاألمريكية٬ خالل 

 في اإلنتشار.  «الذكاء االصطناعي»الحين٬ نجح مصطلح 
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II. أهم فروعه 

 

  Machine Learning التعلم اآللي  -1

للحواسيب بامتالك سمح صطناعي تطور بشكل مذهل وسمي بالتعلم اآللي ألنه يعتمد على اآللة٬ وهذه الطريقة تهو واحد من بين أشهر فروع الذكاء اال

 ستنتاجي:ستقرائي واإل: اإلعلى مستويين خاصية "التعلم"

o  ستقرائي باستنتاج قواعد وأحكام عامة من البيانات الضخمة٬اإلالتعلم يقوم 

o ينطلق من أحكام عامة ويطبقها في أمثلة خاصة. ستنتاجي التعلم اإل 

 
 Deep Learning التعلم العميق -2

(. وهو مجال يقوم فيه الكمبيوتر باختبار اللوغاريتمات والبرامج ويتعلم أن يقوم بتحسينها machine learningتعلم اآللة )هو فرع من فروع علم  

تشخيص األمراض باستخدام التصوير على سبيل المثال : أداء المهام الصعبة التي تتطلب فهماً عميقاً للبيانات وطبيعية عملها ) بهدف وتطويرها بنفسه

 الطبي(.

  

(Photo: MOI-BJ-2019) 
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III. همجاالت 

 

 العميق اإلستقاللية  تكنولوجيا اإلنسان اآللي(Deeply Independent Robot) 

 والتي بدورها متفرعة من المعلوماتية٬ وتتداخل بشكل كبير مع علوم  الذكاء االصطناعيهي علم فرعي من علوم و ٬ معالجة اللغات الطبيعية

 العلم يمكننا من صناعة برمجيات تتمكن من تحليل ومحاكاة فهم اللغات الطبيعية. اللغويات التي تقدم التوصيف اللغوي المطلوب للحاسوب. هذا

 نماذج المحاكاة (Simulation)واقعي الذي عادة لتقريب الطلبة إلى العالم الأو المدرب  طريقة أو أسلوب تعليمي يستخدمه المعلم وهي   ٬

 .) التعلم على قيادة الطائرة ....(المؤهلة لفة المادية أو الموارد البشرية بسبب التك يصعب توفيره

 النظم الخبيرة (Expert Systems)ستدالل لتقديم حل للمشكالت اإل خطواتدام المعرفة وستخإعلى  قومت للحاسب اآللي ةمج ذكيابر يهو  ٬ 

 .ستشارة الخبراءإ ها إلىالصعبة التي تحتاج في حلّ    

IV.  النظم الخبيرةوظائف  

        

 واإلستعداد لهوتحضير الظروف المالئمة للتنبؤ بالمستقبل المتوفرة  واإلمكانيات علوماتعبر إستخدام الم ٬ التخطيط 

 اإلمكانيات المتوفرة أو المتوقعةمن الخيارات المتاحة وفق  تخاذ القراراتإ 

 بمتابعة التنفيذ وتوقع الثغرات ونقاط الضعف والتدخل للمعالجة المناسبة نحرافالرقابة وتحديد اإل 

 ريع المعالجة والتدخل لتصحيح المسارلتسعند حصوله قبل حصوله او مباشرة  أو العجز تشخيص القصور 

 د الحلوللتقديم أكبر قدر ممكن من المعطيات الالزمة إليضاح الوضع المعروض وتسهيل إيجا التدريب من خالل التفسير 

 بسرعة التحليل واإلستنتاج وإستخدام المعلومات المخزنة توفير الوقت 

 جمعة نتيجة المعلومات المتوفرة والحاالت المعروفة سابقاً المبالخبرات  بحلول متسقة او المؤسسة إمداد المنظمة 

 

https://www.marefa.org/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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V. تهأهمي 
 

 والحواسيب المحافظة على الخبرات البشرية المتراكمة بنقلها إلى الروبوتات 

  ًمن لغات البرمجيات إستخدام اللغات اإلنسانية في التعامل مع اآلالت بدال 

 عالجات المناسبةتشخيص األمراض ووصف ال 

 واإلقتصادية واإلجتماعية اإلستشارات القانونية والمهنية 

 التعليم التفاعلي 

 المجاالت األمنية والعسكرية 

 ) صناعة القرار )القضاء مثال 

 والتدخل والبحث القيام بعمليات اإلنقاذ 

 المشاركة في البحوث العلمية 
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 التشغيل اآلليأو  المكننةأو  األتمتة :Automation:   عمل ذاتيا ت آالت ومعدات وتجهيزات ميكانيكية وإلكترونية هو مصطلح يطلق علىو

ت بدال من اإلنسان. العتمادا على اآلإأكثر  صانع( وهي عملية تهدف إلى جعل الماألتمتة الصناعية على سبيل المثال بدون تدخل بشري )

لفة أقل ونفقات اكثر كبوبالتالي  أكثر من اإلنسان بمئات المراتل بسرعة ودقة حيث تستطيع اآللة العم ٬وتهدف األتمتة إلى زيادة اإلنتاج

 .مطابقة لما هو مطلوبوإنتاجية  يداً ترش
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VI.  الرقمي الذكيالمصنع "  الصناعة:في  ناعيطصاإلخصائص الذكاء" 

 

 

 

واحدة متكررة طوال اليوم٬ وحتى بعد ظهورالروبوتات في  من العمال يقومون بمهمة منذ أوائل القرن العشرين كانت المصانع تضم صفوفاً 

 كالتالي:يمكن أن نعرض الواقع حالياً  .لدى  شركة جنرال موتورز 1962عام   Unimateعمليات التصنيع مع تشغيل أول روبوت صناعي  

  خطوط اإلنتاج وفرق  في المصانع وجود شبكات متصلة ببعضها بعضاا، قادرة على إستالم البيانات من اإلصطناعييتطلب تطبيق الذكاء
البيانات  يجب وضع األجهزة الذكية الصحيحة في نقاط جمعحيث لتشكل عملية ذكية متكاملة،  قسم مراقبة الجودة التصميم والهندسة ومن

 .وتحقيق األهداف لنجاح العمليةالصحيحة 

  ومدققاا لصنع السلع،  ، بمعنى أن يكون اإلنسان محاكياا لآللة ومراقباا محدودة إل بصورة  ل يتدخل العنصر البشري المصنع الرقمي الذكيفي
 مانيا والصين (.أتمتة الصناعة تعتمد على وجود روبوتات آلية عاملة )خاصة في ألعملية بدأت وقد ول يكون منتجاا لها.  
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 في رفع مما سيساهم  ، ناعيطصاإلالذكاء نخفاض تكاليف تطبيق إقمية للمحافظة على تنافسيتها مع مصانع المستقبل ستتحول إلى شركات ر
 كفاءة وجودة اإلنتاج.

   ،تشغيل مصانع من خالل روبوتات تعمل وحدها بصورة مبرمجة 

 ألجهزة اإلستشعار بالكشف عن العيوب على خط اإلنتاج، ليتم إرسالها إلى السحابة ناعيطصاإل سيسمح الذكاء  (Cloud  Computing) 
 عن خط اإلنتاج على الفور.  صاببسحب الجزء الم للتحقق من صحة هذه المعلومات، ومن  ثم يتم إتخاذ القرار التي تحوي خصائص المنتج

  ذات إلى سحب منتجات   يس فقط في عملية اإلنتاج وإنما سيخفف ذلك من إضطرار الشركاتعلى المصنعين لكثير من األموال سيوفر ال
 عيوب من السوق.

   وسيتمكن  المستقبلية وهو ما سيخفف من التكاليف على المصانع بالطلبيات أساسيا في تقييم الفرص والتنبؤ ناعيطصاإلسيصبح الذكاء 
ا لكل زبون على حدة.  لتطوير مبيعاتهمقيمة رفع من  المنتجون  وإنتاج منتجات مبتكرة مصممة خصيصا

  ا  ناعيطصاإلستلعب تطبيقات الذكاء   . حجم األكالفوتقليل  ودقة منتجاته اإلنتاجحجم في زيادة محورياا دورا

 عبر إستعمال خوارزميات الصيانة إجراء في المصانع بهدف التنبؤات اآللي لصياغة التعلم تقنية على تعتمد التنبؤية الصيانة أنظمة معظم 
 من خالل : ألنظمة اإلنتاج، التالي بالفشل للتنبؤ

 لت والمعدات.مسبقة إلطالة عمر اآل صيانة تقديم اإلنذار المسبق بضرورة إجراء 

 جودة ونوعية المنتجات انخفاض حول المصنعة الشركات تنبيه 

 وتوقعها السوق في للتغيرات أفضل نحو على ةالستجاب على ومساعدتها التصنيع بعمليات اإلمداد سلسلة تحسين. 

 واإلستعمال األفضل للمواد األولية ونصف  األعلى واإلنتاجية المثلى للجودة محددة نقاط النفايات عبرتحديدكمية  من الحد

 .اإضافة إلى سبل التخزين المناسب والنقل والوقاية من التلف وخالفهالمصنعة  

 

   قتصاديين آخرين يرون أن إة البطالة العالمية، ولكّن هناك إسهام الذكاء الصطناعي في رفع نسبإمكانية تشير الدراسات القتصادية إلى

 .ومن ثم تخلق فرص عمل جديدة لم تكن موجودة من قبل التقليدية تقلل من الوظائفقد التكنولوجيا  
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  ّفجوة كبيرة بين الدول المتقدمة والنامية، فاألولى تملك عمالة ذات مهارة عالية وأجور مرتفعة، بينما الثانية تمتلك  ناعيطصاإلف الذكاء سيخل

تحسين  ، الوطنية تدريب العمالةبهدف كات مع المستثمرين األجانب امنخفضة، ولعل فرصتها تتمثل في عقد الشروأجورعمالة ذات مهارات 

 الذي يؤدي إلى تراجعاألمر في تقليل تكلفة اإلنتاج داخل الدول المتقدمة ناعيطصاإلسيساهم تطور الذكاء و. التكنولوجياإنتاجية الدولة ونقل 

 .تحويالت العاملين بالخارج لبلدانهموينخفض حجم تقّل الحاجة للعمالة حيث ،  عتمادها على التصنيع في الدول الناميةإ
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 ي للّصناعة في لبنان  ثالثاً: تحليل الوضع الحال

 

I. كليالالقطاع الصناعي  عموميات على مستوى 

 

 السلع قيمة (2017-بيانات) الصناعة وزارة بحسب 2016 العامعامالً  134,000 كان يشّغل حوالي القطاع الصناعي أنّ  اإلحصائية إلى تشيرالتقديرات

 وزارة أعّدتها التي ٬2015عن العام  المفّصلة اإلحصائيّة الّدراسة من لنا وتبيّن .2018 دوالر عام مليار 2.548 بلغت حواليالمصّدرة  الصناعيّة

حتى تاريخ  مصنعاً  5212بلغ   الوزارة لدى المرّخصة المصانع عدد أن علماً ) الوزارة لدى مرّخصاً  مصنعاً  1975 من لعيّنة 2017 عام الّصناعة

 الوزارة على تعمل والتي المرّخصة غير أو قبل المحافظين من سابقاً  المرّخصة المصانع من مصنع 2000 حوالي إليها يُضاف  25/9/2018

  .ردوال مليار 6.6 بلغوحدها  العيّنة لهذه الصناعي الناتج أنّ ( قوننتها

 

II. تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في لبنان   على مستوى قطاع 

 

% من الناتج  ٬3 وأسهم بنسبة 2016و 2014% بين عامي 7 هتنسبفي لبنان بمعدل سنوي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نما القطاع المحلي ل

 U Kو Beritech ر من الحاضنات في لبنان مثل يوجد عدد كبيو  ( .  (IDAL 2016مليون دوالر عام  436وبلغ مايقارب  ٬المحلي اإلجمالي

Lebanon Teck Hub  وAntwork ( وغيرها٬ التي تساعد الشباب على إنشاء شركات تكنولوجيا المعلومات وتطويرهاStartupsوكا  .)لتعميم  ن

  ستثمار في هذا القطاع.ذه الشركات وشّجع المصارف على اإلأثر جيد في نمو ه 2013كانون األول  19الصادر في  331مصرف لبنان الرقم 

 تقديم خدمات وتطوير برمجيات(وشركات تجارية  شركات )بين شركة 800من حوالي المعلومات واإلتصاالت في لبنان  تتألف سوق تكنولوجيا 

(IDAL غالبيتها شركات ص ) .يبلغ عدد شركات كما و .تدريجياً من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة إلى اإلبداع واإلبتكار ويتجه القطاعغيرة ومتوسطة

 . مستخدم  5000شركة صغيرة ومتوسطة  توظف ما يقارب  202نحو الخدمات وتطويرالبرمجيات 
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 في ثالثة أنشطة رئيسية هي:( الخدمات وتطويرالبرمجيات) الشركاتتعمل هذه        

  تطوير البرمجيات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية 

  وبشكل أساسي استضافة المواقع والتصميم والخدمات اإللكترونيةتطوير المواقع اإللكترونية 

 لعاب والمصارف والدفع اإللكترونيتقديم الخدمات الهاتفية وبناء التطبيقات وبشكل أساسي األ 

البرمجيات في وتطويرجية ن يلعب دوراً محورياً كمصّدر أساسي للخدمات التكنولوأتي تمكنه من ال البشرية والعلمية لبنان لديه كل اإلمكانيات 

 .قليمي والدوليالمحيطين اإل

 

III.  الكلي القطاع الصناعي تنمية تواجهالتي  تحدياتالعلى مستوى 
 

 المتعاقبة. من قبل الحكومات الصناعي عدم إعطاء األولوية للقطاع  

 في واإلستثمارات الصادرات نسبة إنخفاض وإلى الحدود إغالق أّدى إلىالذي  اإلقليمي وتدهورالوضع األمنيواإلستقرارالسياسي  غياب 

 الصناعي. القطاع

 التلّوث البيئي. ومكافحة المياه إستخدام تكلفة العقارات٬ أسعار العّمال٬ أجور الطاقة٬ إنتاج تكاليف إرتفاع 

 1975 العام منذ اللبنانية المناطق جميع العشوائي للمصانع في اإلنتشار. 

 بسبب التقادم وعدم  (...٬الطرق ٬اإلتصاالت ٬الكهرباء ٬المياهوالطاقة٬ الصرف مياه/ التلّوث) المتداعية اللبنانيّة التحتيّة البنية إجهاد

  .(الفلسطينيين من مليون 0.5 + السوريين من مليون 1.5) تزايد أعداد النازحينو التحديث

  إقتصادي آمن" بحث موسع وأكثر إيضاحاً(من الريع نحو اإلنتاج: تحصين القطاع المصرفي اللبناني لمستقبل " -8-)ملحق 
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 :ناعيطصاإل قطاع الذكاءالتي تعيق تنمية  لمخاطراعلى مستوى  -1

 

 تيجية رؤيوية تحدد المسارات الضامنة لمستقبل استرية تحدد اإلهداف إضافة إلى غياب إعلم إقتصادية /إجتماعية  عدم وجود رؤية حكومية

  زاهر متقدم ومتطور.

  اإلبتكار والتطوير إجتماعياً وحكومياً وتنظيمياً غياب مفهوم 

 إرتفاع كلفة اإلنترنت واإلتصاالت 

 عدم اإلستقرار السياسي واألمني في لبنان ومحيطه اإلقليمي 

  ناعيطصاإلالمناسبة والخدمات الضرورية الكافية لدعم الذكاء )التشغيلية والقانونية ...( عدم توفرالبنية التحتية 

 ناعيطصاإل ستثمار في مجاالت الذكاءزم للدعم والحماية واإلالتمويل الالّ وعدم توفير عدم توفر 

 المنافسة األجنبية في الداخل والخارج 

 بالمفهوم الكالسيكي والهادف إلى الربح السريع بما هو موجود ال بما يمكن إبتكاره نتاجلية والصغيرة للمؤسسات ولعناصراإلالملكية العائ . 

  ناعيطصاإلعدم توفر مناطق أو تجمعات تكنولوجية للذكاء 

 والمالية الداخلية والخارجية التي تؤثر باإلقتصاد الوطني  األوضاع اإلقتصادية 

 عدم إلتزام األفرقاء والشركاء بالمسؤوليات المترتبة عليهم 

 )...المقاومة المجتمعية )الثقافة٬ التعليم والتربية٬ المصالح المتضاربة 
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 :ناعيطصاإل قطاع الذكاءاإلمكانات التي تساهم في تنمية  -2

 

  اإلرادة السياسية والسياسة اإلقتصادية الحكومية 

 عنصر الشباب...( ٬ الموارد المالية٬  -المستوى العلمي -القدرات المتوفرة في اإلقتصاد اللبناني : الموقع الجغرافي٬ الموارد البشرية )الخبرات  

 لنظام الليبرالي اإلقتصادي...المبادرة الفردية٬ ا

  الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

    الهبات والقروض والمساعدات األجنبية 

   واإلبتكار فيه ناعيطصاإلالبحث العلمي في مجاالت الذكاء ٬التطور التكنولوجي 

 الصلةا والمراسيم التطبيقية ذات تطوير قانون إحداث وزارة الصناعة ومرسوم هيكليتها ومهامه 

   إمكانية توفير موازنة عامة داعمة للقطاع الصناعي اللبناني ال سيما قطاع الصناعات الذكية وموازنة فاعلة لوزارة الصناعة لتصبح وزارة   

 وتحسين خدماتها وأدائها باستمرارذكية من خالل رفع مستوى تجهيزها التقني وتطويرها   

    صالحياتها و كفاءة الكادر اإلداري والفني في الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها  ٬مهام وزارة الصناعة 

   التنسيق وتوحيد الجهود بين الوزارات واإلدارات والمؤسسات الحكومية 

  اإلنتشار اللبناني في جميع دول العالم 

    التقارب المتزايد بين التوجه الصناعي واإلختصاصات التعليمية 

  التطوير التطور والتعليم الجامعي المتوفر والقادر على 

  تيجياتها وبرامجها الهادفة والمتطورةاوإستررؤية وزارة الصناعة وخططها 
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IV. على مستوى وزارة الصناعة 
 

لعقبات المختلفة وحشد ل مية والمالية والعالئقية وتذليلعلى مختلف الصعد التنظي 2011منذ العام داخلية وخارجية  جهود حثيثةوبعد  2015٬ عام

"  2025 - الصناعة لبنان التكاملية للقطاع الصناعي" رؤيتهاوزارة الصناعة  أطلقت ٬وتطوير وحداتها ومصالحها من خالل تفعيل المتوفرة لطاقاتل

 التي تتضّمن:

 11 ستراتيجيّاً هدفاً إ 

 

 7  أهداف عمالنيّة 

 

 الالزمة لكّل أداة من هذه األدواتوُحّددت أدوات تطبيقها المختلفة واألنشطة 

 

 (بحث موسع وأكثر إيضاحاً  2025لبنان الصناعة  -الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان -9-ملحق ") 

 

 : الوزارة صياغة نجزتة أوتنفيذاً للرؤي

 

  (2020-2016) سنوات أربع لمدة التكامليّة لرؤيتها إستراتيجية تنفيذيّة خطّة 

 

   ستراتيجيّة التنفيذيّة أت وزارة الصناعة تطبيق خطتها اإلوقد بد  2019و 2018و 2017 / 2016التشغيليّة لسنوات الخطّط

 . 2016وخطّطها التشغيليّة منذ العام 

 

  إلى الرامية ضمن الجهود "2030 – 2018 الصناعيّة المناطق اإلستراتيجيّة لتنمية الخطةالحاليّة " وتندرج اإلستراتيجية 

 أهداف األمم المتّحدة للتنمية وأدمجت  (.2025-لبنان الصناعة  ) للوزارة التكاملية للرؤية اإلستراتيجيّة األهداف تنفيذ

 .فيها( 1٬3٬7٬9٬11٬12٬17٬16٬13األهداف رقم ) الصلة ذات المستدامة

 

 (2030"الخطة اإلستراتيجية لتنمية المناطق الصناعية  -10-ملحق  )ًبحث موسع وأكثر إيضاحا " 
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 :فهي )مع التركيز على ماله عالقة بالتحديث واإلبتكار والتكنولوجيا(للرؤية  التشغيلية األهدافأّما 

 توسيع السوق المحلي بزيادة اإلنتاج الوطني وخفض اإلستيراد .1
 

 رفع القدرة التنافسّية للصناعة الوطنّية داخلّياً وخارجياًّ  .2
 

 زيادة الصادرات الصناعّية   .3
 

 زيادة التمويل واإلستثمار في القطاع الصناعي  .4
 

 تشجيع الصناعات الخضراء  .5
 

 تشجيع صناعات المعرفة الجديدة  .6
 

 الصناعة أجل من اإلعالم. 7

 
ته ما انجزو  إضافة إلى ماسبق أهداف والعمل الدائم على تصويب المسار بحسب المستجدات.ويتم وضع تقييم سنوي لما تم إنجازه من 

حدات العاملة في الوزارة أبحاثاً وأنجزت ال ٬مكانيات المتوفرة ونشر ما يتوجب لتعميم ثقافة التطوير واإلبتكارالوزارة للتطوير الذاتي وفق اإل

نى عليها للتخطيط واألبحاث وتصلح لإلعتماد عليها كقاعدة بحثية تطويرية تثقيفية يبودراسات تجعل من الوزارة مركزاً للدراسات 

 اإلستراتيجي واإلبتكار وقيادة التطور والتقدم العلمي الصناعي والمجتمعي.
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    (  2050- 2020)  ناعيطصاإلوزارة الصناعة للذكاء رابعاً: إستراتيجية 

 

وزارة الصناعة ال سيما الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي وبرامج وإستراتيجيات أبحاث ودراسات وخطط وإنطالقاً من مرتكزات وتوجهات  

والخطة اإلستراتيجية التنفيذية  2015حزيران  2في   وأعلنتها وطورتها 2012منذ العام  الوزارة ( التي وضعتها2025 - ) لبنان الصناعة في لبنان

) لبنان اإلقتصاد   2017ومشروع السياسة اإلقتصادية سنة  وخططها التشغيلية السنوية (2020-2016) 2016التي وضعتها الوزارة في أول تموز 

السيما الهدف السادس من  ٬واإلقتصاد الوطني ككلني ( كمنطلق شامل ومتكامل بهدف تطوير وتنمية القطاع الصناعي اللبنا 2025لتنمية مستدامة 

الثاني منها "  المتكامل مع الهدف ٬حيث عملت الوزارة على دعم صناعات المعرفة الجديدة ٬"تشجيع صناعات المعرفة الجديدة"الرؤية التكاملية 

الخامس مع الهدف التمويل واإلستثمار في القطاع الصناعي" و الهدف الرابع " زيادةمع رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخلياً وخارجياً و

الذكاء "و "النانو تكنولوجي" تحديدا منهاوأصدرت بضعة أبحاث ومعالجات " اإلعالم من أجل الصناعة" السابع "تشجيع الصناعات الخضراء" و

إضافة إلى مفاهيم التخصصية والتكامل في اإلنتاج وتقسيم ٬ عبر إطالق ونشر وتطبيق مفهوم اإلبتكار والتطوير "الميكاترونكس"و "ناعيطصاإل

إبتكر "شعار  منذ اربع سنوات طلقت الوزارةحيث أ ٬كمجال هام واساسي لتطوير الصناعة اللبنانية ٬العمل ورفع القدرة التنافسية بمختلف متطلباتها

لتترسخ بعدها ثقافة شعب  2050حتى العام  سنة المقبلة ثالثينالمرحلة يقتضي أن يكون عنوان وهو  "صنع في لبنان"بدالً من شعار  "في لبنان

 . ومجتمع وتوجهاتهما

ستخدام أحدث تقنيات وأدوات الذكاء إبهدف   ( 2050 -2020هذه )  صطناعيللذكاء اإل الوطنية ستراتيجيةاإلوضعت الوزارة كما  

صطناعي في تقديم الخدمات عتماد على الذكاء اإلمجال البحث والتطوير واإلصطناعي وتطبيقها في القطاعات الصناعية وبناء قاعدة قوية في اإل

عالية وتخصصية قادرة على المنافسة ورفد اإلقتصاد الوطني بالموارد والمساهمة في تطويره  وتحليل البيانات وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة

 .  والمجتمعي والوطنيوديمومته وترسيخ األمن الصناعي كركيزة أساسية لألمن اإلقتصادي 
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  ناعيطصاإل واإلستخدام األمثل لتطبيقات الذكاء قادرعلى البحث والتطوير ٬"قطاع صناعي رائد          

       .إبتكار منتجات صناعية ذكية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية" و            

 

I. الرؤية 

 دعم ورعاية األبحاث والتطوير واإلبتكار " 

 لها ". وتأمين بيئة األعمال المناسبةناعي طصاإل في مجاالت الذكاء                

  II.  الرسالة 
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III. األهداف اإلستراتيجية 
 

والتطويرواإلبتكار  العلمي الدخول فيها بكفاءة وكفاية وتشجيع البحث  توجيه المجتمع اللبناني نحومواكبة الثورة الصناعية الرابعة و  - 1

 والعمل على زيادة مراكز األبحاث وعدد الباحثين . اإلصطناعيالمجاالت الصناعية واإلقتصادية والعلمية السيما الذكاء  جميع في 

عبر زيادة حجم  في خفض عجز الميزان التجارياهمة والمس في الناتج المحلي اللبناني الصناعيرفع نسبة مساهمة القطاع   -2

 .وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني الصادرات الصناعية وتوسيع السوق المحلي لإلنتاج الوطني 

 والسيما األهداف ذات العالقة بالقطاع الصناعي اللبناني. 2050ومابعدها حتى  2030تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ألجندة   3- 

 دوات وتطبيقات الذكاء أالوطني من خالل تحسين جودة اإلنتاج وكفاءته عبر إستخدام  الصناعيزيادة تنافسية المنتج  4- 

 .اإلصطناعي 

والتكنولوجي والمحافظة على تأمين مصالح لبنان اإلقتصادية والتكنولوجية محلياً ودولياً بهدف تحقيق األمن  الصناعيتأمين وتحصين األمن   -5

 .وترسيخ السيادة التكنولوجية ادياإلقتص 

 تحويل وزارة الصناعة إلى وزارة ذكية من خالل: 6- 

 على  اإلصطناعيالسيما في مجاالت البحث واإلبتكار والتطوير والذكاء  ٬اإلرتقاء بدور وزارة الصناعة وتطويرها وترسيخ مرجعيتها

 المستوى المحلي واإلقليمي والدولي. 

  حديثة ومتطورة وإستخدام أدوات الذكاء اإلصطناعي في حفظ وتصنيف وتحليل البيانات والمعلومات اإلحصائية.بناء قاعدة معلومات 

  اإلصطناعي والمجاالت المواكبة والمرتبطةالقيام بالدراسات واألبحاث في مجاالت الذكاء  . 

  .مكننة جميع أعمال وخدمات الوزارة وتحسين جودة الخدمات العامة التي تقدمها 

  اإلصطناعيمتابعة تطوير وتحديث الموقع اإللكتروني للوزارة وتحويله إلى منصة للذكاء. 

 .خلق بيئة عمل تحث على المبادرة واإلبتكار في جميع مجاالت الذكاء اإلصطناعي 

 

  

 عيناطصاإل تحث على المبادرة واإلبتكار في جميع مجاالت الذكاءعمل ة خلق بيئ 
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IV. الثمانية إلستراتيجية الذكاء اإلصطناعي في الصناعة( )الركائز األهداف العمالنية 

 

  اإلبتكار واإلستخدام األمثل و التطويرو زيادة الوعي وتنمية القدرات لدى موظفي الوزارة والصناعيين والطالب حول أهمية البحث   -1

 في تعزيز وتنمية وتطوير القطاع الصناعي اللبناني. اإلصطناعي لتطبيقات الذكاء 

 .اإلصطناعيتشجيع ودعم البحث والتطويرواإلبتكارفي جميع مجاالت الذكاء    -2

 اإلصطناعي. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المبادرات والمشاريع المشتركة في جميع مجاالت الذكاء    -3

 .اإلصطناعيمار والتمويل في أحدث تقنيات الذكاء تشجيع اإلستث   -4

   اإلصطناعي حماية وتنظيم العمل في مجاالت الذكاء و األخالقية والتشغيلية بهدف تطوير ٬اإلدارية ٬تهيئة بيئة األعمال القانونية   -5 

 وزيادة تنافسية منتجاته.  

 لمنتجات الذكية وتأمين وصولها إلى أسواق جديدة وواعدة محلياً ودولياً.رفع حجم الصادرات الصناعية من اتوسيع السوق المحلي و   -6 

 المساهمة الفاعلة لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة.   -7

 التعاون العلمي والفني مع الجهات األجنبية لتبادل التكنولوجيا والخبرات والعمل المشترك للتنمية والبحث والتطوير.  -8
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  األهداف العمالنية
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V. وات التنفيذية لتحقيق األهداف العمالنيةاألد 

 زيادة الوعي وتنمية القدرات لدى موظفي الوزارة والصناعيين والطالب حول أهمية البحث والتطوير واإلبتكار واإلستخدام األمثل    -1

  اللبناني.الصناعي في تعزيز وتنمية وتطوير القطاع الصناعي  لتطبيقات الذكاء   

 مجاالت من  اإلستفادة  أهمية حول  إعالم مرئي ومسموع ....(  -دورات تدريبية  -دراسات -ندوات  -المعنيين )ورش عمل  بين اللبنانيننشرالوعي    -1.1

  .اللبنانيلإلقتصاد  فيها وتطويرها واإلبتكار فيها وتوظيفها في خدمة تحقيق النمو واإلزدهاروالبحث  ناعيطصاإلالذكاء   

أكبر قدر  تحقيق بهدف  ناعيطصاإلالذكاء في قطاع  بشرياً ومادياً  الطاقات واإلمكانات المتوافرةتوظيف تعتمد على  سياسات وطنيةعلى تبني تشجيع الحكومة    -1.2

 . كنولوجيكتفاء الذاتي التاإلممكن من   

 معهد ٬الصناعيين جمعيّة  ٬)وزارة التربية والتعليم العالي٬ الجامعات والمعاهد الفنيّة المحليةمستمر بين الوزارة والجهات المعنيّة الدائم والتنسيق التعاون وال   1.3-

 اإلصطناعي والتطوير في مجاالت الذكاء لتحفيز عوامل اإلبتكار  البحوث الصناعيّة والمجلس الوطني للبحوث العلمية(  

على الموقع ها نشرو وتعميمها   ناعيطصاإلفي المجاالت المختلفة للذكاء الدوريه والتقارير من الدراسات واألبحاث العديد العمل على إصدار الوزارة متابعة   -1.4 

 للوزارة.اإللكتروني   

  ناعيطصاإل بحث والتطوير في مجاالت الذكاء المصانع حول أهمية ال مبنى الوزارة وفي في الجامعيينللطالب  المتخصصة إقامة الدورات التدريبية   -1.5

 وتأثيره على التنمية الصناعية.  

 العلمية )مثل الهندسة والرياضيات  ختصاصاتهتمام أكبرلإلإإعطاء وفي المؤسسات التعليمية واألكاديمية في لبنان٬  ناعيطصاإلذكاء إدخال مقررات ال   - 1.6

 بتكار لدى الطالب وتشّجيعهم على اإل تحفيز وتنمية مهارات التفكيراإلبداعيإضافة إلى ( والتعليم المهني. وإدارة البيانات .. واإلقتصاد والعلوم والتكنولوجيا  

 وربط مخرجات التعليم والتدريب بحاجات سوق العمل.  

  تحديدمع  ٬التكنولوجية  البرامج من وغيرهناعي طصاإل اءالذك مجاالت في المهني واألكاديمي على مختلف المستويات التعليمية التدريب برامج إنشاء  -1.7

إضافة إلى تشجيع  ٬آلية وظيفية مهام بسبب وجود لفقدان الوظائف  المعرضين العاملين عدد من أكبر مع للمهن برامج ودورات تدريبية وضع علىاألولويات   

 الوظائف المطلوبة في المستقبل٬ترسيخ ثقافة التعليم المستمر لمواجهة التطور السريع في طبيعة و  

 اإلعالمية المختلفة.جتماعي بالموازاة مع الوسائل نشر ثقافة اإلبتكار والتطوير والمبادرات على وسائل التواصل اإلالتعاون مع القطاع الخاص على   -1.8

 يدّرب المواطنين على  أن شأنه من األمر الذي ٬ناعيطصاإل الذكاء مجاالت في واسع نطاق على إليها الوصول يمكن اإلنترنت على ةتدريبي برامج إنشاء  1.9-

 .المستقبل على لها سيكون الذي والتأثير ناعيطصاإل الذكاء أساسيات وأدوات  
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 ناعيطصاإل الذكاء مجاالت جميع والتطوير واإلبتكارفي البحث تشجيع   -2

في إقامة وتطويرمراكز البحث العلمي المتخصص والجهات األجنبية المعنية الجامعات ومراكزاألبحاث والصناعيين  التعاون مع   -2.1

 " كتكنولوجيا النانو٬ 2025الصناعة  لبنان“التخصصية التي حددتها وزارة الصناعة في رؤيتها التكاملية  السيما في المجاالت  

الطاقات البديلة٬ تصنيع المعدات واآلالت الصناعية٬ المنتجات  ( software٬األدوية والبرمجة )الميكاترونيك٬ الصناعات الغذائية٬   

 التجميلية والعطور٬ األعشاب الطبية٬ الكيمياء الحيوية والصناعية٬ الصناعات التدويرية.  

 على توفير منصة للقطاع الصناعي في  عمل الوزارة باإلمكانيات المتاحة مع الجامعات ومراكز األبحاث داخل لبنان وخارجه  2.2- 

ناعي والميكاترونكس وتهيئة كافة متطلباتها لهذا الغرض مستفيدة من اإلمكانيات والقدرات طصالنانوتكنولوجي والذكاء اإل مجاالت  

 ا للسير في هذا التركيز على الصناعات المتقدمة والمهيأة أكثر من غيره ءالصناعي ومراكز األبحاث وبد القطاعلدى  المتاحة   

 .واإللكترونية المجال العلمي الحيوي مثل الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات البالستيكية والكيميائية  

 ( المشترك مع مصرف لبنان والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين LIRAدعم دائم ومستمر لبرنامج ليرا )   - 2.3

من  للتكنولوجيا واإلبداع الصناعي لتكريم ودعم المبدعينحيث تقوم الوزارة برعاية منتديات المشروع اللبنانيين والجامعات الكبرى   

  تطبيقات  -الطب والتجهيزات الصحية  التالية:صناعية وتطويرية وتحديثية في المجاالت  أغراض ةخدمل الجامعيين  

 شبكات المعلوماتية  -تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة  -المشاريع البيئية  -الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة   -الروبوتيكس   

 العامة. السالمة -والتواصل  

م مع ءات وتحسين القدرات البشرية لتتواتطويرالمهارو ناعيطصاإلإستخدام أدوات الذكاء الحوافز التي تخلق الطلب على  زيادة   - 2.4

 الجديدة. متطلبات المعرفة العالمية   

والتركيزعلى تحقيق التكامل التكنولوجيا نقل و زيادة اإلنفاق المخصص لنشاطات البحث والتطويرالعلميو اإلهتمام بالبحوث العلمية  2.5- 

 والمؤسسات الصناعية.البحوث  المتخصصة ومراكزبين الجامعات والمعاهد   

لذكاء ووضع أجندة للبحوث التطبيقية في مجاالت ا خدمة اإلقتصاد والمجتمعبهدف البحث العلمي والتطوير تشجيع وضع سياسات    - 2.6

 العالمية.لبنان وإجتذاب الباحثين والعلماء والمؤسسات البحثية  على مستوىالمعرفية  اإلصطناعي  

ودعمه داخلياً  2015وفق إستراتيجية البحث العلمي المنجزة وقيد التطبيق منذ العام  تفعيل التوجه البحثي في معهد البحوث الصناعية   - 2.7

 بالنصوص والموازنات المناسبة وخارجياً باالتفاقيات والهبات الالزمة.  
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 . ناعيطصاإل الذكاء مجاالت جميع في المشتركة والمشاريع المبادرات مستوى على والخاص العام القطاعين بين الشراكة تعزيز   -3

 

     ورعاية اإلبتكارات تشجيع المنافسة وتعزيز روح المبادرة واإلبتكار لدى القطاع الخاص والعام في مجال تطوير إقتصاد المعرفة  3.1 - 

 الصناعية ووضع النصوص القانونية التي تشجع اإلبتكار وتطويرها باستمرار.     

 مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة والحرفيّة ال سيما تكنولوجيا المعلومات٬    3.2-

 ولوحات التحّكم االلكتروني وتعميمها تباعاً على قطاعات أخرى.الطبية األعشاب   

 .ناعيطصاإل قات الذكاءأدوات وتطبي إستخدام بين القطاع العام والخاص بشأن شراكات إقامة  3.3-

 وتوقيع  اإلصطناعيالذكاء ستفادة من التجارب والممارسات الرائدة والناجحة للدول المتقدمة في تطبيق مبادىء وأسس اإل   - 3.4

 وزيادة التعاون العلمي وتبادل الخبرات معها.في هذا المجال اإلتفاقيات الدولية   

في على إختالف فئاتهم الوظيفية وبشكل خاص في المراكز العليا صاحبة الصالحية بالتقرير موظفي القطاع العامتطوير قدرات   3.5

 األجنبية ومراكزاألبحاث والدراسات الدولية لجهات الحكوميةإلى اتنظيم زيارات ميدانية من خالل  ٬ناعيطصاإل مجال الذكاء  

حول اآلليات العمل والدورات التدريبية التخصصية  ورشحضور ٬ وناعي طصاإلقطاع الذكاء إلطالع على آخر التطورات في ل  

 والقطاع الصناعي. في مختلف مجاالت العمل الحكومي ناعيطصاإل لذكاءا دواتالتطبيقية أل  

 متخصصة )منصات إلكترونية للذكاء  إلكترونية مواقعنشاء على إالمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني شجيع ت  3.6

 لنشر وتعميم المعرفة الجديدة.( ناعيطصاإل  
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 .ناعيطصاإل الذكاءتشجيع اإلستثمار والتمويل في أحدث تقنيات    -4

 

 فشركات البرمجة هي العمود الفقري  ٬دعم إنشاء شركات البرمجة ألنه أمر أساسي إلستمرارية نمو وتطوراإلقتصاد الرقمي   -4.1

 . ناعيطصاإللذكاء واألخير هو الحجر األساس للإلقتصاد الرقمي   

 قورة جنوباً )من النا ةساحليالعلى طول المناطق ناعي طصاإلوإبتكارية في مجاالت الذكاء إبداعية  عات صناعية تكنولوجيةإنشاء تجم  4.2-

 حتى العبده شماالً(  

في  قانون ضريبة الدخل لجهة إعفاء نفقات األبحاث والتطوير مكرر من 5السعي إلقرار مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة   4.3-

 من ضريبة الدخل. المصانع  

 المعلومات تكنولوجيا قطاع للعمل في  مهاراتولكنها تمتلك الكبيرة التي ال تمتلك رؤوس أموال  مبادراتلأمام اإتاحة الفرصة   - 4.4

 في وتمتلك الخبرة وروح المبادرة والتنظيم اإلداري المتطور٬ مما يشكل فرصة عظيمة أمام الجيل الجديد من المستثمرين   

 .المعلوماتتكنولوجيا   

والمنظمات والجهات المتخصصة الوطنية واألجنبية إليجاد حوافز لتوفير التمويل  التعاون مع مصرف لبنان والشركات المالية  4.5

 .ناعيطصاإلالتطوير واإلبتكار في تطبيقات وأدوات الذكاء و ال سيما في األبحاث التخصصيةناعي طصاإللقطاع الذكاء   

 .ناعيطصالذكاء اإل وأدوات تطبيقاتالوصول إلى إستعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من  الصناعية المؤسساتتمكين   4.6-

في ناعي طصاإل نحو اإلبتكار والتطوير والتخصصية في إطار مختلف إستعماالت الذكاء توجيه اإلستثمارات الوطنية واألجنبية   4.7

 المجاالت الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والمالئمة للمجتمع اللبناني والقادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً.  

 واإلبتكار في مجاالت الذكاء اإلصطناعي مجال األبحاثفي والتعاون لإلستثمار  مع الدول األجنبية ستراتيجيةإ توقيع إتفاقيات تعاون  4.8

 في هذا القطاع .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية  (Startups)ٍ الشركات الناشئةتطوير وتحفيز و  
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 وزيادة تنافسية منتجاته. ناعيطصاإلالذكاء حماية وتنظيم مجاالت و لتطويرالقانونية واإلدارية واألخالقية  األعمال بيئةهيئة ت   -5

وترسيخ مرجعيتها والسيما في مجاالت البحث واإلبتكار والتطوير  نصوصاً وإمكانيات اإلرتقاء بدور وزارة الصناعة وتطويرها  5.1

 على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.  ناعيطصاإلوالذكاء   

 بناء قاعدة معلومات حديثة ومتطورة وإستخدام أدوات الذكاء اإلصطناعي في حفظ وتصنيف وتحليل البيانات والمعلومات   5.2

 .ناعيطصاإلوالقيام بالدراسات واألبحاث في مجاالت الذكاء  اإلحصائية  

 ومتابعة تطوير وتوسيع مروحة هذه الخدمات  لخدمات العامة التي تقدمهااحسين جودة تمكننة جميع أعمال وخدمات الوزارة و  5.3

 تحث على المبادرة واإلبتكار في عمل ة خلق بيئوناعي طصاإلللوزارة وتحويله إلى منصة للذكاء  وتحديث الموقع اإللكتروني  

 .ناعيطصاإلجميع مجاالت الذكاء   

خاصة في ما يتعلق بشبكات اإلتصال واالعتماد على ٬كالفها وتحسين خدماتها أتطوير البنى التحتية اللبنانية وتخفيض العمل على    -5.4

 تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية لتكون قادرة على التركيب والتشغيل والصيانة بهدف تحسين نوعية وجودة وتأمين   

ت الشخصية ونشرها على مختلف األراضي نترنت وحماية المعلومات والبياناإستمرارية خدمات الهاتف الخلوي واألرضي واإل  

 بكفاءة. اللبنانية   

 التي تتوافق مع حاجاتالتي تسهل اإلنتقال نحو اإلقتصاد المعرفي٬ ووالتربوية والسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية وضع اآلليات    -5.5

   العمل.سوق   

 الفكرية وتنظيم قطاع تكنولوجيا )األصولمراجعة وتنظيم وتطوير البيئة التشريعية والقانونية الناظمة والداعمة إلقتصاد المعرفة   5.6 -

اعينظّم القطالذي  Cyber-lawلبنان قانون الناظم لإلنترنت في القانون المعامالت اإللكترونية وتطبيق المعلومات واالتصاالت و   

         ويحمي المعلومات ذات الطابع   Cyber Crimeويكافح الجرائم المعلوماتية أو اإللكترونية  لناحية كيفية إستخدام المعلومات            

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

 قوانين حماية الملكيةوضع وتفعيل و ناعيطصاإلمجاالت الذكاء نشاء مواقع إلكترونية لدعم المبتكرين وتسويق مبتكراتهم في إ  5.7-

 .وإستثمارها ٬ ووضع آليات عمل لبراءات اإلختراع وحمايتها وتسجيلها(TRIPS)وإتفاقية التريبس والصناعية  الفكرية  

الذكاء  الستخدام والقانونية األخالقية بالحدود يتعلق في ماناعي طصاإل الذكاء والمستخدمين لتكنولوجيا الوعي لدى المطورين زيادة   - 5.8

 اإلنسان وحقوقه وكرامته. إحترام لضمانناعي طصاإل  

 

 وتعزيز األمن السيبراني.ناعي طصاإل الذكاء تقنيات حوكمة أجل من الدولة في األساسية التنظيمية واألطر والقوانين التشريعات وضع  - 5.9 
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 وتعزيز األمن ناعي طصاإل الذكاء تقنيات حوكمة أجل من الدولة في األساسية التنظيمية واألطر والقوانين التشريعات وضع   - 5.9 

 السيبراني.  

 

  للتكنولوجيا وسبل الوقاية والمعالجة. األخالقية اآلثار وضع مواد تعليمية حول على الجامعات تشجيع   5.10

 

 في ناعيطصاإل وأدوات الذكاء ألنظمة المبتكرة واإلطالع على اإلستخدامات التواصل للصناعيين يمكن ذكية حيث منصة إنشاء  5.11

 عملية التصنيع.  

 

 ريادة األعمال وتدعم نمو المشاريع الصغيرة  تدعم الحوافز التيؤمن ت والتي تستعمل معايير الحوكمة التي بيئة األعمال المناسبة هيئةت  5.12

 على المنافسة وتحمي حقوق الملكية الفكرية.والمتوسطة وتشجع             
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 محلياً واعدة وق جديدة اسوتوسيع السوق المحلي ورفع حجم الصادرات الصناعية من المنتجات الذكية وتأمين وصولها إلى أ   -6

 ودولياً.  

  تنظيم إنتشارها وتوحيد الشروط العامة عبرحثها على قوننة أوضاعها وناطق الصناعية في جميع الم تنظيم عمل المؤسسات   6.1

 ي ...( والتعاون اإللتزام البيئ -اإلستثمار  /والخاصة التي ترعى عملها وتعميمها )الكشوفات الدورية للتحقق من : شروط الترخيص   

 مع الجهات المعنية لسرعة البت بدراسة طلبات الترخيص الصناعي.  

 عمل تشريعياً وعملياً وإعالمياً ومادياً على جعل الصناعات التكنولوجية المتوسطة والصغيرة الحجم أكثر مهنية وإنتشاراً عن ال  6.2

 طريق تأمين الموارد المادية لها وإشراكها في المعارض المتخصصة ووضعها على الخارطة السياحية وتطوير النصوص القانونية   

 المنظمة لها.  

   2030 الصناعية إستراتيجية تنمية المناطق وفق م المناطق الصناعية القائمة وتأمين مناطق صناعية في جميع المناطق اللبنانيةتنظي  6.3

   وتعمل على تنفيذها. 2017التي وضعتها الوزارة منذ  العام   

 .% لصالح الصناعة الوطنية 10تطبيق األفضلية في المناقصات العامة لإلنتاج الوطني وتثبيت نسبة تفوق ال    6.4

 إعتماد وسائل حماية اإلنتاج الوطني في حالتي اإلغراق والزيادة في الواردات وتبسيط إجراءاتها.   6.5

 تفعيل عمل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمجلس اللبناني لإلعتماد ومعهد البحوث الصناعية والمركز اللبناني   6.6

 وتشجيع المصانع على التطوير المستمر لصناعاتها ووسائل إنتاجها لإلنسجام مع متغيرات الطلب. Liban Packتغليف لل                

 وسفاراتها العاملة في لبنان بهدف  وممثلياتها تفعيل التعاون مع البعثات اللبنانية في الخارج والمنظمات الدولية والحكومات األجنبية  6.7

 تبادل و نتاج الوطني والتوقيع على إتفاقيات جديدة تتضمن موضوع نقل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالتركيزعلى تسويق اإل  

 . ناعيطصاإلوالوصول إلى مراكز األبحاث العلمية وال سيما في مجاالت الذكاء  الخبرات  

 إستيفاء المنتجات الصناعية الذكية للشروط والمواصفات الوطنية والعالمية المتطورة وتخفيف العوائق التقنية وغير التقنية أمام   6.8

 .تصدير المنتجات الوطنية  
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  .( التكنولوجية٬ المعدات واآلالت الصناعية..ال سيما للصناعات ) المواد األولية  للصناعة تسهيل إجراءات اإلستيراد  6.9

 .والبضائع والسلع المنتجة محلياً(والتصدير) المنتجات الذكية   

  تخفيف الرسوم الجمركية واألعباء المالية المترتبة على النقل والتواصل ) مرافئ٬ شحن...( لزيادة تنافسية المنتجات    6.10

 .الوطنية  

 لدعم  اإلتصاالت٬لثابت مع إدارة الجمارك ووزارات: األشغال العامة والنقل٬ اإلقتصاد والتجارة٬المالية التنسيق الفاعل وا  6.11

 .الصادرات الصناعية الذكية  

 % من ضريبة الدخل وتطويره وتحسين شروط تطبيقه 100بنسبة  المصدرة إقرار مشروع قانون إعفاء المنتجات الصناعية  6.12

  .واإلستفادة منه  

 إقرار مشروع قانون إعفاء اآلالت الصناعية والمواد األولية المعدة للصناعة من رسوم المرفأ )ضمنا قطع غيار اآلالت   6.13

 .الصناعية(  

 إقرار إقتراح قانون الدمج بين المصانع بما يضمن تكبير حجمها وتفعيل قدرتها على اإلنتاج والمنافسة.   6.14

 عفاء نفقات األبحاث والتطوير في المصانع من ضريبة الدخل .إقرار مشروع قانون إ   6.15
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 المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة.  -7

 

  قطاع الذكاء اإلصطناعي في الصناعة الذي بدوره سيكون رافعة إستراتيجية لتنمية كافة مستدامة ومبرمجة لالعمل على تنمية   7.1

 التربية والتعليم ...( بسبب العالقة التكاملية بين الصناعة  -الزراعة -المصارف -السياحة  -الصحة -القطاعات اإلقتصادية )الصناعة  

 اإلقتصادية . وبقية القطاعات   

 مقدمي الخدمات التكنولوجيّة  -تكنولوجيا اإلتصاالت  -)شركات البرمجة  بطريقة مدروسة وهادفة مؤسسات الصناعيةدعم وتنمية ال   7.2

 زيادة حجم الدخل العام  ٬وأدوات الذكاء اإلصطناعي للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة  ومكافحة البطالة ...( التي تعنى بمجاالت   

 اإلزدهار في اإلقتصاد الوطني .النمو ووتحقيق والناتج المحلي   

 وال سيما تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي )والسيما الهدف األول  2030متابعة العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ألجندة   7.3

  "القضاء على الفقر" والهدف الثاني "القضاء على الجوع" والهدف السابع "تأمين الطاقة المتجددة والمستدامة" والهدف   

                 ث عشرل"صناعة متطورة تعتمد على اإلبتكار " والهدف الثاني عشر "اإلنتاج واإلستهالك المستدام " والهدف الثا التاسع   

  لمناخي" والهدف السادس عشر" مكافحة الفساد وتطبيق مبادىء الحوكمة الرشيدة" والهدف السابع عشرمكافحة التغير ا"  

 تعزيز الشراكة والتواصل والتعاون مع الجهات الدولية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة "( باستخدام مجاالت وادوات الذكاء "  

 اإلصطناعي.  
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 التعاون العلمي والفني مع الجهات األجنبية لتبادل التكنولوجيا والخبرات والعمل المشترك للتنمية والبحث والتطوير.       8-

 

 تعزيز التواصل مع مراكز األبحاث العلمية والدراسات في الدول األجنبية المتقدمة في مجاالت الذكاء اإلصطناعي بهدف التعاون   8.1

 دورات تدريبية وبعثات علمية بحثية بهدف تبادل الخبرات والمهارات   ٬ورش عمل متخصصة ٬علمية المشترك لتنفيذ مؤتمرات  

 حول آخر ماتوصلت إليه هذه الدول في مجاالت الذكاء اإلصطناعي.  

   -بعثات تجارية  -إجتماعات  -مفاوضات -إستخدام  الدبلوماسية اإلقتصادية مع الدول اإلقليمية واألجنبية بكل وسائلها )إتفاقيات ثنائية    8.2

 مؤتمرات....( بهدف تعظيم اإلستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في تحقيق األمن الصناعي الوطني خاصة واألمن   

 اإلقتصادي عامة.   

 التواصل مع المغتربين اللبنانيين وخاصة في الدول التي تتمتع بتفوق في عالم الذكاء اإلصطناعي إلستقطاب أصحاب الكفاءات    8.3

 علماء .. ( للقيام بأبحاث ودراسات مشتركة مع نظرائهم المقيمين في لبنان للمساهمة في التطوير  –واألدمغة المهاجرة )باحثين   

 الذكاء اإلصطناعي في الصناعة. لبحث واإلبتكار في مجاالت واإلستخدام األمثل وا  

  التعاون المشترك مع الجهات األجنبية المختصة بهدف إنشاء منصة إلكترونية  )موقع إلكتروني( متخصص في نشر وتعميم    8.4

 تكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي في الصناعة اللبنانية .  

ارية وتكنولوجية مشتركة بين صناعيين لبنانيين وأجانب والعمل على إستقطاب مصانع أجنبية متطورة تشجيع إقامة مشاريع صناعية إبتك  8.5

 تكنولوجياً للعمل في لبنان على منتجات ذكية قادرة على المنافسة.  
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 الخاتمة 

حيث قامت  على مستوى الوزارات اللبنانية والعربية اقةوسبّ  رائدة  ٬يةضرورمبادرة  في الصناعة ناعيطصاإلللذكاء تراتيجية وطنية سإوجود  

التي  (2025-لرؤيتها التكاملية )لبنان الصناعة  "الجديدة المعرفة صناعات تشجيعالسادس "العمالني لهدف ذاً لتنفي الصناعة اللبنانية وزارةبوضعها 

مجاالتها )الذكاء  واإلنفتاح على كافةثورة الصناعية الرابعة بكل قوة ودخول ال التكنولوجي مواكبة التقدم والتطورفيها إلى تستشرف وتتطلع 

 جتماعية والسياسية.قتصادية والعلمية والثقافية واإلبعادها اإلأو األتمتة .....(٬الميكاترونيكس ٬النانوتكنولوجي ٬ناعي طصاإل

 لتأمين اإلستمرارية الذي يرتكز على صناعات المعرفة ناعيطصاإلإستخدام أدوات الذكاء كثر نحو كثر فأأاليوم تتجه قتصادات العالمية اإلو 

نه من ان يلعب دوراً ات التي تمكّ . فلبنان لديه كل اإلمكانيّ ةهمية هذه الصناعة االقتصاديأدرك على لبنان أن يوالنجاح في عالم منافسة ال ترحم . و

 .  ذكيةال اتصناعالكمصّدر أساسي لمنتجات محورياً في الشرق األوسط  وشمال أفريقيا 

 ( ...) الخدمات التكنولوجية وتطوير البرمجيات  ذكية منتجاتالبحث والتطوير واإلبتكار لعبر ناعيطصاإلمجاالت الذكاء ثمار في إن اإلست 

 ٬ناء إقتصاد قويباإلمكان االستفادة منها في توظيفها لب كبيرة غير مستغلةبشرية  لبنان لديه قدراتو .مام الشباب اللبنانيأديدة جعمل فرص سيخلق 

وليواكب تطورات اإلقتصادات العالمية ويحقق  من دخول منظومة العولمة الجديدةالتي تمكنه صطناعي الذكاء اإل مثل ألدواتاإلستخدام األيرتكز على 

وفرض نفسه  ٬اللبناني )القطاع الصناعي والزراعي والتجارة والخدمات .....(اإلزدهار والنمو المستدام لكافة القطاعات اإلقتصادية المكونة لإلقتصاد 

  فيها وصوالً الى تحقيق أهدافه التنموية الشاملة والمستدامة .
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  المالحق

  www.industry.gov.lbلكتروني لوزارة الصناعة :إلمنشورة على الموقع ا )أبحاث موسعة وأكثر إيضاحاً(

  "االقتصاديةالتبعية " -1-ملحق 

 تقرير موجز حول المبادرات والسياسات التي أطلقتها وزارة الصناعة على مدى العامين الماضيين -2-ملحق 

  (SDGs) 2030والمبادرات المستقبلية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ألجندة 

  "إقتصاد المعرفة" -3- ملحق

 "  مستدامةلتنمية صناعية "اإلبتكار  -4-ملحق 

 "النانوتكنولوجي"   -5-ملحق 

 "Bitcoins)"العمالت الرقمية أو اإلفتراضية ) -6-ملحق 

 "الميكاترونكس" -7- ملحق

  "من الريع نحو اإلنتاج: تحصين القطاع المصرفي اللبناني لمستقبل إقتصادي آمن" -8- ملحق

  "(2025 الصناعة الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان )لبنان" -9- ملحق

  "2030 نمية المناطق الصناعية اللبنانيةخطة إستراتيجية لت" -10 -ملحق
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 المراجع

على (  2050-2020اإلستراتيجية الوطنية للذكاء اإلصطناعي في الصناعة )هذه تمدنا في بحثنا اإلقتصادي المعمق خالل التحضير لوضع إع

 التالية: ٬الصادرة عن وزارة الصناعةالمراجع 

 "(2025 الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان )لبنان الصناعة" -1

   "(  2025لبنان اإلقتصاد للتنمية المستدامة   الرؤية اإلقتصادية )" -2

 ( 2016-2020  (الخطة اإلستراتيجية التنفيذية لوزارة الصناعة -3

 ( 2016 -2017الخطة التشغيلية لوزارة الصناعة ) -4

 (2018 )الخطة التشغيلية لسنة  -5

 ( 2019الخطة التشغيلية لسنة ) -6

  (2017) "الدبلوماسية االقتصادية" -7

 (2017"إقتصاد المعرفة" )  -8

  (2017) "قتصاد لبنانإاعياتها على بريكسيت وتد" -9

 العامين الماضيينتقرير موجز حول المبادرات والسياسات التي أطلقتها وزارة الصناعة على مدى  -10

 (SDGs) 2030والمبادرات المستقبلية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ألجندة      

 (2018)  "نظام اإلنذار المبكر لسالمة الغذاء" -11

 "النانوتكنولوجي"  -12

 "الميكاترونكس"   -13
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 "لمستقبل إقتصادي آمنمن الريع نحو اإلنتاج: تحصين القطاع المصرفي اللبناني "-14

   (2018  (" تحديات إستراتيجيات التنمية المستدامة في منطقة الشرق األوسط" -15

 ( 2018) "جهود وزارة الصناعة وإجراءاتها لمكافحة الفساد" -16

 ( 2018)  "قدرة السوق المحلي على إستيعاب اإلنتاج الصناعي" -17

 (  2018 (" النّمواإلقتصادي الجندي المجهول في معركة ٬الّصناعة " -18

   )2018)  "ومابينهمايرة الصناعة واللّ " -19

  (2018)تقرير إقتصادي يتضمن مالحظات وزارة الصناعة على رؤية ماكينزي اإلقتصادية  -20

 ( 2019) اإلقتصاديةتقرير إقتصادي يتضمن مالحظات وزارة الصناعة على الشق الزراعي من رؤية ماكينزي  -21
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