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 مىجز عن البحث

قتف وأهدافف وخصائصف وممشرراهف  يبقـ البحث ماهقة الؿعرفة واقتصاد الؿعرفة وأهؿ 

وبقان بعض التجارب الدولقة التل هقجفت كحق اقتصاد الؿعرفة كدولتل مالقزيا، وفـؾـدا، 

 وهؼققؿ دور الدولة الؿصرية يف التقجف كحق هعزيز اقتصاد الؿعرفة 

ثؿ الؼقام بتقضقح مدي اكطباق الؿمشررات الؿؼححرة طؾرل الدولرة الؿصررية لؾققرق  

ت الؼقية لتـؿقتفا، والضرعقػة لؾعؿرؾ طؾرك دطؿفرا وهطقيرهرا، وأثرر هرذا يف طؾك الؿمشرا

 طؿؾ هـؿقة اقتصادية مستدامة 

واهبع البحث األسؾقب القصرػل التحؾقؾرل لبقران هرذه العمقرة مرـ خرمل بقران مردي 

 اكطباق ممشرات اقتصاد الؿعرفة الؿؼححة يف الدولة الؿصرية  

هبرذل جفرقد لتعزيرز اقتصراد الؿعرفرة ولؽـفرا وخؾص البحث إلك أن الدولة الؿصررية 

هحتاج إلك الؿزيد، مع االطتؿاد طؾك التـؿقة البشرية والتطقير والبحث العؾؿل واالبتؽرار 

 والتؽـقلقجقا واإلكحكت 



–

 

00 

وأوصل البحث بعدد مـ التقصقات مـفا زيادة االكػاق طؾك البحث العؾؿل والتطرقير 

كررت وبـرراي بـقررة هحتقررة هؽـقلقجقررة وهررقفقر واالبتؽررار وخػررض هؽررالقػ اسررتخدام االكح

االكحكت لؽافرة أفرراد الدولرة واالطتؿراد طؾرك أدوات التؽـقلقجقرا الحديمرة، األمرر الرذي 

 يعؿؾ طؾل زيادة صادرات مصر مـ التؽـقلقجقا يف كافة الؿجاالت  

 ؿػتاحقة:الؽؾؿات ال

بتؽرار، ممشررات الؿعرفة، اقتصاد الؿعرفرة، اإلكحكرت، البحرث العؾؿرل، التطرقير، اال

 اقتصاد الؿعرفة، الـاهج الؿحؾل االجؿالل، التـؿقة الؿستدامة 
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And Their Economic Effects  

An Analytical Comparative Study Applied To Egypt 
Mansour Ali Shata 
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Abstract: 

The research shows what knowledge and knowledge economy is, its importance, 

goals, characteristics and indicators. And a description of some international 

experiences that have been directed towards the knowledge economy, such as Malaysia 

and Finland, and an evaluation of the role of the Egyptian state in moving towards the 

promotion of the knowledge economy. 

Then clarify the extent of the proposed indicators applying to the Egyptian state to 

find strong indicators for their development, and weak to work to support and develop 

them, and the impact of this on the work of sustainable economic development. 

      The research followed the descriptive and analytical method to indicate this 

relationship by showing the applicability of the proposed knowledge economy indicators 

in the Egyptian state. 

The research concluded that the Egyptian state is making efforts to boost the 

knowledge economy, but it needs more, while relying on human development and 

development, scientific research, innovation, technology and the Internet. 

The research recommended a number of recommendations, including increasing 

spending on scientific research, development and innovation, reducing the costs of 

using the Internet, building technological infrastructure, providing the Internet to all 

members of the state and relying on modern technology tools, which works to increase 

Egypt's exports of technology in all fields. 

Key words: Knowledge, knowledge economy, internet, scientific research, 

development, innovation, knowledge economy indicators, gross domestic product, 

sustainable development. 
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 المقذمة
فة حتك شفد العالؿ بؼدوم الؼرن الحادي والعشريـ زيادة مضطردة يف دور الؿعر 

ويرجع سبب ذلؽ إلك التؼدم   (0)أصبحت الؿحرك األساسل لإلكتاج والـؿق االقتصادي 

السريع يف هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت واكخػاض هؽالقػفا بشؽؾ مؾحقظ، 

واستخدام الحاسب والشبؽات االلؽحوكقة وهصاطد وهقرهتا مع كػاية الؿعرفة وكقطقتفا 

التطقير والتؽـقلقجقا الجديدة، كتج طـ هذه التطقرات والتؼدم السريع يف البحث و

طؿؾت طؾل  (1)العؾؿقة والتؽـقلقجقة طقائد وهغقرات اقتصادية ضخؿة ال يؿؽـ إخػائفا 

دمج هذه التغقرات والؼقي يف كظام اقتصادي جديد يصبق إلك هحؼقؼ الريادة يف ضؾ 

أخري، واالكدماج يف  وهشجقع االبداع مـ جفة Knowledge economyاقتصاد الؿعرفة 

   (2)اقتصاد طالؿل قائؿ طؾك الؿعرفة واإلبداع 

فؾؿ هعد األرض والعؿالة ورأس الؿال هل العقامؾ األساسقة لإلكتاج يف االقتصاد 

الجديد كؿا كاكت يف السابؼ  ولؽـ أصبحت األصقل الؿفؿة يف االقتصاد الجديد هل 

                                                        

(، إبراهقؿ طبد اهلل طبد الرؤو ، آلقات التحقل كحق اقتصاد 1104( محؿد بـ شداد شداد المؼػل )كقفؿرب 0)

قة الشريعة واألكظؿة، كؾ، مققع جامعة هبقك، "دراسة هحؾقؾقة مع إشارة لروية الشريعة اإلسممقة "الؿعرفة 

   متاح طؾل رابط:07/2/1111اهحاد الجامعات الؿصرية، هؿ االصمع يف 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&crit 

رها يف ( راجع: د/ محؿد حبار الشؿري )بدون سـة كشر(، حامد كريؿ الحداوي، طؿؾقات إدارة الؿعرفة وأث1)

، الغري لؾعؾقم االقتصادي "دراسة هحؾقؾقة آلراي طقـة مـ الؿمسسات الرقؿقة"ممشرات االقتصاد الؿعريف 

  http://www.docudesk.com متاح طؾل رابط: 11111/ 0/0، هؿ االصمع يف 081واإلدارية، ص

االبداع يف الؿمسسة االقتصادية الجزائرية ودورها يف هـقع االقتصاد وهحؼقؼ ( مدوري سفقر، ممشرات الؿعرفة و2)

  0115، ص1106التـؿقة، ممهؿر كؾقة اآلداب، جامعة بـل سقيػ، أكتقبر 

http://www.docudesk.com/
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الؿمهؾة ذات الؿفارات العالقة، هل أكمر  الؿعرفة واإلبداع واالبتؽار والؿقارد البشرية

فتؽـقلقجقا الؿعؾقمات أصبحت أهؿ جقاكب هطقر   (0)األصقل ققؿة يف اقتصاد الؿعرفة 

 1111االقتصاد العالؿل، حقث بؾغ حجؿ السقق العالؿقة لؾخدمات الؿعؾقماهقة طام 

 ؼقؼًقاحهحديًا الؿعرفة  اقتصاد كحق التقجف وأصبح  (1)حقالل هريؾققن دوالر  

 يحهب قد وما االقتصادية وقدراهتا إكتاجقتفا بحاجع باهت مفددة التل الـامقة لؾؿجتؿعات

     (2)أخري  واجتؿاطقة اقتصادية ومشاكؾ وبطالة فؼر مـ ذلؽ طؾك

وهحاول بعض االقتصادات الـامقة هرسقخ مقاقعفا كاقتصادات هؼقم طؾك الؿعرفة، 

بعقدة طـ االكضؿام إلك مؼدمة الركب، الذي يعد  ومع ذلؽ هـاك طدد مـ الدول مازالت

فقف قطاع االهصاالت وهؼـقة الؿعؾقمات الركقزة األساسقة لمقتصاد الؿعريف، وهتبايـ 

  ويحاول الباحث مـ خمل (3)مساهؿتف يف الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل مـ دولة إلك أخري 

رفة، ومدي مساهؿتف يف هذا البحث الققق  طؾك وضع الدولة الؿصرية يف اقتصاد الؿع

 هحؼقؼ هـؿقة اقتصادية مستدامة  

هظفر إشؽالقة البحث طؾك الؿستقيقـ الدولل والؿحؾل، فعؾل الؿستقي الدولل 

                                                        

 https://mawdoo3.com  متاح طؾل 11/8/1108( اقتصاد الؿعرفة )بدون هاريخ كشر(، هؿ االصمع يف 0)

قتصاد الؿعريف ودورة يف هحؼقؼ التـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة، الؿعفد العالل راجع: خالد ياسقـ الشقخ، اال( 1)

  24، ص1101لؾتـؿقة اإلدارية، جامعة دمشؼ، 

( بركامج األمؿ الؿتحدة اإلكؿائل، ممسسة محؿد بـ راشد آل مؽتقم، ممشر الؿعرفة العربل، ممشر االقتصاد، 2)

  74، ص1104

، 40ػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، صـدوق الـؼد العربل، العدد د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ س  (3)

  5، ص1108
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هزداد الػجقة اهساطا يقمًا بعد يقم بقـ الدول الؿتؼدمة وبقـ الدول الـامقة فقؿا يتعؾؼ 

% 6مؿ الؿتحدة أن اقتصادات الؿعرفة هستلثر بحقالل باقتصاد الؿعرفة، حقث هؼدر األ

كؿا أكف مـ الؿتققع   (0)% سـقيًا 01مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل العالؿل وهـؿق بؿعدل 

أن هسفؿ هؼـقات الذكاي الصـاطل كلحد قطاطات االقتصاد الؿعريف يف زيادة مستقيات 

% زيادة طـ 03يشؽؾ  بؿا 1121هريؾققن دوالر طام  6 04الـاهج العالؿل بـحق 

  فنن هذه العائدات الضخؿة هصب يف صالح الدول (1) مستقيات الـاهج العالؿل حالقًا

% مـ 41ما يعادل -الؿتؼدمة، وال هجـل مـفا الدول الـامقة إال الؼدر القسقر، حقث أن: 

كؿق اإلكتاجقة يف االهحاد األوربل هق كتقجة مباشرة الستخدام وإكتاج هؽـقلقجقا 

  (2) ؾقمات واالهصاالتالؿع

طائدات االقتصاد الؿعريف كجزي مـ اجؿالل الـاهج الؼقمل األمريؽل يـؿق بصقرة  -

 0844مضطردة مـ سـة ألخري طؾك حساب طائدات االقتصاد الصـاطل فػل طام 

اكخػضت إلك  0874% مـ إجؿالل الـاهج الؼقمل، ويف طام 21سجؾت الصـاطة 

يف الؼطاع الؿعؾقمايت طؾك حساب طدد العامؾقـ يف % كؿا هزايد طدد العامؾقـ 10

% ويف الؼطاع 71الؼطاع الصـاطل حقث يصؾ طدد العامؾقـ يف قطاع الؿعؾقمات 

    (3)%11الصـاطل

                                                        

مراد طؾة، جاهزية الدول العربقة لمكدماج يف اقتصاد الؿعرفة )دراسة كظرية هحؾقؾقة(، الـؿق الؿستدام والتـؿقة ( 0)

قتصاد والتؿقيؾ اإلسممل الدوحة، االقتصادية الشامؾة مـ الؿـظقر اإلسممل، الؿمهؿر العؾؿل المامـ لم

  0، ص1100ديسؿرب  11إلل 07

  20،6( راجع: د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص1)

  0مراد طؾة، جاهزية الدول العربقة لمكدماج يف اقتصاد الؿعرفة )دراسة كظرية هحؾقؾقة(، مرجع سابؼ، ص( 2)

حؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون سـة كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة    خصائص وهحديات مع التعرض ( م3)

 متاح 1108/ 18/01لؾتجربة الؿصرية، كؾقة التخطقط العؿراين واإلقؾقؿل، جامعة الؼاهرة، هؿ االصمع يف 

 : ‹ https://scholar.cu.edu.eg طؾل رابط
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ويمكد طؾك ذلؽ الدراسة التل أجراها البـؽ الدولل لبقان دور الؿعرفة يف التـؿقة طام   -

كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل  مـ خمل مؼاركة معدالت الـؿق يف متقسط 0888

اإلجؿالل بقـ غاكا وكقريا الجـقبقة خمل كصػ قرن هبقـ أن ثؾمل التبايـ يف الـؿق 

بقـ هاهقـ الدولتقـ لؿ يؽـ يرجع ألسباب الحاكؿ يف رأس الؿال الؿادي والعؿؾ، 

   (0)بؾ ألسباب أخري هعترب الؿعرفة فقفا طـصرًا جقهريًا 

حاول جؿفقرية مصر العربقة يف ضؾ طالؿ مػتقح يعتؿد ه وعؾى الؿستوي الؿحؾي

طؾك الؼدرة التـافسقة والتؽـقلقجقا كؿعقار لؾتؼدم واالزدهار، وحدوث هغقرات كبقرة يف 

   أن هسقر يف ركب الدول الؿتؼدمة (1)حجؿ اإلكتاج وهزايد وهقرة الـؿق االقتصادي 

ث سجؾ معدل كؿق الـاهج وبدأت حديمًا يف اهخاذ خطقات جادة يف هذا االهجاه حق

بـسبة  الؿحؾل اإلجؿالل لؼطاع االهصاالت وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات يف مصر ارهػاطا

مؾقار جـقة  61مؼاركة بر  1107-1106مؾقار جـقة خمل العام الؿالل  71%، إذ بؾغ 03

مؾقار جـقة خمل  7 10  ووصؾت حجؿ االستمؿارات إلل 1106-1105خمل العام 

 1106-1105مؾقار جـقة خمل العام  7 04مؼاركة بر  1107-1106العام الؿالل 

-1106مؾقار دوالر طام  14 2وهجاوز إجؿالل صادرات هؽـقلقجقا الؿعؾقمات ققؿة 

1107(2)   

                                                        

تصاد الؿعريف يف التـؿقة االقتصادية دراسة هحؾقؾقة بالتطبقؼ طؾك االقتصاد ( د/ أحؿد بـ حامد كػادي، دور االق0)

، 1103السعقدي، مجؾة مصر الؿعاصرة، الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واالحصاي والتشريع، يـاير 

  153، ص 402العدد

ارب بعض الدول العربقة، ( راجع: د/ طؾل كاضؿ همل، واقع اقتصاد الؿعرفة يف العراق وسبؾ اإلفادة مـ هج1)

  042، ص1103لسـة  3مجؾة الؼادسقة لؾعؾقم اإلدارية واالقتصادية، الؿجؾد السادس طشر، العدد 

( إبريؾ 3( بـؽ االستمؿار الؼقمل، قطاع االستمؿار والؿقارد، الؿمشرات االقتصادية، العدد المالث طشر، مجؾد )2)

  00، ص1108
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ومع هذا مازال هـاك ضعػ يف استمؿار التؽـقلقجقا اقتصاديًا ويف هحؼقؼ الـؿق 

    (0) االقتصادي والتـؿقة الؿستدامة

 ا سبق تبرز التساؤالت التالقة أمام الباحث وهي:ويف ضوء م

 ما العمقة بقـ الؿعرفة واالقتصاد الؿعريف؟ -0

 ما ممشرات االقتصاد الؿعريف طؾك الؿستقيقـ الدولل واإلقؾقؿل؟ -1

ما الجفقد الؿبذولة مـ قبؾ جؿفقرية مصر العربقة لتعزيز التحقل كحق اقتصاد  -2

 الؿعريف؟ وما مدي كػايتفا؟

 قـ االقتصاد الؿعريف والتـؿقة االقتصادية الؿستدامة؟ما العمقة ب -3

 يسعل البحث إلك هحؼقؼ مجؿقطة مـ األهدا  مـفا: 

التعر  طؾك اإلصار الؿػاهقؿل لؾؿعرفة واقتصاد الؿعرفة وممشراهف طؾك الؿستقيقـ  -0

 الدولل والؿحؾل 

 قل كحق االقتصاد الؿعريف هؼققؿ الجفقد الؿبذولة مـ قبؾ الدولة الؿصرية لؾتح -1

 اختبار العمقة بقـ اقتصاد الؿعرفة والتـؿقة االقتصادية الؿستدامة  -2

 يػحض البحث اآليت:

 وجقد طمقة ذات داللة بقـ ممشرات الؿعرفة وممشرات اقتصاد الؿعرفة  -3

 ة  وجقد طمقة ذات داللة بقـ اقتصاد الؿعرفة وهـؿقة اقتصادية مستدام -4

                                                        

   متاح طؾك رابط:11/8/1108(، هؿ االصمع يف 5/6/1108 العالؿ العربل)االقتصاد الرقؿل ومستؼبؾة يف( 0)

 https://www.alquds.co.uk  

https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
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حقث الؿعرفة أصبحت هذا البحث أهؿقتف مـ أهؿقة الؿقضقع الذي يـاقشف  يستؿد

مع هطقر العالؿ واكتشار  هؿمؾ مقردًا اقتصاديًا مفؿًا لؾتـؿقة االقتصادية خاصة

التؽـقلقجقا ودخقل العالؿ يف اقتصاد الؿعرفة، وأثر هذا طؾك الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل 

والذي أصبح يشؽؾ أحد االهتؿامات الؽربى لؾدول سقاي الؿتؼدمة ؿقة الؿستدامة، والتـ

أو الـامقة طؾك حد سقاي، كؿا الزالت مسللة التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة ذات أهؿقة 

 كربى باطتبارها هؿمؾ الخقار األممؾ لؾخروج مـ قققد التخؾػ والتبعقة االقتصادية،

 التؽـقلقجقا لؿقاكبة االقتصادات العالؿقة   ووجقب هػاطؾ الدولة الؿصرية مع

 هـاك طدة دارسات وأدبقات سابؼة لفا طمقة بؿقضقع البحث، وذلؽ كؿا يؾل:

االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة وأهؿقة هـؿقة الؿقارد البشرية يف  الدراسة األولل:

العدد الرابع، كؾقة التجارة، جامعة طقـ مالقزيا، الؿجؾة العؾؿقة لمقتصاد والتجارة، 

  1100شؿس، أكتقبر 

 الؼائؿ بالدراسة: ديـا محؿد محقل الديـ 

مقضقع الدراسة: بقـت الدراسة أن االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة يعرب طـ االقتصاد 

الذي هؾعب فقف الؿعرفة واالبداع واالبتؽار دورًا هامًا ومتزايدًا يف هقلقد الـؿق 

 تف واستدام

 Third out Line perspective planوققام مالقزيا ببذل الجفقد مـ خمل خطة هـػقذية ثالمة 

خاصة يف مجال هـؿقة الؿقارد البشرية والعؾقم والتؽـقلقجقا، والبحث والتطقر والبـقة 

والتؿقيؾ لتضع كػسفا يف مقضع بارز طؾك الخريطة  Into-structureالتحتقة لؾؿعؾقمات 
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مقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة  واهبعت الدراسة أسؾقب التحؾقؾ القصػل مـ العالؿقة ل

 خمل بقان واقع مالقزيا وما يتؿ إكػاقف طؾك التعؾقؿ والبحث العؾؿل 

واكتفت الدراسة إلك اكتؼال مالقزيا بؼدر ما مـ كقهنا دولة مصدرة لؾسؾع الخام إلل 

الؿقارد البشرية والؿقاهب  دولة مصدرة لؾؿـتجات الصـاطقة، الهتؿامفا بتـؿقة

 والتحقل كحق اقتصاد الؿعرفة 

جاهزية الدول العربقة لمكدماج يف اقتصاد الؿعرفة )دراسة كظرية : الدراسة الثاكقة

هحؾقؾقة(، الؿمهؿر العؾؿل المامـ لمقتصاد والتؿقيؾ اإلسممل الدوحة، الـؿق الؿستدام 

 .1100 ديسؿرب، سمملوالتـؿقة االقتصادية الشامؾة مـ الؿـظقر اإل

 الؼائؿ بالدراسة: مراد طؾة 

هـاولت الدراسة هطقر مػفقم اقتصاد الؿعرفة واهساع استخدام : الدراسة مقضقع

شبؽة االكحكت والتجارة االلؽحوكقة والدفع االلؽحوين، وان هذا االقتصاد الؿعريف يؼقم 

ن الؿعرفة هل الؿحرك طؾل بقاكات يتؿ هطقيرها إلل معؾقمات ومـ ثؿ إلل معرفة وأ

 الرئقسل لؾـؿق االقتصادي 

اكتفت الدراسة: وجقب وضع خطط متـاسؼة لؾبـقة التحتقة العربقة، سقاي فقؿا يتعؾؼ 

بشبؽات االهصال واالطتؿاد طؾك هؽـقلقجقا مستؼؾة ومقاد بشرية مع وضع اآللقات 

 المزمة لؾتحقل كحق اقتصاد الؿعرفة 

دراسة هحؾقؾقة  "عرفة واالستمؿار يف رأس الؿال البشرياقتصاد الؿالدراسة الثالثة: 

، مصر الؿعاصرة، الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل "مؼاركة مع التطبقؼ طؾك مصر

  1103واالحصاي والتشريع، يـاير 

 إبراهقؿ طبد اهلل طبد الرؤو  محؿد  :الؼائؿ بالدراسة
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بف اقتصاد الؿعرفة يف زيادة مقضقع الدراسة: حاولت الدراسة بقان الدور الذي يؾع

االستمؿار يف رأس الؿال البشري، يف ضؾ اقتصاد يؼقم طؾك الؿعرفة والعؾؿ والتل 

 أصبحت الؿقرد الرئقسل لإلكتاج 

وخؾصت الدراسة إلك كتائج هؿمؾت يف أن اقتصاد الؿعرفة أصبح حؼقؼة واقعة ولف 

مـاسب لؾؿعرفة، والسقر  أهؿقة كربي يف حقاة الدول حالقًا، وطؾل الدولة خؾؼ مـاخ

بجدية كحق التعؾقؿ ركقزة التـؿقة مع هطقير البـقة التحقة خاصة يف مجاالت التؽـقلقجقا 

 طؿاد اقتصاد الؿعرفة 

معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة الدراسة الرابعة: 

اث التخصصقة، الؿعفد العؾؿل االقتصادية، مجؾة التـؿقة البشرية والتعؾقؿ لألبح

  1107لؾتدريب الؿتؼدم والدراسات، أكتقبر 

 د/طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد  :رررر الؼائؿ بالدراسة

رررر مقضقع الدراسة: هدفت الدراسة إلل شرح متغقر االقتصاد الؿعريف شرحًا كقػقًا 

ض الدول العربقة وكؿقًا مـ خمل طرض معايقر ققاسف وكقػقة هطبقؼف طؾك بع

واإلسممقة واألجـبقة مع اإلشارة إلك صعقبة هحديد مؼقاس كؿقذج شامؾ لؽؾ 

 الؿعايقر الؿحددة القتصاد الؿعرفة 

واطتؿدت الدراسة طؾك محددات ققاس اقتصاد الؿعرفة والركائز األربعة الرئقسقة  

  KAM 2012التل جاي هبا البـؽ الدولل وكؿقذج مـفجقة االقتصاد الؿعريف 

رررر خؾصت الدراسة إلك أن مسللة استخدام الؿعرفة بػعالقة واالهتؿام برأس الؿال 

الػؽري هعترب الشغؾ الشاغؾ لؿختؾػ الؿجتؿعات بغقة مقاكبة ثقرة الؿعرفة 

الؿتـامقة واستقعاهبا وهؽققػفا مع االحتقاجات القصـقة يف ضقي الؿتغقرات البقئقة 
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ؿعريف يتؿ وفؼ هقفقر قاطدة بقاكات معرفقة دققؼقف العالؿقة  وأن هطقير االقتصاد ال

لؿمشرات محددة حسب صبقعة كؾ اقتصاد ومقاردة الؿتاحة، وأن بـاي مجتؿع معرفة 

يف الؿـطؼة العربقة يعترب مـ أكرب التحديات طؾك الرغؿ مـ الجفقد الؿبذولة ولتحؼقؼ 

 هـؿقة مستدامة طؾك الؿستقي العربل  

 :الدراسة الخامسة

 Malaysia’s Digital Economy a New Driver of Development September 2018.  

 الؼائم بالدراسة:   

  World Bank group, Global knowledge & Research Hub in Malaysia       

أوضحت الدراسة االقتصاد الرقؿل يف مالقزيا مـ خمل كظرة طامة  موضوع الدراسة:

يف مالقزيا، والتجارة االلؽحوكقة وأطؿال االكحكت، وهقفقر طؾك حالة االقتصاد الرقؿل 

 البـقة التحتقة مـ الخطقط المابتة طالقة الجقدة وغقرها 

 وهـاولت الدراسة هحديات االقتصاد الرقؿل ممؾ الضرائب غقر الؿباشرة وغقرها 

واكتفت الدراسة إلك هغققر الؼاكقن الؿحؾل لتطبقؼ الضرائب غقر الؿباشرة وسـ 

ريبة قائؿة بذاهتا خاصة باالقتصاد الرقؿل، وأن معظؿ األشخاص يف مالقزيا طؾك ض

اهصال باإلكحكت وان مالقزيا لديفا قطاع كبقر مـ هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت 

 مؼاركة مع اقتصاديات مـظؿة التعاون االقتصادي والتـؿقة 

  1108ق الـؼد العربل ،، صـدو"ورقة إصارية "اقتصاد الؿعرفةالدراسة السادسة: 

 هبة طبد الؿـعؿ، سػقان قعؾقل : بالدراسة الؼائؿ

قامت الدراسة ببقان مػاهقؿ وهعريػات اقتصاد الؿعرفة وبقان  :الدراسة مقضقع

مممح الؿعرفة يف الدول العربقة، والػرق بقـة وبقـ االقتصاد التؼؾقدي والسؿات التل 

قي العالؿ وبقان ممشرات الؼقاس الدولقة يتؿقز هبا وحجؿ اقتصاد الؿعرفة طؾك مست
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 القتصاد الؿعرفة يف العالؿ 

واكتفت الدراسة إلك ضرورة هبـل الدول العربقة السحاهقجقات مؿـفجف واستباققة 

لؾتحقل كحق اقتصاد الؿعرفة واالستمؿار يف التعؾقؿ، وهعاضؿ رأس الؿال الؿعريف وخؾؼ 

 عرفة  بقئة مـاسبة لؾتحقل الفقؽؾل القتصاد الؿ

 ويخؾص الباحث من الدراسات السابؼة إلى ما يؾي:

أوضحت معظؿ الدراسات السابؼة أهؿقة اقتصاد الؿعرفة وأهدافف وطمقتف  لؼد

بالؿعرفة، بجاكب دور اقتصاد الؿعرفة يف زيادة دخؾ الػرد وهحسقـ األحقال الؿعقشقة 

سب صرديًا مع الؿعرفة إلك أن كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل يتـالؾشعقب  و

وهـقطت الدراسات السابؼة أيضًا فتـاول بعضفا أثر اقتصاد الؿعرفة يف هـقع   واقتصادها

االقتصاد كؿا هق الحال يف مالقزيا، يف حقـ هـاولت دراسات أخري كقػقة هحقل االقتصاد 

 التؼؾقدي إلك معريف وأهؿ الركائز التل يؼقم طؾقفا 

لسابؼة يف بقان أهؿقة اقتصاد الؿعرفة ودورة يف الحقاة ويتػؼ البحث مع الدراسات ا

االقتصادية ولؽـ يركز طؾك هؼققؿ دور الدولة الؿصرية يف هعزيز اقتصاد الؿعرفة وهؾ 

فعمً هحؼؼ هذا الدور مـ خمل البقاكات والتؼارير الدورية لألجفزة الؿحؾقة والدولقة 

مشرات الؿؼححة القتصاد الؿعرفة، خمل فحة حديمة قدر اإلمؽان، وهطبقؼفا طؾك الؿ

يف زيادة كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل وهلثقره يف  وبقان أثر اقتصاد الؿعرفة

 حدوث هـؿقة اقتصادية مستدامة 

 لتـاول صبقعة االشؽالقة محؾ الدراسة اطتؿد البحث طؾك الؿـفج التحؾقؾل الؿؼارن،

إلصار الؿػاهقؿل لؾؿعرفة واقتصاد الؿعرفة، وكذا استعراض حقث هؿ استعراض ا
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هجارب بعض الدول يف مجال اقتصاد الؿعرفة، هبد  استخمص أهؿ الـتائج 

الؿستػادة، وبؿا يساطد طؾك هؼققؿ وضع الدولة الؿصرية، مع هحؾقؾ البقاكات الؿـشقرة 

ؼقاس اقتصاد الؿتاحة ذات الصؾة بؿقضقع البحث مـ خمل الؿمشرات الؿؼححة ل

وهلثقر ذلؽ يف طؿؾ هـؿقة اقتصادية مستدامة  وهذا يشؿؾ ثمثة متغقرات  الؿعرفة 

 رئقسقة هل: 

الؿتغقر الؿستؼؾ )ممشرات الؿعرفة( والؿتغقر القسقط )ممشرات اقتصاد الؿعرفة(، 

والؿتغقر التابع )ممشرات التـؿقة الؿستدامة(  وأن كؾ متغقر يشؿؾ مجؿقطة مـ 

كظام االبتؽار، ػرطقة، إذ يتؽقن الؿتغقر الؿستؼؾ مـ ثمث ممشرات هل )الؿمشرات ال

، أما الؿتغقر القسقط فقتؽقن وممشر التعؾقؿ، وممشر هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصال(

ممشرات الؿعرفة الممث السابؼة، وممشر الحقافز االقتصادية مـ أربعة ممشرات هل )

ؿؾ مجؿقطة مـ الؿمشرات يحاول الباحث (، والؿتغقر التابع يشوالـظام الؿمسسل

االستدالل طؾقفا مـ خمل ضفقر أثر الؿتغقر القسقط يف التـؿقة االقتصادية وأثرها يف 

 زيادة كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل 
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هحؼقؼًا ألهدا  البحث واختبارًا لػروضف، والتزاما بؿـفجف، هؿ هـاولف مـ خمل 

  باحث التالقة:الؿ

  :اإلصار الؿػاهقؿل الؿبحث األول 

  :هجارب دولقة وممشرات ققاس اقتصاد الؿعرفة الؿبحث الثاين 

  :ققاس ممشرات التعؾقؿ والبحث العؾؿل الؿؼححة القتصاد الؿبحث الثالث

 الؿعرفة يف مصر 

  :ققاس ممشرات هؽـقلقجقا الؿعؾقمات والحافز االقتصادي الؿبحث الرابع

 د الؿعرفة وطمقتف بالتـؿقة الؿستدامة يف مصر  القتصا
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 المبحث األول

 اإلطار المفاهيمي
يعد اقتصاد الؿعرفة فرطًا جديدًا مـ فروع طؾؿ االقتصاد يؼقم طؾك ففؿ جديد أكمر 

طؿؼًا لدور الؿعرفة ورأس الؿال البشرى، وهؼقم فقف هؽـقلقجقا الؿعؾقمات 

كتاج، والذي يتسؿ بلكف إكتاج كمقػ الؿعرفة، واالهصاالت بالدور األكرب يف طؿؾقة اإل

يمكد الخرباي أن العامؾ األساسل و  (0)وهحؼؼ الؿعرفة الجزي األكرب مـ الؼقؿة الؿضافة 

الؿحدد لؾؼقة االقتصادية يف اقتصاد الؿعرفة هل الؿعؾقمات الؿطؾقبة البتؽار 

ل لمهصاالت بعقدة الؿستحدثات ولجعؾ اإلكتاج أكمر فاطؾقة، فؼد قدر االهحاد الدول

% بقـؿا كان 4الؿدى أن قطاع الؿعؾقمات قد كؿا طؾك الؿستقى العالؿل بؿعدل أكمر مـ 

قعد امتمك كاصقة العؾؿ   ف(1)%  2كؿق االقتصاد العالؿل بصػة طامة بؿعدل أقؾ مـ 

والؿعرفة واستخدامفا يف الـشاط االقتصادي مـ التقجفات االسحاهقجقة التل هتد  

دول بشؽؾ طام، وخاصة مع التؼدم التؼـل والؿعؾقمايت الذي شفدهف العؼقد إلقفا ال

وسقتطرق الباحث يف هذا الؿبحث إلك هقضقح بعض الؿػاهقؿ وذلؽ مـ   (2)األخقرة 

 خمل اآليت:

 والعقامؾ الؿمثرة فقفا  ماهقة وأهؿقة الؿعرفةالؿطؾب األول: 

                                                        

( مركز اإلكتاج اإلطممل، سؾسؾة كحق مجتؿع الؿعرفة، التـؿقة الؿستدامة يف القصـ العربل    بقـ القاقع 0)

 هر، ص ز 0316طبد العزيز،  والؿلمقل، جامعة الؿؾؽ

( محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون هاريخ كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة    خصائص وهحديات مع التعرض 1)

  4لؾتجربة الؿصرية، مرجع سابؼ، ص

( د/ محؿد أكس أبق الشامات، اهجاهات اقتصاد الؿعرفة يف البؾدان العربقة، مجؾة جامعة دمشؼ لؾعؾقم 2)

  481، ص1101والؼاكقكقة، الؿجؾد المامـ والعشرون، العدد األول،  االقتصادية
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   ماهقة وخصائص اقتصاد الؿعرفة الؿطؾب الثاين: 

  طمقة الؿعرفة باقتصاد الؿعرفةالؿطؾب الثالث: 

  ماهقة التـؿقة الؿستدامة وطمقتفا بالؿعرفة واقتصاد الؿعرفة الؿطؾب الرابع: 

أصبحت الؿعرفة الؿحدد الرئقسل الجديد لتقازكات الؼقي يف الـظام العالؿل الجديد 

لؿمثر األساسل فقف، وذات ققؿة ربحقة ومعقارًا رئقسقًا لؾـجاح والتؼدم يف جؿقع وا

الدول التل هؼدمت هؿؽـت طـ صريؼ أخذها بزمام األمر يف الؼقام بجفد   ف(0)الؿجاالت 

كبقر مـ أجؾ هـؿقة الؿعرفة لدى مقاصـقفا واطتربت الؿقارد البشرية الؿقرد الرئقسل 

   (1)لمقتصاد القصـل 

ختص هذا الؿطؾب ببقان مػفقم الؿعرفة وأهؿقتفا والعقامؾ الؿمثرة فقفا وذلؽ وي

 كؿا يؾل:

 يقجد هعريػات متعددة لؾؿعرفة مـفا ما يؾل:أوالً: مػفوم الؿعرفة: 

الؿعرفة اسؿ مشتؼ مـ الػعؾ يعر ، ويشقر إلك الؼدرة طؾك التؿققز  التعريف الؾغوي:رر 

  (2)ؿ القاضح والؿمكد لألشقاي أو التمؤم  وطرفت كذلؽ بلهنا الػف

                                                        

  31( د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص0)

( محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون هاريخ كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة    خصائص وهحديات مع التعرض 1)

  3مرجع سابؼ، ص لؾتجربة الؿصرية،

( بـ طقاق شر  الديـ أمقـ، االستمؿار يف رأس الؿال الػؽري ودورة يف هحؼقؼ الؼدرة التـافسقة القتصاديات 2)

دراسة حالة الدول الؿغاربقة الجزائر، هقكس، الؿغرب، رسالة دكتقراه، كؾقة العؾقم االقتصادية  "الدول الـامقة 

  56، ص1106/1107، الجزائر، 0ت طباس سطقػ والتجارية وطؾقم التسققر، جامعة فرحا



–

 

16 

 يقجد طدة هعار  لؾؿعرفة، مـ أهؿفا ما يؾل: التعريف االصطالحي:ررر 

هعد الؿعرفة يف جقهرها هل ذخقرة الؿعؾقمات التل هستخدم الهخاذ قرارات أفضؾ، 

 التل لؾبقاكات والؿؽمػ الؽامؾ االستخدامف .(1)األمر الذي يمدي إلك أطؿال رشقدة 

 يتؿ التل الؿعؾقمات خمل مـ والػفؿ والتصقر اإلدراك لف هقفر اإلكسان ط بؼدراتهرهب

 معؾقمات إلك البقاكات هحقل مراحؾ مـ األخقرة فالؿعرفة هل الؿرحؾة  (1 (إلقفا التقصؾ

 مع التحقلهبذا  محقطة معرفقة بقئة هقافر خمل مـ معرفة إلك الؿعؾقمات هذه وهحقل

   (2) والؿعرفة والؿعؾقمات البقاكات بقـ متداخؾة طضقية طمقة أو هرابط وجقد ضرورة

وهعر  أيضًا الؿعرفة بلهنا الؿخرجات التل يتؿ إكتاجفا مـ صرق قطاع متخصص 

طرب وضقػة إكتاجقة هؿزج العؿؾ الؿمهؾ برأس الؿال، وأن كاهج هذا الؼطاع يتؿمؾ يف 

  (3)الؿعؾقمات التل يتؿ هداولفا يف السقق  

الؼدرة طؾك هرجؿة الؿعؾقمات إلك أداي "ؿعرفة طؾك أهنا: ال P. Druckerويعر  

لتحؼقؼ مفؿة محددة أو إيجاد شلي محدد، وهذه الؼدرة ال هؽقن إال طـد البشر مـ ذوي 

                                                        

( محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون هاريخ كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة     خصائص وهحديات مع التعرض 0)

  1لؾتجربة الؿصرية، مرجع سابؼ، ص

، كؾقة العؾقم ( بغدادي باي غالل، دور الدولة يف هـؿقة اقتصاد الؿعرفة )دراسة حالة الجزائر( رسالة دكتقراه1)

 5، ص1105/1106االقتصادية والتجارية وطؾقم التقسقر، جامعة الحبملل لقاس سقدي بؾعباس، الجزائر، 

  31( د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص2)

وأثرها يف ممشرات االقتصاد الؿعريف ( د/ محؿد حبار الشؿري، حامد كريؿ الحداوي، طؿؾقات إدارة الؿعرفة 3)

، الغري لؾعؾقم االقتصادي واإلدارية، جامعة "دراسة هحؾقؾقة آلراي طقـة مـ الؿمسسات الرقؿقة"

  .071، ص 1100الؽقفة،



–
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  (0)العؼقل والؿفارات الػؽرية 

ويف ضقي التعاريػ السابؼة يري الباحث أن الؿعرفة هل: استخدام لؾبقاكات 

فا وففؿفا والعؿؾ طؾك هطقيرهؿا لؾقصقل إلك طؿؾ والؿعؾقمات الؿتاحة مع إدراك

  يسفؿ يف هحسقـ األداي وهحؼقؼ ققؿة مضافة اكتاجل معريف

   أهؿقة الؿعرفة:ثاكقًا: 

يف طصركا الحاضر أصبحت الؿعرفة هل الؿؼقاس الرئقسل لؾتػريؼ ما بقـ التؼدم 

رفة أصبحت فالؿع  (1)والتخؾػ وأصبحت حقازة الؿعرفة هل مؼقاس المروة الجديد 

هؿمؾ إحدى التطقرات الػؽرية الؿعاصرة يف فؾسػة اإلدارة الحديمة ومؿارسة فاطؾة مـ 

مؿارساهتا األكمر همؤمًا مع التغققرات الؿتسارطة يف العالؿ، والتل هساهؿ يف رفع ققؿة 

 واالكتشافات االبتؽارات هحؼقؼ يف الؿفؿ األساس الؿعرفة ممشرات االقتصاد فتؿمؾ

   (2) اإلكتاجقة الؼدرة زيادة ثؿ ومـ التؽـقلقجقة تواالخحاطا

 العقامؾ هؾؽ الؿعرفة يف الؿمثرة بالعقامؾ يؼصد الؿعرفة: يف الؿؤثرة ثالثًا: العوامل

 ومـ مختؾػة مجاالت يف جديدة أخرى معار  وهقلقد الؿعرفة اكتساب إلك همدي التل

                                                        

( د/ جمل حسـ حسـ طبد اهلل، التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة ودوره يف الـفقض بخطط التـؿقة يف مصر )دراسة 0)

، الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد "صاد الؿعرفة وقضايا التـؿقةاقت "مؼاركة(، 

  3، ص1111فرباير  8-7السقاسل واإلحصاي والتشريع ،

( صابر محؿقد زهق، التـؿقة البشرية يف العراق يف ضؾ اقتصاد الؿعرفة، مجؾة التـؿقة البشرية، العدد الماين، كؾقة 1)

  117، ص1104قتصاد، جامعة هؽريت العراق، ،اإلدارة واال

د/ محؿد حبار الشؿري، حامد كريؿ الحدراوي، طؿؾقات إدارة الؿعرفة وأثرها يف ممشرات االقتصاد الؿعريف  (2)

                                   064دراسة هحؾقؾقة آلراي طقـة مـ الؿمسسات الرقؿقة، مرجع سابؼ، ص"
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 :(1)ا أبرزه

 البؾد يف البحمقة اكزرالؿ وكقع طدد لكإ هشقر :والتطوير البحث مراكز توفر مدى-0

 .طؿؾفا وأوقات اكتشارها، وكقػقة الؿعـل

 باألبحاث والؼقام التجارب إجراء عؾى والؿدربة الؿؤهؾة البشرية توفر الطاقات مدى-1

 الؼادريـ وطؿؾقا طؾؿقا الؿمهؾقـ األفراد مـ كا  طدد هـاك كان فؽؾؿا :العؾؿقة

 وهقلقد إكتاج طؿؾقة هـاك كاكت العؾؿقة ألبحاثبا والؼقام التجارب إجراي طؾك

 .أكرب بشؽؾ الؿعار 

 األبحاث وطدد كقطقة بقـ صردية طمقة هـاك :الالزم الؿالي الدعم توفر مدى-2

 العمقة ذات األخرى العقامؾ بؼاي مع المزم الدطؿ هقفر ومدى العؾؿقة والتجارب

 وهحسـت العؾؿقة والتجارب بحاثاأل كؿقة الؿالل ازدادت الدطؿ فؽؾؿا زاد المابتة،

 .البشرية الطاقات وهدريب كقطقتفا،

 بد فم الحديمة االبتؽارات إلك والقصقل الؿعرفة إلكتاج ضروري مطؾب :اإلبداع-3

 واكتاج اإلبداع هرققة يف هساهؿ أن شلهنا مـ التل المزمة الخطط إيجاد مـ

  الؿبدطقـ

ضفر مصطؾح اقتصاد الؿعرفة ألول مرة يف الخؿسقـقات مـ الؼرن الؿاضل ويعد أول 

 Peterمـ أصؾؼ مصطؾح اقتصاد الؿعرفة هق طالؿ االقتصاد األمريؽل بقح دراكؽر 

Drunker   حقث وجد أن العالؿ صار يتعامؾ فعمً مع صـاطات معرفقة هؽقن  0858طام

                                                        

  05ل، دور الدولة يف هـؿقة اقتصاد الؿعرفة )دراسة حالة الجزائر( مرجع سابؼ، ص( بغدادي باي غال0)
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  وهعترب الؿعرفة (0)البشري أداهتا واألفؽار مـتجاهتا  البقاكات مقادها األولقة والعؼؾ

  وهذا ال يعـل أن الؿعرفة (1)أساس اقتصاد الؿعرفة والؿحرك الرئقسل لؾـؿق االقتصادي 

لؿ هؽـ مقجقدة أو مستخدمة يف الـشاط االقتصادي، وإكؿا الجديد هق حجؿ هلثقرها يف 

 الؿتاحة الؿقارد بتحقيؾ هؽتػل وال ةجديد مقارد هخؾؼ فلصبحت  (2)الحقاة االقتصادية 

بؾ هخؾؼ ققؿة مضافة وكؿق أكرب يمدي بالـفاية إلك االكتشار السريع لؾتؽـقلقجقا  فؼط

 (3)الحديمة وكػاية اإلكتاج، أدت إلك ازدياد حدة التـافس طؾك الؿستقى العالؿل 

مات، فاالقتصاد الؿعريف هق شؽؾ ديـامقؽل مـ األكشطة التجارية لؿجتؿع الؿعؾق

يتغؾغؾ يف كؾ مؽان ويتخذ مققًعا ققًيا يف الؼطاع الحؼقؼل لمقتصاد، ويقلد فرًصا جديدة 

يف مجال هؽـقلقجقا الؿعؾقمات، وإدخالفا يف الحقاة االجتؿاطقة والسقاسقة واالقتصادية 

وقد هؿ استخدام طدد مـ  (4)لؾؿجتؿع، ويعؿؾ طؾل هشؽقؾ كظام جديد لمقتصاد الدولل 

تدل طؾك اقتصاد الؿعرفة كاقتصاد الؿعؾقمات واقتصاد االكحكت، الؿسؿقات ل

واالقتصاد الؼائؿ طؾك التؽـقلقجقا الرقؿقة، واالقتصاد االفحاضل، واالقتصاد الشبؽل 

                                                        

 117( صابر محؿقد زهق، التـؿقة البشرية يف العراق يف ضؾ اقتصاد الؿعرفة، مرجع سابؼ، ص0)

   8رر7( راجع: د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص1)

  480د/ محؿد أكس أبق الشامات، اهجاهات اقتصاد الؿعرفة يف البؾدان العربقة، مرجع سابؼ، ص (2)

( د/ حامد كريؿ الحدراوي، ممشرات الػجقة الؿعرفقة لدول مجؾس التعاون الخؾقجل بحسب بركامج البـؽ 3)

شؿال افريؼقا،  ، مجؾة اقتصادات شؿال افريؼقا، بؿخرب العقلؿة واقتصاديات1101و0884الدولل لعامل 

  3، ص1101جامعة حسقبة بـ بقغؾل بالشؾػ الجزائر، العدد العاشر 

(5 ) L. Khazanova, (2019)  Small Business in Digital Economy HS Web of  Conferences 62, 04003 (2019)   
Problems of Enterprise Development: Theory and  
 Practice 2018p4.14/12/2019 Available at: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196204003   

https://doi.org/10.1051/shsconf/20196204003
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    (0)واالقتصاد االلؽحوين كؾ هذه التسؿقات هشقر يف مجؿؾفا إلك اقتصاد الؿعرفة 

 الؿعرفة: وفقؿا يؾل هقضقح لؿػفقم وخصائص اقتصاد   

 تعريف اقتصاد الؿعرفة: -1

يعد اقتصاد الؿعرفة مػفقمًا حديث الـشلة هتجاوز الؿقجقدات غقر الؿؾؿقسة فقف 

الؿقجقدات الؿادية يف ققؿتفا وأهؿقتفا ويف هذا االقتصاد هؽقن الؿعرفة هل بمرة العؿؾ 

 التالل:   وقامت جفات طدة بتعريػ اقتصاد الؿعرفة طؾك الـحق(1)ولقس مجرد أداة لف 

البـؽ الدولل، بلكف االقتصاد الذي يحؼؼ استخدامًا فعااًل لؾؿعرفة مـ أجؾ  فطرف

هحؼقؼ التـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة، وهذا يتضؿـ جؾب وهطبقؼ الؿعار  األجـبقة، 

  (2)باإلضافة إلك هؽققػ وهؽقيـ الؿعرفة مـ أجؾ هؾبقة احتقاجاهف الخاصة 

بلكف كشر الؿعرفة وإكتاجفا وهقضقػفا  1112ة اإلكؿائل بركامج األمؿ الؿتحد فوطرف

بؽػاية يف جؿقع مجاالت الـشاط الؿجتؿعل االقتصادي والؿجتؿع الؿدين والسقاسة 

   (3)والحقاة وصقاًل لحققة الحالة اإلكساكقة باصراد 

                                                        

(، االقتصاد الرقؿل ومتطؾباهف، الؿؾتؼل الدولل الماين لؾؿعرفة يف ضؾ االقتصاد الرقؿل 1101( فاهح مجاهدي)0)

لؾبؾدان العربقة، جامعة حسقبة بـ بقطؾل بالشؾػ، هؿ االصمع يف ومساهؿتفا يف هؽقيـ الؿزايا التـافسقة 

 https://search.mandumah.com/Record/570287   :   متاح طؾل رابط1108/ 01/01

دارية )بحقث ودراسات(، جامعة الدول ( صمح الديـ الؽبقسل، إدارة الؿعرفة، الؿـظؿة العربقة لؾتـؿقة اإل1)

  018، ص1114العربقة، 

  4مراد طؾة، جاهزية الدول العربقة لمكدماج يف اقتصاد الؿعرفة )دراسة كظرية هحؾقؾقة(، مرجع سابؼ، ص( 2)

 ( د/ طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة3)

التـؿقة االقتصادية، مجؾة التـؿقة البشرية والتعؾقؿ لألبحاث التخصصقة، الؿعفد العؾؿل لؾتدريب الؿتؼدم 

  114، ص1107والدراسات، مالقزيا، الؿجؾد الرابع، العدد الماين، أكتقبر 

https://search.mandumah.com/Record/570287
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يف هؼرير ممشر االقتصاد الجديد لؾقاليات 1116وطرفتف ممسسة كقفؿان طام 

 Global Entrepreneurاالقتصاد الؿـظؿ العالؿل الؼائؿ طؾك الؿعرفة الؿتحدة بلكف 

Knowledge Based Economy  الذي هتؿمؾ طقامؾ الـجاح فقف يف قدرة الؿـشآت طؾك

  (0)هقضقػ الؿعرفة والتؼـقة واالبتؽار إلكتاج سؾع وخدمات ذات ققؿة مضافة مرهػعة 

قل طؾك الؿعرفة والؿشاركة فقفا، وطر  أيضًا بلكف االقتصاد الذي يدور حقل الحص

واستخدامفا، وهقضقػفا، وابتؽارها، واستخدام العؼؾ البشري كرأس لؾؿال، وهقضقػ 

البحث العؾؿل إلحداث مجؿقطة مـ التغقرات االسحاهقجقة يف صبقعة الؿحقط 

االقتصادي وهـظقؿف لقصبح أكمر استجابة واكسجامًا مع هحديات العقلؿة وهؽـقلقجقا 

   (1)ت وطالؿقة الؿعرفة والتـؿقة الؿستدامة بؿػفقمفا الشؿقلل التؽامؾل االهصاال

( باكف فرع مـ فروع العؾقم االقتصادية (Alvin Toffierاالقتصادي الػـ هقفؾر وطرفف

الذي يرهؽز طؾك الؿعرفة ورأس الؿال البشري يف هطقر االقتصاد وهؼدم الؿجتؿعات 

ذي يستـد الك االكتاج والتقزيع واستعؿال الؿعار  باكف االكتاج ال "ويعرفف مايؽؾ بقح 

والؿعؾقمات ويـعؽس يف اهجاه كؿق هؽـقلقجقا الؿعؾقمات وصـاطة هؽـقلقجقا 

  (2)الؿعؾقمات 

                                                        

 01( د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص0)

حسـ خضقر طباس، دور اقتصاد الؿعرفة يف هحؼقؼ التـؿقة البشرية )بؾدان مجؾس التعاون الخؾقجل والعراق ( م1)

 15حالة دراسقة(، مجؾة الؽقت لؾعؾقم االقتصادية واإلدارية، كؾقة اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العدد 

  2، ص1106حزيران، 

البشري ودورة يف هعزيز ممشرات اقتصاد الؿعرفة وهؾبقة  ( سـدس جاسؿ شعقبث، شذي سالؿ دلل، رأس الؿال2)

، 1107(،cالجزر ) 1احتقاجات سقق العؿؾ يف العراق، مجؾة جامعة جقفان، أربقؾ العؾؿقة، العرق، العدد 

  413ص
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ومـ التعريػات السابؼة يؿؽـ لؾباحث أن يعر  اقتصاد الؿعرفة باكة االقتصاد الؼائؿ 

ة بؽافة أشؽالفا كالحقاسب طؾك االستخدام األممؾ لؾؿعرفة والتؽـقلقجقا الحديم

الرقؿقة واالكحكت وغقرها مستـدًا إلك بـقة هحقة رقؿقة هؽـقلقجقة مـ أجؾ رفاهقة الدولة 

واألفراد وهحؼقؼ هـؿقة مستدامة   ويف هذا السقاق يري الباحث أكف يجب التؿققز بقـ 

لتقـ مصطؾحل اقتصاد الؿعرفة واالقتصاد الؿبـل طؾك الؿعرفة وذلؽ مـ خمل الدال

  (0)التالقتقـ 

االقتصاد الؿعريف هق ما يتعؾؼ باقتصاديات طؿؾقات الؿعرفة ذاهتا أي  الداللة األولي:

إكتاج الؿعرفة وطؿؾقات البحث والتطقير سقاي مـ حقث هؽالقػ العؿؾقة الؿعرفقة ممؾ 

هؽالقػ البحث والتطقير وبقـ العائد طؾك االيراد الـاهج مـ هذه العؿؾقة باطتبارها 

 قتصادية مجردة ا

هعبقر االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة يـصب طؾك معـل أكمر اهساطًا  الداللة الثاكقة:

بحقث هشؿؾ يف داللتفا حجؿ قطاطات الؿعرفة والؿعؾقمات واالستمؿارات داخؾ 

االقتصاد، وكذلؽ مدي هغؾغؾ الؿعرفة والتؽـقلقجقا يف األكشطة اإلكتاجقة  فاالقتصاد 

رفة يعترب مرحؾة متؼدمة مـ االقتصاد الؿعريف أي أكف يعتؿد طؾك هطبقؼ الؼائؿ طؾك الؿع

االقتصاد الؿعريف يف مختؾػ األكشطة االقتصادية واالجتؿاطقة ممؾ التزاوج بقـ 

 هؽـقلقجقا الؿعؾقمات مع قطاطات متعددة كاالهصاالت 

                                                        

ؿقة خالد ياسقـ الشقخ، االقتصاد الؿعريف ودورة يف هحؼقؼ التـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة، الؿعفد العالل لؾتـ( 0)

  5، ص1101اإلدارية، جامعة دمشؼ، 

، ممشر االقتصاد، بركامج األمؿ الؿتحدة اإلكؿائل، ممسسة محؿد بـ راشد آل مؽتقم، ممشر الؿعرفة العربل -

  77، ص1104
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هحديد خصائص اقتصاد الؿعرفة يتؿ مـ خمل وصػ  خصائص اقتصاد الؿعرفة: -2

حقالت االقتصادية واالجتؿاطقة التل هحهب طؾك التؼدم التؽـقلقجل الؿعريف، الت

 وما يحهب طؾقة مـ ابتؽارات يف االقتصاد، ومـ هذه الخصائص ما يؾل:

اقتصاد الؿعرفة يعتؿد طؾك االستخدام الؽمقػ لؾؿعرفة العؾؿقة وبالذات الؿتطقرة   -0

  (0)شاصاهف ويف هقسعة وكؿقه مـفا طالقة الؿستقي يف طؿؾ االقتصاد ويف أداي ك

اقتصاد الؿعرفة ذو مقارد وفقرة خمفًا لمقتصاد التؼؾقدي الذي هستـػذ معظؿ  -1

مقارده طـد استخدامفا، لؼقامة أساسًا طؾك الؿعرفة التل هتقسع باستؿرار  فالؿعرفة 

سؾعة طامة، وطـدما هـتشر يصبح مـ السفؾ طؾك كافة أفراد الؿجتؿع االستػادة مـفا 

  (1)صبح التؽؾػة الحدية لتقفقرها ألفراد إضافققـ هساوي الصػر وه

اقتصاد الؿعرفة يعترب التعؾقؿ الؿستؿر فقف أساس زيادة اإلكتاجقة والتـافسقة  -2

االقتصادية  وهحسقـ األداي ورفع اإلكتاجقة زيادة اإلكتاج والدخؾ الؼقمل وإكتاج 

د دخقل األفراد وهخػقض الؿشروطات والعقائد التل هحؼؼفا واالسفام يف هقلق

هؽؾػف اإلكتاج وهحسقـ كقطقتف مـ خمل استخدام القسائؾ واألسالقب التؼـقة 

      .(3)الؿتؼدمة 

                                                        

( محسـ خضقر طباس، دور اقتصاد الؿعرفة يف هحؼقؼ التـؿقة البشرية )بؾدان مجؾس التعاون الخؾقجل والعراق 0)

  2(، مرجع سابؼ، صحالة دراسقة
Ph.D. Candidate Burcu Sakız, Semih Sakız, Knowledge Economy and Turkey In Terms Of Innovation and 
Education, International Conference on  Eurasian Economies,  Istanbul Aydın University,2015,p96.  

الؼائؿ طؾك الؿعرفة وأهؿقة هـؿقة الؿقارد البشرية يف مالقزيا،  د/ ديـا محل الديـ محؿد، االقتصادراجع: ( 1)

  781، ص1100الؿجؾة العؾؿقة لمقتصاد والتجارة، كؾقة التجارة جامعة طقـ شؿس، العدد الرابع، أكتقبر 

ؿؾقة راجع: د/ طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ ط -

  115التـؿقة االقتصادية، مرجع سابؼ، ص

  118( صابر محؿقد زهق، التـؿقة البشرية يف العراق يف ضؾ اقتصاد الؿعرفة، مرجع سابؼ، ص2)

محسـ خضقر طباس، دور اقتصاد الؿعرفة يف هحؼقؼ التـؿقة البشرية )بؾدان مجؾس التعاون الخؾقجل والعراق -

  4حالة دراسقة(، مرجع سابؼ، ص
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اقتصاد الؿعرفة يعؿؾ طؾك هقلقد وخؾؼ فرص طؿؾ طؾك الؿدي الطقيؾ ويتؿقز  -3

   (0)باإلكتاجقة الؿرهػعة والعالقة والقضائػ ذات الؿفارات العالقة 

ة هق اقتصاد مػتقح يؼقم طؾك االستمؿار يف الؿقارد البشرية ورأس اقتصاد الؿعرف -4

الؿال الػؽري والؿعريف واستخدام واسع لؾبحقث والدراسات التطبقؼقة التل يؼقم 

  (1)هبا خرباي مـ ذوي الؽػايات 

اقتصاد الؿعرفة قطاع حققي خاصة لؾؿمسسات القصـقة فقساطد طؾل كؿق االقتصاد  -5

قفره مـ فرص كبقرة لؾسؽان الؿحؾققـ لمستػادة مـ وخؾؼ أجقر جقدة مؿا ي

الؿعار  األجـبقة والتعؾؿ مـ أفضؾ الؿؿارسات التجارية حقث أن البـقة التحتقة 

  (2)ذات الؿستقي العالؿل سق  هشجع طؾك االستمؿار األجـبل 

اقتصاد الؿعرفة يرهبط كؿقه بلسرع الؿفـ كؿقًا يف قطاع الؿعؾقمات واالهصاالت  -6

رهبط بشؽؾ معؼد بتؼـقات الؿعؾقمات واالهصاالت  فلكمر الؿفـ كؿقًا يف التل ه

مفـة هتطؾب  35كاكت مـفا كحق  1114القاليات الؿتحدة األمريؽقة حتك طام 

  (3)صمقة هؼـقة 

اقتصاد الؿعرفة يمثر طؾك الؿجتؿع مـ زوايا متعددة، فقساطد طؾل هخػقض    -7

جديدة وهحسقـ صريؼة هػاطؾ الؿـتجات وزيادة جقدهتا ويقفر فرص طؿؾ 

                                                        

(1)  Bank of Ireland, NISP connect, the knowledge economy in northern Ireland ulster university, 
September 2015,p7      

( د/ أمؾ أسؿر زبقن، وسعاد جقاد كاضؿ، سـدس جاسؿ شعقبث، االقتصاد الؿعريف وأهؿقتف يف التـؿقة البشرية 1)

  6، ص1105الؼادسقة، يف العراق، الؿمهؿر العؾؿل المالث، جامعة

(3 ) Bank of Ireland, NISP connect, the knowledge economy in northern Ireland ulster university, op, cit ,p35.  

د/ ديـا محل الديـ محؿد، االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة وأهؿقة هـؿقة الؿقارد البشرية يف مالقزيا، مرجع راجع: ( 3)

  781سابؼ، ص
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الؿقاصـقـ مع حؽقماهتؿ، ومع ذلؽ يؿؽـ أن يـتج بعض اآلثار السؾبقة الؿحتؿؾة، 

  (0)ممؾ هعطقؾ الؼقى العامؾة، واختػاي الشركات 

اقتصاد الؿعرفة يربز فقف دور شركات إكتاج التؼـقة والتل أصبحت هؼقم بدورًا  -8

ت االقتصادية لدول بلكؿؾفا  فعؾل سبقؾ اقتصاديًا متـامقًا ربؿا بات يػقق الؿؼقما

الؿمال، هػقق الؼقؿة السقققة ألكرب خؿس شركات هعؿؾ يف كطاق االقتصاد الجديد 

(، 0الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل لدول بؽامؾ قطاطاهتا، كؿا يف الجدول التالل رقؿ )

 يف الؿائة مـ ققؿة 71إضافة لؿا سبؼ وبشؽؾ طام هصؾ حصة األصقل الؿعرفقة إلك 

الشركات متعددة الجـسقات يف قائؿة أكرب شركة بالعالؿ، وهق ما يمكد أن الؿعرفة 

  (1)أصبحت أساس الـشاط االقتصادي بداًل مـ الؿقارد الؿادية والطبقعقة 

 (1جدول رقم )

 (2119الؼقؿة السوققة لبعض شركات التؼـقة وإكتاج الؿعرفة )فبراير  

 الؼقؿة السقققة )مؾقار دوالر( الشركة

 687 أمازون

 677 مايؽروسقفت

 674 آبؾ

 667 آلػا بقت

 362 فقسبقك

Source :http://www.nasdaq.com. 

يعؿؾ اقتصاد الؿعرفة طؾك هقلقد المروة وهقفقر فرص العؿؾ طؾك الؿدي الطقيؾ،  -01

وارهػاع األجقر واإلكتاجقة العالقة والقضائػ الؿاهرة لؾغاية لذا هـاك طمقة 

                                                        

(1 ) Raul L. Katz, social and economic impact of digital  transformation on the economy, direction of the 
ITU/BDT, July2017,p7.                                              

 05د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص  (1)
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جؿ الـسبل القتصاد الؿعرفة اإلقؾقؿل ومتقسط المروة التل هؼاس إيجابقة بقـ الح

  (0)بالؼقؿة الؿضافة لؾػرد 

يتؿقز اقتصاد الؿعرفة بـؼص الؽقادر والؿفارات بصػة دائؿة ففـاك العديد مـ  -00

القضائػ التل ال هجد مـ يشغؾفا وخاصة التل هتطؾب مفارات يف هؼـقة 

ممخرا إلل الحاجع الذي يشفده  الؿعؾقمات، وأشارت العديد مـ الدراسات

العالؿ يف مستقيات اإلكتاجقة حالقا إكؿا يعزي إلل كؼص العؿالة الؿاهرة يف 

قطاطات هقلقد الؿعرفة والؼطاطات الؿستـدة طؾقفا، ويظفر ذلؽ جؾقا يف طدد مـ 

يف الؿائة مـ الشركات العامؾة  70االقتصادات الؿتؼدمة ممؾ القابان التل هعاين مـ 

ـ كؼص العؿالة الؿاهرة  والشؽؾ التالل يقضح الدول األكمر معاكاة مـ كؼص هبا م

 العؿالة الؿاهرة 

 (1شؽل رقم )

 
Source: WEF, (2016).these Countries are Facing the Greatest skills shortage.  

                                                        

(1 ) Bank of Ireland, NISP connect, the knowledge economy in Northern Ireland , ulster university, 
economic policy center , op, cit,p7.  
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قتصاد الؿعرفة فرطًا جديدًا مـ فروع العؾقم االقتصادية يؼقم طؾك ففؿ جديد يعترب ا

  (0)أكمر طؿؼًا لدور الؿعرفة ورأس الؿال البشرى يف هطقر االقتصاد وهؼدم الؿجتؿع 

ويفد  إلك ققاس قدرة الدولة طؾك هقلقد الؿعرفة وهبـقفا وكشرها بحقث هشؽؾ كؿطا 

لػ الؿعرفة مـ ثمث ممشرات وهل: التعؾقؿ جقهريا يف كظؿفا االقتصادية، وهتل

أما ممشر اقتصاد الؿعرفة  والتدريب، هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت، واالبتؽار 

يسعك إلك ققاس مدى جاهزية البقئة والؿجتؿعات الستخدام الؿعرفة كؿؼقم اقتصادي 

وبقـ  يف كظؿفا االقتصادية، وهق بذلؽ يعترب ممشر هجؿقعل بقـ ممشرات الؿعرفة

وممشرات االقتصادية بؿا يؿؽـ مـ الققق  طؾك الحالة الراهـة القتصاد الدولة كحق 

   (1(اقتصاد الؿعرفة

 Knowledge) الؿعرفة هؼققؿ مـفجقة باسؿ وهؼديؿفا أداة هطقير الدولل البـؽ وحاول

Assessment Methodology  بالؿختصر ) KAM ، وهبـل إكتاج طؾك الدول قدرة مدى لؼقاس 

 ركائز أربع يتضؿـ الؿعرفة اقتصاد أن افحاض طؾك الؿـفجقة هذه الؿعرفة ، وهؼقم وكشر

 وبـقة البشرية ، والبحث والتطقير واالبتؽار ، الؿقارد وهـؿقة التعؾقؿ : هل أساسقة

 استخدام هؿ ,الؿمسسل ، والـظام االقتصادي والحافز ، واالهصال هؽـقلقجقا الؿعؾقمات

                                                        

( د/ احؿد السقد محؿد رمضان، االستمؿار يف رأس الؿال البشرى كلحد آلقات هعزيز اقتصاد الؿعرفة ودوره يف 0)

)مع اإلشارة لتجربة مالقزيا(، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة الؿستدامة، ممهؿر  هحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة

 7، ص8/1/1111-7الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد والتشريع السقاسل،

( د/ كـقده زلقخة، بققؿقم محؿد، االكدماج يف الؿعرفة بقـ الؿتطؾبات وممشرات الؼقاس، مجؾة اقتصاديات 1)

 . 410، ص1107الجزائر، العدد السادس -قالؿة -0834ماي  7الؿال واألطؿال، جامعة 
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هذه الؿـفجقة  وهعتؿد الذكر، السابؼة األربعة الركائز لؼقاس دولة 031 الؿؼقاس يف هذا

  :هؿا طؾل معقاريـ

 .الؿعرفة  وكشر هقلقد وهبـل طؾك البؾد قدرة يؼقس الذي KI) الؿعرفة ) معقار -

 مـ الؿعرفة باستخدام البؾد اهتؿام مدى بؼقاس يعتـل (KEI) الؿعرفة اقتصاد معقار -

  .االقتصادية التـؿقة أجؾ

 :(1)ـاك حاالت لعرض وتحؾقل كتائج هذه الؿؤشرات وهي وه

 : يضؿ كؾ مـ ممشر الؿعرفة وممشر اقتصاد الؿعرفة  الؿؤشر العام •

ممشر كظام االبتؽار + ممشر التعؾقؿ + ممشر هؽـقلقجقا الؿعؾقمات  مؤشر الؿعرفة =

 واالهصال 

القتصادية والـظام ممشر الؿعرفة السابؼ + ممشر الحقافز ا مؤشر اقتصاد الؿعرفة =

 الؿمسسل 

هحتقي طؾك كؾ الؿمشرات التػصقؾقة التل هحدد مدى اكدماج الدول  صريؼة التحؾقل: •

 يف اقتصاد الؿعرفة  وهشؿؾ:

 وُهظفر هطقر الدول يف فحات زمـقة حتك أحدث سـة متقفرة   مؼاركة زمـقة: -

ة ممشرات الؿعرفة واقتصاد : هسؿح باستعؿال الرسقم البقاكقة لؿؼاركمؼاركة بقن الدول -

   الؿعرفة ومساهؿة كؾ مـفا يف هحديد االستعداد العام لؾؿعرفة  

                                                        

د/ جابر محؿد محؿد طبد الجقاد، هحديات اقتصاد الؿعرفة    واكجازات االقتصاد التؼؾقدي، اقتصاد الؿعرفة  (0)

وقضايا التـؿقة الؿستدامة، الؿمهؿر العؾؿل السـقي التاسع والعشرون، الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل 

  2، ص1/1111/ 8-7صاي والتشريع، يف الػحة مـ فرباير واالح
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حقث يصعب الػصؾ بقـ هحؼؼ أثر االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة بدون هحؼؼ 

( يف مجتؿع ما، وممشرات اقتصاد الؿعرفة KI) knowledge Index ممشرات الؿعرفة

Knowledge Economy Index (KEI)  الشؽؾ التالل يقضح مـفجقة البـؽ الدولل يف ققاس و

 الؿعرفة والتل يتضح مـ خملفا طمقة الؿعرفة باقتصاد الؿعرفة 

 (2شؽل رقم )

 مؽوكات مؤشر الؿعرفة واقتصادها  

 
Knowledge Economy Index (KEI) and the Knowledge Index (KI) (World Bank, 2012). 

ارهباط ممشرات اقتصاد الؿعرفة بؿمشرات الؿعرفة  ويتضح مـ الشؽؾ السابؼ مدي

بؽقهنا مؽقن أساسل يؼقم طؾقفا اقتصاد الؿعرفة، فتحؼقؼفا يعترب هحؼقؼ لؿمشرات 

اقتصاد الؿعرفة  حقث اطتؿدت ممشرات الؿعرفة طؾك ثمث ممشرات رئقسقة وهل 

رات الممث ثؿ بتحؼؼ هذه الؿمش ،التعؾقؿ، اإلبداع، وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصال

 يتحؼؼ اقتصاد الؿعرفة  االقتصادية والـظام الؿمسسل مع الؿمشر الرابع الحقافز

ولؼد أسػرت حسابات البـؽ الدولل طـ أربع مستقيات لؼقؿ كؾ مـ ممشر الؿعرفة  -

 :(0)وممشر اقتصاد الؿعرفة طؾك مختؾػ مـاصؼ العالؿ وهل كالتالل 

                                                        

( طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة 0)

   111االقتصادية، مرجع سابؼ، ص
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وهتؿقز البؾدان وفؼ هذا الحهقب  6إلك  01: هؽقن ققؿة الدلقؾ ما بقـ مستوي مرتػع -

بؿستقي رصقـ وبسقادة أكشطة اقتصاد الؿعرفة، وهؼع ضؿـ هذا الؿستقي الدول 

 الصـاطقة السبعة ودول أمريؽا الشؿالقة وأوروبا الغربقة 

وهتؿقز بؾدان هذه الؿرهبة بؿستقي  5إلك  6: هحاوح فقف ققؿة الدلقؾ بقـ مستوي جقد -

تصاد الؿعرفة مع البدا يف التحقل مـ مجتؿع الؿعؾقمات إلل مؼبقل يف مقدان اق

 مجتؿع الؿعرفة، وهشؿؾ كؾ مـ دول أوروبا وأسقا القسطل وشرق أسقا 

وهشؿؾ البؾدان التل كجحت يف  4إلل  5: هحاوح ققؿة الدلقؾ ما بقـ مستوي متوسط -

لؿعرفة مع هقسقع اقتصاد الؿعؾقمات، وبدأت يف إرساي الؾبـات األساسقة القتصاد ا

 هشؿؾ دول الشرق األوسط وشؿال أفريؼقا  هقفقر مؼقمات مجتؿع الؿعرفة، هذه الػئة

وهشؿؾ البؾدان التل ال هزال هسعل  4: هؼؾ فقف ققؿة الؿمشريـ طـ مستوي مـخػض -

لؾقصقل إلك مجتؿع الؿعؾقمات هؿفقدًا لؾقصقل إلك مجتؿع الؿعرفة، وهشؿؾ دول 

 ـقب أسقا أمريؽا المهقـقة وإفريؼقا وج

: يخؾص الباحث إلل أن اقتصاد الؿعرفة لف طمقة بؽؾ الؿجاالت الؿختؾػة الخالصة

يف الدولة، معتؿدا طؾك التؽـقلقجقا الحديمة لؿقاكبة الدول الؿتؼدمة، وهذا باإلضافة أن 

اقتصاد الؿعرفة يعتؿد بشؽؾ مباشر طؾل هحؼؼ ممشرات الؿعرفة التل هتحؼؼ أوال ًثؿ 

استؽؿال ممشرات اقتصاد الؿعرفة، وهق ما ضفر مـ خمل العمقة بقـ يليت بعد ذلؽ 

االستدالل طؾك هطبقؼفا مـ طدمف يف الدولة الؿعرفة واقتصاد الؿعرفة  ويؿؽـ لؾباحث 

 الؿصرية مـ خمل الدراسة االختبارية يف الؿبحث المالث 
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هؿمؾ التـؿقة الؿستدامة مسقرة هـؿقية واضحة، وقد حددت اسحاهقجقة مصر رؤيتفا 

ذات اقتصاد هـافسل ومتقازن ومتـقع  1121الؿتؿمؾة يف أن هؽقن مصر بحؾقل طام 

  وهعد الؿعرفة أداة لؾتـؿقة وهذا ما أكد طؾقة هؼرير (0)يعتؿد طؾك االبتؽار والؿعرفة، 

مـ خمل ققاس العمقة بقـ كصقب الػرد مـ الدخؾ الؼقمل  1102البـؽ الدولل طام 

اإلجؿالل، وبقـ الجاهزية القتصاد الؿعرفة التل يبقـفا ممشر اقتصاد الؿعرفة  ويتجؾك 

هذا االرهباط بقـ اقتصاد الؿعرفة والتـؿقة بقضقح يف مجؿقطة الدول األوربقة 

ألػ دوالر أمريؽل حقث  41فقفا  والقاليات الؿتحدة األمريؽقة والتل بؾغ كصقب الػرد

كؼاط مـ طشرة  ولؽـ هذا ال يـػل وجقد كؿاذج أخري  1 7ممشر اقتصاد الؿعرفة 

لدول غـقة لؿ هستطع هحقيؾ مقاردها الطبقعقة والؿادية إلك رصقد معريف يؼقدها إلك 

يعد كؼص الؿعرفة مسئقل إلك لرأي البـؽ الدولل    وصبؼًا(1)هحؼقؼ اقتصاد الؿعرفة 

  "الؿعرفة هل التـؿقة"رجة كبقرة طـ مشؽمت التـؿقة، والذي يستخدم الؿمؾ الؼائؾ د

وإذا سقي بقـ الؿعرفة والتـؿقة فنن اهساع فجقة الؿعرفة يؼقد إلك اهساع مؿاثؾ يف فجقة 

  .(3)التـؿقة 

                                                        

ة هحؾقؾقة ودروس مستػادة، الؿجؾة ( د/ محؿد فتحل طبد الفادي، اقتصاد الؿعرفة يف االدبقات العربقة دراس0)

  064، ص1108، يـاير 0العؾؿقة لؾؿؽتبات والقثائؼ والؿعؾقمات، كؾقة اآلداب جامعة الؼاهرة، مجؾد 

، الشباب وهقصقـ الؿعرفة، ممسسة محؿد 1103( بركامج األمؿ الؿتحدة اإلكؿائل، هؼرير الؿعرفة العربل لؾعام 1)

  4قؿل لؾدول العربقة، صبـ راشد آل مؽتقم، والؿؽتب اإلقؾ

( محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون هاريخ كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة     خصائص وهحديات مع التعرض 2)

 1لؾتجربة الؿصرية، مرجع سابؼ، ص
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يساهؿ يف االبتؽار والتدفؼ  إكتاجل فالؿعرفة أهؿ ممشرات الـؿق االقتصادي وطامؾ

الؿستؿر لؾبقاكات والؿعؾقمات بػعؾ ثقرة االهصال وحرية وسرطة اكتؼال الغزير و

الؿعؾقمات وهؽامؾفا وهؽاثرها واستمؿارها  إذ أن بؼاي الؿـظؿات بؾ الدول اآلن 

فالؿعرفة أصبحت مـ أهؿ محركات   (0)مرهقكًا بؼدرهتا طؾك التعامؾ مع الؿعؾقمات 

ؿعرفة أحد أهؿ العقامؾ التل هزيد اإلكتاج والـؿق االقتصادي، وأصبح استمؿار ال

    (1)اإلكتاجقة، وهزيد فرص العؿؾ يف العالؿ الذي يتجف كحق اقتصاد الؿعرفة 

 وبعد بقان همزم الؿعرفة بالتـؿقة كقضح اآليت:

هعر  التـؿقة اقتصاديًا بلهنا مجؿقطة اإلجرايات  أوالً: تعريف التـؿقة الؿستدامة:

اطقة والمؼافقة التل هتد  إلك هغققر هقؽؾل يف الؽقان والتدابقر االقتصادية واالجتؿ

االقتصادي لبـاي آلقة اقتصادية ذاهقة هضؿـ هحؼقؼ زيادة حؼقؼة يف الـاهج اإلجؿالل، 

  أما التـؿقة الؿستدامة فتعترب مـ أهؿ التطقرات يف (2)ورفعا مستؿرا لدخؾ الػرد الحؼقؼل 

عريػات لفا بتعدد الجفات التل قامت الػؽر التـؿقي الحديث، ويقجد العديد مـ الت

 بتعريػفا ومـفا ما يؾل:

                                                        

( د/ محؿد حبار الشؿري، حامد كريؿ الحدراوي، دراسة هحؾقؾقة آلراي طقـة مـ الؿمسسات الرقؿقة، مرجع 0)

                                                                          070سابؼ ص

( الجقهرة بـت طبد الرحؿـ العبد الجبار، دور الجامعات يف دطؿ البحث العؾؿل لتعزيز االقتصاد الؿعريف: 1)

جؿادي  – ، الؿحرم12ممشرات االهتؿام بف يف الجامعات السعقدية، مجؾة مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة، مجؾد 

  57م، ص1106مارس -1105ه، أكتقبر 0327اآلخرة 

دراسة  "( بق لصباغ رياض، التـؿقة البشرية الؿستدامة واقتصاد الؿعرفة يف الدول العربقة القاقع والتحديات 2)

القؿـ، رسالة دكتقراه، جامعة فرحات طباس سطقػ، الجزائر -الجزائر-مؼاركة: االمارات العربقة الؿتحدة

  8، ص1101/1102
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هعرففا بلهنا طبارة طـ سقاسة  0881الؾجـة األوروبقة لؾتـؿقة الؿستدامة  -0

واسحاهقجقة هعؿؾ طؾك ضؿان الديؿقمة واالستؿرارية يف الزمـ، لتحؼقؼ الـؿق 

د الطبقعقة االقتصادي واالجتؿاطل يف إصار اححام الؿحقط، وبدون هدر لؾؿقار

 الؿقضقطة لخدمة الـشاط اإلكساين 

هعرففا بلهنا كتقجة هػاطؾ    1111سبتؿرب  3قؿة جقهاكسبقرج بجـقب أفريؼقا يف  -1

مجؿقطة يف أطؿال السؾطات العؿقمقة والخاصة بالؿجتؿع مـ أجؾ هؾبقة الحاجات 

حؼقؼ األساسقة والصحقة واإلكساكقة وهـظؿ هـؿقة اقتصادية لػائدهف والسعل إلك ه

اكسجام اجتؿاطل يف الؿجتؿع بغض الـظر طـ االختمفات المؼافقة الؾغقية والديـقة 

  (0)لألشخاص، ودون رهـ مستؼبؾ األجقال الؼادمة طؾك هؾبقة حاجاهتؿ 

كؿا أهنا هتضؿـ الحؽؿة يف استخدام الؿقارد الؿحدودة التل هتمشك بالتدريج دون 

ث ال هحرم األجقال الؼادمة مـ االستػادة مؿا أن هتجدد بؾ والؿعرضة إلك الػـاي9 بحق

  (1)بؼل مـفا 

ويري الباحث أكف رغؿ االختم  يف هعريػ التـؿقة الؿستدامة فنن مضؿقهنا هق 

الحشقد والؼصد يف هقضقػ الؿقارد الؿتجددة بصقرة ال همدي إلك همشقفا أو هدهقرها 

 أو هـؼص مـ فائدهتا بالـسبة لألجقال الؿؼبؾة 

                                                        

( فارس رشقد البقايت، التـؿقة االقتصادية سقاسقًا يف القصـ العربل، كؾقة اإلدارة واالقتصاد، االكاديؿقة العربقة 0)

  013، ص1117الؿػتقحة يف الدكؿارك، 

( مركز اإلكتاج اإلطممل، سؾسؾة كحق مجتؿع الؿعرفة، التـؿقة الؿستدامة يف القصـ العربل   بقـ القاقع 1)

  2هر، ص 0316مقل، جامعة الؿؾؽ طبد العزيز، والؿل
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 : عالقة الؿعرفة بالتـؿقة الؿستدامة:ثاكقًا

والحكقز  (0)هعد الؿعرفة الؿحرك األساسل لؾـؿق وخؾؼ المروة يف االقتصاد الؿعريف 

طؾك العـصر البشري كؿا جاي يف هؼارير الربكامج اإلكؿائل لألمؿ الؿتحدة مـ األهؿقة 

ديمة يف التـؿقة بؿؽان باطتباره وسقؾة أساسقة لتحؼقؼ الـؿق مع مساهؿة التؼـقات الح

البشرية  إذ يعد رأس الؿال البشري العؿقد الػؼري القتصاد الؿعرفة والؿػتاح الرئقسل 

لـجاح طؿؾقة التـؿقة الشامؾة والؿستدامة  فاالستمؿار يف التؼـقة يؿد األفراد بلدوات 

أفضؾ هساطد طؾل زيادة اكتاجقتفؿ ورفاهقتفؿ ومـ ثؿ هصبح التؼـقة أداة ولقست مجرد 

قجة، فؼقام دول ممؾ شرق آسقا بتحؼقؼ الـؿق والتصدير وذلؽ مـ خمل استقعاب كت

  (1)التؼـقة  

 ثالثا: عالقة اقتصاد الؿعرفة بالتـؿقة الؿستدامة:

خؾؼ اقتصاد قائؿ طؾك الؿعرفة لقس بالعؿؾ البسقط إذا يتطؾب جفدًا طالقًا يقفر 

إلمؽاكقات التخصصقة العؾؿقة حصقل الجزي األكرب مـ السؽان طؾك مستقيات طؾقا مـ ا

يف مختؾػ الؿجاالت، وهعؿقؼ ثؼافة البحث والتطقير، فضمً طـ مـظقمة مـ الؼقاكقـ 

                                                        

دراسة هحؾقؾقة مؼاركة  "( إبراهقؿ طبد اهلل طبد الرؤو  محؿد، اقتصاد الؿعرفة واالستمؿار يف رأس الؿال البشري0)

، مجؾة مصر الؿعاصرة، الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واالحصاي والتشريع، "مع التطبقؼ طؾك مصر

  011رر010، ص1103يـاير  402العدد 

، جامعة مصطػل 1العدد  4د/ بـ سقلف كقر الديـ، االقتصاد الرقؿل والتجارة االلؽحوكقة، مجؾة هطقير، الؿجؾد -

  226، ص1107اسطؿبقلل، الجزائر، ديسؿرب 

ول ( راجع: الؿعفد العربل لؾتخطقط بالؽقيت، اقتصاديات التعؾقؿ، العدد المامـ والستقن، ديسؿرب /كاكقن األ1)

  04السـة السادسة، ص1116
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  يف طالؿ سادت فقف التؽتمت العؿمقة (0)والؼقاطد هؼضل إلك هطقير مجاالت الؿعرفة 

ر والعقلؿة واختػت مـ التلثقر االقتصادات الضعقػة، فاالقتصاد الؿعريف يقضح هلثق

فالتطقر العؾؿل    (1)الؿعرفة يف التـؿقة االقتصادية وهحسقـ معقشة األفراد يف الؿجتؿع 

والتؽـقلقجل يؼدم فرصًا كبقرة لتطقير الؼدرة التـافسقة لؾؿمسسات ولؾدول لزيادة 

اإلمؽاكقات القصـقة لتحؼقؼ هـؿقة مستدامة، ويتؿ هذا مـ خمل هطقير مـظقمة العؾؿ 

 Nationalقة وهحقيؾفا هدريجقًا إلك كظام وصـل لمبتؽار أو اإلبداع والتؽـقلقجقا القصـ

Innovation System (NIS) (2) إكتاج أن طؾك همكد الحديمة الدارسات مـ العديد وهـاك 

 التؽـقلقجقا هذه أن كؿا الـؿق يف فعال بشؽؾ ساهؿ واالهصال التؽـقلقجقا واستخدم

هؿ  1113 طام ويف ،الؿستدامة والتـؿقة ياالقتصاد الـؿقلتعزيز  فعالة أداة هؿمؾ

 بؿمابة هعتربالؿعؾقمات واالهصال  هؽـقلقجقا بلن الدولل البـؽ قبؾ مـ االطحا 

وهحسقـ هقفقر خدمات الؼطاع العام، ولخؾؼ   (3) الؿعرفة القتصاد الػؼري العؿقد

  (4)ؿع مجتؿعات ذكقة، وهحؼقؼ العدالة الؿجتؿعقة والؿساواة بقـ كافة أفراد الؿجت

                                                        

( راجع: جؿال سؾقؿان، وسـدس العاهؽل، مفارات االقتصاد الؿعريف الؿتقفرة لدي صؾبة السـة الرابعة معؾؿ 0)

العدد األول، -22الصػ يف كؾقتل الحبقة بدمشؼ والحبقة الرابعة بالؼـقطرة، مجؾة جامعة دمشؼ، الؿجؾد 

  131، ص 1106

  3بقن، وآخرون، االقتصاد الؿعريف وأهؿقتف يف التـؿقة البشرية يف العراق، مرجع سابؼ، ص( راجع: أمؾ اسؿر ز1)

( محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون هاريخ كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة    خصائص وهحديات مع التعرض 2)

  03لؾتجربة الؿصرية، مرجع سابؼ، ص

وهحؼقؼ اقتصاد الؿعرفة آلقات االكدماج ومتطؾبات الـؿق ( محؿد سقد سؾطان، هؽـقلقجقا االطمم واالهصال 3)

 7م، ص1105هر/0326-الرياض-الؿعريف، الؿـتدى اإلطممل السـقي السابع

  (، مرجع سابؼ 5/6/1108االقتصاد الرقؿل ومستؼبؾة يف العالؿ العربل) (4)



–

 

36 

التل زادت  "ثقرة الؿعرفة"وخاصة إذا كاكت الؿعرفة مفؿة لؾتـؿقة  فـحـ يف خضؿ 

بشؽؾ كبقر مـ أهؿقة التعؾقؿ واالبتؽارات وأيًضا الؿفارات الؿحدثة ألداي االقتصاد 

  (0)الؿستدام 

                                                        

(1 ) Ph.D. Candidate Burcu Sakız, Semih Sakız, Knowledge Economy  and Turkey In Terms Of Innovation and 
Education, op, cit,p98.  
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 المبحث الثاني

 تجارب دولية ومؤشرات قياس اقتصاد المعرفة
ال معقـ لقصػ الحالة يف هذا الؿجال، ففق يحدد يعد الؿمشر أداة لؾؼقاس يف مج

حالة الشلي الذي يتؿ اختباره بدرجة معقـة مـ الدقة ففق يقضح التغققر الذي يحدث يف 

 الـؿط أكَّف هؼرر طؾك ممشرات الؿعرفة   ويعتؿد اقتصاد(0)جاكب مـ جقاكب الؿجتؿع 

 إجراي مـ يؿؽـ مؿا ه،كحق التقجف يف الـجاح مدى طؾك وهدل   ما، اقتصاد يف السائد

  ووضع (1)إلقف  وصؾت الذي االقتصادي التطقر مستقى لتحديد الدول بقـ الؿؼاركات

ممشرات لؼقاس اقتصاد الؿعرفة لقس أمرًا سفمً مـ جفة، وال يقجد اهػاق دولل طؾك 

ومع هذا اطتؿد البـؽ الدولل   (2)ممشر بعقـة لؼقاس اقتصاد الؿعرفة مـ جفة أخري 

ري طؾك طدة ممشرات رئقسقة لؼقاس الؿعرفة واقتصاد الؿعرفة، وكقضح وجفات أخ

 ذلؽ مـ خمل اآليت:

 هجارب دولقة يف التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة الؿطؾب األول: 

 هؼققؿ جفقد الدولة الؿصرية يف التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة الؿطؾب الثاين: 

 ة ممشرات مؼححة لؼقاس اقتصاد الؿعرفالؿطؾب الثالث: 

                                                        

( د/ أحؿد محؿقد الزكػؾل، ممشرات حال كظام التعؾقؿ الؿصري يف بعض التؼارير الدولقة دراسة هحؾقؾقة، مجؾة 0)

، 1105، الجزي الماين أكتقبر، جامعة الزقازيؼ،82كؾقة الحبقة بالزقازيؼ )دراسات هربقية وكػسقة(، العدد 

 016ص

  487( د/ محؿد أكس أبق الشامات، اهجاهات اقتصاد الؿعرفة يف البؾدان العربقة، مرجع سابؼ، ص1)

( راجع: إهداي صمح كاجل محؿد، ممشرات ققاس االقتصاد الؼائؿ طؾل الؿعرفة: دراسة مؼاركة مع كظرة لقضع 2)

  5، ص1105ديسؿرب  33العدد    cybrarians journalمصر واسحاهقجقاهتا يف التحقل إلل اقتصاد الؿعرفة، دورية
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قطعت العديد مـ الدول طؾك الصعقد العالؿل مراحؾ متؼدمة يف مجال اقتصاد 

الؿعرفة استـادًا إلك بعض ما هشقر إلقة الؿمشرات التل هؼقس مدي هطقر الؼقؿة الؿضافة 

رات قطاع االهصاالت وهؼـقة والصادرات الخاصة بالصـاطات طالقة التؼـقة وكذلؽ صاد

   ولتقضقح بعض التجارب كلخذ دولتل مالقزيا وفـؾـدا طؾك الـحق التالل (0)الؿعؾقمات 

 أوالً: دولة مالقزيا:

هعد مالقزيا صاحبة التجربة األولل يف هذا الؿجال بالـسبة لؾدول الـامقة طؾك مستقى 

( وهل لؿ  Corridor) Multimedia Superالعالؿ، حقث شرطت يف اإلطداد لؿا يطؾؼ طؾقف 

هؼتصر طؾك خؾؼ بـقة هحتقة لؾؿعؾقمات فؼط وإكؿا هعدهتا لتشريع الؼقاكقـ وطؿؾ 

سقاسات ومؿارسات، مؿا يؿؽـفا مـ استمؿار واستؽشا  الؿجاالت الخاصة بعصر 

هسارع معدالت اإلكتاج وهحسقـ كقطقتف، وهعزيز الؽػاية  الؿعؾقمات  وسعت إلل

ؽاساهف طؾك ارهػاع مستقى معقشة الؿقاصـ ورفاهقة شعبفا وهحؼقؼ االقتصادية واكع

خاصة مع هػاقؿ مشؽؾة كؼص هدفؼ االستمؿارات الؿباشرة طؾك   (1)الـؿق واالزدهار 

مستقي العالؿ، فتبـت مالقزيا اهجاهًا يعتؿد طؾل هطقير قدراهتا اطتؿادًا طؾل االقتصاد 

الحؽقمة الؿالقزية لتطقير صـاطات الؼائؿ طؾل الؿعرفة، وهرجؿ ذلؽ يف مبادرة 

هؽـقلقجقا الؿعؾقمات، وجعؾ مالقزيا مركزًا مؿتازًا يف مجاالت هؽـقلقجقا الؿعؾقمات 

                                                        

  16( راجع: د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص0)

( محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون هاريخ كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة    خصائص وهحديات مع التعرض 1)

                                                        04لؾتجربة الؿصرية، مرجع سابؼ، ص
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والخدمات الؿالقة والتلمقـ واالهصاالت والتعؾقؿ، مـ أجؾ ذلؽ قامت مالقزيا 

إلك  باالهتؿام بتطقير ققة العؿؾ الؿفاريف واالهتؿام بسقاسات البحث والتطقير إضافة

   وكجحت يف (0)هقفقر البـقة األساسقة المزمة لتحؼقؼ التحقل إلك اقتصاد الؿعرفة 

هلسقس كظام هعؾقؿل ققي ساطدها طؾك هؾبقة الحاجة مـ ققة العؿؾ الؿاهرة كؿا ساهؿ 

هذا الـظام بػاطؾقة يف طؿؾقة التحقل االقتصادي مـ قطاع اقتصادي هؼؾقدي زراطل إلل 

ػ التعؾقؿ الققم كلداة حاسؿة لبؾقغ مرحؾة االقتصاد الؿعريف قطاع صـاطل حديث يقض

  كؿا أن العـصر البشرى كان وال يزال أحد (1)الؼائؿ طؾ هؼـقة الؿعؾقمات واالهصاالت 

أهؿ الحوس يف طجؾة التؼدم والـؿق االقتصادي ألي دولة، فالعؼؾ البشرى هق الذي 

ة طؾك استقراد اآلالت والعؿالة الؿدربة يبدع ويبتؽر ويصـع وبالتالل فان اطتؿاد أي دول

ال يؽػل لؽل هتؼدم، بؾ البد أن يتقافر لديفا مخزون مـ الؼدرات البشرية الؿدربة 

  وضفر استخدام (2)القاطقة والؼادرة طؾك هحؼقؼ االستخدام األممؾ لؾتؽـقلقجقا 

ل هؽـقلقجقا الؿعؾقمات مـ خمل ممشرات البـقة األساسقة وزيادة طدد مستخدم

كسؿة طام  256 801 08إلك  1118طام  204 178 04االكحكت يف مالقزيا مـ 

% وكذلؽ زاد طدد مستخدمل الفاهػ الـؼال مـ  32 01بؿعدل كؿق  1102

                                                        

د/ ديـا محل الديـ محؿد، االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة وأهؿقة هـؿقة الؿقارد البشرية يف مالقزيا، مرجع راجع:  (0)

  810سابؼ، ص

ا يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة ( طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودوره1)

  108االقتصادية، مرجع سابؼ، ص

هنؾة احؿد أبق العز، العمقة بقـ رأس الؿال البشرى والـؿق االقتصادي )كقجقريا كؿقذجًا(، قسؿ السقاسة ( د/ 2)

  0واالقتصاد، معفد البحقث والدراسات األفريؼقة، جامعة الؼاهرة، ص
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%، 21 05بؿعدل كؿق  1102طام  111 885 31إلل 1118طام  111 602 16

إلل 1118طام 111 403 3وكذلؽ زاد طدد مستخدمل الفاهػ المابت مـ 

  (0)%13 1بؿعدل كؿق بؾغ  1102طام 711 424 3

فؼد كال التعؾقؿ اهتؿامًا كبقرًا مـ الحؽقمات يف معظؿ الخطط اإلكؿائقة الؿالقزية، 

وجاي ازدهار مالقزيا اكعؽاسًا لمهتؿام بالؿـظقمة التعؾقؿقة والبحمقة والسعل الجاد إلك 

والتطقير مـ الـاهج  هطقيرها بصقرة مباشرة، فؼد ارهػعت كسبة اإلكػاق طؾك البحث

لتتقافؼ مع  1105% طام 33 0إلك  0885% طام 11 1الؿحؾك اإلجؿالل مـ 

بالـسبة لؿمشر التـافسقة العالؿل   وضفر ذلؽ يف ممشرات مالقزيا (1)الؿمشرات العالؿقة 

،وفقؿا يتعؾؼ بالؿمشرات  1105/1106دولة طام 027مـ 14فتليت مالقزيا يف الؿرهبة 

بالتعؾقرؿ والتدريب فنهنا هحؼؼ مرهبة جقدة ممؾ التعؾقؿ االبتدائل الؿرهبة الػرطقة الخاصة 

(، وممشر البـقة 11( ،االبتؽار الؿرهبة )30(،والتعؾقؿ العالل والتدريب الؿرهبة )12)

دولة طؾك  017مـ 24ؿكؿا هلهك مالقزيا يف الؿركز رقر1105( لعام 13التحتقة الؿرهبة )

( طؾك الؿمشر الػرطل لرأس 23،و هلهك يف الؿرهبة ) 1105ممشر االبتؽار العالؿل لعام

 028مـ –طالؿقا  20لعام وهلهك دولة مالقزيا يف الؿركز 1105الؿال البشرى والبحقث 

                                                        

قمل، واقع االقتصاد الؿعريف يف العراق واالستػادة مـ هجارب ( جاسؿ هاري فرج، محؿقد حسقـ الؿرس0)

، كؾقة اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، 15البؾدان االسققية، مجؾة الؽقت لؾعؾقم االقتصادية واإلدارية، العدد 

   7، ص1106العراق، حريزان 

دولقة، اقتصاد الؿعرفة وقضايا ( د/ محؿد السعقد شاهقـ، التحقل إلك اقتصاد الؿعرفة يف ضقي التجارب ال1)

التـؿقة الؿستدامة، الؿمهؿر العؾؿل السـقي التاسع والعشرون الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واالحصاي 

  7، ص1/1111/ 8-7والتشريع، يف الػحة مـ فرباير 
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  ذلؽ الطتؿاد الحؽقمة الؿالقزية (0)  1105دولة طؾك ممشر الجاهزية الشبؽقة لعام

ال البشري وهشجقع االبتؽار، سقاسات هتد  إلك هعزيز مـاج االستمؿار وهـؿقة رأس الؿ

حقث سعت إلل هحسقـ كػاية أسقاق الؿدخمت والؿخرجات ودطؿ كؿق قطاع 

الخدمات الديـامقؽل، وهشجقع مشاركة أكرب لؾؿرأة، وكان الـؿق مدفقع إلل حد كبقر 

بتزايد الطؾب الؿحؾل والخارجل، وضفر ذلؽ يف ارهػاع كصقب الػرد مـ الدخؾ الؼقمل 

  وضفر أثر هذا يف كسبة الصادرات طالقة التؼـقة (1) 1106ر هناية طام دوال 01143إلل 

إلك إجؿالل الصادرات فتتصدر مالقزيا دول العالؿ بؿساهؿة يف إجؿالل الصادرات 

%  والشؽؾ التالل يقضح كسبة الصادرات طالقة التؼـقة إلك إجؿالل  2 21بؾغت 

  (2) 1106الصادرات طام

 (3شؽل رقم )

 
Source: Cornell, INSEAD, WIPO, (2017). The Global Innovation Index: Innovation, feeding the world. 

                                                        

طؾك التجربة ( د/ محؿقد رأفت مقسك شحاهف، محددات التحقل لمقتصاد الؿبـك طؾك الؿعرفة بالتطبقؼ 0)

الؿصرية، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة الؿستدامة، الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون لؾجؿعقة الؿصرية 

  1111فرباير  8-7االقتصاد السقاسل والتشريع واالحصاي، خمل الػحة

(2 ) World Bank group, Global knowledge & Research Hub in Malaysia- Malaysia’s   Digital Economy A New 
Driver of Development September 2018,p34.   

  16( د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص2)
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 وقد تبـت مالقزيا رؤية صويؾة األجل من أجل الوصول لفذه الـسب العالقة مـفا:

مجتؿع  إلك 1114التحرك وفؼ مسار زمـل يـؼؾ مالقزيا مـ مجتؿع الؿعؾقمات طام -0

  ويتؿ يف 1111-1101ثؿ إلك مجتؿع هتلصؾ فقف الؼقؿ الؿعرفقة  1101الؿعرفة 

  (0)ضقي ذلؽ التقسع يف هطبقؼ الؿعرفة يف كافة مجاالت اإلكتاج 

اطتؿدت مالقزيا طؾك التؼـقات الرقؿقة يف جؿقع أكحاي الؼطاطقـ العام والخاص، -1

تاجقة الذي هحتاجف مالقزيا وإلجراي سقاي التصـقع أو الخدمات لتؿؽقـ الـؿق يف اإلك

هحسقـات واسعة الـطاق لؿستقيات الؿعقشة  فؿـ الؿتققع أن يؼحب كؿق الـاهج 

  (1) 1111% بحؾقل طام 11الؿحؾل اإلجؿالل إلل 

اهتؿت مالقزيا بالبـقة التحتقة واألصر الؿمسسقة، وهطبقؼ آلقات الؿعرفة، وزيادة -2

لقصؾ  0885% طام  11 1الـاهج الؿحؾل زاد مـ  كػؼات البحث والتطقير كـسبة مـ

  أما ما يـػؼ طؾك التعؾقؿ، فنكف 1105% طام 33 0ثؿ إلك  1117% طام  7 1إلك 

% مـ إجؿالل كػؼاهتا الحؽقمقة، كؿا جاي أيًضا يف هؼرير التـؿقة لعام 17يعادل 

كت  مـ مستخدمل اإلكح 286  كؿا أكَّف مـ كؾ ألػ شخص يف مالقزيا يقجد 1115

  (2)باحث لؽؾ مؾققن كسؿة  188ويقجد 

القضع السقاسل لؿالقزيا والذي يتؿقز بتفقئة الظرو  الؿمئؿة لإلسراع بالتـؿقة -3

                                                        

 دراسة هحؾقؾقة مؼاركة "( إبراهقؿ طبد اهلل طبد الرؤو  محؿد، اقتصاد الؿعرفة واالستمؿار يف رأس الؿال البشري0)

  024، مرجع سابؼ، ص"مع التطبقؼ طؾك مصر

(2)  World Bank Group, Global Knowledge Research Hub in Malaysia's Digital Economy, Anew Driver of 
development, op,cit,p13-18.   

 :بطلرا  متاح طؾل ا1111/ 3/0هؿ االصمع يف  (،06/3/1106( دور العؾؿ يف بـاي مالقزيا)2)

 http://iswy.co/e18t7m     

http://iswy.co/e18t7m
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االقتصادية، واهخاذها الؼرارات دائؿًا مـ خمل الؿػاوضات الؿستؿرة بقـ 

  (0)األحزاب السقاسقة الؼائؿة 

 ثاكقا: دولة فـؾـدا:   

ـؾـدا حتك طؼد السبعقـقات مـ الؼرن الؿاضل، طؾك المروات يعتؿد االقتصاد يف ف

ويف    (1)وكان حقالل ثؾمل طائدات التصدير مـفا  الطبقعقة وما هـتُجف مـ أخشاب وأثاث،

 ،٪11واجفت فـؾـدا أشد أزمة اقتصادية، حقث بؾغت كسبة البطالة  0882طام 

 الؿصريف، الؼطاع واهنار ،%02 بـسبة اإلجؿالل الؿحؾل الـاهج حجؿ واكخػض

إلك  0881مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل يف طام  %01 مـ الديقن مستقيات وارهػعت

وهعامؾت فـؾـدا مع هذه األزمة بطريؼة غقر متققعة، فعؿؾت أواًل  .0883% يف طام 47

، هقجقف االستمؿارات بشؽؾ كبقر كحق االبتؽار بداًل مـ الحويج لألكشطة التؼؾقدية

ؾك التـقيع كحق التؽـقلقجقا الؿتؼدمة، فبدأت بالحكقز طؾك اإلكتاج فـؾـدا ط وركزت

والتصدير والبحث العؾؿل واالبتؽار والتطقير خاصة يف السؾع والخدمات ذات الؽمافة 

   (2)الؿعرفقة، ثؿ قامت بتحرير األسقاق الؿالقة والؿؾؽقة األجـبقة 

 أهؿ هعد مـعريف والذي وهحقلت فؾـدا مـ االقتصاد التؼؾقدي إلك االقتصاد الؿ

البحث  طؾك اإلكػاق وزيادة حجؿ جديدة، هطبقؼات يف الؿعرفة الؿمشرات فقف استخدام

                                                        

( إخمص باهر هاشؿ الـجار، االقتصاد الرقؿل والػجقة الرقؿقة يف القصـ العربل، كؾقة اإلدارة واالقتصاد، 0)

  68، ص1116جامعة الصربة، 

 (2) Marrkku Kotilainen, Determinants of finish- Russian Economic Relations, The Research institute of the 
finish Economy, 2007, pp. 2-5.11/2/2019. Available at: www.etla.fi/wp-content/uploads/ 2012/09/ 
1079.   

السؽقا(، آفاق االقتصاد الرقؿل يف الؿـطؼة ( األمؿ الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية االجتؿاطقة لغرب آسقا )ا2)

 08، ص1107العربقة، 

http://www.etla.fi/wp-content/uploads/
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فزاد اإلكػاق اإلجؿالل طؾك البحث  (0) ،اإلجؿالل الؿحؾل الـاهج مـ كـسبة والتطقير

% مـ الـاهج الؿحؾل يف كػس الققت الذي كان فقف  3والتطقير حتك وصؾ إلك كحق 

%  كؿا زاد طدد 3 1و %1 1ظؿة التعاون االقتصادي والتـؿقة هتؼؾب بقـ متقسط مـ

بحؾقل طام  باحث لؽؾ مؾققن كسؿة 6118العامؾقـ يف مجال الؿعرفة إلك أكمر مـ 

أي ما يؼارب ضعػل متقسط مـظؿة التعاون االقتصادي والتـؿقة، وأدت زيادة  1103

التسعقـقات ركزت طؾك العؾقم االستمؿارات يف االبتؽار إلك سقاسات هعؾقؿقة يف 

التؽـقلقجقة والرياضقات وهحسقـ الؿعرفة والؿفارات، ويف كؿق شركة كقكقا كرائد 

طالؿل يف مجال االهصاالت الؿحؿقلة وشركات طديدة ممؾفا يف مجال هؽـقلقجقا 

(، ال هزال فـؾـدا هـػؼ Nokiaورغؿ هراجع أكشطة شركة كقكقا) .الؿعؾقمات واالهصاالت

% مـ مجؿقع إكػاق قطاع األطؿال طؾك البحث والتطقير يف هصـقع  30طؾك  ما يزيد

  فزيادة اإلكػاق طؾك البحث والتطقير مـ الـاهج (1)هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت 

%( 4 3الؿحؾك اإلجؿالل وضعفا يف الؿركز المالث طؾك مستقى العالؿ بعد إسرائقؾ )

  (2) %( يف التسعقـات8 2والسقيد )

وهؽذا هؿمؾ التجربة الػـؾـدية يف التسعقـقات أحد األممؾة الؿقثؼة التل هقضح لـا       

وأن القصقل إلقف يؽقن  .كقػ يؽقن التعؾقؿ والؿعرفة الؼقى الدافعة لؾـؿق االقتصادي

                                                        

  510( د/ محؿد أكس أبق الشامات، اهجاهات اقتصاد الؿعرفة يف البؾدان العربقة، مرجع سابؼ، ص0)

( األمؿ الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية االجتؿاطقة لغرب آسقا )االسؽقا(، آفاق االقتصاد الرقؿل يف الؿـطؼة 1)

 08، ص1107ة، العربق

 (3) Battelle R&D, The Business of innovation, 2008 Global R&D Report, Sep 2007. 
-Timo octanes, Annamaja lehvo and Anu Nutriment, Scientific Research in Finland, Are view of its 

Quality and impact in the Early 3000, Reports by the Academy's Research councils, 2003, pp. 13-
16.12/1/2020.       
Available at:www.aka.fi/Tiedotot/ 
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طـ صريؼ هطقير التعؾقؿ وزيادة اإلكػاق طؾك البحث والتطقير وزيادة طدد الؽقادر التل 

ث والتطقير، فلحد أهؿ العقامؾ يف هطقر فـؾـدا هق كظامفا التعؾقؿل هعؿؾ يف مجال البح

           (0)الؿؿقز والػريد مـ كقطف 

 إلك والقصقل التـافسقة قدرهتا الؿعرفة وزيادة طصر إلك الدخقل أهؿقة مصر أدركت

 كقػقة لبحث وذلؽ الؿتخصصقـ مـ ققمقة لجـة بتشؽقؾ فبدأت عالؿل،ال الؿستفؾؽ

 والؿعؾقماهقة والتشريعقة واالقتصادية الػـقة الضقابط ووضعالتجارة االلؽحوكقة  هطبقؼ

وإكشاي  الدولقة  الشبؽة مـ خمل الؿتبادلة لؾؿعؾقمات المزمة الحؿاية وهقفقر المزمة

ة، كؿا هؿ هشؽقؾ لجـة التؽـقلقجقا باهحاد أول سقق إلؽحوكقة لؾصـاطة الؿصري

الصـاطات الؿصرية لتختص بتحؼقؼ طدة أهدا  أساسقة هشؿؾ مقؽـة العؿؾ باإلدارات 

  (1)الؿختؾػة، ورفع الؼدرة التـافسقة لؾؿـتجات الؿصرية، وجذب االستمؿارات األجـبقة 

ا وهلسقس وقامت بنكشاي أجفزة رسؿقة متخصصة لجؿع الؿعؾقمات الؿختؾػة وكشره

مقاقع لفذه األجفزة الرسؿقة طرب االكحكت، لتؽقن متاحة لؾجؿقع، كؿا قامت بتخصقص 

مقاقع الؽحوكقة لؾقزارات الحؽقمقة الؿختؾػة لقؼدم معؾقمات وبقاكات واشحاصات 

  (2)لؾؿستمؿريـ يف خطقة كحق الحؽقمة االلؽحوكقة هبد  هحسقـ القصقل الل االكحكت

                                                        

  510( د/ محؿد أكس أبق الشامات، اهجاهات اقتصاد الؿعرفة يف البؾدان العربقة، مرجع سابؼ، ص0)

ع التعرض ( محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون هاريخ كشر(، اقتصاد مدن الؿعرفة    خصائص وهحديات م1)

   13لؾتجربة الؿصرية، مرجع سابؼ ص

( راجع: د/ طؾل كاضؿ همل، واقع اقتصاد الؿعرفة يف العراق وسبؾ اإلفادة مـ هجارب بعض الدول العربقة، 2)

  047، ص1103، العراق، 3العدد  05مجؾة الؼادسقة لؾعؾقم اإلدارية واالقتصادية، الؿجؾد 
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الت وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات إلك هحؼقؼ اقتصاد الؿعرفة مـ وسعت وزارة االهصا

خمل استخدام أدوات هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت وكشرها لتقفقر الرخاي 

وهتؿمؾ مفؿتفا يف هؿؽقـ مجتؿع قائؿ طؾك الؿعرفة واقتصاد معريف ققي يعتؿد طؾل 

ا الؿعؾقمات القصقل الؿـصػ والؿعؼقل إلل الؿعرفة مع هطقير صـاطة هؽـقلقجق

واالهصاالت القصـقة التـافسقة والؿبتؽرة، خاصة بعد أن حؼؼ قطاع هؽـقلقجقا 

الؿعؾقمات واالهصاالت مستقيات غقر مسبققة يف الؿساهؿة يف كؿق الـاهج الؿحؾل 

وهق أطؾل معدل كؿق بقـ  1105/1106% طام 1 2اإلجؿالل لؾبمد والل بؾغت 

   (0)الؼطاطات االقتصادية األخرى 

وقد قامت خدمات الفاهػ الؿحؿقل بدور هائؾ يف حقاة الؿصريقـ الققمقة مـ خمل 

هسفقؾ القصقل إلك االكحكت، والؼقام بؿعاممت التجارة االلؽحوكقة، والقصقل إلك 

وسائؾ التقاصؾ االجتؿاطل وغقرها  فتؿتؾؽ مصر سققًا كبقرًا لؾفقاهػ الؿحؿقلة، مع 

ة، وكاكت مصر مـ بقـ الدول الرائدة يف الؿـطؼة التل مستقيات طالقة لؾفقاهػ الؿحؿقل

الؿشغؾ  TE  وحصؾت شركة االهصاالت الؿصرية 1116يف طام   G3أصؾؼت خدمات 

الحالل لؾخطقط المابتة طؾل أول هرخقص خدمات مقحد مـ الفقئة القصـقة لتـظقؿ 

  1105يف أغسطس  NTRAاالهصاالت 

يف مـتصػ  LTEأربعة هراخقص لشبؽات  فلصدر الجفاز الؼقمل لتـظقؿ االهصاالت

إلل  LTE  وأدي االكتشار القاسع لتؼـقة 1106وهؿ إصمق الخدمة رسؿقًا طام  1105طام 

                                                        

الصادر طـ االهحاد الدولل لمهصاالت  1107ر ققاس مجتؿع الؿعؾقمات ( معفد التخطقط الؼقمل مصر، هؼري0)

  6ص، 1108/1111الؿتابعات العؾؿقة ، ITUبجـقػ 
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إكشاي الؿزيد مـ التطبقؼات بلكقاع مختؾػة ويف مجاالت مختؾػة ممؾ الصحة والتعؾقؿ 

ـ هدفؼ والزراطة والخدمات الؿختؾػة  وإحداث هلثقر إيجابل طؾل الؿقاصـ يزيد م

   (0)واستخدام البقاكات والؿعؾقمات وبالتالل التحقل إلل اقتصاد الؿعرفة 

فاقتصاد الؿعرفة يؿمؾ رافدًا معرفقًا جديدًا سقاي طؾك صعقد الـظرية االقتصادية 

  ومـ هذه التقجفات (1)واألصر الػؽرية والؿـفجقة أو طؾك مستقي التطبقؼات العؿؾقة 

 "Ideaveloper"الؿعؾقمات بنقامة أولك الحاضـاتاالهصاالت والعؿؾقة أيضًا ققام وزارة 

، وذلؽ داخؾ 1111التؽـقلقجقة الؿتخصصة يف هؽـقلقجقا االهصاالت يف هناية طام 

 هق مجال أي يف هطقيره يؿؽـ ما فؽؾ  (2)الؼرية الذكقة التل افتتحت يف محافظة الجقزة 

االهصاالت والؿعؾقمات  لقجقاهؽـق قطاع طؾك فؼط يؼتصر ال فاألمر معرفة، اقتصاد

 الجفات هؿؽـ التل البقئةوهقفقر  البشر، واالستمؿار يف األطؿال، وريادة فاالبتؽار

 التشريعقة الـظؿأو هعديؾ  مـ التطقير والبحث يف الؿجاالت الؿختؾػة، الؿختؾػة البحمقة

ويجب جفة  كؾ هذا يعد اهجاه إلك اقتصاد الؿعرفة  كؾ ومسئقلقات حؼقق هحدد التل

  (3)وضعة كلحد أهؿ األولقيات لؾدولة 

وأصدرت اإلسؽقا )لجـة األمؿ الؿتحدة االقتصادية واالجتؿاطقة لغربل آسقا(         

                                                        

  7، ص( معفد التخطقط الؼقمل مصر، الؿرجع السابؼ0)

د/ طؾل كاضؿ همل، واقع اقتصاد الؿعرفة يف العراق وسبؾ اإلفادة مـ هجارب بعض الدول العربقة، مرجع  (1)

  047ؼ، صساب

  514( د/ محؿد أكس أبق الشامات، اهجاهات اقتصاد الؿعرفة يف البؾدان العربقة، مرجع سابؼ، ص2)

(، أيـ مصر مـ اقتصاد الؿعرفة، بقان 1107كقفؿرب 15( راجع: الؿركز الؿصري لؾدراسات االقتصادية )3)

   متاح طؾل رابط: 2/1/1111، هؿ االصمع يف 1107كقفؿرب  15صحػل، 

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_12_4. 
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لتزويد  "سقاسة االبتؽار لؾتـؿقة الشامؾة يف الؿـطؼة العربقة"دراسة بعـقان  1106يف طام 

سات االبتؽار التل هعزز الـؿق صاكعل الؼرار يف البؾدان العربقة بنصار شامؾ لصقاغة سقا

  وهستـد الؿبادئ التقجقفقة الؿؼححة 1121االقتصادي مـ أجؾ هحؼقؼ خطة طام 

لصقاغة سقاسات االبتؽار إلك أفضؾ الؿؿارسات الؿستؿدة مـ هجربة البؾدان ذات 

االقتصادات الؿتؼدمة والـاشئة، التل هؿؽـت مـ هـػقذ اسحاهقجقات كاجحة لؾحاق 

قغ مستقيات طالقة مـ التطقر التؽـقلقجل والتـؿقة االجتؿاطقة  ويراطل هذا بالركب وبؾ

اإلصار احتقاجات الؿـطؼة العربقة وأولقياهتا، مع الحكقز طؾك التـؿقة الؿستدامة الشامؾة  

أهدا  لسقاسات االبتؽار طؾك الصعقد  ويشدد طؾك أهؿقة صقاغة رؤية وهحديد

قي يف خؿسة بؾدان طربقة هل األردن، واإلمارات القصـل، وبـاي كظام ابتؽار وصـل ق

العربقة الؿتحدة، ومصر، والؿغرب، والؿؿؾؽة العربقة السعقدية  وهبّقـ كقػ يؿؽـ 

معالجة التحديات الرئقسقة يف الؿـطؼة العربقة، ممؾ بطالة الشباب وهغقر الؿـاخ، مـ 

االبتؽار وطؾك  خمل سقاسات االبتؽار  كذلؽ هسؾط الضقي طؾك التحديات يف مجال

الحاجة إلك دلقؾ حقل وضع سقاسات وصـقة لمبتؽار هراطل مػفقم التـؿقة الؿستدامة 

  والجدول التالل يبقـ مدي هـافسقة الدولة الؿصرية يف مجال (0)الشامؾة يف الؿـطؼة 

  1105/1106اقتصاد الؿعرفة مع مؼاركتفا بباقل الدول العربقة لعام 

                                                        

( راجع: األمؿ الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية واالجتؿاطقة لغربل آسقا)االسؽقا(، الؿجؾس االقتصادي 0)

  00، ص1108واالجتؿاطل، لجـة التؽـقلقجقا مـ أجؾ التـؿقة، الدورة الماكقة، بقروت، مارس، 
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 (2جدول رقم)

 )ترتقب الدول العربقة يف اقتصاد الؿعرفة( 2116/2117فسقة لؾعام مؤشر التـا 

 الترتقب الدرجة الدولة

 05 15 4 االمارات العربقة الؿتحدة

 07 12 4 قطر

 18 73 3 الؿؿؾؽة العربقة السعقدية

 27 42 3 الؽقيت

 37 36 3 البحريـ

 52 18 3 األردن

 55 17 3 سؾطـة طؿان

 61 11 3 الؿغرب

 76 85 2 رالجزائ

 84 81 2 هقكس

 010 73 2 لبـان

 004 56 2 مصر

 027 63 1 القؿـ

دراسة تحؾقؾقة ودروس  "الؿصدر: راجع: د/ محؿد فتحي عبد الفادي، اقتصاد الؿعرفة يف األدبقات العربقة

  169، ص2119الؿجؾة العؾؿقة لؾؿؽتبات والوثائق والؿعؾومات، مرجع سابق،  "مستػادة

دولة  027مـ بقـ  004ل السابؼ احتمل مصر هرهقبًا متلخرًا وهق يتضح مـ الجدو

لذا يجب طؾل الدولة الؿصرية أن هشارك يف إكتاج الؿعرفة واالستمؿار يف البشر ورفع 

كػايهتؿ باطتبارها إحدى الركائز الرئقسقة القتصاد الؿعرفة كل هستطقع مشاركة الؿجتؿع 

وهحؼقؼ هـؿقة مستدامة، ويحاول الباحث بقان الدولل يف اقتصاد الؿعرفة وجـل ثؿاره، 

مـ خمل الؿمشرات الؿؼححة التالقة هؼققؿ األداي الؿصري لؾتعر  طؾك مقاصـ الؼقة 

 والضعػ لتـؿقتفا وهطقيرها  
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كحق اقتصاد الؿعرفة كظرًا لؾتـافس الشديد بقـ الدول يف امتمك الؿعرفة والتحقل بؼقة 

لؿا لف مـ أثر كبقر طؾك مستقي دخؾ الػرد ورفاهقتف يف مـاحل الحقاة الؿختؾػة، فؼد 

دولقة واإلقؾقؿقة بقضع معايقر اهتؿت بعض الؿمسسات والؿـظؿات الؿفـقة ال

ممشرات يؿؽـ مـ خملفا الحؽؿ طؾل مدي اكضؿام دولة ما لمقتصاد الؿعريف مـ  أو

 :(1)األهؿقة بؿؽان أيضًا لؿا يؾل    وهذا مـ(0)طدمف 

هحديد ققؿة طـاصر رأس الؿال البشري الؼابؾة لؾتداول بغرض إطداد الؼقائؿ الؿالقة  -0

 لألصقل غقر الؿادية، لتحديد ققؿتفا ودطؿ الؿزايا التـافسقة لؾؿمسسة 

هتؿؽـ الدولة طـ صريؼ الؼقاس مـ رفع كػاية وفعالقة األداي لؾؿقارد البشرية  -1

لديفا، وإططاي أهؿقة إلطادة التـظقؿ وهحػقز االبتؽار وبرايات االخحاع بؿا  الؿمهؾة

 يسؿح لفا مـ التؽقػ مع الؿحقط الداخؾل والخارجل 

يمدي الؼقاس يف مجال اقتصاد الؿعرفة إلك الؿحافظة طؾل رأس الؿال البشري مـ  -2

الؽػاية  خمل هحديد كؼاط الؼقة والضعػ يف األداي، بؿا يسؿح بقضع خطط لتطقير

 وحؿاية الخربات مـ التؼادم 

                                                        

هر مقؿقن، طبد الصؿد سعقدي، دور هؽـقلقجقا االطمم واالهصال كآلقة لتػعقؾ ( راجع: بؾؼاس سعقدي، الطا0)

، مجؾة الؿمؼال لؾعؾقم االقتصادية واإلدارية، "دراسة هطبقؼقة طؾك متعامؾل الفاهػ"االقتصاد الرقؿل يف الجزائر 

  508، ص1108طدد خاص، ممهؿر جامعة البؾؼاي التطبقؼقة، األردن، مارس 

ل محؿد، ممشرات ققاس االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة: دراسة مؼاركة مع كظرة لقضع مصر إهداي صمح كاج-

  4، صواسحاهقجقاهتا يف التحقل إلك اقتصاد الؿعرفة، مرجع سابؼ

د/ طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة   (1)

  118دية، مرجع سابؼ، صالتـؿقة االقتصا
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ومـ الجفات التل ساهؿت يف وضع ممشرات ققاس اقتصاد الؿعرفة البـؽ الدولل، 

ومـظؿة التعاون االقتصادي والتـؿقة، وممشرات دول التعاون االقتصادي آسقا 

، ومؽتب اإلحصاي األسحالل، واالهحاد األوربل واكتفت هذه APECوالؿحقط الفادي 

والؿمسسات الدولقة إلك مجؿقطة مـ الؿمشرات الدولقة يؿؽـ مـ خملفا  الجفات

   (0)ققاس هعزيز اقتصاد الؿعريف مـ طدمف 

ومـ خملفا قام الباحث بقضع محاور رئقسقة هـؼسؿ إلك ممشرات فرطقة يؿؽـ 

 هطبقؼفا وققاسفا بالدولة الؿصرية كؿا يف الجدول التالل:

 (3جدول رقم )

 ة والؿؤشرات الػرعقة القتصاد الؿعرفة الؿحاور الرئقسق 

 مػفوم العـصر الؿؤشرات الؿحاور

التعؾقؿ وهـؿقة الؿقارد 

 البشرية

(Education and human 
resource development) 

 إجؿالل االكػاق طؾك التعؾقؿ مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل  -0

 معدل االلؿام بالؼراية والؽتابة  -1

 ؾؿ( يف الؿرحؾة الماكقية كسبة الطالب إلل الُؿدرس)الؿع -2

 كسبة الطالب إلل الُؿدرس)الؿعؾؿ( يف الؿرحؾة االبتدائقة -3

 التسجقؾ يف الؿرحؾة الجامعقة  -4

 مستقي الؿعقشة ألفراد الؿجتؿع  -5

يعد هذا العـصر مدخؾ 

أساسل لمقتصاد 

الؿبـل طؾك الؿعرفة 

وهق يركز طؾك الؿقارد 

 البشرية

                                                        

راجع: د/ طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ  (0)

  118طؿؾقة التـؿقة االقتصادية، مرجع سابؼ، ص
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 مػفوم العـصر الؿؤشرات الؿحاور

 البحث والتطقير واالبتؽار

Research, 
development and 

innovation 

إجؿالل طدد العؾؿاي والؿفـدسقـ والعامؾقـ يف مجال البحقث -0

 والتطقير لؽؾ مؾققن شخص 

إجؿالل اإلكػاق طؾك البحقث والتطقير كـسبة مـ الـاهج الؼقمل -1

 اإلجؿالل 

 هصدير التؼـقة العالقة كـسبة مـ التصدير الصـاطل -2

يات االخحاطات الؿؿـقحة الؿتقسط السـقي ألطداد برا-3

 لؾؿؼقؿقـ 

الؼقؿة التل هضقػفا الصـاطات الؼائؿة طؾك الؿعرفة كـسبة مئقية -4

 مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل 

لؼقاس مستقي البحث 

والتطقير التؼـل الذي 

يعؽس الؼدرة طؾل 

االبتؽار وهطبقؼ 

 التؼـقات الجديدة

بقئة هؽـقلقجقا الؿعؾقمات 

 واالهصاالت

(Information and 
Communication 

Technology environment) 

 

 مؼدار االستمؿار يف وسائؾ االهصاالت -0

اشحاكات التؾقػقكات العامؾة الؿستخدمة لؽؾ ألػ مـ -1

 السؽان 

 الدوريات والصحػ الققمقة لؽؾ ألػ مـ السؽان-2

يقضح هذا العـصر كؾ 

ما يتعؾؼ بالجقاكب 

الؿتعؾؼة بـشر 

ائؾ الؿعؾقمات طرب وس

 االهصاالت واالطمم

الحافز االقتصادي والـظام 

 الؿمسسل

(Economic incentive and 
institutional system) 

 طدد الفقاهػ الـؼالة الؿستخدمة لؽؾ مائة كسؿة  -0

 كسؿة مـ السؽان 0111طدد أجفزة الحاسب الؿستخدمة لؽؾ -1

  إجؿالل طدد مستخدمل االكحكت كـسبة مـ إجؿالل السؽان -2

يعؽس هذا العـصر 

مدي هقافر الحاسقب 

بقصػة أداة لتؼقيؿ 

 الؼاطدة الؿعؾقماهقة

 

د/ طقاد لقؾل، وآخرون، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف الجدول مـ اطداد الباحث طؾل ضقي 

تصاد مراد طؾة، جاهزية الدول العربقة لمكدماج يف اق  و07ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة االقتصادية، ص

الؿعرفة )دراسة كظرية هحؾقؾقة(، الؿمهؿر العؾؿل المامـ لمقتصاد والتؿقيؾ اإلسممل، الـؿق الؿستدام 

أمؾ أسؿر زبقن، وآخرون،   08والتـؿقة االقتصادية الشامؾة مـ الؿـظقر اإلسممل مرجع سابؼ ص

  01االقتصاد الؿعريف وأهؿقتف يف التـؿقة البشرية يف العراق، مرجع سابؼ، ص
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يف هناية هذا الؿبحث يري الباحث أن ركائز التقجف كحق اقتصاد الؿعرفة  الخالصة:

هل التعؾقؿ وهحسقـ جقدهف فؿا وصؾت القة مالقزيا مـ هلسقس كظام هعؾقؿل ققي 

ساطدها طؾك هؾبقة الحاجة مـ ققة العؿؾ الؿاهرة كؿا ساهؿ هذا الـظام بػاطؾقة يف طؿؾقة 

قتصادي هؼؾقدي زراطل إلك قطاع صـاطل حديث يقضػ التحقل االقتصادي مـ قطاع ا

التعؾقؿ الققم كلداة حاسؿة لبؾقغ مرحؾة االقتصاد الؿعريف الؼائؿ طؾ هؼـقة الؿعؾقمات 

 واالهصال  

وهقجقف االستمؿارات بشؽؾ كبقر كحق االبتؽار وكان السبب يف هؼدم فـؾـدا صـاطقًا 

ـؾـدا طؾك التـقيع كحق التؽـقلقجقا ف ، وركزتبداًل مـ الحويج لألكشطة التؼؾقدية

الؿتؼدمة، فبدأت يف هركقز اإلكتاج والتصدير والبحث والتطقير طؾك السؾع والخدمات 

 ذات الؽمافة الؿعرفقة، ثؿ قامت بتحرير األسقاق الؿالقة 

ويتضح مؿا سبؼ أن التعؾقؿ وهـؿقة العـصر البشري هق األساس الؿشحك يف مالقزيا      

د بذلت الدولة الؿصرية جفقدًا حمقمة مـ أجؾ التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة، وفـؾـدا ولؼ

فؼامت بنكشاي سقق الؽحوكقة، ومقؽـة العؿؾ اإلداري، وإكشاي مقاقع رسؿقة لؾقزارات 

وغقرها، وهقفقر خدمات الفاهػ  G3الؿختؾػة طؾك اإلكحكت، وإصمق خدمات 

 رية التقجف كحق اقتصاد الؿعرفة الؿحؿقل، كؾ ذلؽ هحاول مـ خملف الدولة الؿص

ولؽـ يتضح لؾباحث أن هذه الجفقد غقر كافقة ومازالت مصر هحتؾ مركزًا متلخر بقـ 

دول العالؿ بصػة طامة وبقـ الدول العربقة بصػة خاصة، وهذا ما يستدطل مزيد مـ 

الجفقد والعؿؾ الدؤوب يف هذا الؿجال  ويحاول الباحث مـ خمل الؿبحمقـ التالققـ 

 بقان هؼققؿ مدي هقافر ممشرات اقتصاد الؿعرفة الؿؼححة يف الدولة الؿصرية مـ طدمف 
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 المبحث الثالث

 قياس مؤشرات التعليم والبحث العلمي 

 المقترحة القتصاد المعرفة في مصر
يحاول الباحث يف هذا الؿبحث بقان ممشرات التعؾقؿ والبحث العؾؿل لؼقاس اقتصاد 

صرية والذي يؿؽـ االستدالل طؾك هطبقؼفا بؿا هق متاح مـ الؿعرفة يف الدولة الؿ

ممشرات فرطقة سبؼ بقاهنا يف جدول الؿمشرات، وققاسفا بؿا هق متاح مـ بقاكات لبقان 

مدي هقجف الدولة الؿصرية كحق اقتصاد الؿعرفة  ولذلؽ حدد الباحث متغقرات 

 الدراسة كااليت: 

تؼؾ وهل ممشرات الؿعرفة، والؿتغقر هتؿمؾ متغقرات الدراسة يف الؿتغقر الؿس-0

القسقط هتؿمؾ يف ممشرات اقتصاد الؿعرفة، أّما الؿتغقر التابع وهل ُممشرات التـؿقة 

االقتصادية الؿستدامة والتل مـ أهؿ مممحفا زيادة كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾك 

 اإلجؿالل 

اقتصاد الؿعرفة وأثرة  الحدود الزماكقة والؿؽاكقة لؾدراسة: هؼقم هذه الدراسة بؼاس-1

م( وفؼًا 1108-1101طؾك التـؿقة االقتصادية يف مصر وذلؽ خمل الػحة )

 لؾبقاكات والؿمشرات الُؿتاحة  

يؼقم الباحث باستخدام معقار الؼقاس مـ خمل االستشفاد بدولة مالقزيا وهل مـ -2

( يف مقدان 5 إلك 6الؿستقي الجقد التل هحاوح فقفا ققؿة الدلقؾ بقـ ) الدول ذات

)كلداة لؾؼقاس(  وطؿؾ مؼاركة مع الدولة الؿصرية لبقان هؼققؿ دور  اقتصاد الؿعرفة

الدولة الؿصرية يف هحؼؼ ممشرات اقتصاد الؿعرفة، مع ممحظة طـدما يؽقن فرق 

( يؽقن -( يؽقن هـاك هعادل و )1الؿمشريـ )+( يؽقن لصالح الدولة الؿصرية و)
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 يف صالح دولة مالقزيا 

مستقي اصة أن البـؽ الدولل وضع مـطؼة الشرق األوسط وشؿال افريؼقا يف وخ

(، وضعػ هرهقب مصر طالؿقًا وطربقًا كؿا 4إلك  5متقسط هحاوح ققؿة الدلقؾ ما بقـ )

 سبؼ بقاكة  

وهستخدم الؿمشرات التل هؼقس اقتصادات الؿعرفة طؾك مستقي العالؿ مجؿقطف مـ 

لبعض فضمً طـ اطتؿاد مـفجقات مختؾػة، وهركز هذه الؿتغقرات الؿختؾػة طـ بعضفا ا

الؿمشرات طؾك مصادر البقاكات التل غالبًا ما هستؿد مـ بقاكات كؿقة هجؿعفا 

الؿمسسات اإلحصائقة القصـقة أو الدولقة  مع إجراي الؿؼاركات بقـ الدول لتحديد 

راسة محقري   ويف هذا الؿبحث يتؿ د(0)مستقي التطقر االقتصادي الذي وصؾت إلقة 

التعؾقؿ وهـؿقة الؿقارد البشرية والبحث والتطقير واالبتؽار السابؼقـ بؿمشراهتؿ 

الؿختؾػة لبقان مدي هقافرها داخؾ الدولة الؿصرية، وكذلؽ دراسة الػرض األول 

ذلؽ  بقجقد طمقة ذات داللة بقـ ممشرات الؿعرفة وممشرات اقتصاد الؿعرفة لؾبحث 

 ققـ:مـ خمل الؿطؾبقـ التال

 التعؾقؿ وهـؿقة الؿقارد البشرية الؿطؾب األول: 

 البحث العؾؿل والتطقير واالبتؽار الؿطؾب الثاين: 

                                                        

العربقة،  ( راجع: د/ طؾل كاضؿ همل، واقع اقتصاد الؿعرفة يف العراق وسبؾ اإلفادة مـ هجارب بعض الدول0)

  046، ص1103لسـة  3العدد  05مجؾة الؼادسقة لؾعؾقم اإلدارية واالقتصادية، الؿجؾد 
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يعد التعؾقؿ ركقزة أساسقة هؼقم طؾقة البـقة االجتؿاطقة واالقتصادية والمؼافقة ألي 

مقؾ وماركس وغقرهؿا طؾك أهؿقة كؿق مجتؿع، حقث أكد كؾ مـ جقن ستل وارت 

الؿعار  والؿفارات البشرية مـ خمل العؿؾقات الحبقية التعؾقؿقة وما هؼدمة مـ 

التعؾقؿ طؾك أكف فقـظر إلك  (0)اسفامات يف كؿق االقتصاد وهطقره وزيادة قدراهف اإلكتاجقة 

الؿجتؿع، باإلضافة طؿؾقة إكتاجقة هـؿقية واستمؿار صقيؾ األجؾ، والعؿقد الػؼري لتؼدم 

فالؿشؽؾة يف االقتصاديات الحديمة   (2)إلك كقكف القسقؾة الرئقسقة لتلهقؾ الؿقارد البشرية 

ولدراسة هذا الؿطؾب   (2)هل هؾ هعر  أم ال هعر ، ولقس هؿؾؽ أو ال هؿؾؽ 

الؿحقر يؾزم بحث الؿمشرات السابؼ بقاهنا يف جدول الؿحاور الرئقسقة والؿمشرات  أو

 القتصاد الؿعرفة مـ خمل الػروع التالقة: الػرطقة

هعد مـظقمة التعؾقؿ مـ أهؿ الؿؼايقس لدرجة هطقر وهؼدم األمؿ والشعقب، ويجب 

أن هلخذ الؿـظقمة التعؾقؿقة بتقصقـ التخصصات العؾؿقة والتؼـقات الرقؿقة الدققؼة 

   (3)والؿتطقرة 

                                                        

( سـدس جاسؿ شعقبث، شذي سالؿ دلل، راس الؿال البشري ودورة يف هعزيز ممشرات اقتصاد الؿعرفة وهؾبقة 0)

 1107العراق،  (،cلجزر )ا 1احتقاجات سقق العؿؾ يف العراق، مجؾة جامعة جقفان، أربقؾ العؾؿقة، العدد 

  388ص

د/ جمل حسـ حسـ طبد اهلل، التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة  ودوره يف الـفقض بخطط التـؿقة يف مصر  )دراسة  (1)

مؼاركة(، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة ،الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد 

  03، ص1111فرباير  8-7السقاسل واإلحصاي والتشريع ،

  104( راجع: صابر محؿقد زهق، التـؿقة البشرية يف العراق يف ضؾ اقتصاد الؿعرفة، مرجع سابؼ، ص2)

(، االقتصاد الؿعريف ودورة يف التـؿقة االقتصادية، الغري لؾعؾقم االقتصادية 1118( صادق طؾل صعان)3)

  متاح طؾل رابط:07/00/1108 هؿ االصمع يف واإلدارية، كؾقة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الؽقفة،
 http://www.docudesk.com               
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داد هذا التؼدم التؽـقلقجل سرطة طـدما هؽقن ققة العؿؾ أفضؾ هعؾقؿًا، ومـ هـا ويز

فنن هراكؿ رأس الؿال البشري يساطد يف التؼدم التؽـقلقجل ويعد مصدرًا مـ مصادر 

  فالقضع الحالل يف كافة الدول الؿتؼدمة أو الؿتجف (0)رفع معدالت الـؿق الؿستدام 

األساسل لؾـؿق واالرهؼاي بجقدة اإلكتاج والؿـافسة  لؾـؿق هعترب التعؾقؿ هق الؿحرك

  ولبقان ما هـػؼف الدولة الؿصرية طؾك التعؾقؿ يقضحف الجدول (1)والـؿق االقتصادي 

 التالل:

 (4جدول رقم )

 كسبة االكػاق العام عؾى التعؾقم من الـاتج الؿحؾي اإلجؿالي )%( 

 مؾقار جـقة                                                                                                                           

 مالقزيا مصر السـة
 الػرق

 مالقزيا( –)مصر 

1101/1100 2 61 3 65 (-) 

1100/1101 3 04 4 63 (-) 

1101/1102 2 74 4 37 (-) 

1102/1103 2 44 4 10 (-) 

1103/1104 2 44 3 86 (-) 

1104/1105 3 68 3 71 (-) 

1105/1106 3 38 3 63 (-) 

1106/1107 3 34 3 42 (-) 

 الجدول من اعداد الباحث بـاء عؾى تؼارير الجفاز الؿركزي ووزارة الؿالقة اعداد مختؾػة، 

 وقاعدة بقاكات البـك الدولي
. https://data.albankaldawli.org/country 

                                                        

( د/ هنؾة أحؿد أبق العز، العمقة بقـ راس الؿال البشري والـؿق االقتصادي )كقجقريا كؿقذجًا(، مجؾة هؽريت 0)

  2، ص1103هؽريت، العراق،، كؾقة االدرة واالقتصاد، جامعة 21لؾعؾقم اإلدارية واالقتصادية، الؿجؾد رقؿ 

( راجع: بغدادي، باي غالل، مساهؿة اقتصاد الؿعرفة يف حؿاية البقئة حالة الجزائر، رسالة ماجستقر، كؾقة العؾقم 1)

  10، ص2االقتصادية وطؾقم التسققر، جامعة الجزائر 

https://data.albankaldawli.org/country
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يتضح مـ الجدول السابؼ هزايد حجؿ اإلكػاق طؾك التعؾقؿ ولؽـ بـسب قؾقؾة خاصة 

يف السـقات األولل بالجدول، بقـؿا كان االكػاق يف دولة مالقزيا متػاوت ولؽـ اقحبت 

مصر مـ مالقزيا يف بعض السـقات  ولؽـ الـتقجة باإليجاب لصالح مالقزيا وهؽقن 

ب لؾدولة الؿصرية كؿا يف الجدول، مؿا يربهـ طؾك أن الدولة الؿصرية طؾقفا بالسال

فـجاح السقاسات التعؾقؿقة يف مالقزيا ممم هل ما أدت إلك زيادة االكػاق طؾك التعؾقؿ    

أن يحؼؼ االقتصاد هراكؿًا كبقرًا مـ رأس الؿال البشري طؿقد التـؿقة االقتصادية 

القزية هد  لؾتحقل إلك اقتصاد الؿعرفة لؾدفع بالـؿق وجقهرها ووضعتف الحؽقمة الؿ

  (0)االقتصادي والتـافسقة 

يشقر القضع االجتؿاطل لؾقصـ العربل إلل هدهقر بعض األحقان يف ممشرات التـؿقة 

طامًا ولؿ  04االقتصادية واالجتؿاطقة، إذ أن األشخاص الذيـ هتجاوز أطؿارهؿ الر

% مـ السؽان البالغقـ يف 31يتعؾؿقا الؼراية والؽتابة وهؿ األمققن هبؾغ كسبتفؿ حقالل 

  فلمؿ الؼرن الحادي والعشريـ يف مجتؿع الؿعرفة لقس أولئؽ الذيـ ال (1)القصـ العربل 

   (2)يستطقعقن الؼراية والؽتابة، ولؽـ أولئؽ الذيـ ال يستطقعقن التعؾؿ 

الؿركزي لؾتعرربئة العامررة واإلحصرراي طـ معدالت األمقة يف مصر وكشػ الجفاز 

                                                        

دورها يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة ( طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف و0)

  108االقتصادية، مرجع سابؼ، ص

( راجع: بـ رمضان كجقؿة، االستمؿار يف رأس الؿال البشري ودورة يف الـؿق االقتصادي دراسة مقداكقة وققاسقة، 1)

  28، ص1104/1105رسالة ماجستقر، جامعة أبق بؽر بؾؼايد، الجزائر، 

(3  )  Ph.D.Candidate Burcu Sakız, Semih Sakız, Knowledge Economy  and Turkey In Terms Of Innovation 
and Education, op,cit,p100.     
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اكخػض مـ -سـقات فلكمر  01لألفراد -، أن طدد األمققـ 1106-0885خمل الػحة

، ثؿ ارهػع طدد األمققـ 1115مؾققن فرد طام  1 06إلك  0885مؾققن فرد طام  5 06

 1115و  0885كاث يف هعدادي ، وأكمر األمققـ مـ اإل1106مؾققن فرد طام  3 07إلك 

% يف 7 46% إلجؿالل األمققـ، وهـاقصت هذه الـسبة إلك 51وقد بؾغت كسبتفؿ حقالك 

  ويجب العؿؾ طؾك محق األمقة داخؾ الدولة الؿصرية  والجدول التالل 1106طام 

 يقضح بعض الـسب لشريحقف طؿرية داخؾ الدولة الؿصرية:

 (5جدول رقم )

 عام( 25-15ءة والؽتابة من إجؿالي السؽان )الشريحة العؿرية معدل االلؿام بالؼرا 

 الػرق مالقزيا مصر البقان                     السـة

1101 76 40 87 31 (-) 

1101 78 17 -  

1102 81 11 -  

1105 - 86 50  

1106 77 08   

1107 - 85 74  

 لبـك الدولي، مرجع سابقالجدول من اعداد الباحث باالعتؿاد عؾي قاعدة بقاكات ا

 ( هعـل أكف لؿ يستدل طؾك الـسبة خمل هذا العام      -مؾحقضة: )   

يتضح مـ الجدول أن طؾل الدولة الؿصرية بذل مجفقد أكرب يف محق األمقة لـصؾ 

بؿعدل اإللؿام بالؼراية والؽتابة إلك معدالت طالقة، وخاصة بقـ هذه الشريحة الفامة 

ؾ البشرية يف الؿستؼبؾ الؼريب، وهذا ما قامت بف مالقزيا كؿا هق التل هؿمؾ ققة العؿ

% كؿعدل لإللؿام بالؼراية والؽتابة بقـ هذه  74 85مقضح بالجدول فؼد وصؾت إلل

 الشريحة العؿرية الفامة وإن كان طؾقفا أيضا طؿؾ الؿزيد 
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الؿمشر الػرطل طدد الطؾبة والطالبات يف الؿدارس الماكقية يف مصر كبقـ يف هذا 

 وكسبتفا لؾؿدرسقـ مع اإلشارة الل دولة مالقزيا وذلؽ طؾك الـحق التالل:

 (6جدول رقم )

 كسبة الطؾبة إلى الؿدرسقن بؿرحؾة التعؾقم الثاكوية الحؽومقة  

 البقان

 

 

 

 السـوات

عدد الطؾبة بالتعؾقم 

ي الثاكوي الحؽوم

 يف مصر

عدد الؿدرسقن 

بالتعؾقم الثاكوي 

 الحؽومي يف مصر

كسبة الطؾبة إلى 

الؿدرسقن يف 

 مصر

كسبة الطؾبة إلى 

الؿدرسقن يف 

 مالقزيا

 

 الػرق

 

1100/1101 1548524 121 148 00 45 02 47 )+( 

1101/1102 1657116 132 175 00 27 02 81 )+( 

1102/1103 1670567 132 353 00 31 02 17 ()+ 

1103/1104 1778818 136 100 00 58 -  

1104/1105 1865330 136 857 01 11 02 10 )+( 

1105/1106 2017674 135 818 01 47 02 10 )+( 

1106/1107 2107678 138 141 01 80 01 17 (-) 

1107/1108 2160108 132 688 02 30 00 31 (-) 

ص االحصائي لؾتعؾقم قبل الجامعي أعداد مختؾػة، اإلدارة العامة عداد الباحث بـاء عؾى بقاكات الؿؾخإالجدول من 

مصر )ثاكوي عام وصـاعي وزراعي  لـظم الؿعؾومات ودعم اتخاذ الؼرار، وزارة التربقة والتعؾقم، والتعؾقم الػـي.

 وقاعدة بقاكات البـك الدولي. وتجاري وفـدقي والؿدرسقن تربوي وغقر تربوي( حؽومي فؼط،

كاكت  1100/1101ول السابؼ زيادة طدد الؿدرسقـ فـجد أهنا طام يتضح مـ الجد

ولؽـ يمحظ أن طدد الطؾبة زاد بالـسبة  688 132ألػ وزاد العدد إلك 148 121

لؾؿدرسقـ خاصة يف السـقات األخقرة، وهذا يدل طؾك أن كسبة الؿدرسقـ لؾطؾبة 

ة ذات أداي جقد يف هذا هتؿاشل مع دول ممشرات الؿعرفة  وهذا يعـل أن الدولة الؿصري

 الؿمشر هـا  
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بدراسة كسبة الطؾبة الل الؿدرس يف الؿرحؾة االبتدائقة يف الدولة الؿصرية، مع       

 اإلشارة الل دولة مالقزيا إلمؽاكقة بقان الؿققػ الؿصري وذلؽ صبؼا لؾجدول التالل:

 (7ل رقم )جدو

 كسبة الطؾبة إلي الؿدرسقن بالؿرحؾة االبتدائقة الحؽومقة 

 البقان

 

 

 السـوات

عدد الطؾبة بالتعؾقم 

االبتدائي الحؽومي 

 يف مصر

عدد الؿدرسقن 

بالتعؾقم االبتدائي 

 الحؽومي يف مصر

كسبة الطؾبة إلى 

الؿدرس يف 

 مصر

كسبة الطؾبة الي 

الؿدرس يف 

 مالقزيا

 

 الػرق

1100/1101 7713175 234 856 14 33 01 21 (-) 

1101/1102 7848232 245 148 14 03 01 11 (-) 

1102/1103 8117133 247 811 14 18 00 72 (-) 

1103/1104 8215746 264 310 13 68 00 30 (-) 

1104/1105 8521145 270 415 14 13 00 41 (-) 

1105/1106 01101872 271 161 15 08 00 50 (-) 

1106/1107 01345171 285 013 15 28 00 55 (-) 

1107/1108 00111101 282 111 16 88 01 (-) 

الجدول من اعداد الباحث بـاء عؾى بقاكات الؿؾخص االحصائي لؾتعؾقم قبل الجامعي أعداد مختؾػة، 

اإلدارة العامة لـظم الؿعؾومات ودعم اتخاذ الؼرار، وزارة التربقة والتعؾقم، والتعؾقم الػـي، قاعدة بقاكات 

 البـك الدولي

     https://data.albankaldawli.org/country 

الجدول السابؼ طدم زيادة الؿدرسقـ بؼدر كايف يف الدولة الؿصرية فبقـؿا يتضح مـ 

صالب لديفؿ مدرس، كاكت الـسبة يف  01كاكت الـسبة يف دولة مالقزيا أن كؾ حقالل 

، وهل كسبة هقضح بلن الدولة الؿصرية 1100صالب لديفؿ مدرس طام  15مصر أن كؾ 
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دائقة وخاصة أهنا مرحؾة هامة يف هؽقيـ طؾقفا زيادة طدد الؿدرسقـ يف الؿرحؾة االبت

 الطػؾ طؾؿقا وكػسقًا، وبذلؽ يعد الؿمشر مـخػض يف الدولة الؿصرية  

أضفرت بعض الدراسات أن التعؾقؿ العالل يمدي إلك هقفقر طقائد لؾخريجقـ 

هؾؽ الؿقجقدة يف  ومتقسط هذه العقائد آخذ يف االزدياد، وهتجاوز هذه العائدات

% مـ العؿالة يف االقتصاديات 11فـحق أكمر مـ   (0)مستقى التعؾقؿ األساسل والماكقي 

الؿتؼدمة هؿ طؿال معؾقمات فالعديد مـ طؿال الؿصاكع صاروا يستخدمقن رؤوسفؿ 

فالجامعات ممسسات طؾؿقة وهربقية ذات مستقيات رفقعة، هحكز   (1)أكمر مـ أيديفؿ 

قة يف إطداد الؽقادر الؿمهؾة لتتبقأ مراكز ققادية يف مختؾػ الؿجاالت يف مفامفا الرئقس

الؿجتؿع، وإطداد البحقث الـظرية والتطبقؼقة التل هتطؾبفا طؿؾقة التؼدم العؾؿل 

والتؽـقلقجل يف الؿجتؿع الؿقجقد فقفا، وخدمتف مـ خمل أكشطة طؾؿقة متعددة 

ور فعال يف هحؼقؼ أهدا  سقق ومختؾػة لتؽقن طؾك اهصال مستؿر بف، وصاحب د

     (2)العؿؾ 

هعد معدالت الؼقد يف التعؾقؿ العالل يف أي دولة ممشًرا لؼقاس اإلمؽاكقات و

ويقضح  والؼدرات البشرية المزمة لؾـفقض بالدولة والقصقل إلك مجتؿعات الؿعرفة،

                                                        

( د/ كقػقـ فرج إبراهقؿ إبراهقؿ، هؼققؿ أداي التعؾقؿ العالل يف مصر يف إصار اقتصاد الؿعرفة، اقتصاد الؿعرفة 0)

لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واإلحصاي وقضايا التـؿقة، الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون 

  01، ص1111فرباير  8-7والتشريع، 

( طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة 1)

  108االقتصادية، مرجع سابؼ، ص

حة لتطقير الدراسات العؾقا كؿدخؾ لتؾبقة متطؾبات (، رؤية مؼح21/3/1100( محؿقد طبد الؿجقد طسا )2)

   متاح21/0/1111 هؿ االصمع يف 2االقتصاد الؿبـل طؾك الؿعرفة، جامعة الؼدس الؿػتقحة، غزة، ص

 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WeYovJzTETUJ:https://s 
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زيا خمل الػحة هطقر كسبة االلتحاق بالتعؾقؿ العالل يف كمً مـ مصر ومالقالتالل الجدول 

 كالتالل: 1118/1101-1106/1107

 (8جدول رقم )

 معدل االلتحاق بالتعؾقم العالي من إجؿالي السؽان )%( 

 البقان        

 السـقات

 الػرق مالقزيا مصر

1101/1100 15 71 25 04 (-) 

1100/1101 16 62 26 50 (-) 

1101/1102 21 01 28 16 (-) 

1102/1103 20 16 28 40 (-) 

1103/1104 24 12 34 48 (-) 

1104/1105 22 75 35 65 (-) 

1105/1106 24 05 32 61 (-) 

1106/1107 27 13 34 02 (-) 

 عداد الباحث بـاء عؾي بقاكات البـك الدوليإالجدول من 

https://data.albankaldawli.org/country 

يتضح مـ الجدول السابؼ أن هـاك فرق بقـ مصر ودولة مالقزيا خمل سـقات 

الجدول، لذا يجب طؾل الدولة الؿصرية زيادة طدد الؿؾتحؼقـ بالتعؾقؿ العالل وخاصة 

أن الػارق بسقط هستطقع الدولة الؿصرية هجاوزه  مع ممحظة أن هؽقن زيادة طدد 

هـافسقة يف الطؾب طؾك مفاراهتؿ، حتك ال يصبح الؿؾتحؼقـ يف الجامعات الؿصرية زيادة 

خريجل الجامعات أكمر طرضة لؾبطالة مـ أولئؽ األقؾ هعؾقؿًا  ويتقح لفؿ فرص يف 

وضائػ طالقة الجقدة  هؼقم طؾك التؽـقلقجقا ويشجع طؾك االبتؽار واالبداع والدخقل 

   (0)يف اقتصاد الؿعرفة 

                                                        

 األول هشريـ –لؿـطؼة الشرق األوسط وشؿال افريؼقان أكتقبر  ( راجع: مجؿقطة البـؽ الدولل، اقتصاد جديد0)

  23ص ،1107

https://data.albankaldawli.org/country
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بقـ التعؾقؿ ومستقي الؿعقشة طمقة هبادلقة، فالتـؿقة االقتصادية  هعد العمقة

والؿعقشقة هتطؾب بالضرورة هـؿقة التعؾقؿ وهطقيره، ألن التؼدم الػـل يتطؾب بالضرورة 

 أجابا يـعؽس وهحسقـ مستقي الؿعقشة  (0)مستقيات هعؾقؿقة وهدريبقة ومفـقة مرهػعة 

 ، ووفؼااإلجؿالل الؿحؾل الـاهج كؿق كسبة مـ الرفع وبالتالل اإلكتاجقة مستقيات طؾك

 الدول بقـ االقتصادي الـؿق يف الػقارق مـ %41 %كسبة يعادل ما فان الدولل لؾبـؽ

 طـ الؿتحدة لألمؿ الؿركزي اإلصار أطرب وقد .هق التعؾقؿ الـامقة والدول الؿتؼدمة

 بالتعؾقؿ بؿجؿؾفا هعؾؼت ،األلػقة هذه يف الػؼر مـ لؾحد العالؿ يف إكؿائقة أهدا  ثؿاكقة

 يف كػسف يمبت الذي لؾػرد البشرية األكشطة ومجؿقع البشري الؿال برأس فاالهتؿام  (1)

   (2)الؿختؾػة  االقتصادية الػائدة هعؿ وبالتالل اإلكتاجقة زيادة طؾك ويعؿؾ طؿؾف مجال

ة البؾد ورفع فالؿقزة التـافسقة يف اقتصاديات الؿعرفة هساهؿ يف الـؿق االقتصادي وهـؿق

  ومـ (3)مؽاكتفا يف اقتصاديات الؿعرفة، والؿساهؿة يف هؼدم مستقي معقشة األفراد 

ممشرات هحسـ حقاة الػرد ارهػاع كصقب الػرد مـ إجؿالل الدخؾ الؼقمل وفؼًا لتعادل 

                                                        

( د/ محؿد طقسك زهران، اإلكػراق طؾك التعؾقرؿ وأثرره يف استدامرة الـؿرق )دراسة هطبقؼقة طؾك مصر(، اقتصاد 0)

إلحصاي والتشريع، الؿعرفة وقضايا التـؿقة، الؿمهؿر التاسع والعشرون، الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل وا

  15، ص7-8/1/1111

( راجع: بـ رمضان كجقؿة، االستمؿار يف رأس الؿال البشري ودورة يف الـؿق االقتصادي دراسة مقداكقة وققاسقة، 1)

  77مرجع سابؼ، ص

  81( الؿرجع السابؼ، ص2)

(4 ) Ph.D, Candidate Burcu Sakız, Semih Sakız, Knowledge Economy  and Turkey In Terms Of Innovation and 
Education, op,cit,p98.   
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 الؼقة الشرائقة باألسعار الجارية بالدوالر  ويقضحف الجدول التالل:

 (9جدول رقم )

 من إجؿالي الدخل الؼومي سـويًا وفؼًا لتعادل الؼوة الشرائقة كصقب الػرد  

 بالدوالر                                                                                 

البقان               

 السـوات  

 الػرق مالقزيا مصر

1101 8511 11 08841 11 (-) 

1100 8621 11 10181 11 (-) 

1101 8831 11 11141 11 (-) 

1102 01171 11 12361 11 (-) 

1103 01241 11 14111 11 (-) 

1104 01641 11 15271 11 (-) 

1105 00031 11 16351 11 (-) 

1106 00401 11 18071 11 (-) 

1107 01011 11 21541 11 (-) 

الـؼد العربي، التؼرير االقتصادي  الجدول من اعداد الباحث بـاء عؾي قاعدة بقاكات البـك الدولي، صـدوق

 .29، ص2119العربي، 

يتضح مـ الجدول السابؼ زيادة كصقب الػرد مـ إجؿالل الدخؾ الؼقمل خاصة يف 

سـقيًا  وإذا كظركا لدولة الؿؼاركة كجد أن كصقب الػرد  1107،1106، 1105األطقام 

مستقي كصقب ألػ دوالر وهق فارق كبقر جدًا، يقضح هػاوت  11 21541وصؾ إلك 

الػرد مـ إجؿالل الدخؾ الؼقمل بقـ الدولتقـ، مؿا يدل طؾك أن الدولة الؿصرية العؿؾ 

لرفع مستقي معقشة الػرد ورفع كصقبة مـ الدخؾ الؼقمل  وضعػ هذا الؿمشر يف 

 الدولة الؿصرية 
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فة وهراكؿفا، وحؾ الؿشؽمت التل هجابف يفد  البحث العؾؿل إلل زيادة الؿعر

  وأصبحت الدول األكمر هؼدمًا يف العالؿ هل الدول التل هعطل أولقية كبقرة (0)الؿجتؿع 

  ذلؽ هبد  صؼؾ الؿفارات والؿقاقػ الريادية واالبداطقة (1)لؾبحث العؾؿل والتطقير 

إلك أن الدستقر   وهجدر اإلشارة (2)وهطقير الجامعات حتل هصبح طالؿقة الؿستقى 

كص طؾك أن هؽػؾ الدولة حرية البحث العؾؿل، وهشجقع ممسساهف  1103الؿصري 

باطتباره وسقؾة لتحؼقؼ السقادة القصـقة وبـاي اقتصاد الؿعرفة  وبـاي اسحاهقجقة هـؿقة 

فالبحث واالبتؽار أساس االكتاج، وال يقجد اقتصاد يستطقع الـجاح دون   (3)مستدامة 

قاهب طالقة الؿفارات هستطقع االستجابة بشؽؾ إبداطل لؾتغقرات قاطدة مـ الؿ

طرفت مـظؿة   وقد (4)االقتصادية السريعة، وقادرة طؾك التطقير واستخدام الؿعرفة 

التعاون والتـؿقة االبتؽار طؾك أكف مجؿقع الخطقات العؾؿقة والػـقة والتجارية والؿالقة 

ة جديدة أو محسـة، واالستخدام التجاري المزمة لـجاح هطقير وهسقيؼ مـتجات صـاطق

ألسالقب وطؿؾقات أو معدات جديدة أو محسـة أو إدخال صريؼة جديدة يف الخدمة 

    (5) االجتؿاطقة

                                                        

(1)  United Nations Conference on Trade Development, World Investment Report, New York and Geneva, 
Transnational Corporations and the Internationalization,2005.  

البشري ودورة يف هعزيز ممشرات اقتصاد الؿعرفة وهؾبقة س الؿال أ( سـدس جاسؿ شعقبث، شذي سالؿ دلل، ر1)

  411، صاحتقاجات سقق العؿؾ يف العراق، مرجع سابؼ
(3 ) A Working Paper on Policy Implications, Programme on Innovation, Higher   Education and Research 
for Development (IHERD) Research Universities               
  Networking the Knowledge Economy  , Boston College 10-13 October 2012.         

( راجع: د/ محؿد فتحل طبد الفادي، اقتصاد الؿعرفة يف األدبقات العربقة: دراسة هحؾقؾقة ودروس مستػادة، 3)

  067، ص1108يـاير ، الؼاهرة،  0، العدد0الؿجؾة العؾؿقة لؾؿؽتبات والقثائؼ والؿعؾقمات، الؿجؾد

( راجع: د/ ديـا محؿد محقل الديـ، االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة وأهؿقة هـؿقة الؿقارد البشرية يف مالقزيا، 4)

  771مرجع سابؼ، ص

( األمؿ الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية االجتؿاطقة لغرب آسقا )االسؽقا(، آفاق االقتصاد الرقؿل يف الؿـطؼة 5)

 08بؼ، صالعربقة، مرجع سا
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 ولدراسة هذا الؿطؾب يؾزم بحث الؿمشرات السابؼ بقاهنا طؾك الـحق اآليت: 

هشغؾ ما يؼارب  القاليات الؿتحدة األمريؽقةأضفرت بقاكات معفد الققكسؽق أن 

باحما يف الصقـ رغؿ  0185، مؼابؾ 1107باحما سـقيا لؽؾ مؾققن كسؿة طام  3184

أما  (0)ا طؾك سقق البحث والتطقير هعداد سؽان الصقـ الؽبقر، مؿا يمكد سقطرة أمريؽ

بالـسبة لؾعامؾقـ يف البحث والتطقير العؾؿل يف مصر لؽؾ مؾققن كسؿة ال يتجاوز يف 

  والجدول التالل يقضح طدد العؾؿاي (1)، 1103% طام 0بعض األحقان كسبة 

 والؿفـدسقـ يف الدولة الؿصرية 

 ير )لؽل مؾقون شخص(عدد العامؾون يف مجال البحث والتطو  - (11جدول رقم)

 البقان        

 السـوات

 الػرق مالقزيا مصر

1101 381 30 0351 36 (-) 

1100 380 65 0537 77 (-) 

1101 406 03 0681 58 (-) 

1102 428 11 -  

1103 564 13 1143 06 (-) 

1104 561 83 1216 84 (-) 

1105 578 14 1285 43 (-) 

1106 566 01 -  

1107 575 61 -  

 عداد الباحث بـاء عؾي قاعدة بقاكات البـك الدولي.إالجدول من 

يتضح مـ الجدول قؾة طدد العامؾقـ يف مجاالت البحث والتطقير، وخاصة كذلؽ  

                                                        

   متاح يف،2/1/1111، هؿ االصمع يف 1107(، هرهقب الدول يف البحث العؾؿل 03/4/1108( الؿرسال)0)

 https://www.almrsal.com/post/833045                 

ورة يف الـؿق االقتصادي دراسة مقداكقة وققاسقة، رسالة ( بـ رمضان كجقؿة، االستمؿار يف رأس الؿال البشري ود1)

  28، ص1104/1105ماجستقر، جامعة أبق بؽر بؾؼايد، الجزائر، 

https://www.almrsal.com/post/717260
https://www.almrsal.com/post/833045
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كان طدد العامؾقن  1105طـد مؼاركتفا بدولة الؿؼاركة مالقزيا فعؾل سبقؾ الؿمال يف طام 

ألػان فرد، األمر يتضح معف  43 285 1فرد، كاكت العدد يف مالقزيا  18 578يف مصر 

 الػرق بقـ الدولتقـ، مؿا يضعػ هذا الؿمشر يف الدولة الؿصرية  

الدولة كحق اقتصاد الؿعرفة، زيادة حجؿ االكػاق طؾك البحث العؾؿل  يستؾزم هقجف

كـسبة مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل الذي يؿمؾ مجؿقع الـػؼات الجارية  والتطقر

والرأسؿالقة يف الؼطاطقـ العام والخاص طؾك االطؿال اإلبداطقة التل هجري بطريؼة 

وهـػؼ الدول الؽربى مبالغ هائؾة طؾك طؿؾقة    (0)مـفجقة بغرض االرهؼاي بالؿعار  

يف العالؿ أمريؽا  البحث العؾؿلقا طؾك التطقير والبحث والتطقير ، ومـ أكمر البؾدان إكػا

وألؿاكقا ، وأما طربقا فتعد الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ومصر مـ أوائؾ  القابانوالصقـ و

 35 365الؿتحدة األمريؽقة طؾك البحث والتطقير حقالل  فتـػؼ القاليات (2)الدول 

% مـ إجؿالل اإلكػاق 16، وهـػؼ أمريؽا بؿػردها كسبة  1107يف طام مؾقار دوالر 

وكاكت  مؾقار دوالر 48 261حقالل   1107أما الصقـ فؼد بؾغ إكػاقفا يف طام  العالؿل،

ألساسقة لؾؿعؾقمات، أما مالقزيا أولقياهتا كحق هحسقـ هطبقؼات التؼـقة، وهطقير البـقة ا

فؼد خصصت لف ما يؼارب اثـان بؾققن دوالر سـقيًا  أما ما يـػؼ يف القصـ العربل طؾل 

البحث العؾؿل فم يزال ضعقػًا جدًا، فؿصر كؿقذجًا لؾدول العربقة، كجد إن إكػاقفا 

                                                        

  510د/ محؿد أكس أبق الشامات، اهجاهات اقتصاد الؿعرفة يف البؾدان العربقة، مرجع سابؼ، ص (0)

   متاح يف،2/1/1111ؿ االصمع يف ، ه1107(، هرهقب الدول يف البحث العؾؿل 03/4/1108( الؿرسال)1)

 https://www.almrsal.com/post/833045    

https://www.almrsal.com/post/731566
https://www.almrsal.com/post/723856
https://www.almrsal.com/post/833045
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ػاق يف %( هؼريبًا، وهل كسبة هؼؾ بؽمقر طـ الؿتقسط العام لإلك0يصؾ إلك حقالل )

يقضح حجؿ االكػاق طؾك البحث العؾؿل والتطقير طام   والجدول التالل (0)العالؿ 

 لبعض الدول الؿختؾػة لبقان ما هؼدمة الدول لإلكػاق طؾل البحث العؾؿل: 1107

 (11جدول رقم )

 2118حجم االكػاق عؾى البحث العؾؿي والتطوير عام  

 مؾقار دوالر 

 الؽقيت قطر الؿغرب االمارات مصر السعقدية ألؿاكقا الصقـ أمريؽا الدولة

طام 

1107 
365 35 261 48 018 7 01 40 5 00 3 14 0 37 0 17 1 72 

خالل  11/11/2119يف  2118الجدول من اعداد الباحث بـاء عؾي ترتقب الدول يف البحث العؾؿي عام 

 https://wwwalmrsal.com  موقع

هـػؼف مصر طؾك البحث والتطقير يف  يتضح مـ الجدول السابؼ اكخػاض مؼدار ما

مصر مؼاركة بالدول بالجدول محؾ الؿؼاركة  وبالرجقع إلك بقاكات البـؽ الدولل حقل 

كسبة اإلكػاق طؾك البحث والتطقير إلك الـاهج الؿحؾك اإلجؿالل يتضح اكخػاض 

اإلكػاق طؾك هذا الؿجال مؼاركة بالـسب العالؿقة لإلكػاق، حقث لؿ يتعدى يف كؾ 

% مـ الـاهج الؿحؾك اإلجؿالل ويقضح الجدول التالل كسبة اإلكػاق 7 1ألحقال كسبة ا

إلك  1101طؾك البحث والتطقير إلك الـاهج الؿحؾك اإلجؿالل يف مصر خمل الػحة مـ 

 بالؿؼاركة بدولة مالقزيا  1107

                                                        

( إخمص باهر هاشؿ الـجار، االقتصاد الرقؿل والػجقة الرقؿقة يف القصـ العربل، كؾقة اإلدارة واالقتصاد، 0)

 28، ص1116جامعة الصربة، 



–
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 (12جدول )

 )%( كسبة االكػاق عؾى البحث العؾؿي والتطوير من إجؿالي الـاتج الؿحؾي 

 الػرق مالقزيا مصر السـة

1118/1101 1 32 0 13 (-) 

1101/1100 1 42 0 12 (-) 

1100/1101 1 40 0 18 (-) 

1101/1102 1 53 -  

1102/1103 1 57 0 15 (-) 

1103/1104 1 61 0 21 (-) 

1104/1105 1 60 0 33 (-) 

1105/1106 1 57 -  

1106/1107 1 61 -  

 احث اعتؿاد عؾي قاعدة بقاكات البـك الدوليالجدول من اعداد الب

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN 

يتضح مـ الجدول السابؼ اكخػاض كسبة اإلكػاق طؾك البحث والتطقير إلك الـاهج 

% مـ الـاهج 61 1جؿالل يف مصر حقث أهنا لؿ هتعدى يف كؾ األحقال كسبة الؿحؾك اإل

الؿحؾك اإلجؿالل خمل الجدول، وهل كسبة قؾقؾة وطـد مؼاركتفا بـسبة دولة الؿؼاركة  

 % 51 0مع ممحظة أيضًا أن هذه الـسبة هؼؾ طـ الؿتقسط العام العالؿل وهق

 الققم أما السؾع الؿادية، مـ يف الؿاضل هتؽقن العالؿ لدول الصادرات كاكت

 إكتاج طؾك صادراهتا يف هعتؿد الؿتؼدمة الدول فلصبحت كسبة كبقرة مـ صادرات

 مـ يذكر ال جزياً  هشؽؾ الؿعرفة زالت ال مـفا العربقة الـامقة وخاصة أما الدول الؿعرفة،

وقد اهتؿت مصر بتشجقع  كبقرة  اقتصادية هحديات هؼػ أمام يجعؾفا امؿ صادراهتا،

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN
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الك  1114مؾققن دوالر طام  01الصادرات طالقة التؽـقلقجقا، فؼد ارهػعت مـ حقالل 

%( مـ الـؿق 41وهمكد الدراسات طؾك أن )  (0) 1107مؾققن دوالر طام  014حقالل 

طمقة ققيررررة بقـ الـؿق االقتصادي االقتصادي يتلهك مـ التؼـقة الجديدة، وان هـاك 

وحجؿ االستمؿار التؼرـل والؿعؾقمايت، وان معدل كؿق الدخؾ الؼقمل يف الدول الؿتؼدمة 

فؼد بؾغت إيرادات اهصاالت التجزئة    (1)( مرة، 21يػقق معدلف يف الدول الـامقة بؿؼدار)

% مـ الـاهج 2 1 ، وهق ما يؿمؾ1105هريؾققن دوالر أمريؽل يف طام  6 0العالؿقة 

الؿحؾل اإلجؿالل العالؿل   وطؾك الؿستقي اإلقؾقؿل هظفر أهؿقة هذا الؼطاع يف دفع 

يف  1105الـؿق االقتصادي ال سقؿا يف العالؿ الـامل فتؿمؾ إيرادات االهصاالت يف طام 

 % يف آسقا1% مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل يف إفريؼقا والدول العربقة مؼاركة برر2الؿتقسط 

% يف 1والؿحقط الفادي واألمريؽقتقـ )باستمـاي القاليات الؿتحدة وكـدا( وأقؾ مـ 

    (2)رابطة الدول الؿستؼؾة وأوروبا  

( يجب UNCSTDحسب جؿعقة األمؿ الؿتحدة لؾعؾقم والتؽـقلقجقا مـ أجؾ التـؿقة )و

جقا طؾل الدول الـامقة كل هـدمج يف اقتصاد الؿعرفة أن هركز طؾك جاكب هؽـقلق

الؿعؾقمات واالهصاالت بحقث إذا كان استعؿال هذه األخقرة بغرض إقامة بـك هحتقة 

   (3) هؽؾػةمعؾقماهقة مؽؾػا، فنّن طدم استعؿالفا يؽقن أكمر 

                                                        

 –وجدي محؿد طبد ربف، اقتصاد الؿعرفة متطؾبات التحقل وممشرات الؼقاس مع اإلشارة الك )مصر ( د/ 0)

مالقزيا(، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة، الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد 

  1111فرباير  8-7السقاسل واإلحصاي والتشريع ،

 08االقتصادية االجتؿاطقة لغرب آسقا )االسؽقا(، مرجع سابؼ، ص( األمؿ الؿتحدة، الؾجـة 1)

  4، مرجع سابؼ، ص1107معفد التخطقط الؼقمل مصر، هؼرير ققاس مجتؿع الؿعؾقمات  (2)

( حسقـ العؾؿل، دور االستمؿار يف هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت يف هحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة )دراسة 3)

كس والجزائر(، رسالة ماجستقر، كؾقة العؾقم االقتصادية والعؾقم التجارية وطؾقم التسققر، مؼاركة بقـ مالقزيا وهق

 07م ص1101/1102، الجزائر، 0جامعة طباس سطقػ 
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والجدول التالل يقضح صادرات هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت مـ اجؿالل 

 صادرات السؾع يف مصر ومالقزيا:

 (13جدول رقم )

 تؽـولوجقا الؿعؾومات واالتصاالت من اجؿالي صادرات السؾع )%( صادرات 

 الػرق مالقزيا مصر السـة

1118/1101 1 03 23 10 (-) 

1101/1100 1 12 18 33 (-) 

1100/1101 1 13 16 81 (-) 

1101/1102 1 31 17 10 (-) 

1102/1103 1 73 17 62 (-) 

1103/1104 2 61 21 14 (-) 

1104/1105 1 61 21 42 (-) 

1105/1106 1 77 20 11 (-) 

 عداد الباحث بـاء عؾي قاعدة بقاكات البـك الدولي موقع عؾي االكتركتإالجدول من 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN 

الجدول هحسـ صادرات مصر مـ هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت يتضح مـ   

حتك اآلن  ولؽـ طـد مؼاركتفا بدولة مالقزيا كجد أهنا  1102/1103خاصة مـذ طام 

 هؼؾ بؼدر ما، مؿا يستؾزم العؿؾ طؾل زيادة هذا الؿمشر لؾتقجف كحق اقتصاد الؿعرفة 

شؽؾت بقاكات األبحاث وهطقيرها الؿمشرات األساسقة القتصاد الؿعرفة وهعؾؼ هذه 

البقاكات بؿمشرات دطؿ بؾد ما لؾبحث والتطقير ويشؿؾ ذلؽ االكػاق الحؽقمل، 

واالكػاق مـ الؿـظؿات الدولقة والشركات متعددة الجـسقات مـ أجؾ جعؾ مـتجاهتا 

العالؿقة مـ خمل احتؽارها لربايات االخحاع وشراي هـافس الؿـتجات يف السقق 

https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN
https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.ICTG.ZS.UN


–

73 

ويظفر ذلؽ أيضًا يف أهؿقة وضع الؼقاكقـ والسقاسات المزمة   (0)االبتؽارات الجديدة 

والجدول التالل يقضح طدد برايات   (1)لدطؿ برايات االخحاع وحؿاية الؿؾؽقة الػؽرية 

 االخحاع الؿسجؾة لؾدولة الؿصرية ودولة مالقزيا:

 (14جدول رقم)

 براءات االختراع الؿسجؾة لؾؿؼقؿقن 

 الػرق مالقزيا مصر السـة

1101 514 11 0120 11 (-) 

1100 507 11 0165 11 (-) 

1101 572 11 0003 11 (-) 

1102 530 11 0088 11 (-) 

1103 641 11 0242 11 (-) 

1104 607 11 0161 11 (-) 

1105 811 11 0018 11 (-) 

1106 0114 11 0055 11 (-) 

1107 886 11 0005 11 (-) 

  الجدول من اعداد الباحث بـاء عؾي قاعدة بقاكات البـك الدولي، موقع

https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.PAT.RESD?locations 

الجدول قؾة طدد األبحاث الؿسجؾة لؾدولة الؿصرية وخاصة طـد مؼاركتفا  يتضح مـ

ولؽـة طاد لمكخػاض مرة أخري مؿا زاد معف  1106بدولة مالقزيا  وإن هحسـ يف طام 

الػارق مرة أخري مؿا يستؾزم طؾل الدولة الؿصرية زيادة هذا الؿمشر كلحد ممشرات 

  اقتصاد الؿعرفة 

                                                        

( راجع: محسـ خضقر طباس، دور اقتصاد الؿعرفة يف هحؼقؼ التـؿقة البشرية )بؾدان مجؾس التعاون الخؾقجل 0)

 4، صوالعراق حالة دراسقة(، مرجع سابؼ

( طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة 1)

  111االقتصادية، مرجع سابؼ، ص

https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.PAT.RESD?locations
https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.PAT.RESD?locations
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طؾك الصعقد االقتصادي الؿحؾل، كؿا الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل لؼطاع االهصاالت 

مؾقار  3 82لقصؾ إلك  1107/1108%، خمل 5 05وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات بـسبة 

، مصحقًبا بارهػاع كسبة 1106/1107مؾقار جـقف خمل العام  0 71جـقف مؼاركة بر 

وطؿؾت  .%3% إلك 4 2مساهؿة الؼطاع يف الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل لؾدولة مـ 

شركة  005الحؽقمة طؾك زيادة ققؿة الؿخصصات الؿالقة الؿقجفة لدطؿ صادرات 

مؾققن جـقف، بجاكب زيادة متقسط  61محؾقة لخدمات هؽـقلقجقا الؿعؾقمات لتصؾ إلك 

وبؾغت  (.1(% 31-%21ة الؿحؾقة لؾصـاطات اإللؽحوكقة بـسبة الؼقؿة الؿضاف

 376 0إلل    1100صادرات خدمات مصر مـ خمل شبؽة االكحكت يف هناية طام 

وارهػاع إجؿالل صادرات خدمات هؽـقلقجقا الؿعؾقمات بـسبة مؾقار دوالر سـقيًا، 

ؾت يف مالقزيا صادرات مؾقار دوالر، بقـؿا وص 2 2مؾقار دوالر، مؼابؾ  5 2% إلك 0 8

، ووصؾت صادرات مصر مـ 1107مؾقار دوالر طام 31 81التؽـقلقجقا الؿتؼدمة إلل 

  (1)1107مؾقار دوال يف كػس العام  56 2هؽـقلقجقا الؿتؼدمة الؼائؿة طؾل الؿعرفة إلل 

والجدول التالل يقضح كسبة الؼقؿة الؿضافة التل هضقػفا الصـاطات التؽـقلقجقة كـسبة 

                                                        

، العقـ اإلخبارية، هؿ االصمع يف كؿق ققي وهحقل لؾرقؿـة 1108(، مصر 20/01/1108( محؿد طؾل)0)

  https://al-ain.com/article/communications-and-it-egypt -2019   متاح طؾل رابط 01/1/1111

( وزارة االهصاالت وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات، االسحاهقجقة الؼقمقة لمهصاالت وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات 1)

  11، ص1101ؿل يف ضؾ اقتصاد الؿعرفة يقكقق ، الؿجتؿع الؿصري الرق1101/1106

هقئة هـؿقة صـاطة هؽـقلقجقا الؿعؾقمات( ارهػاع صادرات مصر مـ هؽـقلقجقا  (1108فرباير  3("ايتقدا" -

       https://sis.gov.eg/Story/182406، متاح طؾك رابط: 01/1/1111الؿعؾقمات، رتؿ االصمع يف 

https://al-ain.com/article/communications-and-it-egypt
https://sis.gov.eg/Story/182406
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 الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل:مـ 

 (15جدول رقم)

 الؼقؿة الؿضافة )لؾتصـقع( من الـاتج الؿحؾي اإلجؿالي % 

 الػرق مالقزيا مصر السـقات

1100 04 66 12 21 (-) 

1101 05 06 12 03 (-) 

1102 05 50 11 73 (-) 

1103 05 66 11 76 (-) 

1104 05 61 11 18 (-) 

1105 05 73 10 71 (-) 

1106 05 33 10 75 (-) 

1107 05 17 10 45 (-) 

 عداد الباحث بـاء عؾي قاعدة بقاكات البـك الدولي مرجع سابقإالجدول من 

يتضح مـ الجدول السابؼ اهجاه الدولة الؿصرية لدطؿ التصـقع الذي يعتؿد طؾل 

التؽـقلقجقا ويؿمؾ ققؿة مضافة مـ الـاهج الؿحؾل، وإن كان ضفر مـ خمل الجدول أكف 

 حتاج إلل الؿزيد، وهػقق دولة الؿؼاركة بػارق بسقط هستطقع الدولة الؿصرية هجاوزه ي

وجقد طمقة بقـ ممشرات الؿعرفة يف هناية طرض هذا الؿبحث كجد هحؼؼ  الخالصة:

وممشرات اقتصاد الؿعرفة، فتحؼؼ ممشرات الؿعرفة يعد هام لتحؼؼ ممشرات اقتصاد 

قتصاد الؿعرفة طؾك التعؾقؿ وهق ذاهف بؿمشراهف الؿعرفة ال اكػصال بقـفؿا، فقؼقم ا

الؿختؾػة هؼقم طؾقة الؿعرفة، كذلؽ البحث العؾؿل بؿمشراهف الؿختؾػة  ويتضح كذلؽ 

 ضعػ الؽمقر مـ الؿمشرات السابؼ دراستفا مؼاركة بدولة مالقزيا  
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 المبحث الرابع

حافز االقتصادي قياس مؤشرات تكنىلىجيا المعلىمات وال

 وعالقته بالتنمية المستذامة في مصر عرفة القتصاد الم
يعد هذا الؿبحث استؽؿااًل لدراسة ممشرات اقتصاد الؿعرفة السابؼ بقاهنا، مستعقـا 

هساهؿ هحسقـ بقئة هؽـقلقجقا الؿعؾقمات بؿتغقرات الدراسة السابؼة  حقث 

واالهصاالت بشؽؾ إيجابل يف الـؿق االقتصادي، وطؿؾ هـؿقة مستدامة ويف هحسقـ 

وزيادة إكتاجقة العؿؾ مـ خمل الزيادة يف مستقى االستمؿار يف كظؿ الؿعؾقمات 

دول هقضح الشقاهد التطبقؼقة ان أكمر الفؿـذ بداية الؼرن العشريـ   (0)واالهصاالت 

هؼدما هل أكمرها اكػاقًا طؾك ممشرات اقتصاد الؿعرفة وخاصة وأن العمقة بقـ االكػاق 

طؾك البحقث والتطقير، وكؿق االبتؽار، وكؿق الـاهج الؿحؾل االجؿالل محؼؼة يف العديد 

فالؿحددات الرئقسقة لمقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة يف أي   (1)مـ الدراسات التطبقؼقة 

يف إصار هؼققؿ الؿعرفة، وممشرات األداي االقتصادي ممؾ  لك البـؽ الدوللدولة هستـد إ

  وبدراسة هذا (2)كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل ومعدل الـؿق االقتصادي 

الؿبحث هتحؼؼ فرضقة البحث الماكقة وهل وجقد طمقة ذات داللة بقـ اقتصاد الؿعرفة 

 دراسة هذا الؿبحث يستؾزم ذلؽ بقان اآليت:وهـؿقة اقتصادية مستدامة مـ طدمف  ول

                                                        

( د/ كقػقـ فرج إبراهقؿ إبراهقؿ، هؼققؿ أداي التعؾقؿ العالل يف مصر يف إصار اقتصاد الؿعرفة، اقتصاد الؿعرفة 0)

وقضايا التـؿقة، الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واإلحصاي 

 00، ص1111فرباير  8-7والتشريع، 

بر محؿد محؿد طبد الجقاد، هحديات اقتصاد الؿعرفة    واكجازات االقتصاد التؼؾقدي، مرجع سابؼ، جاد/ ( 1)

 01ص

(3 ) Ph.D.Candidate Burcu Sakız, Semih Sakız, Knowledge Economy  and Turkey In Terms Of Innovation and 
Education, op.cit,p98.   
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 بقئة هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت الؿطؾب األول: 

 الحافز االقتصادي والـظام الؿمسسل  الؿطؾب الثاين:

 اقتصاد الؿعرفة والتـؿقة االقتصادية الؿستدامة الؿطؾب الثالث: 

ذا الؿطؾب طـ مدي استعداد الدولة لتجفقز البـقة التحتقة التل يؼقم طؾقفا يعرب ه

وُيعد ممشر كشر هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت طؾك قدر كبقر   (0)اقتصاد الؿعرفة 

مـ األهؿقة خاصة مع هزامـ االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة بؼاطدة هؽـقلقجقة ممئؿة 

الـشاصات الؿؽمػة يف الؿعرفة واإلكتاج وكشر  ازدهارـ وهذا ما أدى إلك هعزيز مشحك بق

ويتضح محقر بقئة هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت مـ  (1)التؽـقلقجقا الجديدة 

 خمل طدة ممشرات فرطقة كتقلك دراستفا طؾك الـحق التالل:

كقزة المالمة القتصاد الؿعرفة فتؽـقلقجقا هعد هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت الر

طؾل هخزيـ الؿعؾقمات ومعالجتفا ومـ ثؿ اسحجاطفا،  هعؿؾ االهصاالت والؿعؾقمات

وكذلؽ هقصقؾفا بعد ذلؽ طرب أجفزة االهصاالت الؿختؾػة إلك أي مؽان يف العالؿ 

السقاسات وهتجسد أهؿقة هذا يف وضع الؼقاكقـ و (2)استؼبالفا مـ مؽان يف العالؿ  أو

                                                        

تصادية واالجتؿاطقة لغرب آسقا )االسؽقا(، آفاق االقتصاد الرقؿل يف ( راجع: األمؿ الؿتحدة، الؾجـة االق0)

 05الؿـطؼة العربقة، مرجع سابؼ، ص

( د/ جمل حسـ حسـ طبد اهلل، التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة ودوره يف الـفقض بخطط التـؿقة يف مصر )دراسة 1)

  01مؼاركة(، مرجع سابؼ، ص

دراسة هحؾقؾقة مؼاركة  "، اقتصاد الؿعرفة واالستمؿار يف رأس الؿال البشري( إبراهقؿ طبد اهلل طبد الرؤو  محؿد2)

  011، مرجع سابؼ، ص"مع التطبقؼ طؾك مصر
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المزمة التل هسفؾ العؿؾ باقتصاد الؿعرفة وهتد  إلك جعؾ هؽـقلقجقا الؿعؾقمات 

وذلؽ مـ خمل هذلقؾ العقائؼ أمام الحصقل طؾك  واالهصاالت أكرب يسر وإهاحة،

ضفر أثر االقتصاد الؿعريف واضحًا طؾك مستقي العالؿ مـ خمل  (0)الؿعؾقمات، 

ا قطاع االهصاالت وهؼـقة الؿعؾقمات حتك بات قطاع معدالت الـؿق الؽبقرة التل حؼؼف

% مـ الـاهج الؿحؾل  4 5الخدمات وحدة الؿـضؿ لؼطاع االهصاالت يشؽؾ كحق 

% 31مؾققن شخص، فقؿا كؿت صادرات الؼطاع بـسبة  011العالؿل ويقضػ كحق 

   ومـ الؼطاطات أيضًا التل اكضؿت لؼطاع االهصاالت 1104-1101خمل الػحة مـ 

ؼـقة الؿعؾقمات التجارة االلؽحوكقة حقث بؾغ حجؿ سقق طؿؾقات التجارة وه

% مـفا هتؿمؾ يف طؿؾقات التبادل اإللؽحوين 81هريؾققن دوالر،  2 14االلؽحوكقة كحق 

والباقل يتؿمؾ يف طؿؾقات   Business to business e-commerceما بقـ قطاطات األطؿال 

  Business to consumers (1)ات األطؿال والؿستفؾؽقـ التبادل اإللؽحوين ما بقـ  قطاط

يف الؿائة،  6 6بالـسبة الشحاكات التؾقػقكات المابتة، يبؾغ متقسط البؾدان العربقة 

يف  4 27الؿتؼدمة البالغ  يف الؿائة ومتقسط البؾدان 5 02مؼاركة مع متقسط طالؿل يبؾغ 

   (2)الؿائة 

                                                        

، متاح طؾل 0/0/1111، العقائد الرقؿقة، هؿ االصمع يف1105( البـؽ الدولل، هؼرير طـ التـؿقة يف العالؿ 0)

       https://openknowledge.worldbank.org رابط:

  15-14د/ هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، مرجع سابؼ، ص ( راجع:1)

( األمؿ الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية واالجتؿاطقة لغرب آسقا )االسؽقا(، آفاق االقتصاد الرقؿل يف الؿـطؼة 2)

   15مرجع سابؼ، ص العربقة،

https://openknowledge.worldbank.org/
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 ويقضح الجدول التالل:

 (16جدول رقم )

 2116اشتراكات شبؽة الفاتف الثابت يف بؾدان عربقة  

 البؾدان الؿتؼدمة السعقدية مصر الجزائر هقكس االمارات الدولة

اشحاكات الفاهػ 

مـ  011المابت )لؽؾ 

 السؽان

 

12 32 

 

7 48 

 

7 13 

 

5 37 

 

00 85 

 

27 01 

األمم الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية واالجتؿاعقة لغرب آسقا  الجدول من اعداد الباحث باالعتؿاد عؾى

 .2118)االسؽوا(، آفاق االقتصاد الرقؿي يف الؿـطؼة العربقة، 

يتضح مـ الجدول اكخػاض كسب اشحاكات مصر يف الفقاهػ المابتة مؼاركة بدول 

بـقة هحتقة لزيادة االشحاكات وهرخقص أسعار الخدمة الجدول مؿا يستؾزم زيادة طؿؾ 

الؿؼدمة مؿا يشجع الؿقاصـقـ طؾك االشحاك وطؿؾ هـؿقة مستدامة  ويقضح الجدول 

التالل اشحاكات التؾقػقكات المابتة لؽؾ مائة شخص بالدولة الؿصرية مؼاركة بدولة 

 مالقزيا 

 (17جدول)

 ص من السؽاناشتراكات التؾقػوكات الثابت لؽل مائة شخ 

 الػرق مالقزيا مصر السـقات

1100 01 20 04 68 (-) 

1101 8 81 04 68 (-) 

1102 6 61 04 28 (-) 

1103 5 87 03 66 (-) 

1104 5 63 03 72 (-) 

1105 5 37 04 65 (-) 

1106 5 74 10 05 (-) 

1107 6 88 11 30 (-) 

 كات البـك الدولي.عداد الباحث بـاء عؾى بقاكات قاعدة بقاإالجدول من 
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يتضح مـ الجدول أن الدولة الؿصرية طؾقفا زيادة االستمؿارات يف بـاي بـقة هحتقة 

لؾتؾقػقكات المابتة، وكؿا هق واضح مـ الجدول قؾة طدد الؿشحكقـ بالؿؼاركة بدولة 

 مالقزيا 

 1100% طام 5 7طة لؾصحػ العامة محؾًقا وخارجًقا بـسبة هراجع طدد الـسخ الؿقز

مؼابؾ  1100مؾققن كسخة طام  8 811، حقث بؾغ طدد الـسخ 1101مؼاركة بعام 

  وأن هقزيع الصحػ والدوريات واإلذاطة الؿسؿقطة 1101مؾققن كسخة طام 1 0116

العامة  ، لقبؾغ طدد الصحػ1101% مؼاركة بعام 1 17والؿرئقة سجؾ اكخػاضا قدره 

صحقػة  031مؼابؾ  1100صحقػة حزبقة طام  01صحقػة طامة مـفا  011التل صدرت 

  وأوضح التؼرير أن اكخػاض طدد الدوريات 1101صحقػة حزبقة طام  12طامة مـفا 

الصادرة بالؼطاطات )الحؽقمل والعام واألطؿال العام والخاص( سجؾ كسبة اكخػاض 

  وبؾغ طدد 1101دورية طام  253مؼابؾ  1100دورية طام  138% لقبؾغ 5 20قدرها 

 1106 طام صحقػة 65 مؼابؾ 1107 صحقػة طرام 61الصحػ التل صدرت 

  (0)طـ اإلصدار  الصحػ بعض هققػ بسبب وذلؽ ٪ 8 6 كسبتف بؾغت باكخػاض

                                                        

هؿ االصمع يف  1107( الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحصاي، الـشرة السـقية لإلحصايات المؼافقة لعام 0)

 :متاح طؾل رابط  1/3/1111

 http://www.soutalomma.com/Article/904062  

http://www.soutalomma.com/Article/904062
http://www.soutalomma.com/Article/904062
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هر بقصػفا أداة لتؼقيؿ الؼاطدة يقضح هذا الؿطؾب هقافر أجفزة الحاسبات والؽؿبقق

ووضع الؼقاكقـ والسقاسات لؾعؿؾ باقتصاد الؿعرفة التل هجعؾ  (1) الؿعؾقماهقة

  (1)هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت أكمر إهاحة ويسر، وحؿاية الؿؾؽقة الػؽرية 

 ولدراسة هذا يؾزم بحث الؿمشرات السابؼة طؾك الـحق اآليت:

هحقل الفاهػ الؿحؿقل إلك كؾ مؽان يف العالؿ ووصؾت إيرادات الؿحؿقل طام 

مؾقار دوالر أمريؽل، ففـاك طمقة بقـ الـؿق االقتصادي وكؿق إيرادات  813إلل  1103

 الفقاهػ الؿحؿقلة يف األسقاق، ويجب العؾؿ بلن كؿق إيرادات الفاهػ الؿحؿقل هعتؿد

وحسب بقاكات االهحاد الدولل  طؾل هسفقؾ خدمات االكحكت طرب الفاهػ الؿحؿقل 

 011لؽؾ  58 06بؾغ طدد الؿشحكقـ يف الفاهػ الـؼال  1111لمهصاالت يف هناية 

أما  66 07كسؿة يف القصـ العربل، وهق يؼحب كمقرًا مـ الؿستقى العالؿل والبالغ

كحد  77 64كبقر جدًا إذ هبؾغ الـسبة يف اإلمارات  التػاوت فقؿا بقـ الدول العربقة فنكف

    (2)يف السقدان كحد أدكك  48 1أطؾك و

                                                        

دراسة هحؾقؾقة مؼاركة  "طبد اهلل طبد الرؤو  محؿد، اقتصاد الؿعرفة واالستمؿار يف رأس الؿال البشري ( إبراهقؿ0)

  023، مرجع سابؼ، ص"مع التطبقؼ طؾك مصر

( طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ طؿؾقة التـؿقة 1)

  111سابؼ، صاالقتصادية، مرجع 

الصادر طـ االهحاد الدولل لمهصاالت  1107معفد التخطقط الؼقمل مصر، هؼرير ققاس مجتؿع الؿعؾقمات  (2)

  4، مرجع سابؼ، ص1108/1111الؿتابعات العؾؿقة  ،ITUبجـقػ 
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 :والجدول التالل يقضح ذلؽ

 (18جدول رقم)

 2116اشتراكات شبؽة الفاتف الـؼال يف بؾدان عربقة  

 البؾدان الؿتؼدمة السعقدية مصر الجزائر هقكس االمارات الدولة

االشحاكات يف 

لـؼال )لؽؾ الفاهػ ا

 مـ السؽان( 011

 

113 11 

 

014 71 

 

006 11 

 

012 6 

 

046 5 

 

016 21 

األمم الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية واالجتؿاعقة لغرب آسقا  الجدول من اعداد الباحث باالعتؿاد عؾى

 .2118)االسؽوا(، آفاق االقتصاد الرقؿي يف الؿـطؼة العربقة، 

 ؿا يف الجدول التالل يتضح اآليت:وطـد طؿؾ مؼاركة مع دولة مالقزيا ك

 (19جدول رقم )

 اشتراكات الفواتف الـؼالة لؽل مائة شخص من السؽان 

 الػرق مالقزيا مصر السـقات

1100 87 58 016 85 (-) 

1101 001 10 031 05 (-) 

1102 001 67 034 82 (-) 

1103 014 30 041 32 (-) 

1104 010 61 034 61 (-) 

1105 012 43 030 54 (-) 

1106 015 65 025 01 (-) 

1107 84 18 023 42 (-) 

 عداد الباحث بـاء عؾي قاعدة بقاكات البـك الدولي.إالجدول من 

يتضح مـ الجدول هؼدم مصر يف هذا الؿمشر بشؽؾ جقد وطؾقفا الؿزيد فؼد هجاوزت 

ق حاجز الؿائة، وإن كان هذا ه1106حتك  1101الـسبة يف معظؿ السـقات مـ طام 

 السؿة العالؿقة، فدولة كؿالقزيا حدث فقفا ذلؽ ووصؾت إلل كسب مرهػعة أيضًا 
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هعد الحقاسقب مـ الؿمشرات القاضحة لؼقاس درجة هطقر الؿجتؿعات يف أي بؾد، 

حقث  11 8الؿعدل العالؿل  بقـؿا يبؾغ 61 5حقث بؾغ معدل الدول العربقة مجتؿعة 

شفدت بعض الدول العربقة خصقصًا يف اإلمارات وقطر والؽقيت والبحريـ كسبة 

ويعّد وجقد طالؿقة، وأما بؼقة الدول العربقة فؿا زالت بعقدة طـ الؿعدالت العالؿقة  

الحاسقب شرط ضروري مسبؼ لتقصقؾ االكحكت، وقد شفدت دول العالؿ كافة 

كمافة الحقاسقب، مؿا وسرّع الػجقة الرقؿقة بقـ الدول الؿتؼدمة والدول  ارهػاطًا حادًا يف

 .ويقضح الجدول التالل طدد أجفزة الحاسب الؿستقردة  (0)الـامقة 

 (21جدول رقم)

 عدد أجفزة الؽؿبقوتر والخدمات األخرى ذات الصؾة )% من واردات الخدمات( مقزان الؿدفوعات 

 الػرق مالقزيا مصر السـة

1100 16 47 24 68 (-) 

1101 17 11 26 12 (-) 

1102 17 88 27 52 (-) 

1103 14 44 26 32 (-) 

1104 18 42 31 13 (-) 

1105 13 74 31 48 (-) 

1106 25 07 31 82 (-) 

1107 6 65 03 72 (-) 

 عداد الباحث بـاء عؾى قاعدة بقاكات البـك الدولي.إالجدول من 

 1106حتل طام 1100لحاسبات الؿستقردة مـ طام يتضح مـ الجدول زيادة طدد ا

 وبـسبة هؼحب مـ مالقزيا، مؿا يساطد طؾك استخدام االكحكت وهؽـقلقجقا العصر  

                                                        

  4، صالؿرجع السابؼ  (0)



–

 

84 

الؿتؼدمة يف مختؾػ الـشاصات  اكتشرت هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصال بالدول

اإلكساكقة فلصبحت مػتاح الؿستؼبؾ، وهعرب طـ اكدماجفؿ يف اقتصاد الؿعرفة مـ خمل 

يحتاج الؿقاصـقن والشركات يف مـطؼة الشرق و  (0)ممسساهتا الؿرهبطة باإلكحكقت 

األوسط وشؿال افريؼقا الحصقل طؾك خدمات االكحكت بلسعار معؼقلة لمستػادة مـ 

  وهبذل الدولة الؿصرية جفقدًا متقاصؾة لجعؾ الحقاسقب واالكحكت (1)ػرص الرقؿقة ال

متاحقـ يف الؿدارس لتحسقـ الـظام التعؾقؿل يف البؾد وإدخال هؽـقلقجقا الؿعؾقمات يف 

ارهػع طدد االفراد الؿستخدمقـ لشبؽة االكحكت يف مصر مـ   و(2)الؿـفج الدراسل 

 1114% طام  64 01%( الك  0)اقؾ مـ  1111ان طام % كـسبة مـ طدد السؽ 51 1

% طام  36وارهػعت الك حقالل  1104% طام  71 26ثؿ الك  1101% طام  51 10الك 

ويـبغل طؾك الدول هحػقز وهعزيز فرص القصقل إلك خدمات اإلكحكت    (3) 1107

، وضع لتعزيز القصقل إلك الؿعرفة وهؼديؿ التقطقة حقل كقػقة استخدام اإلكحكت

   (4)السقاسات والتشريعات الفادفة إلك هعزيز حرية القصقل إلك اإلكحكت 

                                                        

  17ائر، مرجع سابؼ، ص( بغدادي، باي غالل، مساهؿة اقتصاد الؿعرفة يف حؿاية البقئة حالة الجز0)

  27ص ،1107 األول هشريـ –( البـؽ الدولل، اقتصاد جديد لؿـطؼة الشرق األوسط وشؿال افريؼقا، أكتقبر 1)

( راجع: د/ طؾل كاضؿ همل، واقع اقتصاد الؿعرفة يف العراق وسبؾ اإلفادة مـ هجارب بعض الدول العربقة، 2)

  051مرجع سابؼ، ص

 –بف، اقتصاد الؿعرفة متطؾبات التحقل وممشرات الؼقاس مع اإلشارة الك )مصر ( د/ وجدي محؿد طبد ر3)

  4مالقزيا( مرجع سابؼ، ص

( الؿـتدي اإلطممل السـقي السابع، هؽـقلقجقا االطمم واالهصال وهحؼقؼ اقتصاد الؿعرفة آلقات االكدماج 4)

  7م، مرجع سابؼ، ص1105هر/0326-الرياض-ومتطؾبات الـؿق الؿعريف، 
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أن يؽقن أكمر مـ كصػ سؽان العالؿ مقصقلقن باإلكحكت بـفاية طام وهسبب هذا يف 

مؾقار  8 2يف الؿائة مـ األفراد أي ما يساوي  1 40وطدد مستعؿؾل اإلكحكت  1107

جتؿع معؾقمات طالؿل أكمر شؿقاًل  فػل كسؿة  ويؿمؾ ذلؽ خطقات هامة كحق م

  (0)البؾدان الؿتؼدمة، هـاك أربعة أفراد مـ بقـ كؾ خؿسة أفراد مقصقلقن باإلكحكت 

   ويتضح مـ الجدول التالل طدد األفراد مستخدمل االكحكت يف مصر ومالقزيا 

 (21جدول رقم)

 عدد األفراد مستخدمي االكتركت كـسبة من السؽان )%( 

 الػرق مالقزيا مصر السـوات

1101 10 5 45 2 (-) 

1100 14 5 50 1 (-) 

1101 15 3 45 7 (-) 

1102 18 3 46 15 (-) 

1103 22 81 52 56 (-) 

1104 26 71 60 16 (-) 

1105 30 14 67 68 (-) 

1106 33 84 71 03 (-) 

1107 35 81 70 11 (-) 

جتؿاعقة لغرب آسقا )االسؽوا(، آفاق االقتصاد الرقؿي يف الؿصدر: األمم الؿتحدة، الؾجـة االقتصادية واال

 .27، ص2118الؿـطؼة العربقة، 

مـ بقاكات الجدول السابؼ اكخػاض كسبة األفراد الؿستخدمقـ لشبؽة يتضح 

م  1101االكحكت يف مصر مؼاركة باألفراد الؿستخدمقـ لإلكحكت بؿالقزيا، فػل طام 

                                                        

(، التؼارير اإلحصائقة مؾخص هـػقذي، هؼرير ققاس مجتؿع 1108) ((ITU( االهحاد الدولل لمهصاالت 0)

  1، ص1107الؿعؾقمات ، 
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% مـ السؽان أي أكمر مـ  2 45لقزيا بؾغت الـسبة % يف مصر، يف ما 5 10كاكت الـسبة 

أي أكمر مـ واحد وثؿاكقن يف  11 70كصػ طدد السؽان  بقـؿا وصؾت مالقزيا إلل 

الؿائة يستخدمقن االكحكت، وما زالت الـسبة يف مصر لؿ هصؾ الل كصػ طدد السؽان  

مازالت مصر  ويتضح مـ هـا مدي الػجقة يف استخدام االكحكت، مؿا يتبقـ معف اكف

هحتاج خطقات وجفد أكرب لمهتؿام باكتشار االكحكت ألكف يعد حؾؼة القصؾ بقـ وسائؾ 

 االهصال وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات    

 وجقد طمقة ذات داللة بقـيتؿ يف هذا الؿطؾب دراسة الػرضقة الماكقة لؾبحث وهل 

اقتصاد الؿعرفة والتـؿقة االقتصادية الؿستدامة خاصة بعد استؽؿال دراسة ممشرات 

اقتصاد الؿعرفة الؿؼححة وثبقت وجقد طمقة واضحة بقـ ممشرات الؿعرفة واقتصاد 

أوضحت الدراسات أن التؼدم يف الدول الغربقة لؿ يؽـ كتقجة لؾـؿق يف فؼد الؿعرفة  

أيضا كتقجة االستمؿار يف رأس الؿال البشرى، ومـ رأس الؿال الؿادي فحسب، وإكؿا 

ثؿ فان هـاك طمقة بقـ درجة الؿعرفة كؿتغقر مستؼؾ والتـؿقة االقتصادية كؿتغقر هابع 

فتضطؾع الؿعرفة بدور محقري يف اقتصاد الؿعرفة، باطتبارها أداة أساسقة لرفع مستقى 

ات التل هتقح لألفراد االطتؿاد أداي الؿقارد البشرية الؿمهؾة، وهـؿقة الؼدرات والؿفار

طؾك أكػسفؿ وزيادة قدراهتؿ طؾك االبتؽار  وباطتبارها ذات ققؿة إكتاجقة هقازى رأس 

الؿال الؿادي الؿتؿمؾ يف األدوات والتجفقزات الؿستخدمة يف طؿؾقات اإلكتاج، ومـ 

تؿاطل أهؿ العقامؾ الؿمثرة لقس فؼط يف اإلسراع بقهقرة التـؿقة ومستقى الرفاه االج

لؾؿقاصـ، بؾ أيضًا يف ضؿان استدامة التـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة، وكؾ هذه 
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  فرأس الؿال (0)الؿتغقرات الؿعرفقة ما هل إال دطائؿ لبـاي اقتصاد الؿعرفة وممشراهف 

البشري يعد العؿقد الػؼري القتصاد الؿعرفة والؿػتاح الرئقسل لـجاح التـؿقة 

% مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل يف دول  41طؾك ذلؽ أن أكمر مـ    والدلقؾ(1)الؿستدامة، 

يعد اقتصاد الؿعرفة و  (2)مـظؿة التعاون االقتصادي والتـؿقة مصدره التؼدم الؿعريف 

قاطدة أساسقة هـطؾؼ مـفا مبادرات التـؿقة االقتصادية وهق مؼقاس هؼدم الدول ولف كتائج 

مـفا واالكتاجقة والخدمقة وغقرها بالشؽؾ الذي  طؾك كافة الؼطاطات التـؿقية االقتصادية

  (3)يؼقد الك زيادة ثروة الؿجتؿع وزيادة اكتاجقة االقتصاد وهحسقـ كقطقة اإلكتاج 

فالـفقض بالتـؿقة مـ خمل ما أدت إلقة التؼـقات الرقؿقة مـ اهساع كبقر يف قاطدة 

التـظقؿ والتعاون بقـ  الؿعؾقمات، وخؾؼ سؾع معؾقماهقة، واالسفام يف زيادة مستقيات

الجفات االقتصادية الػاطؾة، هق ما أثر طؾك كقػقة طؿؾ الشركات، وكقػقة بحث الـاس 

واستخدام االكحكت أيضًا كؿمشر القتصاد الؿعرفة يشجع   طـ فرص العؿؾ الؿتاحة

طؾك اكدماج الشركات يف االقتصاد العالؿل بتقسقع كطاق التجارة وزيادة إكتاجقة رأس 

وهؽمقػ الؿـافسة يف السقق، وهق ما يحػز بدورة طؾل االبتؽار واستغمل رأس الؿال 

                                                        

( د/ احؿد السقد محؿد رمضان، االستمؿار يف رأس الؿال البشرى كلحد آلقات هعزيز اقتصاد الؿعرفة ودوره يف 0)

  04ة مالقزيا(، مرجع سابؼ، صهحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة )مع اإلشارة لتجرب

دراسة  "( بق لصباغ رياض، التـؿقة البشرية الؿستدامة واقتصاد الؿعرفة يف الدول العربقة القاقع والتحديات 1)

  78القؿـ، مرجع سابؼ، ص-الجزائر-مؼاركة: االمارات العربقة الؿتحدة

  88-78( الؿرجع السابؼ، ص2)

ؿ دلل، راس الؿال البشري ودورة يف هعزيز ممشرات اقتصاد الؿعرفة ( راجع: سـدس جاسؿ شعقبث، شذي سال3)

  411، صوهؾبقة احتقاجات سقق العؿؾ يف العراق، مرجع سابؼ
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الؿال البشري، ويتقح لؾؿقاصـقـ الحصقل طؾل الخدمات العامة، وهعزيز قدرات 

       (0)الحؽقمة 

وجقد كسبة طالقة مـ الصـاطات طالقة ومتقسطة التؽـقلقجقا والخدمات الؿالقة كؿا و

لة كحق اقتصاد الؿعرفة وبالتالل يصب هذا يف زيادة الـاهج سبؼ دلقؾ طؾل هقجف الدو

الزيادة الـسبقة يف الـاهج الؿحؾل أو حصة الػرد مـ الـاهج ف   (1)الؿحؾل اإلجؿالل 

الؿحؾل خمل فحة زمـقة محددة، يعرب طـ الـؿق االقتصادي ومـ هـا كمحظ أن الـؿق 

ؼدم التؽـقلقجل، وهغقرات إيديقلقجقة االقتصادي زيادة مستؿرة يف الـاهج الؼقمل، والت

وممسسقة هساكد الـؿق  بذلؽ فان الـؿق االقتصادي هق متغقر كؿل يؼقس التغقر الـسبل 

يف حجؿ الـاهج الحؼقؼل ويعرب طـ التقسع االقتصادي، والؿؼدرة االقتصادية، فالتغقر يف 

 الـاهج الـؿق االقتصادي طـ صريؼ هحؼؼ ممشرات اقتصاد الؿعرفة يظفر أيضا يف

  وفًؼا لتؼديرات هقئة األمؿ الؿتحدة فنن اقتصاد الؿعرفة ُيسقطر (2)الؿحؾل االجؿالل 

%( مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل العالؿل، ويشفد هذا االقتصاد كؿًقا 6طؾك حقالل )

% هؼريًبا مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل لؾدول األطضاي يف 41-% 01سـقًيا يحاوح بقـ 

وبل، بسبب اهتؿام هذه الدول باستخدام هؼـقات االهصاالت وهؽـقلقجقا االهحاد األور

  (3)الؿعؾقمات 

                                                        

  01-00، مرجع سابؼ، ص1105( البـؽ الدولل، العقائد الرقؿقة، هؼرير طـ التـؿقة يف العالؿ، 0)

لؿعرفة وأهؿقة هـؿقة الؿقارد البشرية يف مالقزيا، مرجع ديـا محؿد محقل الديـ، االقتصاد الؼائؿ طؾك اراجع:  (1)

  775سابؼ، ص

( راجع: بـ رمضان كجقؿة، االستمؿار يف رأس الؿال البشري ودورة يف الـؿق االقتصادي دراسة مقداكقة وققاسقة، 2)

  38مرجع سابؼ، ص

الشامؾة والؿستدامة يف االقتصراد  ( د/ أبرق هـطرش طبرد الؿجقررد أحؿرد، اقتصاد الؿعرفة والتـؿقة الصـاطقة3)

التاسع والعشريـ لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد  الؿمهؿرالؿصرري والعالؿرل، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة، 

  5،ص1111/ فربايرر /  8 -  7خمل الػحة   السقاسل واإلحصاي والتشريع،
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 :(1)ومن أهم الؿؤشرات االقتصادية لؾتـؿقة الؿستدامة  -

كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل: ويحسب هذا الؿمشر مـ خمل قسؿة 

دد السؽان يف هؾؽ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل باألسعار الجارية يف سـة معقـة طؾك ط

السـة  ولفذا الؿمشر أهؿقة ببقان معدالت الـؿق االقتصادي وققاس مستقي اإلكتاج 

 الؽؾل وحجؿف 

ومـ خمل هذه الؿمشر يري الباحث أهؿقة متقسط كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل 

ف اإلجؿالل مـ كقكف يعد مـ الؿمشرات الفامة لبقان رفاهقة الػرد والؿجتؿع إضافة إلك أك

( هسؿل Romerيبقـ درجة التؼدم االقتصادي  وهـاك كظرية ابتدطفا االقتصادي )رومر 

كظرية البحث والتطقير )إحدى كظريات اقتصاد الؿعرفة( هؼقم طؾك إمؽاكقة القصقل إلك 

أفضؾ دور لؿعرفة التؽـقلقجقا يف هحػقز الـؿق االقتصادي طرب األمد الطقيؾ مـ خمل 

لؿعرفة( يف إصار كظرية الـؿق الجديدة التل همكد طؾك هرابط استخدام مصطؾح )هراكؿ ا

العمقة بقـ كؿق الـاهج الؿحؾل مباشرة بالؿعار  العؾؿقة واستخدام الؿعرفة 

  فتقافر مراكز البحث العؾؿل والتدريب والتطقير لتعزيز فاطؾقة رأس (1)التؽـقلقجقة 

                                                        

ؿاي رشقد محبسـ، دراسة هحؾقؾقة ألهؿ ممشرات ( د/ مفدي سفقر غقمن)بدون سـة كشر(، فايؼ جاع ياسقـ، شق0)

 :  رابط 1/2/1111، هؿ االصمع يف 112التـؿقة الؿستدامة يف البؾدان العربقة والؿتؼدمة، ص

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724    

(، اإلصار العام لؿمشرات التـؿقة الؿستدامة، صرق الؼقاس والتؼققؿ، 2/01/1107سقـ صربي طؾل)د/ آمـة ح-

 رابط:     10/3/1111، هؿ االصمع يف 1104(، 21مجؾة الؿخطط والتـؿقة العدد)

http://jpd.uobaghdad.edu.iq/index.php/jpd/article/view/62 

 هحؼقؼ التـؿقة البشرية )بؾدان مجؾس التعاون الخؾقجل والعراق ( محسـ خضقر طباس، دور اقتصاد الؿعرفة يف1)

  01حالة دراسقة(، مرجع سابؼ، ص

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724
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بداطقة واالكتاجقة وذلؽ طـ صريؼ الؿال االجتؿاطل، يزيد مـ إكتاجقة البشر وقدراهتؿ اإل

خؾؼ فرص طؿؾ جديدة أفضؾ لعؿؾقة اإلكتاج كؿا أن التعؾقؿ سقمدي إلل زيادة كػاية 

طقامؾ اإلكتاج األخرى فؼد ساهؿ التعؾقؿ يف زيادة الـاهج الؿحؾل لؾقاليات الؿتحدة 

ؿؾ   أي إن التؼدم التؼـل يع1112% طام 4 03ومالقزيا بـسبة 1112% طام 04بـسبة 

طؾك زيادة إكتاجقة طقامؾ اإلكتاج باالستغمل األممؾ لؽؾ طـصر مـ طـاصر اإلكتاج، 

ولؼد هقصؾت هؼديرات البـؽ الدولل إلك أكف يف   (0)وبالتالل سقتحؼؼ الـؿق االقتصادي 

الدول ذات الدخؾ الؿـخػض يمدي البؼاي يف الؿدرسة سـة واحدة إضافقة إلك ارهػاع يف 

وأضفرت دراسة أجراها البـؽ الدولل طام . (2)% 2بـسبة  (GDP)ؿالل الـاهج الؿحؾل اإلج

م بقجقد طمقة صردية بقـ ُممشر اقتصاد الؿعرفة ومتقسط كصقب الػرد مـ الـاهج 1101

الؿحؾك اإلجؿالل الحؼقؼل، حقث كاكت الدول ذات الؼقؿ الؿرهػعة يف ممشرات اقتصاد 

  GDP (2)ـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل هحؼؼ متقسط أطؾك لـصقب الػرد م KEIالؿعرفة 

ويمكد طؾك ذلؽ الجدول التالل وخاصة طـدما كلخذ كػس الـفج بؿؼاركة كصقب الػرد 

 مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل الؿصري مع دولة مالقزيا كؿا هق بالجدول التالل:

                                                        

( بـ رمضان كجقؿة، االستمؿار يف رأس الؿال البشري ودورة يف الـؿق االقتصادي دراسة مقداكقة وققاسقة، مرجع 0)

  45سابؼ، ص

يف استدامرة الـؿرق )دراسة هطبقؼقة طؾك مصر(، اقتصاد  ( د/ محؿد طقسك زهران، اإلكػراق طؾك التعؾقرؿ وأثرره1)

الؿعرفة وقضايا التـؿقة، الؿمهؿر التاسع والعشرون، الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واإلحصاي والتشريع، 

  13، ص7-8/1/1111

(3 )  Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index; Measuring Knowledge in the 
World’s Economies, 56161 World Bank Institute,2012,               . 
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 (23جدول رقم )

 جاريةمتوسط كصقب الػرد من الـاتج الؿحؾي اإلجؿالي سـويًا باألسعار ال 

 بالدوالر                                                                                                               

 الػرق مالقزيا مصر السـوات       البقان     

1101/1100 1680 01288 (-) 

1100/1101 2121 01706 (-) 

1101/1102 2153 01861 (-) 

1102/1103 2267 00208 (-) 

1103/1104 2487 8844 (-) 

1104/1105 2414 8706 (-) 

1105/1106 1331 01143 (-) 

1106/1107 1438 00262 (-) 

الجدول من اعداد الباحث بـاء عؾى قاعدة بقاكات البـك الدولي، صـدوق الـؼد العربي، التؼرير االقتصادي 

 .29، ص2119العربي، 

بؼ طدم زيادة كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل يتضح مـ الجدول السا

دوالر إلك  645 2فؼد قؾ كصقب الػرد مـ  1107،1106، 1105خاصة يف األطقام 

دوالر سـقيًا  وإذا كظركا لدولة الؿؼاركة كجد أن كصقب الػرد وصؾ إلك  468 1

ـاهج ألػ دوالر وهق فارق كبقر، يقضح هػاوت مستقي كصقب الػرد مـ ال 262 00

وهـاك أسباب طديدة لضعػ كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل بقـ الدولتقـ  

اكخػاض معدالت الـؿق االقتصادية خاصة يف الدول العربقة التل لؿ الؿحؾل وبالتالل 

هتؿؽـ مـ زيادة كسبة زيادة اإلكػاق طؾك البحث والتطقير وكان أقصك ما هؿؽـت الدول 

% مـ الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل وكان الفد  الؿطؾقب 4 1هق العربقة مـ القصقل إلقف

   (1) 1111% بحؾقل العام 1هحؼقؼف هق

                                                        

( فارس رشقد البقايت، التـؿقة االقتصادية سقاسقًا يف القصـ العربل، كؾقة اإلدارة واالقتصاد االكاديؿقة العربقة 0)

  22، ص1117الؿػتقحة، الدكؿارك، 
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هحاول الدولة بخطل حمقمة التقجف كحق اقتصاد  وبالـسبة لقاقع الدولة الؿصرية

 GDPالؿعرفة وهـاك ممشرات مـفا ارهػاع معدل كؿق الـاهج الؿحؾل اإلجؿالل يف مصر 

Growth  طام 1 4( الك 1105-1102متقسط الػحة مـ )% خمل 4 2مـ %

، 1107/1108% يف الـصػ األول مـ طام 3 4، ثؿ الك أكمر مـ 1105/1106

  (1)1108/1111% يف مصر بـفاية العام الؿالل 5ويتققع البـؽ الدولل أن يصؾ الك 

ة ومـ مظاهر هقجف الدولة كحق اقتصاد الؿعرفة أيضًا هزايد ققؿة االستمؿارات الؿصري

يف هؽـقلقجقا الؿعؾقمات واالهصاالت، وهطقر صادرات الصـاطات التؽـقلقجقة الػائؼة 

م حتك 1111دوالر طام  804 481 4( مـ 1107-1111يف مصر خمل الػحة )

، وطؾك الرغؿ مـ هؼؾب صادرات مصر 1107مؾققن دوالر أمريؽل يف طام  014بؾغت 

، إاّل أّكفا كاكت هؿقؾ إلك الزيادة أحقاكا طالقة التؼـقة بشؽؾ كبقر يف السـقات األخقرة

مـ إجؿالل  ٪8 1، حقث بؾغت حقالل 1107إلك طام  0888خمل الػحة مـ طام 

فاالقتصاد الؿعريف لف هلثقرات طديدة طؾك الـاهج الؿحؾل والتـؿقة  الصادرات الؿصـّعة 

 :(1)االقتصادية الؿستدامة ومـفا 

الجة والتخزيـ وهبادل الؿعؾقمات فؼد زيادة اإلكتاجقة خاصة يف مجال الؿع -0

استطاطت الشركات التل هعؿؾ ضؿـ هذا الـشاط أن هحؼؼ مستقيات طالقة مـ 

االكتاج وأصبحت لفا أسقاق خاصة واخحقت األسقاق الدولقة بالؿـتجات العالقة 

                                                        

اقتصاد الؿعرفة   واكجازات االقتصاد التؼؾقدي، مرجع سابؼ،  ( د/ جابر محؿد محؿد طبد الجقاد، هحديات0)

  2ص

( راجع د/ طقاد لقؾل، بمل بقجؿعة، هملل أحؿد، معايقر ققاس وهؼققؿ االقتصاد الؿعريف ودورها يف هػعقؾ 1)

  111طؿؾقة التـؿقة االقتصادية، مرجع سابؼ، ص
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 التؼـقة التل يزداد األقبال طؾقفا بشؽؾ كبقر يقمًا بعد أخر  

لدت هذه الصـاطات صؾبًا طؾل الخدمات الؿرافؼة يعزز ضفقر صـاطات جديدة و -1

لفذه الصـاطات كظرا لؿا هشتؿؾ طؾقة هذه الصـاطات مـ خدمات برمجة 

 ومعالجات وبقاكات 

ضفقر وضائػ جديدة واالستعاضة هبا طـ سابؼتفا الؼديؿة أو جعؾفا مساطدة لفا  -2

االلؽحوكقة كؾ  فؿممً خدمة التعؾقؿ طـ بعد وكذلؽ الحؽقمة االلؽحوكقة والتجارة

 هؾؽ القضائػ الؿستحدثة التل كجؿت طـ التطقر التؽـقلقجل والؿعؾقمايت 

ُيعزز االقتصاد الؼائؿ طؾك الؿعرفة التـؿقة الؿستدامة مـ خمل االبتؽار الذي َيدطؿف  -3

الـؿق االقتصادي، كؿا شفد ممشر التـؿقة البشرية لؿصر هحسـًا مؾحقضرًا حقرُث أّكرف 

بؿعرردل كؿررق  1106درجررة يف طررام  6 1إلررك  0887ة يف طررام درجرر 48 1ارهػررع مررـ 

 (  World Bank,2019) ٪ 74 1سـقي متقسط قدره 

الـؿق االقتصادي ُمفؿ لتحؼقؼ التـؿقة الؿستدامة، حقث أّن هـاك طمقة صردية بقـ  -4

ممشرات التـافسقة واالستدامة والحػاظ طؾك الـؿق االقتصادي ٌيحسـ االستدامة يف 

قة، وزيادة إكتاجقة العؿؾ هل طامؾ هـافسل طؾك الؿستقى القصـل وطؾك البؾدان الـام

مستقى الـؿق االقتصادي الؿستدام ولؼرد بات واضًحا أن الؿعرفرة هرل أكمرر 

األصرقل اسحاهقجقة فرل الؿـشرآت والؿمسسرات ومصردر كؾ اإلبرداع، واالبتؽرار، 

ـضب  وإن صـاطة التؼدم وبـاي والؼقؿرة، والتؼدم االجتؿاطل أي الؿقرد الذي ال ي

يعتؿد بالدرجة األولك طؾك اقتصاد الؿعرفة، حقث  –يف العصر الحالل  –المروات 

 (0)االطتؿاد الؼقي، طؾك ققة العؼؾ ومروكة العؿؾ، وهحسرقـ بقئة االبتؽار 

                                                        

ة والتـؿقة الصـاطقة الشامؾة والؿستدامة يف االقتصراد ( د/ أبرق هـطرش طبرد الؿجقررد أحؿرد، اقتصاد الؿعرف0)

  02مرجع سابؼ، ص الؿصرري والعالؿرل،
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ويظفر أيضًا هلثقر اقتصاد الؿعرفة يف التـؿقة الؿستدامة مـ خمل ما يحدثف هذا 

ـ كؿق لؼطاطات صـاطقة وخدمقة همثر يف الؿجتؿع وهعؿؾ طؾك هـؿقتف ويتػؼ االقتصاد م

 :(0)فقفا مع أهدا  التـؿقة الؿستدامة ومـفا 

 هحسقـ معقشة األفراد داخؾ الؿجتؿع والؼضاي طؾك الػؼر يف كؾ مؽان  (0

هقفقر بـقة هحتقة وهؽـقلقجقة هعؿؾ طؾل كشر الؿعرفة وطؿؾ هـؿقة لؾؼدرات البشرية  (1

 التـؿقة الؿستدامة وهعزيز 

هقفقر ضؿان التعؾقؿ الجقد الؿـصػ والشامؾ لؾجؿقع وهعزيز فرص التعؾؿ مدي  (2

 الحقاة لؾجؿقع 

الـؿق االقتصادي الؿطرد الشامؾ لؾجؿقع طـ صريؼ العؿالة الؽامؾة والؿـتجة  (3

 وهقفقر العؿؾ المئؼ لؾجؿقع 

حػقز التصـقع الشامؾ االبتؽار والصـاطة فنقامة بـقة هحتقة قادرة طؾك الصؿقد وه (4

 لؾجؿقع وهشجقع االبتؽار يعؿؾ طؾك هـؿقة مستدامة 

الحد مـ طدم الؿساواة داخؾ البؾدان بزيادة كصقب االفراد مـ الـاهج الؿحؾل  (5

 اإلجؿالل 

بعد دراسة هذا الؿبحث ومـ خمل الؿطالب الممثة السابؼة والتل هؿ مـ الخالصة: 

سابؼة يتضح صحة الػرض األول والماين لؾبحث  خملفا استؽؿال لدراسة الؿمشرات ال

وكجد أن هـاك جفقد هحاول الدولة الؿصرية مـ خملفا أن هؼحب مـ دولة الؿؼاركة، 

مع العؾؿ بلن دولة مالقزيا مـ الدول ذات الؿستقي الجقد، وطؾقة فنن طؾل الدولة 

                                                        

( الؾجـة االقتصادية واالجتؿاطقة لغربل آسقا، األمؿ الؿتحدة، آفاق االقتصاد الرقؿل يف الؿـطؼة العربقة،  مرجع 0)

  11سابؼ، ص
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مـفج حقاة  الؿصرية أن هخطقا خطقات جادة ومسرطة يف هبـل اقتصاد الؿعرفة وجعؾة

مـ أجؾ مسايرة الؿجتؿع الؿتؼدم  ويمكد طؾك ذلؽ الجدول التالل مـ هرهقب مصر 

  1107إلك  1101خمل الػحة مـ  الضعقػ يف اقتصاد الؿعرفة طالؿقًا

 (22جدول رقم )

 2118إلى  2111ترتقب مصر عؾى مؤشر اقتصاد الؿعرفة خالل الػترة من  

 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1101 السـقات

هرهقب 

 مصر
46 72 76 78 81 81 011 004 88 

 24د/ محؿد السعقد شاهقن، التحول إلى اقتصاد الؿعرفة يف ضوء التجارب الدولقة، مرجع سابق، ص الؿصدر:

 1101مصر خمل الػحة مـ طام يتضح مـ الجدول السابؼ اكخػاض هرهقب 

هقر هذا الؿمشر خمل فحة الجدول ويتػؼ ، يف ممشر اقتصاد الؿعرفة وهد1117 إلك

 هذا مع الدراسة السابؼة 

وذلؽ يرجع إلل ضعػ الؽمقر مـ الؿمشرات السابؼ دراستفا ممؾ االكػاق طؾك 

التعؾقؿ وبرايات االخحاع وااللتحاق بالتعؾقؿ العالل ومستقي الؿعقشة وطدد العامؾقـ 

الدراسة ضعػفا داخؾ الدولة  يف البحث العؾؿل والتطقير كؾ هذه الؿمشرات أوضحت

وقد أكد أيضًا ما جاي يف هؼرير التـافسقة العالؿقة والؿتعؾؼة بالتؽـقلقجقا الؿصرية  

، أن مصر حصؾت طؾك هرهقب متلخر يف الؿمشرات الؿتعؾؼة 1106واالبتؽار لعام 

دولة يف ركقزة  031مـ بقـ  88دولة، والحهقب  031مـ  004بركقزة الؿمسسات 

دولة يف ركقزة اطتؿاد هؽـقلقجقا الؿعؾقمات  031مـ  011والحهقب  التعؾقؿ،

  (0)دولة يف ركقزة الؼدرة طؾك االبتؽار  031مـ  53واالهصاالت، والحهقب 

                                                        

ة يف ضقي التجارب الدولقة، اقتصاد الؿعرفة وقضايا ( د/ محؿد السعقد شاهقـ، التحقل إلك اقتصاد الؿعرف0)

التـؿقة الؿستدامة، الؿمهؿر العؾؿل السـقي التاسع والعشرون الجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واالحصاي 

  13، ص1/1111/ 8-7والتشريع، يف الػحة مـ فرباير 
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أما بالـسبة لعمقة اقتصاد الؿعرفة بالتـؿقة االقتصادية الؿستدامة ففـاك طمقة هبادلقة 

تؽـقلقجقة مـ هقفقر شبؽة هؾقػقكات واهصاالت ما بقـ اقتصاد الؿعرفة والبـقة التحتقة ال

جقدة وهصدير هؽـقلقجقا هؼـقة، وبـاي مراكز بحمقة وطؾؿقة وزيادة كػاية رأس الؿال 

البشري وهحسـ مستقي معقشة األفراد، وبالتالل زيادة كصقب الػرد مـ الـاهج الؿحؾل 

 اإلجؿالل وكؿق الـاهج الؿحؾل االجؿالل 

راسة مؼححة لؿمشرات اقتصاد الؿعرفة وآثارها االقتصادية دهـاول البحث : الخاتؿة

 وذلؽ مـ خمل اآليت: "دراسة هحؾقؾقة مؼاركة هطبقؼقة طؾك مصر "

اإلصار الؿػاهقؿل: والذي هؿ هـاولف مـ خمل إلؼاي الضقي الؿػاهقؿ  الؿبحث األول:

تـؿقة األساسقة لؾبحث كتعريػ الؿعرفة واقتصاد الؿعرفة وأهؿقتف وخصائصف وال

 الؿستدامة 

هجارب دولقة وممشرات ققاس اقتصاد الؿعرفة  وهؿ هـاولف مـ خمل  الؿبحث الثاين:

هجربة دولتل مالقزيا وفـؾـدا، وهؼققؿ هجريف الدولة الؿصرية يف هعزيز اقتصاد الؿعرفة، 

 ووضع ممشرات مؼححة لتؼققؿ اقتصاد الؿعرفة 

ث العؾؿل الؿؼححة القتصاد الؿعرفة ققاس ممشرات التعؾقؿ والبح الؿبحث الثالث:

وهؿ هـاولف مـ خمل دراسة ممشرات التعؾقؿ والبحث العؾؿل يف الدولة  يف مصر،

 الؿصرية 

ققاس ممشرات هؽـقلقجقا الؿعؾقمات والحافز االقتصادي القتصاد  الؿبحث الرابع:

ممشرات بقئة الؿعرفة وطمقتف بالتـؿقة الؿستدامة يف مصر، وهؿ هـاولف مـ خمل دراسة 

 هؽـقلقجقا الؿعؾقمات والحافز االقتصادي  
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 الخاتمة 
 اكتفي البحث إلى مجؿوعة من الـتائج والتوصقات هي: 

 يخؾص الباحث من خالل الدراسة إلى عدد من الـتائج، من أهؿفا ما يؾي:

تصاد صحة الػرض األول بقجقد طمقة وثقؼة بقـ ممشرات الؿعرفة وممشرات اق  -0

 الؿعرفة  حقث هبقـ مـ هحؾقؾ بقاكات الدراسة اآليت: 

 هـصب ممشرات الؿعرفة واقتصاد الؿعرفة طؾك التـؿقة البشرية  -

 قؾة طدد الؿعؾؿقـ يف الؿرحؾة االبتدائقة، وقؾة طدد الؿؾتحؼقـ بالجامعات  -

 قؾة كسبة االكػاق طؾك التعؾقؿ والبحث العؾؿل والتطقير كـسبة مـ الـاهج الؿحؾل -

 اإلجؿالل 

 قؾة طدد العامؾقـ يف البحث والتطقير، وقؾة برايات االخحاع الؿؿـقحة  -

 قؾة األفراد مستخدمل التؾػقكات واالكحكت مـ السؽان، وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات  -

اهجاه الدولة إلل زيادة وسائؾ االهصال وطدد مستخدمل ومشحكل الفاهػ  -

 الؿحؿقل 

 ات الؿعرفقة يف الدولة الؿصرية طدم وجقد مـفج واضح لتبـل السقاس -

صحة الػرض الماين الؿتعؾؼ بقجقد طمقة ذات داللة بقـ ممشرات اقتصاد الؿعرفة  -1

 وهـؿقة اقتصادية مستدامة يف الدولة الؿصرية ويتضح ذلؽ يف:

أهؿقة قطاع االهصاالت وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات الؿصري وازدياد كسبتف مـ الـاهج  -

 حتاج إلك الؿزيد الؿحؾل اإلجؿالل ولؽـة ي

طدم وجقد أثر واضح القتصاد الؿعرفة يف هحسـ مستقي معقشة األفراد  -
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 والتطقير واالبتؽار 
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 اقتصاد الؿعرفة 

لؿرحؾة االبتدائقة، لؿا لفا مـ أهؿقة كبقرة يف هـؿقة ضرورة زيادة طدد الؿعؾؿقـ يف ا -6

 قدرات األصػال، وفتح باب االلتحاق بالجامعات 
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، 0ودروس مستػادة، الؿجؾة العؾؿقة لؾؿؽتبات والقثائؼ والؿعؾقمات، مجؾد 

  1108كؾقة اآلداب جامعة الؼاهرة، يـاير 

محؿقد رأفت مقسك شحاهف، محددات التحقل لمقتصاد الؿبـك طؾك الؿعرفة   -35

امة، بالتطبقؼ طؾك التجربة الؿصرية، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة الؿستد

الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون لؾجؿعقة الؿصرية االقتصاد السقاسل 

  1111فرباير  8-7والتشريع واالحصاي، خمل الػحة

مدوري سفقر، ممشرات الؿعرفة واالبداع يف الؿمسسة االقتصادية الجزائرية  -36

ودورها يف هـقع االقتصاد وهحؼقؼ التـؿقة، ممهؿر كؾقة اآلداب، جامعة بـل 

  1106سقيػ، أكتقبر 
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مراد طؾة، جاهزية الدول العربقة لمكدماج يف اقتصاد الؿعرفة )دراسة كظرية  -37

هحؾقؾقة(، الـؿق الؿستدام والتـؿقة االقتصادية الشامؾة مـ الؿـظقر اإلسممل، 

 11إلل 07الؿمهؿر العؾؿل المامـ لمقتصاد والتؿقيؾ اإلسممل الدوحة، 

  1100ديسؿرب 

اإلطممل، التـؿقة الؿستدامة يف القصـ العربل    بقـ القاقع مركز اإلكتاج  -38

 هر 0316والؿلمقل، سؾسؾة كحق مجتؿع الؿعرفة، جامعة الؿؾؽ طبد العزيز 

الصادر  1107معفد التخطقط الؼقمل مصر، هؼرير ققاس مجتؿع الؿعؾقمات   -41

  1108/1111، الؿتابعات العؾؿقة ITUطـ االهحاد الدولل لمهصاالت بجـقػ 

معفد العربل لؾتخطقط بالؽقيت، اقتصاديات التعؾقؿ، العدد المامـ والستقن،   -40

 السـة السادسة 1116ديسؿرب /كاكقن األول 

هنؾة أحؿد أبق العز، العمقة بقـ راس الؿال البشري والـؿق االقتصادي )كقجقريا   -41

 ، كؾقة21كؿقذجًا(، مجؾة هؽريت لؾعؾقم اإلدارية واالقتصادية، الؿجؾد رقؿ 

  1103االدرة واالقتصاد، جامعة هؽريت، العراق،

كقػقـ فرج إبراهقؿ إبراهقؿ، هؼققؿ أداي التعؾقؿ العالل يف مصر يف إصار اقتصاد  -42

الؿعرفة، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة، الؿمهؿر االقتصادي التاسع والعشرون 

  1111 فرباير 8-7لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واإلحصاي والتشريع، 

، 40هبة طبد الؿـعؿ، د/ سػقان قعؾقل، اقتصاد الؿعرفة )ورقة إصارية(، العدد  -43

  1108صـدوق الـؼد العربل، 

وجدي محؿد طبد ربف، اقتصاد الؿعرفة متطؾبات التحقل وممشرات الؼقاس مع   -44

مالقزيا(، اقتصاد الؿعرفة وقضايا التـؿقة، الؿمهؿر  –اإلشارة الك )مصر 

ع والعشرون لؾجؿعقة الؿصرية لمقتصاد السقاسل واإلحصاي االقتصادي التاس

  1111فرباير  8-7والتشريع ،
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وزارة االهصاالت وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات، االسحاهقجقة الؼقمقة لمهصاالت  -45

، الؿجتؿع الؿصري الرقؿل يف ضؾ 1101/1106وهؽـقلقجقا الؿعؾقمات 

  1101اقتصاد الؿعرفة يقكقق 

(، هؿ االصمع يف 5/6/1108االقتصاد الرقؿل ومستؼبؾة يف العالؿ العربل)-0

 https://www.alquds.co.uk  متاح طؾك   رابط: 11/8/1108

 :  متاح طؾل11/8/1108اقتصاد الؿعرفة )بدون هاريخ كشر(، هؿ االصمع يف -1

https://mawdoo3.com 

(، اإلصار العام لؿمشرات التـؿقة الؿستدامة، 2/01/1107آمـة حسقـ صربي طؾل)-2

، هؿ االصمع يف 1104(، 21صرق الؼقاس والتؼققؿ، مجؾة الؿخطط والتـؿقة العدد)

 رابط:     10/3/1111

 http://jpd.uobaghdad.edu.iq/index.php/jpd/article/view/62 

هقئة هـؿقة صـاطة هؽـقلقجقا الؿعؾقمات( ارهػاع صادرات  (1108فرباير  3("ايتقدا"-3

، متاح طؾك رابط: 01/1/1111مصر مـ هؽـقلقجقا الؿعؾقمات، رتؿ االصمع يف 

https://sis.gov.eg/Story/182406       

، العقائد الرقؿقة، هؿ االصمع 1105البـؽ الدولل، هؼرير طـ التـؿقة يف العالؿ -4

 https://openknowledge.worldbank.org ، متاح طؾل رابط:0/0/1111يف

صايات المؼافقة لعام الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحصاي، الـشرة السـقية لإلح-5

 متاح طؾل رابط: 1/3/1111هؿ االصمع يف  1107

http://www.soutalomma.com/Article/904062 - 2/4/2020   

  متاح طؾل 1111/ 3/0هؿ االصمع يف  (،06/3/1106دور العؾؿ يف بـاي مالقزيا)-6

   http://iswy.co/e18t7m رابط:

https://www.alquds.co.uk/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://sis.gov.eg/Story/182406
https://sis.gov.eg/Story/182406
https://openknowledge.worldbank.org/
http://www.soutalomma.com/Article/904062
http://iswy.co/e18t7m
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(، االقتصاد الؿعريف ودورة يف التـؿقة االقتصادية، الغري 1118صادق طؾل صعان)-7

 لؾعؾقم االقتصادية واإلدارية، كؾقة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الؽقفة، هؿ االصمع يف

               http://www.docudesk.com متاح طؾل رابط:07/00/1108

(، االقتصاد الرقؿل ومتطؾباهف، الؿؾتؼل الدولل الماين 1101فاهح مجاهدي) -7

لؾؿعرفة يف ضؾ االقتصاد الرقؿل ومساهؿتفا يف هؽقيـ الؿزايا التـافسقة لؾبؾدان 

  متاح 1108/ 01/01العربقة، جامعة حسقبة بـ بقطؾل بالشؾػ، هؿ االصمع يف 

  طؾل رابط:

   https://search.mandumah.com/Record/570287 

(، إبراهقؿ طبد اهلل طبد الرؤو ، 1104محؿد بـ شداد شداد المؼػل )كقفؿرب -01

دراسة هحؾقؾقة مع إشارة لروية الشريعة  "آلقات التحقل كحق اقتصاد الؿعرفة 

اهحاد الجامعات الؿصرية، كؾقة الشريعة واألكظؿة، معة هبقك، ، مققع جا"اإلسممقة

   متاح طؾل رابط:07/2/1111هؿ االصمع يف 

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID 

محؿد حبار الشؿري )بدون سـة كشر(، حامد كريؿ الحداوي، طؿؾقات إدارة -00

دراسة هحؾقؾقة آلراي طقـة مـ "يف ممشرات االقتصاد الؿعريف الؿعرفة وأثرها 

، هؿ االصمع 081، الغري لؾعؾقم االقتصادي واإلدارية، ص"الؿمسسات الرقؿقة

  http://www.docudesk.com متاح طؾل رابط: 11111/ 0/0يف 

، العقـ ق ققي وهحقل لؾرقؿـةكؿ 1108(، مصر 20/01/1108محؿد طؾل)-01

   متاح طؾل رابط:01/1/1111اإلخبارية، هؿ االصمع يف 

  - https://al-ain.com/article/communications-and-it-egypt2019  

شر(، اقتصاد مدن الؿعرفة    خصائص محؿد محؿقد طبد اهلل يقسػ )بدون سـة ك-02

https://search.mandumah.com/Record/570287
http://www.docudesk.com/
https://al-ain.com/article/communications-and-it-egypt2019t
https://al-ain.com/article/communications-and-it-egypt2019t
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وهحديات مع التعرض لؾتجربة الؿصرية، كؾقة التخطقط العؿراين واإلقؾقؿل، جامعة 

  متاح طؾل رابط1108/ 18/01الؼاهرة، هؿ االصمع يف 

 https://scholar.cu.edu.eg ›  

(، رؤية مؼححة لتطقير الدراسات 21/3/1100محؿقد طبد الؿجقد طسا )-03

ا كؿدخؾ لتؾبقة متطؾبات االقتصاد الؿبـل طؾك الؿعرفة، جامعة الؼدس العؾق

 يف:   متاح21/0/1111 هؿ االصمع يف 2الؿػتقحة، غزة، ص

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WeYovJzTETUJ:http  

 ، هؿ االصمع1107(، هرهقب الدول يف البحث العؾؿل 03/4/1108الؿرسال)-04

  https://www.almrsal.com/post/833045   متاح يف،2/1/1111يف 

(، أيـ مصر مـ اقتصاد 1107كقفؿرب 15الؿركز الؿصري لؾدراسات االقتصادية )-05

  متاح طؾل 2/1/1111، هؿ االصمع يف 1107كقفؿرب  15الؿعرفة، بقان صحػل، 

 ط: راب

http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_12_4- 

مفدي سفقر غقمن)بدون سـة كشر(، فايؼ جاع ياسقـ، شقؿاي رشقد محبسـ، -06

دراسة هحؾقؾقة ألهؿ ممشرات التـؿقة الؿستدامة يف البؾدان العربقة والؿتؼدمة، 

 :  رابط 1/2/1111، هؿ االصمع يف 112ص

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=52724 
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