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 باحث اقتصادى

هل يفتح اقتصاد املعرفة آفاقاً جديدة للتنمية املستدامة                
 مصر؟ىف 

 المؤتمر الدولى العلمي الثالث لعلوم المعلومات

 "الفرص والتحديات: اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات"  

 جامعة بنى سويف 



اقتصاد 

 المعرفة

االقتصاد القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق المعرفة لدفع عجلة النمو 

 . ولتواصل التنمية فى األمد الطويل 

االقتصاد الذى يرتكز على االبتكار والتكنولوجيا والتراكم المعرفى من السلع غير 

 .الملموسة، من المنتجات السلعية والخدمية المتنوعة ذات القيمة المضافة المرتفعة

القاعدة 

 المعرفية

عدداً كبيراً من العلوم ذات الصلة، والتى تتداخل فيما بينها لتضيف معارف تضم 

علم االقتصاد، وعلوم الحاسب، : حديثة عالمياً، منها على سبيل المثال وليس الحصر

والهندسة والرياضيات، وعلوم الجغرافيا، والكيمياء والفيزياء، باإلضافة إلى علوم 

 واالجتماعالمعلومات واإلدراك، وعلوم النفس 

تتسم المعرفة بعدٍد من الخصائص هى التعقيد، والتراكم، والتخصص، واالرتكاز على 

 االستثمار فى التعليم بمختلف مجاالته، واالستثمار فى المجاالت التكنولوجية الرائدة 



 ركائز اقتصاد 
 املعرفة

 دراكربيرت 
العمالة اليدوية 
 والعمالة املعرفية

 قياس االبتكار مؤشرات 
االخرتاع، حجم اإلنفاق على البحوث براءات 

أنشطة البحوث  ىفحجم العمالة والتطوير، 
 والتطوير

 قياس االبتكار مؤشرات 
االخرتاع، حجم اإلنفاق على البحوث براءات 

أنشطة البحوث  ىفحجم العمالة والتطوير، 
 والتطوير

املؤشر 
العام 

لالقتصاد 
القائم على 

 املعرفة
KEI 

 اقتصاد املعرفة

ركيزة النظم 
االقتصادية 
 واالجتماعية

ركيزة البنية 
التحتية 

للمعلومات 
 واالتصاالت

ركيزة نظم 
 االبتكار

ركيزة 
التعليم 
 واملهارات

 ركائز اقتصاد املعرفة

مؤشر املعرفة العرىب الصادر 
عن الربانمج اإلمنائى لألمم 

 املتحدة

مؤشر املعرفة العرىب الصادر 
عن الربانمج اإلمنائى لألمم 

 املتحدة

مؤشرات تقرير التنافسية 
الدولية الصادر عن املنتدى 

 االقتصادى العاملى

مؤشرات تقرير التنافسية 
الدولية الصادر عن املنتدى 

 االقتصادى العاملى



التنمية 

 المستدامة

حتقيق التطّور والتقّدم مبختلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية مبا ىف ذلك زايدة االنتاج وتطوير مهارات األفراد، لتلبية 

 واملتنوعةاحلاجات اإلنسانية ذات األبعاد املختلفة 
بشرط تلبية احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة 

 على تلبية احتياجاهتا

االحتواء 
 االجتماعى

النمو 
 االقتصادى

احلفاظ على 
 البيئة

 األعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة األعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة

األهداف اإلنمائية لأللفية 

MDG’s   

2000-2015 

األهداف التنموية المستدامة 

SDG’s   

2015 – 2030   



 التجارب الناجحة 

 كوريا الجنوبية 

  

1 

2 

3 

االنتقال حنو اقتصاد 

 املعرفة 

 قياس االبتكار مؤشرات 
بني دول ( 22)املركز رقم 

 العامل 
 نقطة 4.8بقيمة 

 قياس االبتكار مؤشرات 
بني دول ( 22)املركز رقم 

 العامل 
 نقطة 4.8بقيمة 

 تقرير التنافسية العاملى

 اإلحالل حمل الواردات
االبتكارات ىف املنتجات 

 النهائية 
 نقل التكنولوجيا 

إنشاء الشركات الكربى ذات 
 األساس العائلى

منافسة الصادرات مع الدول 
 املتقدمة 

جذب االستثمارات األجنبية ىف 
الصناعات ذات القيمة املضافة 

 املرتفعة
 جذب العقول الكورية املهاجرة 
 االستثمار ىف رأس املال البشرى

تنظيم القوى االحتكارية للشركات 
 الكربى 

حتفيز إنشاء وحدات خمتصة 
 ابلبحوث والتطوير داخل املنشآت

تبىن مشروعات قومية للبحوث 
 والتطوير

 دعم التجمعات االبتكارية 
إنشاء التحالفات االسرتاتيجية مع 

الشركات الدولية ىف جمال 
 البحوث والتطوير

املنشآت الصغرية واملتوسطة 
 املستندة إىل أسس تكنولوجية

االسرتاتيجية الوطنية لالقتصاد 
 (2020 -2000)املعرىف 

1970’s 

1990’s 

2000’s 

R&D 

0.32% 

R&D 
1.95% 

R&D 

2.84% 



 التجارب الناجحة

الهند   

 قياس االبتكار مؤشرات 
بني دول ( 30)املركز رقم 

 العامل 
 نقطة 4.2بقيمة 

 قياس االبتكار مؤشرات 
بني دول ( 30)املركز رقم 

 العامل 
 نقطة 4.2بقيمة 

 تقرير التنافسية العاملى

1960’s   1980’s 

 

2000’s 

 اإلحالل حمل الواردات 
الرتكيز على الصناعات 
الثقيلة وإنتاج السلع 

 الرأمسالية

السعى لالعتماد على الذات 
 ىف اجملاالت التكنولوجية

حتفيز إنشاء وحدات خاصة 
 للبحوث والتطوير ابملنشآت 
تنمية الروابط بني املؤسسات 

 البحثية والصناعة

 تنمية رأس املال البشرى
الرتكيز على تكنولوجيا 
 االتصاالت واملعلومات 
اسرتاتيجية االنتقال حنو 

 االقتصاد القائم على املعرفة
إنشاء صندوق متويل التنمية 

 التكنولوجية

االنتقال حنو اقتصاد 

 املعرفة 

إعالن العقد 
احلاىل عقد 
 االبتكارات

2010 -
2020 

رفع : اهلدف
نسبة اإلنفاق 

على 
R&D 

لتصل إىل 
2  % 

 دعم تنافسية املنتجات وبناء مهارات العاملني وتوفري املنح لوحدات البحوث والتطوير 

 توفري االستثمارات الالزمة للنهوض ابلصناعة ابالستعانة ابخلربة الدولية 

 إنتاج تكنولوجيا هندية وتسجيلها دوليا 



اقتصاد المعرفة 

 المصرى

 قياس االبتكار مؤشرات 

 بني دول العامل ( 111)املركز رقم 

 نقطة 3.2بقيمة 

 قياس االبتكار مؤشرات 

 بني دول العامل ( 111)املركز رقم 

 نقطة 3.2بقيمة 

 تقرير التنافسية العاملى

اسرتاتيجية التنمية 

 2030املستدامة ملصر 

 التعليم 
 االبتكار واملعرفة والبحث العلمى 

احملور 
 االقتصادى
التنمية 

 االقتصادية
 ترشيد الطاقة 

الشفافية وكفاءة 
املؤسسات 
 احلكومية

 حمور البيئة
 البيئة

 التنمية العمرانية

  تطوير منظومة االبتكارات القومية •  تطوير منظومة االبتكارات القومية •

 بناء رأس املال البشرى وتطوير التعليم والتدريب • بناء رأس املال البشرى وتطوير التعليم والتدريب •

 تطوير النظم االقتصادية واالجتماعية والبيئية • تطوير النظم االقتصادية واالجتماعية والبيئية •

 الصحة 
 الثقافة 

 العدالة االجتماعية

 المحور االجتماعى



تعزيز مساهمة 

اقتصاد المعرفة فى 

تحقيق التنمية 

 المستدامة فى مصر

ركيزة النظم 

االقتصادية 

 واالجتماعية

ركيزة التعليم 

 والمهارات 

متتع النظم االقتصادية ابالستقرار والتنافسية 
 والتنوع

جذب االستثمارات ىف اجملاالت 
 التكنولوجية احلديثة

تعظيم االستفادة من البنية املؤسسية املتاحة 
 ابالقتصاد املصرى

تعميق الروابط والعالقات بني اجلهات 
 احلكومية واخلاصة والدولية

الربامج التنفيذية السرتاتيجية وطنية 
 لالقتصاد املعرىف

تعزيز املهارات التكنولوجية للطالب 
 وجودة النظم التعليمية

 تطوير املناهج وأساليب التعلم 
تطوير التعليم اإلليكرتوىن والتوسع ىف 

 إنشاء اجلامعات الذكية
توفري اخلدمات التدريبية مبشاركة القطاع 

 اخلاص 
االستفادة من املواقع اإلليكرتونية 

 التعليمية



ركيزة نظم 

 االبتكار

ركيزة البنية التحتية 

للمعلومات 

 واالتصاالت

تعزيز مساهمة 

اقتصاد المعرفة فى 

تحقيق التنمية 

 مصرالمستدامة فى 

 تعزيز اخلدمات احلكومية اإلليكتورنية
العمل على جتاوز ضعف البنية التكنولوجية 

 ىف اجلهاز اإلدارى احمللى واخلدمى
توفري التمويل الالزم لتبسيط اإلجراءات 
اإلدارية واجلماهريية وميكنتها لتخفيض 

 التكلفة والوقت املستهلك
بناء الكوادر البشرية القادرة على إدارة 

 املنظومة اإلليكرتونية
إقامة شراكات حملية ودولية لتطوير املناطق 

التكنولوجية وزايدة صادرات صناعة 
 الربجميات

 تنويع مصادر متويل البحث العلمى والتطوير 
إعادة هيكلة املؤسسات العاملة ضمن منظومة 

 االبتكار وتوفري مصادر مستقلة للدخل
تطوير سلع عالية التكنولوجيا وابتكارات جتارية 

 وصناعية 
 تطوير قواعد البياانت اخلاصة برباءات االخرتاع
تدعيم الروابط بني املراكز البحثية احلكومية 

 واخلاصة واملراكز الدولية



 االنتقال إىل االقتصاد املعرىف مبا ينعكس على حتقيق األهداف التنموية املستدامة • االنتقال إىل االقتصاد املعرىف مبا ينعكس على حتقيق األهداف التنموية املستدامة •

تعميق الروابط واملشروعات املشرتكة بني املؤسسسات البحثية العلمية واألكادميية •
 البحثية الدوليةواجلهات والتكنولوجية، واملؤسسات التمويلية، 

تعميق الروابط واملشروعات املشرتكة بني املؤسسسات البحثية العلمية واألكادميية •
 البحثية الدوليةواجلهات والتكنولوجية، واملؤسسات التمويلية، 

 توفري املوارد املالية للمؤسسات التكنولوجية وتدعيم البعد االقتصادى لالبتكارت  • توفري املوارد املالية للمؤسسات التكنولوجية وتدعيم البعد االقتصادى لالبتكارت  •

 والتغلب على قضااي الدولةتطوير إمكانّيات التعّلم والتدريب داخل الدولة • والتغلب على قضااي الدولةتطوير إمكانّيات التعّلم والتدريب داخل الدولة •

 واالبتكاراتوالسياسات الداعمة لتحفيز التطوير التكنولوجى تنفيذ الربامج • واالبتكاراتوالسياسات الداعمة لتحفيز التطوير التكنولوجى تنفيذ الربامج •
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 الخالصة

http://www.google.com.eg/url?url=http://www.openais.eu/en/results/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOgMvsxbTMAhWBOj4KHQLLCOkQwW4IGzAD&usg=AFQjCNG5y9KxXSDVlwDqJp1XKCMXekuCqA



