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السقدمة

ش ػػيج الم ػػالع اق ػػج ـ الق ػػخف الح ػػاد

المذػ ػخزغ زز ػػادد مز ػػصخدد فػ ػ د ر الحاسػ ػ ا

االقتراد؛ حيث أص حت السمخفة ىي السحخؾ األساسي لئلنتاج الشسػ االقترػاد
السممػما

ال يانا

ػ ػػغ مرػ ػػصمحا

التكشػلػجيػا مػغ المػامػل السدػمع فيػا فػ االقترػادا

السممػم ػػا

فػ ػ تشسي ػػة

كسػا أصػ ا التخكيػد مػ

الحج ػة

نتيجػة لػحلظ فػجأ الحػج ث

جج ػ ػػجد م ػ ػػل مجتسػ ػػم السممػمػ ػػا

اقترػ ػػاد التممػ ػػيع اقترػ ػػاد السمخفػ ػػة السػجػ ػػة ال ال ػ ػػة

أخيخ اقتراد صشا ة الحاس ا
ًا
االقتراد الخقس
تج ر في ىحا السمش .

التػي

مغ ناحية أخخى فإف األدفيا

– محل الجراسة – إل غيػخ ذلػظ مػغ السرػصمحا

االقترادية تؤكج م أف الجخػؿ ف

رخ اقتراد صشا ة الحاس ا

تصمػ مدز ًػجا مػغ االسػت سا ار فػ تصػػزخ كلػاصد المشرػخ ال ذػخ مرػجر
االقتراد الس شي م السممػما
اإلنتاج الخئيدي ف اقتراد صشا ة الحاس ا .
ال ذػخزة تحتػاج إلػ تصػػزخ تحدػيغ لكلاصتيػا قػجراتيا لػغ تػلت ذلػظ إال اسدزػج مػغ

إال أف ىػحه الصاقػا

الػػحى سػػيزػف اس ااػػة الخكي ػدد األساسػػية نحػػػ االنصػػبلؽ

اإلنلػػاؽ االسػػت سار فػػي رأس السػػاؿ ال ذػػخ السرػػخ

لمرخ اقتراد صشا ة الحاس ا

الممس .

التصػر التكشػلػج

مذككةمة الدرا:ككة مذػػزمة د ارسػػتشا تتسحػػػر حػػػؿ مػػجى ت ػػافخ ليػػا
السمخف ػػة التكشػلػجي ػػا م ػػغ جم ػػو
السذػػزبل

الت ػ تقػػذ

مشي ػػا ص ػػشا ة الحاسػ ػ ا

ػػج ىػػحه الرػػشا ا

السمخفة الممع م ل غيخه مغ االقتراديا

التحػػػؿ نحػػػ االقترػػاد الس ش ػي م ػ الممػػع

كس ػػاؿ

مػ ػ المق ػػا

م ػػجى إمزاني ػػة التىمػ ػ

ىػػل يدػػتصيم االقترػػاد الػػػششي االنتقػػاؿ نحػػػ اال تسػػاد م ػ

السذافية أـ ال؟

ميس ػا لمتشسيػػة االقترػػادية فػ االقترػػاد
أىسيككة الدرا:ككة ال شػػظ أف السمخفػػة أصػ حت تس ػػل مػ ً
ػػردا اقترػ ً
ػاديا ً
الجج ج الس ش م الممع السمخفة مغ ثع تتس ل أىسية ىحه الجراسة فيسا مي:
( )1محا ال

االستلادد مغ السمخفة االفتكار ف رفم مدتػى اإلنتاج افتكار سمم خجما

تصػػػزخ ال حػػث الممس ػ

الحج ث.

م ػ صػػشا ة الحاس ػ ا

التػػجرز

( )2الشجػػاح فػػي صػػشا ة الحاس ػ ا
ف تخاكع ال خ ا

اا ت ػػار تمػػظ الرػػشا ا

ػػؤد فػػج ره إل ػ ززػػادد أىسيػػة السمخفػػة

جج جد كحلظ

ىػػي سػػاد االقترػػاد

د رىػػا ف ػ األداص االقترػػاد

فزبل غ تحخزخ التجارد ت اد ج ند ة التكشػلػجيا ف الراد ار .
ً

( )3تدػػاىع صػػشا ة الحاسػ ا

فػػي خمػػج جيػػل مػػغ الذػ ال قػػادر مػ االفتكػػار خمػػج السمخفػػة لػػغ تػػلت

ذلظ إال ازخ السدزج مغ االست سا ار ف تصػزخ تكشػلػجيا صشا ة الحاس ا .

تلسيدا م ما تقجـ فيانو فإنو يسزششا تحج ج أىجاؼ الجراسة م الشحػ التال :
أىداف الدرا:ة
ً
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( )1إفخاز أىسية صشا ة الحاس ا

الت تدا ج ف االستلادد مغ ذلظ.

د رىا ف االقتراد المالس

أىسيػة ت شػ االقترػاد السرػخ ال ػخام

( )2خض لتجارل امس الج ؿ الستذافية مشيا إل حج ك يخ الت اسػتصا ت أف تحقػج شلػخد فػ مجػاؿ
صػػشا ة الحاسػ ا

االفتكػػار فػػي تمػػظ الرػػشا ا

ذلػػظ ل يػػاف مػػجى إمزانيػػة االسػػتلادد مشيػػا االقػػجر الستػػاح

لحلظ.

( )3فياف نػ ية خرائز ميا ار المسالة السصمػبػة فػ ضػل اقترػاد صػشا ة الحاسػ ا
غ المسالة السصمػبة ف ضل االقتراد التقميج .

مشيج الدرا:ة سػؼ تمتسج ال اح ة ف دراستيا حػؿ ليا

السقارف

اقتراد صشا ة الحاس ا

مػجى اختبلفيػا
م السشي التحميمي

ذلػظ اػاالشبلع مػ تجػارل امػس الػج ؿ التػ حققػت شلػخد فػ مجػاؿ اقترػاد صػشا ة الحاسػ ا

لمشطخ ف إمزانية تص يج ذلظ ف مرخ مغ جمو .كسا تمتسج ال اح ة م السشي االستقخائ

خطة الد ار:ة

في

ػص ذلظ نتحجث غ خرائز تحجيا

اإلحرائ .

اقتراد السمخفة د رىا في صشا ة الحاس ا

مم التمخض لمتجخبة السرخزة ذلظ مغ خبلؿ م ح يغ م الشحػ التالي:

السبحث األول مفيهم اقتراد السعرفة في عرر العهلسة وأبعاده وخرائرو.

السبحث الثاني صشاعة البرمجيات كأ:اس لرشاعة الحا:بات.

السبحث الثالث تحديات اقتراد السعرفة ومحددات وأ:س تحهلو وواقع وآفاق التجربة السررية في اقتراد

السعرفة.

السبحث األول

مفيهم اقتراد السعرفة وأبعاده وخرائرو
تسييج تقديع:

نتحجث في ىحا الس حث اذيص مغ التلريل ال ياف غ مليػـ اقتراد السمخفة (مصم
نتمخض ل ياف أاماده خرائرو (مصم

أ ؿ)

ذلظ ق ل أف

ثاف) ذلظ م الشحػ التالي:

السطمب األول مفيهم اقتراد السعرفة ونذأتو

تسييػػج تقدػػيع :يمت ػػخ اقترػػاد السمخفػػة فخً ػػا جج ػ ًػجا مػػغ فػػخ ع الممػػػـ االقترػػادية الػػحى ضيػػخ فػ ا نػػة
األخيػ ػخد زق ػػػـ مػ ػ في ػػع جج ػػج أك ػػخ سًق ػػا ل ػػج ر السمخف ػػة رأس الس ػػاؿ ال ذ ػػخى فػ ػ تص ػػػر االقتر ػػاد تق ػػجـ
السجتسػم إذ حػػجث تصػػر فػ المج ػج مػػغ الػج ؿ التػ انتقمػت مػػغ االقترػاد الد ار ػػي؛ حيػث تكػػػف األرض ىػ
السػرد االقتراد الخئيدي إل االقتراد الرشا ي لتر ا السػارد الص يمية األ ج الماممة ىسػا السػػرد غ
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الخئيدػييغ إلػ اقترػاد قػائع مػ السمخفػة ) )Knowledge based - economyتكػػف فيػو السمخفػة ىػ

السػرد الخئيد (,)1

بشاص م ما تقجـ سشحا ؿ مػغ خػبلؿ ىػحا السصمػ

التمػخض لشذػلد اقترػاد السمخفػة (فػخع

أ ؿ) ق ل أف ن يغ مليػمو (فخع ثاف) ذلظ مغ م الشحػ التال :

الفرع األول نذأة اقتراد السعرفة.

نؤكج في فجاية األمػخ مػ أف مخحمػة ضيػػر االقترػاد القػائع مػ الممػع السمخفػة التكشػلػجيػا لػع تكػغ
ٍ
حاىا إنسا س قيا مخحمة االقتراد القػائع مػ الد ار ػة ثػع تػلتي امػجىا مخحمػة االقترػاد القػائع
ذية
فيغ
م ا لة (االقتراد الرشا

)

بشاص م ما تقجـ نحا ؿ التمخض لكيلية نذلد اقتراد السمخفة ذلظ م الشحػ التالي:

أواًل – السرحمة التي تسثل التحهل األول ،فيسا يعكرف باًلقتركاد الاراعك

كػاف ذلػظ التحػػؿ المطػيع لػو اػال

األىسيػػة ف ػ حيػػاد األف ػخاد؛ حيػػث ا تسػػج اإلندػػاف م ػ الد ار ػػة أدى قيػػاـ تجسمػػا سػػزشية ك ي ػخد ند ػ ًيا إل ػ
استحجاث تشطيع إدارى سياس مبلئع لسدتػى تصػر السجتسما ال ذخزة ف ىحه السخحمة(.)2

افتجاص مػغ الشرػذ ال ػان مػغ
ت جص ىحه السخحمة اقياـ ال ػرد الرشا ية
ثانيا  -مرحمة اًلقتراد الرشاع
ا
ً
القخف ال امغ ذخ ف إنجمت اخ مغ ثػع انتذػارىا مػ امتػجاد القػخف التاسػم ذػخ فػ أ ر بػا الذػسالية الىخبيػة
شساؿ أمخززا اليااػاف ر سػيا فػ ق ٍ
ػت الحػج لػحلظ( )3تُمت ػخ ال ػػرد الرػشا ية ىػي فجايػة تقػجـ طػيع فػ
الج ؿ الت تحققت فييا مغ ثع ف المالع كمو قج شسل ىحا التقجـ كافة أفخع الشذاط االقترادى

السدتػزا

الرشا ية الد ار ية الشقل السػاصبل

التجارد السرارؼ غيخىا(.)4

م كافة

ثال اثا – مرحمة اقتراد السعرفة فييا حجث التحػػؿ األك ػخ الػحى كػاف لػو د بر اػال األثػخ فػي تىييػخ تػارزخ
اإلندانية فقج فػجأ فػ الخبػم األخيػخ مػغ القػخف المذػخزغ تس ػل ف ػػرد الممػػـ التكشػلػجيػا اللائقػة التصػػر مػا
نجػػع ػػغ ذلػػظ مػػغ ثػػػرد ف ػ السممػمػػا

االترػػاال ؛ حيػػث أص ػ حت السممػمػػا

ػػردا أساسػ ًػيا مػػغ
السمخفػػة مػ ً

( )1د شا مح الج غ دمحم االقتراد القائع م السمخفة تشسية السػارد ال ذخزة في ماليدزا مخجم سافج ص.884
) (2انطخ:
Hana's A. Cadre The Evolutions of the Knowledge Economy The journal of Regional Analysis policy 2008 p.
119 .
) (3انطخ:
Robert C. Allen The British industrial Revolution in Global Perspective: How commerce Growth- The industrial
Rev: lotion and Modern Economic Growth Department of economics and Nuffield college oxford university
2001 p. 5.
) (4انطخ:
Nicholas crafts productivity Growth in the industrial Revolution: A New Growth Accounting perspective London
School of Economics January 2002 p. 5.
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يمػخؼ ااالقترػاد القػائع مػ

السػارد االقترادية فل ىػ السػرد األك خ أىسية في االقتراد الجج ج الحى اا

السمخفة.

لمل أىع ما يسيد ىحا المرخ الجج ج ما م (:)1
()1

انجماج الممػـ ف مشطػما

()2

أصػ ػ ا رأس الس ػػاؿ السمخفػ ػ

()3

تح ػػػؿ نس ػػا اإلنت ػػاج الممسػ ػ

اإلنتاج تحػؿ السمخفة إل قػد مشتجة.
اس ػػا يذ ػػسمو م ػػغ مػ ػ ٍع تكشػلػجي ػػا افتكػ ػار أك ػػخ أىسي ػػة فػ ػ

االقتراد الجج ج مقارنة فخأس الساؿ السادى.
التقشػ ػ

م ػػغ مخحم ػػة اإلف ػػجاع الل ػػخدى خ ػػبلؿ القػػخنيغ ال ػػامغ

التاسم ذخ إل مخحمة اإلنتاج الجسا

السؤسدا

خبلؿ القخف المذخزغ.

م أية حاؿ يسزغ ت ياف خرائز المرػر ال بلثة مغ خبلؿ الجج ؿ التالي:
جج ؿ رقع ( :)1خرائز رخ السممػما
الد ار ة

المرخ
اللتخد الدمشية
الذخاكة
ص.41
لمخجما

فبلحيغ

ساؿ مرانم

أفخاد/أرض

أفخاد /لة

ج الػىال ص اغ

تحػلت صشا ة الحاس ا

الرشا ة

ما ق ل 1957 - 1811 1811

ش يمة المساؿ
السرجر :ساد

المرػر الت س قتو

إل

مع السممػمػا

أحج أىسجػان

السممػما
 1957إل اليػـ

الماممػف ف السمخفة
أفخاد /أفخاد

دار ال قافػة لمشذػخ التػززػم

سػاف – األردف 1998ـ

تصػر االقتراد المالسي؛ حيث فم حجع الدػؽ المالسية

السممػماتية اـ 2111ـ حػالي تخزميػف د الر).(2

زمج اإلنتخنت أحج األسذ اليامة فل ىػالمامل األساسي ليحه التحػال

الجحرزة في صشا ة الحاس ا

قج

فم حجع التجارد اإللكتخ نية فًقا لسا رد م لداف رئيذ مجسػ ة سل التدػزج التجارد اإللكتخ نية اىخفة
غ أف تكشػلػجيا السممػما تس ل فخصا ىائمة لمقصا ا االقترادية في
صشا ة تكشػلػجيا السممػما

السشمقج مي ىامر السؤتسخ
جمدة التجارد اإللكتخ نية خبلؿ السشتج ال الث لمتجارد التدػزج اإللكتخ ني ُ
فخصا ىائمة لمقصا ا
الدشػ الخامذ " شغ رقسي"؛ حيث صخح الف تكشػلػجيا السممػما تس ل
ً
االقترادية

مذيخ إل أف حجع اإل خادا
ًا
مي رأسيا رزادد األ ساؿ

مغ التجارد اإللكتخ نية ُيقجر فشحػ 6

( )5مخاد مة االقتراد السمخفي د ره في تحقيج التشسية االقترادية االجتسا ية في األقصار المخبية د ؿ مجمذ التما ف لج ؿ الخمي المخبية
أنسػذجا جاممة ززاف اشػر االجملة  -الجدائخ فج ف تارزخ ص.3
ً
( )2خميل حدغ الدركاني االقتراد السمخفي التمميع االلكتخ ني ركيدتاف في كلاصد المشرخ ال ذخ
خ الخااا اإللكتخ نيhttp://zarkan56.blogspot.com :
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جاممة اىجاد  -المخاؽ ص 2ىػ كحلظ متاح

سشػزا
د الر
ً

مميا ار

المخبية الدمػدية).(1

تلتي مرخ في التختي

ال الث خ ًبيا امج د لة اإلما ار

المخبية الستحجد

السسمكة

الفرع الثاني مفيهم اقتراد السعرفة.

ىشاؾ مجسػ ة مغ التمخزلا

( )1حى

الت ذكخ اذلف اقتراد السمخفة يسزغ أف نحكخ امزيا م الشحػ التالي:

 Powell Spellman W Kإل تمخزف اقتراد السمخفة النو تس ل فػ إنتػاج الدػمم الخػجما

ػادا م ػ
السمتسػػجد م ػ نذػػاشا السمخفػػة السز لػػة الت ػ تدػػاىع ف ػ تد ػخزم التكشػلػجيػػا التقػػجـ الممس ػ ا تسػ ً
ػجال مػػغ ال ػػخ ا الساديػػة الص يميػػة مػػم دم ػ جيػػػد التحدػػيغ ف ػ كػػل مخحمػػة مػػغ سميػػا
القػػج ار اللكخزػػة فػ ً

إيجااػػا م ػ ت اد ػػج الشػػات السحم ػ
اإلنتػػاج ػػغ شخزػػج ال حػػػث التصػػػزخ المبلقػػة مػػم المسػػبلص الت ػ تػػشمزذ
ً
اإلجسال (.(2
( )2تمخزف مشطسة التما ف االقترادى التشسية :الت تمخؼ االقترػاد السمخفػ

النػو االقترػاد القػائع مػ

اكتدال تػليج نذخ تص يج السمخفة لجفم جمة الشسػ لتػاصل التشسية ف السجى ال ميج(,(3
( )3تمخزػػف  World Bankػػخؼ اقترػػاد السمخفػػة النػػو :االقترػػاد الػػحى يخمػػج ززتدػ

السمخفة مغ أجل تحقيج التشسية االقترادية االجتسا ية.

ززيػػذ زدػػتخجـ

( )4تمخزف ( )2000 APECالقتراد السمخفة النو" :االقتراد الحى تحخكو األفكار السمخفة لػيذ السػػارد

الميشية فيػ اقتراد قائع م إنتاج تػززػم اسػتخجاـ السمخفػة فيػ السحخكػا
التػضيذ

خ كافة الرشا ا "(,(4

مغ التمخزلا

األساسػية لمشسػػ تػليػج ال ػخ د

سااقة الحكخ يسزغ لشا أف نؤكػج مػ أف اقترػاد السمخفػة يقػػـ مػ أسػذ مختملػة ػغ

اقتراد الرشا ة مغ جػان

جد نذيخ إل امزيا م الشحػ التال ):(5

سشػزا في مرخ السػقم اإللكتخ ني لميػـ الداام فتارزخ :االثشيغ 2118 /3/5ـ متاح
( )1خ خ امشػاف 6 :مميا ار د الر ائجا التجارد اإللكتخ نية
ً
خ الخاااhttps://www.youm7.com/story/2018/3/5 :
( )2انطخ:
Water W. Powell Kaisa Spellman The knowledge Economy Annual Review of sociology Vol. 30 2004 p. 201.
) (3انطخ:
Organization for Economic Cooperation and Development The Knowledge- based Economy OECD Documents
OECD/GD 102 1996 P. 11.
) (4انطخ:
Asia – Pacific Economic Cooperation. Available at: www.apec.org/ Meeting- papers / leaders- declaration /
2000-aclm- aspx.
( )5أاحاث ال شظ الج ل

فشاص اقتراديا

السمخفة استخاتيجيا

تشسػزة متقجمة تخجسة دمحم أميغ مخيسخ مػس أفػ شو دار الكتال الجامم

2119ـ ص 61ما امجىا.
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الميغ

( )1مػػغ حيػػث ش يمػػة الس ػػارد االقترػػادية :حيػػث تمامػػل االقترػػاد الرػػشا
مشتج ػػا

مػػم الس ػػارد مػػغ خامػػا

مادي ػػة فيشس ػػا تمام ػػل اقتر ػػاد السمخف ػػة م ػػم السػ ػػارد البلمادي ػػة م ػػغ فيان ػػا

بخمجيا .

( )2مػػغ حيػػث ش يمػػة المػائػػج الكملػػة :خكػػد اقترػػاد الرػػشا ة مػ

مممػم ػػا

ال

مم ػػارؼ

شاصػػخ المائػػج الكملػػة السحدػسػػة فيشسػػا

اقترػػاد السمخفػػة تمامػػل ػػبل د م ػ ذلػػظ مػػم المشاصػػخ غيػػخ السحدػسػػة م ػػل :ائػػج االسػػت سار ف ػ مجػػاؿ

التخبية تشسية المشرخ ال ذخى.

( )3مغ حيث القيسة :تمامل االقتراد الرشا

مم ثشائية قيسة السشلمة الت ادؿ زتمامػل اقترػاد السمخفػة –

فزبل غ ذلظ  -مم القيسة الخمدزة قيسة السممػما .
ً
( )4مغ حيث السمكيػة :تمامػل االقترػاد الرػشا

مػم السمكيػة الساديػة فيشسػا تمامػل اقترػاد السمخفػة – مػغ

حيث األصل  -مم السمكية اللكخزة.

فزبل سا تقجـ فإف اقتراد السمخفة ختكد م أربم أسذ رئيدية ى :
ً
نطاـ افتكار فماؿ

بشية مممػماتية حج ة

سالة مؤىمة ماىخد إشار مؤسد

مشاخ اقترادى مشاس .

إف الخكػائد األربػم جممػػت اقترػاد السمخفػػة يحقػج المج ػج مػػغ اللػائػج نػػحكخ مشيػا( :)1أنػو ُػػخغع السؤسدػا
التجج ػػج االفتكػػار كسػػا أنػػو يقػػػـ م ػ نذػػخ السمخفػػة تػضيليػػا إنتاجيػػا زحقػػج الت ػػادؿ إلكتخ ًنيػػا زحقػػج
مػ

مخخجا

نػات تمميسية مخغػبة جػىخزة

زمص السدتيمظ ثقة أك خ خيا ار أ سم.

مغ ثع فإف السمخفة ااتت مرجر رئيد لمقػد ف الحا خ كحلظ ف السدتق ل يا ت ارىا محػر صشا ا

السدتق ل التي سيحخص الجسيم م الحرػؿ مييا تشسيتيا.
اقتراد السمخفة:

ثال ًا  -سسا
فػجػػو ػػاـ يسزػػغ القػػػؿ اػػلف اقترػػاد السمخفػػة فتسيػػد امػػجد سػػسا

نػػحكخ مشيػػا

((2

أنػػو ال تس ػػل السدػػافا

ًأيػػا
أ

كان ػػت أامادى ػػا أى ػػائج أم ػػاـ سمي ػػة التشسي ػػة االقتر ػػادية أ االتر ػػاؿ أ التمم ػػيع أ نج ػػاح السذ ػػخ ا
االنػػجماج الكام ػػل ف ػ السجتس ػػم اذ ػ ٍ
ػزل ػػاـ كس ػػا يسمػػظ اقتر ػػاد السمخف ػػة القػػجرد مػػ االفتكػػار إيج ػػاد تػلي ػػج
مشتجا

تساما لع تكغ تمخفيا األسػاؽ مغ ق ل ىػػ مػا يدػا ج مػ خمػج
فكخزة ممخفية غيخ ممخفية جج جه ً

نسػذجا مجمة الىخى لمممػـ االقترادية اإلدارزة كمية اإلدارد
( )2دمحم جافخ شاىخ الذسخى د ر اقتراد السمخفة في تحقيج الشسػ االقترادى مرخ
ً
االقتراد جاممة الكػفة المخاؽ المجد ( )1الدشة 2116ـ ص.72
) (2انطخ:
Keith Smith What is The “Knowledge economy”? Knowledge – intensive industries and distributed- Knowledge
bases Oslo May 2000 p. 5
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((1

إيجاد السشتجا غيخ السد ػقة األك خ إش ا ا إقشا ً ػا لمسدػتيمظ السػػزع الستمامػل ممػو
ك يذ السمخفة يقػـ م االست سار ف السػارد ال ذخزة اا ت ارىا رأس الساؿ السمخف اللكخى.
فيس ػػا م ػػي ػ ػػا الج ػػج ؿ رق ػػع ( )2مؤش ػػخ االس ػػت سار ف ػػي رأس الس ػػاؿ ال ذ ػػخ ف ػػي مر ػػخ

المخبية

بمس د ؿ المالع األخخ خبلؿ اـ 2112

كسػا أنػو اقترػاد
بم ػػس ال ػػج ؿ

جج ؿ رقع ( :)2مؤشخ رأس الساؿ ال ذخى ف امس الج ؿ المخبية د ؿ مختارد لمماـ 2112
الج لة

مؤشخ رأس

الساؿ ال ذخى

الج لة

التختي

مؤشخ رأس

الساؿ ال ذخى

التختي

الجدائخ

1,48

25

السزديظ

1,58

16

األرجشتيغ

1,75

4

السىخل

1,31

27

ال حخزغ

1,59

15

ساف

1,51

22

ال اخززل

1,64

8

ال ختىاؿ

1,79

3

تذيم

1,64

7

قصخ

1,65

6

الريغ

1,48

24

الدمػدية

1,57

17

التذيظ

1,63

11

جشػل أفخزقيا

1,62

11

مرخ

1,47

26

الدػداف

1,18

29

اليػناف

1,84

1

سػرزا

1,53

21

إ خلشجا

1,81

2

تػنذ

1,61

14

األردف

1,63

9

تخكيا

1,51

23

كػرزا ج

1,71

5

اإلما ار

1,53

21

الكػزت

1,56

18

اليسغ

1,21

38

ل شاف

1,62

12

مػرزتانيا

1,12

31

لي يا

1,61

13

ماليدزا

1,56

19

متػسا الج ؿ
المخبية

متػسا د ؿ
السقارنة

1,48
1,66

) (1انطخ:
David Begg Economies. The McGrew-Hill Companies London. 2003 p. 10.
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السر ػػجر :السمي ػػج المخب ػػي لمتخص ػػيا تقخز ػػخ التشافد ػػية المخبػ ػ

الكػزت 2112ـ ص.55

اإلص ػػجار ال اخا ػػم السمي ػػج المخبػ ػ لمتخص ػػيا

زطيػخ مػػغ الجػػج ؿ اسػػتحػاذ الدػمػدية مػ السخت ػػة رقػػع  17مسػايمزذ تقػػجـ السسمكػػة فػ مؤشػػخ رأس

الساؿ ال ذخى أساس االنصبلؽ نحػ اقتراد السمخفة ,

 قػػػد اممػػة متممسػػة حيػػث تدػػت سخ الحزػمػػة أك ػػخ ف ػ التشسيػػة ال ذ ػخزةالسمخفة مغ خبلؿ استخجاـ أحجث التقشيا (,)1

 -ا تساد التممع التجرز

السدػتسخزغ إ ػادد التػجرز

مياد غ السمخفة,

 -تػضيذ تكشػلػجيا السممػما

االتراال

االستجااة,

تدػػاىع المسالػػة ااألفكػػار السيػػا ار

التػ تزػسغ لممػامميغ مػاك ػة التصػػ ار التػ تحػجث فػ

تػضيلا ترذ االلمالية ل شاص نطاـ مممػمات فائج الدخ ة الجقة
ً

السطمب الثاني أبعاد وخرائص اقتراد السعرفة.

مجتسم اقتراد السمخفة الح نميذو اليػـ إنسا ىػ نتيجة التحػؿ مغ مجتسم ذ اقتراد صشا ي يزػف رأس
الساؿ فيو ىػ السػرد اإلستخاتيجي إل مجتسم ذ

اقتراد مممػماتي أ ممخفي تذزل الرشا ة الحاس ا

فيو فيو السػرد األساسي االستخاتيجي حيث خى امس السحمميغ االقتراد يغ أف الحزارد الحالية تحػلت

مغ اقتراد صشا ي إلي اقتراد مممػماتي).(2

في ضل اقتراد السمخفة انمزاساتو م صششا ة الحاس ا
قج تع تحػزل السمارؼ الممسية إل

تحػلت السممػما

الذزل الخقسي أص ا تشطيع السممػما

إل أىع سممة في السجتسم

صشا ة الحاس ا

مغ أىع

ممشيا فقا اال زائم أ
المشاصخ األساسية القتراد السمخفة في ضل ىحه الطخ ؼ الجج جد لع يمج االقتراد ً
مغ ثع اكتد االقتراد سسة
االت ادؿ التجار لمسشتجا السادية فل ازداد ا تساده م تقجيع الخجما
جج جد ىي إنتاج تدػزج بيم السممػما

الحاس ا .

مغ ناحية أخخى تجخل السمخفة (تكشػلػجيا الحاس ا ) كمشرخ أساسي في إنتاج ال زائم السادية

تم

ند ة السمخفة الشاتجة غ التكشػلػجيا أك خ مغ  % 51مغ اإلنتاج اإلجسالي األمخززي كسا أف مجسػع
المامميغ األمخززييغ مسغ ليع

بلقة االسممػما

السمخفة

م حػالي ثبلثة أرباع مجسػع القػد الماممة

( )1د شا مح الج غ دمحم االقتراد القائع م السمخفة تشسية السػارد ال ذخزة في ماليدزا مخجم سافج ص.888

( )2ر إيو فػكاناف ا لة قػد سمصة  :التكشػلػجيا اإلنداف مشح القخف  18حت الػقت الحا خ تمخز  :شػقي جبلؿ

السجمذ الػششي لم قافة اللشػف ا دال الكػزت ص.25
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الع اللكخ المجد ()259

األمخززية زتمدز ىحا االتجاه ارػرد مدتسخد فسغ الستػقم أف  % 61مغ السيغ األمخززية الجج جد ستتصم

ميا ار متصػرد لػ  % 22مغ ساؿ اليػـ.
إف الذخكا

تحقج أ م
الذخكا

)(1

في مجاؿ صشا ة الحاس ا

التي تمسل في مجاؿ تكشػلػجيا السممػما

الرشا ة التقميجية كسا يحرل الماممػف في

ند ة مغ القيسة السزافة االسقارنة مم قصا ا
التكشػلػجية الحج ة م

تتسيد ىحه الذخكا

أ ماؼ الجخػؿ التي يحرل مييا زمبلؤىع في القصا ا

الحج ة النيا األقجر م تكػزغ بلقا
حمقا

أساسيا مغ نجاحيا ف اإل افة إل
المبلقا جدًصا
ً
لتػسيم أسػاقيا الحرػؿ م ند ة أك خ مغ القيسة السزافة.
زرشذ ال اح ػف االقتراد ػف اليػـ الرشا ا

أك خ مغ ا تسادىا
صا جد

م

التكشػلػجيا

ىي صشا ة الحاس ا

ا تسادىا م السػاد األ لية

الحج ة ارػرد امة

اسمة م السدتػى الج لي أص حت ىحه

التػرزج اإلنتاج تدتليج الذخكا

إل صشا ا

التي تمتسج

م

مشتجاتيا

السمخفة التكشػلػجيا الخجما

تتسيد اارتلاع مت اد ج في القيسة السزافة م مشتجاتيا

أفجا فالقيسة السزافة فييا ىي ازامميا نتاج السمخفة م ل شخكا
فييا مػاد أ لية ً
صشا ة الحاس ا ).(2
مغ الزخ ر التسييد أ التلخقة فيغ ما يمخؼ ااقتراد السممػما

تممج اص يمة الق اخ ار

االقترادية الس شية م السممػما

شخزج التمميع التجرز

التممع الخ خد السزتد ة السممػما

مغ بلقاتيا

ىااصة ىي التي تمتسج م السػاد األ لية

تتسيد اانخلاض القيسة السزافة
م

التقميجية

إل

المبلقا

صشا ا

ثسة شخكا

أك خ مغ
ال تجخل

التجارد اإللكتخ نية

ما يمخؼ ااقتراد السمخفة فاأل ؿ

التي تكػف إما كاممة أ مؤكجد أ احتسالية أ

غيخ ذلظ ال اني خت ا ااالفتكار التجج ج التصػزخ فير ا اتخاد القخار االقتراد جدًصا مشو
ىي تتحدغ االسممػما التي ليدت إال
تحج ًجا ىي قجرد إدراؾ قجرد تممع ىحا ما يسيدىا غ السممػما
ؽ
أساسا غ
ممصيا مراغة مشطسة ىزحا ير ا اللار فيغ السمخفة السممػما أف السمخفة يسزغ فمػغيا ً
الشاحية االقترادية في السممػما

السمخفة

يسزغ الحرػؿ مييا غ شخزج الشدخ.

تكسغ في الكذذ شيا حسا تيا أما الشاحية االقترادية في السمخفة

فتكسغ في إنتاجيا متس مة في صشا ة الحاس ا

في أنذصة التمميع التجرز

التممع السمحقة فيا إنتاج

شا خخ ال يزػف
متمسجا إال شجما يلتي نتيجة لم حث الممسي الح
السمخفة ىػ نذاط تمقائي ت م نذا ً
ً

( )1مخاؿ تػتمياف مؤش اخ

اقتراد السمخفة مػقم السخأد مغ تصػرىا السميج المخب

اإلحرائية2116 ,ـ ص 28ما امجىا.
( )2اذار

اس مقاؿ امشػاف :السممػما

التشسية االقترادية مخجم إلكتخ ني سافج.
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لمتجرز

ال حػث اإلحرائية السميج المخب

لمتجرز

ىػ

ال حػث

نذاط متمسج يقػد إل ززادد السخد ف السمخفي

زذ الشذاط االقتراد الح ال يسزغ أف يجخ إال اصخزقة

شيا ما يدس ارشا ة الحاس ا ). (1

متمسجد شت

زمج رأس الساؿ السمخفي ىػ حراد المقل ال ذخ

فيا مغ ال ذخ ىي ليدت رأس الساؿ ال ذخ
مغ ذلظ

أ اسمش أك خ ىػ الحريمة القجرد الممسية التي يدتلاد

نجج أف الج ؿ التي تقجمت في صشا ة الحاس ا

غ شخزج أخحىا فدماـ األمخ في القياـ اجيج ك يخ مغ أجل تشسية رأس الساؿ السمخفي لجى

مػاششييا ا ت خ

تع ذلظ مغ خبلؿ جد ػامل ُسسيت

السػارد ال ذخزة السػرد الخئيذ لبلقتراد الػششي

امػامل تذزيل رأس الساؿ السمخفي.
زج

تسزشت

أف نقخ أف اقتراد السمخفة ال يمخؼ ػامل المذػائية االرتجالية ال يمتسج م قػانيغ الرجفة فكل

شئ فيو مخصا كل شئ فيو مشطع كل شئ فيو مػجو

كل شئ فيو مخاق

متاام مغ خبلؿ التخصيا

التشطيع التػجيو الخقااة تجار مشطػمة ىحا االقتراد.
لقج أص حت السمخفة ثخ د ىي ثخ د ال تتز

جسيميا تج ر حػؿ نتاج الحىغ المقل ال ذخ
افتكارىا

م تجج جىا

متججدد ليشت

م تحديشيا

ثخ د تدداد تتخاكع مشااميا ك يخد

مرادرىا دائسا جج جد

مغ ثع فإف إنتاج ال خ د تػقذ م

قجرد المقػؿ م

م اخت اخ يا لحاتيا أ الستخجاميا في تػازنا

غ كل ما تقجـ الحاسػل ليتخجع جسيم ذلظ في أ ساؿ ال خمجة.

م ذلظ فإف السمخفة اقتراد جج ج قائع م ذاتو

قائع م

بلقاتو ارت اشاتو دائع الحخكة دائع ال حث غ أصحال السػاى

بلقتو مم االقترادا
األفكار الجخزئة).(2

ارت اشية جج جد
األخخى ىػ في

زؤكج الخ خاص أف المامل األساسي السحجد لمقػد االقترادية لع يمج ىػ األرض امتبلكيا كسا كاف الحاؿ في
االقتراد الد ار ي ال صاح

رأس الساؿ البلزـ إلنتاج الدمم كسا ىػ الحاؿ في االقتراد الرشا ي إنسا

أص ا السحجد لمقػد االقترادية في االقتراد السممػماتي ىػ السممػما

السمخفة السصمػبة الفتكار صشا ة
شسػ

لجمل اإلنتاج أك خ فا مية في كل مجتسما السممػما تقخزًا نجج أف قصاع السممػما
الحاس ا
أسخع مغ نسػ االقتراد الكمي فقج قجر االتحاد الج لي لبلتراال اميجد السجى أف قصاع السممػما قج نسا
م السدتػى المالسي اسمجؿ أك خ مغ  %5فيشسا كاف نسػ االقتراد المالسي ارلة امة اسمجؿ أقل مغ

%3

لحلظ فإف السبلما ال ارزد

اقتراد صشا ة الحاس ا

م

السدتػى االقتراد

التحػؿ مغ اقتراد الرشا ا

األ لية إل

التحػؿ مغ االقتراد الػششي إل االقتراد المالسي الذامل أ لستكامل التحػؿ

مغ ال زائم الدمم إل إنتاج صشا ة الحاس ا .
( )1جساؿ دا د سميساف اقتراد السمخفة ط 1دار الياز ر
( ) 2مشطسة المسل المخبية الستىي اخ

الج لية تلثيخىا م

ساف – األردف 2119ـ ص.11
قزايا التذىيل في ال مجاف المخبية د رد تجرز ية خاصة

الجسيػرزة اليسشية اليسغ 2116ـ ص.11
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فػ" تصػزخ مزات

التذىيل في

ىزحا امج ما كانت األرض المسل ىسا السػرد الخئيد لم خ د ف المرخ ما ق ل الرشا

رأس الساؿ الصاقة اا ت ارىسا السػلِج الخئيد
فيغ

المشرخ الخئيد

الحاس ا (.)1

شاصخ اإلنتاج ف

لم خ د ف

المرخ الرشا

أص ا الممع السمخفة ىسا

المرخ الخاىغ الحى أص ا يمخؼ ااسع

ىزحا أص حت التكشػلػجيا السمخفة ىسا المامبلف الخئيداف لمشسػ التشسية السدتجامة

الحقيقية لؤلمع تكسغ ف المقػؿ االجرجة األ ل
م سصحيا(.)2

أ

ثع تلت مغ امجىا ال خ ا

ثع حل محميا

رخ صشا ة
أص حت ال خ د

السادية الكامشة ف ااشغ األرض

ميسا ف نساذج الشسػ االقترادى الجاخم
فيج أف رأس الساؿ ال ذخى مم د ًار ً
إل نسػذج ُيس ل فيو رأس الساؿ ال ذخى الجخل الخئيد ألنذصة ال حث التصػزخ احيث ػلج مشتجا

إذا أشار االقترادى "ر مخ"

شو صشا ة الحاس ا (.)3

حج ة

تقشيا شت
ًا
أ
تقجما ً
أفكار تحجث ً
قج انخلزت ائجا االقتراد الرشا ي كجدص مغ إجسالي الشات القػمي األمخززي اذزل مصخد خبلؿ
الدشػا

السا ية فلي اـ 1955ـ سجمت الرشا ة  %31مغ إجسالي الشات اإلجسالي

انخلزت إل % 21

زتػقم أف تشخلس إل أقل مغ % 17

في السقافل حد

كل التقارزخ التش ؤزة

نسػا ا ف األك خ في فتا ضائذ جج جد
فإف قصاع صشا ة الحاس ا ىػ األك خ ً
في القخف الحاد المذخزغ قج أشار  Tapscottإل أف  % 61مغ المسالة األمخززية
أقخل ا ف إل
الحاس ا

%31

% 71ػ تمسل في السجاؿ السمخفي

في اـ 1985ـ

زمتقج أف ذلظ سيدتسخ

قج يزػف الخقع

أف  % 81مغ الػضائذ الجج جد ىي في قصاع

فيشسا يرل جد المامميغ في القصاع الرشا ي إل حػالي  %21في قصاع الخجما

سيزػف لتدارع التىييخ في السجاؿ االقتراد

كىيخه مغ السجاال

انمزاس ا ا م مجاال

سل األفخاد إذ أص حت تقشية السممػما  Information Technologyرأس الساؿ اللكخ

 Capitalىسا القػد السحخكة القتراد صشا ة الحاس ا

( )2صبلح الج غ الك يد

أقل مغ

Intellectual

فلي حيغ تسيد القخف المذخزغ االتقجـ اليائل في

إدارد السمخفة السشطسة المخبية لمتشسية اإلدارزة القاىخد  -مرخ 2115ـ ص 131ما امجىا.

) (2انطخ:
Walter. W Powell & Kaisa Snellman The Knowledge Economy Annual Review of sociology Vol. 30 2004 p.
201.
)(3
Paul M. Romer increasing Returns and long – run Growth Journal of political economy Vol. 94 1986; New
Growth Theory (symposium) Journal of Economic perspective Vol. 8 1994.
-
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فإنو خز اقػد مم القخف الحاد

أ تقشية الحاس

خرػصا تقشية السممػما
مجاؿ الترشيم التقشية
ً
المذخزغ بحد المج ج مغ السؤش اخ مليػـ االقتراد السمخفي .knowledge economic

خرائص اًلقتراد السبشي عم السعرفة ()Knowledge - based
أ صشا ة الحاس ا  :لكي نحجد أثخ ثػرد السممػما

تبلصـ نسػذج التشسية الذاممة الػششية مم ىحه التىي اخ

صشا ة الحاس ا

م

صشا ة الحاس ا

السجتسم

المالسية ال فج أ ًال مغ تحج ج سسا

الجج ج التي ن يشيا في إيجاز م الشحػ التالي:

كيذ يسزغ أف

)(1

ىحا اقتراد

( )1نقل اقتراد صشاعة الحا:بات من السحمية إل العهلسة حيث إن اقتراد صشا ة الحاس ا

الس شي

مسزشا لػال ثػرد
م السمخفة ىػ اتجاه متشاـ نحػ فاؽ التكامل المالسي بالتلكيج لع يزغ ىحا االقتراد
ً
السممػما االتراال فمشجما تحجث ال اح ػف غ المالع كقخزة صىيخد أ ربسا كسج شة كػنية فإف ذلظ
يمشي االجرجة األ ل

خجما

تقريخ السدافا

مغ خبلؿ ش زة اإلنتخنت

اإلنتخنت لتمدزد االتراؿ إفخاـ الرلقا

في الدمغ الحقيقي غ اقتراد صشا ة الحاس ا

أخيخ لمقج شخاكا
ًا
لمدشػا القادمة
تقاسع نتائ ىحه الذخاكة).(2

اإل بلف التخ ز

المالسي

لكغ التجارد كانت أ ؿ السدتليج غ مغ
التدػزج الحرػؿ م السممػما

غ السشافدة فل ربسا غ مخصصا

مم حملاص أقػزاص في د ؿ أخخى

تقديع المسل فيغ مجسػ ا

السشافديغ
مختملة

اقتراديا االجرجة األ ل ق ل أف تكػف
سياسيا ىػ نطاـ ممتسج أ ًال ق ل
نطاما
نطاما
تمت خ المػلسة اليػـ
ً
ً
ً
ً
قج يقاؿ إف لممػلسة امس السطاىخ
صشا ة الحاس ا
كل شيص م ثػرتي السممػما االتراال

األخخى كالمػلسة اإل بلمية التي تحققت
ادال ااتجاه احج
ت ً

ىػ أقخل إل

خ اللزائيا

الىد ال قافي مشو إل

األقسار الرشا ية الت ادؿ ال قافي الح
حػار ال قافا

أص ا

لكغ ذلظ كمو ليذ سػى أحج

مطاىخ المػلسة مغ نتائجيا أد اتيا ل شاص استكساؿ الشطاـ االقتراد المالسي الس شي م السمخفة).(3

( )1انطخ:
Vector Kuo, Basic Concepts of information and Communication Technology, 2011, p. 15. .
( )2انطخ:
Philip Ein Dor and Michael Muers, information Technology industry Development and The Knowledge Economy: A
four Country study, 2008, p. 2.
( )3انطخ:
Debnath, Sajit Chandra, Key Determinants of Economic incentives and institutional Regimes to promote
Knowledge- based Economy in East Asia, institute of international Relations and Area.
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( )2نقل اقتراد صشاعة الحا:بات من التسركا إل
الحاس ا

حت

الد ميشيا

اًلنتذار اتدع التػجو الماـ القتراد صشا ة
خسة تحتكخ كل شيص

ااالتجاه نحػ تخكيد أك خ لخأس الساؿ فيج شخكا

تلخض ما تذاص م األسػاؽ

كانت قػتيا ال تمتسج فقا م احتكار الساؿ التكشػلػجيا فل ق ل ذلظ

احتكار صشا ة الحاس ا

التي كانت تجسميا فػسائميا الخاصة لتذزل أحج مطاىخ مشاام قػتيا

م

الستشامية.
أما في

رخنا فقج أتاحت تكشػلػجيا السممػما

السمصيا

الزخسة مسا جمميا تلخض شخ شيا في الشياية م الذخكا

الرشا ية الك خى تتيا ى لرالا شخكا

حج االشبلع لمجسيم

التجدئة التي ا تسج

بجأ

م قػد السممػما

سمصة الذخكا

االحتكارزة.

السخكدزة

التي تمالجيا في قػا ج

سائجا في ال ػرد الرشا ية نحػ االحتكار تحػؿ إل اتجاه
ندتصيم أف نقػؿ د ف م الىة إف االتجاه الح كاف ً
جج ج في رخ صشا ة الحاس ا نحػ الت م خ التشػع االنتذار).(1

( )3اقتراد صشا ة الحاس ا

من الشسطية إل التشهع كانت االحتكا ار
ذا

جادا ىائمة مغ السشتجا
المذخزغ تشت أ ً
خ أقداـ التػززم في الذخكا
شخكا تػززم خسة قػزة أ
الشساذج م األسػاؽ القػمية المالسية.

نسا مػحج

الزخسة في الدتيشيا

كاف تػززم ىحه السشتجا

)(2

مغ القخف
خ

السػحجد تع

االحتكارزة نلديا مسا كاف يلخض ىحه

أما ا ف فقج انتذخ شخؽ خصػط اإلنتاج الك يلة اإلنتاج الزخع مم فجايا

نسػذجا
ىحا القخف أص حت
ً

مماكدا لئلنتاج الزخع خصػط اإلنتاج
مدار
ًا
تساما أخح
يحتحى في التقجـ االقتراد فاالتجاه اليػـ انقم
ً
ً
الك يلة أص ا ىاجذ الذخكا اليػـ الػصػؿ إل أك خ تشػع مسزغ مغ السشتجا السصخ حة في الدػؽ
الستشػ ة.

ججا مغ ىحه السشتجا
بالتالي ال يسزغ شخح أ جاد ك يخد ً
زسزغ أف نؤكج أف التحػؿ الح فخ و مجتسم صشا ة الحاس ا

إل اإلنتاج السحج د الستشػع الساد

مغ أشياص مادية ممسػسة تتسيد النيا ذا

إذ أف تقشيا

ىػ االنتقاؿ مغ اإلنتاج الزخع السػحج

الرشا ة السج ػمة االحاسػل تتيا إنتاج كسيا

قيسة مزافة ك يخد.

( )4اقتراد صشاعة الحا:بات من اًلنغالق نحه اًلنفتاح كانت شخكا
المذخزغ تدم

نحػ االنىبلؽ أ

نحػ إنتاج كل شيص

تدػزقو في حيغ تسيد اقتراد صشا ة الحاس ا

الدتيشيا

الد ميشيا

قميمة

مغ القخف

سغ أقداـ الذخكة اسا في ذلظ تػززم السشت

اليػـ اقجرتو م صشم الديارد أ الحاسػل أ أية لة

أخخى في أربمة فمجاف مخ تملة ثع يسزغ أف تجسم أجداؤىا في فمج خامذ؛ حيث إف السشت اذزمو الشيائي
( )1ماؿ مي إفخاىيع

ج هللا

د ر صشا ة ال خمجيا

في تشسية الراد ار

السرخزة( :دراسة مقارنة) رسالة دكتػراه كمية التجارد – جاممة قشاد

الدػزذ مرخ 2118ـ ص.67
( )2د شا مح الج غ دمحم االقتراد القائع م السمخفة تشسية السػارد ال ذخزة في ماليدزا مخجم سافج ص.885
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سيزػف نتاج تما ف خسذ شخكا

أ أك خ

اال لحلظ :فمشلخح أ
الزيقة .إذا أردنا م ً
احجد أ فمج احج؟ م اؿ خخ :شخكا

مغ المالع

تتلج مميا م مػاصلا

سغ إشار شخاكة تتخص

الحج د تتخص

المقمية السخكدزة

حاسػل كسشت نيائي ىل يسزغ القػؿ إنو إنتاج مصمج لذخكة

الصماـ الدخزم تتماقج مم امس الذخكا
السشتجا

الد ار ية في مشاشج مختملة

شخ ط اإلنتاج (اصاشا د اجغ لحػـ) لكي يخخج السشت

"الصماـ الدخزم" )االشكية السسيدد السخغػبة مغ السدتيمظ مسا يجمل الذخاكة ثبلثية األشخاؼ)
السصا ع الذخكا

الد ار ية المسبلص أ السدتيمكػف باللمل تقجمت امس الذخكا

الستماقجد مميا ااقتخاحا

لتحديغ السشت

ىي:

الد ار ية إل السصا ع

ذلظ فتحديغ شخ ط ز ار تو لمحرػؿ م نكية أفزل كسا أف

ززا ثال ًا في ىحه المسمية فل إف
المسبلص تجخمػف اسبلحطاتيع السزتػبة حػؿ رغ اتيع مسا يجمل مشيع شخ ً
امس الذخكا الرشا ية تتيا لمسدتيمظ تحج ج مػاصلا السشت الرشا ي ترشيمو فًقا لح ؽ السدتيمظ

ىا ملتاح الصم ية فيرمو شم و فًقا لمسػاصلا
تساما ما م األخيخ سػى تحج ج السػاصلا
ً
اما ىػ ما يمت خ الحاس ا في الػقت الخاىغ صشا ة أ ثخ د ششية شلنيا شلف الرشا ا
الذخرية تس ً
األخخى التي شيمع فيا السجتسم).(1
ىحه الصخزقة تسشا فخصة الحرػؿ م أ م قيسة مزافة مسزشة فيػ يقجـ مشتجا

قميمة مذخرة

لكشو

يحرل مشيا م قيسة مزافة الية مسا تيا الحرػؿ م ربا ممقػؿ مقافل إنتاج غيخ مز ذ غيخ
نسصي إال أف ىحه الصخزقة في المسل السلتػح فيغ جد شخكاص تتصم
اإلدارزيغ الح غ تػاصمػف

خ ش زا

االتراؿ الج لية

تذزيل فخزج سل قػ مغ السرسسيغ

زمسمػف كسا لػ أنيع في م ش

احج إل جان

نيار ابل انقصاع
ًا
ليبل
ذلظ نبلحظ أف الخجما السرخفية قج تخصت حج دىا القػمية صار تقجـ خجماتيا ً
فكل شيص :األسيع الدشجا السػاد ال زائم الشقػد بالجسمة كل شيص اع زذخى د ف انقصاع أ
تػقذ كل ذلظ يمتسج في األ ؿ الخيخ م تقشيا

الحاس

ا لي بخمجتو.

( )5دورة حياة السشتج من الدورة الطهيمة إل التدارع التشافدي تسيد االقتراد الس شي م السمخفة النو

يمتسج م

الرشا ة الستشػ ة التي تدم

إل

تخليس سخ السشت أ د رد حياد السشت

فتحت

ىا

السشافدة الذج جد يدم السرسسػف إل ممخفة رد د فمل السدتيمظ فػر تػززم السشت الجج ج مغ أجل دراسة
السبلحطا

الدم ية تػجيا

المسبلص رغ اتيع اإلسخاع اإنجاز ترسيع جج ج إجخاص التجارل البلزمة ميو

مغ ثع شخحو في الدػؽ ق ل أف تسزغ السشافدػف مغ شخح مشتجيع ال ج ل).(2

( )1سالع فغ دمحم الدالع صشا ة السممػما

دراسة في السليػـ الشذلد التصػر مجمة مزت ة السمظ فيج الػششية السجمج ( )11المجد األ ؿ ػليػ

2115ـ ص.5
() 2د شا مح الج غ دمحم االقتراد القائع م السمخفة تشسية السػارد ال ذخزة في ماليدزا مخجم سافج ص.887
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إف الد اؽ الستػاصل يجمل د رد حياد السشت أقرخ كل ػـ مسا ؤكج جـ قجرد الذخكة م شخح أ جاد

تساما لبلحتكار السخكدزة الذج جد خصػط اإلنتاج
ك يخد مغ مشتجا مػحجد نبلحظ أف ىحا االتجاه مماكذ ً
جادا ىائمة مغ السشتجا الستذافية تشتطخ فتخد زمشية شػزمة ق ل إجخاص
الية الك افة حيث كانت تصخح أ ً
تمجيبل

م الشسػذج القجيع أ أف د رد حياد السشت كانت شػزمة ند ًيا.

( )6الذراكة اًلقترادية
المسل ألف السشتجا

تسيد اقتراد صشا ة الحاس ا

الس شي م

اا تساده م

السممػما

أخيخ إل المسبلص
ًا
الجج جد تشتقل مغ السرسسيغ إل السشتجيغ ثع إل السػز يغ

ازل سخ ة مسزشة).(1

فخزج
ذلظ

تدم الذخكا

جسيما فخزج سل احج إف كاف مت ا ًجا مػزً ا في أرجاص األرض جسيميا
زذزل ىؤالص
ً
د ًما إل ززادد سخ ة المسل لمػصػؿ إل د رد حياد مشت أقرخ فلقرخ ارػرد متػاصمة).(2
( )7إعادة تهزيع األرباح والسدئهليات والدمطات وذلك لدزادد سخ ة المسل في الذخكة تقريخ د رد حياد
الدمصا

اشخ م إ ادد تػززم األرباح السدئػليا
تلثيخ م ًا
السشت ثار ك يخد لكغ أىسيا ىػ أنيا تؤثخ ًا
فس ًبل تداىع ىحه الدخ ة في تخليس أرباح السرارؼ الشاتجة غ اقاص الساؿ في حدااا المسبلص فتخد

شػزمة ق ل انتقالو إل
اإلمزانا

الجية السشتجة التي تصم و ف قجر ما تحرل الذخكا

الحج ة لمتكشػلػجيا تحت

التي تحققيا السرارؼ تتزاصؿ

م

سخ ة أك خ اد

ىا السشافدة الذج جد فيجؼ تقريخ د رد حياد السشت

فإف األرباح

تر ا ىحه السرارؼ مزصخد لم حث غ مػارد أخخى مسا يقػدىا إل

مداحسة اللخ ع األخخى لمقصاع السالي مغ خبلؿ تصػزخ خجماتيا تشػزميا تػسيم نصاقيا.

خرائص عرر صشاعة الحا:بات ما يسزغ أف تػقمو سػؽ المسل مغ القػد الماممة في رخ صشا ة

كل شخكة أ مجاؿ سل لكغ يسزغ استشتاج أف سػؽ المسل

الحاس ا

ىػ االص م شيص يختمذ احد

السممػما

تحػزميا إل ممخفة قافمة لبلستخجاـ )2( .القجرد م التكيذ التممع ادخ ة امتبلؾ السيا ار

أ المسالة في ضل صشا ة الحاس ا
البلزمة لحلظ.
()1
()2
()3

سيترذ االخرائز األساسية التالية )1( :القجرد م التقاط

إتقاف التمامل مم تقشية السممػما
المسل.

القجرد م التما ف المسل

التقشية السمتسجد م الحاس

سغ فخزج.

إتقاف ميا ار االتراؿ الملطية الكتافية االفت اخ ية.

( ) 1د شا مح الج غ دمحم االقتراد القائع م السمخفة تشسية السػارد ال ذخزة في ماليدزا مخجم سافج ص.889
( )2سالع فغ دمحم الدالع صشا ة السممػما

دراسة في السليػـ الشذلد التصػر مخجم سافج ص.9
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تص يقاتيا في مجاؿ

إ افية مسيدد تختمذ غ السيا ار

()4

امتبلؾ ميا ار

()5

إتقاف أك خ مغ لىة حت يسزغ المسل في فيئة سل السية.

أص حت األنطسة ا لية تقػـ فيا.

()6

تقميجية في األ ساؿ الخ تيشية التي

إتقاف المسل خارج حج د الدماف السزاف القجرد م
فيئا

()7

سل تقميجية أ فيئا

القجرد م تحج ج الحاجا

الييئا

()8

فمع تمج السشتجا

إدارد المسل سػاص كاف ذلظ في

افت اخ ية.
الخغ ا

ذا

اللخزجد الخاصة االسدتيمكيغ األفخاد أ السؤسدا

السػاصلا

السميارزة السػحجد تشاس

الجسيم.

القجرد م التحخؾ ادخ ة التىيخ ادخ ة اإلحداس ازخ رد سخ ة متاامة التىي اخ

تم ية حاجا

السدتيمكيغ).(1

قدخ صػرد جسيمة ت خز
ثسة جد ك يخ مغ ال اح يغ يرػر ف المرخ القادـ ااأللػاف الػردية ليدتخخجػا مشو ًا
تلاؤليع متشاسيغ أف التصػ ار التارزخية الك خى ال يسزغ أف تكػف إيجافية أ سم ية احج ذاتيا إنسا إيجافية
شجما تتمامل مميا الجسا ا

تتجاىميا جسا ا

أخخى تتمامل مم الػقائم م أنيا ثافتة د ف أخح التصػ ار الجج جد اميغ االىتساـ).(2

تتس ل فػائج ايجافيا

لمسممػما

ال ذخزة ارػرد مبلئسة تجمميا تدتليج مغ ىحه التصػ ار

ىي سم ية شجما

صشا ة الحاس ا

تكملة اتراال

في المائجا

األ م

المسالة الشلقا

مشخلزة تكاليذ تذىيل مشخلزة.

فإنيا تتس ل في تكاليذ تقشية أ م

أما سم يا

صشا ة الحاس ا

المالع ال

قت مغ أ مزاف.

السشخلزة انتذار أسخع

تكاليذ تحديغ األنطسة السدتسخ

ججا للخزج المسل األك خ كلاصد فاإلنتخنت تسشا الجسيم فخصة التػاجج
تكاليذ ن خزة أك خ مخت ا
الية ً
م الذ زة لم د ر فماؿ اجتسا ي أـ سياسي أـ اقتراد أ فشي أ غيخه تسشا إمزانية التػاصل مم
زماني الذ ال مغ أزمة اصالة

مغ أىع سسا

ضاىخد ال صالة تخكدىا االجرجة األ ل

تت اخ ح أ سارىع فيغ  24-15سشة الح غ جخمػف سػؽ المسل لمسخد األ ل

تمميسا).(3
الستمصميغ إف لع تكغ غال ة مغ الذ ال األك خ األفزل
ً
قياس اًلقتراد القائم عم

صشاعة الحا:بات تػجج

االقتراد الس شي م صشا ة الحاس ا
( )1راـ أحسج فخزحا
()2مػقم الخقسيا

جد مغ السؤش اخ

فيغ الذ ال الح غ

ند ة ك يخد مغ فيغ ىؤالص

التي يسزغ مغ خبلليا قياس

مغ ىحه السؤش اخ :

إ جاد القػى الماممة لسجتسم السممػما

2114ـ.

http://www.alrakameiat.com

( )3حشاف قشج ل مرخ في يػف ش افيا ش ال ال اح يغ مدتق ل التشسية في مرخ مخكد دراسا
الدياسية جاممة القاىخد 2111ـ ص .119
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بحػث الج ؿ الشامية كمية االقتراد الممػـ

( )1مؤشخ االست سار في االقتراد القائع م
االقتراد القائع م صشا ة الحاس ا

السمخفة :زمال السؤشخ السخك

تػليج نذخ السمخفة الجج جد

الخاص ااالست سار في

ىسا امجاف حاسساف في االست سار

استشادا إل مجسػ ة مغ السؤش اخ اللخ ية السترمة اجيػد ال حث التصػزخ م ل االست سار
زحد السؤشخ
ً
في الخأس ماؿ ال ذخ جػدد التمميع شخاص تكشػلػجيا جج جد تحج ث الخجما المامة.
( ) 2مؤشخ األداص في االقتراد القائع م السمخفة :االست سار ىػ جان

احج مغ مزػنا

زش ىي

القزية

تساما فيشسا يجسم السؤشخ السخك
أف يمصي مخخجا ناجحة رااحة ً
تػخيا لبلنتقاؿ إل
تحت تػليج السمخفة نذخىا زحجد السؤشخ ال اني أىع أربمة شاصخ مزػنة لؤلداص
ً
ىحه المشاصخ ى اإلنتاجية؛ األداص الممسي التكشمػجي؛ استخجاـ
االقتراد القائع م صشا ة الحاس ا
ال شية األساسية لمسممػما

الخاص ااالست سار مؤشخاتو اللخ ية

فمالية الشطاـ التمميسي).(1

الستحجد األمخززية مغ حيث األداص في اـ 1999ـ غيخ أف

متلخخ غ الػاليا
ًا
كاف االتحاد األ ر بي
ارتلاع ممجؿ نسػ األداص الح شيجه جؿ م

صشا ة الحاس ا

ازدياد الجيػد الس ح لة لبلنتقاؿ إل

االقتراد القائع م

م الخغع مغ ممجؿ الشسػ المالي في االتحاد األ ر بي مدـ جـ االكتلاص فدزادد م ال

االست سار فل المسل م تحديغ س ل رصج األمػاؿ التشليح).(2
زز ا االتحاد الج لي لبلتراال

سائخ السشطسا

التاامة لؤلمع الستحجد السمتشية اذئػف التشسية جسمة مغ

السما يخ التي يحجد م أساسيا مجى انخخاط ىحا ال مج أ ذاؾ في مجتسم السممػما

تز ا ىحه الييئا

جدا مغ السؤش اخ القافمة لمسبلحطة القياس تتس ل في جد خصػط الياتذ ال افت االشد ة إل
ً
جد الدزاف
جد أجيدد الحاسػل االشد ة إل
جد خصػط الياتذ الجػاؿ االشد ة إل الدزاف

جد

مجسػع جد مػاقم الػال السدجمة االشد ة إل

جد

مدتمسمي ش زة اإلنتخنت االشد ة إل
الدزاف

جد الدزاف

زسزغ ااإل افة إل ىحه المشاصخ تحج ج مؤشخزغ إ افييغ ىسا :ند ة الخبا االذ زة الكيخبائية

ند ة األمية).(3

كسا يسزغ ترشيذ مؤش اخ اقتراد صشا ة الحاس ا
(أ) مؤش اخ

جد الدزاف

الممع التكشػلػجيا :م ل ال يانا

السشذػ ار الممسية ميداف السجفػ ا

( ) 1ػنذ خل متصم ا

فًقا ألربم فئا

مختملة ىي التالية:

الستمّمقة ااألاحاث التشسية

التكشػلػجية مؤش اخ نذخ السممػما

إحرائيا

فخاصا

االختخاع

االتراال .

مخاشخ االنلتاح اإللكتخ ني مغ الشػاحي اللشية التذخزمية السمتق الداام لسجتسم األ ساؿ المخبي ال حخزغ 2113ـ ص

.5
()2اقتراد السمخفة التمميع غ امج  ...مخجم س ج ذكخه ص .15
( )3فخزاؿ ال اجي السخأد اللجػد الخقسية االتحاد الػششي لمسخأد التػندية تػنذ 2115ـ ص .4
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االفتكار لصالسا أجخزت ال حػث حػؿ االفتكار

(ل) السؤش اخ

السلخػذد مغ ال حػث حػؿ تشطيع نذاشا

مغ ق ل ىيئا

ششية لبلستجااة إل حاجاتيا الخاصة بالتالي كاف مغ الرم

مقارنة الشتائ .

الستىي اخ
(ج) السؤش اخ الستمّمقة االسػارد ال ذخزة وأىسية
ّ
ججا لجراسة
الحاس ا مغ األمػر التي يقخ فيا الجسيم رغع ذلظ ما زاؿ ىشاؾ القميل مغ السؤش اخ السمخ فة ً
ذلظ يمػد مغ جية إل نقز األ ساؿ في ىحا السجاؿ مغ جية
ىحا ال مج مغ اقتراد صشا ة الحاس ا
أخخى إل

الستمّمقة االسرادر ال ذخزة القتراديا

صمػبة قياس كلاصا

الستمّمقة االتمميع التجرز

ال يانا

لسؤش اخ

األفخاد م اشخد

السػارد ال ذخزة مرجراف رئيدياف :ال يانا

المساؿ).(1
أ اسيغ ّ

الستمّمقة االكلاصا

إف فيانا
(د) مؤش اخ نذخ تكشػلػجيا السممػما االتراال ّ :
يػبا ك يخد؛ حيث يزػف مغ الرم
تزع
لكشيا
متمجدد
ججا ّ
ّ
متشػ ة ً
ً
ّ
ّ
ججا.
خخ غالًا ما تكػف غيخ مػثػقة ً
كسا أف ال شية التحتية لؤلجيدد ال خمجيا
الذخكا

مممػما

نذخ تكشػلػجيا السممػما

القتراد صشا ة الحاس ا

الػاقم ال تدّ د حدااا
تمػض إال جد ًئيا فػاسصة ال حػث السخترة).(2

صشا ة

االتراال

مقارنتيا فيغ فمج خخ مرجر

ليدت مقاسة امج اذزل صحيا فلي
االتراال

خاصة فتكشػلػجيا السممػما

ىحه الشقائز ال

السبحث الثاني

صشاعة البرمجيات كأ:اس لرشاعة الحا:بات
اخترار ااإلنجميدزة ( )ICTصشا ة القخف الحاد
ًا
التي تمخؼ
االتراال
تمج صشا ة السممػما
المذخزغ التي تقػد التصػر االقتراد كسا كانت صشا ة الكيسياص في القخف التاسم ذخ الرشا ا

ججا لحلظ
الكيخبائية في القخف المذخزغ فرشا ة الحاس ا صشا ة ك يلة السمخفة ذا قيع مزافة مختلمة ً
قياديا في قيادد
ملرميا
تخكد مييا الج ؿ الستقجمة اد ارتلاع قيستيا السزافة بد كػنيا قصا ً ا
ً
ً
اقتراديا
مي

سيا اسا يخجـ مرالا الج ؿ الستقجمة).(3
المالع فل قيادد المالع سيا ً

زذ ك يخ مغ السػ ػ ا

السخت صة االصم

مي السشتجا

الخجما

فإف ال حػث الستممقة

التكشػلػجيا أ السجاخل
ااقتراديا صشا ة الحاس ا ليا مزػف تكشػلػجي تختكد ممطع ىحه ال حػث فتقييع
ً
مييا
قج تمج ذلظ التػجو مم ك يخ مغ األ ساؿ السخت صة اجان الصم
الجج جد الػا جد لتصػزخ الحاس ا
( )1محسػد أحسج الخصي

إدارد السػارد ال ذخزة مزت ة يغ شسذ القاىخد – مرخ 2111ـ ص.76

( )2مخاؿ تػتمياف مػقم السخأد مغ تصػر اقتراد السمخفة مشتجى السخأد المخبية الممػـ التكشػلػجيا القاىخد 2115ـ ص .29
( )3اقم صشا ة ال خمجيا

في سػرزة درلدة أ جىا السخكد المخبي لمتشسية  ADCلرالا الجسمية الممسية الدػرزة لمسممػماتية

التقانة – سػرزا ص.11
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ازرد االتراال

التي تكػف أك خ قخًبا مغ ال حػث االقترادية التقميجية
تتصم امس السيا ار السمخفة الخاصة اسجاؿ ال خمجيا
فإف مػ ػع اقتراديا

الحاس

صشا ة الحاس ا

صشا ة الحاس ا

مي ىحا الشي فإف اقتراديا

مغ جية االقتراد مغ جية أخخ

ش ًقا لحلظ

الجج ج جحل اىتساـ امس ال اح يغ الستخرريغ في

ا لي ما خت ا او مغ ىشجسة ال خمجيا

مع

انمزذ سميع في إشار السخاجمة لسا ىػ متػاجج

االلمل مقتخحاتيع نحػ السدتق ل).(1

أيزا اإ جاد ال حػث التي قج تكػف صم ة مقارنة اال حػث التي
زتجو ىحا التجسيم السخت ا اسيارد الستصم ا
ً
مي الدمم الخجما التقميجية زس ل الس اد لػف السدتخجمػف لرشا ة الحاس ا السص قة في
تختز االصم

األ ساؿ النيع أك خ اللئا
مي أ

ا يع السميشة).(2

اىتساما اليع أ جو االفتكار اإلفجاع في ىحا السجاؿ
ً

زحجد ذلظ الجافم السحخؾ الخئيدي ل حػث اقتراديا
ال خمجيا

صشا ة الحاس ا

حدميا بحلظ ارتكد مجاؿ االىتساـ مي الحاس ا

زمشي مليػـ" ىشجسة ال خمجيا

تؤد السمػل أحدغ يص ج

إ افة لمشسػ السصخد لرشا ة

كدممة اقترادية).(3

( )Software Engineeringتص يج الممع الخزا يا

أما مليػـ ال خمجيا
تر ا قج ار الحاس ا مليجد خ ال خام اإلجخاصا التػثيج ً
كاممة مغ ال خام اإلجخاصا التػثيج السخت ا فيا في إشار نطاـ حاس لي).(4

خبلليا
التي مغ
ً

فإنو يس ل مجسػ ة

اقتراد السعرفة يقػـ االقتراد الحالي السماصخ مي تػليج القيسة الشاجسة غ التجج ج االفتكار اإلفجاع
التي أسدتيا السمخفة السزتد ة غ شخزج التمميع التجرز

السسارسة السمخفة القافمة لمتخميد تحقيج ذلظ

أىسيا التمميع التجرز
يمتسج مي مجسػ ة مغ اليياكل السقػما الزخ رزة التي مغ
ً
السمتسج مي تػاجج نطاـ إفجاع ششي كذص).-(5
( )1دمحم دمحم الياد

د رد حياد سمية تصػزخ نطع السممػما

ال حث التصػزخ

الس شية مي الكس يػتخ السزت ة األكاديسية القاىخد – مرخ 2111ـ ص.13

( )2انطخ:
Bauer, F. L. “Software Engineering”, Information Processing, Vol. 71
( )3انطخ:
Brooks, F. P., The Mythical Man-Month, Essays on Software
.Engineering, Anniversary ed., Addison-Wesley, 1995
( )4دمحم دمحم الياد

د رد حياد سمية تصػزخ نطع السممػما

الس شية مي الكس يػتخ مخجم سافج ص.17

( )5انطخ في ذلظ:
Code, D. K., Barua, A. and Mukhopadhyoy, T., “On Economics of International Software Replacement Problem”,
In: Proceedings of the 11th Conference on Information Systems, Copenhagen, Denmark: 1990, pp. 159-.170

91

زشطخ إلي اقتراد السمخفة مغ جد أ جو مشيا:
أواًل :سخ ة التصػر التكشػلػجي
م ل تكشػلػجيا السممػما

مي جو الخرػص تصػر التكشػلػجيا التي تذزل اقتراد السمخفة الحج ث

االتراال

التي تختكد مي تصػزخ صشا ة الحاس ا .
الد ار ية الرشا ية التمميسية اإلدارزة  ...إلخ

ثانيا :الػجية االقترادية؛ حيث أص حت كل السجاال
ا
تمتسج اقػد مي السمخفة السخت صة االسممػما ال خمجيا السذىمة ليحه السجاال .

ثال اثا الػجية االجتسا ية التي تػ ا أف صػؿ السمخفة تكشػلػجياتيا مغ ال خمجيا
السجتسم الفخاده مشطساتو مشذآتو

فئا

التممع التجرز

ازل أنػا يا).(1

زؤد

السدتسخ لمجسيم اجػدد الية

أص ا

إلي تشسية رأس الساؿ ال ذخ الخبلؽ

خ رد لكل

غ شخزج إتاحة

زمتسج مي رأس الساؿ ال ذخ في تصػزخ إنتاج ال خمجيا

مي ذلظ فإنو االشطخ إلي اقتراد السمخفة مغ السشطػر الدافج ير ا ىحا االقتراد سيمة لتقميل تقميز

اللجػد السمخفية اللجػد الخقسية فيغ الج ؿ الستقجمة الج ؿ الشامية خاصة شجما تتحػؿ السمخفة إلي شرخ

أساسي مدا ج مي الشسػ التشسية
الساد

زحل محل المشاصخ التقميجية الستس مة في السػاد األ لية رأس الساؿ

القػى الماممة غيخ السؤىمة؛ حيث ؤكج الدمم الحىشية السخت صة االلكخ اإلفجاع السيارد اللائقة التي

مشيا اقتراد صشا ة الحاس ا

الحج ة

)(2

مي الخغع مغ الجيػد الح ي ة التي تقػـ فيا مرخ ك يخ مغ

ًإال أنو ًما زاؿ ىشاؾ إفخاط في
تكشػلػجيا السممػما االتراال
ال بلد المخبية نحػ االىتساـ فتصػزخ صشا ة
ً
اال تساد مي السػاد األ لية افتقار إلي القيسة السزافة االقتخال مغ اقتراد السمخفة السمتسج مي صشا ة
االتراال

تكشػلػجيا السممػما
ً
قيسة مزافة لكل قصا ا

الحج ة خاصة صشا ة الحاس ا

السجتسم السماصخ).(3

التي تذىل ىحه التكشػلػجيا

تر ا

( )1انطخ:
Humphery, W. S., Snyder, T. R. and Willis, R. R. “Software Process Improvement at Hughes Aircraft”, IEEE
Software, Vol. 8, N0. 4 (Feb. . 1991), pp. 11-23
( )2دمحم دمحم الياد
تكشػلػجيا الحاس ا

محخر االفتكار اإلفجاع لتقجـ صشا ة السحتػ اإللكتخ ني في مرخ أاحاث دراسا
الجسمية مخكد ال حػث اإلدارزة الكاديسية الدادا

السؤتسخ الممسي التاسم لشطع السممػما

لمممػـ اإلدارزة القاىخد – مرخ 2112ـ ص.41

( )3انطخ:
Standard Glossary of Software .Engineering Terminology, IEEE Computer

IEEE 1990 STD 610.12-1990.
Society, 1990

91

ممتسجا مشح القخف التاسم ذخ حت الشرذ ال اني مغ
مغ السبلحظ أف االقتراد الػششي المالسي كاف
ً
القخف المذخزغ مي الصاقة أ المسل رأس الساؿ مشح الشرذ ال اني مغ القخف المذخزغ أخح ىحا السشحي
فجيبل غ رأس الساؿ الصاقة اا ت ارىسا المامميغ
تىيخ فػ ػح نحػ اال تساد مي السممػما السمخفة
ً
تساما م مسا حل رأس الساؿ الصاقة محل القػى الماممة اليج زة غيخ الساىخد
األساسييغ لتػليج إنتاج ال خ د
ً
أيزا أدى التصػر التكشػلػجي إلي التحػؿ مغ
األ ار ي في نياية القخف ال امغ ذخ في القخف المذخزغ ً

المسل الجدج إلي المسل القائع م السمخفة لتػليج ال خ د فالتكشػلػجيا السمخفة ىسا المامبلف الخئيدياف في

اإلنتاج في الػقت الحا خ زذيخ الػ م االقتراد الحالي إلي السيدد الشد ية الػحيجد التي يسزغ أف تتستم

فيا شخكة أ مشطسة أ حت د لة مميشة تكػف في قجرتيا مي االفتكار التجج ج الشاجساف مغ السمخفة السيشية

لمدػؽ التكشػلػجيا إ افة إلي السػاى

الخبلقة لمساؿ السمخفة في التمامل مم قزايا تشافدية متبلحقة
فيغ مختمذ األشخاؼ أ القػى

سمية االفتكار اإلفجاع تتصم تلا ًبل سيًقا مز ًلا يجخ في كل االتجاىا
مخت اخ أ ممامل مدتيمكيغ) (1ىز ًحا يزػف االفتكار اإلفجاع نتيجة
السؤثخد مغ مؤسدا جامما
لتلا بل

ك يخد فيغ كيانا

أ أشخاؼ أ قػى متمجدد تؤلذ ما يسزغ تدسيتو فشطاـ اإلفجاع الػششي

نطاـ اإلفجاع الػششي تلا ل الرشا ة الجامما

مخاكد ال حػث الحزػمة القصاع الخاص

تصػزخ الممع التكشػلػجيا االرتقاص االتمميع ال حث الممسي التصػزخ االقتراد السذتخؾ

التكشػلػجيا

)(3

)(2

في

سغ إشار

فإف التبلحع فيغ

السؤدية لطيػر االقتراد الخقسي يس ل الحجث األ طع األىسية التي يذزل السدتق ل

تمت خ

تكشػلػجيا الجفم  Push Technologyالتص يقا األك خ قػد جدًصا ال تج اد مغ االتجاه
تقميل التكاليذ
ً
الستشامي نحػ استخجاـ الحاس ا ا لية في كل مخاحل الحياد اليػمية السماصخد التي أص حت تس ل حاجة
خ رزة ممحة

قج أد

الحخكة إلي فد غ االقتراد الخقسي؛ حيث إف الدخ ة الستشاىية القجرد مي

الػصػؿ إلي الجساىيخ في أ

مزاف في أ

فزبل غ أف تص يج السمخفة مغ أساسيا
قت
ً

التشافدية في حق ة المػلسة التي يذيجىا المالع السماصخ
( )1دمحم دمحم الياد

د رد حياد سمية تصػزخ نطع السممػما

)(4

كسا أف ىحه التكشػلػجيا

الدػؽ

تدارع مغ إيقاع

الس شية مي الكس يػتخ مخجم سافج ص.21
غ" االفتكار اإلفجاع لتصػزخ صشا ة السحتػ اإللكتخ ني

تكشػلػجيا الحاس ا
()2الح س ج اإلشارد إليو في السؤتسخ الممسي التاسم لشطع السممػما
ً
تكشػلػجيا الحاس ا في ف اخ خ اـ 2112ـ.
قجتو الجسمية السرخزة لشطع السممػما
في مرخ" الح
ً
( )3انطخ:
Software Engineering Economics: Progress, Obstacles and Opportunities in

Kemerer, Chris F. “Advances in

Software Engineering Economics”, .Communications of ACM, Vol. 41, N0. 8 (August 1998), pp. 63-66
( )4انطخ:
Kemerer, C. F. “Reliability of Function Points Measurement: A Field Experiment”, Communication of ACM, Vol.
36, N0.2 (Feb. 1995), p. 85.
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التجج ج اإلفجاع في تصػزخ ال خمجيا

الجسا ي الخاص االسمخفة

ىي أساس لكل ذلظ في د رد المسل اإلنتاج كسا أنيا أداد لمتلا ل

ىي امل ىاـ في ززادد ت ادؿ السمخفة الخاصة فتصػزخ ال خمجيا

)(1

في

السيا إلي نسػ ك يخ في االقتراد
األ ػاـ الخسدة ذخ السا ية أد تدارع انتذار ش زة اإلنتخنت
ً
صا مي اقتراديا الج ؿ السشطسا السشذآ لمتشافذ
أثخ سيًقا
المالسي أحجثت ىحه المسمية ًا
اغ ً
م السدتخجميغ الشيائييغ
اللممي في ال يئة المالسية الجج جد في مرخ قاـ مدؤ لػ ازرد ال قافة احسبل
اىخض مدتػى االلتداـ
يسزغ لمج ؿ السشطسا

مؤسدا

)(2

أص حت السممػما

أف تحػز مييا تستمكيا

السمارؼ في فيئة المسل التشافذ الجج جد مغ أىع الدمم التي
اتج الحزػما

مغ ىشا يقم م

ال حث التصػزخ الخاصة المامة السججدد القادرد مي استخجاـ السمخفة

فػجو اـ تكشػلػجيا صشا ة الحاس ا

د ر ك يخ في تذجيم

قج غيخ التكشػلػجيا

فػجو خاص شخزقة التلكيخ المسل الصخزقة التي تدتخجـ فيا ىحه

التكشػلػجيا لتحديغ الطخ ؼ االقترادية).(3
خمفية وأجيال صشاعة الحا:بات
تختكد مي حل السذزبل
اذزل ك يخ

)(4

تلثخ تصػزخ صشا ة الحاس ا

التي تختز االتمقيج الك يخ في ك يخ مغ أ جو السشافدة المالسية الىيخ محجدد

في فجاية مجاخل تصػزخ ال خمجيا

الحخفية ىي المامل الخئيدي لمشجاح
ال سانيشيا

ااألنذصة اللكخزة لمحكاص ال ذخ التي

في الدتيشيا

الد ميشيا

كاف كل مذخ ع يدتخجـ سميا

التدميشيا مغ القخف السا ي نزجت صشا ة الحاس ا

حاؿ كانت ممطع مذخ ا
االفتكار ال ذخ

الحاس ا

مغ القخف المذخزغ كانت
المسيل الستاحة لجيو

أد ا

تحػلت إلي أك خ مغ مجاؿ

في

مي أ

في ىحه الحق ة تخت ا اال حث التصػزخ الستمسج التي يديصخ مييا

بحلظ ا ت خ غيخ اقترادية إلي حج ك يخ إال أنو في الحق ة الحج ة صار جيل سميا

الحاس ا

تجو نحػ مجخل إنتاجي يديصخ ميو فػاسصة ا لية اقتراديا

الخجما

اإلجسالي مقارف لت ياف قيسة الييزل الرشا ي).(5

ممجؿ نسػ قصا ا

الرادر
ا

االقتراد الػششي السختملة مي مجى سشػا

السجى ال ميج؛ حيث يج

السقارنة

تػ ا مشتجا

تحج ج

ال خمجيا

زمخز المخض التالي األجياؿ ال بلثة في تصػزخ الحاس ا :
( )1دمحم دمحم الياد

محخر االفتكار اإلفجاع لتقجـ صشا ة السحتػ اإللكتخ ني في مرخ مخجم سافج ص.46

( )2جساؿ الميلة قخصشة ال خمجيا

في الجدائخ :الػ م الخاىغ التحجيا

ال ػااة المخبية لمسزت ا

السممػما

المجد (2114 )56ـ ص.9

( )3انطخ:
El-Sheikh, Asim, Rashed, Abdullah, Al-Qudah, Bashar & Peace, A. Gaham (2006), An Exploratory Study of
Software Piracy in Jordan. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 4, 1-8.
( )4دمحم دمحم الياد

محخر االفتكار اإلفجاع لتقجـ صشا ة السحتػ اإللكتخ ني في مرخ مخجم سافج ص.48

( )5جساؿ الميلة قخصشة ال خمجيا

في الجدائخ :الػ م الخاىغ التحجيا

مخجم سافج ص.4
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الجيل األول من تطهير الحا:بات يىصي الحق ة في الدتيشيا
ذا سسة تقميجية احتة استخجمت فيو السشطسا
تيقة غيخ نا جة إلي حج ما

الدمشية الجػدد لسذخ ا

كل أد ا

الد ميشيا

سميا

مزػنا

مغ القخف المذخزغ

زتدع النو

المسيل بشاص ال خمجيا

فمىا

كاف مغ السسزغ في ىحا الجيل التش ؤ فجرجة ك يخد الىجاؼ التكملة الجج لة

تصػزخ الحاس ا

التي مي الخغع مغ ذلظ لع تم
التدميشيا

الجيل الثاني يغطي اللتخد مغ ال سانيشيا

دائسا.
ً

مغ القخف السا ي

أشمج ميو تصػزخ صشا ة

ار أد ا
استخجمت السشطسا السزصممة االتصػزخ سميا أك خ تكخًا
الحاس ا
كسا أف حػالي  %31مغ ىحه الحاس ا
الية السدتػ HLL
مي لىا
مزػناتيا ا تسج
 %71مغ
ً
ً
نطع إدارد قا جد ال يانا DBMS
كانت متػافخد كسشتجا تجارزة تتزسغ نطع التذىيل OS
الذ زية Networking
السشطسا

تحقج اقتراديا

أص حت لىا

جاىدد اإلنتاج أف حػالي

اجية التلا ل الخسػمية مم السدتخجـ GUI
في ىحا السجاؿ

ال خمجة األسالي

التكشػلػجيا

تشسػ درجة تمقيج التص يقا

الستػافخد غيخ كافية).(1

الجيل الثالث وىه الجيل الحالي ،ز جأ ف د غ القخف الحاد
جيجا ف يئا
السماصخد ااستخجاـ المسميا السجارد السقاسة ً
السزػنا متاحة اصخزقة جاىدد أما اؿ  %31مغ الحاس ا

المذخزغ

ا لية الستكاممة

خبلؿ ال سانيشيا

فجأ

امس

خاصة لمشطع السػز ة التي

حت

ا ف ارت صت السسارسة

أص ا أك خ مغ  %71مغ

فإنو يحتاج إلي أف شي االتػجو نحػ المسبلص

مغ ذلظ يسزغ أف تزا أداص مذخ ع تصػزخ مميغ في كل جيل مغ األجياؿ التي مخ فيا تصػزخ ال خمجيا
ذلظ م الشحػ التالي):(2
()1

دائسا أك خ مغ السيدانية الجج ؿ الدمشي
إمزانية التش ؤ في الجيل األ ؿ إال أف ذلظ كاف ً
السحجد لمتصػزخ.

()2

غيخ مسزغ التش ؤ في الجيل ال اني السخت ا ف د غ صشا ة الحاس ا ؛ حيث كاف األداص يقم

()3

في المادد يمتسج مي ميدانية جج لة محجدد

نادر مي أساس السيدانية الجج ؿ الدمشي.
ًا
إمزانية التش ؤ في الجيل ال الث الحج ث الح

جيجا.
ً

مفيهم ىشد:ة البرمجيات :ضيخ مدسي ىشجسة ال خمجيا

الشاتػNATO
( )1دمحم دمحم الياد

غ ىشجسة ال خمجيا

كسجاؿ مسي اـ 1964ـ

مشح ذلظ الػقت صار مرصما ىشجسة ال خمجيا

د رد حياد سمية تصػزخ نطع السممػما

الس شية مي الكس يػتخ مخجم سافج ص.28

( )2السخجم الدافج نلذ السػ م.
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في نصاؽ مؤتسخ
مدتخجما ارػرد
ً

ك يخد في الرشا ة الحزػمة الج ائخ األكاديسية :فلي الػقت الحالي تػافخ مئا

الحاس ا

الح غ يصمج مييع ميشجسي فخمجيا

السرصما ل جد ك يخ مغ السجسػ ا

تجرس ىحا التخرز في ك يخ مغ الجامما

نذخ السص ػ ا

السشطسا

األمخززية).(1

ا الؼ مغ ميشيي

المج جد تحت ىحا السدسي

السؤتس اخ السيشية استحجثت مقخ ار

في الج ؿ الستقجمة

التي تتلج تختمذ حػؿ ممشي مليػـ ش يمة السرصما

بخام تمميسية

مي جو الخرػص في الػاليا

مي الخغع مغ التػسم الك يخ في استخجاـ مرصما ىشجسة ال خمجيا

أشمج

الستحجد

إال أنو ال زالت تػجج ك يخ مغ ا راص

مي الخغع مغ ذلظ فإف السؤزج غ السمار يغ

لمسرصما يذتخكػف
جسيما اخيا مذتخؾ يحجد زتزسغ أف ىشجسة ال خمجيا
ً
ال خام ؛ حيث تتزسغ جػدد جج لة اقتراديا ممخفة تص يج الس ادئ المخض التالي يقجـ ثبلث ملاىيع

ىي أك خ مغ تخميد أ تذليخ

أ تمارزف تس ل تمظ ا راص:
()1
()2
()3

إنذاص استخجاـ م ادئ أ

سائل أ شخؽ اليشجسة السحجدد لمحرػؿ مي فخمجيا

اقترادية مػثػؽ مشيا التي تمسل مي ا ال
ىشجسة ال خمجيا

ا لي الخزا يا

الػاقمية).(2

التي تس ل ذلظ الذزل مغ اليشجسة الح يص ج م ادئ مع الحاس

لتحقيج حمػؿ تخت ا المالية التكملة لسذزبل

ال خمجيا .

تص يج مجخل مشطسي محجد كسي في تصػزخ تذىيل صيانة ال خمجيا

باستمخاض ىحه السلاىيع ال بلث يسزغ مبلحطة تػاجج أ جو اتلاؽ محجدد فيغ كل مغ ىحه التمارزف؛ حيث

جسيميا في مشطػر ال خمجيا في إشار نسا مشطع مخاق فماؿ ت ًما لحلظ فإنو ػجج تخكيد ىاـ
تديع
ً
فزبل غ ذلظ تتػافخ مجسػ ة مغ القزايا
مي تحميل تقييع تػصيذ ترسيع تصػر ال خمجيا
ً

السخت صة ااإلدارد الجػدد الحجاثة االفتكارزة السما يخ السيا ار
السيشية التي تصم

حيػزا في ىشجسة ال خمجيا ).(3
د ًار ً

السخت صة االلخد فخزج المسل الس اد لة

( )1انطخ:
Telecoms Infotech Forum (TIF), The Economics of Software (19) [Development, Hong Ko9ng: HKU, June 2004.
( )2انطخ:
)Bauer, F. L. “Software Engineering” Information Processing 2002, Vol. 71 (5
( )3انطخ:
IEEE 1990 STD 610.12-1990. Standard Glossary of Software (10) .Engineering Terminology, IEEE Computer
Society, 1990
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ىشد:ة البرمجيات كأحد تخررات عمم الحا:ب اآللي :تس ل جـ اإلدراؾ السذتخؾ غ رؤزة مجاؿ ىشجسة
ال خمجيا

النو خت ا ااألنذصة السػجية نحػ المسمية أ

الستصم ا

الترسيع

تلكيج الجػدد

تحديغ

المسمية إدارد السذخ ع

زبلحظ أف ىحه الخؤزة يسزغ أف تتحقج فػاسصة التد د اخملية ىشجسية ممخفة قػزة

امسمية تصػزخ ال خمجيا

ا لي التي تتزسغ خملية استخجاـ لىة فخمجة أ أك خ

خملية محج دد االحاس

في الػاقم فإف الخملية اليشجسية تمت خ إدراؾ قاصخ قاد إلي ىحا التلكيخ كسا أنيا م شية مي رؤزة ش يمية

تحجيا

غيخ كاممة غ ىشجسة ال خمجيا ).(1

خرائص صشاعة البرمجيات تتسثل أىم تمك الخرائص فيسا يمي
التدرج العالسي لرشاعة البرمجيات وتردير مشتجاتيا :تشجرج د ؿ المالع في إشار صشا ة ال خمجيا
ترج خ مشتجاتيا تحت أربمة فئا
السخت ة األ لي :تزع د ال كالػاليا

أ مدتػزا

ن يشيا م الشحػ التالي:

الستحجد األمخززية د ؿ االتحاد األ ربي كشجا استخاليا الياااف ثع اليشج

إسخائيل أ خلشجا كلىع الج ؿ السشتجة السرجرد لم خمجيا .
السخت ة ال انية :تلتي د لتاف فقا ىسا ر سيا الريغ كج ؿ مشتجة مرجرد لم خمجيا

في مخحمة تحػؿ.

السخت ة ال ال ة :تخد د ؿ كال اخززل كػستارززا اللم يغ ماليدزا كػرزا ااكدتاف السزديظ فػلشجا ر مانيا
كج ؿ مشتجة مرجرد صا جد حج ة.
السخت ة الخاامة األخيخد :فتلتي د ًال م ل كػبا األردف اإلما ار

مرخ إ خاف فشجبلدير إنج نيديا فيتشاـ

كج ؿ مشتجة مرجرد ليجد في ىحا اإلشار يبلحظ أنو مي الخغع مغ مخ ر سشػا

شػزمة إال أف صشا ة

مي الخغع مغ خصة االتراال

ال خمجيا في مرخ لع تحقج ًما ىػ مصمػل مشيا حت ا ف
متيا ازرد االتراال السممػما امج إنذائيا م اشخد في ديدس خ 1999ـ ( ازرد االتراال
التي
ً
السممػما 1999ـ) التي كانت تيجؼ لمػصػؿ اسمجؿ ترج خ ال خمجيا السرخزة إلي ( )511مميػف
د الر أمخززي امج خسذ سشػا
فقا

إال أنيا لع ترل حت ف اخ خ 2116ـ إل ( )211مميػف د الر أمخززي

ذلظ فًقا لترخزا ززخ االتراال

تكشػلػجيا السممػما

ااالست سار الس اشخ األجش ي كشد ة مغ متػسا الشات

( )1دمحم دمحم الياد
( )2ار كػرز زل

السممػما

الستاح ل مػقم الػ ازرد

القػمي اإلجسالي السرخ فا

)(2

زختز ذلظ

السزخسة لم حث

محخر االفتكار اإلفجاع لتقجـ صشا ة السحتػ اإللكتخ ني في مرخ مخجم سافج ص.51
دا ً ا لم يػلػجيا مخح ا اال خمجيا

مجمة رسالة اليػندزػ مخكد مص ػ ا
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التصػزخ كشد ة مغ الشات القػمي اإلجسالي مشتجا

محميا.
ً

صشاعة البرمجيات السررية :مغ السبلحظ أف تختي

التكشػلػجيا الستقجمة كشد ة مغ الراد ار
ً
مرخ في صشا ة ال خمجيا

غ مدتق ل صشا ة ال خمجيا

يخ مغ التداؤال
األخيخد يخ ك ًا
الزمذ لمقجرد الترج خزة السرخزة في ىحه الرشا ة في
اإلجخاصا

السرخزة

الح

السرشمة

يلتي في السخت ة

ما ىي نقاط القػد نقاط

ػص التجارل المالسية الشاجحة؟ ما ىي

السصمػل اتخاذىا لتحقيج الخصا الصسػحة التي ارت صت فيا الخصة القػمية لبلتراال

السممػما

السصمػبة؟).(1

في ذا

الدياؽ أكج أحج أ زاص مجمذ إدارد غخفة صشا ة تكشػلػجيا السممػما

ااتحاد الرشا ا

مذيخ إل أف جد الس خمجيغ
ًا
السرخزة أف صشا ة ال خمجيا تحتاج إل د ع حزػمي خبلؿ اللتخد السق مة
في مرخ تجا ز  48ألذ شخز ال فج مغ إنذاص رااصة لمسيشجسيغ الس خمجيغ) (2كسا أ ا رئيذ شم ة
ال خمجيا

اجسمية اتراؿ أف قصاع ال خمجيا

يس ل فخصة ا جد لشسػ الراد ار

اللتخد السق مة التي تجا ز  3.65مميػف د الر زتػقم أف ترل إل  11مميا ار

ق ل حمػؿ 2125ـ).(3

تكشػلػجيا السممػما
شزل رقع ( )4مؤش اخ
ً

التكشػلػجية لسرخ خبلؿ

د الر خبلؿ اللتخد السق مة

في األ ػاـ (2113ـ – 2118ـ) في مجاؿ االتراال :

( )1انطخ حػؿ ىحا الذلف:
Kumar, Nagesh. National Innovation System and the India Software Industry Development: Research and
Information Systems for Developing Countries, 2001 [A Background Paper for World Industrial Development.
[Report
( ) 2تقخزخ امشػاف :صشا ة ال خمجيا

ف مرخ ا جد تحتاج مدانجد الج لة متاح م السػقم اإللكتخ ني لجخزجد الجستػر فتارزخ :الد ت  9ػنيػ

رخا.
2118ـ خ الخااا اإللكتخ ني .https://www.dostor.org :تست ززارد السػقم2119/7/21 :ـ في تساـ الدا ة الخامدة
ً
( )3تقخزخ امشػاف :صشا ة ال خمجيا ف مرخ ا جد تحتاج مدانجد الج لة السخجم الدافج.
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السرجر :مػقم ازرد االتراال

تكشػلػجيا السممػما

اجسيػرزة مرخ المخبية

http://www.mcit.gov.eg/Indicators/Ar/Indicators.aspx
تكشػلػجيا السممػما
كسا يغ الذزل التالي مؤش اخ
ً
تكشػلػجيا السممػما
شزل ( )5مؤش اخ
ً

خ الخااا:

في األ ػاـ (2113ـ – 2118ـ) في مجاؿ اإلنتخنت:

في األ ػاـ (2113ـ – 2118ـ) في مجاؿ اإلنتخنت:
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السرجر :مػقم ازرد االت اال

تكشػلػجيا السممػما

اجسيػرزة مرخ المخبية

http://www.mcit.gov.eg/Indicators/Ar/Indicators.aspx

خ الخااا:

تزا مغ الجج ليغ الدااقيغ الدزادد السمحػضة في جد السذاركيغ في مجاؿ تكشػلػجيا السممػما

االتراال

أ اإلنتخنت ىػ ما جؿ م ززادد مقافمة في صشا ة الحاس ا .

صشاعة البرمجيات في اليشد التػجو المالسي ززادد ميشية مشذآ
مي س يل الس اؿ أد

الذيادا

لخبا سمياتيا في ىشجسة ال خمجيا

الج لية السمتخؼ فيا في جػدد السشتجا

تصػزخ ال خمجيا

مم الس اد ال

سػاص

في تجخبة اليشج

)(1

المالسية األحدغ الحرػؿ مي

مي س يل الس اؿ حرمت ( )171شخكة ىشجية مي

مميار  ISO 9000لمسشطسة الج لية التػحيج القياسي في ػنيػ 2111ـ زتػقم حرػؿ ( )51شخكة أخخ

( )1انطخ:
Kumar, Nagesh. National Innovation System and the India Software Industry Development: Research and
Information Systems for Developing Countries, 2001 [A Background Paper for World Industrial Development
.[Report
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مي نلذ الذيادد في اـ 2111ـ ااإل افة لحلظ فقج حرمت ( )38شخكة فخمجيا
في السدتػ ال الث أ مي).(1

نزػج القجرد  CMMلسميج ىشجسة ال خمجيا
زتزا مغ ذلظ تذم

تمجد الذخكا

اليشجية الماممة في ممطع القصا ا

يذيخ إل االرتقاص الحج ث لميشج كسرجر مشافذ لخجما

ىشجية مي نسػذج

الحاكسة في أ اقتراد ىػ ما

صشا ة ال خمجيا

جحل اىتساـ السي

الح

اسم تجاه التجخبة اليشجية حيث صار اليشج رائجد قائجد لمج ؿ الشامية في صشا ة ال خمجيا

خجماتيا كشذاط احث تصػزخ إفخاز ممخفة تكشػلػجية مسا حجى فمجػص الذخكا
المالع إلي اليشج لتمييج  Outsourcingمتصم ا

تقجيع خجماتيا إلي االست سا ار الزخسة التي أنلقت في

بشاص نطاـ اإلفجاع الػششي الخاص فيا

ييا اال حث التصػزخ في ىشجسة ال خمجيا .
نذا ً
شا ش ً

خ الخسديغ اما السا ية الح

اتخاذ الق اررات األحدن لخمق القيسة السزافة :اليجؼ مغ اقتراديا
حيث يج

المالسية مغ كل أنحاص

تصػزخ فخمجياتيا في إشار مدتػدع الخ اخ الستاح االيشج.

زخجم نجاح التجخبة اليشجية في صشا ة ال خمجيا
تصػزخ نطاـ التمميع فيا

تقجيع

أف تخح السرسسػف في كل السدتػزا

ق اخ ار

ال خمجيا

أص ا

خت ا االسخخج الخئيدي

الترسيع التي تكػف أفزل لمقيسة السزافة مغ

ججا جػىخزة
تمظ الق اخ ار التي تتخح اصخزقة ال ت اخ ي القيسة االقترادية ليا تمت خ ق اخ ار الترسيع ميسة ً
في ترسيع المسمية السشت ىيزمة مذخ ع التصػزخ اإلدارد الج شاميزية لم خام الك يخد تػززم ال خمجيا في
محلطة  Portfolioالس اد ار االستخاتيجية ااإل افة لدياسة ال خمجيا

الػششية).(2

السبحث الثالث

تحديات اقتراد صشاعة الحا:بات وواقع وآفاق التجربة السررية في اقتراد صشاعة الحا:بات

تسييد وتقديم

امج أف فيشا في الس حث األ ؿ مليػـ اقتراد صشا ة الحاس ا

ىحا االقتراد تػاجيو المج ج مغ التحجيا

األاماد التي يدتشج إلييا خرائرو فإف

التي قج تحػؿ د ف القياـ الىجافو ما لع يسزغ التىم

مييا

( )1انطخ التقخزخ التالي:
Kumar, Nagesh. National Innovation System and the India Software Industry Development: Research and
Information Systems for Developing Countries, 2001 [A Background Paper for World Industrial Development.
[Report
( )2دمحم أد

غشيسي صشا ة ال خمجيا

السخكد المخب لمتمميع التشسية السجمج ( )7المجد ( )21شا خ 2111ـ ص.217
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(مصم

التالي:

أسذ التحػؿ القتراد صشا ة الحاس ا

أ ؿ) ثع ن يغ محجدا

(مصم

ثاف)

ذلظ م الشحػ

السطمب األول تحديات اقتراد صشاعة الحا:بات.

مجتسما ممخ ًفيا
م أىسية أف يزػف السجتسم
يمتسج اقتراد صشا ة الحاس ا
ً
أساسية م تػافخ جد مغ األمػر أ ليا أنذصة بخام ال حث الممسي تػجيييا نحػ دراسة تصػزخ كافة

زمتسج مجتسم السمخفة ارلة

قصا ا

االقتراد الػششي

سمية مليجد في كافة جػان

االفتكار).(1
م

ثانييا قجرد السجتسم م تحػزل نتائ ال حػث الممسية إل
الحياد في كل مؤسدا

الخغع مغ ا ماؿ الصسػحا

الج لة

تقشيا

ثال يا التمميع الجيج القائع

األحبلـ التي يحسميا الماممػف في قصاع السممػما

م

تص يقا

اإلفجاع

المخبي لتحديغ

الػ م الخاىغ فإف ىشاؾ امس الحقائج مخي ة لآلماؿ فل في امس األحياف خصيخد ىحه يشة مشيا:
الحقيقة األ ل  :االترالية المالية

قج نسا جد السخت صيغ اذ زة اإلنتخنت المالسية فػتيخد محىمة فاقت كل

مميػنا
جد المخل السخت صيغ ااإلنتخنت 11.5
ً

مميػنا في حيغ فم
مؤخخ 729.2
ًا
التػقما حت فم جدىع
ً
أ ما ند تو  %1.3مغ مجسػع السدتخجميغ ىحه الشد ة أقل الربم م اخ

تقخزًا مغ ند ة المخل إل سزاف
مزيلا كاف
إجساليا 54143
المالع أما االشد ة لمجد السزيلا األساسية لئلنتخنت في المالع فقج فم
ً
ً
نري المخل مشيا  145أ ما ند تو  %1.26ىحه الشد ة أقل فػ  19.2مخد مغ ند ة المخل إل سزاف

المالع.

الحقيقة ال انية :السذاركة اللمالة في إثخاص السحتػى الخقسي :أحج مؤش اخ
شظ جد السػاقم المخبية م

السحتػى الخقسي السيسة ىػ د ف

اإلنتخنت يس ل  %1.126مغ إجسالي جد السػاقم السحمية المالسية ال ال

مميار مػقم ىحه الشد ة أقل فػ  192مخد مغ ند ة المخل إل سزاف المالع.

تطيخ اإلحراصا التي ُنذخ حج ًا جػد أك خ مغ  321مميار صلحة مممػما
أما صشا ة السحتػى فقج فم حجسيا في الػاليا الستحجد  255مميار د الر في أ ربا  186مميار د الر
نري

المخل مغ ىحا الحجع

مشذػرد م اإلنتخنت

ججا.
ئيل ً

ججا أف نتخيل أف ىحه الدسة متػافخد في ال مجاف المخبية خاصة
الحقيقة ال ال ة :نذخ السمخفة :مغ الرم
ً
أف ند ة األمييغ فيغ ال الىيغ ما تداؿ نحػ  %45ذلظ أف ال مجاف المخبية دخمت القخف الحاد المذخزغ

( )1يج سمج فارس خخ ف التمميع غ امج في السسمكة المخبية الدمػديةُ يمج الخيار االستخاتيجي السؤتسخ الج لي الدادس لمتممع غ امج مرخ
2117ـ ص .4
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م قمة اد ميغ مميػف أمي غال يتيع مغ الشداص إذا ند شا جد األمييغ إل مجسل الدزاف سشجج أف الشد ة

ترل إل  %25ىػ ممجؿ أ م مغ الستػسا المالسي حت مغ متػسا ال مجاف الشامية.

زػاز إنلاؽ ال مجاف المخبية م ال حث التصػزخ ما ند تو

الحقيقة الخاامة :د ع التصػزخ ال حث الممسي

 %1.2-1.1مغ الشات اإلجسالي ىػ أقل اد م م اخ

غ الستػسا المالسي  %1.4أقل امذخ م اخ

األقل غ السمجؿ اإلسخائيمي .%2

الحقيقة الخامدة :إتاحة التمميع الستصػر الشلاذ إل ال قافة السمخفة التقشيا
قج حقج التمميع في ال مجاف المخبية خصػا
جد الستممسيغ فشد

م

الحج ة لجسيم أفخاد السجتسم

إيجافية ممسػسة خبلؿ الشرذ ال اني مغ القخف المذخزغ فداد

متدار ة حت التدميشيا

قج زاد جد السمتحقيغ اسخاحل التمميع ال بلث مغ  31مميػف

مميػنا اـ 1995ـ.
اـ 1981ـ إل ما يقارل 56
ً
السطمب الثاني تجارب الدول وواقع وآفاق التجربة السررية في اقتراد صشاعة الحا:بات

تسييكد تقدكيم ػجػج فػي مرػخ الييئػة المخبيػة لمترػج خ اسرػانميا األربمػة ىػي مؤسدػة قػادرد مػ

تصػػزخ االفتكػار فػي مجػاؿ صػشا ة الحاسػ ا
صشا ة الحاس ا

)(1

لقػج كػاف لممج ػج مػغ الػج ؿ تجػارل ناجحػة فػي اقترػاد

قلد مغ خبلليا إل صشا ة الحاس ا

قلػدد ك يػخد غيػخ مدػ ػقة

ن ػيغ فػي ىػحا السصمػ

تجػػارل امػػس الػػج ؿ الشاجحػػة ف ػ التحػػػؿ مػػغ االقترػػاد التقميػػج إل ػ اقترػػاد صػػشا ة الحاس ػ ا
نحػػا ؿ فػػي ىػػحا السصم ػ
االقتراد التقميجى إل

إف ػخاز امػػس التجػػارل الشاجحػػة ل ػ مس الػػج ؿ ف ػ ميػػجاف التحػػػؿ مػػغ ليػػا

ليا

تص يج اقتراد صشا ة الحاس ا

سػػػؼ

تص يػػج

ما ىػ الػج ر الػحى لم ػو االسػت سار فػ إدارد

رأس السػػاؿ ال ذػػخى فػ تحقيػػج نيزػػة تشسػزػػة اقترػػادية ك يػخد فػ ىػػحه الػػج ؿ الشيػػػض ارػػشا ة الحاس ػ ا

اقتر ػػاد السمخف ػػة لم ػػل ف ػػي د ارس ػػة تج ػػارل ام ػػس الج ل ػػة كج ل ػػة ماليدز ػػا فشمش ػػجا ذل ػػظ

كآلي ػػة م ػػغ لي ػػا

اا ت ارىسا – ماليدزا فشمشجا – قج خا ا المج ج مغ التجارل الشاجحة ما تخت

مػ ذلػظ مػغ مػجى إمزانيػة

االستلادد مغ ىحه التجارل ف حالة التجخبة السرػخزة ىػػ مػا ن يشػو مػغ خػبلؿ التجخبػة الساليدزػة (فػخع أ ؿ)

نسػذجػػا احػ ًػجا مػػغ التجخبػػة السر ػخزة (فػػخع ثالػػث) ذلػػظ م ػ الشحػػػ
التجخبػػة اللشمشجيػػة (فػػخع ثػػاف) ثػػع ن ػػيغ
ً
التالي:

الفرع األول التجربة السالياية.

تُمػػج التجخبػػة الساليدزػػة فػ التشسيػػة مػػغ التجػػارل التػ تستػػاز اخرػصػػيتيا أىسيتيػػا االشدػ ة لػػج ؿ المػػالع
ال الث الت يسزغ الديخ م ُخصاىا لمشيػض مغ التخمذ الت مية االقترادية(.)2
( )1مخاد مة االقتراد السمخفي د ره في تحقيج التشسية االقترادية االجتسا ية في األقصار المخبية مخجم سافج ص.16
() 1

ناديو فا ل

اس التجخبة التشسػزة ف ماليدزا مغ المالع  2111-2111مجمة دراسا

www.iasj.net
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د ليو المجد الخاام الخسدػف ص  155متاح م :

األ ليػة الستس مػة فػ ال ػخ ا

ػادا مػ القصا ػا
كسا نجحػت ماليدزػا فػ تحقيػج نيزػو صػشا يو ىائمػة ا تس ً
ػػمت االسػػتخاتيجيا الت ػ تشقميػػا نحػػػ اقترػػاد صػػشا ة الحاس ػ ا
الص يميػػة مػػغ مصػػاط قرػػج خ فقػػج

تسادا م تشسية المشرخ ال ذخى التكشػلػجيا.
ا ً
الدؤاؿ ما ى األس ال الت دفمت ماليدزا لبلنتقاؿ نحػ اقتراد صشا ة الحاس ا ؟

ف ػ ال جايػػة نؤكػػج م ػ تمػػجد األس ػ ال الت ػ دفمػػت الحزػمػػة الساليدزػػة لبلنصػػبلؽ نحػػػ تص يػػج ليػػا
الس ش

(أ)

(ل)

م السمخفة التكشػلػجيا

زسزغ أف نحكخ مشيا التال (:)1

االقترػػاد

ت اشؤ ممػجؿ الشسػػ االقترػادى لساليدزػا مػغ  %9,5كستػسػا سػشػى لملتػخد ()1995-1991

إل  %4,7لملتخد (.)2112-1996

الت اخجػم فػ السخكػد التشافدػ الػػج ل لساليدزػا خػبلؿ قػج التدػػميشا

مػغ القػخف السا ػ

مػػغ

السخكػػد ( )18ػػاـ  1994إل ػ السخكػػد ( )23ػػاـ 1996ـ ثػػع إل ػ السخك ػدزغ ()29( )25

( )

ف

ام 2111 2111ـ م التػال .

الحاج ػػو إلػ ػ زز ػػادد اإلنتاجي ػػة الكمي ػػة لممشاص ػػخ التػ ػ تمز ػػذ د ر التػ ػخاكع السمخفػ ػ

التقشػ ػ

كسرػػادر جج ػػجه لمشسػػػ االقترػػادى تسزػػغ ماليدزػػا مػػغ االنتقػػاؿ مػػغ اال تسػػاد مػ مػػجخبل
اإلنتػػاج ( سػػل رأس مػػاؿ م ػػارد ش يميػػة) إل ػ اال تسػػاد م ػ صػػشا ة الحاس ػ ا

(ث)

لمدزادد اإلنتاجية تدخزم الشسػ.

ت اد ػػج السشافدػػة ف ػ الدػػػؽ مػػغ ق ػػل الػػج ؿ األسػػيػزة األخػػخى

االفتكػػار

م ػ أرسػػيا الرػػيغ اليشػػج

بجرجة أقل ندػ ًيا فيتشػاـ إنج نيدػيا ىػحه الػج ؿ السشافدػة تذػتخؾ جسيميػا فػ الػػفخد الشدػ ية
قياسا اساليدزا كمادد ماليدزا ق ل الذػخ ع فػ أى فخنػام
لمسػارد الص يمية المسالة الخخيرة ً
أف تخسع اسػتخاتيجية لتصػػزخ ىػحا ال خنػام

فقػج ت شػت الحزػمػة الساليدزػة لخؤزػة تشسػزػة شػزمػة

األجػػل مػػغ أجػػل الشيػػػض ااقترػػادىا تحػزمػػو إل ػ اقترػػاد يمتسػػج م ػ صػػشا ة الحاس ػ ا
الممع قج ارتكد ىحه االستخاتيجية م

أ ًال :ت شػ ماليدزػػا رؤزػػة تشسػزػػة شػزمػػة األجػػل فػ

جد نقاط ى :

ػػاـ  1991خفػػت ف ػ  Vision 2020ملادىػػا أف تر ػ ا

قادر م التكيذ االفتكار اإلفجاع اكتدال
متقجما ك يذ السمخفة ززػف اقترادىا ًا
مسيا
ماليدزا
مجتسما ً
ً
ً
التقشيا الحج ة ف نطع اإلنتاج االتراال السممػما (.)2

) (1انطخ:
;Economic planning unit (2002) available at

master plan

knowledge Based economy

Malaysia

http;//www.epu.jmp.my/new %20 folder/publication /knoweco.htm
) (2انطخ:
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لمػػل ت ش ػ الخؤزػػة الدػػااقة أدى إل ػ ارتلػػاع مؤشػػخ ماليدزػػا ف ػ مؤشػػخ اقترػػاد السمخفػػة الرػػادر ػػغ ال شػػظ
الج لي ىػ ما ػ حو الذزل ال يان التال :

شزل رقع ( :)6مؤشخ اقتراد السمخفة لساليدزا خبلؿ اللتخد مغ 2112-1995

السردر

Source: Knowledge Economy Index (World Bank) ،2012,

زبلحظ مغ الذػزل ال يػان الدػافج أف ماليدزػا حافطػت تقخزًػا مػ ندػ تيا فػ مؤشػخ اقترػاد السمخفػة
الزػل اىتساميػػا اػػالممع التكشػلػجيػا فشجػػج الشدػ ة فػ ػػاـ  1995كانػػت  %6,26ثػع ازداد فػ ػػاـ 2111

قميبل لترل إل  %6,11ف السؤشخ ف
لترل إل  %6,37ثع انخلس ً

اـ 2112ـ.

شخ السؤسدػية ىػػ مػا يدػا ج الحزػمػة د ف شػظ مػ تحقيػج رؤزتيػا
ثانيا :اىتساـ ماليدزا اال شية التحتية األ ُ
ً
لمػصػؿ إل تص يج ليا السمخفة.

ثال ًا :االىتساـ الػا ػا الػحى حطػ اػو قصػاع التممػيع التػجرز
سػؽ المسل.

لسػاجيػة االخػتبلال

القائسػة انمزاسػاتيا مػ

الفرع الثاني التجربة الفشمشدية.

درسا لػيذ فقػا فػ كيليػة تحػػؿ االقترػاد
تحسل التجخبة اللشمشجية ف مجاؿ اقتراد صشا ة الحاس ا
ً
السحم مغ السػارد الص يمية إل السمخفة إنسا ف أىسية االست سار ف ال خ د ال ذخزة السحمية لتحقيج التشسيػة
االقترادية السدتجامة

()1

The World Bank Malaysia and The Knowledge Economy: Building a world- class Higher Education system
Human development Sector Reports East Asia and the pacific Region March 2007 p.p. 23-26. Available
at: site resources. World bank.org.
) (1انطخ:
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كػػحلظ فػػإف االقترػػاد اللشمشػػجى حت ػ

قػػج الد ػ ميشا

تشتجو مغ أخذال أثاث
الص يمية ما ُ
صادراتيا كسا كاف يس ل الدػؽ الخئيد ليا(.)1

مػػغ القػػخف السا ػ

بلقتيا ااالتحاد الدػػفيت

قائسا غ أفخز المػامل الت سا ج
ز ق التداؤؿ ً
التكشػلػجيا؟

كػػاف يمتسػػج م ػ ال ػػخ ا

الػحى كػاف يدػتػرد أك ػخ مػغ  %31مػغ

فشمشجا فػ االنتقػاؿ إلػ اقترػاد صػشا ة الحاسػ ا

يسز ػػغ الق ػػػؿ ا ػػلف ىش ػػاؾ ػام ػػل ج ػػجد س ػػاىست فػ ػ ى ػػحا التح ػػػؿ مشي ػػا زز ػػادد اإلنل ػػاؽ مػ ػ ال ح ػػث

التصػػزخ مػغ  %1,5مػغ الشػات السحمػ اإلجسػال فػ
 %2,5مػػغ الشػػات ف ػ الػقػػت الحا ػػخ مسػػا

اخػخ قػج الدػ ميشا

ػػميا ف ػ السخكػػد ال ػػان

مػغ القػخف السا ػ ليرػل إلػ

م ػ مدػػتػى د ؿ مشطسػػة التمػػا ف

االقترادى التشسية السخكد ال الث م مدتػى المالع امج إسخائيل( )%4,5الدػزج (.)2()%3,9

الفرع الثالث مدى ا:تفادة مرر من تجارب الدول (ماليايا – فشمشدا)
االسقارنة فتجارل الج ؿ الدااقة تجرس الجيا

خبلؿ مػقم متخرز
السممػما
األجان

غ السشتجا

السمشية في مرخ فشاص تلميل نطاـ الترج خ اإللكتخ ني مغ
مي ش زة اإلنتخنت االتما ف مم ازرد االتراال

السرخزة

سيس ل في ىحا الشطاـ الىخؼ التجارزة السجالذ الدممية لمترج خ

مغ استمخاض السشتجا

السرخزة اسػاصلاتيا أسمارىا التدييبل

إمزانية استيلاص أمخ شخاص تع تػجييو متاامتو لمسشت أ السرجر السختز مم
ججية كل مغ السذتخ األجش ي السرجر السرخ
تس ل في ززادد ممجال

إلي فشاص قا جد فيانا

الراد ار

سيسزغ السدتػرد غ

السقجمة شخ ط التماقج مم
م نطاـ لمستاامة لزساف

تؤكج التجارل الشاجحة في تشليح ىحا الشطاـ أف ائجه

ززادد كلاصد كػادر التدػزج اإلدارد لج السشتجيغ السرجرزغ ااإل افة

غ السشتجا

الػششية تصػزخ اإلشار التذخزمي البلزـ لتص يج تلميل التجارد

Cart J. dahlman and Jorma Routti and Pekkay Anttila Finland as a knowledge Economy – Elements of
pp. 2:4. Available at:

2006

Washington

world bank institute

successes and lessons learned
http://openknowledge.worldbank.org/

) (1انطخ:
Marrkku Kotilainen Determinants of finish- Russian Economic Relations The Research institute of the finish
Economy 2007 pp. 2:5. Available at: www.etla.fi/wp-content/uploads/ 2012/09/ dp 1079.pdf.
) (2انطخ:
;Battelle R&D The Business of innovation 2008 Global R&D Report Sep 2007

-

لو ف
مذار ُ

دراسة غ االست سار ف رأس الساؿ ال ذخى اقتراد السمخفة مشتجى الخزاض االقترادى نحػ تشسية اقترادية مدتجامة الج رد الخاامة -3

 5محخـ 1431ىػ  22-21 -ديدس خ 2119ـ ص 115راجم كحلظ:
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. Avaioble
at:www.aka.fi/Tiedotot/
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-

حاليا السذاركة في لجشة لجراسة صياغة قانػف السمامبل
اإللكتخ نية؛ حيث يجخ
ً
اسقخ ازرد االتراال السممػما (.)1
تديخ الحزػمة السرخزة اخصي سخزمة لمػصػؿ إل

اإللكتخ نية التي تمقج

الحزػمة اإللكتخ نية فتكشػلػجيا مرخزة؛ حيث تع

تػقيم اتلاقية تما ف فيغ فشظ مرخ شخكة فشػؾ مرخ تدسا أل ؿ مخد لحاممي اصاقا

الرخؼ ا لي الت

يرل جدىا إل مميػف اصاقة صادرد مغ خبلؿ  28فشكا في مرخ اسيدد الذخاص اإللكتخ ن
تػفخه ال صاقة مغ الدساح لحامميا اإجخاص سميا

الشقج

الدح

()2

إلي جان ما

تمج ىحه الخصػد مغ األىسية اسزاف حيث

ستدسا لحاممي ال صاقة السرخزة التي تع إصجارىا فتكشػلػجيا مرخزة خالرة االتمامل مغ خبلؿ أك خ

ش زة مغ السشافح التجارزة الستماقجد مم فشظ مرخ التي يرل جدىا إلي  8511نقصة فيم مشتذخد في جسيم

أنحاص الجسيػرزة(.)3
تلسيدا
ً

السممػما

م

ما س ج يمت خ التمميع أىع مرادر تمدزد التشافذ الج لي خاصة ف

ذلظ م ا ت ار أف التمميع ىػ ملتاح السخ ر لجخػؿ رخ السمخفة تصػزخ السجتسما

خبلؿ تشسية حقيقية لخأس الساؿ ال ذخى

()4

الحى يمت خ احج محػر المسمية التمميسية

تصػزخ التمميع التمميع اإللكتخ ني الحى ختكد م
()5

السمخفة الشزاليا السختملة

التقشيا

زسزغ إفخاز ما تقجـ فيسا مي:

مجتسم

إ افة إل

مغ

أىسية

الحج ة كػسيمة فا مة لتحريل حلظ نقل

( )1تراجع السخررات السالية لمبحث والتطهير يمػد التقجـ اليائل الحى يذيجه المالع اليػـ إل

جد أس ال

م رأسيا االىتساـ الذج ج اال حث الممس التصػزخ(ُ )6زقجر إنلاؽ الػاليا
م ال حث التصػزخ اسا يقارل  417فميػف د الر ىػ ما تجا ز ثبلثة أرباع إجسال
االتحاد األ ر ب

الستحجد األمخززية الياااف

اإلنلاؽ المالس السخه م ال حث الممس
الخفا

( ) 1غال

سشػزا م ال حث الممس أك خ مغ 168
فلمخززا تشلج حجىا
ً

ػض إشبللة أكاديسية م إدارد السمخفة مجمة الخااصة

امجىا.
( )2انطخ السؤتسخ المالس ال الث لبلقتراد اإلسبلم
احث

امشػاف

:

ممش

جد خاص السجمج الخاام المجداف  4-3شا خ  2114ص  12ما

السشمقج اجاممة أـ القخى اسزة السزخمة السسمكة المخبية الدمػدية 1426ىػ 2115 -ـ .
االقتراد

السمخفي

حزع

الذخع

فيو

’

م

الخااا

التال

() 1

انطخ

() 2

دمحم سيج افػ الدمػد تصػزخ التمميع د ره في فشاص اقتراد السمخفة احث مقجـ إل السؤتسخ الج ل األ ؿ لمتمميع اإللكتخ ني التمميع غ امج

:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=179731
صشا ة التمميع لمسدتق ل الخزاض مارس  2119ص.2
) (5انطخ:
Some Naidu E-Learning-A Guidebook of principles procedures and practices common Wealth of learning
Media Center for Asia 2006,p. 5.
) (6انطخ:
A product of Arizona state

university Research and local economic development

I. William

Kent Hill

university's- product- ivity and prosperity project 2006/p.2.
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فميػف د الر أ حػال  %32مغ مجسل ما شلقو المالع

تلت الياااف امج أمخززا ف ػ 131فميػف د الر أى

ما يمادؿ أك خ مغ  % 24مغ إنلاؽ د ؿ المالع أما ما تشلقو الج ؿ المخبية مشيا مرخ ال يس ل سػى 535

ججا فم نري
مميػف د الر ى ند ة ئيمة ً
( )2الفقر الرقس رغع دخػؿ اإلنتخنت ممطع ال مجاف المخبية مرخ لكغ ىشاؾ مماناد ف ك ٍيخ مغ األماكغ
مرخ مشيا .)1(%1,2

اد

ػح ف إضيار السحتػى الخقس المخب

نقز الخجمة تصػرىا كحلظ ىشاؾ جـ شلافية

مغ االرت اط الػثيج فيغ التشسية السمخفة

()2

االخغع

لحلظ تدم مرخ في الػقت الحالي لػ م استخاتيجية لتصػزخ

نطخ ألىسيتو االقترادية الدم إل إلىاص "حػاجد السمخفة" كذخط أساس الزدىار ىحا
ًا
السحتػى الخقس
الشػع مغ االقتراد لسا س ج كاف سم مرخ إل أىسية تمدزد السحتػى الخقس المخب سػاص م ش زة
اإلنتخنت أ غيخىا مغ الذ زا

الرميج غ اللخدى السجتسم (.)3

السممػماتية

ذلظ لدزادد الصم

م

م ل ىحا الشػع مغ السحتػى م

( )3وجهد عهائق تذريعية وقانهنية أمام تطهير قطاعات اًلتراًلت وتكشهلهجيا السعمهمات االخغع مغ
م قػانيغ القصا ا

حج ث تمجيبل

Trade organization
القػم

مم شخ ط االلتحاؽ اسشطسة التجارد المالسية World

الدااقة لتتشاس

لمل أىسية إصجار التذخزما

مزػناتو ذلظ أف المائج مغ تص يج سميا

السشاس ة تلت

مغ أىسيتيا لتصػزخ االقتراد

ال حث التصػزخ االفتكار م مشذآ

خرػصا األثخ م ال يئة السدا جد ف دخػؿ أسػاؽ جج جد.
يخ
ج ك ًا
ً
ٍ
اذزل ك يخ م الشسػ االقترادى
(: )4هء تهزيع الدخل والثروه الح ؤثخ
الكتدال السمخفة فال يانا

()4

فيذيخ تقخزخ التشسية ال ذخزة لماـ 2113ـ أف ىشاؾ

مدتػى دخل ال م ل ال حخزغ قصخ الكػزت إ افة إل اإلما ار

د ًال خبية ذا

الجخل م ل لي يا الدمػدية ل شاف مرخ ال شظ أف م ل ىحا التلا

شلف السمخفة تصػزخىا(.)5
الحارث

أزمة ال حث الممس

التشسية مخكد أس ار لمجراسا

التال www.elyahyaoui.org/ cries/arabe.htm :
() 3

زراه االتراال

تخريز السػارد

تذيخ إل تخكد الجخل ال خ د ف أ جى فئة محج دد رغع تحقج نسػ اقتراد

مق ػؿ ف المج ج مغ ال مجاف المخبية خاصة الشلصية

( ) 2فيج المخاف

م

القصاع الخاص

تكشػلػجيا السممػما

السرخزة

( )4االستخاتيجية القػمية لمسحتػى الخقس المخب

ؤثخ م تخريز السػارد لخفم

ال حػث اإل بلـ االخزاض  2112ص .46

االستخاتيجية القػمية لمسحتػى الخقع المخب

www.Mcitg.gov.eg/upcont/Document/publications
مخجم سافج ذكخه ص .13

( )5دمحم جافخ مخجم سافج ذكخه ص .82
) (5انطخ في ذلظ:
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ىشاؾ د ؿ متػسصة

متاح

م

م

الخااا

الخااا التال :

مػاجية ق ا

م ما تقج يسزغ إفخاز ليا

في مرخ فيسا مي:

استخاتيجية تصػزخىا

التحػؿ نحػ اقتراد صشا ة الحاس ا

( )1أىسية تسهيل وتطهير التعميم بسختمف مراحمو يزصم التمميع فج ٍر محػرى ف
اا ت اره أداد أساسية لخفم مدتػى أداص السػارد ال ذخزة السؤىمة

الحاس ا

م

لؤلفخاد اكتدال السمخفة ااال تساد

أنلديع ززادد قجراتيع

با ت ار خرػصية ىحا االقتراد فإف مغ اج

متصم اتو الجج جد(.)1

استخاتيجيا

م

تشسية القج ار

اقتراد صشا ة
السيا ار

الت تتيا

االفتكار استىبلؿ األفكار الجج جد

تمميع القخف الػ  21أف تكػف مشدجسة مم

( )2تطهير البحث العمس وخمق البيئة السذجعة لو يس ل ال حث الممس

تصػزخه ركيدد ىامة مغ ركائد

سياسا

الج ؿ الستقجمة إذ تتسيد ىحه

أساسيا ف
ركشا
صشا ة الحاس ا
أيزا فإف ال حث الممس ُيمج ً
ً
ً
فزبل غ الج ع السمشػى لو األمخ الحى انمزدت ثاره
الج ؿ احجع اإلنلاؽ السادى لحقل ال حث الممس
ً
م مختمذ قصا ا

الحياد(.)2

( )3اًلىتسام بقطاع التكشهلهجيا واًلتراًلت وتطهيره ُيمج قصاع االتراال
مغ أفخز أ سجد صشا ة الحاس ا ( )3ذلظ أف المالع يمير اليػـ ثػرد حقيقية ف مجاؿ االتراال
السممػما

تكشػلػجيا السممػما

احجا
ً

تكشػلػجيا

لع يمج اإمزاف أى د لة تتصمم إل اإلنجاز التصػزخ فيجؼ تحقيج التشسية السدتجامة م كافة

األصمجد أف تحقج ذلظ د ف أف يزػف ىحا القصاع أحج ركائدىا األساسية.

احجا مغ
( )4أىسية تطهير وإصالح التذريعات الحالية يمج تصػزخ إصبلح األنطسة التذخزما السرخزة ً
أىع أ سجد استخاتيجية االست سار ف رأس الساؿ ال ذخى صشا ة الحاس ا لبلنجماج ف اقتراد السمخفة
فإ افة إل

أىسية تصػزخ تىييخ مشاى التمميع

التمميع الشطخى التمقيش

كحلظ

تحػزميا إل

التمميع اإلفجا

خ رد خمج جيل تليع لىة الحاس

القائع م

قادر م

االفتكار ليذ

إجخاص األاحاث الممسية

UNDP Human Development Report 2003.
()7

دمحم سميع اديػني د ر تكشػلػجيا السممػما
التخصيا ص.71

() 1

م ال ودمحم

سسيخد ال جرى

االتراؿ ف

تكييذ التمميع مم اقتراد السمخفة ف

اقم ال حث الممس في المالع المخب

ممػقاتو احث مقجـ إل

الج ؿ الشامية السجمة السرخزة لمتشسية

السؤتسخ المخب الج ل ال ان لزساف جػدد

التمميع ص .626م الخااا التال :
Se.uofk/Multisites/uofk-se/images/stories/se/papers/51. Pdf.
) (3انطخ:
The Knowledge Economy what is- where it comes Form and what it means to technology- Education in
Australian schools 2012 pp. 2:5 available at: www.curriculumsuopport.education.
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()1

فزبل غ تصػزخىا
ً

فإف تذخزماتشا الػششية احاجة إل

مجاؿ صشا ة الحاس ا .

( )5تطهير بشية تحتية ترتكا عم
التكشػلػجيا السدتخجمة ف
ا ل

االتراال (.)2

تمجيبل

تتبلصـ مم التصػ ار

السعمهمات يقرج فتكشػلػجيا السممػما

تذىيل نقل تخدزغ السممػما

سائل االتراؿ ش زا

لك

ف

شزل إلكتخ ن

الخبا أجيدد اللاكذ غيخىا مغ السمجا

المالسية ف
"جسيم أنػاع

االتراال

تذسل تكشػلػجيا الحاس
الت

تدتخجـ اذجد ف

( )6اًلىتسام بعشرر التدريب السدتسر لتهفير العسالة السؤىمة والساىرة االخغع مغ تػجو الج لة نحػ

االىتساـ ااالست سار ف رأس الساؿ ال ذخى
خرػصا ما تتحسمو الج لة مغ تكملة لممسمية التمميسية إل
ً
االىتساـ فتصػزخ ال شية التحتية لشطع االتراال تكشػلػجيا السممػما صػًال إل إنذاص المج ج مغ السخاكد
ال ح ية التاامة ألكاديسية ال حث الممس ف مرخ

()3

إال أف ىحا االست سار لع تتحقج لو اللا مية السشذػدد ف

تحقيج األىجاؼ اإلنسائية الت تسيج الد يل ل شاص االقتراد السمخف .

( )7دعم حرية تبادل وتداول السعمهمات اادئ ذى فجص نؤكج م أف حخزة تجا ؿ السممػما
الحخزا

األساسية الت تخت ا اذزل ثيج اسدتق ل التقجـ المالس

فيو مغ إنجا از

افتكا ار

اخت اخ ا

التشسية

مخجمو ما أتيا لم ذخ مغ

لمل التقجـ الحى شيجه المالع اسا

مػـ ممارؼ فختيا أد ا

الحج ة د ستيا الذ زة اإللكتخ نية الج لية ثػرد االتراؿ السممػما (.)4
مغ أىع مزػنا

رأس الساؿ ف المرخ الحال

أيزا أص حت السمخفة السممػما
ً
أساسا االقجرد م استخجاميا تص يقيا لبلنجماج ف اقتراد السممػما
مجتسم مخت ً
صا ً

المبلقة فيغ اقتراد السمخفة صشا ة الحاس ا ):(6

لتلشيخ المبلقة فيغ اقتراد السمخفة الشسػ االقتراد في صشا ة الحاس ا

الشسػ االقتراد

The Schumpeterian Growth Paradigm

تمج إحجى

(.)5

االتراؿ

أص ا تقجـ أى

ندتخجـ نسػذج شام يتخ لتلديخ

قج تع تصػزخ ىحا الشسػذج فػاسصة

( )2دمحم سيج أفػ الدمػد تصػزخ التمميع د ره في فشاص اقتراد السمخفة مخجم سافج ص.18
( )4ممال فيس حيجر نطع السممػما

مجخل لتحقيج السيدد التشافدية الجار الجاممية اإلسزشجرزة  2112ص.117

( )5انطخ السجالذ الشػ ية السش قة غ أكاديسية ال حث الممس
( ) 6إسسا يل سخاج الج غ حخزة تجا ؿ السممػما

التكشػلػجيا متاح م الخااا التال www.asrt.sci.eg/index.php/ssc:

في مرخ مزت ة اإلسزشجرزة اإلسزشجرزة مرخ  2119ص.5

( )7السخجم الدافج ص.7
( )6دمحم

مجخبل لمتشػزم االقتراد )حالة د ؿ مجمذ التما ف الخميجي) مجمة التشسية الدياسا
سخ ااشػزا االست سار في اقتراد السمخفة
ً

االقترادية ترجر غ السميج المخبي لمتخصيا االكػزت السجمج ( - )21المجد ( )2ػليػ 2118ـ ص.47
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()Aghion and Howit

)(1

زش شي

زقػـ ىحا الشسػذج فخبا الشسػ االقتراد في األجل الصػزل ااالفتكار

الشسػذج م ثبلثة م ادئ أساسية ىي:

(أ) م جأ أف الشسػ االقتراد

صشا ة الحاس ا

في األجل الصػزل يمتسج م االفتكار :االفتكار ىشا قج

يزػف مغ نػع افتكار مشت جج ج أ افتكار ممالجة ( )Process Innovationتع مغ خبلليا ززادد إنتاجية
شاصخ اإلنتاج المسل أرس الساؿ أ افتكار مؤسدي ( ) Organizational Innovation

مغ خبلؿ مدج شاصخ اإلنتاج اصخزقة أك خ كلاصد).(2

(ل) م جأ أف االفتكار أتي كشتيجة لبلست سار في ال حث التصػزخ أ الست سار الذخكا
لم حث غ سػؽ جج جد تشذا فاؽ الس تكخزغ في تحقيج أرباح احتكارزة مغ افتكارىع.

(ج) م جأ اليجـ ال شاص )Creative Destruction( :اسمش
التكشػلػجيا السيا ار القجيسة االية ل
بالتالي يدتمدـ الشسػ االقتراد

االفتكا ار

أف االفتكا ار

ززػف ذلظ
أ

في السيا ار

الجج جد تجمل االفتكا ار

مييا الجىخ.

الرخاع فيغ القجيع الحج ث فالس تكخ ف الدااقػف سيحا لػف مقا مة

الجج جد التي تجمل نذاشاتيع االية

بالتالي فإف الدياسا

االقترادية التي تؤثخ م االفتكار

م ل سياسة التمميع حقػؽ السمكية بخاصد االختخاع السشافدة في الدػؽ تذجم الحػافد م االفتكار بالتالي
تؤثخ م الشسػ االقتراد في السجى ال ميج).(3

زسزغ ال شاص م ىحه الشطخزة لتلشيخ المبلقة فيغ الشسػ االقتراد في السجى ال ميج اقتراد السمخفة.

تخى ال اح ة :مغ ىحه المبلقة أف اقتراد صشا ة الحاس ا

السجى ال ميج في ضل تشامي اقترادا
مػجا

ىػ السجخل الخئيدي لمشسػ االقتراد

في

المػلسة السشافدة بالس ل فإف استجامة الشسػ االقتراد تمشي ززادد

الشسػ االقتراد السػج ة تقميل حاال

تػقذ الشسػ االقتراد

تقميل تقم ا

الشسػ االقتراد

تع ذلظ إال مغ خبلؿ تشػزم ىياكل اإلنتاج في الج لة التي تخت ا فج رىا فتػفيخ رأس الساؿ ال ذخ

التكشػلػجية االفتكار التي تمشي االزخ رد تػفخ مختك اد اقتراد السمخفة االج لة).(4

ال

الجاىدزة

( )1انطخ:
”Anand, R, S. Mishra, and N. Spatafora, (2012) “Structural Transformation and the Sophistication of Production
IMF Working Paper, WP/12/59.
( )2انطخ:
Boschma R, and Capone. G. (2014), “Relatedness and diversification in the EU-27 and ENP countries”. Papers
in evolutionary economic geography, No 14.07. Utrecht University. http:// econ.geo.uu.nl/peeg/peeg1407.
( )3انطخ:
Donoso. V and V. Martín, (2016), “Product relatedness and economic diversification in the USA: An analysis at
the state level”, The Annals of Regional Science, 56, (2), 449-471
( )4انطخ:
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في مرخ

ناجحا مغ نساذج صشا ة الحاس ا
نسػذجا
أخيخ اقي أف نحكخ
ًا
ً
ً
فشي سػزف ارميج مرخ؛ حيث تمت خ مشصقة كػـ أفػ ار ي) (1الرشا ية في فشي سػزف إحجى القبلع

الرشا ية الك خى ىي مشصقة ا جد في مجاؿ االست سار

الدزشية لقخى مخكد مج شة الػاسص

ىػ مرشم سامدػن اسج شة

تتسيد السشصقة الرشا ية اقخبيا مغ التجسما

كحلظ مخكد المياط السخاكد الذخقية

ناصخ اسحافطة فشي سػزف

فجانا تع تذىيل مشصقة االست سار الرشا ي مداحة  547.8فجاف تع
لسحافطة الليػـ ت م مداحتيا ً 799
تخريز  455.17فجاف مشيا فشد ة  %92.7مغ إجسالي السداحة تستتم السشصقة الرشا ية في فشي
سػزف اسػقم فخزج حيث تتػسا  3محافطا

ىي (الجيدد – الليػـ – فشي سػزف) مسا ؤىميا لتكػف

مشصقة جحل صشا ية لمسدت سخزغ مغ ىحه السحافطا
في أقر شساؿ محافطة فشي سػزف

ىحا إل جان

قخبيا مغ محافطة القاىخد حيث تقم

م حج د محافطة الجيدد كػنيا االمتجاد الص يمي لمسشصقة الرشا ية

اسج شة  6أكتػبخ التي ت مج شيا مدافة  7كيمػ مت اخ فقا فًقا لمتقديع اإلدار الجج ج .مشصقة كػـ أفػ
ار ي الرشا ية يسخ االقخل مشيا خا سزظ حج ج (الػاسص  -الليػـ) السخبػط اخصػط سزظ حج ج

القاىخد كسا تع إنذاص كػبخ فػؽ الشيل اسج شة الػاسص
غخل الشيل اذخقو

السشصقة الرشا ية

بالتالي فتا شخزج لمػصػؿ إل

ال مج شيا سػى كيمػ متخ احج فقا

السػانئ الترج خزة

زخبصيا فيحه السػانئ كسشلح لمترج خ

الىخبي اصخزج (القاىخد  -أسػاف) الد ار ي االصخزج الرح اخ

م

زخبا

ال حخ األحسخ اسا يخجـ

ربا شخزج (القاىخد  -أسيػط) الرح اخ
الذخقي

تزع مشصقة كػـ أفػ ار

أللا
أللا 374
الرشا ية في فشي سػزف  61مذخ ً ا
فخ ً 13
مشتجا فتكملة است سارزة ً 33
جشييا ّ
ً
ً
أللا
 614فخصة سل ااإل افة إل  125مذخ ً ا تحت اإلنذاص فتكملة  3114مبل يغ جشيو سيػفخ ً 15
 217فخصة سل ااإل افة إل  189مذخ ً ا تع تخريريا فتكملة است سارزة  6661مميػف جشيو

أللا  491فخصة سل.
ستػفخ ً 29

مغ أىع السرانم السػجػدد في ىحه السشصقة مرشم سامدػن

الح

تع افتتاح السخحمة األ ل

الػاقم اسشصقة كػـ أفػ ار

مشو في ما ػ 2116ـ ااست سا ار

 271مميػف د الر

سشػزا
فترج خ نحػ  % 85مغ مشتجاتو لمخارج اسا يمادؿ  2.8مميػف جياز تميلدزػف ذكي
ً

الرشا ية

زقػـ السرشم
ذلظ إل 36

”Coury, T. & C. Dave. “Oil, Labour Markets and Economic Diversification in the GCC: An Empirical Assessment,
Middle Eastern and North African Economies, electronic journal, Volume 12. Middle East Economic Association
and Loyola University, Chicago 2010
( )1تقم ىحه السشصقة اسخكد الػاسص التاام لسحافطة فشي سػزف إحجى محافطا
ار ي
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صميج مرخ جشػل ىخـ ميج ـ

شساؿ رش سزظ حج ج كػـ أفػ

د لة إفخزقية د ؿ الذخؽ األ سا
التميلدزػنا

LEDااست سا ار

ذلظ إل  7مميا ار

تقجر شاقتو اإلنتاجية فػ 6مبل يغ جياز

كػرزة  111%ترل است سا ار

جشيو اانتياص جسيم مخاحل سميا

)(1

ىػ مرشم إلنتاج شاشا

السخحمة األ ل  851مميػف جشيو لتختلم امج

إنذاص السرشم

زرل حجع اإلنتاج إل  611ألذ

 4.2مميػف جياز ف  2115ليرل إل  7مبل يغ جياز ف

جياز خبلؿ الشرذ ال ان مغ الماـ الحال

اـ  2117زػفخ السرشم أك خ مغ  711فخصة سل خبلؿ ىحه السخحمة لتختلم إل  5الؼ فخصة سل
)(2

م اشخد

زمج مرشم فش سػزف ىػ األ ؿ مغ نػ و لذخكة سامدػن ف الذخؽ األ سا أفخزقيا

زمتسج

م أحجث تكشػلػجيا السية ف إنتاج تملدزػنا  QLEDالستصػرد ُزمت خ احجاً مغ  14مرشماً لدامدػن
م مدتػى المالع تتخرز ف إنتاج التملدزػنا كسا أنو يس ل قرة نجاح تلخخ فيا الذخكة ذلظ مشح

افتتاحو ف الدػؽ السرخى ق ل خسذ سشػا
سامدػن محمياً فجاية مغ شاشا

حيث تع افتتاحو ف  2113إلنتاج ااقة متشػ ة مغ شاشا

سامدػن اقياس  24فػصة صػالً لتملدزػنا

 QLEDقياس  82فػصة

الذخكة تدت سخ اقػد ف تصػزخ ميا ار المامميغ االسرشم حيث يمسل او ا ف  1611امل شتسػف لسشصقة

الرميج

زتع ترج خ  %85-81مغ إنتاج مرشم سامدػن ف فش سػزف لمجد مغ د ؿ الذخؽ األ سا
السرشم

أفخزقيا ىػ ما ُيمج شيادد السية م الجػدد اللائقة لسشتجا
سػزف ستة مبل يغ جياز سشػزاً كسا أنو مجيد اذزل كامل لتم ية احتياجا الدػؽ السحم الترج خ لج ؿ
السشصقة ىػ ما يداىع ف تشسية االقتراد السرخى مغ خبلؿ تػفيخ تجفقا ثافتة مغ المسبل األجش ية غ

شخزج الترج خ
م

)(3

قج تد

ت م الصاقة اإلنتاجية لسرشم فش

السرشم في إقامة مشصقة صشا ية في محافطة فش سػزف

أف الترشيم في مرخ ىػ الد

الخئيدي في د ع مشتجا

الذخكة قجرتيا م

االقترادية في اللتخد األخيخد السيسا فتخد تحخزخ سمخ الرخؼ ما ق ميا
ىي تحسل شمار "صشم في مرخ" لمذ اخ

ىػ ما جؿ

مػاجية التقم ا

زرجر مرشم سامدػن مشتجاتو

مغ الج ؿ مزشتيا مغ تحقيج السمادلة في ارتلاع سمخ صخؼ

إيجافيا م الدػؽ السرخزة حيث حققت سامدػن ممجال
الج الر قج كاف اـ  2118كاف
ً
سا ج في ذلظ تماف الدػؽ مغ اإلجخاصا االقترادية التي تع تص يقيا م
ججا فاقت التػقما
ً

نسػ جيجد

الماميغ السا ييغ.

مجى

تػسما ك ي اخ خبلؿ اـ  2118فشد ة نسػ صمت إل نحػ  %26لكامل الدػؽ
قج شيج قصاع التميلدزػنا
ً
تمج الذاشة مقاس  51فػصة ىي السصم الخئيدي في
مقارنة اماـ  2117مشيا  %31نسػا لدامدػن
( )1انطخ. https://ar.wikipedia.org/wiki:
(https://alborsaanews.com/2013/09/22/471485)2
( )3مػقم اليػـ الداام اإللكتخ ني.https://www.youm7.com/story/2018/10/28 :
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الدػؽ تذيج إق اال ك ي اخ في اللت اخ

األخيخد اد

تشػع السحتػى التخفييي السقجـ مغ مختمذ مرادر ال ث

مغ الجج خ فمحكخ أف إجسالي سػؽ الذاشا

السجفػ ة السجانية

في مرخ لجسيم الذخكا

القصاع يرل إل نحػ  1.3مميػف شاشة سشػزا تدتحػذ مشيا سامدػن

أ أنيا تدتحػذ م  %41مغ حجع الدػؽ) (1فًقا ل مس اإلحرائيا
خرائز مشيا ما يمجه فخ ًزجا مغ نػ و ىحه الخرائز ىي:
()1

()2

()4
()5
()6

()7

م أك خ مغ  411ألذ شاشة

فإف ىحا السرشم تسيد امذخ

ىػ أ ؿ مرشم تجششو سامدػن

اسشصقة الذخؽ األ سا إفخزقيا

مرشما فقا لمذخكة حػؿ المالع
ً
سامدػن .

تع ترسيسو فًقا لمصخاز السػحج الح

ىػ احج مغ

سغ 17

تتدع او جسيم مرانم

تع تذييج السرشم في زمغ قياسي لع تجا ز  11أشيخ فقا حيث حرمت الذخكة

األرض في أغدصذ 2112ـ
اإلنذائية تخكي ا

()3

الماممة في ىحا

تع افتتاحو في ما ػ 2113ـ اسا في ذلظ كافة المسميا

خصػط اإلنتاج التجرز

السرشم يمسل ا ف

اخت ا ار التذىيل االسرشم ليمسل ازامل شاقتو.

خ مخحمتو األ ل فقا ىي خاصة فترشيم الذاشا

الذخكة الفتتاح السخحمتيغ ال انية ال ال ة قخزًا
السشدلية م ل التكييلا

ال بلجا .

الىداال

فًقا لحاجة األسػاؽ

في حيغ تخصا

ستذسل ترشيم السشتجا

سشػزا
يمسل مرشم سامدػن ف شي سػزف اصاقة إنتاجية ت م  6مبل يغ شاشة
ً

 %85مغ مشتجا

تع ترج خ الذاشا

إس انيا.
حت

ا ف

محميا.
السرشم الشد ة األخخى تع تػززميا ً

إل  36د لة االذخؽ األ سا إفخزقيا اجان

خت سامدػن است سا ار

فيحا السرشم فمىت  271مميػف د الر

Egypt

اسقاس  24فػصة حت

السرشم ليذ لمتجسيم

مجل السرشم الستيخاد السزػنا

 65فػصة

جسيميا تحسل شمار Made In

سػى امس األجداص ال ديصة فقا.
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مقافل ذلظ

السرشم  781مميػف

إنسا تع ترشيم ند ة ك يخد لمىاية مغ مزػنا

( )1انطخhttp://www.dotmsr.com/news/331/1272627 :

تع ترج خ

د لتيغ ال ر با ىسا تخكيا

باحا مزا لة فلي 2114ـ فم إجسالي صاد ار
استصا ت أف تجشي أر ً
د الر ارتلمت في  2115لترل إل  791مميػف د الر.
تع إنتاج الذاشا

م

الذاشة ال

()8

السرشم او  1711مػضذ جسيميع مرخزػف

()9

تع اخت ار السػضذ الجج ج مغ خبلؿ نسػذج محاكاد لممسل اللممي احيث يقذ أماـ نسػذج

يدزشػف اسج شة فشي سػزف.
زخك
لمذاشة ّ
للخزج المسل.

أجداصىا اذزل افت اخ ي

مػضلا كػرًزا فقا غال ية السػضليغ
جا 11
ً

ذلظ لزساف جـ جػد خمل االسشطػمة امج انزسامو

( )11مغ األشياص المجي ة أف ىحا السرشم ال يحتػ

م مخدف حيث يخخج السشت مغ السرشم إل

داخميا).(1
خارجيا أ
متجيا إل مزاف الترج خ سػاص
قاشخد الذحغ
ً
ً
ً
نخمز مغ ىحه الجراسة إل أىع الشتائ

()1

()2

أ ًال – الشتائ :

أف تكشػلػجيا صشا ة الحاس ا

التػصيا

ا تية:

أص حت في المرخ الخاىغ مغ االقتراديا

التي ال يدتياف

فيا فل ىي لىة الحا خ السدتق ل فإذا كاف لكل رخ اقتراده فإف اقتراد الػقت الحالي
تس ل في صشا ة الحاس ا .

أف ىشاؾ د ؿ رائجد في صشا ة الحاس ا

أشخنا إل امزيا م س يل الس اؿ ال الحرخ م ل

اليشج فشمشجا كػرزا.

()3

أف مرخ تتقجـ خصػا

()4

أف ىشاؾ تخااا فيغ صشا ة ال خمجيا

()5

الخاتسة

تديخ.

إال م ال خمجيا .

نحػ صشا ة الحاس ا

أف اقتراد صشا ة الحاس ا

إف كانت خصػا

الحاس ا

ىػ التس يل الساد

ئيمة إال أنيا م الجادد

ىػ تخااا تكاممي حيث ال تقػـ الحاس ا
القتراد السمخفة السممػما

لحا كاف مغ

األىسية اسزاف اإلشارد إل اقتراد السمخفة اا ت اره األساس القتراد صشا ة الحاس ا .

ثانيا – التهصيات
ا
()1

تػصي ال اح ة :ازخ رد ت شي تػجو استخاتيجي نحػ تشػزم القا جد االقترادية في مرخ
اال تساد

( )1شالم مػقم د

م

مرخ اإللكتخ ني

ترج خ الدمم األ لية م ل ال تخ ؿ

م

أف تزم مرخ تصػزخ صشا ة

خ الخااا/http://www.dotmsr.com/news/200/479350 :
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تقميل

سغ أ لػزاتيا القرػى؛ حيث يسزغ ليحه الرشا ة أف تقجـ لسرخ فخصة ك يخد

الحاس ا

لمحاؽ فتصػ ار تكشػلػجيا السممػما

()2

()3

تػصي ال اح ة :ازخ رد
الج لة

ال يانا

في ىحه الرشا ة.

مرخ

ذلظ اإسشاد ىحه السيسة إل

تػصي ال اح ة :ازخ رد إنذاص قا جد شاممة لم يانا
تقجـ مشتجا

التي تشت

جد حجع ىحه الذخكا

()5

خبلؿ تشسية الصم

الحاس ا

خجما

خسا

نػ ية مشتجا

السحمي م الحاس ا

الج ار

التجرز ية

ىحا الشػع مغ االقتراد.

تػصي ال اح ة :ازخ رد تصػزخ األسالي

الحاس ا .

الشج ا

إقامة السؤتس اخ

غ صشا ة الحاس ا

الخاصة إلجخاص مدا شامل لجسيم

الترج خ األسػاؽ السدتيجفة
الحزػمي شم

إقامة السرانم السخررة لحلظ

غيخ ذلظ مغ الػسائل التي تمسل م

الممسية لسشاقذة السدتججا

الممسية الستخررة ف مجاؿ تكشػلػجيا السممػما

مجاؿ التلىيل التجرز

إنجاح

الممسية اسا يدا ج م اإلفجاع االفتكار في صشا ة

السجتسم مم ززادد االنلاؽ م

تػصي ال اح ة :امقج االتلاقيا

كحلظ مغ

األفخاد.

الت تص أخ م نطاـ صشا ة

تػصي ال اح ة :ااالستلادد مغ خ خد الممساص السرخزيغ االخارج الخبا فيغ السؤسدا

الج رزا

في

في مرخ احيث تتزسغ قا جد ال يانا

تشسية الصم

رش المسل التمميسية إل

السخاكد ال ح ية حاجا

()7

إحجى السؤسدا

السممػما

تػصي ال اح ة :ااالىتساـ فتكشػلػجيا صشا ة الحاس ا

الحاس ا

()6

مشاس ة لخسع سياسة لرشا ة الحاس ا

تحجد فييا د ر

د ر القصاع الخاص في نذخ تج يع تصػزخ ىحه الرشا ة مغ خبلؿ ممالجة نقز

الذخكا

()4

االتراال

م ليا

المالسية.

األاحاث التصػزخ
الحاس ا

الممسية

اإلشبلع م

ززادد االست سا ار .

ال شائية مم الج ؿ الستقجمة ف ىحا السجاؿ لبلستلادد اخ خاتيا ف

تػسيم قػا ج ال يانا
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مخاكد السممػما .

قائسة السرادر والس ارجع
أواًل – السراجع العربية


ر إيو فػكاناف ا لة قػد سمصة  :التكشػلػجيا اإلنداف مشح القخف  18حت

تمخز  :شػقي جبلؿ

الع اللكخ المجد ( )259السجمذ الػششي لم قافة اللشػف ا دال الكػزت.

 إسسا يل سخاج الج غ حخزة تجا ؿ السممػما
2119ـ..



ماؿ مي إفخاىيع

الػقت الحا خ

في مرخ مزت ة اإلسزشجرزة اإلسزشجرزة مرخ

ج هللا د ر صشا ة ال خمجيا

في تشسية الراد ار

رسالة دكتػراه كمية التجارد – جاممة قشاد الدػزذ مرخ 2118ـ.

 جساؿ الميلة

قخصشة ال خمجيا

السممػما

المجد (2114 )56ـ.

في الجدائخ :الػ م الخاىغ التحجيا

 جساؿ دا د سميساف اقتراد السمخفة ط 1دار الياز ر

السرخزة( :دراسة مقارنة)
ال ػااة المخبية لمسزت ا

ساف – األردف 2119ـ.

 حشاف قشج ل مرخ في يػف ش افيا ش ال ال اح يغ مدتق ل التشسية في مرخ مخكد دراسا
بحػث الج ؿ الشامية كمية االقتراد الممػـ الدياسية جاممة القاىخد 2111ـ.

 د شا مح الج غ دمحم االقتراد القائع م السمخفة تشسية السػارد ال ذخزة في ماليدزا السجمة المسمية
لبلقتراد التجارد القاىخد – مرخ أكتػبخ 2111ـ.

 رأفت

ج المدزد غشيع د ر جاممة الج ؿ المخبية في تشسية تيديخ التجارد اإللكتخ نية فيغ الج ؿ

المخبية جاممة الج ؿ المخبية القاىخد – مرخ 2113ـ.

 ار كػرز زل دا ً ا لم يػلػجيا مخح ا اال خمجيا
اليػندزػ المجد ( )54أ دصذ 2111ـ.
 سالع فغ دمحم الدالع صشا ة السممػما

مجمة رسالة اليػندزػ مخكد مص ػ ا

دراسة في السليػـ الشذلد التصػر مجمة مزت ة السمظ فيج

الػششية السجمج ( )11المجد األ ؿ ػليػ 2115ـ.

 صبلح الج غ الك يد


إدارد السمخفة السشطسة المخبية لمتشسية اإلدارزة القاىخد  -مرخ 2115ـ.

يج سمج فارس خخ ف التمميع غ امج في السسمكة المخبية الدمػديةُ يمج الخيار االستخاتيجي

السؤتسخ الج لي الدادس لمتممع غ امج مرخ 2117ـ.
 غال

الخفا

ػض إشبللة أكاديسية

الخاام المجداف  4-3شا خ .2114

م
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إدارد السمخفة مجمة الخااصة

جد خاص السجمج

 فخزاؿ ال اجي السخأد اللجػد الخقسية االتحاد الػششي لمسخأد التػندية تػنذ 2115ـ.
 كساؿ رززج تػجو األقصار المخبية نحػ اقتراد السمخفة تكشػلػجيا السممػما

مجمة احػث

اقترادية خبية المجداف 2119 49-48ـ – 2111ـ.
غشيسي صشا ة ال خمجيا

 دمحم أد

السخكد المخب لمتمميع التشسية السجمج ( )7المجد ( )21شا خ

2111ـ.

نسػذجا مجمة
 دمحم جافخ شاىخ الذسخى د ر اقتراد السمخفة في تحقيج الشسػ االقترادى مرخ
ً
الىخى لمممػـ االقترادية اإلدارزة كمية اإلدارد االقتراد جاممة الكػفة المخاؽ المجد ( )1الدشة
2116ـ.

 دمحم سيج افػ الدمػد تصػزخ التمميع د ره في فشاص اقتراد السمخفة احث مقجـ إل السؤتسخ الج ل
األ ؿ لمتمميع اإللكتخ ني التمميع غ امج صشا ة التمميع لمسدتق ل الخزاض مارس 2119ـ.

 دمحم

ج الماؿ مػجيا

رقة سل مقجمة إل

التشسية الرشا ية في االقتراد الجج ج

الدشػى لمجسمية االقترادية المسانية مدقا – ساف في اللتخد مغ  3-2أكتػبخ 2115ـ.
ج القادر حديغ شاش

 دمحم سخ ااشػز

م امس الج ؿ اإلسبلمية مجمة دراسا

الخمي

ليا

التحػؿ إل

السؤتسخ

اقتراد السمخفة -مم مبلحطا

الجدزخد المخبية الكػزت

جد (2111 )14ـ.

مجخبل لمتشػزم االقتراد )حالة د ؿ مجمذ التما ف
 دمحم سخ ااشػزا االست سار في اقتراد السمخفة
ً
الخميجي) مجمة التشسية الدياسا

االقترادية ترجر

السجمج ( - )21المجد ( )2ػليػ 2118ـ.
 دمحم دمحم الياد

د رد حياد سمية تصػزخ نطع السممػما

القاىخد – مرخ 2111ـ.

 دمحم دمحم الياد
دراسا

غ السميج المخبي لمتخصيا االكػزت

الس شية مي الكس يػتخ السزت ة األكاديسية

محخر االفتكار اإلفجاع لتقجـ صشا ة السحتػ اإللكتخ ني في مرخ أاحاث

السؤتسخ الممسي التاسم لشطع السممػما

اإلدارزة الكاديسية الدادا

تكشػلػجيا الحاس ا

لمممػـ اإلدارزة القاىخد – مرخ 2112ـ.

 دمحم مخزاتي التصػر التكشػلػجي الستجامة الرشا ة في ضل مشافدة

الجسمية مخكد ال حػث
السية اقتراد السمخفة

محا خد اجسمية الممػـ االقترادية الدػرزة .مشطسة المسل المخبية مػجد التقخزخ المخب األ ؿ حػؿ

التذىيل ال صالة في الج ؿ المخبية ػليػ  2118ـ.

 محسػد أحسج الخصي

إدارد السػارد ال ذخزة مزت ة يغ شسذ القاىخد – مرخ 2111ـ.
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 مخاد مة االقتراد السمخفي د ره في تحقيج التشسية االقترادية االجتسا ية في األقصار المخبية

أنسػذجا جاممة ززاف اشػر االجملة  -الجدائخ فج ف
د ؿ مجمذ التما ف لج ؿ الخمي المخبية
ً
تارزخ..
اقتراد السمخفة مػقم السخأد مغ تصػرىا السميج المخب

 مخاؿ تػتمياف مؤش اخ

اإلحرائية السميج المخب لمتجرز

 ممال

فيس

2112ـ.

حيجر نطع السممػما

 السؤتسخ المالس

ال حػث اإلحرائية2116 ,ـ

مجخل لتحقيج السيدد التشافدية الجار الجاممية اإلسزشجرزة
السشمقج اجاممة أـ القخى اسزة السزخمة

ال الث لبلقتراد اإلسبلم

المخبية الدمػدية 1426ىػ 2115 -ـ .

 ناديو فا ل

لمتجرز

اس التجخبة التشسػزة ف

ماليدزا مغ المالع  2111-2111مجمة دراسا

المجد الخاام الخسدػف ص  155متاح م www.iasj.net :



اقم صشا ة ال خمجيا



السسمكة
د ليو

درسة أ جىا السخكد المخبي لمتشسية  ADCلرالا الجسمية
في سػرزة ا

الممسية الدػرزة لمسممػماتية ازرد االتراال
ػنذ خل متصم ا

ال حػث

التقانة – سػرزا.

مخاشخ االنلتاح اإللكتخ ني مغ الشػاحي اللشية التذخزمية السمتق الداام

لسجتسم األ ساؿ المخبي ال حخزغ 2113ـ.
ثانيًا – المراجع األجنبية:
 Engineering, Anniversary ed., Addison-Wesley, 1995

 An inquiry into The Nature and causes of The wealth of Nations, An

Electronic classics series publications, The Pennsylvania state university,
2005.

 Battelle R&D The Business of innovation 2008 Global R&D Report Sep
2007.

 Bauer, F. L. “Software Engineering” Information Processing 2002, Vol. 71
)(5

 Bauer, F. L. “Software Engineering”, Information Processing, Vol.

 Brooks, F. P., The Mythical Man-Month, Essays on Software .Engineering,
Anniversary ed., Addison-Wesley, 1995
48

 Cusumano, M. and Selby, R. Microsoft Secrets, New York: The Free
Press, 1995

 David Begg Economies. The McGrew-Hill Companies London. 2003.

 Dragoljub Stojanog, Keynes, and economic- crisis: Some reconsiderations,
vol. 27, 2009.

 Keith Smith What is The “Knowledge economy”? Knowledge – intensive
industries and distributed- Knowledge bases Oslo May 2000.

 Kemerer, C. F. “Reliability of Function Points Measurement: A Field
Experiment”, Communication of ACM, Vol. 36, N0.2 (Feb. 1995..

 Kgomotso H. Moahi, Globalization, knowledge economy and the implication
for indigenous, international Review of information Ethics, vol. 7, 2007.

 Marrkku Kotilainen Determinants of finish- Russian Economic Relations
The Research institute of the finish Economy 2007.

 Vector Kuo, Basic Concepts of information and Communication Technology,
2011.

 Walter. W Powell & Kaisa Snellman The Knowledge Economy Annual
Review of sociology Vol. 30 2004.

49

