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 لتنمية في الملكة العربية السعوديةاو اقتصاد المعرفة 

 الراضي عبد مصطفى هنادي. د.أ
 السعودية فيصل، الملك جامعة الزراعية، العلوم كلية ، أستاذ

 مصر -زراعيةال البحوث مركز -الزراعى االقتصاد بحوث معهد – مساعد باحث -بحوث رئيس
 امللخص

يتجه العامل حنو اقتصاد املعرفة على اساس من املعرفة والتطور يف حتديد نشاطاته وما تنتجه هذه النشاطات ويساهم يف 

تلبيه احتياجات االفراد من سلع وخدمات. أي ان اقتصاد املعرفة هو املرآه العاكسة ملدى استخدام التكنولوجيا واالبتكار 

 اململكة العربية السعودية عامليا ارتفع ترتيب ولقد املستدامة.  على التنميةقتصادية املختلفة وانعاكسها يف النشاطات اال

. 2019عامليا عام  53وبذلك تصدرت اململكة املرتبة رقم  5,96ملؤشر اقتصاد املعرفة للبنك الدويل مبؤشر قدر حبوايل 

على البياانت الثانوية اليت مت  معتمدة ية يف امللكة العربية السعوديةالتنمو هلذا استهدفت الدراسة دراسة اقتصاد املعرفة 

التحليل االحصائي املتمثلة يف  واحلصول عليها من املصادر ذات الصلة واستخدم اسلوب التحليل االقتصادي الوصفي 

ة السعودية ملؤشر اقتصاد أسلوب االحندار البسيط لتحقيق االهداف. ومن أهم نتائج الدراسة حتسن ترتيب اململكة العربي

عامليا وذلك مدفوعا مبؤشر تكنولوجيا  50اىل املرتبة  1995عامليا عام  78املعرفة مرجحا بعدد السكان من حنو املرتبة 

 املعلومات واالتصاالت

 بينما اعلى معدل منو اقتصادي  2019-2015وتبني أن أدىن معدل منو يف الدخل القومي احلقيقي كان خالل الفرتة 

وكان نتيجة معدالت النمو املرتفعة اليت عرفتها كل مصادر النمو يف ظل مسامهة كبرية للتقدم  1970-1965يف الفرتة 

املمثلة ملؤشر  التكنولوجي وحدث اخنفاض يف معدل النمو االقتصادي راجع اىل  التباطؤ النسيب ملعدل منو عوامل االنتاج

بتكار العاملي. كذلك اشارت الدراسة اىل ان دراسة العوامل املؤثرة على وهو ما أكده مؤشر اال التقدم التكنولوجي.

ان اهم العوامل املؤثرة على متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي تبني أن 

 اع الصناعة.تتمثل يف مؤشر االبتكارات  ورأس املال املستثمر ونسبة القوى العاملة و القيمة املضافة لقط

 التنمية االقتصادية –النمو االقتصادي  –مؤشر االبتكار  –اقتصاد املعرفة  كلمات مفتاحية:
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 مقدمة:

يتجه العامل حنو املعرفة واملعلومات يف االقتصاد حىت اصبحت املعرفة واالبتكار واملعلومات حمرك لإلنتاج والنمو االقتصادي 

 ارتباط وثيق ابالستثمار وحتقيق فرص للعمل واالجتاه حنو التنمية املستدامة. وعنصرا اساسيا من عناصر االنتاج، وذات

 وضعه جوزيف ستيجلز للتنمية املستدامة والذي اوضح فيه انللتنمية املستدامة وهو املقياس الذي  SEDAووفقا ملقياس 

اساً جيداً لرفاهية األفراد لذا وضع مؤشر ليس مقياساً جيداً لألداء االقتصادي، وال يعترب مقي GDPالناتج احمللي اإلمجايل 

 the Sustainable Economic أي "تقييم التنمية االقتصادية املستدامة SEDA أختصاراً اطلق عليه جديد 

Development Assessment" :االقتصاد، االستدامة، االستثمار، ويرصد املؤشر ثالث عناصر رئيسية هي .

-التحتية  البنية- التعليم- الصحة- التوظيف-االقتصادي  االستقرار-: )الدخل أبعاد فرعية هي 10وهلذه العناصر 

البيئة( ويعتمد هذا املؤشر على مدى حتقيق التقدم التكنولوجي يف هذه  – احلوكمة-املدين  اجملتمع-يف الدخل  املساواة

حتسني حياة مو والتنمية املستدامة هبدف جتاه الن البتكار والتكنولوجياو احتويل املعرفة اجملاالت ومدى قدرة الدول على 

 BCG’s Sustainable Economic )مواطنيها، وانعكاس الزايدة يف النمو االقتصادي ومستوى رفاهية األفراد.

Development,2019) 

العاملي حيث حققت معدل منو مرتفع يف الرتتيب  الدول الناهضة حنو اقتصاد املعرفة حدىاك اململكة العربية السعودية تربز

وفقا ملؤشر املعرفة  2019عام  عامليا 52وبذلك تصدرت اململكة املرتبة رقم  5,96مبؤشر قدر حبوايل  ملؤشر اقتصاد املعرفة

احلوكمة االلكرتونية  ورسوم الرتاخيص ابالضافة اىل مقاالت اجملالت املنشورة مما يعكس التقدم القوي يف جماالت العاملي 

عليم والتدريب )معدالت االلتحاق ابلتعليم العايل( وابلطبع كذلك  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التو  وبراءات االخرتاع 

 (2019تقرير أكادميية االمارات الدبلوماسية ، ) .)اهلاتف، اخرتاق الكمبيوتر واإلنرتنت(
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 مشكلة الدراسة:

على عدد من املقومات منها م الذي يقو  االقتصاد "knowledge economy املعرفة اقتصادصطلح "مب يقصد

 .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتدريب االبتكار والتطوير، والتعليم،

 ومدى استخدام التقنيات واالساليب احلديثةيف حتديد نشاطاته  والتطور املعرفة على اساس من القائمأي االقتصاد 

 وخدمات.االفراد من سلع يف تلبيه احتياجات  مسامهتهاومدى هذه النشاطات ما تنتجه و املستخدمة يف هذه النشاطات 

أي ان اقتصاد املعرفة هو املرآه العاكسة ملدى استخدام التكنولوجيا واالبتكار يف النشاطات االقتصادية املختلفة وانعاكسها 

 (Chen, 2006) على تطور الدول وتنميتها املستدامة.

 أدت اليت واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف السريع التقدم لسعودية بسببيف اململكة العربية ا املعرفة معدل زادولقد 

حيث احتلت  للمعرفة الفعال االنتشار االمر الذي نتج عنه . اإللكرتونية والشبكات احلاسوبية الطاقة لفةتك اخنفاض إىل

 نسبة بلغتات االنرتنت يف استخدام شبك 2018 عام العامل مستوى على 38 املرتبة السعودية العربية اململكة

 حتقيق يف السعودية جنحت بذلك و ، 2019عامليا عام  12ارتفعت اىل املرتبة  %82.12 حنو االنرتنت مستخدمي

حيث ظهر ذلك جليا يف التقدم يف  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام تعزيز يف نظرياهتا على ملحوظ تقدم

مما اثر  2018عامليا عام  66بدال من املرتبة  2019عامليا عام  52حيث احتلت املرتبة ترتيبها العاملي يف اقتصاد املعرفة 

على ترتيب النمو االقتصادي حيث ارتفع معدل النمو االقتصادي وابلتايل ارتفع ترتيبها العاملي يف معدل النمو االقتصادي 

مع امهية اقتصاد املعرفة و .2019عام  3,8دل منو عامليا مبع 71( اىل املرتبة 0,74عامليا مبعدل منو ) 175من املرتبة 

تلك  وسيتم استعراض اقتصاد املعرفةظهرت احلاجة إىل وجود مؤشرات لقياس واتثريه على التنمية والنمو االقتصادي 

العربية  من اقتصاد املعرفة ودوره يف النمو االقتصادي للمملكةاململكة العربية السعودية التطرق إىل حتديد موقع و املؤشرات 

 ( TheGlobalEconomy.com)املوقع االلكرتوين، السعودية.
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 أهداف الدراسة: تستهدف الدراسة التعرف على:

 مفهوم اقتصاد املعرفة -1

 واالبتكار مؤشرات اقتصاد املعرفة -2

 النمو االقتصادي واملعرفة -3

 (2010:2019خالل الفرتة ) مؤشر املعرفة والنمو للمملكة العربية السعودية -4

 ج الدراسةنتائ

 :ومؤشراته أوال: : مفهوم اقتصاد املعرفة 

انتاج املعرفة ونشرها حبيث تبين و يهدف إىل قياس قدرة الدولة على  :The Knowledge Index  مؤشر املعرفة

تشكل منطا اساسيا يف انظمتها االقتصادية، ويتكون من ثالثة مؤشرات هى: التعليم والتدريب، تكنولوجيا املعلومات 

 (.2019أكادميية االمارات الدبلوماسية ، .( تصاالت، االبتكارواال

 االقتصاد أي أنه. االقتصادي للنمو رئيسي كمحرك املعرفة يستخدم الذي أبنه االقتصاد (KE) املعرفة يعرف قتصاد

ى ركائز اساسية االقتصادية ويرتكز عل التنمية لتعزيز فعال بشكل واستخدامها ونشرها وخلقها املعرفة طلب فيه الذي يتم

 بيئة ووجود ، للمعلومات التحتية البنية وحتديث ، االبتكار على القدرة وتطوير ، التعليم يف األجل طويلة االستثمارات هي

 .السوق ملعامالت مواتية اقتصادية

املعرفة   يقيس مدى جاهزية اجملتمع الستخدام حيث (KEIمؤشر اقتصاد املعرفة )ويتم قياس اقتصاد املعرفة من خالل 

كمقوم اقتصادي يف املؤسسات والنظم االقتصادية، وهو بذلك يعد مؤشر جتميعي بني متغريات املعرفة وبني املتغريات 

: نظام احلافز االقتصادي واملؤسسي، التعليم والتدريب، نظام وهياالقتصادية التقليدية ويتكون من أربعة مؤشرات 

 (Chen, 2004) ت.االبتكار، تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
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مؤشر مرّكب يقيس أداء االبتكار وهو (: هو مؤشر عاملي يقيس مستوى االبتكار يف بلد ما، GIIالعاملي)مؤشر االبتكار 

يف الدول عرب مدخالت وخمرجات االبتكار، وتقاس مدخالت االبتكار بناءاً على املؤسسات والقوى العاملة والبنية التحتية 

. ألعمال التجارية، أما خمرجات االبتكار فتقاس بناءًا على خمرجات املعرفة والتكنولوجيا واإلبداعوتطور األسواق وتطور ا

Grossman, 1991)) 

 :االبتكارمؤشر   و املعرفة  اقتصادمؤشرات  اثنيا:

 KAM Knowledge Assessment Methodologyمؤشر البنك الدويل:   - أ

 KAM Knowledge Assessmentرفة القتصاد املع (: مؤشر البنك الدويل1شكل رقم )

Methodology 

 
 املصدر :

Chen, Derek H.C.; Dahlman, Carl J. (2006). The knowledge economy, the KAM 

methodology and World Bank operations (English). Washington, DC: World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/The-knowledge-

economy-the-KAM-methodology-and-World-Bank-operations 

http://documents.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/The-knowledge-economy-the-KAM-methodology-and-World-Bank-operations
http://documents.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/The-knowledge-economy-the-KAM-methodology-and-World-Bank-operations
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متغري  148تكون من يعلى إنتاج وتبىن ونشر املعرفة،و  دى قدرة الدوللقياس م KAM مؤشر( 1يوضح شكل رقم )

( الركائز االساسية 1ويوضح الشكل رقم ) (.Bashir, M, 2013)لقياس اداء الدول بناًء على أربعة ركائز أساسية 

 The Economic (EIR) و النظام املؤسسي : احلافز االقتصادي القتصاد املعرفة وفقا ملؤشر البنك الدويل وهي

Incentive and Institutional Regime التعليم واملواد البشرية ،(ET) "التعليم والتدريب" 

Education and Human Resourcesتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،(ICT)  Information 

and Communication Technologyنظام االبتكار ،(IS) Innovation system ويتم قياس تلك ،

 مقارنة ابلدول األخرى موضع املقارنة اعتمادا على عدد السكان و تغريات امل

الدويل خالل الفرتة  تطور مؤشر اقتصاد املعرفة للمملكة العربية السعودية وفقا ملؤشر البنك :(1جدول رقم ) 

(1995-2012.) 

 املصدر : مجعت وحسبت من

World Bank. World Knowledge Economic Index, Database. Retrieved, June 10, 

2019, from http://data.worldbank.org/data-catalog. Last updated: Friday, 08 April 

2016 

 2012 2000 1995 البيان املؤشر

 5.96 4.6 5.02 لى(أع = 10و= أدىن  0املؤشر ) مؤشر اقتصاد املعرفة

 6.05 4.67 5.21 أعلى( = 10و= أدىن  0املؤشر ) مؤشر املعرفة

 5.68 4.4 4.45 أعلى( = 10و= أدىن  0املؤشر ) مؤشر نظام احلوافز االقتصادية

 4.14 4.24 5 أعلى( = 10و= أدىن  0املؤشر ) مؤشر االبتكار

 5.65 4.28 4.11 أعلى( = 10و= أدىن  0املؤشر ) مؤشر التعليم

 8.37 5.49 6.51 أعلى( = 10و= أدىن  0املؤشر ) مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 50 76 78 = األفضل( 1املرتبة ) رتبة اقتصاد املعرفة

http://data.worldbank.org/data-catalog
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من حنو املرتبة مرجحا بعدد السكان ( حتسن ترتيب اململكة العربية السعودية ملؤشر اقتصاد املعرفة 1يتبني من اجلدول رقم )

عامليا وذلك مدفوعا مبؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والذي حقق تقدم عام  50اىل املرتبة  1995عامليا عام  78

نقطة على  1.23 ،1.54نقطة يليه مؤشري التعليم واحلوافز االقتصادية بتقدم اجيايب بلغ حوايل  1.36حبوايل  2012

  نقطة. 0.86بينما تراجع مؤشر االبتكار الرتتيب 

مبعدل  2019: 2010الل الفرتة تراجع مؤشر االبتكار للمملكة العربية السعودية خ (2رقم )يالحظ من الشكل 

 تطور، والبحوث البشري املال رأسان حماور مؤشر االبتكار السبعة واليت تشمل  (3بينما تبني من الشكل رقم ) %.1.3

، والتكنولوجيا املعرفة خمرجات، االبداع اتخرج، 2019 العاملي االبتكار مؤشر، التحتية البنيةاألعمال،  تطور، السوق

 .املؤسسات يف أداء أضعفبينما كان   واألحباث البشري املال رأسكل من حمور  أداء أفضلحيث حقق  املؤسسات

يف اململكة العربية السعودية ان هناك عدد من نقاط القوة اساسية تتمثل يف  GIIوفقا ملؤشر   (2واجلدول رقم ) ويوضح

البشري والبحث هو قوة ابرزة يف اململكة العربية السعودية كذلك مؤشر البحوث والتطوير الركيزة األساسية  رأس املال

R&D) والعمر املتوقع، االلتحاق ابلتعليم العايل، الشركات العاملية للبحث والتطوير، وجودة اجلامعات. كما ان هناك )

السعودية تشمل تطور السوق والتجارة واملنافسة وحجم السوق وسهولة العديد من نقاط القوة الفرعية يف اململكة العربية 

محاية املستثمرين من األقليات، وشدة املنافسة احمللية هذا ابالضافة اىل خمرجات الكهرابء والبنية التحتية وتطور األعمال 

 واالإنفاق على برامج الكمبيوتر.

لسعودية يف بيئة األعمال يف اململكة العربية السعودية واالستقرار على النقيض تتمثل نقاط الضعف يف اململكة العربية ا

البيئية مبثابة  ISO 14001والتشغيلي وسهولة بدء النشاط التجاري وسهولة حل مشاكل االستثمار كما يعد شهادة 

املعلومات مؤشر ضعف آخر ابالضافة اىل مؤشر رأس املال املغامر ومنو إنتاجية العمل وصادرات خدمات تكنولوجيا 

 (Global INOVATION Index.Orgواالتصاالت ابالضافة اىل املخرجات اإلبداعية.)موقع الكرتوين 
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 2019-2010خالل الفرتة  GII( مؤشر االبتكارالعاملي 2شكل رقم )

 
 املصدر : مجعت وحسبت من

data.php-https://www.theglobaleconomy.com/downloadEconomy.com  Global The 
 2019عام  GII يف مؤشر االبتكار العاملي السعودية العربية اململكة يف والضعف القوة ( نقاط2جدول رقم )

 نقاط الضعف نقاط القوة

 البيان المؤشر البيان المؤشر

 ر السياسي والتشغيلياالستقرا 111 رأس المال البشري والبحوث 29

 بيئة العمل 129 العمر المتوقع للمدرسة ) سنوات( 18

 سهولة بدء األعمال التجارية 107 االلتحاق بالتعليم العالي)٪ اإلجمالي( 29

 سهولة حل العسر في االعمال التجارية 129 (R&Dالبحث والتطوير ) 29

26 
مليون  3شركات البحث والتطوير العالمية ) أعلى 

 والر(د
 ISO 14001االشهادات البيئية  110

 صفقات رأس المال االستثماري 74 ( 3) أعلى النقاط  QSتصنيف جامعة  31

 سنوات( 3تدفقات االستثمار األجنبي المباشر )متوسط  107 انتاج الكهرباء ) كيلوواط ساعة / مليون طن( 12

 111 سهولة حماية المستثمرين من األقليات 6
الناتج المحلي اإلجمالي لكل دوالر تعادل القوة الشرائية  معدل نمو

 سنوات( 3)متوسط 

 الشركات الجديدة 88 التجارة والمنافسة  وحجم السوق 23

 صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )إجمالي التجارة( 118 شدة المنافسة المحلية 29

16 
ل القوة ) مليار دوالر تعاد حجم السوق المحلية

 الشرائية(
 (مليون دوالر)االنفاق على العالمات التجارية  118

28 
اإلنفاق على برامج الكمبيوتر )٪ من إجمالي 

 الناتج المحلي(
 صادرات الخدمات الثقافية واإلبداعية ) إجمالي التجارة( 115

 املصدر :

 Globalinnovationindex, Reports ,Saudi Arabia.(2019), Retrieved from 
https://www.globalinnovationindex.org/home 

https://www.theglobaleconomy.com/download-data.php
https://www.globalinnovationindex.org/home
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 Organization for Economic Cooperation and مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية - ب

Development Index :OECD index 

 قتصادي والتنمية القتصاد املعرفةمؤشرات منظمة التعاون اال( 4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( . مؤشرات قياس االقتصاد القائم على املعرفة: دراسة مقارنة مع نظرة لوضع مصر واسرتاتيجياهتا يف 2016عزمي، هشام ز) املصدر:

 التحول إىل اقتصاد املعرفة، جملة  سيبرييس ،املوقع االلكرتوين.
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مت وضع هذا حيث   والتنمية االقتصادي التعاون نظمةمل االساسية ملؤشر اقتصاد املعرفة( الركائز 4يوضح  الشكل رقم )

االقتصاد القائم على املعرفة ويهتم مبؤشرات نسبة استثمارات املعرفة  ، وهو قائم على مخسة حماور رئيسية1996املؤشر عام 

ومات واالتصاالت ويعتمد املؤشر على نسب االنفاق يف التعليم والبحث العلمي كنسبة من الدخل القومي، تكنولوجيا املعل

على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كنسبة من الدخل القومي، سياسات العلوم والتقنيات يعتمد احملور على نسبة  

تطوير االنفاق على االحباث اىل الدخل القومي، العوملة ويعتمد على نسبة مشاركة الشركات االجنبية يف االحباث وال

 الف نسمة. 100والتدريب، املخرجات والتاثريويعتمد على امجايل عدد املنشورات العلمية لكل 

 

 Australian bureau of statistics – ABSمؤشرات مكتب اإلحصاء االسرتايل  -ج

 رعيةمنها اساسية واثنان ف 3يتكون من مخسة أبعاد أساسية و  االسرتايل اإلحصاء مكتب مؤشرات (5يوضح شكل )

وتتمثل االبعاد االساسية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، االبتكار ورايدة االعمال، راس املال البشري أما االبعدين 

  .الثانويني مها التاثري االقتصادي والتاثرياالجتماعي

 مؤشرات مكتب اإلحصاء االسرتايل القتصاد املعرفة( 5شكل رقم )

 
 املصدر : 

AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS. Measuring a Knowledge-based Economy 

  االبتكار ورايدة األعمال  رأس املال البشرى

تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

Information and 
communications 

technology Australian bureau of 
statistics  

 السياق 
 التأثري االقتصادي واالجتماعي 

 السياق 
 التأثري االقتصادي واالجتماعي 

 

 السياق 
 التأثري االقتصادي واالجتماعي 
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and Society : An Australian Framework.2002. 

 : Knowledge Economy Indicators European Commissionاالورويب: االحتاد  مؤشر-د
حمددات اساسية هي اخلصائص  3حيث يرتكز على  االورويب االحتاد مؤشر (  حمددات وابعاد6يوضح الشكل رقم )

فع ويهتم ابربع حمددات اثنوية هي انتاج ونشر تكنولوجيا املعلومات ، املهارات واملوارد البشرية ، انتاج املعرفةونشرها ، والدوا

تم مبحددين اثنويني مها املخرجات واألداء االقتصادي واقتصاد املعرفة ويهاالبتكار ورايدة االعمال، احملدد الرئيسي الثاين 

املخرجات االقتصادية واالداء االجتماعي، احملدد الثالث وهو العوملة ويهتم بثالث حمددات اثنويةهي التجارة احمللية والدولية، 

 .انتاج املعرفة ونشرها ، املوارد البشرية

 ( مؤشر االحتاد االورويب القتصاد املعرفة6شكل رقم )

 
مؤشرات قياس االقتصاد القائم على املعرفة: دراسة مقارنة مع نظرة لوضع مصر واسرتاتيجياهتا يف التحول  ( .2016).عزمي، هشام املصدر :

 إىل اقتصاد املعرفة، جملة  سيبرييس ،املوقع االلكرتوين.
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 وبرانمج االمم املتحدة االمنائي.ملؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم  (:)املؤشر العريب املياملعرفة الع مؤشر-هـ 

ببادرة من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومؤسَّسة حممد بن راشد  2017بيني مؤشُر املعرفة العاملي الذي أُطلق يف هناية سنة 

البعاد ويقيس مؤشُر املعرفة العاملي عدد من ا 2015عام  أطلقكامتداد ملؤشر املعرفة العريب الذي   للمعرفة وذلكآل مكتوم 

 دولة يف سبعة قطاعات.  131من خالل تقييم أداء 

 ملؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم وبرانمج االمم املتحدة االمنائي مؤشر املعرفة العاملي( 7شكل رقم )

 
يخ االستحقاق املصدر : مجعت من مؤسسة حممد بن راشد ال مكتوم للمعرفة ، برانمج االمم املتحدة االمنائي ، املوقع االلكرتوين، اتر 

30/6/2020 https://knowledge4all.com/ar/Home 
 

 

 

 

 

 

https://knowledge4all.com/ar/Home
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 (.2017-2019(: املؤشر العاملي القتصاد املعرفة للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة )3جدول رقم )                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملصدر : مجعت من مؤسسة حممد بن راشد ال مكتوم للمعرفة ، برانمج االمم املتحدة االمنائي ، املوقع االلكرتوين، اتريخ االستحقاق ا

30/6/2020 https://knowledge4all.com/ar/Home 

 2017 2018 2019 املؤشر
 45.0 46.9 48.4 عرفةمؤشر امل

 68 66 52 العاملية املرتبة
 حماوراساسية ملؤشر املعرفة

 45.0 49.9 50.7 االقتصاد
 57.2 57.7 56.2 البيئات التمكينية

 40.3 40.1 42.3 التعليم العايل
 59.2 56.8 63.2 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 48.4 52.9 50.2 التعليم قبل اجلامعي
 30.2 30.3 29.4 التطوير واالبتكارالبحث و 

 40.3 41.0 47.1 التعليم التقين والتدريب املهين
 حماور اثنوية ملؤشر املعرفة

 51.4 52.3 50.6 التنافسية املعرفية
 33.3 49.3 48.1 االنفتاح االقتصادي

 43.8 45.6 53.3 التمويل والقيمة املضافة
 49.9 46.4 47.6 السياسة واملؤسسات

 55.1 55.2 54.4 قتصاد واجملتمعاال
 67.4 72.3 67.2 الصحة والبيئة

 34.7 34.9 37.2 خمرجات التعليم العايل وجودته
 48.0 47.2 49.4 مدخالت التعليم العايل

 68.1 63.8 67.9 مدخالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 55.3 53.8 61.1 خمرجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 50.4 55.4 51.1 ئة التمكينية التعليميةالبي
 47.1 51.3 49.6 رأس املال املعريف
 33.1 34.2 33.1 البحث والتطوير

 26.9 26.9 28.8 االبتكار يف اإلنتاج
 25.1 21.8 18.9 االبتكار اجملتمعي

 23.8 24.4 26.8 التكوين والتدريب املهين
 65.0 65.8 77.5 مسات سوق العمل

https://knowledge4all.com/ar/Home
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نعي القرار والباحثني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ابلبياانت الالزمة للعمل مًعا على تكمن أمهية هذا املؤشر يف تزويد صا

وذلك اعتمادا على  .تقييم وختطيط وتنفيذ السياسات اليت تزيد من توظيف املعرفة كمحرٍك رئيسي لتحقيق التنمية املستدامة

القطاعات املتكاملة هي التعليم قبل اجلامعي، التعليم التقين للمعرفة، كمفهوم مرّكب متعّدد األبعاد لعدد من  املفهوم الواسع

والتدريب املهين، التعليم العايل، البحث والتطوير واالبتكار، تكنولوجيا املعلومات واالّتصاالت، واالقتصاد، ابإلضافة إىل 

 السياسة، املضافة والقيمة التمويل، ادياالقتص االنفتاح، املعرفية التنافسيةهي  اثنوية حماورويرتكز على   البيئات التمكينية.

 مدخالت، العايل التعليم مدخالت، وجودته العايل التعليم خمرجات، والبيئة الصحة، واجملتمع االقتصاد، واملؤسسات

، ريفاملع املال رأس، التعليمية التمكينية البيئة، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خمرجات، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 (7)شكل رقم -العمل  سوق مسات، املهين والتدريب التكوين، اجملتمعي االبتكار، اإلنتاج يف االبتكار، والتطوير البحث

اىل  2017% عام 45للمملكة العربية السعودية من حنو  يف مؤشر اقتصاد املعرفة العاملي( حتسن 3يتبني من اجلدول رقم )

عامليا عام  68يب اململكة العربية السعودية يف مؤشر اقتصاد املعرفة من املرتبة صعود ترتمما ادى اىل  2019% عام 52

تقدم  اوالذي حققواالقتصاد  التعليم التقين والتدريب املهينوذلك مدفوعا مبؤشري  2019عامليا عام  52اىل املرتبة  2017

بتقدم  ات واالتصاالت والتعليم العايلتكنولوجيا املعلوممؤشري  مايليه % على الرتتيب5.7%، 68حبوايل  2019عام 

%، 1حبوايل  البيئات التمكينية و البحث والتطوير واالبتكارعلى الرتتيب بينما تراجع مؤشر  %2،  %4اجيايب بلغ حوايل 

% على الرتتيب، وفيما خيص املؤشرات الفرعية حقق كل من مؤشرات االنفتاح االقتصادي و مسات سوق العمل 0.8

 2017مقارنة بعام  2019قيمة املضافة و خمرجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تقدم ملحوظ عام والتمويل وال

% على الرتتيب بينما حقق االبتكار اجملتمعي هبوطا 5.8%، 9.5%، 12.5%، 14.8بنسبة تغري بلغت حوايل 

 %.6.2ملحوظا قدر حبوايل 
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 ملؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم وبرانمج االمم املتحدة االمنائي مليؤشر املعرفة العااحملاور األساسية مل( 7شكل رقم )

 (.2017-2019للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة )

 
املصدر : مجعت من مؤسسة حممد بن راشد ال مكتوم للمعرفة ، برانمج االمم املتحدة االمنائي ، املوقع االلكرتوين، اتريخ االستحقاق 

30/6/2020 https://knowledge4all.com/ar/Home 

 البيئات واالقتصاد، واالّتصاالت، املعلومات تكنولوجيا اجلامعي، قبل التعليمان كل من حمور (  7يتضح من الشكل رقم )

 التعليم( اال ان كل من حماور 2019-2017كما ان به حتسن ملحوظ خالل الفرتة )  50ارتفع املؤشر عن  التمكينية

واكثر هذه احملاور اخنفاضا هو  50واالبتكار فهي تنخفض عن  والتطوير البحث العايل، التعليم املهين، والتدريب التقين

( يتضح أن 8حمور البحث والتطوير واالبتكار وبدراسة حمور البحث والتطوير واالبتكار ومؤشراته كما يف الشكل رقم )

 بنسبة كبرية يف املؤشر الثانوي لالبتكار اجملتمعي.االخنفاض 

 

 

 

 

https://knowledge4all.com/ar/Home
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ملؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم وبرانمج االمم  ؤشر املعرفة العامليمل حمور البحث والتطوير واالبتكار( 8شكل رقم )

 (.2017-2019للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة ) املتحدة االمنائي

 
بن راشد ال مكتوم للمعرفة ، برانمج االمم املتحدة االمنائي ، املوقع االلكرتوين، اتريخ االستحقاق املصدر : مجعت من مؤسسة حممد 

30/6/2020 https://knowledge4all.com/ar/Home 

 

 النمو االقتصادي واقتصاد املعرفة:اثلثا: 

ملعرفة ان مجيع تشرتك يف حتليل لبيئة االقتصاد القائم على املعرفة ويعد مؤشر البنك الدويل تبني من عرض مؤشرات اقتصاد ا

أكثر مشواًل يف حتديد مؤشرات قياس االقتصاد وقد اتضح أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حمورًا رئيسًيا يف 

على استثمار إمكانيات تكنولوجيا املعلومات  املؤشرات اخلمسة مما يؤكد على أن اقتصاد املعرفة يقوم يف األساس

كذلك تبني أمهية رأس املال البشرى مما يؤكد على أمهية االستثمار يف رأس   .واالتصاالت يف كافة القطاعات يف اجملتمع

 املال البشرى من أجل التحول إىل االقتصاد القائم على املعرفة النه الطريق اىل النمو االقتصادي.

لنمو اإلقتصادي حيدث مع حتسن إنتاجية العمل )الزايدة يف نصيب العامل من أو بوجود حصة أكرب من مما يوضح أن ا

السكان يف عنصر العمل حيث أن تزايد الناتج املتوسط للعمل يعكس التعميق الرأمسايل أي أن زايدة نصيب العامل من 

 تكنولوجيا.رأس املال املادي، البشري، أو رأس املال الطبيعي أو زايدة يف ال

https://knowledge4all.com/ar/Home
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يعرف النمو االقتصادي أبنه الزايدة يف نصيب الفرد احلقيقي من السلع واخلدمات النهائية املنتجة داخل بلد ما خالل فرتة 

 زمنية واليت تقيس مستوى معيشة الفرد. 

ل )نصيب ويتم حماسبة النمو اإلقتصادي اعتمادا على جتزئة نصيب الفرد من الدخل إىل كل من الناتج املتوسط للعم

 العامل من الناتج أو إنتاجية العامل( وحصة السكان كما يلي:

 
 : الناتج احمللي االمجايل احلقيقيYحيث أن 

P عدد السكان : 

L عنصر العمل : 

تقوم منهجية حماسبة النمو بتفكيك النمو اإلمجايل )معدل منو نصيب العامل من الناتج أو معدل منو اإلنتاجية( إىل نسبة 

 Totalمدخالت عناصر اإلنتاج )رأس املال املادي والبشري( والتقدم التكنولوجي أو االنتاجية الكلية للعوامل مسامهة 

Factor Of productivity TFP )  ) وتعترب هذه املنهجية أدق الطرق لقياس مسامهة املدخالت االقتصادية يف

 النمو االقتصادي.

Y= A.K α (L.H)1-α 

 حيث : 

Y ي احلقيقي: الناتج القوم 

Aللعوامل الكلية اإلنتاجية : مؤشر التقدم التكنولوجي أو TFP 

Kرأس املال املادي : 

Lعنصر العمل : 

H العاملة للقوى الدراسة والتدريب سنوات مبتوسط مقاسا: مهارة عنصر العمل 

α   :املادي ) املال لرأس ابلنسبة الناتج مرونة.(Solow,1957 
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 2020-1965االقتصادي للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة ( حماسبة النمو 4جدول رقم )

 السنة
 الناتج القومي احلقيقي

(2010)بليون دوالر ،  

راس املال 

 املادي

 بليون دوالر

 عدد السكان

 مليون نسمة
TFP 

 معدل منو
الناتج القومي 

 احلقيقي
عدد  راس املال املادي

 السكان
TFP 

1970-1965 129.2 1.2 5.84 8.74 15.45 -2.18 3.83 7.71 

1975-1970 251.5 8.14 7.42 11.78 14.25 46.65 4.91 6.15 

1980-1975 355.7 37.7 9.69 12.45 7.18 35.88 5.48 1.12 

1985-1980 207.5 22.29 13.12 6.91 -10.22 -9.98 6.25 -11.12 

1990-1985 293.9 18.45 16.23 7.59 7.21 -3.71 4.35 1.91 

1995-1990 349.4 29.08 18.64 7.78 3.52 9.53 2.81 0.48 

2000-1995 379.2 36.61 20.66 7.67 1.65 4.71 2.08 -0.29 

2005-2000 461.6 66.27 23.82 7.96 4.01 12.60 2.89 0.76 

2010-2005 528.2 163.36 27.42 7.93 2.73 19.77 2.85 -0.08 

2015-2010 678.7 229.83 31.72 8.54 5.14 7.07 2.96 1.48 

2020-2015 709.5 197.9 35.0 8.22 3.07 1.52 1.97 0.75 

α   :0.3املادي قدرت حبوايل  املال لرأس ابلنسبة الناتج مرونة   

  data.php-m/downloadhttps://www.theglobaleconomy.coTheGlobalEconomy.comاملصدر : 

 

وهي الفرتة  1970-1965( أن معدل منو الدخل القومي احلقيقي كان مرتفعا خالل الفرتة 4يالحظ من اجلدول رقم )

تبني أن أدىن معدل منو يف الدخل القومي مع الفرتات األخرى، و وذلك مقارنة  TFPاليت حققت معدل منو مرتفع يف  

كان  1970-1965الفرتة يف  اقتصاديأعلى معدل منو مما يوضح ان  2020-2015احلقيقي كان خالل الفرتة 

للتقدم التكنولوجي وحدث اخنفاض يف كبرية  مسامهةيف ظل نتيجة معدالت النمو املرتفعة اليت عرفتها كل مصادر النمو 

وهو ما أكده مؤشر  لوجي.املمثلة ملؤشر التقدم التكنو  TFPملعدل منو التباطؤ النسيب  معدل النمو االقتصادي راجع اىل 

 االبتكار العاملي.

https://www.theglobaleconomy.com/download-data.php
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( أهم العوامل املؤثرة على متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي احلقيقي للمملكة العربية السعودية 5جدول رقم )

 2019-2000خالل الفرتة 

 املصدر : مجعت وحسبت من

data.php-onomy.com/downloadhttps://www.theglobalecTheGlobalEconomy.com  

تستهدف التنمية رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي وهو مؤشر لتحقيق النمو االقتصادي ويتضح من اجلدول 

 
الناتج احمللي اإلمجايل 

 (2010للفرد )دوالر،

مؤشر االبتكارات 

(0-100) 

 رأس املال املستثمر

 ون دوالربلي

 نسبة القوى العاملة

 من السكان

القيمة املضافة لقطاع 

 بليون دوالر الصناعة

2010 19262.55 34.2 163.36 51.07 308.39 
2011 20553.91 36.4 181.04 52.18 427.42 
2012 21006.64 39.3 195.34 53.47 461.39 
2013 20929.5 41.2 197.64 54.35 446.96 
2014 21087.35 41.6 217.46 54.82 432.45 
2015 21399.1 40.7 229.83 55.63 296.2 
2016 21270.47 37.8 199.5 55.83 278.34 
2017 20693.94 36.2 198.74 56.26 315.7 
2018 20819.74 34.3 190.58 56.54 389.65 
2019 21417.53 32.9 198.71 56.81 399.03 

Y=71.50 +51.95X1+117.5X2+ 160.85X3+ 1.56X4                            

                   (1.84)*       (1.80)*      (2.53)**      (2.07)** 

R2  0.91                          F   6.05* 

 (2010الناتج احمللي اإلمجايل للفرد )دوالر،   Yحيث :  

        X1   ( 100-0مؤشر االبتكارات) 

        X2   ال املستثمر بليون دوالررأس امل 

        X3     نسبة القوى العاملة من السكان 

        X4   القيمة املضافة لقطاع الصناعة بليون دوالر 

https://www.theglobaleconomy.com/download-data.php
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ان اهم العوامل املؤثرة ( ومن خالل دراسة العوامل املؤثرة على متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي تبني أن 5رقم )

املستثمر ونسبة القوى العاملة  رد من الدخل احلقيقي تتمثل يف مؤشر االبتكارات  ورأس املالعلى متوسط نصيب الف

%  تؤدى اىل زايدة متوسط نصيب 1القيمة املضافة لقطاع الصناعة حيث تبني ان كل زايدة يف مؤشر االبتكارات مبقدارو 

دوالر تؤدى اىل زايدة متوسط ألف املستثمر مبقدار  دوالر وكل زايدة يف راس املال 51.95الفرد من الدخل احلقيقي مبقدار 

% 1دوالر منها كما ان كل زايدة يف نسبة القوى العاملة مبقدار  0.000117نصيب الفرد من الدخل احلقيقي مبقدار 

دوالر وكل زايدة يف القيمة املضافة لقطاع الصناعة  160تؤدى اىل متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي مبقدار 

وثبتت املعنوية دوالر  1560دوالر واحد تؤدي إىل زايدة متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي مبقدار مليون ار مبقد

 0,91كما تبني من قيمة معامل التحديد والذى بلغ حنو    6,05احملسوبة حنو   Fاإلحصائية للنموذج حيث بلغت قيمة 

مؤشر االبتكارات  ورأس يف ترجع اىل التغريات احلقيقي متوسط نصيب الفرد من الدخل من التغريات يف % 91أي أن 

 .وهو ما يتفق واملنطق االقتصادياملال املستثمر ونسبة القوى العاملة و القيمة املضافة لقطاع الصناعة 
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