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 مقدمة

اتصاصــاع القا ع ع     ، "اصاصــاع اي لاما "اتصاصــاع اديديد"    " الذي يطلق عليه    ب ض األحيان كذلك، يقصــد الاتصاصــاع اي ر  

،  ت ابر    إطاره اي رفة   (Knowledge Based Economy)   غير مباشـــــــــر ( Knowledge Economy ) مباشـــــــــر اي رفة ســـــــــاا   ب ـــــــــ   

ــاعا  اي رفة ع   تاافر تقنية اتتصـــــــــات   اي لاما ،  ت ـــــــــا د  اتالا  املحرك الر يس للنما اتصاصـــــــــاعي  ت امد  الرصمنة    اراصاصـــــــ

ت ريف "اي رفة"  نها: ايرحلة األميرة م  مراح  تحال البيانا    إلنااج ســلو  مدما  تا  صيمة مفــافة مرت  ة     اذا ال ــيان، يم  

الاحال مو ضــــر رة  تاع تراال     عالصة    التي تاحال الد راا إل  م رفة م  مالل تافر اليئة م رفية مم نة محيطة بهذا إل  م لاما ، 

 .فاية ماداملة الين البيانا   اي لاماتااي رفةع

   ادخدمي ال ـلي  اإلنااج صطاعا  الاق     الرصمية كافة األن ـطة إل  إضـافة اي لاما   تقنية اتتصـات  صطاع اي ر  ،  اتصاصـاع يفـع

    ال مالة  عداع ت ان  م رفياعندما اصاصـــاعا اتصاصـــاع ي ابر   ايااصـــال   النق    الاأمين  ال ـــياحة ايال  األعمال ســـيما  ت األمرى 

ــاعيـة األمرى،  القطـاعـا     ال مـالـة اي رفيـة القطـاعـا  ن ـــــــــــــبـة   اللغـ  عنـدمـا اياحـدة الاتيـا     1967 عـا     تلـك حـد   صـد اتصاصـــــــــــ

 .ال مالة إتمال  م  ايا ة    53 ن بة اي رفة صطاعا     ال مالة

  تلك حيع تقدير عملية ت تري  التي الصــــ ا ا   تاع ب ض  م  الرغع  ع   األميرة،  اآل نة     اضــــحا ا نما اي رفة اصاصــــاع حيع شــــ د

 اي ر   اتصاصاع صطاعا  م اامة ن بة الاسا دا  ادحيع تلك صدر  صد م ظع الدراسا   ن إت القطاعا ، 

  اإلتمال  املح   الناتج م  ايا ة    7 ع  يق   ت اي رفة الما اصاصـــــــــــــاعا  ت ـــــــــــــااع اياحدة األمع تقديرا    فق  اإلتمال  املح   الناتج   

  مباشــــــرة نتيجة اا اتتحاع األ ر بي    اإلنااتية نما م  ايا ة    50  ن الالذكر  تدير   ســــــنايا ايا ة    10ع   يق   ت الما  تنما ال ايي

  (1) اتتصات  اي لاما  تقنية  إنااج تسا دا 

 الحالة املوريتانية
ال اســــــ ا ، ال اارت ،  ي ابر اتصاصــــــاع اياريااني اصاصــــــاعا تقليديا م  حيث اعاماعه ع   اياارع الطبي ية)ادحديد، الذا ، النحا ، 

 الاتضافة إل  الثر ة ادحياانية،  ال راعة،  البتر ل،  الغاز ( اليارانيا 

 ايات  الق  "ح ـــ  تقرير 
 
، فإن اتصاصـــاع اياريااني  صاصـــاعية إلفريقيا الااب ة ل مع اياحدةالصـــاعر ع  الةينة ات  2016ل ـــنة  "ري ط

 تعاماعة ع   الثر ا  الطبي ية حيث تا     مقدمة الاقريرما ي  :الاناع صلي  

   الصيدية، الن طية  اياارع    الذا ( النحا )ادحديد اي اعن  ماارع ع   صلي  الاناع،  اصاصاع  اا  ساسا،  مارياانيا اصاصاع "يرت  

    1 6 ) 2013 ل ا  اي ـــــــــااى القيا ـــــــــ ي م   ص   ايا ة(    1 3 ) 2015    عا  املحرز  النما  يبقى  الصـــــــــاعرا  م  ت   ت ـــــــــ    اع التي

  الناتج م  ايا ة     68م   كثر يمثالن اللذي  ادخدما   صطاع للقطاع األ ل   ساسا النما اذا  ي اع  ايا ة(    (5.6  2014  عا  ايا ة(

ــناعة  ت اني 2015عا       اإلتمال  املح   ــأنها م  الاحاي  التي ألن ــــطة ضــــ يف الاطار   تاميز غير الرســــ ي القطاع احا ار م  الصــ  شــ

   ضـــ ف ال ياك  ايقدمة القر ض محد عية منها عراصي  عديدة،  تااته  نها كما م ـــادامة،  عم    تافير مناصـــ  ايفـــافة القيمة زياعة

  الطل  ضـــــــ ف  كذا ال  ا ا  ال ا   نقص  ايرافقة نظا  ك اية  عد  الفـــــــري ية اإلنااج  األعبا  ل اام   ال الية  الا ل ة األســـــــاســـــــية

 ".الدام  

 

 ،"تحليلية نظرية عراسة- اي رفة اصاصاع    لالندماج ال ر ية الد ل  تاا ية" ) 2011( مراع، (علة،1)
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لانايو مصـــــاعره  ي ـــــ   اتعاماع ع   اي رفة فرصـــــة اســـــا نا ية م   ت  يبد ا تليا م  مالل اي طيا   ن اتصاصـــــاع اياريااني الحاتة 

النهاض الاتصاصـــــــاع الاطيي مما يحاع  تاع ررية اســـــــتراتيجية مااســـــــطة  ب يدة ايدى للاحال لالصاصـــــــاع اديديد م   ت  تحقيق نما  

 تميو مناح  ادحياة ال رعية شام   حقيقي ين  س ع   

لفـــــــــــــا  ع    االرريـة اتســـــــــــــتراتيجيـة ايقترحـة م  مالل ت ـــــــــــــليطنـا  هإننـا    م ـــــــــــــر ع ال  ـا ا  ايارياـانيـة الـايفير نريـد  ن ن ـــــــــــــااع    اـذ

   الذي امترنا له عناان "مارياانيا  اصاصاع اي رفة"القاع  اتصاصاع اي ر   ضم  ف اليا  مؤتمرنا ال ناي 

التي تتيحيهـا الثارة الصـــــــــــــنـاعيـة الراب ـة ت ابر الحق فرصـــــــــــــا اســـــــــــــا نـا يـة مـاصـــــــــــــة للـد ل النـاميـة فقاا  اـذه الثارة اا اي رفـة  إن ال رص

راع 
 
اذه الد ل الاحال إل  الاصـــــــدير الدل اتســـــــايراع ل ثير م   مايحة مرت  اا األســـــــا ـــــــ ي اا الرصمنة  علا  ادحاســـــــا  التي تاطار الإط

 ( م  ايؤتمر ال ـــــناي للاحال   2019)كاريا ادينا ية، الصـــــين، ال ند   (، علما  ننا مصـــــصـــــنا ال  ـــــخة الثانية)  ففـــــ  مثال ع   تلك 

ــ ا يارياانيا كما ســــــلطنا الفــــــا  ع   الاحديا   ماصــــــة ما يا لق منها الالب ية الاحاية   ــبرنا فيه مم نا  الرصمنة  فرصــــ الرص ي  الذي ســــ

 الرصمية   اتنترن  

فـــا  ع   ععا ع اصاصـــاع اي رفة   مؤشـــر اي رفة ال ايي  تلك لاحديد ال اة الين مااســـ  ايؤشـــر  الاضـــو اياريااني  فيما ي   ن ـــل  ال 

ادحال   محا لة الاحلي     ضـــــــــو اليد ع   فرص الاح ـــــــــين ايم نة  ماصـــــــــة تلك ال ـــــــــري ة منها، الاتضـــــــــافة يةخص ع  الب ية الاحاية  

 ة   الرصمية احدى  اع ععا ع اصاصاع اي رف

 

 املعرفةاقتصاد  دعائم
 ((R&D) الاطاير البحث) اتالا ار  1

 (Education)الا ليع  2

 (IT Infrastructureالب ية الاحاية الرصمية)  3

 (Governanceادحاكمية)  4

 

 خصائص اقتصاد املعرفة  باملقارنة مع االقتصاد القديم
ياات ة تحديا  الانمية ماصـــــــة    الد ل النامية  التي تريد  ن ت ي  ل ا ياميز اصاصـــــــاع اي رفة ب دة مميزا  تج   منه ادخيار األمث  

 م انا    الثارة الصناعية الراب ة ب د  ن فقد  ايناف ة    اتصاصاع الاقليدي 

 

تمر  فيما ي   نلقي الفــــــــــا  ع   مصــــــــــا ص اصاصــــــــــاع اي رفة الايقارنة مو اتصاصــــــــــاع الاقليدي ح ــــــــــ  ما تا     مداملة مقدمة إل  ايؤ 

 :ال ناي األ ل لةيم ية اتصاصاعية ال مانية
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 بعض األطر واملؤشرات املتعلقة بقياس اقتصاد املعرفة
  الد لية   ايؤس ا   اينظما   م   عدع م  صب  اي رفة اصاصاع القيا   ايا لقة  ايؤشرا    األطر ب ض الاال   ادي   ي رض

 .( 2)األ ر  ية   اي اضية الد ل ،  البنك    الانمية،اتصاصاعي   الا ا ن  منظمة   الينها  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 -عراسا  اصاصاعية  -( صند ن النقد ال ربي2)
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 العاملي  مؤشر املعرفةمنهجية 
ــ  ــــــة محمد ال  راشــــــد  ل  ــتركة الين الرنامج األمع اياحدة اإلنماحي  مؤســــ عِلَ   مؤشــــــر اي رفة ال ايي اا نااج مباعرة م ــــ

 
م اا  للم رفة،  

، تأكيًدا ع   الد ر اتســـــــــــتراتيو  للم رفة   امية تافير  ع ا  منفيية لقياســـــــــــ ا  ح ـــــــــــ  إعار ها   ي  ي   2016عنها    صمة اي رفة لل ا  

   ســــــيان   مؤشــــــر اي رفة ال ايي القيا  اي رفة كم  ا  شــــــام   خيق الصــــــلة الم الف  ب اع ادحياة اإلن ــــــانية اي اصــــــرة،  ت ريس تلك

ز الما ي  :  مقار ة م اايمية  منفيية ماناسقة تامي 
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ل المقافــــــــــــــااـا اي ـاعلـة م   • د تالزميـة اي رفـة  الانميـة، لااحا 
 
ة ع    عاليـا   تقـارير  مميـة تؤكـ اتســـــــــــــتنـاع إل  رريـة ف ريـة مب يـ 

اياارع اي رفية،  تصـــــــــبف اي رفة    إطار تلك  منظار الانمية القا مة ع   اياارع اياعية  الطبي ية إل  تنمية تكية صا مة ع   

  ساَ  تحقيق الانمية ال املة  اي ادامة 

  الأشـــــ ال م ال ة عبر عدع م  القطاعا    اعاماع اي  ا  الااســـــو •
 
ع األب اع، يم    ن ياج    ما د 

 
للم رفة، كمفـــــمان مرك

ي، الا ليع ال ـــال ، البحـــث  الاطاير  اتالا ـــار، ت نالاتيـــا  ايا ـــاملـــة ع  الا ليع صبـــ  اديـــامي ، الا ليع الاقيي  الاـــدريـــ  اين

ة    الا ام  مو  صــــــات ،  اتصاصــــــاع، الاإلضــــــافة إل  البيئا  الام ي ية   اذا م  شــــــأنه  ن ي ر   نظرة ن ــــــقي  اي لاما   اتت 

ي إل  مقار ة  كثر عمًقا    م ادية ال جاا  اي رفية الين القطاعا    دامل ا   اي رفة تؤع 

د    تنظيع اتاماعا  مناظمة الين  عفــــــــــا  ت  •  ريس الاااصــــــــــ  اي ر   مو الاجار  ال ــــــــــاالقة،  اينفد الت ــــــــــاركي الذي تج ــــــــــ 

ال ريق ايرك ي اي ـــــــرن ع   النا  ايؤشـــــــرا  القطاعية يناص ـــــــة م الف ادخيارا   ضـــــــمان ات ـــــــاص ا، إل  تان  عقد لقا ا  

 الالقطاعا  ت ا رية مو مبرا  مارتيين م  منظما  إصليمية  ع
ً
صلة مباشرة   لية    اماصاصا  ما 

س مؤشـــــــــــــر  اي رفـــة ال ـــايي لر     كثر   لـــ  ايبـــاع  ال  ريـــة  اي ـــاايميـــة إل   عاة عمليـــة صـــااللـــة للاطبيق  الا  يـــ ، ليؤســـــــــــــ   ا ـــذا تحا 

ر    ماضـــــــــــــاعيـة الين م  امي اي رفـة الا ـدع  ب ـاعاـا،  الانميـة اي ـــــــــــــاـدامـة الم  ام ـا اي امـد    الرنـامج األمع اياحـدة اإلنمـاحي  الـذي عب 

 ع  "الانمية القا مة 2030دخطة الانمية اي ادامة ل ا   17 ادان الانمية اي ادامة الــــــــ  عنه
ً

، للمض ي  صدًما الررية ف رية  كثر شمات

 ع   اي رفة" 

 

 بموريتانيا  الخاصمؤشر املعرفة 
 

  100إل   0،   الاقييع م  48ال ايي يؤشر اي رفة اا: اي دل  علما الأن  

 

 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  

املؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤرفؤؤؤؤؤؤؤة 

 العاملي

ــع  ــيـ الــــاــــ ــــلـ

ــــــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ــبــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــ

 اديامي 

ـــــي  ـــــيــ ـــــقــ ـــــاــ ـــــع الــ ـــــيــ ـــــلــ ـــــ ــ ـــــاــ الــ

  الادري  ايني 

ــيـــع   ــلـ ــاـــ ـ الـ

 ال ال 

ـــــث  ــــحــ ــبــ ــ الــ

 الاطاير 

  اتالا ار

ـــــا  ـــ ـــ ـــــيــ ـــ ـــ ـــــاتــ ـــ ـــ ـــــالــ ـــ ـــ ـــــنــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ تــ

ــــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــامــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ايــ

  اتتصات 

ــــــا   اتصاصاع ـــ ـــ ــــــئــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ــــــبــ ـــ ـــ الــ

 الام ي ية

 9 38 6 36 2 28 8 15 8 25 1 41 3 23 30 مارياانيا 

الــتــرتــيـــــــ  

 ال ايي
131  /

134 

130 116 124 120 124 114 129 
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 عينة مختارة من الدول لدى مؤشر املعرفة 

 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  

املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 العاملي

الـــــاـــــ ـــــلـــــيـــــع  

ــــ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــ

 اديامي 

الـاـ ـلـيـع الـاـقـيـي 

  الادري  ايني 

ــــع  ـــ ــــيــ ـــ ــلــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــاــ ــ ـــ الــ

 ال ال 

ـــــث   ـــ ـــ ـــ ــحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ

ــــــر   ــــــايــ ــــــطــ ــاــ ــــ  الــ

  اتالا ار

ـــــا   ـــ ـــ ـــــيــ ـــ ـــ ـــــاتــ ـــ ـــ ـــــالــ ـــ ـــ ـــــنــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ تــ

ــــــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــامــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ايــ

  اتتصات 

ـــــا   اتصاصاع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــئــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ

 الام ي ية

 5 47 4 37 3 37 5 16 5 41 3 47 4 26 3 36 ال نغال

 8 57 9 37 8 44 2 18 9 31 0 57 9 39 1 41 ر ندا

 9 81 1 76 9 80 4 53 7 54 3 50 2 78 9 67 سنغافارة

 5 50 8 44 2 49 3 20 2 33 0 42 8 48 3 41 غر اي

 70.1 60.4 74.8 63.2 44.1 54.8 69.9 62.5 كاريا ادينا ية
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ابر ت نالاتيا اي لاما  ايرت   األســــا  إلصاصــــاع اي رفة، فالاطار ال ــــريو الذي ت ــــ ده مجات ها ي لق ال رص  ياصــــ  ت

 الد ل التي اعامدته إل  تحقيق  اداف ا    مجال النما  الاطار 

ـــــنا   ـــــيا ، ال مال  الرصمية  إن الذكا  الصـــــ    م الف   ام   اع مجات  ت نلاتيا اي لاما   م  مالل تطبيقا ه، انترن  األشـــــ

ـــــاطاع   ـــــال    إد (، اســـــ ـــــحة، الا ليع، ادخدما ، ايااصـــــ ـــــان  مناح  ادحياة)الصـــــ ـــــاك  عدة كان  ت لف ال ثير م  اتن ـــــ ح  م ـــــ

  الا لع ال ميق اتالا ار   لااال ع  ماطلبا  اصاصاع اي رفة ايبيي ع ادي د  ايال كما  نه فرض إعاعة رس لة ب ض اي   

 

الصناعي الذكاء  
ـــــنـا   الـذـكا  ـــ ـــــا ـدا  عـاعة تاطلـ  التي اي ـا   عا  ع   صـاعرة ت ان  الحيـث ال مبياتر  نظمـة تطاير نظريـة اا الصـــــ ـــ   الـذـكا   اســـــ

ـــــنو ال ال ،  ع    الا رن البصــــــــــري،  اإلعراك  مث   ال  ــــــــــري، ـــــطة   اذا يطلق ما  كثيرا  اللغا  الين   الترتمة  القرار،  صـــــ  ع    ايصـــــ

  اكت ــــان  الا  ير، ع    القدرة  مث  لإلن ــــان،  ايميزة  ال  رية   ال مليا   اي ارن  لاملك  اإلل تر نية  النظع تطاير  م ــــر عا 

ــــاالقـــة الاجـــار  م  الا لع     الا ميع، اي ي ، ـــ ـــ  القرن  م  األرب ي يـــا  مالل الرص ي ال مبياتر تطاير منـــذ خ ـــ    ح  ، ال ـــــ

 رياضــية  لنظرية  البرااين  اكت ــان  ايثال،  ســ ي   ع   - للغاية م قدة  الم ا  للقيا   الرمجتها  م   ي  ال مبياتر   ت  ة   ن  اياضــ ي

   كبيرة ال  ا ة ال طرنج ل     

ـــــنا    الذكا  تطبيقا     ا    م  ـــــ داا  التي  الصـ ـــــركة صب   م   ايطار  )Deep Blue ( نظا   ال الع  شـ  عا   تم    الذي ) IBM ( شـ

 م اك   ح      فا دته  يث    لع  الصنا    الذكا   م   اديي   اذا  ل    كاسبار ن،  تاري  ال ايي  ال طرنج  تع   ا يمة  م  1997

 .ادحاس   نظمة الرمجة كي ية    تذري  تغيير إل  يؤع لع   الاال  الااصي ، ال الع

ــــنا    الذكا   الرمجيا  تطار   مو ــــة الصـــــ ــــبح   ” اآللة ت لع  ”  اي ر ن  امليال     ماصـــــ ــــنا    الذكا  تطبيقا    صـــــ ــــ ة الصـــــ   اســـــ

 الرمجيا   ميزة  ســـيري،  مث   اتفتراضـــية  اي ـــاعدة  الرامج ،  تات   مث   البحث  محركا    ام ا  م   امليات   م  عدع     اتنت ـــار

ـــــيرة  الطـا را  القيـاعة، تاتيـة   ال ـــــــــــــيـارا  البيالاتيـة،  ال ايـة ع   الا رن ـــ  حلال      الترتمـة،    رمجيـا   ،)طيـار الـد ن (  اي ـــــ

  األميرة ما عا ال  ري  مدار ع   تم  ا تع التي ال ا لة البيانا  كمية م  الاتسا اعة ال ثير  غيراا اتستثمار

ــــناعة  إيراعا   حيع  يقدر ــــنا   الذكا   صـ ــــ    ال ـــــان   ينما   ن يااصو  فيما  ع تر،  مليار 45 2  النحا حاليا  الصـ ــــارع  ب ـ  ليبلغ  مت ـ

ـــــنـاعـة  إيراعا   حيع ـــ ( ال ترة تلـك مالل  ايـا ـة    52 النحا يقـدر  مركـ  نما الم ـدل 2025 عـا  ع تر  مليـار 60 م  يقر   مـا  الصـــــ

ـــــير)   23 ـــــي   ان  ايااصو  م   ال ــــــان    ن  إل   الاقديرا  ب ض   ت ـ ـــــارع  مرك  نما  م دل  ت ـ ـــــا يدة 2025 عا   حت   مت ـ  م   م ـ

ـــــاايــا     ال بير النما ـــ ـــــنــا   الــذكــا   نظمــة ع   الطلــ  م ـــــ ـــ ـــــيــا   نترنــ  مجــات     الصـــــ ـــ ـــــحيــة،  الرعــايــة األشـــــ ـــ   األنظمــة الصـــــ

  الصناعية

 030   عا  ع تر تريليان  7 15 النحا ال ايي   الناتج  م اايا   زياعة    الصنا    الذكا  تقنيا   ت  ع  ن ايااصو  م   امليم ،   

    اتستثمارية  ال رص   اع الصناعة  اذه  يج   الما  ، ا حال   اي ي  ال ايي الناتج  م اايا   ع  زياعة ايا ة    14 ي     الما

     إل  زياعة ايا ة    26(  الصنا    الذكا  تقنيا   م  اتصاصاعية  اي اس    كبر  الصين  ت  د  ن  ايااصو م    األعمال مجامو 
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    70 م   يقر   الما ع تر  تريليان  0.7 مجماعه  ما  ي  ،)ايا ة    5 14(  ال مالية     مري ا)  2030 عا     اإلتمال  املح    الناتج

   الاقنيا  اذه  اسا دا  ترا  ا عايي ايااص ة  ال ايية اي اس   م   ايا ة

 شركات تعتمد على املعرفة 
 

 
 


