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تطوير املوؤ�ص�صات العربية من منظور اقت�صاد املعرفة 

تقدمي

ي�ضمى  ما  نحو  كبرية  واقت�ضادية  اجتماعية  حتولت  موؤخرًا  العامل  دول  معظم  �ضهدت   
على  قائمة  اقت�ضادات  اىل  اقت�ضاداتها  حتويل  اىل  العربية  الدول  وت�ضعى  املعرفة.  مبجتمع 

متكّنها  حديثة  وتكنولوجيا  مبتكرة  طرقًا  العربية  املوؤ�ض�ضات  انتهاج  يتطلب  الذي  الأمر  املعرفة، 

فيها  جت�ّضدت  اإذ  معرفية  موؤ�ض�ضة  اأنها  على  املوؤ�ض�ضة  وُت�ضّنف  معرفية.   موؤ�ض�ضات  اىل  التحول  من 

على  قادرة  وهي   ،)Learning institution( ومتعلمة  مبتكرة  وكانت  املعرفة  ثقافة 

القيمة  خللق  امل�ضلحة  واأ�ضحاب  العمالء  معرفة  اإدارة  وعلى  املعرفة،  جمال  يف  العاملني  تطوير 

العالقة. ذات  الأطراف  لكل  اإ�ضافية  قيمة  اإىل  املعرفة  وحتويل  الفكري،  املال  وراأ�ص  امل�ضافة 

وتربز اأهمية تناول مو�ضوع اقت�ضاد املعرفة على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات من تاأثري املوؤ�ض�ضات الفردية على 

بالإ�ضافة اىل  النمو القت�ضادي.  تنعك�ص على  والتي  الدولة  القطاعات القت�ضادية يف  اإنتاجية كافة 

القت�ضادي  النمو  ا�ضتدامة  يف  ا�ضا�ضيًا  دورًا  تلعب  والتي  باملوؤ�ض�ضات  والبتكار  املعرفة  تعزيز  اأهمية 

وال�ضتجابة للتغريات يف البيئة القت�ضادية املحلية والعاملية.  

ويف هذا الإطار، تهدف هذه الدرا�ضة اىل حتليل واقع املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد   

ت�ضّلط  اأنها  لت�ضبح موؤ�ض�ضات معرفية. كما  املوؤ�ض�ضات  واآليات تطوير هذه  �ضيا�ضات  وتو�ضيح  املعرفة 

مثل  امللمو�ضة  غري  والأ�ضول  الب�ضري  املال  راأ�ص  يف  العربية  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتثمار  اأهمية  على  ال�ضوء 

الت�ضميم والتنظيم والكفاءات الإدارية والتي حُتّول هذه املوؤ�ض�ضات اإىل موؤ�ض�ضات معرفية ومبتكرة. 

اقت�ضاداتها  وتكييف  تطوير  من  العربية  الدول  متّكن  التي  والآليات  ال�ضيا�ضات  ت�ضتعر�ص  اأنها  كما 

موؤ�ض�ضات  اإىل  لتحويلها  املالئمة  البيئة  وتهيئة  املوؤ�ض�ضات  قطاع  متطلبات  لتلبية  مرونة  اأكرث  لت�ضبح 

قائمة على اقت�ضاد املعرفة.

حتوًل  اىل  تقود  اأن  ميكن  املوؤ�ض�ضة  م�ضتوى  على  التغيريات  اأن  اىل  الإ�ضارة  جتدر  وختامًا،   

كليًا يف القت�ضاد باأكمله. ويتباين دور الدولة يف تطوير املوؤ�ض�ضات العربية اىل موؤ�ض�ضات قائمة على 

اأثبتت الدرا�ضة من خالل ا�ضتعرا�ص  اقت�ضاد املعرفة وفقًا للم�ضتوى التنموي فيها. ويف هذا ال�ضاأن، 

بع�ص التجارب العربية والدولية اأن ريادة املوؤ�ض�ضات وتناف�ضيتها تتوقف على الهتمام بالبتكار والبحث 

والتطوير واإدارة املعرفة.

           املعهد العربي للتخطيط 
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تطوير املوؤ�ص�صات العربية من منظور اقت�صاد املعرفة 

اأواًل: مقدمة

تواجه املوؤ�ض�ضات يف الوقت الراهن حتولت وتغريات معرفية وتكنولوجية واقت�ضادية 

جاءت �ضمن عدة خمرجات منها التحولت اإىل اقت�ضاد قائم على املعرفة، والتميز املوؤ�ض�ضي 

اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املعلومات،  وثورة  ال�ضاملة  اجلودة  واإدارة  والعوملة  القت�ضادي  والنفتاح 

اأدركت املوؤ�ض�ضات  اإدارة اقت�ضاد املعرفة. وقد  اإنتهاج تلك املوؤ�ض�ضات طرق مبتكرة يف  �ضرورة 

والبنية  والبتكار  والتطوير  البحث  جوانب  من  يت�ضمنه  وما  املعرفة  باقت�ضاد  الهتمام  اأن 

ال�ضياق  ويف  املرجّوة.  اأهدافها  لتحقيق  الأمثل  ال�ضبيل  هو  فيها  املوؤ�ض�ضية  والنظم  التكنولوجية 

ذاته، يتمّثل اقت�ضاد املعرفة يف انتاج ال�ضلع واخلدمات القائمة على الأن�ضطة كثيفة املعرفة والتي 

تنتج عن رفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي بالدولة. ويختلف اقت�ضاد املعرفة عن القت�ضاد 

التقليدي يف اعتماده اأ�ضا�ضًا على القدرات الفكرية يف انتاج ال�ضلع واخلدمات اأكرث من العتماد 

على املدخالت املادية واملوارد الطبيعية.

 وقد �ضهدت موؤخرًا معظم دول العامل حتوًل اجتماعيًا واقت�ضاديًا ملمو�ضًا نحو ما ي�ضمى 

املعرفة وين�ضرها وي�ضتثمرها لتح�ضني م�ضتوى ونوعية  ينتج هذا املجتمع  املعرفة، حيث  مبجتمع 

حياة الأفراد ب�ضكل م�ضتدام. وت�ضعى الدول العربية اىل حتويل اقت�ضاداتها اىل اقت�ضادات قائمة 

للعديد من تلك  التنموية  الغاية اخلطط وال�ضرتاتيجيات  املعرفة. وقد اف�ضحت عن هذه  على 

الدول مثل دول جمل�ص التعاون اخلليجي. وتفيد جتارب الدول النامية اأن الف�ضل يف حتقيق اجناح 

التحول من اقت�ضاد قائم على املوارد الأولية اىل اقت�ضاد معريف هو ال�ضبب الذي ترك العديد 

من البلدان عالقة يف م�ضتوى واحد من التنمية القت�ضادية. ويواجه �ضناع ال�ضيا�ضات يف الدول 

النامية حتديًا كبريًا يتمثل يف معرفة كيفية ت�ضهيل وت�ضجيع التحول لقت�ضاد املعرفة على م�ضتوى 

املوؤ�ض�ضة دون التدخل يف القرارات التي من الأف�ضل تركها لأ�ضحاب تلك املوؤ�ض�ضات واإداراتها. 

فهم  اأهمية  من  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على  املعرفة  اقت�ضاد  مو�ضوع  تناول  اأهمية  وتربز 

املوؤ�ض�ضات  تاأثري  م�ضتوى  تقّييم  وامكانية  املختلفة  البلدان  يف  املعرفة  اقت�ضاد  تطور  وتف�ضري 

ميكن  التي  اخلطوات  وتو�ضيح  الدولة  يف  القت�ضادية  القطاعات  كافة  اإنتاجية  على  الفردية 

اتخاذها لزيادة النتاجية وتن�ضيط النمو القت�ضادي وبالتايل امكانية اإحداث التحول الهيكلي 
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علم الدين بانقا

حممد عمر باطويح

يف القت�ضاد من خالل تعزيز املعرفة والبتكار باملوؤ�ض�ضات. ويلعب نظام البتكار يف املوؤ�ض�ضات 

املتجددة.  امل�ضتهلك  رغبات  وا�ضباع  امل�ضتقبلية  املجتمع  لتحديات  الت�ضدي  يف  حا�ضمًا  دورًا 

باأفكار  جديدة  موؤ�ض�ضات  ال�ضوق  تدخل  عندما  الدولة  يف  الكلية  الإنتاجية  يف  التغري  ويحدث 

جديدة، وعندما تتوقف املوؤ�ض�ضات ذات الكفاءة والإنتاجية ال�ضعيفة عن الإنتاج، وبالتايل تتيح 

امكانية حترير موارد ت�ضتخدم يف تطبيق اأف�ضل لالأفكار املبتكرة.

كانت  اإذا  معرفية(  )موؤ�ض�ضة  املعرفة  تقودها  موؤ�ض�ضة  اأنها  على  املوؤ�ض�ضة  وُت�ضّنف 

حتركها ثقافة املعرفة وكانت مبتكرة ومتعلمة )Learning institution(، وهي قادرة على 

تطوير العاملني يف جمال املعرفة، وعلى اإدارة معرفة العمالء واأ�ضحاب امل�ضلحة خللق القيمة 

امل�ضافة وراأ�ص املال الفكري، وحتويل املعرفة اإىل قيمة اإ�ضافية للم�ضاهمني ولأ�ضحاب امل�ضلحة. 

املناف�ضة  تعزيز  على  ت�ضاعد  التي  الأهداف  من  العديد  املوؤ�ض�ضات  يف  البتكار  عملية  وحتقق 

ومواكبة تطورات البيئة اخلارجية مثل تو�ضيع نطاق املنتجات واحلفاظ على ح�ضة املوؤ�ض�ضة يف 

ال�ضوق اأو زيادة هذه احل�ضة وفتح اأ�ضواق جديدة داخل البالد وخارجها وخف�ص تكاليف الإنتاج 

وحت�ضني جودة املنتج وحت�ضني ظروف العمل واحلد من الأ�ضرار البيئية.

وتهدف هذه الدرا�ضة اىل حتليل واقع املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد املعرفة 

ت�ضّلط  اأنها  كما  معرفية.  موؤ�ض�ضات  لت�ضبح  املوؤ�ض�ضات  هذه  تطوير  واآليات  �ضيا�ضات  وتو�ضيح 

امللمو�ضة  غري  والأ�ضول  الب�ضري  املال  راأ�ص  يف  العربية  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتثمار  اأهمية  على  ال�ضوء 

مثل الت�ضميم والتنظيم والكفاءات الإدارية والتي حُتّول هذه املوؤ�ض�ضات اإىل موؤ�ض�ضات معرفية 

ومبتكرة. وتقدم الدرا�ضة مناذج ل�ضركات عربية وعاملية مبتكرة بغر�ص ا�ضتك�ضاف مدى تعقيد 

عمليات البتكار والبحث العلمي والتطوير وانعكا�ضها على الإنتاجية والأرباح والتناف�ضية العاملية 

للموؤ�ض�ضة وتف�ضري اأ�ضباب جناح هذه املوؤ�ض�ضات يف الو�ضول اإىل م�ضتوى الريادة العاملية. كما اأنها 

ت�ضتعر�ص ال�ضيا�ضات والآليات التي متّكن الدول العربية من تطوير وتكييف اقت�ضاداتها لت�ضبح 

اأكرث مرونة لتلبية متطلبات قطاع املوؤ�ض�ضات وتهيئة البيئة املالئمة لتحويلها اإىل موؤ�ض�ضات قائمة 

على اقت�ضاد املعرفة.
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تطوير املوؤ�ص�صات العربية من منظور اقت�صاد املعرفة 

وتتبع هذه الدرا�ضة املنهج الو�ضفي التحليلي لتحقيق الأهداف ال�ضابقة وذلك بتحليل 

اىل  بالإ�ضافة  والدولية  الإقليمية  املقارنات  واجراء  العربية  واملوؤ�ض�ضات  للدول  الراهن  الو�ضع 

اأخرى تعك�ص  ا�ضتخدام منهج درا�ضة احلالة من خالل حتليل حالت �ضركات مبتكرة وحالت 

ادارة املعرفة والبتكار يف قطاع ال�ضناعات التحويلية يف الدول العربية. 

اقت�ضاد  ملفاهيم  �ضرح  تت�ضمن  رئي�ضية  واأربعة حماور  مقدمة  على  الدرا�ضة  وحتتوي 

املعرفة على م�ضتوى الدولة واملوؤ�ض�ضة وكيفية قيا�ضه يف املحورين الأولني. ويلي ذلك يف املحور 

الثالث حتليل اقت�ضاد املعرفة يف املوؤ�ض�ضات العربية من خالل ا�ضتعرا�ص واقع وحتديات اقت�ضاد 

املعرفة  لإدارة  ومناذج  العربية  ال�ضركات  يف  لالبتكار  حتليلية  مناذج  واإعطاء  فيها  املعرفة 

منظور  من  العربية  املوؤ�ض�ضات  لتطوير  اآليات  الدرا�ضة  تقرتح  الأخري  املحور  ويف  وحتدياتها. 

اقت�ضاد املعرفة. 

ثانيًا: مفاهيم واأهمية اقت�ساد املعرفة

حدث تطورًا كبريًا يف اقت�ضاد املعرفة بعد احلرب العاملية الثانية حيث مت دمج العلوم 

يف نظام انتاج ال�ضلع واخلدمات فتحولت املعرفة اىل عامل من عوامل النتاج، وتقل�ضت الفرتة 

الزمنية بني ظهور الخرتاع العلمي وتطبيقه على اأر�ص الواقع. مت بعدها ادخال الذكا ال�ضناعي 

يف عمليات النتاج والت�ضغيل مما مّكن من ت�ضغيل الآلت ذاتيًا وقّلل من ا�ضتخدام اليدي العاملة 

بوا�ضطة  النتاج  دورة  يف  الكامل  التحكم  مل�ضتوى  التكنولوجيا  و�ضلت  ثم  اليدوية.  واملعاجلات 

احلوا�ضيب املتطورة. من هذا املنطلق تتبلور مفهوم اقت�ضاد املعرفة على م�ضتوى الدولة وعلى 

م�ضتوى املوؤ�ض�ضات.

مفاهيم واأهمية اقت�ساد املعرفة على م�ستوى الدولة  1.2

تطور مفهوم القت�ضاد القائم على املعرفة حيث اأطلق عليه عدة اأ�ضماء منها اقت�ضاد 

املعلومات، اقت�ضاد النرتنت، القت�ضاد اللكرتوين، القت�ضاد ال�ضبكي، وغريها من امل�ضميات. 

فاقت�ضاد املعرفة هو اقت�ضاد يتميز باأن العن�ضر النتاجي ال�ضا�ضي فيه هو العلم الكيفي )اأو 
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الت�ضال  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  خالل  من  فيه  يزيد  احلقيقي  القت�ضادي  النمو  واأن  النوعي( 

والعالم. وفيما يلي نورد بع�ص تعاريف اقت�ضاد املعرفة:

 	 :)OECD, 2005( الوروبية  القت�ضادية  والتنمية  التعاون  منظمة  تعريف 

“القت�ضاد القائم على املعرفة” هو تعبري متت �ضياغته لو�ضف الجتاهات احلديثة يف 
القت�ضادات املتقدمة نحو العتماد ب�ضكل اأكرب على املعرفة واملعلومات واملهارة العالية 

للو�ضول  املتزايدة  واحلاجة  العام،  والقطاع  الأعمال  قطاع  النتاجيةيف  العملية  يف 

ال�ضريع اإىل كل هذه اجلوانب املعرفية.

على 	  يقوم  اقت�ضاد  “هو   :)UNDP( المنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  تعريف 

القت�ضادي  الن�ضاط  اأوجه  جميع  يف  كافية  ب�ضورة  وتوظيفها  واإنتاجها  املعرفة  ن�ضر 

والجتماعي وال�ضيا�ضي و�ضوًل اىل حتقيق التنمية الب�ضرية وتوزيعها توزيعًا ناجحًا”.

تعريف البنك الدويل: “هو اقت�ضاد يحقق ا�ضتخدامًا فاعاًل للمعرفة لتحقيق التنمية 	 

القت�ضادية والجتماعية. وهذا يتطلب جلب وتطبيق املعارف الجنبية بالإ�ضافة اىل 

تكوين وتكييف املعرفة من اأجل تلبية حاجات املجتمع اخلا�ضة”.

ويختلف اقت�ضاد املعرفة )Knowledge Economy( عن القت�ضاد القائم على 

املعرفة )Knowledge-based Economy( يف اأن الأول يتعلق بعمليات املعرفة نف�ضها 

املعرفة  على  املبني  القت�ضاد  اأما  بها.  املرتبط  العلمي  والبحث  وتطويرها  انتاجها  حيث  من 

فهو مرحلة متقدمة من اقت�ضاد املعرفة اأي اأنه يقوم على تطبيق القت�ضاد املعريف يف خمتلف 

الأن�ضطة القت�ضادية والجتماعية يف الدولة املعنية.

لأ�ضباب  التقليدي  القت�ضاد  عن  احلديث  القت�ضاد  يف  املعرفة  واأهمية  دور  واختلف 

اأكرث  املعرفة  ا�ضبحت  النتاج حيث  كمدخل من مدخالت  املعرفة  دور  اختالف  اأهمها  عديدة 

املال  راأ�ص  اأ�ضا�ضيًا من عنا�ضره مثله مثل  النتاج احلديثة وعن�ضرًا  دالة  نوعًا وكمًا يف  اأهمية 

فتقوم  الراهن،  الع�ضر  يف  املنتجات  من  كمنتج  املعرفة  اأهمية  ازدياد  اىل  بالإ�ضافة  والعمل. 

كثري من الأن�ضطة القت�ضادية على تبادل منتجات املعرفة.  ويربز دور املعرفة كاأهم مظهر من 

مظاهر النمو القت�ضادي احلديث لعتماد املن�ضئات النتاجية على لغة الآلة كاأ�ضا�ص لالإنتاج 
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اأكرث من اعتمادها على مهارات ال�ضخا�ص الفردية، ف�ضاًل عن م�ضاهمة املعرفة يف تغيري نظام 

ون�ضر  جمع  عن  الناجمة  لالإنتاج  الكلية  والنفقات  الطبيعية  املادية  القيود  تغرّي  ب�ضبب  النتاج 

املعلومات وثورة الت�ضالت.  

وتتمحّور مفاهيم اقت�ضاد املعرفة حول الأن�ضطة التالية:

• املعرفة 	 وتقدمي  تطوير  تعني   :)Knowledge production( املعرفة  اإنتاج 

اجلديدة.

• وهيكلة 	 ا�ضتخراج  عملية  هو   :)Knowledge acquisition( املعرفة  اكت�ضاب 

وتنظيم املعرفة من اأحد امل�ضدر حتى يتم ا�ضتخدامها يف الربامج واملعاجلات اأخرى.

• انتقال املعرفة )Knowledge transmission(: ويتم من خالل تعليم وتطوير 	

املوارد الب�ضرية؛

• وتوفري 	 املعرفة  توزيع  ويتم من خالل   :)Knowledge transfer( املعرفة ن�ضر   

مدخالت مهارات حل امل�ضاكل.

• واخلدمية 	 ال�ضناعية  القطاعات  يف  املعرفة  كثافة  وتتعلق  النتاج:  يف  املعرفة  كثافة 

باإنتاج تقنية املعلومات والت�ضالت وا�ضتخدامها وارتفاع مهام العاملني ذوي التعليم 

ترتبط  والتي  املعرفة  وتوزيع  ن�ضر  مبفهوم  املعرفة  كثافة  مفهوم  ويرتبط  بها.  العايل 

ذادت  فكلما  واملقلدين.  املبتكرين  ت�ضم  التي  املختلفة  ال�ضبكات  عرب  املعرفة  بتبادل 

كثافة ال�ضبكات املعرفية كلما �ضهل ن�ضر وتوزيع املعرفة لهم.

ول توجد يف العديد من ال�ضناعات قواعد معرفية بداخل ال�ضناعة نف�ضها، ولكن قد 

اأو  تكون هذه القواعد موزعة على العديد من اجلهات. وياأخذ التدفق املعريف داخل ال�ضناعة 

املهنة �ضكلني وهما: التدفق املعريف املدمج )Embodied knowledge flows( وي�ضمل 

هذا ال�ضكل ا�ضتخدام املعرفة املوجودة بالآلت واملعدات. اأما ال�ضكل الآخر فهو التدفق املعريف 

ا�ضتخدام  ي�ضمل  والذي   )Disembodied knowledge flows( احلر  اأو  املدمج  غري 

املعرفة املنقولة عرب الأدبيات العلمية والفنية وال�ضت�ضارات وانتقال املوظفني وغريه.  
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 )Embodied knowledge flows( وترجع اأ�ضول التدفقات املعرفية املدجمة

هذه  وتنتج  والكيماويات(  الت�ضالت  )مثل  العالية  البحثية  الكثافة  ذات  ال�ضناعات  اإىل 

ال�ضناعات منتجات ت�ضتخدم يف ال�ضناعات الأخرى كمدخالت انتاج. وبالتايل فاإن خمرجات 

انتاج احدى ال�ضركات )ذات الكثافة املعرفية العالية( �ضيظهر يف �ضورة حت�ضن انتاجية وجودة 

منتجات �ضركات اأخرى. وتوؤدي املناف�ضة بني ال�ضركات اىل انت�ضار التكنولوجيا، وبالتايل انت�ضار 

اأن  للتكنولوجيا  امل�ضتقبلة  ال�ضركات  على  ويجب  ال�ضناعة.  تلك  قطاع  داخل  املعرفة  ا�ضتخدام 

تطّور املهارات والكفاءة الالزمة ل�ضتخدام قواعد املعرفة التكنولوجية املتطورة.

نظام  اأوًل:  وهي  املعرفة  اقت�ضاد  لقيا�ص  رئي�ضة  مرتكزات  اأربع  الدويل  البنك  وي�ضع 

البتكار وهو نظام فعال من الروابط بني املوؤ�ض�ضات التجارية والأكادميية وغريها من املنظمات 

التي ت�ضتطيع مواكبة ثورة املعرفة املتنامية وا�ضتيعابها وتكييفها مع الحتياجات املحلية. وثانيًا: 

اأو راأ�ص املال الب�ضري القادر على  التعليم والتدريب التي توفر اليد العاملة املاهرة والإبداعية 

اإدماج التقنيات احلديثة يف العمل اليومي. وتنامي احلاجة اإىل دمج تقنية املعلومات والت�ضالت 

البنية  وثالثًا:  التعلم مدى احلياة.  التعليمية وبرامج  املناهج  الإبداعية يف  املهارات  ف�ضال عن 

التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت التي ت�ضهل ن�ضر وجتهيز املعلومات واملعارف وتكييفه 

ال�ضيا�ضات  ت�ضمل  والتي  قوية  اقت�ضادية  حوافز  نظام  توفر  ورابعًا:  املحلية.  الحتياجات  مع 

التي تهدف اإىل جعل تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت اأكرث اإتاحة وي�ضر، وتخفي�ص التعريفات 

اجلمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التناف�ضية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.

اأداء اقت�ضاد املعرفة يف الدولة بوا�ضطة »املوؤ�ضر املركب اقت�ضاد  ويتم قيا�ص م�ضتوى 

ال�ضكل رقم  ال�ضابقة، كما هو مبنّي يف  الأربعة  الركائز  الدويل من  البنك  املعرفة«والذي طّوره 

)1( والذي يو�ضح مكونات املوؤ�ضر املركب لقت�ضاد املعرفة.
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ال�ضكل رقم )1( مكونات املوؤ�ضر املركب لقت�ضاد املعرفة 

ومن التطبيقات العملية لأهمية اقت�ضاد املعرفة على م�ضتوى الدولة، ن�ضتعر�ص حالة   

قطاع �ضناعة الأغذية، على �ضبيل املثال يف الرنويج.

تعترب �ضناعة الأغذية من اأ�ضخم ال�ضناعات يف اأوروبا والتي تعتمد على املعرفة ب�ضكل 

الأغذية  �ضناعة  اأن�ضطة  وتتكّون  تقدمًا.  اأكرثها  من  الرنوجية  الأغذية  �ضناعة  وتعترب  كثيف. 

الرنوجية من ت�ضعة اأن�ضطة )Smith, 2002( على النحو التايل: 

1. اختيار وجتهيز املواد اخلام: مثل القيام بعمليات الت�ضنيف، الغ�ضيل، الختيار، والت�ضفية 
للمواد اخلام الغذائية.

2.  املعاجلة )Processing( : مثل القيام باأن�ضطة الطبخ، و التعقيم.
3.  حفظ الغذاء وتخزينه.

اإىل ارتباطه بالرتويج والعالن  التلف بالإ�ضافة  التغليف: ويرتبط بحفظ الأغذية من   .4
لل�ضناعة.
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التلوث يف بيئة النتاج وا�ضتخدام الأدوات ال�ضحية  الغذاء: مثل جتنب  5. �ضحة و�ضالمة 
املالئمة.

6. جودة الطعام واملحتوى الغذائي: الهتمام بعن�ضر الغذاء يف النتاج بالإ�ضافة لالهتمام 
بال�ضكل واللون واملذاق.

7. �ضبط اجلودة والتوثيق: �ضبط اجلودة فيما يتعلق باجلوانب ال�ضحية والغذائية، والتوثيق 
يرتبط باإر�ضاء العميل وال�ضلطات الر�ضمية.

8. التو�ضيل والتوزيع.
9. التبادل – الت�ضويق – املبيعات.

العلمية  والنظم  املهارات  من  اأنواع  عدة  اىل توفري  الأغذية  �ضناعة  حتتاج  وباملثل، 

واحلقول املعرفية يف كل الأن�ضطة الإنتاجية على النحو التايل:  

)12( جماًل من جمالت التكنولوجيا والتي ت�ضتمل على تقنيات:  ا�ضتخدام اأكرث من  اأ.  

ت�ضفية، غ�ضيل، بخار، ا�ضت�ضعار، ت�ضخني، تربيد، تقنية معلومات، خطوط هند�ضية، 

لوجي�ضتيات، جتميد، فراغ، اإحكام الأغطية، تعبئة يف بيئة معدلة، تعقيم، حفظ حيوي، 

تخل�ص من املنتجات، ت�ضميم، تقنيات �ضحة و�ضالمة الغذاء، تركيب وملم�ص الغذاء، 

قيا�ص واختبار الغذاء، حتليل طيفي، ت�ضويق و�ضلوك امل�ضتهلك.

ب. ا�ضتخدام عدد 20 حقاًل من حقول العلمية اأو املعرفية ونذكر منها: الحياء الدقيقة، 

الكيمياء، الكيمياء احليوية، الكيمياء التحليلية، وعلوم احلا�ضوب، والفيزياء، الت�ضويق، 

البكترييا، القت�ضاد، الجتماع. 

ج. ا�ضتخدام عدد 5 نظم علمية.

ا�ضتخدام خدمة عدد )16( معهدًا من معاهد البحوث امل�ضاعدة. د.  

التعاون مع عدد )4( جامعات اأو كليات يف البحث العلمي. هـ.  
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اجلدول رقم )1(: �ضناعة الغذاء يف الرنويج: الن�ضاطات، احلقول التكنولوجية واحلقول املعرفية

احلقل العلمي اأو املعريفاملجال التكنولوجيالن�ضاط النتاجي

تقنيات: ت�ضفية، غ�ضيل، بخار، ا�ضت�ضعار1- اختيار وجتهيز املواد اخلام
الكيمياء  الكيمياء،  الدقيقة،  الحياء 

احليوية

تقنيات: ت�ضخني، تربيد، ا�ضت�ضعار، 2- املعاجلة

تقنية معلومات، خطوط هند�ضية، لوجي�ضتيات 

الكيمياء  الكيمياء،  الدقيقة،  الحياء 

احليوية، والتحليلية، وعلوم احلا�ضوب

الأغطية، 3-  حفظ الغذاء وتخزينه احكام  فراغ،  وجتميد،  تربيد  تقنيات: 

التعبئة يف بيئة معدلة، التعقيم، احلفظ احليوي

الكيمياء  الكيمياء،  الدقيقة،  الحياء 

احليوية، والتحليلية، والفيزياء

4- التغليف والتغطية
البيئية،  ال�ضوؤون  املنتجات،  من  التخل�ص  تقنيات: 

املواد اخلام، الت�ضميم، احلا�ضوب، الت�ضويق و�ضلوك 

امل�ضتهلك.

الكيمياء  الكيمياء،  الدقيقة،  الحياء 

احليوية، والتحليلية، والفيزياء، احلا�ضوب، 

الت�ضويق

تقنيات �ضحة و�ضالمة الغذاء5- �ضحة و�ضالمة الغذاء
الكيمياء  الكيمياء،  الدقيقة،  الحياء 

احليوية

الغذاء، 6- جودة الطعام واملحتوى الغذائي تركيب  امللم�ص،  احلافظة،  املواد  تقنيات: 

والتعقيم
الحياء الدقيقة، الكيمياء احليوية

الطيفي، 7- �ضبط اجلودة والتوثيق   التحليل  الغذاء،  واختبار  قيا�ص  تقنيات: 

ال�ضت�ضعار

الكيمياء  الكيمياء،  الدقيقة،  الحياء 

احليوية، والتحليلية، والفيزياء.

اللوج�ضتيات، 8- التو�ضيل والتوزيع العام،  النقل  املعلومات،  نظم  تقنيات: 

التربيد والتكييف

علوم  بكترييا،  علم  احليوية،  الكيمياء 

حا�ضوب، الأحياء الدقيقة

علم: الت�ضويق، القت�ضاد، الجتماعتقنيات: ت�ضويق، و�ضلوك م�ضتهلك9- التبادل - الت�ضويق - املبيعات

Smith , 2002 :امل�ضدر

ويبنّي اجلدول رقم )1( ارتفاع امل�ضتوى التكنولوجي واملعريف يف هذه ال�ضناعة. وعلى 

نفة عامليًا �ضمن قطاع ال�ضناعات  الأغذية هي احدى ال�ضناعات امل�ضّ اأن �ضناعة  الرغم من 

منخف�ضة البحث العلمي )وفقًا ملعايري ن�ضبة النفاق والقيادة التكنولوجية لل�ضناعات الأخرى(، 

اإل اأنها �ضناعة ذات كثافة معرفية وتكنولوجية عالية من جانب ال�ضتخدام.

2.2 مفاهيم واأهمية اقت�ساد املعرفة على م�ستوى املوؤ�س�سات

ن�ضتعر�ص يف هذا الفقرة عددًا من املو�ضوعات ذات ال�ضلة مبفاهيم واأهمية اقت�ضاد 

املعرفة على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات:

1.2.2: اأهمية اقت�ضاد املعرفة يف املوؤ�ض�ضة.

2.2.2: مفهوم البتكار واأهمية بالن�ضبة للموؤ�ض�ضة.
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3.2.2: مفهوم البحث والتطوير يف املوؤ�ض�ضة.

4.2.2: اإدارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضة.

1.2.2: اأهمية اقت�ساد املعرفة يف املوؤ�س�سة

يهدف تناول مو�ضوع اقت�ضاد املعرفة من منظور املن�ضاأة اأو املوؤ�ض�ضة اىل حتقيق العديد 

من الأهداف اأهمها تعميق فهم و تف�ضري تطور اقت�ضاد املعرفة يف البلدان املختلفة و بيان  اأ�ضباب 

بقاء بع�ص البلدان عالقة يف م�ضتوى متدين من املعرفة، وتقّييم م�ضتوى تاأثري املوؤ�ض�ضات الفردية 

اتخاذها  التي ميكن  و تو�ضيح اخلطوات  الدولة  القت�ضادية يف  القطاعات  كافة  انتاجية  على 

يف  القت�ضادي  التحول  امكانية احداث  وبالتايل  القت�ضادي  النمو  وتن�ضيط  النتاجية  لزيادة 

الدولة من خالل حت�ضني انتاجية املوؤ�ض�ضات الفردية ب�ضبب تعزيز املعرفة والبتكار فيها والذي 

يلعب دورا هامًا يف الت�ضدي لتحديات املجتمع امل�ضتقبلية وا�ضباع رغبات امل�ضتهلك املتجددة.

2.2.2: مفهوم االبتكار واأهميته يف املوؤ�س�سة

جمال  يف  املوؤ�ض�ضات  وتدخل  املعرفة.   على  القائم  القت�ضاد  قلب  يف  البتكار  يقع 

مثل  املوؤ�ض�ضة  يف  اخلارجية  البيئة  تطورات  ومواكبة  ال�ضوق  يف  املناف�ضة  تعزيز  بغر�ص  البتكار 

ويحدث  والتكنولوجية.  والقانونية  والبيئية  وال�ضيا�ضية  والجتماعية  القت�ضادية  التطورات 

البتكار يف املوؤ�ض�ضات الفردية عند اإدخال اأي منتج اأو خدمة جديدة اأو معاجلة اإنتاجية جديدة 

اأو طريقة تنظيمية اأو ت�ضويقية جديدة ول يرتبط فقط بالتكنولوجيا املتقدمة والبحث والتطوير. 

ويكون هذا املفهوم لالبتكار ذو اأهمية خا�ضة لقت�ضادات الدول النامية لأن معظم التح�ضن يف 

الإنتاجية ويف النمو القت�ضادي ياأتي من جانب التقليد والتكّيف مع التكنولوجيا العاملية املتاحة 

يف الأ�ضواق املحلية.

وتهدف عملية البتكار يف املوؤ�ض�ضات اىل حتقيق العديد من الأهداف القت�ضادية مثل 

ا�ضتبدال املنتجات القائمة والتخل�ص منها تدريجيًا باأخرى مبتكرة و تو�ضيع نطاق املنتجات من 

منتجات  تطوير  اأو  الرئي�ضي  املنتج  خارج  جديد  حقل  ايجاد  اأو  الرئي�ضي،  املنتج  زيادة  جوانب: 

�ضديقة للبيئة اأو احلفاظ على ح�ضة املوؤ�ض�ضة يف ال�ضوق اأو زيادة هذه احل�ضة اأو بفتح اأ�ضواق 
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مرونة  حت�ضني  اأو  جديدة  حملية  جمموعات  ا�ضتهداف  خالل  من  وداخلها  البالد  خارج  جديدة 

و  العمل  وحدة  مثل  النتاجية  العنا�ضر  تخفي�ص  خالل  من  الإنتاج  تكاليف  خف�ص  اأو  الإنتاج 

ا�ضتهالك املواد و الطاقة و ت�ضميم املنتجات وخف�ص معدل رف�ص املنتج و الهدر يف الإنتاج. كما 

تهدف عملية البتكار يف املوؤ�ض�ضات اىل حت�ضني جودة املنتج وحت�ضني ظروف العمل واحلد من 

الأ�ضرار البيئية.

ويف اجلزء التايل ن�ضتخدم بع�ص النماذج النظرية التي تف�ضر كيفية حدوث البتكار يف 

املوؤ�ض�ضات مثل النموذج اخلطي لالبتكار )The Linear Model( الذي ظهر بعد احلرب 

 Kline and Rosenberg in( العاملية الثانية ومنوذج منوذج الربط الت�ضل�ضلي يف البتكار

1986( والذي قام بتطوير النموذج اخلطي ال�ضابق.

ويرتكز النموذج اخلطي لالبتكار على البحث العلمي الذي يوؤدي اإىل التطوير، والذي 

يوؤدي بدوره اإىل الإنتاج ومن ّثم يقود اإىل الت�ضويق كما هو مو�ضح يف ال�ضكل رقم )2A(. ويوؤخذ 

على هذا النموذج الب�ضيط عدم وجود نظام تغذية بني عنا�ضره الأربعة. ويعترب نظام التغذية من 

املقومات الأ�ضا�ضية يف عمليات التطوير املختلفة. وقد قام منوذج الربط الت�ضل�ضلي يف البتكار 

)The Chain Linked Model( مبعاجلة ذلك. وي�ضتمل م�ضار البتكار يف هذا النموذج 

على خم�ضة اأن�ضطة اأو عنا�ضر رئي�ضية وهي: ال�ضوق املحتمل، ابتكار اأو اإنتاج الت�ضميم التحليلي، 

.)2B( الت�ضميم التف�ضيلي الإنتاج، ال�ضوق والتوزيع كما هو مو�ضح يف ال�ضكل رقم

ويبداأ م�ضار البتكار يف هذا النموذج من الت�ضميم التحليلي ثم يتوا�ضل اإىل التطوير 

)ن�ضاط الت�ضميم التف�ضيلي والختبارات( ثم الإنتاج ثم الت�ضويق. ويالحظ وجود نظام تغذية 

رغبات  )مبعنى  املحتمل  وال�ضوق  الأجزاء  هذه  بني  اأي�ضًا  تربط  والتي  امل�ضار  هذا  اأجزاء  بني 

وتعزيز  حت�ضن  اإىل  فيوؤدي  والإنتاج  والتطوير  البحث  على  اأخرى  مرة  ينعك�ص  امل�ضتهلكني( مما 

البتكار. ويو�ضح هذا النموذج اأن كل رغبات ال�ضوق )اأو امل�ضتهلكني( ميكن اأن تدخل اإىل دائرة 

البتكار يف النموذج وتقود اإىل ت�ضميم منتج جديد والذي يقود بدوره اإىل بروز اأو�ضاع �ضوقية 

جديدة.
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البتكار  م�ضار  ربط  فيجب  والعلم  املعرفة  تراكم  بدون  يحدث  ل  البتكار  اأن  ومبا 

 .)2B( والتغذية باملعرفة بداخل املوؤ�ض�ضة وخارجها وبالبحث العلمي كما هو مو�ضح بال�ضكل رقم

وتو�ضح الأ�ضهم يف ال�ضكل انتقال نظام التغذية بني البحث العلمي واملعرفة والأجزاء ال�ضفلى من 

النموذج التي تو�ضح اأن�ضطة البتكار.

)The Linear Model( النموذج اخلطي لالبتكار :)2A( ال�ضكل رقم

 Chain-Linked Model 2(: منوذج الربط الت�ضل�ضلي لالبتكارB( ال�ضكل رقم

)Kline and Rosenberg in 1986( :امل�ضدر
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كما ميكن ال�ضتعانة بنماذج اأخرى لتف�ضري البتكار يف املوؤ�ض�ضات مثل ما ي�ضمى بدينامو 

التي  العوامل  النموذج  هذا  ويحدد   )The Innovation Dynamo( البتكار موّلد  اأو 

ت�ضكل البتكار يف املوؤ�ض�ضة والتي ت�ضمل عوامل نقل البتكار وقاعدة العلوم والهند�ضة والأحوال 

العامة ذات ال�ضلة بالنموذج كما مو�ضح بال�ضكل رقم )3(. ويقوم هذا النموذج على نظريات 

 )New Schumpeter approach( اقت�ضادية يف البتكار مثل نظرية �ضمبيرت اجلديدة

ومنوذج الربط الت�ضل�ضلي لالبتكار Chain-Linked Model والذي ينظر اإىل البتكار على 

اأنه تفاعل بني الفر�ص ال�ضوقية وقواعد وقدرات املوؤ�ض�ضة املعرفية.

وحتدث بع�ص التغيريات يف النتاجية يف اقت�ضاد الدولة عندما تدخل ال�ضوق موؤ�ض�ضات 

جديدة باأفكار جديدة وعندما تتوقف املوؤ�ض�ضات غري الكفوؤة عن الإنتاج، بالتايل تتيح امكانية 

تو�ضع  من  الدولة  اقت�ضاد  لالأفكار. وي�ضتفيد  اأف�ضل  تطبيق  يف  ا�ضتخدامها  ميكن  موارد  حترير 

ت�ضمحل  حني  يف  ال�ضوق  يف  املوؤ�ض�ضات  هذه  ح�ضة  وتزداد  النمو  وال�ضريعة  الفاعلة  املوؤ�ض�ضات 

ح�ضة املوؤ�ض�ضات غري الفعالة. ومع ذلك، فاإن معظم حت�ضينات الإنتاجية تنبع عادة من داخل 

املوؤ�ض�ضات خ�ضو�ضًا يف اأ�ضواق القت�ضادات النامية.

ال�ضكل رقم )3(: دينامو البتكار

)Oslo Manual 1995(  OECD امل�ضدر: دليل اأو�ضلو
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هذه  ان  ُيبنيّ  النا�ضئة  والقت�ضادات  النامية  الدول  يف  املوؤ�ض�ضات  ابتكار  حتليل  اإن 

الظروف  مع  وتكييفها  م�ضبقًا  موجودة  وتكنولوجيا  منتجات  تبني  خالل  من  تبتكر  املوؤ�ض�ضات 

يف  الإنتاجية  لزيادة  الدوافع  اأهم  ن�ضبيًا واحدًا من  ال�ضهلة  العوائد  هذه  حتقيق  املحلية. وميّثل 

املحلية.  ال�ضيا�ضات  �ضانعي  قبل  من  جتاهله  يتم  ما  غالبا  الذي  الأمر  املوؤ�ض�ضات  من  العديد 

النامية  الدول  يف  املبتكرة-  غري  املوؤ�ض�ضات  من  اأكرث  املبتكرة -  املوؤ�ض�ضات  لذلك، فاإن  ونتيجة 

ل تزال تعاين من القيود والعوائق التجارية نذكر منها على �ضبيل املثال: تف�ضي الف�ضاد، وعدم 

توفر العمالة املاهرة واجلمارك املفرطة واللوائح التجارية املتحيزة وخيارات التمويل ال�ضحيحة.  

وتقوم املوؤ�ض�ضات يف معظم البلدان النامية ب�ضراء املعرفة و لي�ص خلقها و احل�ضول عليها من 

خالل التعاقد اخلارجي )outsourcing( مع املوؤ�ض�ضات الأخرى اأو باإيجار براءات الخرتاع 

 technological know واملهارات التكنلوجية )license( اأو ب�ضراء الرخ�ص )patent(

)how(. ويف هذا ال�ضياق يظهر م�ضطلحني مهمني هما ابتكار منتج تكنولوجي جديد وابتكار 

معاجلة تكنولوجية جديدة والتي تف�ّضر كالآتي:  

-   ابتكار منتج تكنولوجي جديد هو ت�ضغيل اأو تطبيق اأو ت�ضويق ملنتج بخ�ضائ�ص حم�ضنة 

ترفع من م�ضتوى اأدائه، مثل تقدمي خدمات جديدة اأو حم�ضنة مبو�ضوعية للم�ضتهلك.

حم�ضن  اإنتاج  اأو  جديد  اإنتاج  تبني  اأو  ت�ضغيل  تعني  جديدة  تكنولوجية  معاجلة  ابتكار     -

ب�ضورة كبرية، اأو طريقة جديدة لت�ضليم ال�ضلع واخلدمات. وهذا الأمر قد يتطلب تغيري 

يف املعدات واملوارد الب�ضرية، واأ�ضاليب العمل اأو مزيج من هذه الثالثة.

اأ�ضا�ص  على  الأخرى  التح�ضينات  وبني  تكنولوجيًا  حتديثًا  هو  ما  بني  التمييز  ويقوم 

“خ�ضائ�ص الأداء”  بالن�ضبة للمنتج وللمعاجلة النتاجية وقابلية تطبيقها عمليًا والتي تتوقف 
�ضبيل  فعلى  املعنية،  املوؤ�ض�ضة  ملبيعات  اجلديدة  اخل�ضائ�ص  هذه  اأهمية  مدى  على  بدورها 

خ�ضو�ضًا  املوؤ�ض�ضات  بني  التجاري  التبادل  على  اخل�ضائ�ص  هذه  تطبيق  ال�ضهولة  من  املثال: 

واخلدمات  ال�ضلع  على  تطبيقها  ال�ضعوبة  من  ولكن  العالية،  التكنولوجيا  ذات  ال�ضناعات  يف 

ال�ضتهالكية، فيمكن، مثاًل،  حتديد جمموعة خ�ضائ�ص الأداء ب�ضهولة فيما يتعلق مبا هو جديد 

اأو حم�ضن بالن�ضبة ل�ضرائح احلا�ضوب، احلوا�ضيب نف�ضها، م�ضانع الورق، احلبيبات البال�ضتيكية 

لالآتي:  املو�ضوعية  الأداء  خ�ضائ�ص  هي  ما  ولكن  التاأمني.  وغطاء  احلا�ضوب  خدمات  حتى  اأو 
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ل�ضابون.  م�ضحوق  اأو  وهمي(  اأو  حقيقي  م�ضمم  ملبو�ضات )من  اأو  �ضينية(  اإيطالية )اأو  وجبة 

واإىل اأي مدى يوؤ�ض�ص امل�ضتهلكون قرار ا�ضتهالكهم لهذه املنتجات على اأ�ضا�ص خ�ضائ�ص الأداء؟ 

واإىل اأي مدى ميُّيز املنتجون بني الأ�ضناف اجلديدة وفقًا خل�ضائ�ص الأداء التكنولوجي؟

املثال:  �ضبيل  على  منها  نذكر  املوؤ�ض�ضات  يف  البتكار  على  العوامل  من  العديد  وتوؤثر 

م�ضتوى توفر راأ�ص املال الب�ضري، جتهيزات البنية التحتية للمعلوماتية، م�ضادر التمويل، توفر 

راأ�ص  الب�ضري  املال  راأ�ص  املوؤ�ض�ضة. وميثل  باأن�ضطة  املرتبطة  ال�ضناعية  التكنولوجيا، والعناقيد 

والتدريب  الدولة  يف  العام  التعليمي  امل�ضتوى  على  ويعتمد  املوؤ�ض�ضة  يف  البتكار  عملية  يف  الرمح 

حقوق  قوانني  مثل  بالبتكار  املرتبطة  املوؤ�ض�ضية  العوامل  تاأثري  اىل  املختلفة. بالإ�ضافة  باأ�ضكاله 

واجلوانب  الدولة  يف  التكنولوجيا  وت�ضدير  ا�ضترياد  اإجراءات  تعقيد  وم�ضتوى  الفكرية  امللكية 

املعلومات  م�ضادر  توفر  وميّثل  الدولة.   يف  الأعمال  ممار�ضة  ب�ضهولة  املتعلقة  ال�ضلة  ذات 

وتتمثل  البتكار.  على  امل�ضاعدة  العوامل  اأهم  احدى  املبتكرة  للموؤ�ض�ضات  واخلارجية  الداخلية 

امل�ضادر  اما  والإنتاج.  والت�ضويق  الداخلي،  والتطوير  البحث  يف  للمعلومات  الداخلية  امل�ضادر 

املناف�ضني  من  املعلومات  هذه  وتاأتي  التجارية  وامل�ضادر  بال�ضوق  فرتتبط  للمعلومات  اخلارجية 

وفرة  م�ضتوى  اىل  الإ�ضافة  والربجميات.  املعدات  وموردي  ال�ضت�ضارية  واملوؤ�ض�ضات  والعمالء 

واملوؤمترات  عنها  املف�ضح  الخرتاع  براءات  مثل  العام  النطاق  يف  املتاحة  املعلومات  وجودة 

املهنية والجتماعات واملجالت العلمية واملعار�ص. يف املقابل، تعيق اأن�ضطة البتكار يف املوؤ�ض�ضات 

جمموعة من العوامل القت�ضادية مثل الزيادة املفرطة يف املخاطر املتوقعة من البتكار وارتفاع 

تكلفته وعدم وجود امل�ضادر املنا�ضبة لتمويله وطول فرتة �ضداد م�ضتحقاته. 

Research and development 3.2.2: مفهوم البحث والتطوير يف املوؤ�س�سة

ي�ضمل البحث والتطوير جميع الأعمال الإبداعية واملنهجية التي يتم اتخاذها لزيادة 

و�ضف  وميكن  املوؤ�ض�ضة.  يف  املتاحة  املعارف  من  جديدة  تطبيقات  وا�ضتنباط  املعرفة  خمزون 

الن�ضاط عمومًا باأنه بحث وتطوير اإذا توفرت فيه خم�ص معايري اأ�ضا�ضية هي اأن يكون: م�ضتحدث 

 ،)systematic( منهجي   ، )uncertain(يقيني ل   ،)creative( اإبداعي   ،)novel(

من م�ضطلح  وميكن نقله و / اأو ا�ضتن�ضاخه )transferrable and reproducible(. ويت�ضّ

 ، )Basic research(الأ�ضا�ضية البحوث  وهي:  الن�ضطة  من  اأنواع  ثالثة  والتطوير  البحث 
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 .)Experimental research( والتجريبية   ، )Applied research(والتطبيقية

والبحث الأ�ضا�ضي هو ن�ضاط جتريبي اأو نظري ينّفذ اأ�ضا�ضا لكت�ضاب معارف جديدة تاأ�ضي�ضًا على 

الظواهر واحلقائق امل�ضاهدة، دون اعتبار لأي تطبيق اأو ا�ضتخدام معني للمعرفة. اأما البحوث 

التطبيقية فهي حتقيق اأ�ضيل يتخذ لكت�ضاب معارف جديدة. ولكنها توجه يف املقام الأول نحو 

هدف عملي معني. واما التطوير التجريبي فهو عمل منهجي، يقوم على املعارف املكت�ضبة من 

البحوث والتجارب العملية ينتج معرفة اإ�ضافية، والتي توجه لإنتاج منتجات جديدة اأو ملعاجلات 

جديدة اأو لتح�ضني املنتجات اأو املعاجلات القائمة. وغالبًا ما يكون من املفيد واملنا�ضب ت�ضنيف 

الهند�ضة  الطبيعية،  العلوم  مثل:  عليه،  طبقت  الذي  املعرفة  ملجال  وفقا  والتطوير  البحث 

والتكنولوجيا، والعلوم الطبية وال�ضحية والزراعية والبيطرية والجتماعية، والإن�ضانية والفنون. 

وتدخل املوؤ�ض�ضات يف ال�ضتثمار يف جمال البحث والتطوير بهدف تعزيز البتكار واملناف�ضة يف 

والجتماعية  القت�ضادية  التطورات  مثل  للموؤ�ض�ضة  اخلارجية  البيئة  تطورات  ومواكبة  ال�ضوق 

وال�ضيا�ضية والبيئية والقانونية والتكنولوجية.

4.2.2 اإدارة املعرفة باملوؤ�س�سة

اىل  امل�ضتندة  الوا�ضعة  املعرفة  على  القائمة  الإدارة  هي  باأنها  املعرفة  اإدارة  ُتعّرف 

الأعمال  اإجناز  يف  احلديثة  التقنيات  ت�ضتخدم  والتي  احلديثة  الإدارية  واملبادئ  النظريات 

الإدارية مثل التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار، وبالطبع يتوىل اأمر هذه الإدارة الأفراد املوؤهلني 

علميًا وعمليًا. وتت�ضمن اإدارة املعرفة فل�ضفة اإدارية تهدف اإىل جعل املنظمة اأكرث براعة وذكاءًا، 

بالإ�ضافة اإىل اأنها مبادرة اإدارية ت�ضتخدم يف العمليات من اأجل اأحداث التح�ضينات ال�ضرتاتيجية 

هي  ال�ضمنية  فاملعرفة  وال�ضريحة.  ال�ضمنية  هما  ق�ضمني  اىل  املعرفة  وتنق�ضم  الأجل.  طويلة 

املواهب  وا�ضتيعاب  والتفكري  مثل: اخلربة  الداخلية  الفردية  العمليات  تكت�ضب عن طريق  التي 

ال�ضخ�ضية، وبالتايل ل تتم اإدارتها بنف�ص طريقة املعرفة ال�ضريحة، فهي تقت�ضي ا�ضتيعابها يف 

العقل الب�ضري من خالل: التعليم، ال�ضبكات، التفاعل والت�ضال املبا�ضر. وم�ضاركة هذا النوع 

من املعرفة يف نطاق العمل مينح املنظمة قيمة اأكرب. اأما املعرفة ال�ضريحة فهي املعرفة املكتوبة 

اأو املرّمزة التي حتتويها املراجع والكتب واملدونات والتقارير وو�ضائط تخزين املعلومات الرقمية، 

لذلك فهي �ضهلة الو�ضف والتحديد وقابلة للرتميز، وميكن اإعادة قراءتها واإنتاجها وتخزينها.
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وتتمّثل عنا�ضر اإدارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضة يف التعاون والثقة واخلربة العميقة وت�ضهيالت 

دعم تكنولوجيا املعلومات والبداع التنظيمي. فالعن�ضر الأول التعاون هو امل�ضتوي الذي ي�ضتطيع 

التعاون  ثقافة  اإ�ضاعة  وتوؤثر  الآخر يف جمال عملهم  اأحدهم  املوؤ�ض�ضة م�ضاعدة  الأفراد يف  فيه 

يف عملية خلق املعرفة من خالل زيادة م�ضتوي تبادلها بني الأفراد والأق�ضام والوحدات يف تلك 

وقدرات  بقرارات  الإميان  من  ومتبادل  مميز  م�ضتوى  على  احلفاظ  فهي  الثقة  اأما  املوؤ�ض�ضة. 

املفتوح،  التبادل  عملية  الثقة  وُت�ضّهل  وال�ضلوك،  النوايا  م�ضتوي  على  الآخر  بالبع�ص  البع�ص 

احلقيقي واملوؤثر يف املعرفة. اأما اخلربة الوا�ضعة والعميقة فتعني اأن خربة الأفراد العاملني يف 

املوؤ�ض�ضة تكون وا�ضعة اأفقيا اأي عدديًا وراأ�ضيًا اأي متنوعة وعميقة اأي مرّكزة وتخ�ض�ضية. وت�ضمل 

توفرها  اأن  ميكن  التي  الت�ضهيالت  من  م�ضتوي  اأي  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  ودعم  ت�ضهيالت 

تكنولوجيا املعلومات لدعم اإدارة املعرفة. وتاأتي اأهمية الأبداع التنظيمي من الدور الذي تلعبه 

املعرفة يف بناء قدرة املوؤ�ض�ضة لتكون مبدعة وخالقة.   

ورفع  التكاليف  لتخفي�ص  و�ضيلة  كونها  من  املوؤ�ض�ضة  يف  املعرفة  اإدارة  اأهمية  وتربز 

عملية  املعرفة  اإدارة  اأن  كما  باملوؤ�ض�ضة.  جديدة  اإيرادات  توليد  وبالتايل  الداخلية  موجودات 

نظامية تكاملية لتن�ضيق اأن�ضطة املوؤ�ض�ضة املختلفة يف اجتاه حتقيق اأهدافها، وتعزيز قدرتها على 

الحتفاظ بالأداء القائم على اخلربة واملعرفة. كما اأنها تتيح للموؤ�ض�ضة فر�ضة حتديد امل�ضتوى 

املعريف املطلوب، وتوثيق املتوفر منها وتطويرها وامل�ضاركة بها وتطبيقها وتقييمها. وتعد اإدارة 

ت�ضجيع  على  لتحفيزها  واأداًة  الفكري  مالها  راأ�ص  ا�ضتثمار  يف  الفاعلة  املوؤ�ض�ضات  اأداة  املعرفة 

عن  امل�ضبق  والك�ضف  اجليدة  املعرفة  من  املزيد  خللق  الب�ضرية  املوارد  يف  الإبداعية  القدرات 

الفجوات والعالقات غري املعرفية. بالإ�ضافة اىل اأنها توفر فر�ضة للح�ضول على امليزة التناف�ضية 

امل�ضتدامة للموؤ�ض�ضة وت�ضهم يف تعظيم قيمة املعرفة نف�ضها عرب الرتكيز على امل�ضمون املعريف.

وتهدف ادارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضة اىل حت�ضني خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن 

امل�ضتغرق يف تقدمي اخلدمات املطلوبة واإىل تبني فكرة الإبداع عن طريق ت�ضجيع مبداأ حرية تدفق 

الأفكار. بالإ�ضافة اىل زيادة العائد املايل للموؤ�ض�ضة عن طريق ت�ضويق املنتجات واخلدمات بفعالية 

املوؤ�ض�ضة وتطوير عالقاتها  املوؤ�ض�ضة وحت�ضني �ضورة  الفكري يف  املال  وراأ�ص  املعرفة  اأكرب وتفعيل 

باأقرانها. كما اأن ادارة املعرفة متكن املوؤ�ض�ضة من تكوين م�ضدر موحد للمعرفة ومن اإيجاد بيئة 

تفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل اخلربات الرتاكمية املكت�ضبة من خالل واأثناء املمار�ضة اليومية.
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وقد اأقرتح اأ�ضتيفن ديننج )S. Denning( القواعد ال�ضتة لإدارة املعرفة على النحو التايل:

اأوًل: اأن املعرفة هي قاعدة بقاء وا�ضتدامة الأعمال وهذا يتطلب اأن يكون تقا�ضم املعرفة 

هو اخليار ال�ضرتاتيجي للموؤ�ض�ضة لأنه الأ�ضا�ص للبقاء وال�ضتمرار يف ممار�ضة الأعمال. 

وثانيًا: اأن املجموعات امل�ضرتكة تعترب قلب وروح تقا�ضم املعرفة.

ثالثًا: اأن املجموعات امل�ضرتكة الفرتا�ضية حتتاج اىل التفاعل املادي

رابعًا: اأن التفوق هو حمرك جمموعات املمار�ضات امل�ضرتكة 

خام�ضًا: اأن تقا�ضم املعرفة له بعد داخلي وخارجي،

   �ضاد�ضًا: اأن �ضـرد الق�ضـة هـو الأكثـر قـدرة علي نقــل املعرفـة مـن كل مكـان يف داخـل   

املوؤ�ض�ضة وخارجها.  

)اأفراد  الب�ضري  بالعن�ضر  الهتمام  يف  املوؤ�ض�ضة  يف  املعرفة  ادارة  وظائف  وتتمّثل 

املعرفة( من حيث جلبهم وا�ضتقطابهم ورعايتهم. وو�ضع نظام خا�ص للحوافز اأو الإ�ضهام بذلك 

الالزمة  الإبداعية  الو�ضائل  وتوفري  باملوؤ�ض�ضة  للمعرفة  الداعمة  التنظيمية  بالثقافة  والهتمام 

لأفراد املعرفة واإعداد البنية التحتية الالزمة للمعرفة من حوا�ضيب وبرجميات وو�ضائل الت�ضال 

الالزمة. وتواجه عملية تطبيق اإدارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضة العديد من امل�ضاكل مثل العزلة وعدم 

الإمكانات  الفجوة بني  ووجود  الالزمة  التحتية  البنية  توفر  املوؤهل وعدم  الب�ضري  الكادر  توفر 

التحتية  البنية  توفري  يف  املعرفة  نظام  لبناء  الأ�ضا�ضية  واملتطلبات  املقومات  وتتمّثل  والطموح. 

املنا�ضبة وتوفري املوارد الب�ضرية الالزمة ووجود الهياكل التنظيمية والعوامل الثقافية املالئمة.

ثالثًا: قيا�س اقت�ساد املعرفة يف املوؤ�س�سة

والتطوير  والبحث  البتكار  اأن�ضطة  قيا�ص  حول  املوؤ�ض�ضات  يف  املعرفة  قيا�ص  يتمحور 

واأنظمة احلوافز والنظم املوؤ�ض�ضية كما هو مو�ضح بال�ضكلني رقم )4( ورقم )5(، حيث يو�ضح 

ال�ضكل رقم )4( املحاور الريئ�ضية لقيا�ص اقت�ضاد املعرفة باملوؤ�ض�ضة، بينما يف�ضل ال�ضكل رقم 

)5( العنا�ضر الأ�ضا�ضية التي تندرج حتت هذه املحاور. 
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ال�ضكل رقم )4(: حماور قيا�ص البتكار يف املوؤ�ض�ضة

ال�ضكل رقم )5(: كيفية قيا�ص اقت�ضاد املعرفة يف املوؤ�ض�ضة
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و�ضوف ن�ضتخدم املنهجية الوروبية لقيا�ص البتكار والتي تقوم على املبادئ التوجيهية 

املنتجات  البتكار يف  اأن�ضطة  يغطي  والذي   ،)2005 الأوروبي  اأو�ضلو )الدليل  دليل  الواردة يف 

البحث  على  والإنفاق  والت�ضويقي  التنظيمي  والبتكار  املعاجلات(  )اأو  العمليات  يف  والبتكار 

والتطوير وحماية البتكار كما هو مبنّي يف ال�ضكل رقم )6(: 

ال�ضكل رقم )6(: اأنواع الأن�ضطة البتكارية يف املوؤ�ض�ضة

امل�ضدر: دليل اأو�ضلو )2005(

كل  باأنها   )TPP Activities( واملعاجلة  الإنتاج  يف  البتكار  اأن�ضطة  وُتعّرف 

اخلطوات العملية والتكنولوجية واملوؤ�ض�ضية واملالية والت�ضويقية التي تقود اىل تطبيق تكنولوجي 

نف�ضه  يف  وابتداع  حداثة  ذو  الأن�ضطة  هذه  بع�ص  ويكون  معاجلة.  اأو  منتج  يف  حت�ضن  اأو  جديد 

البتكار  ويتطلب  التكنولوجي.  للتطبيق  �ضروري  ولكنه  نف�ضه  يف  حديثًا  لي�ص  الأخر  والبع�ص 

جمموعة من الأن�ضطة اأهمها البحث والتطوير واكت�ضاب املعرفة اأو احل�ضول عليها )من خالل 

الآلت  على  واحل�ضول  اللكرتونية..(  اخلدمات  الرخ�ص،   ،)Patents( الخرتاع  براءات 

واملعدات )التي ت�ضمل دمج التكنولوجيا اجلديدة، وال�ضتخدام القيا�ضي عند اإنتاج منتج جديد( 

واحل�ضول على الإعدادات املختلفة ذات ال�ضلة بالإنتاج، والتو�ضيل والتي ت�ضمل التزويد بالآلت، 

منظور  من  ابتكاريني  فقط  ن�ضاطني  ويوجد  الت�ضويق.  اأن�ضطة  اىل  بالإ�ضافة  العاملني،  تدريب 

ابتكار الإنتاج واملعاجلة )TPP( تدخالن مبا�ضرة يف البتكار من بني هذه الأن�ضطة وهما ن�ضاط 
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البحث والتطويرR&D ، واكت�ضاب الآلت احلديثة التي تت�ضمن تكنولوجيا جديدة تغري الفن 

النتاجي واما الن�ضاطات الأخرى فتدخل �ضمن ن�ضاطات البتكار اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك.

واملوؤ�ض�ضة املبتكرة )TPP( هي املوؤ�ض�ضة التي اأجنزت منتج تكنولوجي جديد اأو اأحدثت 

حت�ضن كبري يف منتج اأو يف معاجلة اأوخليط من هذين الن�ضاطني خالل فرتة معينة، مبعنى اأنها 

اأثر  قيا�ص  ويتم  البتكار.  لأن�ضطة  امل�ضح  فرتة  الناجح خالل  البتكاري  الن�ضاط  ذات  املوؤ�ض�ضة 

البتكار )TPP( من خالل احت�ضاب ن�ضبة الزيادة يف املبيعات التي حدثت نتيجة لإدخال املنتج 

اجلديد اأو املح�ضن وقيا�ص اأثر البتكار )TPP( على عوامل الإنتاج باملوؤ�ض�ضة.

1.3 موؤ�سرات قيا�س االبتكار يف املوؤ�س�سة

واأهم موؤ�ضر من املوؤ�ضرات قيا�ص البتكار )واأكرثها اإثارة للجدل( هو املوؤ�ضر الذي يقوم 

على قيا�ص اآثار البتكار على اأداء املوؤ�ض�ضة. وهناك جمموعة اأخرى من املوؤ�ضرات تتعلق بن�ضر 

البتكار والبحث والتطوير وبراءات الخرتاع واكت�ضاب ون�ضر التكنولوجيا. وتكون هذه املوؤ�ضرات 

يف بع�ص الأحيان ثنائية القيمة، مبعنى اأن املوؤ�ضر ياأخذ قيم ال�ضفر اأو الواحد ال�ضحيح وميكن 

اأن ترتب قيم املوؤ�ضر ت�ضاعديًا او تنازليًا مثل ترتيب درجة الأهمية من 1 )غري مهم(، اىل 5 

)مهم جدًا(. 

1.1.3 البحث والتطوير )R&D( كموؤ�سر لالبتكار

هذه  وت�ضتخدم  الدولة  يف  الوطني  امل�ضح  بوا�ضطة  والتطوير  البحث  بيانات  جمع  يتم 

البيانات يف تقييم اأثر البحث والتطوير على الإنتاجية على م�ضتوى الدولة وعلى م�ضتوى املن�ضاأة 

اأو املوؤ�ض�ضة يف العديد من الدرا�ضات. ورغم اأهمية البحث والتطوير كموؤ�ضر لالبتكار ال اأنه لي�ص 

اأنه ميثل مدخل من مدخالت الإنتاج  اأوجه الق�ضور منها  موؤ�ضرًا مثاليًا وتوجد به العديد من 

كبريًا  ارتباطًا  يرتبط  والتطوير  البحث  اأن  من  الرغم  وعلى  البتكار.  نواجت  من  منتج  ولي�ص 

والتطوير  البحث  ن�ضاط  يغطي  يف�ضره مبفرده. كما ل  اأنه ل  ال  الدولة  التكنولوجي يف  بالتغري 

هناك  املثال:  �ضبيل  فعلى  التكنولوجي  التغري  جانب  يف  املوؤ�ض�ضة  بوا�ضطة  املبذولة  اجلهود  كل 

بع�ص م�ضادر التغري التكنولوجي مثل التعلم باملمار�ضة )Learning by doing( ل يغطيها 

البحث والتطوير.
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2.1.3 براءات االخرتاع )Patents( كموؤ�سر لالبتكار

براءات الخرتاع عبارة عن ملكية قانونية حلق الكت�ضاف اأو البتكار، ومُينح هذا احلق 

اأو  بوا�ضطة مكاتب براءة الخرتاع الوطنية. وتعطي براءة الخرتاع �ضاحبها احلق يف احتكار 

�ضتخدم هذا املوؤ�ضر بكثافة من قبل الدار�ضني للتغري التكنولوجي كموؤ�ضر 
ُ
ا�ضتغالل الخرتاع. واأ

املمنوحة  الخرتاع  براءات  عدد  تعك�ص  اأن  فيمكن  والكت�ضاف،  البتكاري  الن�ضاط  ملخرجات 

ملوؤ�ض�ضة ما يف بلد معني م�ضتوى احلركة التكنولوجية يف تلك املوؤ�ض�ضة، فاختيار براءات الخرتاع 

�ضلبيات  اأما  املوؤ�ض�ضة.  يف  التكنولوجي  التغري  اجتاه  عن  قوية  ملحة  يعطي  قد  لالبتكار  كموؤ�ضر 

ا�ضتخدام براءات الخرتاع كموؤ�ضر لالبتكار فهي اأن كثريًا من البتكارات قد ل تقابلها براءات 

)قيمته  اقت�ضادية  قيمة  له  لي�ص  اخرتاع  يقابلها  اأي�ضًا  الخرتاع  براءات  من  وكثريًا  اخرتاع، 

القت�ضادية والتكنولوجية هي �ضفر(، والقليل فقط منها له قيمة اقت�ضادية عالية جدًا والكثري 

منها ل تقود اإىل ابتكار اأ�ضاًل.

املطبوعات  عدد  مثل  اأهمية  اأقل  ولكنها  بالبتكار  مرتبطة  اأخرى  موؤ�ضرات  هنالك 

املتعلق  املدفوعات  ميزان  ور�ضيد  والفنية  التجارية  املجالت  يف  والن�ضر  والإح�ضائية،  العلمية 

بالتكنولوجيا والأن�ضطة يف القطاعات ذات التكنولوجيا املرتفعة )ال�ضتثمار، التوظيف، التجارة 

اخلارجية يف هذه القطاعات(.

وتقوم ال�ضلطات املحلية يف الدول املختلفة باأجراء م�ضح )اأو ا�ضتق�ضاء( للموؤ�ض�ضات 

 )Identifying Innovating Firms( املبتكرة  املوؤ�ض�ضات  وحتديد  معرفة  بهدف 

وتعترب نتائج هذه امل�ضوح من اأهم موؤ�ضرات خمرجات عملية البتكار من وجهة نظر ال�ضيا�ضة 

املوؤ�ض�ضات  عدد(  )اأو  تعداد  هو  الدولة  يف  البتكار  اأن�ضطة  موؤ�ضرات  واأب�ضط  القت�ضادية. 

املبتكرة، والذي يتم احل�ضول عليه باحت�ضاب عدد املوؤ�ض�ضات التي جنحت يف عملية ابتكار منتج 

اأو معاجلة )TPP Innovation( خالل ال�ضنوات الثالثة الأخرية. ويتم طرح بع�ص الأ�ضئلة 

البتكار من غريها،  اأن�ضطة  نتائج  ولتنقيح  املبتكرة  املبتكرة وغري  للتمييز بني  املوؤ�ض�ضات  على 

بالإ�ضافة اىل جمع معلومات عن التغريات الهيكلية يف املوؤ�ض�ضة يف الفرتة املرجعية.
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3.1.3 املوؤ�سرات املتعلقة بقيا�س اأثر االبتكار على اأداء املوؤ�س�سة

ميكن ا�ضتخدام عدد من املوؤ�ضرات املختلفة لقيا�ص اأثر البتكار على اأداء املوؤ�ض�ضة منها:

اأ. موؤ�ضر زيادة ن�ضبة املبيعات ب�ضبب املنتجات اجلديدة اأو املح�ضنة من الناحية التكنولوجية.

ب. موؤ�ضر نتائج جهود البتكار.

ج. موؤ�ضر اآثار البتكار على ا�ضتخدام عوامل الإنتاج.

د. ا�ضتخدام طريقة ال�ضتبيان يف تقييم اأن�ضطة البتكار يف املوؤ�ض�ضة.

اأ. موؤ�سر زيادة ن�سبة املبيعات ب�سبب املنتجات اجلديدة اأو املح�سنة من الناحية 

التكنولوجية

تغري  م�ضتوى  عن  �ضوؤاًل  املوؤ�ض�ضات  يف  البتكار  وم�ضوح  ا�ضتطالعات  معظم  تت�ضمن 

الثالث  خالل  تكنولوجيًا  املبتكرة  املنتجات  بف�ضل  املوؤ�ض�ضة  يف  وال�ضادرات  املبيعات  ح�ضة 

�ضنوات املا�ضية. ويجب معرفة اأ�ضباب تغرّي هذه احل�ضة. ويف العادة يعزى �ضبب تغريرُّ املبيعات 

خالل ال�ضنوات الثالثة املا�ضية يف املوؤ�ض�ضة لالبتكار يف حالة: اإذا مت انتاج منتجات جديدة من 

الناحية التكنولوجية وت�ضويقها جتاريًا، اأو حدث حت�ضني ملنتجات تكنولوجية مت ت�ضويقها جتاريًا، 

اأنتجت  املنتج،  لتمييز  اأو تخ�ضع فقط  التكنولوجية،  الناحية  تتغري من  التي مل  املنتجات  اأن  اأو 

باأ�ضاليب اإنتاجية مّغرية خالل الثالث �ضنوات املا�ضية.  وقد مت تق�ضيم املبيعات ب�ضبب املنتجات 

الت�ضغيلي  ال�ضوق  نوع  ح�ضب  تكنولوجيا  املح�ضنة  واملنتجات  التكنولوجية  الناحية  من  اجلديدة 

للموؤ�ض�ضة وللموؤ�ض�ضة فقط.

ب. موؤ�سر نتائج جهود االبتكار يف املوؤ�س�سة

تاأثري  لكيفية  ت�ضور  و�ضع  اأجل  من  املوؤ�ض�ضة  عن  العامة  البيانات  بع�ص  جمع  ميكن 

 ).2-T و T البتكار على الأداء العام لل�ضركة يف بداية ونهاية فرتة الثالث �ضنوات )يف العام

حول املبيعات، ال�ضادرات، التوظيف، الهوام�ص الت�ضغيلية. وقد جُتمع البيانات عن طريق م�ضوح 

البتكار، اأو توؤخذ من م�ضادر اأخرى متاحة. مُيكن ا�ضتقاق معلومات ذات اأهمية كبرية من خالل 

مقارنة هذه املوؤ�ضرات لعدد من املوؤ�ض�ضات املبتكرة وغري املبتكرة.
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ج. موؤ�سر اآثار االبتكار على ا�ستخدام عوامل االإنتاج

عادة ما تظهر نتائج البتكار، وخا�ضة ابتكار املعاجلة، يف �ضكل تغيري دالة الإنتاج، اأي 

 )TPP( تغيري يف طريقة ا�ضتخدام عوامل الإنتاج، وبالتايل يجب معرفة كيفية تاأثري البتكار

على ا�ضتخدام عوامل الإنتاج ومُيكن احل�ضول على هذه املعلومات من خالل �ضوؤال املوؤ�ض�ضات 

 اأو �ضغريًا اأو مل يحدث تغيريًا ُيذكر يف ا�ضتخدام عوامل الإنتاج 
ً
عما اإذا حدث اأي تغيريًا كبرياأ

الذي  واملوؤ�ضر  بالتقريب،  ولو  نوعيًا،  التغريات  حتديد  بالإمكان  اأو   .)TPP( لالبتكار  نتيجة 

دخل على مدى ال�ضنوات 
ُ
اأ يعطي تقديرا تقريبيا للتاأثري، قد ي�ضري اإىل البتكار )TPP( الذي 

الثالث املا�ضية اأو لعملية تقييم اأو�ضع لكيفية تاأثري البتكار على موؤ�ضرات الأداء يف املوؤ�ض�ضة.

ويف العادة توؤدي البتكارات العملية التكنولوجية اىل تخفي�ص متو�ضط التكلفة الكلية 

ال�ضنوات  التكنولوجية خالل  اأدى ابتكار املعاجلة  اإذا  ال�ضوؤال عما  لالإنتاج يف املوؤ�ض�ضة، وميكن 

واإذا كانت  اأم ل.  العمليات  املنتجات من هذه  اإىل انخفا�ص يف متو�ضط تكلفة  املا�ضية  الثالث 

الإجابة بنعم، فُيطلب تقدير كمي لالنخفا�ص يف التكاليف.

اأول  تنفيذ  من  ابتدءًا  ال�ضوقية  وغري  ال�ضوقية  القنوات  البتكارات من خالل  وتنت�ضر 

ابتكار يف اأي مكان على م�ضتوى العامل، وو�ضوًل اإىل البلدان واملناطق الأخرى واىل ال�ضناعات 

والأ�ضواق واملوؤ�ض�ضات الفردية. ويجب معرفة القطاعات امل�ضتخدمة لالبتكار من اأجل تخطيط 

اأن�ضطته وتقييم م�ضاهمة املوؤ�ض�ضات الفردية يف ن�ضر التكنولوجيا املتقدمة. وميكن �ضوؤال املوؤ�ض�ضة 

لها  ينتمي  التي  التكنولوجيه  الرئي�ضي، وعن املجموعة  ن�ضاطها القت�ضادي  املبتكرة عن قطاع 

البتكار، وعن القطاع الذي يتوقع اأن ي�ضتخِدم البتكار.

ومُيّثل قطاع ال�ضناعات التحويلية واحدا من القطاعات املهمة يف ا�ضتخدام التكنولوجيا 

معلومات  التحويلي  الت�ضنيع  لتكنولوجيا  ال�ضتق�ضائية  امل�ضوح  وُيطلب يف  الإنتاج.  املتقدمة يف 

عن ال�ضتخدام والتخطيط ل�ضتخدام ولعدم ا�ضتخدام تكنولوجيا معينة. وميكن اأن ُيربط ذلك 

باأ�ضئلة اأخرى تتعلق بالبتكار من جانب تعديل التكنولوجيا امل�ضتخدمة بغر�ص حت�ضني الإنتاجية، 

وعن  الوؤ�ض�ضة  داخل  يف  لالبتكار  امليل  عن  فكرة  الأ�ضئلة  هذه  وتعطي  ال�ضتخدام،  �ضهولة  اأو 

م�ضتوى ربط البتكار يف املمار�ضة الإدارية با�ضتخدام التكنولوجيا. ومُيكن اأي�ضا معرفة العقبات 
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التي حتول دون البتكار من خالل ا�ضتطالعات الراأي حول ا�ضتخدام التكنولوجيا بال�ضوؤال عن 

مدى توافر العاملني املوؤهلني تاأهيال عاليا واملاهرين يف ا�ضتخدام التكنولوجيا اجلديدة، وتوافر 

ال�ضتق�ضائي ل�ضتخدام  امل�ضح  ويعترب  العاملني.  ولتدريب  التكنولوجيا  ل�ضراء  الالزمة  الأموال 

فيمكن  البتكار.  ن�ضر  عن  املعلومات  على  للح�ضول  معقدة  وغري  مبا�ضرة  طريقة  التكنولوجيا 

ا�ضتخدامها  اأي�ضًا  وميكن  الأخرى،  البتكار  ا�ضتطالعات  مع  متكاملة  الطريقة  هذه  تكون  اأن 

بو�ضفها م�ضدرًا اإح�ضائيًا م�ضتقاًل ملعلومات قاباًل لال�ضتن�ضاخ وقاباًل للمقارنة دوليًا وذات �ضلة 

بال�ضيا�ضة ال�ضناعية والتجارية للدولة.

د. ا�ستخدام طريقة اال�ستبيان يف تقييم اأن�سطة االبتكار يف املوؤ�س�سة

يتم �ضوؤال امل�ضاركني من خالل ال�ضتبيان عما اإذا كانت �ضركتهم اأو موؤ�ض�ضتهم قد قدمت 

اأي منتجات جديدة اأو حم�ضنة ب�ضكل كبري، اأو معاجلات، اأو ترتيبات تنظيمية اأو اأ�ضاليب ت�ضويقية 

وي�ضتكمل  نعم.  اأو  بال  املحوري  ال�ضوؤال  هذا  على  الإجابة  وتكون  املا�ضية،  الثالثة  ال�ضنوات  يف 

ال�ضتبيان يف حالة الجابة بنعم. وي�ضاأل امل�ضاركني عما اإذا كانت املوؤ�ض�ضة قد انفقت اي مال على 

البحث والتطوير خالل تلك الفرتة. وقد مينح امل�ضتطلعني بطاقات حتتوي على مناذج مبتكرة يف 

املنتجات والعمليات والرتتيبات التنظيمية واأ�ضاليب الت�ضويق بغر�ص تو�ضيح هذه املفاهيم. 

ويطلب من املوؤ�ض�ضات التي تعمل يف الأن�ضطة البتكارية )منتج جديد، معاجلة، اأ�ضاليب 

و�ضفًا  املوؤ�ض�ضة  وتقدم  البتكار.  عن  تف�ضيال  اأكرث  اأ�ضئلة  عن  الجابة  ت�ضويقية(  اأو  تنظيمية 

تف�ضيليًا للمنتج الرئي�ضي اأو املعاجلات البتكارية. وتقارن هذه الأو�ضاف للمنتجات واملعاجلات 

اجلديدة مع و�ضف العمال الرئي�ضية للموؤ�ض�ضة، اآخذين يف العتبار التعريفات الر�ضمية للمنتج 

واملعاجلة البتكارية. وبعد ذلك، يقوم الباحثون باإعادة ت�ضنيف البتكارات. على �ضبيل املثال، 

قد يتغري ت�ضنيف البتكار من ابتكار منتج اإىل ابتكار ت�ضويق اأو ميكن اأن ي�ضنف على اأنه لي�ص 

املعاجلة  اأو  املنتج  كان  اإذا  ما  املوؤ�ض�ضات  تبنّي  ان  البتكار  تقييم  يتطلب  كما  جديدًا.   ابتكارًا 

املبتكرة جديدة على م�ضتوى ال�ضوق املحلي، اأو الوطني اأو الدويل، وبالتايل تتوفر املعلومات عن 

درجة البتداع اأو ال�ضتحداث يف املنتج اجلديد. وعلى الرغم من �ضعوبة التمييز بني البتكارات 

اجلديدة يف ال�ضوق املحلي وال�ضوق الوطني، فان البتكارات على امل�ضتوى العاملي ميكن الك�ضف 

عنها ب�ضهولة عن طريق البحث يف الإنرتنت مثاًل.
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اأولهما  وقد يظهر نوعان من �ضوء الفهم ال�ضائع لدى املوؤ�ض�ضات يف ت�ضنيف البتكار 

ابتكاري. ولكن يف كثري  )Customization( املنتجات كمنتج  اأو تكييف  اعتبار تخ�ضي�ص 

من احلالت ل يعترب هذا التخ�ضي�ص ابتكارًا. فعلى �ضبيل املثال، ل حتت�ضب التغريات املو�ضمية 

خلطوط املالب�ص وتداول منتجات جديدة من قبل جتار اجلملة كابتكار )ما مل يتعلق ذلك بنوع 

جديد متامًا من املنتجات(. وثانيهما كثريا ما تف�ضل املوؤ�ض�ضات يف التمييز بني ابتكار املنتجات 

وابتكار الت�ضويق. فيعترب تغيري الت�ضميم ابتكارًا ت�ضويقيًا مادام انه مل يغرّي خ�ضائ�ص املنتج. 

اخلارجي  لال�ضتخدام  للماء  مقاومة  �ضرتة  للمالب�ص  امل�ضنعة  ال�ضركة  طرحت  اإذا  اآخر:  مثال 

)مل تطرح من قبل(، فان هذا تعترب ابتكار منتج من املنتجات، يف حني اإن ال�ضكال اجلديدة 

من �ضرتات ال�ضتخدام اخلارجي تعترب من باب ابتكار الت�ضويق. ول يكون ذلك ابتكارًا لتجار 

التجزئة الذين يبيعون هذه ال�ضرتات. لكن قد يكون من البتكار الت�ضويقي يف موؤ�ض�ضات التجزئة 

اإدخال البيع عن طريق الإنرتنت. ويف املقابل، يعترب التح�ضني الكبري يف قدرات مواقع �ضركات 

التجارة الإلكرتونية على �ضبكة النرتنت ابتكارًا ملنتج من املنتجات.

ميكن  والتي  املوؤ�ض�ضة  يف  البتكار  على  املوؤثرة  العوامل  ملعرفة  ال�ضتبيان  وي�ضتخدم 

تق�ضيمها اىل ثالث جمموعات وهي:

1. جمموعة العوامل املتعلقة با�ضرتاتيجية املوؤ�ض�ضة.
2. جمموعة العوامل املتعلقة بم�ضادر املعلومات لالبتكار.

.)Obstacles to innovation( 3. جمموعة العوامل املتعلقة بعقبات البتكار

ويتم ت�ضميم جمموعة من الأ�ضئلة لبيان املجالت الثالثة ال�ضابقة والتي تت�ضمن قائمة 

من العوامل الفرعية. كما ُيو�ضى بت�ضمني وجهة نظر املوؤ�ض�ضة يف طريقة ال�ضتبيان. وتعترب هذه 

الطريقة جلمع املعلومات طريقة �ضبه كيفية وهي الأ�ضهل للم�ضتجيبني مع اأن نتائجها �ضعبة التحليل.

2.3: قيا�س البحث والتطوير يف املوؤ�س�سة

نفقات  قيا�ص  موؤ�ضرات  خالل  من  املوؤ�ض�ضة  يف  والتطوير  البحث  اأن�ضطة  قيا�ص  يتم 

البحث والتطوير وموؤ�ضرات قيا�ص العاملني فيها باملوؤ�ض�ضة. 
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1.2.3 موؤ�سرات قيا�س نفقات البحث والتطوير

ُيعّرف الإنفاق على البحث والتطوير باأنه كمية الأموال التي تنفق على البحث والتطوير 

التجريبي وهو مو�ضع اهتمام كبري للموؤ�ض�ضات ول�ضناع ال�ضيا�ضة القت�ضادية يف الدول املختلفة.  

والذين ميولونها  بها،  يقومون  والذين  النفقات  ملعرفة حجم هذه  الإح�ضاءات  وت�ضتخدم هذه 

اجلماعية  النفقات  ومتثل  فيها.  امل�ضرتكة  والقطاعات  املوؤ�ض�ضات  بني  والتعاون  منها  والغر�ص 

)Intramural R&D expenditures( كل النفقات اجلارية )مبا يف ذلك نفقات عن�ضر 

العمل والتكاليف الأخرى(، بالإ�ضافة اإىل نفقات راأ�ص املال الثابت الإجمايل )مثل الإنفاق على 

خالل  الإح�ضائية  الوحدة  �ضمن  املنجز  والتطوير  للبحث  واملعدات(  والآلت  املباين  الأر�ص، 

الفرتة املرجعية املحددة، بغ�ص النظر عن م�ضدر الأموال. وقد حدث تغيري كبري يف التنقيح 

 )SNA( العاملي يف عام 2008 لطريقة ادخال البحث والتطوير يف نظام احل�ضابات القومية

وذلك باإدخالها كتكوين راأ�ص املال، مبعنى “ا�ضتثمار”. 

والإح�ضائية الكلية الرئي�ضية امل�ضتخدمة لو�ضف اأن�ضطة البحث والتطوير يف الدولة هي 

 Gross Domestic Expenditure on( الإنفاق املحلي الإجمايل على البحث والتطوير

R&D )GERD(، والتي تغطي جميع نفقات البحث والتطوير الذي مت اإجنازه يف داخل الدولة 
خالل الفرتة املرجعية املحددة، وهي املوؤ�ضر الرئي�ضي للمقارنات الدولية يف هذا اجلانب. اأما 

العاملون فيه فهم الأفراد املوظفون يف املوؤ�ض�ضة وامل�ضاهمون اخلارجيون يف اأن�ضطتها النتاجية، 

م�ضتويات  لديهم  الذين  املتخ�ض�ضون  عاليًا،  تدريبًا  املدربون  الباحثون  عامة:  ب�ضورة  وي�ضمل 

تنفيذ  مبا�ضر يف  ب�ضكل  ي�ضهمون  الذين  الدعم  وموظفي  والتدريب،  التقنية  من اخلربة  عالية 

م�ضاريع واأن�ضطة البحث والتطوير. ويت�ضمن موؤ�ضر قيا�ص العاملني يف البحث والتطوير )�ضواء 

اأ�ضخا�ص يعملون داخل املوؤ�ض�ضة اأو موظفني خارجيني( ثالثة اأنواع من البيانات:

)HC : Head count( عدد العاملني اأو املوؤ�ضر العددي للعاملني )اأ(

)ب( اأن�ضطة العاملني يف البحث والتطوير مقّومًا مبعيار الدوام الكامل للعامل )FTE( اأو 

ب�ضخ�ص/عدد ال�ضنوات.

والعمر  والتطوير،  البحث  يف  وظيفتهم  اجلن�ص،  ذلك  يف  مبا  العاملني،  خ�ضائ�ص  )ج( 

واملوؤهل الر�ضمي.
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مُيّثل قطاع الأعمال التجارية )Business enterprise( اجلزء الأكرب من نفقات 

البحث والتطوير ومن العاملني يف هذا املجال يف معظم البلدان ال�ضناعية. ويجب اأن ناأخذ يف 

والتطوير اخلا�ضة  البحث  اأن�ضطة  لإدارة  املوؤ�ض�ضات  ت�ضتخدمها  التي  املتعددة  املناهج  العتبار 

وتبادل  وانتاج  بتمويل  م�ضرتكة،  ب�ضورة  تقوم،  قد  ال�ضلة  ذات  املوؤ�ض�ضات  اأن  خ�ضو�ضًا،  بها. 

وا�ضتخدام املعرفة الناجتة عن البحث والتطوير بطرق متنوعة وخمتلفة. ومتثل الهياكل التجارية 

البحث  قيا�ص  يف  كبريًا  حتديا  اجلن�ضيات  متعددة  املوؤ�ض�ضات  ت�ضتخدمها  التي  خا�ضة  املعقدة 

والتطوير. بال�ضافة اىل حتدي توقيت اأن�ضطة البحث والتطوير حيث اأن هذه الأن�ضطة يف بع�ص 

وقيا�ضها.  حتديدها  ال�ضعب  من  وبالتايل  م�ضتمرة،  ولي�ضت  عر�ضية،  اأن�ضطة  تكون  املوؤ�ض�ضات 

وينطوي جمع البيانات من موؤ�ض�ضات الأعمال على عدد من التحديات العملية، بدءا من حتديد 

املوؤ�ض�ضات التي تقوم بالبحث والتطوير وو�ضوًل اإىل احل�ضول على بيانات عنها كما هو مطلوب 

)يف الدليل الوروبي مثاًل(، والتعامل مع �ضرية امل�ضح وتقليل عبء ال�ضتجابة على امل�ضاركني.

وي�ضم قطاع الأعمال التجارية )Business enterprise( جميع �ضركات املقيمني 

العام.  القطاع  اأعمال  وموؤ�ض�ضات  اخلا�ص  القطاع  اأعمال  موؤ�ض�ضات  من  وكاًل  الدولة،  بداخل 

بالإ�ضافة اإىل الفروع الفردية من املوؤ�ض�ضات غري املقيمة لأنها منخرطة يف الإنتاج القت�ضادي 

 Non-Profit Institutions( يف الدولة، وجميع املوؤ�ض�ضات غري الهادفة للربح للمقيمني

الكلية  والإح�ضائية  الأعمال.  رجال  تخدم  اأو  لل�ضوق  وخدمات  �ضلع  تنتج  والتي   ))NPIs(

الرئي�ضية امل�ضتخدمة لو�ضف وقيا�ص اأداء البحث والتطوير داخل قطاع موؤ�ض�ضات الأعمال اخلا�ص 

 )BERD( Business( والتطوير  البحث  على  الأعمال  موؤ�ض�ضات  اإنفاق  هي  واحلكومي 

 .)enterprise Expenditure on R&D

وت�ضمل موؤ�ضرات قيا�ص ن�ضاط البحث والتطوير يف هذه املوؤ�ض�ضات:

 الإنفاق على البحث والتطوير. 	 

 الأفراد العاملني يف البحث والتطوير.	 

 وم�ضادر متويل البحث والتطوير.	 

وتوزيع البحث والتطوير من حيث البحوث الأ�ضا�ضية والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي.	 
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يقا�ص ن�ضاط البحث والتطوير الذي تقوم به املوؤ�ض�ضات التابعة لقطاع الأعمال اخلا�ضة 

واحلكومية من خالل النفاق على البحث والتطوير والنفاق على الأفراد العاملني فيه على حد 

�ضواء. و�ضوف نركز على هذين املوؤ�ضرين:

- الإنفاق على البحث والتطوير: ويتعلق بح�ضاب تكاليف البحث والتطوير.

- العاملني بالبحث والتطوير.

2.2.3 ح�ساب تكاليف البحث والتطوير يف املوؤ�س�سة

واملعلومات  والتطوير  بالبحث  ال�ضلة  ذات  املعلومات  بني  الت�ضاق  �ضمان  اأجل  من 

جتمع  التي  الوطنية  الإح�ضائية  املكاتب  على  يجب  امل�ضح،  يف  امل�ضاركني  من  املتاحة  الأخرى 

املثال:  �ضبيل  على  بذلك.  القيام  عند  املحا�ضبية،  العالقات  مراجعة  والتطوير  البحث  بيانات 

ينبغي اأن تكون تكاليف عمالة البحث والتطوير اأقل من اجمايل تكاليف اليد العاملة الكلية يف 

املوؤ�ض�ضة )اأو ت�ضاويها حتت �ضرط اأن جميع الأ�ضخا�ص الذين يعملون بدوام كامل ي�ضرتكون يف 

البحث  تكاليف  يف  الراأ�ضمالية  والتطوير  البحث  نفقات  تدرج  اأن  وينبغي  والتطوير(.  البحث 

األ  للموؤ�ض�ضة.  ويجب  الكلي  الراأ�ضمايل  الإنفاق  اأكرب من  والتطوير، وبالتايل يجب ان ل تكون 

تتجاوز جمموع تكاليف البحث والتطوير عموما القيمة امل�ضافة التي تاأتي بها املوؤ�ض�ضة يف ال�ضنة 

املرجعية. وبالن�ضبة للموؤ�ض�ضات التي تقوم بالبحث والتطوير امل�ضتمر اأو الدائم، فيمكن اعتبار 

البحث والتطوير جزءًا ثابتًا من القيمة امل�ضافة على مدى عدة �ضنوات. وت�ضاعد مراقبة هذه 

العالقات على التقليل من الأخطاء يف تقارير بيانات البحث والتطوير، وبالتايل حت�ضني جودة 

البيانات ال�ضاملة.

3.2.3 موظفي البحث والتطوير يف املوؤ�س�سة

هناك حاجة مماثلة لتنا�ضق جماميع العاملني يف تقارير املوؤ�ض�ضات ويف بيانات البحث 

والتطوير التي مت جمعها. ويجب قيا�ص القوى العاملة بالبحث والتطوير يف موؤ�ض�ضات الأعمال، 

ف�ضال عن م�ضاركة املوظفني اخلارجيني يف ان�ضطة البحث والتطوير اجلماعية. ومُيكن اأن تقوم 

وحدة التقارير بالفح�ص الأوىل لن�ضاط البحث والتطوير يف الفرتة املرجعية من قبل الأ�ضخا�ص 

العاملني يف املوؤ�ض�ضة. وت�ضهل التغطية الكاملة مل�ضاهمتهم يف البحث والتطوير - �ضواء من حيث 
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رواتبهم  بيانات  ت�ضتخدم  الوحدة  كانت  اإذا  العمل،  وتكلفة  يعادلها(  ما  كامل  )بدوام  الوقت 

مبا�ضرة بحيث تدرج العاملني بدوام جزئي واملتدربني. واإذا كانت هذه البيانات متاحة من �ضجل 

اأعمالهم اأو م�ضادر اإدارية اأخرى، يجب على املكاتب الإح�ضائية الوطنية التاأكد تنا�ضق جماميع 

املوظفني املر�ضودة، على �ضبيل املثال: ينبغي ان ل يكون جمموع املوظفني يف البحث والتطوير 

من  والتطوير  البحث  موظفي  توزيع  معرفة  ويجب  الكلي.  املوظفني  جمموع  من  اأكرب  الداخلي 

اأو غريهم من موظفي الدعم  خالل وظائفهم )الباحثني، الفنيني وما يعادلهم من املوظفني، 

وتوزيعاتهم  العاملني  وعدد  كامل  بدوام  العاملني  عن  البيانات  كل  جمع  ويتعني  والت�ضيري(. 

الدميغرافية مثل: اجلن�ص والعمر وم�ضتوى التاأهيل.

ملخ�ص فئات الإنفاق التجميعية للبحث والتطوير

اإجمايل التكلفة التجميعية

	 التكاليف احلالية

• التكاليف الداخلية للعمل للموظفني يف للبحث التطوير
• التكاليف اجلارية الأخرى

• املوظفني اخلارجيني يف البحث والتطوير 
• �ضراء اخلدمات، با�ضتثناء خدمات املوظفني اخلارجيني يف البحث والتطوير    

    )تف�ضيل اختياري(

• �ضراء املواد )تف�ضيل اختياري(
• اأخرى، مل ت�ضنف يف مكان اآخر )على �ضبيل املثال، تكاليف الإدارة العامة( 

	تكاليف راأ�ص املال

• الأرا�ضي واملباين
• الأر�ص )تف�ضيل اختياري(
• املباين )تف�ضيل اختياري( 

• اآلت ومعدات
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	)معدات املعلومات والت�ضالت )تف�ضيل اختياري

	 )معدات النقل )تف�ضيل اختياري

	 )اآلت وجتهيزات اأخرى )تف�ضيل اختياري

	 ر�ضملة برامج الكمبيوتر

	 منتجات امللكية الفكرية الأخرى

ملحوظة :ل ينبغي اأن تدرج ال�ضتهالك يف جماميع الإنفاق ب�ضكل جماعي، ولكن يجب 

اأن يتم الإبالغ اأو الف�ضاح عنها ب�ضكل منفرد. 

3.3 قيا�س احلوافز والنظم املوؤ�س�سية

ت�ضّنف املوؤ�ض�ضة على اأنها موؤ�ض�ضة تقودها املعرفة )موؤ�ض�ضة معرفية( وفقا لالتي:

1. القدرة على خلق واحلفاظ على كونها موؤ�ض�ضة حتركها ثقافة املعرفة.
2. القدرة على تطوير العاملني يف جمال املعرفة من خالل القيادة العليا بالإدارة.

القدرة  املعرفة )مبعنى  3. القدرة على تطوير وتقدمي منتجات، خدمات، حلول قائمة على 
على البتكار(.

4. القدرة على اإدارة وتعظيم قيمة راأ�ص املال الفكري للموؤ�ض�ضة.
5. القدرة على خلق واحلفاظ على بيئة تعاونية يتم فيها ت�ضارك املعرفة على م�ضتوى املوؤ�ض�ضة.

.)Learning institution( 6. القدرة على خلق واحلفاظ على اأنها موؤ�ض�ضة متعلمة
املال  القيمة امل�ضافة وراأ�ص  واأ�ضحاب امل�ضلحة خللق  العمالء  اإدارة معرفة  7. القدرة على 

الفكري للموؤ�ض�ضة.

8. القدرة على حتويل معرفة املوؤ�ض�ضة اإىل قيمة اإ�ضافية للم�ضاهمني ولأ�ضحاب امل�ضلحة )اأو  
لقيمة اإ�ضافية اجتماعية للموؤ�ض�ضات غري الربحية والقطاع العام(.

رابعًا: واقع وحتديات املوؤ�س�سات العربية من منظور اقت�صاد املعرفة

ن�ضتعر�ص يف هذا اجلزء الواقع والتحديات التي تواجه املوؤ�ض�ضات العربية من منظور 

اقت�ضاد املعرفة من خالل املحاور التالية:
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- حتليل موؤ�ضرات اقت�ضاد املعرفة اقت�ضاد املعرفة يف املوؤ�ض�ضات العربية.

- حتديات بيئة الأعمال لقطاع ال�ضركات العربية.

- التناف�ضية، التجارة، البتكار والإدارة يف ال�ضركات العربية.

1.4 حتليل موؤ�سرات اقت�ساد املعرفة يف املوؤ�س�سات العربية

�ضوف يتم حتليل اقت�ضاد املعرفة يف املوؤ�ض�ضات العربية من خالل هذه املوؤ�ضرات:

موؤ�ضرات عمالة املعرفة.	 

موؤ�ضرات البحث والتطوير.	 

موؤ�ضرات التمويل.	 

موؤ�ضرات اأخرى.	 

1.1.4 عمالة املعرفة يف الدول العربية

ل �ضك اأن اأهم التحديات التي تواجه املوؤ�ض�ضات العربية هي توفري عمالة املعرفة وراأ�ص 

املال الب�ضري الذي مُيكنها من حتويل اأن�ضطتها من اأن�ضطة تقليدية اإىل اأن�ضطة معرفية وابتكارية. 

الدول  يف  لل�ضركات  املتاحة  الب�ضري  املال  راأ�ص  توفر  موؤ�ضرات  بع�ص  يبني   )2( رقم  واجلدول 

الكمي والنوعي  التعليم  )2( م�ضتوى توفر  الواردة يف اجلدول رقم  املوؤ�ضرات  العربية. وتعك�ص 

مقا�ضًا مبوؤ�ضرات ن�ضبة الت�ضجيل يف التعليم بعد الثانوي من جملة الطالب وجودة نظام التعليم 

ويعطي هذا اجلدول ترتيب الدول العربية مقارنة بدول العامل الأخرى وفقًا لتقرير التناف�ضية 

العاملي لعام 2018. وقد بلغ متو�ضط ن�ضبة الت�ضجيل يف التعليم بعد الثانوي يف الدول العربية 

امل�ضمولة باجلدول 32.5 %، مبعنى اأن حوايل ثلث الطالب فقط هم الذين يوا�ضلون درا�ضتهم 

اأن  يتبني  التعليم  موؤ�ضر جودة  مع  للتعليم  الكمي  املوؤ�ضر  مقارنة  وعند  الثانوي.  بعد  ما  ملراحل 

كل الدول العربية املدرجة يف اجلدول ف�ضلت يف حتقيق ترتيب عاملي مرموق يف املوؤ�ضرين معًا 

عاملي  ترتيب  ولبنان  والإمارات  قطر  كل من  املثال حققت  �ضبيل  فعلى  ال�ضعودية(.  )با�ضتثناء 

مرتفع يف موؤ�ضر اجلودة فحتلت املراتب: 5، 12، 18 على التوايل ولكن جاءت هذه الدول يف 

ترتيب متاأخر يف موؤ�ضر ن�ضبة الت�ضجيل يف التعليم بعد الثانوي فاحتلت املراتب 105، 94، 73 

على التوايل. ومتثل هذه املوؤ�ضرات حتديًا كبريًا للموؤ�ض�ضات العربية يف التحول ملوؤ�ض�ضات قائمة 
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عمالة  �ضعف  اىل  يوؤدي  التعليم  يف  النوعي  اأو  الكمي  اجلانب  فنق�ضان  املعرفة،  اقت�ضاد  على 

املعرفة باملوؤ�ض�ضات العربية وبالتايل بطء وترية التحول فيها.

وبلغت ن�ضبة العمالة يف اخلدمات كثيفة املعرفة كن�ضبة من جملة القوى العاملة 36.1 % 

% يف املغرب كاأدنى  يف الإمارات كاأعلى دولة من الدول امل�ضمولة يف اجلدول رقم )2( ون�ضبة 6.8 

ن�ضبة. وترتواح ن�ضبة ال�ضركات التي توفر تدريب ر�ضمي كن�ضبة من جملة ال�ضركات العاملة بني 

البتكار  لتقرير  وفقًا  بياناتها  توفرت  التي  الدول  الأردن من  % يف   3.4 و  تون�ص  % يف   28.9
العاملي لعام 2017. وتو�ضح هذه البيانات احلاجة اإىل زيادة كمية وجودة العاملني باملجالت 

املعرفية لتوفري العمالة املعرفية الكافية لنقل ال�ضركات العربية اإىل �ضركات معرفية. 

اجلدول رقم )2(: موؤ�ضرات التعليم والتدريب يف الدول العربية

ن�ضبة ال�ضركات التي توفر 

تدريب ر�ضمي

ن�ضبة العمالة يف اخلدمات 

كثيفة املعرفة

م�ضتوى جودة نظام 

التعليم

ن�ضبة الت�ضجيل يف 

التعليم بعد الثانوي

الرتتيب 

العاملي

الن�ضبة من جملة 

ال�ضركات العاملة

الرتتيب 

العاملي

الن�ضبة من 

القوى العاملة

الرتبيب 

العاملي

العالمات 

)7-1(

الرتتيب 

العاملي
الن�ضبة

83 17.3 95 10.0 97 3.2 74 36.9 اجلزائر

0 0.0 71 20.9 24 4.6 68 43.3 البحرين

91 5.2 40 33.9 130 2.5 76 36.2 م�ضر

92 3.4 0 0.0 43 4.2 64 44.9 الأردن

0 0.0 0 0.0 89 3.3 87 27 الكويت

58 26.6 45 31.8 18 5 73 38.5 لبنان

137 1.9 124 5.3 موريتانيا

59 26.3 99 6.8 120 2.7 85 28.1 املغرب

0 0.0 0 0.0 75 3.6 57 50.5 عمان

0 0.0 84 16.1 5 5.6 105 14 قطر

0 0.0 52 27.3 41 4.3 40 63.1 ال�ضعودية

53 28.9 70 21.0 103 3.1 79 34.6 تون�ص

0 0.0 33 36.1 12 5.3 94 22 المارات

86 14.3 87 15.0 133 2.3 114 10 اليمن

امل�ضدر: تقرير التناف�ضية 2018، تقرير البتكار العاملي 2017

2.1.4 االإنفاق على البحث والتطوير يف املوؤ�س�سات العربية:

يعترب النفاق على البحث والتطوير من اأهم مدخالت البتكار يف املوؤ�ض�ضات. واجلدول 

املحلي  الناجت  من  كن�ضبة  العربية  ال�ضركات  يف  والتطوير  البحث  على  الإنفاق  يبني   )3( رقم 
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البحث  على  الإنفاق  موؤ�ضرات  يف  العاملي  العربية  الدول  ترتيب  اجلدول  يعطي  كما  الإجمايل. 

هذه  يف  العربية  الدول  اأداء  ويتفاوت  بالدولة.   الأعمال  موؤ�ض�ضات  بوا�ضطة  املنفذ  والتطوير 

املوؤ�ضرات وجاءت دولة الإمارات يف الرتتيب العاملي رقم 39 يف موؤ�ضر الإنفاق املنفذ بوا�ضطة 

موؤ�ض�ضات الأعمال وبن�ضبة 0.41 % من الناجت املحلي الإجمايل. كما احتلت الإمارات املرتبة 

وتاأتي   .%  74.3 وبن�ضبة  الأعمال  موؤ�ض�ضات  بوا�ضطة  املمول  الإنفاق  موؤ�ضر  يف  عامليًا  الرابعة 

املغرب يف املركز الثاين عربيًا واملركز رقم 51 عامليًا يف موؤ�ضر النفاق املمول بوا�ضطة موؤ�ض�ضات 

الأعمال. وتعك�ص هذه املوؤ�ضرات الواردة يف اجلدول �ضعف النفاق على البحث والتطوير كن�ضبة 

من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية.

اجلدول رقم )3(: النفاق على البحث والتطوير يف ال�ضركات العربية كن�ضبة 

من الناجت املحلي الإجمايل

النفاق املمول بوا�ضطة موؤ�ض�ضات 

العمال

النفاق املنفذ بوا�ضطة موؤ�ض�ضات 

الأعمال

الرتتيب العاملي الن�ضبة الرتتيب العاملي الن�ضبة

4 74.29 39 0.41 المارات

NA NA NA NA ال�ضعودية

58 24.18 60 0.12 قطر

60 21.77 78 0.02 البحرين

86 1.41 NA NA الكويت

61 21.37 73 0.04 عمان

NA NA NA NA الأردن

NA NA NA NA لبنان

76 6.2 72 0.04 م�ضر

64 18.5 61 0.12 تون�ص

51 29.94 50 0.21 املغرب

NA NA NA NA اجلزائر

NA NA NA NA اليمن

                  امل�ضدر: التقرير العاملي لالبتكار 2017 .
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3.1.4 االإدارة واحل�سول على التمويل يف املوؤ�س�سات العربية

من  العربية  الدول  يف  التمويل  على  املوؤ�ض�ضات  ح�ضول  �ضهولة  م�ضتوى  معرفة  ميكن 

خالل ا�ضتعرا�ص موؤ�ضر �ضهولة احل�ضول على التمويل ومقارنة الدول العربية مع غريها من دول 

العامل الأخرى. واجلدول رقم )4( يبنّي هذا املوؤ�ضر يف الدول العربية والرتتيب العاملي لها. ومن 

العامل الأخرى،  التمويل مقارنة مبناطق  العربية على  ال�ضركات  اجلدول يتبني �ضعوبة ح�ضول 

حيث جاء اأف�ضل ترتيب عاملي ح�ضلت عليه الدول العربية يف هذا املوؤ�ضر هو املركز رقم 72 يف 

كل من ال�ضعودية وم�ضر.

ولتاأكيد اأهمية وجود الإدارة املعرفية لتحويل املوؤ�ض�ضات العربية اىل موؤ�ض�ضات قائمة 

هذا  وي�ضري  العالية.   املهنية  ذات  الإدارة  على  العتماد  مبوؤ�ضر  ن�ضتعني  املعرفة  اقت�ضاد  على 

يف  العالية  املهنية  ذات  الإدارة  على  تعتمد  ل  العربية  الدول  من  العظمى  الغالبية  اأن  املوؤ�ضر 

موؤ�ض�ضاتها با�ضتثناء دول الإمارات وقطر والبحرين والتي حازت الرتتيب العاملي 18، 23، 35. 

كما هو مو�ضح باجلدول رقم )4 (.

اجلدول رقم )4(: التمويل والإدارة يف املوؤ�ض�ضات العربية

العتماد على الدارة ذات املهنية العالية �ضهولة احل�ضول على التمويل

الرتتيب العاملي العالمات )7-1( الرتتيب العاملي العالمة

18 5.3 84 45 المارات

52 4.5 72 50 ال�ضعودية

23 5.4 108 30 قطر

35 4.8 84 45 البحرين

122 3.4 98 40 الكويت

60 4.5 104 35 عمان

84 4 126 0 الأردن

96 3.8 98 40 لبنان

92 3.9 72 50 م�ضر

88 3.9 84 45 تون�ص

79 4 84 45 املغرب

132 2.9 124 10 اجلزائر

134 2.4 126 0 اليمن

            امل�ضدر: التقرير العاملي لالبتكار 2017 .
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وموؤ�ض�ضات  ال�ضركات  بني  التعاون  مثل  اأخرى  اأداء  مبوؤ�ضرات  ال�ضتعانة  ميكن  كما 

التعليم واإنت�ضار العناقيد ال�ضناعية وكثافة املن�ضئات اجلديدة والقدرة على خلق منوذج اعمال 

جديد لت�ضليط ال�ضوء على م�ضتوى توفر هذه اجلوانب املهمة يف اقت�ضاد املعرفة يف ال�ضركات 

يف  امل�ضرتك  التعاون  �ضعف  اىل  املوؤ�ضرات  هذه  قيم  وت�ضري  العاملي.  بامل�ضتوى  مقارنة  العربية 

جمال البحث والتطوير وتبادل املعارف بني ال�ضركات املنتجة من جانب واجلامعات وموؤ�ض�ضات 

التعليم العايل الأخرى من اجلانب الخر يف الكثري من الدول العربية التي تتوفر بها بياناتها يف 

تقرير البتكار العاملي لعام 2017 كما هو مبنّي يف اجلدول رقم )5(. كما يو�ضح اجلدول اأي�ضًا 

م�ضتوى انت�ضار العناقيد ال�ضناعية يف عدد من الدول العربية التي تتوفر بياناتها. ومنه يت�ضح اأن 

الدور الذي تقوم به هذه العناقيد يعترب جيدًا يف الدول العربية مقارنة بالدول العاملية الأخرى. 

فقد احتلت الكثري من الدول العربية مركزًا عامليًا مرموقًا يف هذا اجلانب مثل الإمارات وقطر 

تبني  اأن  قوة ميكن  نقطة  املوؤ�ضر  الأداء يف هذا  ويعترب  وم�ضر.  والأردن  والبحرين  وال�ضعودية 

لأن وجود هذه  املعرفة  اقت�ضاد  قائمة على  موؤ�ض�ضات  اإىل  للتحول  الدول  موؤ�ض�ضات هذه  عليها 

العناقيد يتيح لل�ضركات فر�ضة تبادل املعارف والتكنولوجيا وترقية الأداء. 

مقا�ضة  اجلديدة  الأعمال  من�ضئات  كثافة  م�ضتوى   )5( رقم  اجلدول  يو�ضح  وباملثل، 

وفقًا لت�ضجيل من�ضئات الأعمال اجلديدة لكل 1000 �ضخ�ص يف الفئة العمرية )15-64(. وقد 

احتلت ال�ضعودية املركز الأول عربيًا واملركز رقم 51 عامليًا من بني الدول التي توفرت بياناتها. 

وقد جاء اأداء الدول العربية املدرجة يف اجلدول متقاربًا اىل حد كبري يف هذا املوؤ�ضر. كما يو�ضح 

اجلدول اأي�ضًا م�ضتوى اأداء الدول العربية يف موؤ�ضر مقدرة تكنولوجيا احلا�ضوب واملعلومات على 

خلق  يف  التكنولوجيا  هذه  اإ�ضهام  اإىل  بالإ�ضافة  جديدة.  اأعمال  منوذج  تخلق  ال�ضركات  جعل 

ال�ضركة  داخل  يف  والهاتف  النرتنت  خالل  من  والعمل  البعد  على  من  والعمل  افرتا�ضية  فرق 

اأداء  virtual team، remote working، telecommunicating( وقد تفاوت   (

الدول العربية يف هذه املوؤ�ضرات اأي�ضًا.
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اجلدول رقم )5(: موؤ�ضرات اأخرى عن اقت�ضاد املعرفة باملوؤ�ض�ضات العربية

م�ضاعدة التكنولوجيا 

)ICT( على خلق 

منوذج اأعمال جديد

م�ضاعدة 

التكنولوجيا 

)ICT( على خلق 

منوذج موؤ�ض�ضي 

جديد

كثافة املن�ضئات اجلديدة
تطور العناقيد 

ال�ضناعية

التعاون بني 

ال�ضركات 

واجلامعات

الرتتيب 

العاملي

العالمة 

)7-1(

الرتتيب 

العاملي

العالمة 

)7-1(

الرتتيب 

العاملي

موؤ�ض�ضة 

جديدة لكل 

الف �ضخ�ص

الرتتيب 

العاملي

العالمة 

)7-1(

الرتتيب 

العاملي

العالمة 

)7-1(

10 5.8 13 5.5 58 1.4 2 5.4 24 4.5 المارات

33 5.1 51 4.4 0 0 22 4.6 54 3.5 ال�ضعودية

11 5.8 16 5.3 51 1.7 9 5.2 10 5.2 قطر

42 5.0 45 4.5 0 0 23 4.6 42 3.7 البحرين

89 4.2 85 3.8 0 0 46 3.9 113 2.6 الكويت

83 4.3 83 3.8 69 1.0 61 3.7 51 3.6 عمان

48 4.9 64 4.2 72 1.0 30 4.3 37 3.8 الأردن

109 3.9 105 3.5 0 0 53 3.8 48 3.6 لبنان

97 4.0 88 3.7 99 0.1 31 4.3 121 2.4 م�ضر

69 4.5 99 3.6 56 1.5 97 3.2 98 3.0 تون�ص

53 4.7 78 3.9 54 1.5 74 3.6 93 3.1 املغرب

115 3.7 120 2.8 83 0.6 105 3.1 108 2.7 اجلزائر

123 2.8 123 2.5 0 0 115 2.9 123 1.9 اليمن

امل�ضدر: التقرير العاملي لالبتكار 2017.

2.4 حتديات بيئة االأعمال لقطاع ال�سركات العربية

�ضوف نركز يف هذا اجلزء على تقرير م�ضح ال�ضركات يف الدول العربية 2016 الذي 

اأ�ضدره البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية وبنك ال�ضتثمار الأوروبي بال�ضرتاك مع البنك 

جري ال�ضتطالع على 8 دول عربية متو�ضطة الدخل وهي م�ضر والأردن ولبنان 
ُ
الدويل. وقد اأ

واملغرب وتون�ص وال�ضفة الغربية واليمن وجيبوتي يف العام 2014-2013 وبلغ عدد ال�ضركات 

التي اأجري عليها امل�ضح اأكرث من 6000 �ضركة، كلها �ضركات يف القطاع اخلا�ص متار�ص الن�ضاط 

القت�ضادي يف قطاعات ال�ضناعات التحويلية واخلدمات. 
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ويو�ضح ال�ضكل رقم )7(، اأهم التحديات التي تواجه بيئة الأعمال يف املوؤ�ض�ضات العربية.

امل�ضدر: البنك الأوروبي لعادة العمار 2016

ويف ال�ضياق ذاته، جتابه قطاع ال�ضركات يف الدول العربية العديد من التحديات من 

اأهمها عدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والذي اأثر �ضلبًا على اإنتاجية ال�ضركات يف كل من م�ضر، لبنان، 

تون�ص، اليمن، وفل�ضطني وغريها من الدول العربية ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر. والف�ضاد الذي 

احلكومي  القطاع  مع  والتفاعل  الو�ضول  من  اخلا�ص  القطاع  �ضركات  وحرمان  منع  يف  يت�ضبب 

وبالتايل �ضياع كثري من الفر�ص ال�ضتثمارية لقطاع ال�ضركات اخلا�ضة بالإ�ضافة اإىل اخلوف من 

�ضيطرة املجموعات ذات امل�ضلحة على القرار احلكومي مما يجعل بع�ص ال�ضركات ل تف�ضح عن 

بيانات اأن�ضطتها خوفًا من العواقب العك�ضية عليها. كما توؤدي م�ضكلة انقطاع التيار الكهربائي 

بني  الأعمال  بيئة  ل�ضعف  ال�ضلبية  الآثار  تتكافاأ  ول  الإنتاجية.  وتدين  املبيعات  يف  خ�ضائر  اإىل 

ال�ضركات الكبرية وال�ضغرية. فتتاأثر ال�ضركات الأخرية ب�ضكل اأكرب من م�ضاكل الف�ضاد والكهرباء 

والتمويل.

يف  ال�ضركات  تواجه  التي  التحديات  اأكرب  من  التمويل  على  احل�ضول  م�ضكلة  وتعترب 

الدول العربية، ورغم كرب حجم القطاع امل�ضريف يف الدول العربية اإل اأن امل�ضتفيد احلقيقي من 

التمويل هو جمموعة �ضغرية من ال�ضركات ال�ضخمة فقط. كما اأن العديد من ال�ضركات اخلا�ضة 

يف املنطقة العربية معزولة متامًا عن النظام امل�ضريف، خا�ضة ال�ضركات ال�ضغرية والتي ل متلك 

نظام مراجعة وتدقيق داخل ال�ضركة.
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 وتت�ضف ال�ضركات يف املنطقة ب�ضورة عامة ب�ضعف الديناميكية )مبعنى انتقال ال�ضركة 

من �ضركة �ضغرية اإىل �ضركة كبرية اأو العك�ص(، وغالبًا ما تكون ال�ضركات ذات اإنتاجية العامل 

العالية هي الأ�ضرع منوًا. وقد تاأثرت ال�ضركات عالية النمو �ضلبًا بنق�ص مهارات القوى العاملة.

3.4 االبتكار والتناف�سية والتجارة يف ال�سركات العربية

الأ�ضا�ضي  البتكار  �ضور  من  �ضورة  يف  العربية  املنطقة  �ضركات  ثلث  يقارب  ما  دخلت 

مثل: اإدخال منتج جديد اأو اأدخال معاجلة جديدة اأو طرق تنظيم جديدة اأو ت�ضويق جديد. ويقوم 

هذا الن�ضاط البتكاري على تكييف بع�ص املنتجات لتتوافق مع الأحوال املحلية ومن خالل ترقية 

يف  البتكار  ويرتبط  احلديثة.  التكنولوجيا  مع  لتتوافق  ال�ضركة  يف  امل�ضتخدمة  والآلت  املعدات 

ال�ضركات العربية بتوفر الأحوال امل�ضاعدة مثل وجود راأ�ص املال الب�ضري، احل�ضول على املعرفة، 

احل�ضول على التمويل املنا�ضب. وتتمّيز ال�ضركات التي متار�ص الت�ضدير وال�ضترياد باأنها اأكرث 

قابلية لالبتكار من غريها ب�ضبب اإدخال التكنولوجيا املبتكرة الذي يرتبط بدوره بتوفر التمويل، 

جديد  منتج  لإدخال  قابلية  اأكرث  تكون  التمويل  على  احل�ضول  على  املقدرة  لها  التي  فال�ضركات 

اإنتاجية  بارتفاع  اإيجابيًا  العربية  املوؤ�ض�ضات  يف  البتكاري  الن�ضاط  ويرتبط  جديدة.  معاجلة  اأو 

العامل يف املنطقة، ولكن بدرجة اأقل من مناطق العامل الأخرى ب�ضبب �ضعف املناف�ضة يف اأ�ضواق 

املنطقة. ويوؤدي حت�ضني النظم الإدارية اىل منافع اأكرب من منافع البتكار يف ال�ضركات العربية 

ذات الإدارة ال�ضيئة. اأما يف الدول التي يقل فيها دعم الطاقة، فاإن الإدارة اجليدة يف املوؤ�ض�ضة 

ترتبط بتخفي�ص ا�ضتهالك الطاقة وارتفاع اإنتاجية العامل.

يت�ضبب وجود الت�ضوهات ال�ضوقية وعدم اليقني يف اقت�ضادات الدول العربية يف عدم 

مقدرة ال�ضركات يف املنطقة على رفع اإنتاجها وبالتايل �ضعف تناف�ضيتها العاملية. وعلى الرغم 

من اأن ال�ضركات يف ال�ضرق الأو�ضط غالبًا ما تتمكن من الت�ضدير وال�ضترياد اأكرث من غريها 

من ال�ضركات يف املناطق املماثلة، ال اأنها غالبًا ما تكون �ضركات �ضغرية احلجم. ول تنمو هذه 

ال�ضركات لت�ضبح �ضركات كبرية احلجم ب�ضبب عدم مقدرتها وعدم رغبتها يف زيادة عملياتها 

وتوجد  وغريها.  املدعومة  الطاقة  اأ�ضعار  وت�ضوهات  الأ�ضواق  لدخول  التجارية  احلواجز  لوجود 

غري  القيود  اجلمركية،  التعريفة  قيود  مثل  املنطقة  دول  يف  ال�ضترياد  وجه  يف  كبرية  عقبات 

اجلمركية، وطول الوقت امل�ضتغرق للتخلي�ص اجلمركي.
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خام�سًا: حتليل واقع اقت�ساد املعرفة يف موؤ�س�سات مبتكرة

ن�ضتعر�ص يف هذا اجلزء من الدرا�ضة منوذج ل�ضركة عربية رائدة يف البحث والتطوير 

والبتكار وهي �ضركة املراعي ال�ضعودية ومنوذج ل�ضركة اإيطالية ذات ريادة عاملية يف البتكار بغر�ص 

ت�ضليط ال�ضوء على ال�ضيا�ضات واملبادرات الداعمة للبحث والتطوير والبتكار على م�ضتوى املوؤ�ض�ضة.

1.5  مناذج ل�سركات عربية رائدة يف البحث والتطوير واالبتكار: �سركة املراعي 
ال�سعودية

نبذة عن �سركة املراعي

اأ�ض�ص هذه ال�ضركة الأمري �ضلطان بن حممد بن �ضعود الكبري بال�ضراكة مع الأخوين 

اليرلنديني )Alastair McGuckian، and Paddy(، و ذلك يف عام 1977، ومقرها 

الريا�ص يف ال�ضعودية. وتعمل هذه ال�ضركة يف القطاع ال�ضناعي يف جمال ال�ضناعات الغذائية 

الر�ضع.  حليب  الدواجن،  اخلبز،  الع�ضري،  الزبادي،  الألبان،  منتجاتها:  واأهم  وامل�ضروبات. 

وبلغت مبيعاتها يف عام 2016 قيمة 14.699 مليار ريال، واجمايل اأرباحها 5.834 مليار ريال 

ودخلها ال�ضايف 2.080 مليار ريال، ومعدل منو اأرباحها ال�ضنوية ن�ضبة حوايل 10 % يف نف�ص 

)8A, 8B, 8C(، وتبنّي هذه الأ�ضكال منط املبيعات  العام كما هو مو�ضح يف ال�ضكال رقم 

والرباح والدخل لل�ضركة خالل الفرتة )2012-2016( ومنها تربز الوترية الت�ضاعدية لنمو 

هذه املوؤ�ضرات املالية خالل تلك الفرتة مما يعك�ص �ضالمة ومتانة الأداء املايل لل�ضركة.

امل�ضدر: التقرير املايل ال�ضنوي ل�ضركة املراعي 2017 
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امل�ضدر: التقرير املايل ال�ضنوي ل�ضركة املراعي 2017 

امل�ضدر: التقرير املايل ال�ضنوي ل�ضركة املراعي 2017 

  وا�ضتمرت �ضركة املراعي يف تدعيم مركزها التناف�ضي يف الأ�ضواق العربية من خالل 

املحافظة على جودة منتجاتها وا�ضتخدامها للبحث العلمي والتقنيات احلديثة وتطبيقها لأف�ضل 

قائمة  يف   33 رقم  املركز  املراعي  �ضركة  احتلت  وقد  ال�ضركة.  واأن�ضطة  اأعمال  يف  املمار�ضات 

100 �ضركة يف  اأكرث ال�ضركات ابتكار على م�ضتوى العامل وفقًا لت�ضنيف جملة فورب�ص لأف�ضل 

2017، وح�ضلت ال�ضركة على العديد من جوائز التمّيز نذكر منها على �ضبيل  العامل يف عام 

املثال: جائزة اأف�ضل جهة عمل يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، جائزة �ضمو ال�ضيخ �ضامل العلي 
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واأف�ضل ت�ضنيف لعالمة جتارية عام  ال�ضعودية  اأف�ضل عالمة جتارية يف  للمعلوماتية،  ال�ضباح 

2014، جائزة التميز  2015م، جائزة ال�ضرق الأو�ضط للتميز يف قطاع منتجات الألبان عام 
يف اأعمال الغذاء عام 2014 كاأف�ضل �ضركة اإنتاج يف العامل العربي – دبي، وجائزة يوروموين 

)Euromoney( لأف�ضل �ضركة ُمدارة يف ال�ضرق الأو�ضط عام 2014.

وقد احتلت �ضركة املراعي مراتب مرموقة يف الت�ضنيف العاملي لل�ضركات يف جمالت 

مة وارتفاع الأرباح والقيم ال�ضوقية. واجلدول  العتبار وال�ضمعة الطيبة والأف�ضلية ك�ضركة خمدِّ

العامل.  ال�ضركات يف  لأف�ضل   2017 فورب�ص  قوائم  املراعي يف  �ضركة  ترتيب  يو�ضح   )6( رقم 

 Best( خمدم  كاأف�ضل  عامليًا   101 رقم  املرتبة  احتلت  قد  ال�ضركة  اأن  يتبنّي  اجلدول  ومن 

employer( واملرتبة رقم )33( يف قائمة اأكرث ال�ضركات ابتكارًا، واملرتبة رقم )189( يف 
 ،)Top regarded company( قائمة اأف�ضل ال�ضركات من جانب العتبار وال�ضمعة الطيبة

واملرتبة رقم )1131( عامليًا يف اأعلى الأرباح واملرتبة رقم )811( يف اأعلى القيم ال�ضوقية.

اجلدول رقم )6(: ترتيب �ضركة املراعي يف قوائم فورب�ص 2017 لأف�ضل ال�ضركات يف العامل

الرتتيب قائمة الت�ضنيف

101 اأف�ضل خمدم 

33 اأكرث ال�ضركات ابتكار 

189 Top regarded الأف�ضل من جانب العتبار وال�ضمعة الطيبة

1131 اأعلى الأرباح

811 اأعلى القيم ال�ضوقية

.2017 – )Forbes( امل�ضدر: موقع فورب�ص    

1.1.5 ن�ساط البحث والتطوير يف �سركة املراعي

تتلخ�ص روؤية املراعي يف جمال البحوث والتطوير يف البحث الدائم عن منتجات �ضحية 

وذات قيمة غذائية عالية وتعتمد املراعي يف تنفيذ روؤيتها تلك، على البتكار يف تطوير منتجاتها 

عرب ا�ضرتاتيجية تهدف اإىل تعزيز عمليات طرح املنتجات اجلديدة والرتقاء بكفاءة اإدارة دورة 

حياة املنتجات. وتقود جهود �ضركة املراعي يف البحث والتطوير اإىل اختبار 630 منتجًا جتريبيًا 

مبعدل 65 منتجًا قيد التطوير يف جميع الأوقات طوال العام. 
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وان�ضاء  اجلوائز،  منح  يف  املراعي  �ضركة  يف  والتطوير  البحث  تعزيز  اأن�ضطة  وتتمّثل 

املوؤ�ض�ضات العلمية واإدارة الربامج العلمية التي تقود لالبتكار مثل: جائزة املراعي لالأبداع العلمي 

اإ�ضراف مدينة  اململكة حتت  والباحثني واملخرتعني يف  العلماء  وت�ضجيع  اإىل دعم  والتي تهدف 

امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد قامت ال�ضركة بتاأ�ضي�ص املعهد التقني لالألبان والأغذية 

الأغذية يف  �ضناعة  التوطني يف  برامج  ودعم  �ضعودية متخ�ض�ضة  كوادر  تاأهيل  بهدف   DFP
ال�ضعودية والتي تعترب من اأكرب ال�ضناعات يف اململكة كما قامت املراعي باإطالق برنامج مديري 

امل�ضتقبل قبل عدة �ضنوات الذي يعمل على تاأهيل ال�ضعوديني لتويل املنا�ضب القيادية يف ال�ضركة، 

بالإ�ضافة اإىل برنامج املراعي لقادة الغد ل�ضتقطاب ال�ضباب ال�ضعودي املتميز وان�ضاء اأكادميية 

املراعي يف عام 2014 م، والتي تهدف اإىل جذب وتطوير اأف�ضل الكفاءات ال�ضعودية.

2.1.5 االبتكار والتجديد يف املراعي

تهدف املراعي اىل طرح منتجات جديدة قادرة على املناف�ضة يف ال�ضوق من خالل العتماد 

 لتطوير املنتج وال�ضتفادة املثلى من املوارد. وتندرج عملية التطوير حتت مبادرة 
ٍ
 �ضارم

ٍ
على نظام

املراعي لإدارة البتكار وتنتهج نظامًا مرحليًا )stage-gate( لتحقيق ذلك. وتبداأ هذه املراحل 

بالفكرة املقدمة والتي تخ�ضع اإىل الدرا�ضة وعند اجتيازها لهذه املرحلة بنجاح، تنتقل الفكرة اإىل 

مرحلة “و�ضع حالة عمل” عن املنتج املقرتح.  وبعد تقييم حالة املنتج واملوافقة عليه، تبداأ املرحلة 

الثالثة وهي “التطوير” تتبعها مرحلة “الختبار والتحقق”. وبعد اأن يجتاز املنتج مرحلة الختبار 

وي�ضبح جاهزًا تاأتي املرحلة الأخرية وهي مرحلة اإطالق املنتج ويتم طرحه يف الأ�ضواق ليخ�ضع 

ال�ضركة يف تطبيق  بداأت  الأ�ضواق.  املنتج يف  تقييم جناح  بعد الطالق بهدف  ما  لدرا�ضة  لحقًا 

منوذج املوؤ�ض�ضة الأوروبية لإدارة اجلودة )EFQM( يف عام 2015 لتمكني ال�ضركة من تقدمي 

العام  اجلديدة يف  املنتجات  من  عدد  بتطوير  املراعي  وقامت  الأداء.  التميز يف  م�ضتويات  اأعلى 

اأنواع احلليب بنكهات جديدة واحلليب الفاخر طويل الأجل ويف  2015 حيث مت طرح عدد من 
جمال الدواجن مت طرح �ضاورما دجاج جديدة ودجاج القلي بنكهة الفاهيتا والرتيكي ويف جمال 

املخابر مت طرح �ضاندويت�ضات جديدة مثل �ضاندويت�ص حم�ضو بكرمي اجلنب ولفائف ال�ضاندويت�ص 

الأبي�ص و�ضرائح اخلبز الأبي�ص باحلليب ومعجنات التفاح، ويف جمال الأغذية الأطفال مت طرح 

حليب جديد لالأطفال الر�ضع وحليب متابعة الر�ضاعة وحليب لنمو الطفال.
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وقد اأدت جهود البحث والتطوير والبتكار يف �ضركة املراعي اىل احتالل ال�ضركة ملرتبة 

مرموقة يف الت�ضنيف العاملي لل�ضركات الأكرث ابتكارًا يف العامل حيث احتلت املرتبة رقم 33 من 

�ضمن قائمة اأعلى 100 �ضركة مبتكرة. واجلدول رقم )7( يو�ضح قائمة ال�ضركات الأكرث ابتكارًا 

يف العامل يف عام 2017 وفقًا لرتتيب فورب�ص )Forbes(. وت�ضم القائمة اأعلى 10 �ضركات 

مبتكرة وتوجد 6 منها يف الوليات املتحدة و2 يف الهند وواحدة يف كل من ال�ضني وكوريا وتخلو 

اأعلى  ال�ضعودية يف ت�ضنيف  املراعي  �ضركة  واليابانية. وتدخل  الأوروبية  ال�ضركات  القائمة من 

100 �ضركة مبتكرة يف العامل وهي ال�ضركة الوحيدة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال افريقيا 
املبتكرة  ال�ضركات  قائمة  باإعداد   )Forbes( فورب�ص  قامت  وقد  الت�ضنيف.  هذا  تدخل  التي 

الوقت  يف  مبتكرة  تكون  اأن  يتوقع  التي  ال�ضركات  معرفة  يف  امل�ضتثمرين  مقدرة  على  اعتمادًا 

وهي  البتكار  مكافئة  قيمة  خالل  من  العاملية  ال�ضركات  ت�ضنيف  مت  وقد  وامل�ضتقبل.  احلا�ضر 

ال�ضركات  النقدية من  للتدفقات  القيمة احلالية  ال�ضوقية و�ضايف  الفرق بني قيمتها  عبارة عن 

القائمة )يتم احت�ضابه باأ�ض�ص حما�ضبية حمددة(. 

)Forbes( قائمة ال�ضركات الأكرث ابتكارًا يف العامل يف عام 2017 وفقًا لرتتيب فورب�ص :) اجلدول رقم )7

مكافئة البتكار 

 Innovation(

)Premium
منو املبيعات يف فرتة 

12 �ضهر الرتتيب الدولة ا�ضم ال�ضركة

82.46% 25.87% 1 اأمريكا Salesforce.com
78.43% 73.01% 2 اأمريكا Tesla
72.78% 27.08% 3 اأمريكا Amazon.com
71.72% 15.27% 4 ال�ضني Shanghai RAAS Blood Products
71.54% 30.26% 5 اأمريكا Netflix
70.91% 46.7% 6 اأمريكا Incyte
68.59% 3.03% 7 الهند Hindustan Unilever
68.28% 7.19% 8 الهند Asian Paints
65.85% 23.62% 9 كوريا 

اجلنوبية
Naver

64.4% 18.44% 10 اأمريكا Regeneron Pharmaceuticals

53.07% 6.55% 33 ال�ضعودية
Almarai

املراعي

.2018 ، )Forbes( امل�ضدر: موقع فورب�ص
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ويعد ال�ضتثمار يف املوارد الب�ضرية من اأهم الأهداف ال�ضرتاتيجية التي تدعمها �ضركة 

املراعي يف اإطار �ضعيها اإىل م�ضاعفة املبيعات بحلول العام 2020م. وقد قامت املراعي خالل 

 % العام 2015 بتاأهيل وتوظيف ما ل يقل عن 11,000 موظف، وميثل ال�ضعوديني ما ن�ضبته 40 

التي �ضاهمت  الب�ضرية يف املراعي عددًا من املبادرات  اأطلق ق�ضم املوارد  من هذا العدد. وقد 

التقني  املعهد  وبرنامج   )GPT( امل�ضتقبل مديرو  برنامج  منها  املواهب  اأف�ضل  ا�ضتقطاب  يف 

لالألبان والأغذية واأكادميية املراعي للمبيعات بالإ�ضافة اإىل نادي املراعي.

وجنح ق�ضم املبيعات يف زيادة حجم املبيعات ورفع م�ضتويات الربحية ويعزى الرتفاع 

يف حجم املبيعات اإىل تو�ضيع نطاق و�ضول منتجات ال�ضركة لالأ�ضواق وتعزيز تواجدها من خالل 

بالإ�ضافة  ورفوف،  برادات  املنتجات �ضمن  التجاري وعر�ص  للت�ضويق  ال�ضتثمارات  تخ�ضي�ص 

العربات  ا�ضتخدام  اأدى  كما  املراعي.  داخل  املتبع  الفوري  الطلب  لنظام  امل�ضتمر  التطوير  اإىل 

عربة  كل  يف  امل�ضحونة  املنتجات  عدد  زيادة  اإىل  الألبان  منتجات  لنقل  خ�ضي�ضًا  امل�ضممة 

برامج  اأ�ضفرت  حني  يف  املنتجات.  لت�ضليم  املركبة  بها  تقوم  التي  الرحالت  عدد  من  قلل  مما 

 .%  97 مبقدار  وجاهزيته  الأ�ضطول  هذا  ت�ضغيل  مدة  زيادة  اإىل  املطورة  الداخلية  ال�ضيانة 

ال�ضائق  �ضلوك  اإىل حت�ضني  اأدى  بعد مما  الت�ضال عن  نظام  على  املراعي  مركبات  واعتمدت 

%. وجنحت املراعي يف احل�ضول على �ضهادة �ضالمة الأغذية   40 وتخفي�ص احلوادث بن�ضبة 

ISO 22000:2005، و�ضهادة حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة بهدف التعرف و�ضبط 
خماطر ال�ضالمة الغذائية املرتبطة ب�ضل�ضلة التوريد. وبداأت املراعي بتطبيق نظام الإدارة البيئية 

ISO 14001:2015 يف ال�ضركة بهدف منع وتقليل حجم النفايات ومنع التلوث واحلفاظ على 
الطاقة واملياه.

2.5 درا�سة حالة ل�سركة عاملية مبتكرة
 The Alessi case study سركة الي�سي االإيطالية�

عملية  تعقيد  مدى  ا�ضتك�ضاف  من  متكن  باأنها  العاملية  احلالت  درا�ضات  تتميز 

البتكار والبحث والتطوير واأثرها على اأداء ال�ضركات، وياأتي البتكار من جمموعة وا�ضعة من 

امل�ضادر، وينتج عنه حت�ضني اإنتاجية وزيادة ربحية املوؤ�ض�ضة. وتو�ضح درا�ضة حالة �ضركة الي�ضي 
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اليطالية كيفية اعتماد قدرة ال�ضركة التناف�ضية على جمموعة من ال�ضتثمارات غري امللمو�ضة 

الي�ضي  �ضركة  متّكنت  كيف  احلالة  هذه  وتبني  الإدارية.  والكفاءات  والتنظيم  الت�ضميم،  مثل: 

املطبخ.  اأدوات  قطاع  وهو  التكنولوجية  الكثافة  منخف�ص  تقليدي  قطاع  بنجاح يف  البتكار  من 

والي�ضي هي �ضركة لالأدوات املنزلية واأدوات املطبخ يف اإيطاليا، وتقوم باإنتاج ال�ضلع اليومية من 

البال�ضتيك واملعادن، التي يطّورها اأ�ضهر امل�ضممني العامليني. 

ال�ضكل رقم )9(: بع�ص اأنواع املنتجات التي طّورتها �ضركة الي�ضي اليطالية

امل�ضدر: موقع �ضركة الي�ضي اليطالية.

نبذة عن ال�سركة

تاأ�ض�ضت �ضركة الي�ضي يف عام 1921 بوا�ضطة البريتو الي�ضي وتركز يف ن�ضاطها على 

الأدوات املنزلية واأدوات املطبخ. وتتميز منتجات الي�ضي باجلودة العالية خالل مدة زمنية تقارب 

لت�ضبح واحدة من م�ضانع الت�ضميم الإيطايل  وتطّورت ال�ضركة تدريجيًا  القرن من الزمان. 

والعاملي الرائدة، القادرة على تطبيق خرباتها ومتيزها يف اإدارة الت�ضميم على العديد من اأنواع 

املنتجات املختلفة. ويوجد فروع لل�ضركة يف كل انحاء العامل. والي�ضي �ضركة منفتحة على التغيري 

رائدة الأ�ضياء  الوروبية وهي  والتطوير العاملي، ولديها عالقة قوية مع تقاليد وثقافة املنطقة 

امل�ضنوعة يدويًا مب�ضاعدة الآلة.
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وتعمل �ضركة الي�ضي يف قطاع تقليدي جدًا، حتتاج فيه ال�ضركات مل�ضتوى عايل جدًا من 

احلداثة والإبداع حتى تتمكن من املناف�ضة والبيع يف هذا القطاع، كما اأن كميات الإنتاج فيه تكون 

الإيفاء. وارتبطت �ضركة  الت�ضنيع �ضعبة  يتعلق بجودة  العمالء فيما  العادة قليلة، ومطالب  يف 

الي�ضي مبفهوم »الأ�ضياء امل�ضممة »Designer Objects« بوا�ضطة امل�ضممني امل�ضهورين مثل 

فيليب �ضتارك. وقد كانت ال�ضركة من اوائل امل�ضممني العامليني للعديد من الأدوات املنزلية مثل 

»م�ضمم اأدوات املطبخ«، »غاليات امل�ضمم«، «فر�ضاة اأ�ضنان امل�ضمم»، وهلم جرا. وتتمّثل ر�ضالة 

الي�ضي احلالية يف �ضعيها للح�ضول على ما هو اأكرث تقدمًا من جانب الثقافة، واجلمال والت�ضميم 

كنتيجة  امل�ضمم«  »منتجات  وتربز  �ضخم.  �ضناعي  اإنتاج  اإىل  املجالت  هذه  وترجمة  واجلودة 

للتوفيق امل�ضتمر بني الفن وال�ضناعة، وبني �ضخامة القدرات اخلالقة واحتياجات ال�ضوق.

وتلتزم ال�ضركة باأ�ضلوب ت�ضميم يتم فيه املوازنة بني اأكرث اأمناط الإبداع الدويل تقدمًا 

ورغبات اجلمهور العام. ول حتتفظ �ضركة الي�ضي مب�ضممني داخل ال�ضركة، وعلى الرغم من 

اأعمال  ويتمثل جوهر  لل�ضركة.  التناف�ضية  وامليزة  ال�ضوقي  العر�ص  الت�ضميم هو قلب  فاإن  ذلك 

ال�ضركة يف العثور على، وتكليف وتطوير ت�ضاميم جديدة من امل�ضممني املوهوبني. وقد طّورت 

ال�ضركة اأجنح واأرقي املعاجلات للقيام بذلك. 

وتتمّثل القدرات الرئي�ضية التي مّكنت ال�ضركة من الإبداع العاملي فيما يلي:

وجود الفنيون املهرة الذين يعملون كو�ضطاء بني امل�ضممني ومهند�ضي الت�ضنيع. . 1

حجم . 2 بتحليل  تدعم  جديدة  ت�ضاميم  ان�ضاء  اإمكانية  لتقييم  جاهزة  وقوالب  �ضيغ  وجود 

ال�ضوق املتطورة وحتليل تكلفة ال�ضناعات التحويلية.

وجود �ضبكة من املوردين ذات جودة عالية، وانخفا�ص التكلفة ب�ضبب الإنتاج الكبري. . 3

قدرة ال�ضركة على احلفاظ على حمفظة وا�ضعة واختبار �ضوق الت�ضاميم لفرتات طويلة.. 4

وقد كانت �ضركة الي�ضي رائدة يف ا�ضتخدام مواد �ضناعية جديدة ت�ضاعد على البتكار 

اجلودة  ذات  املكثفة  البال�ضتيكية  املواد  ا�ضتخدام  خ�ضو�ضًا  واملائدة،  املطبخ  اأدوات  جمال  يف 

العالية. وو�ّضعت ال�ضركة اأن�ضطتها م�ضتغلة خرباتها يف اإدارة الت�ضميم يف تقدمي جمموعة من 
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امل�ضاريع امل�ضرتكة واأن�ضطة الرتخي�ص وبراءات الخرتاع مع م�ضنعني خارجيني، و�ضملت هذه 

الأن�ضطة جمالت �ضاعات اليد واملن�ضوجات وت�ضاميم ال�ضيارات وكما يف ال�ضكل رقم )9( الذي 

يبنّي بع�ص منتجات �ضركة الي�ضي املبتكرة.

مناذج من ابتكارات ال�سركة

منذ عام 1945  وحتى الوقت الراهن تعاونت �ضركة الي�ضي مع جمموعة من امل�ضممني 

املبتكرة  الت�ضاميم  اأمثلة  ومن  انتاجها.  يف  وال�ضركات  التجارية  العالمات  من  غريها  ومع 

الرئي�ضية التي انتجتها ال�ضركة ما يلي:

• يف عام 1978 قامت ال�ضركة بت�ضميم جمموعة مبتكرة من اأدوات البهارات )امللح والفلفل 	

.)...

• يف 1982 قامت بت�ضميم اأول جمموعة من ال�ضكاكني التي تنتجها الي�ضي.	

• يف 1983 قامت بت�ضميم غالية املياه التي لها �ضفري، مع ترنيم متوائم. 	

• األدو 	 العاملي  امل�ضمم  �ضممها  التي  املخروطية  الأدوات  ال�ضركة  انتجت   1984 عام  يف 

رو�ضي. وكان هذا اأول اإنتاج �ضخم له وحققت هذه الت�ضاميم جناحا فوريا ل�ضركة الي�ضي 

ما  و�ضرعان  الثمانينات  لت�ضاميم  رمزًا  اأ�ضبحت  الت�ضاميم  اأن هذه  اآنذاك، ف�ضال عن 

اعقبتها ت�ضاميم اأكرث لرو�ضي يف هذا ال�ضياق.

•  1985: ت�ضميم غالية املياه ذات الطيور املغنية، تلتها منتجات مماثلة مثل اآلت �ضرب 	

الق�ضدة وغريها وهذه املنتجات حققت اأكرب مبيعات يف تاريخ ال�ضركة.

• 1993 : ت�ضميم فاكهة ماما وهو اأول ت�ضميم للعائلة يتابع �ضل�ضلة اخليال التلفزيونية.	
• اأكرث 	 اأو لولب فليني ذو وجه مبت�ضم  وقد كان هذا املفتاح من  1994 : ت�ضميم مفتاح   

الأدوات مبيعًا منذ اإنتاجه يف اأول مرة، و معه جمموعة اأخرى من الأ�ضياء ذات ال�ضلة يف 

الطاولت واملطابخ.

• 1997 : ت�ضميم اآلة جديدة ل�ضحق الثوم.	
• 2004  : ت�ضميم �ضلة جديدة احلم�ضيات. 	
• 2013 : ت�ضميم ك�ضاء مار�ضيل واندرز	
• 2015  : ت�ضميم �ضكاكني جديدة.	
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املناف�ضة  من  متكنت  قد  الي�ضي  �ضركة  اأن  ال�ضابقة  البتكارية  النماذج  من  ويت�ضح 

ال�ضوقية العاملية وخلق القيمة الإ�ضافية من خالل ال�ضتمرار يف تقدمي منتجات مبتكرة وحم�ضنة 

خالل فرتة طويلة من الزمن. وي�ضتفاد من ذلك اأن العوائد على البتكار يف املوؤ�ض�ضات ل حدود 

لها اإذا توفرت ركائز اقت�ضاد املعرفة التي تدعم البتكار مثل توفر راأ�ص املال الب�ضري والبيئة 

ال�ضناعية امل�ضاعدة واجلوانب التنظيمية واملوؤ�ض�ضية يف املوؤ�ض�ضات الفردية.

3.5 حتليل االبتكار يف ال�سركات امل�سرية يف قطاع ال�سناعات التحويلية

نحلل يف هذا اجلزء من الدرا�ضة البتكار يف ال�ضركات امل�ضرية يف قطاع ال�ضناعات 

التحويلية بغر�ص معرفة اأهم اأنواع البتكار ال�ضائدة يف هذه ال�ضركات مقارنة ب�ضركات الدول 

مرتفعة ومتو�ضطة ومنخف�ضة الدخل، واأهم اأنواع ال�ضركات املبتكرة من جانب احلجم )كبرية، 

البتكار.  الن�ضطة يف  اىل غري  الن�ضطة  ال�ضركات  ون�ضبة  ال�ضغر(  ومتناهية  متو�ضطة، �ضغرية 

كما �ضنحلل م�ضادر املعلومات امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة البتكارية وم�ضتوى التعاون بني ال�ضركات 

يف  لالبتكار  املعّوقة  العوامل  اأهم  اىل  بال�ضافة  البتكارية،  الأن�ضطة  يف  العلمية  واملوؤ�ض�ضات 

ال�ضركات امل�ضرية الن�ضطة وغري الن�ضطة يف جمال البتكار. و�ضوف يتم التحليل يف �ضوء نتائج 

تقرير اليون�ضكو لعام 2017 عن الأن�ضطة البتكارية يف العامل يف قطاع ال�ضناعات التحويلية 

يوجد من  والتي  واملنخف�ص  واملتو�ضط  املرتفع  الدخل  الدول ذات  71 دولة من  يت�ضمن  والذي 

بينها دولة عربية واحدة فقط وهي م�ضر.

  ويربز ابتكار الت�ضويق كاأكرث اأنواع البتكار ال�ضائدة يف الدول مرتفعة الدخل يف قطاع 

ال�ضناعات التحويلية حيث بلغت ن�ضبته 38.7 % يف ايرلندا و38.2 % يف اليونان وي�ضود هذا 

النوع من البتكار يف 11 دولة من جمموعة 38 دولة مرتفعة الدخل م�ضمولة يف التقرير. اأما 

النوع الثاين الأكرث �ضيوعًا من اأنواع البتكار يف هذه الدول فهو ابتكار املنتجات واملعاجلة وي�ضود 

يف 10 دول وقد بلغت ن�ضبته 43.8 % يف �ضركات قطاع ال�ضناعات التحويلية يف اأملانيا، بينما 

ي�ضود ابتكار املعاجلة وابتكار التنظيم يف الدول متو�ضطة ومنخف�ضة الدخل واأقل اأنواع البتكار 

يف هذه الدول هو ابتكار املنتج اجلديد.
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بلغت  التحويلية فقد  ال�ضناعات  املبتكرة يف قطاع  امل�ضرية  ال�ضركات  اأما يف حالة    

املعاجلة  ابتكار  ومُيّثل  القطاع.  املنتجة يف  ال�ضركات  % من جملة   9.35 ال�ضركات  ن�ضبة هذه 

اأنواع البتكار الأخرى حيث  املبتكرة من بني  ال�ضركات امل�ضرية  اأنواع البتكار �ضيوعًا يف  اأكرث 

ال�ضائدة يف  البتكار  اأنواع  يبنّي   )10A( وال�ضكل رقم  القطاع.  % يف هذا   8.27 ن�ضبته  بلغت 

ابتكار  الرتتيب  يف  الت�ضويق  ابتكار  ويلي  التحويلية.  ال�ضناعات  قطاع  يف  امل�ضرية  ال�ضركات 

 % املعاجلة حيث ت�ضل ن�ضبته اىل 6.48 % ثم يليه يف الرتتيب ابتكار منتج جديد بن�ضبة 6.15 

وتتوافق   .%  3.69 بن�ضبة  التنظيم  ابتكار  القطاع هي  ال�ضائدة يف هذا  البتكارات  اأنواع  واأقل 

ال�ضركات امل�ضرية مع ال�ضركات العاملية يف الدول متو�ضطة ومنخف�ضة الدخل يف �ضيوع ابتكار 

املعاجلة وتختلف عنها يف ابتكار التنظيم الذي ي�ضود يف تلك الدول وتنخف�ص ن�ضبته يف ال�ضركات 

امل�ضرية. ويف العادة حتتاج الدول متو�ضطة ومنخف�ضة الدخل لبتكار التنظيم الإداري اأكرث من 

غريه من اأنواع البتكارات الأخرى لأنه يوؤدي اىل زيادة الإنتاجية وتطوير ال�ضركات وذلك ب�ضبب 

�ضعف الهياكل والمناط الإدارية يف تلك ال�ضركات. اأما يف الدول املتقدمة فاإن ابتكار التنظيم 

الإداري اأقل اأهمية من غريه ب�ضبب ر�ضوخ القواعد املوؤ�ض�ضية يف تلك الدول.      

امل�ضدر: قاعدة بيانات اليون�ضكو 2017

وفقًا  التحويلية  ال�ضناعات  قطاع  يف  امل�ضرية  ال�ضركات  يف  البتكار  ن�ضب  وتتفاوت 

حلجم ال�ضركة )انظر ال�ضكل رقم )10B(( وي�ضّنف تقرير اليون�ضكو ال�ضركات متناهية ال�ضغر 
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)9-1( افراد، وال�ضركات ال�ضغرية يرتاوح عدد  باأنها هي التي يرتاوح عدد العاملني بها من 

العاملني بني )49-10( فرد، واملتو�ضطة بني )249-50( فرد، والكبرية من )250 فاأكرث(.  

البتكار يف  اأنواع  كل  ال�ضركة فرتتفع  مع حجم  امل�ضرية  ال�ضركات  البتكار يف  ن�ضب  وتتنا�ضب 

ال�ضركات كلما ذاد جحم ال�ضركة. وتتفوق ال�ضركات الكبرية على غريها يف كل اأنواع البتكار. 

فتبلغ ن�ضبة ابتكار منتج جديد 17.7 % يف ال�ضركات الكبرية يف مقابل ن�ضبة 9.7 %، 3.6 %، 

1.6 % يف كل من ال�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية ومتناهية ال�ضغر على التوايل. وكذلك الأمر 
ابتكار املعاجلة مقارنة  ن�ضب البتكار يف  التفاوت بني  الأخرى. ويزداد  بالن�ضبة لأنواع البتكار 

% يف   1.3 % يف ال�ضركات الكبرية مقارنة بن�ضبة   24.8 باأنواع البتكارات الأخرى حيث يبلغ 

التنظيمي بني  البتكار  ال�ضركات يف جانب  التفاوت بني  وينخف�ص  ال�ضغر.  متناهية  ال�ضركات 

ن�ضبة 7.8 % يف ال�ضركات الكبرية ون�ضبة 1.3 % يف ال�ضركات متناهية ال�ضغر كما هو مو�ضح 

من  املبتكرة  امل�ضرية  ال�ضركات  ن�ضب  يو�ضح   )10C( رقم  وال�ضكل   .)10B( رقم  ال�ضكل  يف 

جملة ال�ضركات ح�ضب احلجم. ومتّثل ن�ضبة ال�ضركات املبتكرة كبرية احلجم يف جملة ال�ضركات 

املبتكرة 53 %، اأما يف ال�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية واملتناهية ال�ضغر فتبلغ ن�ضبها 29 %، 

14 %، 4 % على التوايل.  

امل�ضدر: قاعدة بيانات اليون�ضكو 2017.
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امل�ضدر: قاعدة بيانات اليون�ضكو 2017.

املعرفة  واإدارة  اقت�ساد  منظور  من  البحرينية  املوؤ�س�سات  واقع  حتليل   4.5
والتحديات التي تواجهها

اأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة بتاأ�ضي�ص مركز البحرين 

2030. وياأتي  2008 لتبني برامج عاملية وعلمية ر�ضينة تتما�ضى مع روؤية البحرين  للتميزيف 

اإن�ضاء هذا املركز ملواكبة التغريات العاملية يف مفاهيم الإدارة احلكومية والتميز يف اأداء العمل 

احلكومي والإدارة املعرفية. وت�ضعى احلكومة البحرينية اإىل اإحداث وتاأ�ضيل نقلة نوعية يف اأداء 

وخدمات القطاع العام اأوًل ومن ثم اأداء املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة لت�ضل اإىل م�ضتوى الريادة العاملية. 

ومتا�ضيًا مع هذه اخلطوة الطموحة فقد قام املركز بتقييم ن�ضاط عدد من الوزارات واملوؤ�ض�ضات 

البحرينية وم�ضتوى اأدائها من جانب موؤ�ضرات التميز املوؤ�ض�ضي التي يندرج من �ضمنها موؤ�ضرات 

اإدارة واقت�ضاد املعرفة. 

ون�ضتعر�ص يف هذا اجلزء من الدرا�ضة عدد من النتائج التي مت التو�ضل اليها من قبل 

اإدارة املعرفة وحتدياتها يف املوؤ�ض�ضات البحرينية. وقد اأظهر  مركز البحرين للتميز يف جانب 

قيا�ص مدى الوعي باأهمية “تطبيق اإدارة املعرفة” يف �ضناعة التميز يف املوؤ�ض�ضات احلكومية من 

خالل التعرف على مدى الأثر املتوقع واملمكن ملنهجيات )اإدارة املعرفة( يف حتقيق ممار�ضات 
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متميزة يف جمتمع املوؤ�ض�ضات احلكومية ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر عدد من النتائج �ضنذكرها 

يف الفقرات التالية.

نتائج ا�ستبيان ال�سركات البحرينية عن اإدارة املعرفة يف املوؤ�س�سات

اأو�ضحت نتائج ال�ضتبيان اأن تقدير ن�ضف امل�ضتطلعني )ن�ضبة  50% منهم( لأهمية 

وهذه  جدًا،  منخف�ضًا  جاء  قد  البحرين  يف  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  على  واآثارها  املعرفة  لإدارة 

النتيجة ت�ضري اىل �ضعف الوعي باأهمية املعرفة واإدارتها على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات. كما ترى ن�ضبة 

41 % من امل�ضتطلعني اأن موؤ�ض�ضاتهم يف مرحلة متو�ضطة من تطبيق اإدارة املعرفة وترى ن�ضبة 
16 % فقط منهم اأنها يف مرحلة متقدمة من التطبيق. ويف املقابل، اعتربت الغالبية العظمى 
من امل�ضاركني يف ال�ضتبيان )ن�ضبة 88 %( اأن املعرفة قد اأ�ضبحت عن�ضرًا اأ�ضا�ضيًا من اأ�ضول 

املوؤ�ض�ضة الرئي�ضية وهذه الن�ضبة توؤكد على اأهمية اقت�ضاد املعرفة يف املوؤ�ض�ضات البحرينية. 

املوؤ�ض�ضات  يف  املعرفة  لإدارة  ال�ضليم  التطبيق  تواجه  التي  التحديات  اأهم  وتتمّثل 

البحرينية وفقًا لآراء امل�ضاركني يف ال�ضتبيان يف �ضعف التبادل املعريف وكرثة املعلومات املتاحة 

مثل  اأخرى  جوانب  اىل  بالإ�ضافة  للموؤ�ض�ضات  املوظفني  ترك  ب�ضبب  ال�ضمنية  املعرفة  وخ�ضارة 

الرتابة يف الأن�ضطة اليومية. وقد اأ�ضار ن�ضف امل�ضاركني اإىل اأن الوقت امل�ضتغرق حاليًا للح�ضول 

% منهم ل يرون اأن حجم املعرفة   61 اأو �ضاعات. كما اأن ن�ضبة  على املعرفة ل يتجاوز دقائق 

املنقولة يتم بالفعل قيا�ضها اأوًل باأول، ويرى ما يقارب الربع من امل�ضاركني يف ال�ضتطالع )ن�ضبة 

23 %( منهم اأن املوظفني يف املوؤ�ض�ضات احلكومية يحفزون بناًء على املمار�ضات اجليدة يف نقل 
املعرفة. بينما ترى ن�ضبة 53 % منهم اأن املوظفني ي�ضجعون على ا�ضتخدام معرفتهم وخرباتهم 

اأن املوظفني  % من امل�ضاركني يف ال�ضتطالع   52 يف حل الإ�ضكالت اليومية وباملثل ترى ن�ضبة 

 )% ي�ضجعون على ا�ضتخدام وتبادل املعرفة والأفكار اجليدة. ويوؤكد غالبية امل�ضاركني )ن�ضبة 69 

وجود ترابط وا�ضح بني اإدارة املعرفة وجودة العمل يف املوؤ�ض�ضات البحرينية، بينما ترى ن�ضبة 

املوجودة.  املعرفة  مل�ضادر  الدقيق  التحليل  على  مبنية  املوؤ�ض�ضات  خطط  كل  اأن  منهم   %  40
وال�ضكل رقم )11( يو�ضح نتائج ا�ضتطالع الراأي حول اإدارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضات البحرينية.
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امل�ضدر: حكومة البحرين

�ساد�سًا: اآليات تطوير املوؤ�س�سات العربية من منظور اقت�ساد املعرفة

يواجه �ضناع ال�ضيا�ضات يف الدول العربية حتديًا كبريًا يتمثل يف معرفة كيفية ت�ضهيل 

من  التي  القرارات  يف  التدخل  دون  املوؤ�ض�ضة  م�ضتوى  على  املعرفة  لقت�ضاد  التحول  وت�ضجيع 

الأف�ضل تركها لأ�ضحاب تلك املوؤ�ض�ضات اأو ادارتها. وظهرت �ضيا�ضات البتكار حديثًا ك�ضيا�ضة 

مرافقة ل�ضيا�ضات العلوم والتكنولوجيا وال�ضيا�ضات ال�ضناعية والتي توؤكد اأن البتكار يقع يف قلب 

القت�ضاد القائم على املعرفة يف الوقت احلا�ضر.

ال�ضكل رقم )12(: اآليات تطوير املوؤ�ض�ضات من منظور اقت�ضاد املعرفة

. 2014 )EBRD( امل�ضدر: تقرير البنك الأوروبي لالن�ضاء والتعمري
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1.6 حت�سني مقدرة الدولة على ا�ستيعاب واال�ستفادة من التقنيات والتكنولوجيا 
املتطورة املتوفرة عامليًا: 

ينبغي على وا�ضعي ال�ضيا�ضات يف البلدان التي ل تزال بعيدة عن الواجهة التكنولوجية 

العاملية، الرتكيز اأكرث على حت�ضني قدرة البالد على ا�ضتيعاب وال�ضتفادة من تقنيات املتطورة 

املتوفرة عامليًا. وهذا يتطلب، على وجه اخل�ضو�ص، حت�ضني التعليم البتدائي والتعليم الثانوي، 

وحت�ضني فر�ص احل�ضول على الئتمان امل�ضريف وخلق البيئة املنا�ضبة التي ت�ضجع رجال الأعمال 

على حت�ضني الطرق التي يديرون بها موؤ�ض�ضاتهم كما هو مو�ضح يف ال�ضكل رقم )12(.

بينها وبني  الفجوة  النا�ضئة تدريجيا يف �ضد  املوؤ�ض�ضات يف القت�ضادات  تبداأ  وعندما 

املوؤ�ض�ضات على الواجهة التكنولوجية العاملية، ومبا اأن هيكل القت�ضاد يتغري مبرور الوقت، فاإنه 

يتحتم على املوؤ�ض�ضات وال�ضيا�ضات القت�ضادية الكلية الداعمة لها اأن تطّور مبرور الوقت. 

م�ضاهمة  تبداأ  العاملية،  التكنولوجية  الواجهة  من  الدولة  اقت�ضاد  اقرتاب  وعند 

املوؤ�ض�ضات املبتكرة تلعب دورا متزايد الأهمية باملقارنة مع دور التح�ضينات من داخل املوؤ�ض�ضات 

القائمة. ويف هذه املرحلة، يجب حتول ال�ضيا�ضات الكلية من ت�ضهيل ال�ضتثمار ونقل التكنولوجيا 

اىل رعاية الإبداع، وتوفري راأ�ص املال الب�ضري املتخ�ض�ص، وخلق جمال اأو�ضع لدخول موؤ�ض�ضات 

نا�ضئة، ومبتكرة وال�ضماح للموؤ�ض�ضات الفا�ضلة باخلروج من النتاج. ويتطلب هذا الأمر اأن تويل 

كفاءة  وبرفع  املناف�ضة،  حت�ضني  وب�ضيا�ضات  العمل،  اأ�ضواق  مبرونة  الهتمام  من  املزيد  الدولة 

وجودة اجلامعات، وتوفري احل�ضول على راأ�ص املال ال�ضتثماري والأ�ضهم اخلا�ضة للموؤ�ض�ضات 

البلدان عالقة يف  العديد من  ترك  الذي  الهيكلي هو  التحول  والف�ضل يف اجناح هذا  املبتدئة. 

م�ضتوى واحد من التنمية دون بلوغ م�ضاف الدول النا�ضئة واملتقدمة. ومبا اأن احلكومات ل ميكن 

اأن جتعل املوؤ�ض�ضات حت�ضن اأداءها بالتدخل املبا�ضر، ال اأنه ميكنها اأن ت�ضاعد يف ذلك من خالل 

الإجراءات التالية: 

�ضمان اقت�ضادات مفتوحة ب�ضورة كافية للتجارة وال�ضتثمار. . 1

م�ضاعدة املوؤ�ض�ضات على تعلم اأف�ضل طرق ممار�ضة الأعمال التجارية، من خالل متكني . 2

العمال من احل�ضول على املهارات املنا�ضبة.
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رفع امل�ضتوى العام للتعليم.. 3

الأخرى . 4 وتعاقب  معرفية  ملوؤ�ض�ضات  تتحول  التي  املوؤ�ض�ضات  تكافئ  التي  املناف�ضة  حماية 

املتقاع�ضة عن التح�ضن.

اأنه كلما حّولت املوؤ�ض�ضات نف�ضها ملوؤ�ض�ضات مبتكرة يجب على . 5 والأهم من ذلك كله هو 

الدولة تغيري هيكل القت�ضاد لي�ضبح اأكرث مرونة وتطوير املوؤ�ض�ضات القت�ضادية العامة 

�ضيا�ضات  يف  ينطبق  ل  لأنه  املوؤ�ض�ضات  تغرّي  مع  لتتوائم  احلكومية  ال�ضيا�ضات  وتكييف 

البتكار القانون املعروف »حجم واحد ينا�ضب اجلميع )One Size fits all(” ولكن 

لكل دولة خ�ضو�ضيتها وبنيتها القت�ضادية املختلفة. 

وقد اأظهرت جتارب الدول النامية اأن التقليد الأعمى ملوؤ�ض�ضات القت�ضادات املتقدمة 

مع  متكيفة  �ضيا�ضات  وو�ضع  موؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  كيفية  هو  الرئي�ضي  التحدي  بل  احلل،  هو  لي�ضت 

احتياجات البلد املعني. لذلك، يجب على الدول النخراط فيما �ضماه هو�ضمان وداين رودريك 

)2003( با�ضم »اكت�ضاف الذات« – Self-discovery والذي ُيحّتم م�ضاركة القطاع اخلا�ص. 

ولكي يقود هذا النهج اىل �ضيا�ضات �ضليمة يجب اأن تكون العملية �ضفافة وذات �ضلطة م�ضتقلة ملنع 

اي تالعب من قبل اجلماعات ذات امل�ضالح اخلا�ضة.

وبعد اأن تنجح الدولة  يف معاجلة التحديات املوؤ�ض�ضية وتبني القدرات املحلية الالزمة، 

ا�ضتهداف  الأن�ضطة:  هذه  وت�ضمل  عالية،  نوعية  خماطر  ذات  اأن�ضطة  يف  ت�ضارك  اأن  ميكن 

اإيجاد طرق  اأو  اأو ا�ضتهداف فجوات يف املهارات بالدولة،   ، تكنولوجي يف قطاعات خم�ض�ضة 

مثرية لتعزيز املهارات القطاعية اخلا�ضة مع تكنولوجيا متكينية را�ضخة بني خمتلف القطاعات 

والتقنيات وهذا ما ي�ضمى ب »التخ�ض�ص الذكي Smart specialization” والذي يتطلب 

وجود امكانات تنفيذية ا�ضا�ضية يف الدولة وقدر كايف من راأ�ص املال الب�ضري النوعي، والذي لديه 

القدرة على خلق القيمة امل�ضافة.
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2.6 �سيا�سات حت�سني بيئة االأعمال يف الدول العربية متو�سطة الدخل

تتمّثل هذه ال�ضيا�ضات يف الآتي:

حتقيق ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي. 1

حماربة الف�ضاد. 2

معاجلة م�ضاكل الطاقة. 3

تعزيز فر�ص التمويل للموؤ�ض�ضات خا�ضة ال�ضغرية منها. مثل: بناء القدرات يف امل�ضارف . 4

ملراجعة تقييم خماطر الئتمان، اإ�ضالح قوانني املعامالت، رفع كفاءة نظام ال�ضمانات، 

وحت�ضني �ضفافية املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية من جانب توفري املعلومات املطلوبة.

وت�ضمل �ضيا�ضات حت�ضني التعليم والتوظيف واملهارات اتخاذ اإجراءات مل�ضاعدة ظهور 

موؤ�ض�ضات جديدة مبتكرة تعمل على توفري فر�ص لل�ضباب. وتوجيه التعليم املحلي لتعلم املهارات 

املطلوبة ل�ضد حاجة القطاع اخلا�ص خ�ضو�ضًا يف جمال التعليم املهني.

3.6 �سيا�سات تعزيز التجارة واملناف�سة واالبتكار 

التجارية  احلواجز  ورفع  الدولة  يف  التجاري  النفتاح  زيادة  ال�ضيا�ضات  هذه  وت�ضمل 

على ال�ضادرات والواردات. ويجب اأن ل ينظر للواردات من منظور العجز يف امليزان التجاري 

على  احلواجز  باإزالة  املناف�ضة  زيادة  وتتم  واملعرفة.  التكنولوجيا  ل�ضترياد  كاأداة  ولكن  فقط، 

دخول املوؤ�ض�ضات املبتكرة لل�ضوق مثل الغاء ومراجعة امتيازات دخول ال�ضوق والرتخي�ص و�ضروط 

الرتباط  ذات  اأو  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  حتمي  التي  اللوائح  مراجعة  يجب  وكذلك  التعاقد. 

ال�ضيا�ضي من املناف�ضة ال�ضوقية. بالإ�ضافة اىل تعزيز املناف�ضة بتخفي�ص القيود على املوؤ�ض�ضات 

الأجنبية وت�ضهيل دخول ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر.

�سابعًا: اخلامتة

تناولت هذه الدرا�ضة مو�ضوع تطوير املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد املعرفة. 

من  قيا�ضه  وكيفية  واملوؤ�ض�ضة  الدولة  م�ضتوى  على  املعرفة  اقت�ضاد  مفاهيم  ب�ضرح  وا�ضتهلت 
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خالل املحاور الأوىل يف الدرا�ضة. ثم قامت با�ضتعرا�ص وحتليل مناذج ملوؤ�ض�ضات عربية وعاملية 

مبتكرة وا�ضتعرا�ص واقع وحتديات اقت�ضاد املعرفة يف املوؤ�ض�ضات العربية واإعطاء مناذج حتليلية 

لالبتكار يف ال�ضركات العربية يف القطاعات الإنتاجية ومناذج لإدارة املعرفة وحتدياتها ومن ثّم 

اقرتاح بع�ص الآليات لتطوير املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد املعرفة.    

التحديات  من  العديد  تواجه  العربية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  اأن  الدرا�ضة،  بينت  وقد 

اأهمها عدم توفر عمالة املعرفة وراأ�ص املال الب�ضري التي متّكنها من حتويل اأن�ضطتها من اأن�ضطة 

ال�ضتقرار  عدم  مثل  اأخرى  حتديات  اإىل  بالإ�ضافة  وابتكارية.  معرفية  اأن�ضطة  اإىل  تقليدية 

ال�ضيا�ضي يف العديد من الدول العربية والذي اأثر �ضلبًا على اإنتاجية املوؤ�ض�ضات يف كل من م�ضر، 

لبنان، تون�ص، اليمن، وفل�ضطني وليبيا وغريها من الدول العربية ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر، 

كما تواجه املوؤ�ض�ضات يف تلك الدول حتديات الف�ضاد وانقطاع التيار الكهربائي واحل�ضول على 

التمويل. وتت�ضف ال�ضركات ب�ضورة عامة يف الدول العربية متو�ضطة الدخل ب�ضعف الديناميكية 

)مبعنى مقدرة ال�ضركة على النتقال من �ضركة �ضغرية اإىل كبرية اأو العك�ص(، وغالبًا ما تكون 

ال�ضركات ذات الإنتاجية العالية للعامل هي الأ�ضرع منوًا. وقد تاأثرت ال�ضركات ذات النمو العايل 

�ضلبًا بالنق�ص يف مهارات القوى العاملة.

وتعك�ص املوؤ�ضرات الواردة التقارير الدولية مثل التقرير العاملي لالبتكار 2017 وتقرير 

2017 �ضعف م�ضتوى النفاق على البحث والتطوير كن�ضبة من الناجت  التناف�ضية العاملية لعام 

التمويل  على  اخلا�ضة  العربية  ال�ضركات  و�ضعوبة ح�ضول  العربية،  الدول  الإجمايل يف  املحلي 

مقارنة مبناطق العامل الأخرى، وعدم اعتماد الغالبية العظمى من �ضركات الدول العربية على 

الإدارة ذات املهنية العالية با�ضتثناء عدد قليل منها. بيد اأن م�ضتوى انت�ضار العناقيد ال�ضناعية 

يف عدد من الدول العربية التي تتوفر بياناتها يعترب جّيدًا مقارنة بالدول العاملية الأخرى وهذه 

لأن  معرفية  موؤ�ض�ضات  اإىل  للتحول  تلك  العربية يف  املوؤ�ض�ضات  عليها  تبني  اأن  قوة ميكن  نقطة 

وجود هذه العناقيد يتيح لها فر�ضة تبادل املعارف والتكنولوجيا وترقية الأداء.  ويتفاوت اأداء 

املوؤ�ض�ضات العربية يف جانب التعاون بينها وبني موؤ�ض�ضات التعليم العايل، وارتفاع كثافة املن�ضئات 

تكنولوجيا  توفر  على  قائم  جديد  اعمال  منوذج  خلق  على  املوؤ�ض�ضات  هذه  ومقدرة  اجلديدة، 

الت�ضالت والنرتنت.
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وختامًا، ميكن الإ�ضارة اىل اأن التغيريات على م�ضتوى املوؤ�ض�ضة ميكن اأن تقود اىل حتوًل 

كليًا يف القت�ضاد باأكمله. وبغ�ص النظر عن م�ضتوى التطور القت�ضادي للدولة، فيمكن للموؤ�ض�ضات 

اأن حتدث تغريًا كبريًا يف القت�ضاد. وتوجد يف جميع البلدان، بغ�ص النظر عن م�ضتوى �ضعوبة 

بيئة العمل فيها اأو م�ضتوى �ضعف املوؤ�ض�ضات القت�ضادية، موؤ�ض�ضات تتمتع مب�ضتويات عالية من 

الإنتاجية، على قدم امل�ضاواة مع اأقرانها يف الأ�ضواق املتقدمة. 

من  الكبري  العدد  يف  الدولة  يف  القت�ضادية  لل�ضيا�ضة  الرئي�ضية  ال�ضعوبة  وتكمن 

املوؤ�ض�ضات ذات الإنتاجية ال�ضعيفة والتي ميكن ملدراءها اتخاذ القرارات التي لها تاأثري عميق 

على اإنتاجية املوؤ�ض�ضة. وميكن للدول اأن ت�ضّهل على املدراء مهمة تنفيذ هذه القرارات، وزيادة 

عدد املواهب التي ميكن العتماد عليها. وكلما �ضارت املوؤ�ض�ضات على طريق النمو والنتاجية، 

فاإن القت�ضادات الكلية كذلك ت�ضري على نف�ص امل�ضار. وميكن زيادة انتاجية املوؤ�ض�ضة من خالل 

ادخال منتج جديد اأو معاجلة اأو طريقة ت�ضويق جديدة. ويزداد العائد على ادخال منتج جديد 

يف قطاع ال�ضناعات التحويلية ذات التكنولوجيا املتدنية ب�ضبب التحول الكبري الذي يحدث يف 

الفن النتاجي وبالتايل حت�ضن دالة الإنتاج ومن ثّم النتاجية. وي�ضبق التح�ضن الإداري من حيث 

البلدان  يف  الدارة  حت�ضن  ويوؤدي  واملعاجلة.  البتكار  يف  التح�ضن  النتاجية  زيادة  يف  الأهمية 

التي ت�ضعف فيها ادارة املوؤ�ض�ضات اىل زيادة كبرية يف النتاجية بينما يكون العائد على حت�ضن 

البتكار واملعاجلات يف النتاج اأقل فائدة من ذلك. وبالعك�ص، فاإن حت�ضن الدارة يزيد النتاجية 

بدرجة اأقل يف البلدان التي يكون فيها م�ضتوى الدارة جيدًا )مثل البلدان الوروبية(.

على  قائمة  موؤ�ض�ضات  اىل  العربية  املوؤ�ض�ضات  تطوير  يف  الدولة  دور  ياأتي  هنا  ومن 

ينبغي  العاملية،  التكنولوجية  الواجهة  عن  بعيدة  تزال  ل  التي  البلدان  ففي  املعرفة.  اقت�ضاد 

الرتكيز اأكرث على حت�ضني قدرة البالد على ا�ضتيعاب وال�ضتفادة من تقنيات املتطورة املتوفرة 

عامليًا. وهذا يتطلب، على وجه اخل�ضو�ص، حت�ضني التعليم البتدائي والتعليم الثانوي، وحت�ضني 

على  الأعمال  رجال  ت�ضجع  التي  املنا�ضبة  البيئة  وخلق  امل�ضريف  الئتمان  على  فر�ص احل�ضول 

حت�ضني الطريقة التي يديرون بها موؤ�ض�ضاتهم. وعندما تبداأ املوؤ�ض�ضات يف القت�ضادات العربية 

النا�ضئة تدريجيا يف �ضد الفجوة بينها وبني املوؤ�ض�ضات على الواجهة التكنولوجية العاملية، يجب 

حتول ال�ضيا�ضات من ت�ضهيل ال�ضتثمار ونقل التكنولوجيا اىل رعاية الإبداع، وتوفري راأ�ص املال 
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بخروج  وال�ضماح  ومبتكرة  نا�ضئة،  موؤ�ض�ضات  لدخول  اأو�ضع  جمال  وخلق  املتخ�ض�ص،  الب�ضري 

العمل،  اأ�ضواق  مبرونة  الهتمام  من  املزيد  الدولة  تويل  اأن  هذا  ويتطلب  الفا�ضلة.  املوؤ�ض�ضات 

وب�ضيا�ضات حت�ضني املناف�ضة، وبرفع كفاءة وجودة اجلامعات، وتوفري احل�ضول على راأ�ص املال 

ال�ضتثماري والأ�ضهم اخلا�ضة للموؤ�ض�ضات النا�ضئة، و�ضمان اقت�ضادات مفتوحة ب�ضورة كافية 

للتجارة وال�ضتثمار وتغيري هيكل القت�ضاد لي�ضبح اأكرث مرونة وتطوير املوؤ�ض�ضات القت�ضادية 

املوؤ�ض�ضات والنخراط فيما �ضماه هو�ضمان وداين  بالدولة وتكييف �ضيا�ضات احلكومة مع تغرّي 
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