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 المستخمص:
تقدما  حققت التي النامية العديد مف الدكؿ أف االقتصاديةالتنمية  مجاؿ في التجارب أثبتت

 مف بكثير أقؿ كضع في الثانية العالمية لمحرب التالية الفترة خبلؿ كانت االقتصادية ممحكظا في التنمية
 تحقؽ انطبلقيا لـ التي األخرل النامية بعض الدكؿ مف االقتصاديةالثركات كاإلمكانيات  ناحية

 إطار بؿ إلى فقط، الكسائؿ إلى تفتقر ال االقتصادم عممية التنمية أف ، مما يعنياليـك إلى االقتصادم
 .كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية المادية الناحية مف دكلة كؿ كخصائص يتبلءـ نظرم

 المستكردة التنمكية االستراتيجيات مف العديد تطبيؽ االقتصادم تاريخيا خبلؿ النامية الدكؿ شيدت لقد 
 الخارج مف ستخداـ استراتيجيات التنمية المستكردةنظران إل التنمكم الكضع تعقيد إلى سكل لـ تؤدم كالتي
الخصائص االجتماعية  في كتختمؼ عنيا النامية الدكؿ كاقع عف كثيرا يختمؼ كاقع عمى كمبنية

 .االقتصاديةك 
و عمى الرغـ مف إتباع الدكؿ إلى جيكد كسياسات اقتصادية مكثفة نأ تتمثل مشكمة البحث في

لتحقيؽ تنمية اقتصادية مستدامة إال أف نتائج تمؾ السياسات تتبايف كتختمؼ ففى الكقت التى تحقؽ فيو 
متكاصمة عمى مؤشرات التنمية المستدامة فشمت جيكد التنمية فى دكؿ بعض الدكؿ نجاحات اقتصادية 

عممية التنمية االقتصادية الشاممة لدكلة ما عممية معقدة كتحتاج إلى تضافر العديد مف  أخرل، كذلؾ الف
كتعد ماليزيا مف الدكؿ التى حققت  المنشكدةالجيات المختمفة كالسياسات المبلئمة ألجؿ تحقيقيا بالصكرة 

كتحاكؿ الدراسة إستعراض التجربة الماليزية فى جاحات متكاصمة فى التنمية االقتصادية المستدامة ن
 وقد قام البحث عمى. التنمية االقتصادية كمقارنتيا بالتجربة المصرية كذلؾ لمتعرؼ كيفية االستفادة منيا

عمي  تؤثر إيجايبان  مةإف ترابط مككنات التنمية ككؿ سكيا في عممية كاحدة متكامتمثؿ  فرض أساسي
مف خبلؿ دراسة مجمكعة مف ، وقد إعتمد البحث عمى المنهج االستنباطى قتصاديةمعدالت التنمية اال

باإلضافة إلى التحميمى الوصفى  إستخدام االسموبالمؤشرات الكمية المرتبطة بمكضكع البحث مف خبلؿ 
لكٍؿ مف مصر كماليزيا ككذا الدراسات  فى ضكء دراسة المؤشرات االقتصادية االسموب المقارن

تحسف مؤشرات التنمية  إلي وتوصل البحث  ،كاالبحاث العممية التى تناكلت التجربة الماليزية فى التنمية
كاف نتاج لعدد مف السياسات االقتصادية كاالجتماعية التى إتخذتيا الدكلة لدفع عجمة  اإلقتصادية بماليزيا

تتجو مصر بتطبيؽ ما  أوصي البحث بأنكقد  ،التنمية فى مجاالت التنمية االقتصادية كاالجتماعية
م إيجابيان عمي مستك  ؾقتصادية لدييا لينعكس ذلمف أجؿ تحسيف معدالت التنمية اال أتبعتو ماليزيا

 .المكاطنيف لدييا المعيشة
 التنمية االقتصادية، استراتجيات التنمية، ماليزيا، مصر. الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

Experiences in the field of economic development have proven that 

many developing countries that achieved remarkable progress in economic 

development during the period following the Second World War were in a 

much lower position in terms of wealth, and economic potential than some 

other developing countries that did not achieve their economic launch to this 

day, which means that The process of economic development does not only 

lack the means, but rather a theoretical framework that is compatible with the 

physical, cultural, political and social characteristics of each country. 

Developing countries have witnessed throughout their economic history 

the application of many imported development strategies, which only 

complicate the development situation due to the use of development strategies 

imported from abroad and are based on a reality that differs greatly from the 

reality of developing countries and differs from it in social and economic 

characteristics. 

Research problem is that despite the countries ‟pursuit of intensive 

economic efforts and policies to achieve sustainable economic development, 

but results of these policies vary and differ. At a time when some countries 

achieve continuous economic successes on the indicators of sustainable 

development, in other countries development efforts have failed, because the 

process the comprehensive economic development of a country is a complex 

process that requires the collaboration of many different parties and appropriate 

policies in order to achieve it in the desired manner. Malaysia is one of the 

countries that achieved continuous successes in sustainable economic 

development. The study tries to review the Malaysian experience in economic 

development and compare it with the Egyptian experience in order to learn how 

to benefit from it. The research was based on a basic assumption represented 

that the interconnectedness of the development components as a whole together 

in one integrated process that positively affects the rates of economic 

development. The research relied on the deductive approach by studying a 

set of macro indicators related to the research topic through the use of the 

descriptive analytical method in addition to the comparative method In light of 

the study of the economic indicators of Egypt and Malaysia, as well as the 

studies and scientific research that dealt with the Malaysian experience in 

development. the research reached an improvement in the economic 

development indicators in Malaysia, which was the result of a number of 

economic and social policies taken by the state to advance development in the 

fields of economic and social development. That Egypt tends to implement 

what Malaysia has followed in order to improve its economic development 

rates, to reflect positively on the standard of living of its citizens. 

 

Key words: Economic development, development strategies, Malaysia, Egypt 

 



4 
 

 :تقديم
 قفػزات الداضػية األربعػة العقػكد خػبلؿ حققػت كالتػي الكبيػرة قكمػاتمال ذات الػدكؿ مػف ماليزيا تعد

 األكلػى الصػناعية الػدكؿ مػف تعتبػر أصبحت ماليزيا أف نرل حيث كاالقتصادية، البشرية التنمية في ائمةى
كمػا  ا.سػيأ شػرؽ جنػكب فػي كالػكاردات الصادرات ؿمجا في كذلؾ اإلسبلمي، العالـجنكب شرؽ أسيا ك  في

 الصػناعة مػف القػكمي دخميػا مصػادر تنكيػع كمػف متطػكرة تحتيػة بنيػة تأسػيسأف ماليزيػا تمكنػت مػف 
ا كحققت كالسياحة، كالنفط عادفمكال كالزراعة  عمػؿ، عػف كالبحػث الفقػر، معالجػة مياديف في ممحكظنا تقدمن
 سػتفادةبػرزت أىميػة دراسػة التجربػة الماليزيػة فػى التنميػة كاال نػاى كمػف ،ديكنيةمال نسبة كتخفيض كالفساد،

منيػػػا. كقػػػد إتبعػػػت ماليزيػػػا نيجػػػان إقتصػػػاديان إعتمػػػد عمػػػى االنفتػػػاح االقتصػػػادل كاالسػػػتفادة مػػػف االسػػػتثمار 
 الكػػكادر طاقػػات فػػى سػػتثماراالجنبػػى المباشػػر فػػى تنكيػػع كرفػػع تنافسػػية االنشػػطة االقتصػػادية، ككػػذلؾ اال

 ،ل دفػع عجمػة التنميػةأكلكيػة قصػك  الدرجػة مػف تعمػيميـك  بيػـ تمػاـىاال ماليزيػا دكلػة جعمػتحيػث   الشػابة
 العممػاء مػف كثير تماـىا ارسم أصبح كقد التنمية في مةايال الركائز مف التعميـ تطكير مكضكع أف حيث

 عػدـ لػكحظ الدراسة بمكضكع الدرتبطة كالبحكث الدراسات بعض مراجعة خبلؿ كمف العالـ، في كالباحثيف
 لػذلؾ، ريبيػةدت بػرامج كتصػميـ البشػرية، التنميػة فػي ليزيػةماال التجربػة تناكلػت التػي بالدراسػات تمػاـىاال

 .العبلقة نفيـ أف يـمال فمف كبالتالي
مف  باالنتقاؿ نفسيا األسيكية، كألزمت النمكر اقتصاديات بتقميد السبعينات في ماليزيا بدأت قدل
 حككمة كجكد كالتصدير، مع التصنيع عمى يعتمد اقتصاد لىإ كالتعديف الزراعة عمى يعتمد اقتصاد
، كفى الكقت ذاتو إتبعت مصر عدد التطكر نحك قائد ماليزيا مياتير محمد يرأسيا بالتغيير مؤمنة كطنية

كسيقـك البحث بدراسة التجربة الماليزيا ، كالتى تباينت نتائجيا االقتصاديةمف السياسات االقتصادية 
كتحميميا مف خبلؿ دراسة مؤشرات إقتصادية باإلضافة إلي معدالت التنمية البشرية المختمفة لمكقكؼ 

مف تمؾ التجربة في عممية عمي مدم نجاح التجربة الماليزية في عممية التنمية ثـ كيفية إستفادة مصر 
  .التنمية

  مشكمة الدراسة:
التجربة  مف انطبلقا النامية الدكؿ في االقتصادية التنمية إشكالية بحث تحاكؿ الدراسة ىذه إن

 عممية االقتصادية التنمية أف فكرة مف تنطمؽ حيث ،"ركستك" المفكر طرح عف يختمؼ بطرح ،الماليزية
 سياؽ في طبيعية مرحمة كليس كالخارجية، الداخمية العكامؿ مف مجمكعة باجتماع تتحقؽ متكاممة تفاعمية
 ىدفا يشكؿ أف يمكف ال االقتصادية التنمية أف الدراسة ىذه تعتبر كما ركستك، رأل كما لمتنمية خطي
 بعد ما مرحمة في التنمية استمرارية لضماف المدل، طكيمة استراتيجية إلى يحتاج بؿ ذاتو، حد في نيائيا

 االنطبلؽ. 
 أهمية الدراسة:

تتمثؿ أىمية الدراسة فى ككنيا محاكلة جادة لمعرفة عكامؿ نجاح التنمية الشاممة  
فى ماليزيا كتقديميا عدد مف الدركس المستفادة عمى مستكل شتى السياسات االقتصادية 
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ككذلؾ االستفادة  كاالجتماعية فى مصر بما يساعد فى تحقيؽ تنمية اقتصادية مستدامة
 .0202االقتصادية كاالجتماعية لمصر منيا فى تحديث خطة التنمية 

 :أهداف الدراسة
مف  ماليزياي دكؿ جنكب شرؽ اسيا كىألحد تنمكم النمكذج الستعراض إلى إىذه الدراسة  تيدؼ

مف خبلؿ دراسة المؤشرات المختمفة لكبلن  كالبشرية كاالجتماعية االقتصاديةىـ الجكانب تحميؿ أل خبلؿ
 ذات العكامؿ استخبلص بغرض التنمكية ماليزيا ةتجرب في كالضعؼ القكة جكانبمنيما لمكقكؼ عمي 

 بعيدة االستراتيجية في اتيمراعا ينبغي التي كالجكانب ،االقتصادية تحقيؽ تنميتيما في الحاسـ األثر
  التجربة.ككيفية إستفادة مصر مف تمؾ  االنطبلؽ ىذا تعقب التي المدل

 الدراسة:فروض 
معدالت التنمية  عمى تؤثر إيجايبان  سكيا في عممية كاحدة متكاممةترابط مككنات التنمية ككؿ 

 لماليزيا. اإلقتصادية
 الدراسة:منهج 

 :المنيج االستنباطى بإستخداـ االساليب البحثية التالية مف العديد الدراسة ىذه اعتمدت    
 .التنمية مجاؿ في الماليزية التجربة مراحؿ أىـ عند سرد :التاريخي االسموب 

االطبلع عمى عدد مف الدراسات كاالبحاث العممية المرتبطة  عند :الوصفي االسمكب التحميمى  -
دراسة المؤشرات اإلقتصادية كمعدالت التنمية البشرية خبلؿ الفترة بمكضكع البحث، ككذلؾ 

(5791-0252). 
اإلقتصاد  بيف المستخمصة االنطبلؽ عكامؿ كاختبلؼ تشابو بحث عند :المقارناالسموب  -

 .المصرماالقتصاد الماليزم ك 
  لمدراسة:والمكاني اإلطار الزمني 

لتتبع عممية التنمية خبلؿ ىذه السنكات  0252عاـ  حتى 5791عاـ تمتد ىذه الدراسة مف 
 كمصر.لدكلتي ماليزيا 

 الدراسات السابقة:
كالتى ساعدت فى ىناؾ عدد مف الدراسات السابقة التى حاكلت تناكؿ جكانب مختمفة مف مكضكع البحث 

 -تحديد الفجكة البحثية كمحاكر البحث كمنيا:
1. James B. Ang, Warwick J. McKibbin, "Financial liberalization, 

financial sector developmentand growth: Evidence from Malaysia", 

Journal of Development Economics 84, (2007), p.p. 215–233: 

العكػس مػف  الكرقة ىك فحص ما إذا كانػت التنميػة الماليػة تػؤدم إلػى النمػك االقتصػادم أـليدؼ مف ىذه ا
 0225إلػػى  5792خػػبلؿ إسػػتخداـ االسػػمكب القياسػػى القػػائـ عمػػى باسػػتخداـ بيانػػات السبلسػػؿ الزمنيػػة مػػف 

الفائػدة  مف خبلؿ نمكذج التكامؿ المشترؾ كالسببية لتقييـ العبلقة بيف التمكيػؿ كالنمػك مػف خػبلؿ أخػذ سػعر
زيػادة االنفتػاح  تشػير نتػائج الدراسػة إلػى أف التحريػر المػالي ، مػف خػبلؿ الحقيقي كتػأثير السياسػة النقديػة. 
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غيػر المباشػر( لػو أثػر إيجػابي فػي تحفيػز تنميػة القطػاع  -االقتصادل كجذب االستثمار االجنبػى )المباشػر
إيجػابي   كذلػؾ عمػى عكػس النتػائج التقميديػة فػى يػرتبط العمػؽ المػالي كالتنميػة االقتصػادية بشػكؿ  المػالى.

كبذلؾ تدعـ نتائج البحػث كجيػة نظػر ركبنسػكف القائمػة بػأف نمػك النػاتج يػؤدم إلػى عمػؽ مػالي  ىذا الشأف،
 .أكبر عمى المدل الطكيؿ

2. Chee-Keong Choong, others, "Does debts foster economic growth? The 

experience of Malaysia", African Journal of Business Management Vol. 

4(8), 18 July, 2010 pp. 1564-1575: 

 الدراسػة قيػاس تػأثير أنػكاع مختمفػة مػف الػديكف عمػى النمػك االقتصػادم فػي ماليزيػا خػبلؿتناكلت تمػؾ 
النتػائج . بإستخداـ النماذج القياسية إعتمػادان عمػى إختبػار التكامػؿ المشػترؾ، تشػير 0229 - 5792الفترة 

ليػػا تػػأثير سػػمبي عمػػى النمػػػك االقتصػػادم عمػػى المػػدل الطكيػػػؿ.  البحػػث إلػػى أف جميػػع مككنػػات الػػػديكف
كجػكد عبلقػة سػببية قصػيرة المػدل بػيف جميػع مقػاييس  باإلضافة إلى أف اختبػار جرانجػر لمسػببية أكػد عمػى

الزيػػادة فػػي مسػػتكل كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى اسػػتنتاج ىػػك أف  الػػديف كالنمػػك االقتصػػادم فػػي المػػدل القصػػير
فػي حػيف أف التراجػع فػي معػدؿ النمػك االقتصػادم كيضػعؼ ذلػؾ  الديف الخارجي تؤثر سمبا عمى االقتصاد

 قدرة الدكلة عمى خدمة ديكنيا كذلؾ كفقان لمنمكذج القياسى الذل تـ تقديره لمحالة الماليزية.
3. Okezie, C. A., Amir Baharuddin H., "Economic crossroads: The 

experiences of Nigeria and Lessons from Malaysia", Journal of 

Development and Agricultural Economics Vol. 3(8), August (2011),  pp. 

368-378: 

محاكلػػة لتقيػػيـ األداء االقتصػػادم فػػي نيجيريػػا بيػػدؼ تحديػػد الخطػػأ الػػذل حػػدث فػػى ىػػذا البحػػث  قػػدـ
الػػت دكف تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة لػػدييا، ككيفيػػة االسػػتفادة كضػػع السياسػػات االقتصػػادية كالتػػى ح

المشػػػيد االقتصػػػادم فػػػي كأف  0202مػػػف تجربػػػة مػػػف ماليزيػػػا لكضػػػع رؤيػػػة التنميػػػة االقتصػػػادية لنيجيريػػػا 
مثػاالن نمكذجينػا لمنمػك  5792لقػد أصػبح عػاـ  السػبعينات نيجيريػا خاصػة منػذ الطفػرة النفطيػة فػي منتصػؼ

دكالر  022إلػػػػى  5775دكالرنا أمريكينػػػػا فػػػػي عػػػػاـ  5512تقمػػػػص دخػػػػؿ الفػػػػرد مػػػػف فػػػػى حػػػػيف االقتصػػػػادم 
مميػػار دكالر بشػػكؿ  022، كانػػت نيجيريػػا حصػػمكا عمػػى 0225. كفػػي عػػاـ 0225الكػػاد فػػي عػػاـ أمريكػػي ب

. 5791أقػؿ مػف مسػتكل  ٪02مناسب مف صادرات النفط منذ منتصؼ السبعينيات، لكف دخؿ الفرد كاف 
٪ مػف الصػادرات 71أكثػر مػف  كؿ االقتصادية غير متنكعة إلى حد كبير، مع احتساب الػنفطال تزاؿ الييا

لػػػى طريػػػؽ الحكػػػـ عػػػادت الػػػببلد إ5777عػػػاـ  ٪ مػػػف الصػػػادرات. فػػػي5كقطػػػاع التصػػػنيع يمثػػػؿ أقػػػؿ مػػػف 
الماضػي. ٪ فػي العقػد 9.7سػنكم قػدره ، بمتكسط شكؿ كبيرب ، كارتفع النمك االقتصادمالديمقراطي المدني

. كلػـ يعػالج االخػتبلالت الييكميػة فػى االقتصػاد النيجيػرل كاسع النطاؽ كتحػكيمي ،النمك لـ يكف شامبلن لكف 
التغييػػرات الييكميػػة  واآلثػػار المترتبػػة عمػػى ىػػذا االتجػػاه ىػػك أف النمػػك االقتصػػادم فػػي نيجيريػػا لػػـ ينػػتج عنػػ

عزيػز التطػكر التكنكلػكجي خمػؽ فػرص العمػؿ كت ،أنيا أف تجعؿ التصنيع محػرؾ النمػكالمطمكبة التي مف ش
بمػػا  0202رؤيتيػػا  عنػػد كضػػع كقػػد أكصػػت الدراسػػة بضػػركرة مراعػػاة نيجيريػػا كالتخفيػػؼ مػػف حػػدة الفقػػر. 

 تعميػؽ اإلصػبلحات التػي تحسػف رأس المػاؿ البشػرم، معػو  كالمسػتداـ كالػذل يجػب عزيػز النمػك الشػامؿي
باإلضػػافة إلػػى  ركػػائز الحفػػاظ عمييػػا، ككضػػع المنافسػػة تشػػجيععاليػػة  جػػكدةبالبنيػػة التحتيػػة تػػكفير تعزيػػز 
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 سياسػات سػعر الصػرؼعمميات المالية كالنقدية المكجية نحك التنميػة ك لم سياسة مالية حازمة كشفافةكضع 
مػػع االسػػتفادة مػػف التجربػػة الماليزيػػة الناجحػػو فػػى تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية المسػػتدامة ككضػػع السياسػػات 

 .  االقتصادية
4. Ragayah Haji Mat Zin, "Malaysian Development Experience: 

Lessons for Developing Countries", Institutions and Economies, 

Vol. 6, No. 1, April (2014), pp. 17-56: 

كالتػػى ، اكلتيػػا لتحقيػػؽ النمػػك مػػع المسػػاكاةالسياسػػات التػػي تنتيجيػػا ماليزيػػا فػػي محتنػػاكؿ ىػػذا البحػػث 
تػػػكفير التعمػػػيـ كخمػػػؽ فػػػرص العمػػػؿ،  كالػػػذل شػػػمؿ عمػػػى جيػػػد نسػػػبينا.  و بشػػػكؿتحقيقػػػ نجحػػػت ماليزيػػػا فػػػى 

عادة ىيكمػة ممكيػة األسػيـ كتػراكـ األصػكؿ. يتضػح نجاحيػاريفية، كالتنمية الكالتصنيع المكجو لمتصدير  ، كا 
تحكليػػا الييكمػػي مػػف اقتصػػاد زراعػػي إلػػى اقتصػػاد صػػناعي باإلضػػافة إلػػى تحسػػيف نكعيػػة الحيػػاة جميػػان فػػى 

ستفادتيا مف تجارب التنمية المماثمة فى دكؿ جنكب شػرؽ اسػيا مع انخفاض معدؿ الفقر. كتكزيع الدخؿ  كا 
التركيػػز عمػػى التنميػػة  أكالن حيػػث قامػػت ماليزيػػا بعػػدد مػػف السياسػػات منيػػا  كخاصػػة تجربػػة ككريػػا الجنكبيػػة

ػػا رائػػدنا لممطػػاط كزيػػت  الزراعيػػة مػػف خػػبلؿ المخصصػػات الكبيػػرة التػػي مكنػػت ماليزيػػا مػػف أف تصػػبح منتجن
نجحت السياسة االقتصادية الجديدة عمػى الػرغـ مػف النخيؿ مما ساعد في تمكيؿ القطاع الصناعي. ثانينا  

إلػػى  ااالسػػتقرار السياسػػي. كىػػذفػػي تعزيػػز النمػػك كاإلنصػػاؼ كالحفػػاظ عمػػى التنػػاغـ العرقػػي ك  نقػػاط ضػػعفيا
التحتيػػػة كتنميػػػة رأس المػػػاؿ لتجػػػارة كاالسػػػتثمار فػػػي البنيػػػة التػػػى سػػػاعدت عمػػػى تنميػػػة اجانػػػب السياسػػػات 

أىميػػة محػػػك   ان رابعػػؿ االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر. دعمػػت سياسػػة تعزيػػز النمػػك مػػف خػػبلكمػػا ، البشػػرم
شػػبكات  مثػػؿ كجػػكد إتبػػاع سياسػػات دعػػـ العدالػػة االقتصػػاديةاألميػػة كانتشػػار الكصػػكؿ إلػػى التعمػػيـ. أخيػػرنا 

كقد إعتمدت الدراسة عمػى االسػمكب التحميمػى ، رعايةالفئات االجتماعية األكلى بالأماف اجتماعي لمساعدة 
 القتصػػػادية الكميػػػة كالقطاعيػػػة الخاصػػػة بماليزيػػػا لمفتػػػرة مػػػفا الكصػػػفى مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػة كتتبػػػع المؤشػػػرات

ككػػػػػذلؾ تحميػػػػػؿ السياسػػػػػات االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة المتبعػػػػػة كالخاصػػػػػة بتنميػػػػػة  0250كحتػػػػػى  5791
   دثت تحكالن ىيكميان فى االداء االقتصادل فى ماليزيا.القطاعات االقتصادية المختمفة كالتى أح

 
، مجمدة البشدرية" التنميدة فدي الماليزيدةالتجربدة "أخدرون،  ،نالعطدوا ينحسد اهلل عبدد ابهدالو  عبدد .5

   :(2222)، جامعة المدينة العالمية، يونيو 4مجمد  2العموم االسالمية الدولية، العدد رقم 
 فػي نػدماجياإ عبػر الخػارج عمى الكبير االنفتاح مف ماليزيا استفادة تمحكرت مشكمة البحث فى كيفية

، كقػد إعتمػدت الدراسػة عمػى الػكطني ااقتصػادى تنميػة عمػى ركػائز الحفػاظ مػع ةالعكلمػ اقتصػاديات
 العالـ مكاكبة في ماليزيا دكلة قامت التي التجارب ألىـ عرضاالسمكب الكصفى التحميمى مف خبلؿ 

 التنميػة عمميػة أف. كقػد تكصػمت الدراسػة إلػى عػػدد مػف النتػائج منيػا بػالتعميـ يتعمػؽ فيمػا خاصػة
 أف العكامػؿ اقتصػادية كمػا المػدل، بعيػدة كنظػرة دقيػؽ ليػا تخطػيط كػاف ماليزيػا فػي االقتصػادية
 رئػيس الدكلػة قيػادة كػاف بتػدبير كحسػف ماليزيػا اليػو كصػمت مػاكأف  نجاحيػا، عمػى سػاعدت كسياسػية
محمػد، ركػزت سياسػات الدكلػة الماليزيػة عمػى تطػكير المػكارد البشػرية أكالن ثػـ التنميػة  ميػاتير الػكزراء

االقتصػػادية. كقػػد أكصػػت الدراسػػة ضػػركرة تبنػػى الحككمػػات ألسػػاليب تحمػػؿ فػػى طياتيػػا تنميػػة المػػكرد 
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كخاصة فيمػا يتعمػؽ بالبحػث  البشرل، ضركرة تكظيؼ التعميـ الجامعى فى خدمة االنشطة االقتصادية
 .كالمعمكماتية كالتقنية التكنكلكجية التطكرات بمسايرة ىتماـاأل العممى

يتضػػح مػػف إسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة أنيػػا ركػػزت إمػػا عمػػى تنػػاكؿ المبلمػػح العامػػة لتجربػػة التنميػػة فػػى 
ستعراض مؤشرات نجاح التجربة االقتصادية كاإلجتماعية أك ركزت عمى دراسػة العبلقػة بػيف أحػد  ماليزيا كا 

السياسػػة االقتصػػادية الكميػػة كأثرىػػا عمػػى عمميػػة التنميػػة، فػػى حػػيف تختمػػؼ الدراسػػة عػػف الدراسػػات متغيػػرات 
السػػابقة فػػى ككنيػػا تقػػدـ محاكلػػة لممقارنػػة بػػيف المؤشػػرات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة الكميػػة لكػػٍؿ مػػف مصػػر 

بمػػا يحقػػؽ  ككػػذلؾ التعػػرض لمسياسػػات االقتصػػادية المتبعػػة 0252حتػػى  5791كماليزيػػا خػػبلؿ الفتػػرة مػػف 
 تكصيؼ لما يمكف االستفادة بو فى تطكير األداء االقتصادل لمدكلة المصرية.

 محاور الدراسة:
مف أجؿ دراسة عممية التنمية في ماليزيا ككيفية إستفادة مصر مف عممية التنمية فإف البحث 

 كالتكصيات:أنة ىناؾ مجمكعة مف النتائج باإلضافة إلي أربع محاكر رئيسية ينقسـ إلي 
 (.0252-5791قتصادية لدكلتي ماليزيا كمصر خبلؿ الفترة )مؤشرات التنمية اال :األكؿالمحكر 
 بماليزيا.: أىـ السياسات التنمكية الخاصة الثانىالمحكر 
 .أىـ مؤشرات نجاح التجربة الماليزية في التنمية الشاممة :الثالثالمحكر 

قتصادية لدولتي ماليزيا ومصر خالل الفترة : مؤشرات التنمية االاألولالمحور 
(5975-2258: ) 

كمصر لمكقكؼ عمي  في ماليزيا عرض ألىـ مؤشرات األداء االقتصادمسوف يتم في هذه الجزئية 
نعكاس ذلؾ عمي معدالت التنمية األداء االقتصادم لكؿٍ  ( 0252-5791كذلؾ خبلؿ الفترة ) ،منيما كا 

 :أىمياذلؾ مف خبلؿ عدة مؤشرات مف ك 
 

 :النصيب النسبي لمقطاعات المختمفة من القيمة المضافة .5
 الكسيطة، المدخبلت كطرح المخرجات كافة جمع بعد ما قطاع ناتج صافي يقصد بالقيمة المضافة ىي

 تدىكر أك بنضكب أك المصنعة األصكؿ بإىبلؾ يتعمؽ فيما خصكمات أية إجراء بدكف حسابيا كيتـ
 5 الطبيعية. المكارد

 أن:( يالحظ 5من خالل الجدول رقم )
 ماليزيا: -
 0252في عاـ  اإلجمالي المحمي الناتج % مف39.00يسيـ بنسبة  أصبح لصناعيالقطاع ا 

 كعمى% 0قدره بمقدار زيادة  5791% في عاـ 09.22في حيف أف مساىمتو كانت حكالي 

                                                           
5
Sabol, Andrija; Sverer, Filip (2017) : A review of the economic value addedliterature and application, 

UTMS Journal of Economics, ISSN 1857-6982, University of Tourismand Management, Skopje, Vol. 

8, Iss. 1, pp. 20-21. 
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الرغـ مف أف معدؿ الزيادة ضئيؿ كلكف لكحظ أف القطاع الصناعي يشارؾ بحكالي الثمث مف 
 إجمالي القيمة المضافة نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي.

 في 0252في عاـ  اإلجمالي المحمي الناتج % مف10.27يسيـ بنسبة  أصبح لخدميالقطاع ا 
% ممثبلن 52.27قدره  بمقدار إرتفاع 5791% في عاـ 00.51حيف أف مساىمتو كانت حكالي 

 .حكالي النصؼ مف أجمالي الناتج المحمي اإلجمالي
 في  0252في عاـ  اإلجمالي المحمي الناتج % مف9.90يسيـ بنسبة  القطاع الزراعي أصبح

بمقدار إنخفاض قدره حكالي  5791% في عاـ 02.90حيف أف مساىمتو كانت حكالي 
00.01.% 

 مصر: -
 0252في عاـ  اإلجمالي المحمي الناتج % مف01.22يسيـ بنسبة  أصبح لصناعيالقطاع ا 

% 52 بمقدار زيادة قدره حكالي 5791% في عاـ 01.72في حيف أف مساىمتو كانت حكالي 
الرغـ مف أف معدؿ الزيادة ضئيؿ كلكف لكحظ أف القطاع الصناعي يشارؾ بحكالي الثمث  كعمى

 اتج المحمي اإلجمالي.مف إجمالي القيمة المضافة نسبة مف الن
 في 0252في عاـ  اإلجمالي المحمي الناتج % مف15.01يسيـ بنسبة  أصبح لخدميالقطاع ا 

% ممثبلن 7.21قدره بمقدار إرتفاع  5791% في عاـ 70.02حيف أف مساىمتو كانت حكالي 
 حكالي النصؼ مف أجمالي الناتج المحمي اإلجمالي.

 في  0252في عاـ  اإلجمالي المحمي الناتج % مف55.00يسيـ بنسبة  القطاع الزراعي أصبح
بمقدار إنخفاض قدره حكالي  5791% في عاـ 09.99حيف أف مساىمتو كانت حكالي 

59.77.% 
مف حيث االىمية  كالي النصؼحفييما القطاع الخدمي يمثؿ أف ماليزيا كمصر  يتضح مما سبق

 منذ بداية السبعيناتكالذل يعد إتجاىان عالميان لبلقتصاد العالمى  النسبية فى الناتج المحمى اإلجمالى،
المرتبة األخيرة  حيف يأتى فى الثمث في نحكيمثؿ  حيث فى المرتبة الثانية الصناعىالقطاع يأتى ثـ 

 القطاع الزراعي أم إتجاه كمييما إلي التجكؿ مف القطاع الزراعي إلي القطاع الخدمي كالصناعي
 .(5لؾ مف خبلؿ الشكؿ رقـ )كيمكف تكضيح ذ
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 (5جدول رقم )
 ومصر نسبة من الناتج المحمي اإلجمالي ماليزياالقيمة المضافة لمقطاعات الرئيسية في 

 )%(القيمة  

 

 مصر: ماليزيا 

 السنة

القيمة المضافة 

للقطاع الصناعي 

% من الناتج 

 المحلي اإلجمالي

القيمة المضافة 

لقطاع الخدمات 

% من الناتج 

 المحلي اإلجمالي

القيمة المضافة 

للقطاع الزراعي 

% من الناتج 

 المحلي اإلجمالي

القيمة المضافة 

للقطاع الصناعي 

% من الناتج 

 المحلي اإلجمالي

القيمة المضافة لقطاع 

الخدمات % من 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

القيمة المضافة للقطاع 

الزراعي % من الناتج 

 المحلي اإلجمالي

1975 36.13118 33.15188 30.71694 25.407983 42.3039234 27.6655486 

1980 41.79196 35.18077 23.02727 33.388658 40.8115643 16.5818609 

1985 39.23426 40.4842 20.28148 29.595174 48.844504 17.1045576 

1990 42.19817 44.19261 15.21653 27.406054 49.6294366 18.5125262 

1995 41.40251 47.88243 12.94994 30.245098 47.6764706 15.7107843 

2000 48.32001 46.30149 8.599302 30.751867 46.5259924 15.538077 

2005 45.92699 44.19733 8.262337 34.148728 45.9292293 13.9818013 

2010 40.49888 48.47741 10.08978 35.784519 46.23272 13.3407592 

2014 39.066027 51.19511 8.4700819 36.630202 53.1705471 11.3940832 

2018 39.000183 52.04099 7.7358198 35.084027 51.3584779 11.2250011 

World Development indicators,.at:Source:  
 https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?locations 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations  

(14 Oct. 19 at 10 am : 2 pm) 

 (5رقم )شكل   
ومصر عام ماليزيا  لدولتيلمقطاعات المختمفة % من الناتج المحمي اإلجمالي القيمة المضافة 

2258 :

 
http://www.worldbank.org/en/researchat: , .indicators Bank World : Source  
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي 
 من الناتج المحلي اإلجمالي% 

% القيمة المضافة لقطاع الخدمات 
 من الناتج المحلي اإلجمالي

القيمة المضافة للقطاع الزراعي 
 من الناتج المحلي اإلجمالي% 

 ماليزيا

 2مصر

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=MY
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?locations=MY
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?locations=MY
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=MY
https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=MY
http://www.worldbank.org/en/research
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 السنوي:معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي  .2
 المنتجيف جميع جانب مف المضافة القيمة إجمالي مجمكع عف عبارة ىك المحمي الناتج إف إجمالي
 قيمة في مشمكلة غير إعانات أية كناقص المنتجات عمى ضرائب أية زائد االقتصاد في المقيميف
 نضكب بسبب خصـك أية إجراء أك المصنعة األصكؿ إىبلؾ قيمة اقتطاع بدكف حسابو كيتـ. المنتجات
، كسيتـ تقييـ معدؿ نمك  5المحمية  لمعممة ثابت سعر أساس حسابو عمى الطبيعية، كيتـ المكارد كتدىكر

 :مدم التغير في ذلؾ المقدار ر( لتقدي0252-5791الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ الفترة )
 (2جدول رقم )

 معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي السنوي )%( 
 مصر ماليزيا السنة
1975 2.225292275 8.939147158 
1980 9.775209927 10.01132904 
1985 -5.201012015  5.791505792 
1990 7.22210957 5.667029151 
1995 7.207221525 4.642458776 
2000 2.212292599 6.370003833 
2005 1.000507577 4.471744472 
2010 9.707279029 5.147234858 
2255 1.275151905 4.372019078 
2258 7.900900999 5.314121037 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US&view=chart 
16 Oct. 10.45 am 

 اآلتي:( 2يتضح من الجدول رقم )
% 7.90إلي  5791% لعاـ 2.22لمايزيا مف  السنكم إرتفاع معدؿ الناتج المحمي اإلجمالي -

 %.0.70بمقدار إرتفاع قدره  0252لعاـ 
% 1.05إلي  5791% لعاـ 2.70معدؿ الناتج المحمي اإلجمالي السنكم لمصر مف إنخفاض  -

مع كجكد إتجاه لزيادة معدالت النمك بداية مف العاـ  %0.90بمقدار إنخفاض قدره  0252لعاـ 
0251. 
لكحظ تحسف مقدار الناتج المحمي اإلجمالي السنكم لماليزيا بينما إنخفض معدؿ الناتج مما سبق 
 :(0) (،0اإلجمالي السنكم لمصر بنفس المعدؿ كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ رقـ )المحمي 

 
 
 

                                                           
1
 Defenition oF Gdp , World Bank Indicators . 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US&view=chart
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 (2)رقم شكل 
 )ماليزيا(  معدل نمو الناتج المحمي االجمالي السنوي %

 
http://www.worldbank.org/en/researchWorld Development indicators,.at: Source:  

 (3)رقم شكل 
 معدل نمو الناتج المحمي االجمالي السنوي % )مصر( :

    

 
    http://www.worldbank.org/en/researchWorld Development indicators,.at: Source:  

 )%(: اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي  .0
قػد تذبػذب  حد ما مدم رفاىيػة األفػراد فنجػد أف ىػذا المؤشػر إلىأما فيما يتعمؽ بيذا المؤشر الذم يعكس  

( ثػػػـ أتسػػػـ بالثبػػػػات النسػػػبي نكعػػػان مػػػػا فػػػي الفتػػػػرة 0222-5791بػػػيف النقصػػػاف كالزيػػػػادة فػػػي الفتػػػرة بػػػػيف )
فقػػد كجػػد أف معػػدؿ اإلرتفػػاع فػػػي  (،7كالشػػػكؿ رقػػـ ) (0( كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )0222-0252)

 5791رنػة بعػػاـ مقا 0252% لعػاـ 1.27نصػيب الفػرد مػػف إجمػالي النػاتج المحمػػي اإلجمػالي سػنكيان قػػدر 
% أم أف المعػػدؿ أنخػػض تقريبػػان 0.71لماليزيػػا بينمػػا قػػدر معػػدؿ اإلنخفػػاض لػػنفس الفتػػرة لمصػػر بمقػػدار 

 النصؼ.بحكالي 
القػػكؿ تحسػػف نصػػيب الفػػرد مػػف إجمػػالي النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي لماليزيػػا بينمػػا أنخفػػض ممددا سددبق يمكددن 

مسػتكيات المعيشػة فػي  عمػىنفس المعدؿ إلي النصؼ بالنسػبة لمفػرد فػي مصػر كتػأثير ذلػؾ بالسػمب تباعػان 
 مصر.
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13 
 

 ( :3جدول رقم )
 تطور النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي )% سنويًا(

 مصر ماليزيا السنة
1975 -1.611448449 6.562508347 
1980 4.809494883 7.36544218 
1985 -3.605299732 3.020818075 
1990 5.980303574 3.1337262 
1995 6.357502709 4.336347587 
2000 3.28229491 2.602220208 
2005 5.62353738 3.080864615 
2010 3.687552271 2.093722195 
2255 3.316769765 3.194431298 
2258 3.487664546 3.118065083 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=US&view=ch
art  

16 Oct. 19 11am 
 (4الشكل رقم )

 تطور النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي )% سنويًا(

 
http://www.worldbank.org/en/researchWorld Development indicators,.at: Source:  

 :5تطور معدالت التضخم  .4
 فمكحظ:( 0252-5791خبلؿ الفترة )معدالت التضخـ  تذبذبمف المبلحظ 

تمي ذلؾ  لماليزيا 5722% حينما بمغ أقصاه في عاـ 9.99مستكم التضخـ  يتعدلأنو لـ  -
كيعد ىذا نجاحا مممكسا  %،2.22 بمقدار 0252أقؿ معدؿ لو عاـ  حيث بمغ تذبذب المعدؿ

اذ استطاعت عمى مدم نصؼ قرف أف تحمي مستكم األسعار مف  ماليزيالمسياسات النقدية في 
                     المكجات التضخمية المحمية كالعالمية.

                                                           
1
 انًظخٓهك عهٗ انخكهفت فٙ انًئٕٚت نهُظبت انظُٕ٘ انخغّٛز انًظخٓهكٍٛ أطعبر يؤشز ٚقٛظّ كًب انخضخى ٚعكضطبقبً نخعزٚف انبُك انذٔنٙ   

 بٕجّ ٔحُظخخذو يثلً  طُت ككم يحذدة، سيُٛت فخزاث عهٗ حخغٛز أٔ حثبج أٌ ًٚكٍ انخٙ ٔانخذيبث انظهع يٍ طهت عهٗ نهحصٕل انًخٕطظ

 .الطبٛزس صٛغت عبو
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https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=US&view=chart
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=US&view=chart
http://www.worldbank.org/en/research


14 
 

% كىك معدؿ مرتفع جدان كتأثير ذلؾ 07.12بمقدار  0252 عاـلمتضخـ كلقد بمغ أعمي معدؿ  -
 المستيمكيف.بالسمب عمي معدالت األسعار كمستكيات الشراء لدم 

 (:4) جدول رقم
 التضخم:تطور معدالت 

 مصر ماليزيا السنة

1975 4.487722 9.66969548 

1980 6.67492 20.8192249 

1985 0.346459 12.10675606 
1990 2.617801 16.75637471 
1995 3.450575 15.7422305 
2000 1.53474 2.683805353 
2005 2.960865 4.869396969 
2010 1.710037 11.26518827 
5102 2.104389802 10.36206974 
5102 0.884709161 *29.50193273 

 طبقًا لبيانات البنك الدولي . 2258لمصر نظرًا لعدم توافر بيانات لعام  2257*تم اإلستعاضة ببيانات 
Source: World Development indicators at : 

https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 
am50.9 , 16 Oct. 19 

 (5)الشكل رقم 
   ( :2258-5975خالل الفترة ) معدالت التضخمتطور 

 
            Source: World Development indicators,.at: 
http://www.worldbank.org/en/research 

 :5معدالت الفقر  .5
 أف: ( كجد0252-5791( كالخاص بتطكر مؤشر الفقر خبلؿ الفترة )1مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

(، نجد أف 1فكفقا لبيانات الجدكؿ رقـ ) (0252-5791خبلؿ الفترة ) مكافحة الفقرفي مجاؿ  ايجابية نتائج ماليزيا حققت -
لعاـ  2.02سكم بمقدار  ترتفعكلـ  0251كصكالن لعاـ  5799نجد أف معدالت الفقر إستمرت في اإلنخفاض بدءان مف عاـ 

بمقدار  0251لعاـ  2.72ككصؿ معدؿ الفقر ألدني معدؿ لو بمقدار  0229زيادة عف العاـ السابؽ ليا عاـ  0222
كىك معدؿ جيدا جدأ حيث يدؿ تبلشي الفقر تقريان لتمؾ الفترة حيث أف النسبة  5799% بمقارنة بعاـ 09.02إنخفاض قدره 

  %.2.12لـ تتجاكز 
                                                           

 انخقذٚزاث ٔحظخُذ. نهفقز انٕطُٙ انحذ دٌٔ ٚعٛشٌٕ انذٍٚ نهظكبٌ انًئٕٚت انُظبتٙ أَّ ٚقصذ ببنًشز انعذد٘ نهفز طبقبً نخعزٚف انبُك انذٔن

انًعٛشٛت نألطز االطخقصبئٛت انًظٕح يٍ ٔانًظخًذة طكبَٛب انًزجحت انفزعٛت انًجًٕعبث حقذٚزاث إنٗ انٕطُٛت . 
1
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15 
 

كصبلن ألقص معدؿ لو عاـ  ار إرتفاع مؤشر الفقر لدم مصر خبلؿ تمؾ الفترةكجد إستمر  -
 تقرييان.% كىك معدؿ مرتفع جدان أم حكالي الثمث 09.22بمقدار  0257/0251

 (5جدول رقم )
 (السكان من)%  الوطني الفقر خط عند لمفقر العددي الفقر )المؤشر تطور معدالت

55/2252 2228 2227 2224 2222 5979 5976 السنة  2013/14 2014/15 

 2.72 2.92 5.92 0.2 0.92 1.92 9.22 09.72 09.92 ماليزيا
 2014/15 2011/12 2010/11 2228  2224 -- -- 5999 السنة

 09.22 09.02 01.02 05.9 -- 57.9 -- -- 59.92 مصر
 ( .2258-5975بالبنك الدولي خالل الفترة ) البيانات تقوم بدراسة مقدار الفقر لدي ماليزيا ومصر طبقًا لتوفر البيانات

Source: World Bank Indicators : 
 

1. https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.NAHC 
2. https://ar.actualitix.com/country/mys/ar-malaysia-population-below-poverty-

line.php 
15 oct. 19 at 8:00 am 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.NAHC
https://ar.actualitix.com/country/mys/ar-malaysia-population-below-poverty-line.php
https://ar.actualitix.com/country/mys/ar-malaysia-population-below-poverty-line.php
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 (6رقم ) شكل
 (السكان من)%  الوطني الفقر خط عند لمفقر العددي الفقر )المؤشر تطور معدالت

 

 
 تم اإلعداد بواسطة الباحث بناءًا عمي بيانات البنك الدولي

 العمل:معدل البطالة نسبة من قوة  .6
( لدكلتي ماليزيا كمصر كذلؾ مف خبلؿ 0252-5791سيتـ تقيـ مقدار البطالة خبلؿ الفترة )

 (:9الجدكؿ رقـ )تحميؿ إجمالي البطالة كنسبة مف قكة العمؿ مف خبلؿ 
لكحظ تذبذب معدؿ البطالة بيف اإلرتفاع كاإلنخفاض لماليزيا حيث كصؿ ألقصي معدؿ لو عاـ  -

بمقدار إنخفاض  0252% عاـ 0.09% ثـ إنخفض مرة أخرم ليصبح 9.27بمقدار  5721
% أم أف المعدؿ إنخفض لمنصؼ كيدؿ أف ماليزيا نجحت في سياسة مكافحة الفقر 0.10قدره 

 %.7معدؿ البطالة لـ يتجاكز حيث أف 
لكحظ تذبذب معدؿ البطالة بيف اإلرتفاع كاإلنخفاض لماليزيا حيث كصؿ ألقصي معدؿ لو عاـ  -

بمقدار إنخفاض  0252% عاـ 55.79% ثـ إنخفض مرة أخرم ليصبح 50.22بمقدار  0251
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سياسة % كلكف مازاؿ معدؿ البطالة مرتفعان كيدؿ يجب أف يككف ىناؾ تعديؿ في 5.75قدره 
 المعيشة.مكافحة الفقر لخفض المعدؿ كتحسيف مستكيات 
 جدول رقم )6(:

 اجمالي البطالة كنسبة من اجمالي قوة العمل
 مصر ماليزيا السنة
1975 -- -- 
1980 -- -- 
1985 6.89% -- 
1990 5.06% 8.04% 
1995 3.14% 11.18% 
2000 3.10% 9.00% 
2005 3.55% 11.47% 
2010 3.30% 9.21% 
2015 3.00% 12.88% 
2018 3.36% 11.47% 

Source : World Bank Indicator At : 

- https://ar.actualitix.com/country/mys/ar-malaysia-unemployment-rate.php 

- https://ar.actualitix.com/country/egy/ar-egypt-unemployment-rate.php 

7. 15 Oct. 3 pm 

- https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS 
16 Oct. 19 10.21 am 

 

 شكل رقم )7(:
 اجمالي البطالة كنسبة من اجمالي قوة العمل

 
 بيانات البنك الدولي عمىتم اإلعداد بواسطة الباحث بناءًا 
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 الصناعية:. مؤشرات التنمية 7
  اىـ مؤشرات التجارة الخارجية كتطكرىا سيتـ تقييـ مدم نجاح السياسة الصناعية المتبعة مف خبلؿ دراسة

 (:9)رقـ ( كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ 0252-5791في ماليزيا كمصر خبلؿ الفترة )
 (:7جدول رقم )

 ومصر: أهم مؤشرات الصادرات والواردات ونمو التجارة في ماليزيا
  ماليزيا مصر

 صادرات السمع والخدمات
)% من إجمالي الناتج 

 (المحمي
 

السمع والخدمات واردات  
)% من إجمالي الناتج 

 المحمي

 إجمالي التجارة
)% من إجمالي الناتج 

(المحمي  

 صادرات السمع والخدمات
)% من إجمالي الناتج 

 (المحمي
 

السمع والخدمات واردات  
)% من إجمالي الناتج 

 المحمي

التجارةإجمالي   
)% من إجمالي الناتج 

(المحمي  
 السنة

18.1679418 35.5463008 53.7142426 45.7597224 45.2474978 91.0072201 1975 
30.51463829 42.86839928 73.38303756 57.72594264 55.26483511 112.9907777 1980 
18.230563 27.88203753 46.11260054 55.08051452 49.97655066 105.0570652 1985 

20.35490605 32.56784969 52.92275574 74.4661197 72.42213283 146.8882525 1990 
22.54901961 27.69607843 50.24509804 94.0895933 98.0244705 192.1140638 1995 
16.20111732 22.81681858 39.0179359 119.8099893 100.5973608 220.4073501 2000 
30.34354689 32.60909935 62.95264624 112.8989768 90.95548385 203.8544606 2005 
21.34924581 26.58710426 47.93635007 86.93029507 71.01446982 157.9447649 2010 
13.18384549 21.66209747 34.84594296 70.55337316 62.90632906 133.4597022 2014 
18.91197548 29.36629558 48.27827106 69.68266424 62.57271782 132.2553821 2018 

      

Source:World Bank Indicator at : 

1. https://data.albankaldawli.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS   
2. https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS 

3. https://data.worldbank.org/indicator/ne.exp.gnfs.zs 

 أن:( 7رقم )يالحظ من الجدول 
 التجارةحيث زادت مساىمة  لماليزيا كنسبة مف الناتج النحمي اإلجمالي التجارة الخارجية تذبذب إجمالي  -

بإجمالي زيادة  0252% عاـ 500.01إلى  5791% عاـ 75.22في الناتج المحمي اإلجمالي مف 
كأف الكاردات كالصادرات تسيـ  تقريبان،أف التجارة الخارجية زادت بحكالي النصؼ  م% أ75.01قدرىا 

 الخارجية.جمالي التجارة إبنسب متساكية تقريبان في 
 إنخفضتحيث  لماليزيا كنسبة مف الناتج النحمي اإلجمالي فى مصر التجارة الخارجية تذبذب إجمالي -

 0252% عاـ 72.09إلى  5791% عاـ 10.95في الناتج المحمي اإلجمالي مف  التجارةمساىمة 
% كعمي الرغـ مف اإلنخفاض مازالت تمثؿ التجارة الخارجية حكالي 1.77بإجمالي إنخفاض قدره 

تمثؿ حكالي الثمثيف الكاردات خبلؿ تمؾ الفترة كانت ك  اإلجمالية،النصؼ مف إجمالي الناتج المحمي 
مكف تكضيح كي لمعظـ السنكات خبلؿ تمؾ الفترةإجمالي التجارة الخارجية  مف جكالي الثمثكالصادرات 

 (:2ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ رقـ )
 
 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/ne.exp.gnfs.zs
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 (:8)رقم شكل 
 ومصر  أهم مؤشرات الصادرات والواردات ونمو التجارة في ماليزيا

 
 سياسة اإلذخار واالستثمار المحمي:. 8

يعتبر االدخار كاالستثمار مف اىـ المتغيرات الكمية التي تمعب دكرا رئيسيا في النمك كالتنمية االقتصادية في     
كسيتـ تقييـ معدالت اإلدخار  الدكؿ النامية، لذا البد مف تعبئة المكارد المحمية كتكظيفيا في االستخداـ الكؼء ليا

جمالي تككيف رأس الماؿ كنسبة مف إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي ( لماليزيا 0252-5791خبلؿ الفترة ) كا 
 .(7)رقـ ( كجدكؿ 2مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )كمصر 

 أف:( 2حيث لكحظ مف الجدكؿ رقـ )
% بإجمالي 02.90 مقدار 0252بمغ عاـبيف الصعكد كاإلرتفاع حيث  لماليزيا تذبذب قيمة اإلدخار -

باإلضافة إلي أف اإلدخار مثؿ حكالي ثمث الناتج المحمي  5791% مقارنة بعاـ 52زيادة قدرىا حكالي 
 اإلجمالي.
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% بإجمالي 9.02مقدار  0252كاإلرتفاع حيث بمغ عاـتذبذب قيمة اإلدخار لمصر بيف الصعكد  -
باإلضافة إلي أف اإلدخار يمثؿ نسبة ضئيمة جدان مف  5791% مقارنة بعاـ 0.22إنخفاض قدره حكالي 

 .0252% لعاـ 9الناتج المحمي اإلجمالي خيث لـ يتجاكز 
 (:9ويمكن توضيح ما سبق من خالل الشكل رقم )
 جدول رقم )8(:

 إجمالي اإلدخارالمحمي نسبة من الناج المحمي اإلجمالي:
 مصر ماليزيا السنة
1975 20.63743238 8.566690536 
1980 31.31715352 15.16033424 
1985 31.03552588 20.10723861 
1990 34.40347327 16.70146086 
1995 39.70477184 15.00 
2000 46.0803982 12.93737136 
2005 44.34009471 15.71030641 
2010 39.30236635 14.26321896 
2255 32.7836632 5.81038504 
2258 30.73605335 6.2018299 

Source : World Bank Indicator at : 
 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDS.TOTL.ZS 
16 Oct 19 7.50 pm 

 
 ( :9رقم ) شكل

 إجمالي اإلدخار المحمي نسبة من الناج المحمي اإلجمالي 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDS.TOTL.ZS
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 المصدر أعد بواسطة الباحث إعتماداً همي بيانات البنك الدولي .

 أف:( 7حيث لكحظ مف الجدكؿ رقـ )
% مف الناتج المحمي اإلجمالي كىي نسبة جيدة 00لماليزيا مثمت حكالي  5إف إجمالي تككيف رأس الماؿ نسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي  -

 الخمس.% كىي تقريبان 59نما مثمت في مصر لنفس العاـ حكالي يلئلنفاؽ عمي األصكؿ الثابتة بحكالي الربع ب
 (:52كيمكف تكضيح التطكر في ذلؾ المؤشر مف خبلؿ الشكؿ رقـ )

 (:9جدول رقم ) 
 إجمالي تكوين رأس المال )% من إجمالي الناتج المحمي( :

 مصر ماليزيا   السنة
1975 24.22894 25.94505 
1980 27.89897 27.5 
1985 25.29414 29.75871 
1990 32.36033 28.91441 
1995 43.6401 20.14706 
2000 26.86749 19.55307 
2005 22.39642 17.97586 
2010 23.38654 19.50108 
2255 25.13662 14.28864 
2258 23.62611 16.65615 

Source : https://data.albankaldawli.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS 

  

                                                           
1
 األصٕل سٚبدة عهٗ انُفقبث يجًم يٍطبقبً نخعزٚف انبُك انذٔنٙ ( طببقب انًحهٙ االطخثًبر إجًبنٙ) انًبل رأص حكٍٕٚ إجًبنٙ ٚخكٌٕ  

  .انًخشَٔبث يظخٕٖ فٙ انخغٛزاث صبفٙ إنّٛ يضبفب نلقخصبد انثببخت

 انًبٛعبث، أٔ اإلَخبج فٙ انًخٕقعت غٛز أٔ انًؤقخت انخقهببث نًٕاجٓت انشزكبث حٕسة فٙ انخٙ انبضبئع يخشٌٔ ْٙ بنًخشَٔبثٔٚقصذ ب

 .انًبل رأص حكٍٕٚ ضًٍ أٚضب ُٚذرج انُفبئض اقخُبء صبفٙ فئٌ ،1993 نعبو انقٕيٛت انحظبببث نُظبو ٔطبقب ،"حُفٛذِ انجبر٘ انعًم"ٔ
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17 Oct. 19 11 am 
( :52شكل رقم )  

 إجمالي تكوين رأس المال )% من إجمالي الناتج المحمي( :
 

 
 المصدر: أعد بواسطة الباحث إعتمادًا عمى بيانات البنك الدولي

 المباشر:سياسات اإلستثمار األجنبي  .8
تتكقؼ  األجنبي المباشر لو دكر رائد كفعاؿ في عممية التنمية االقتصادية، اذ الإف االستثمار 

 استثمارات الى االستثمارات ىذه تدفع فحسب، كانما االرض عمى صناعات اقامة فكائده عمى
لي جزئيف  االستثمار بمضاعؼ يعرؼ ما وهواخرل جديدة  كينقسـ اإلستثمار األجنبي المباشرا 
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كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ  0كصافي التدفقات الكافدة5كىما صافي التدفقات الخارجة 
 (.52)رقـ 

 (:52)رقم لوحط من الجدول 
 0251ليا عاـ بأعمي نسبة لماليزيا صافي التدفقات الخارجة اإلستثمار األجنبي المباشر بحيث كجد أف لكحظ تذبب نسبة  -

% بخصكص صافي التدفقات الكافدة كلكف خبلؿ تمؾ الفترة 1.07بمقدار  5721% بينما أعمي نسبة ليا عاـ 0.11بمقدار 
% كعمي الرغـ مف أنو منخفض 1تثمار األجنبي المباشر بحيث لـ يتجاكز ت ماليزيا عمي ثبات نسبي لمعدؿ االسٍ حافظ

 المباشر.قدار اإلستثمار األجنبي كلكف إنعكس باإلستقرار نكعان ما عمي م
بمقدار  0210لكحظ تذبب نسبة اإلستثمار األجنبي المباشر بحيث كجد أف صافي التدفقات الخارجة بأعمي نسبة ليا عاـ  -

% بينما أعمي نسبة 5% كيعتبر مقدار صافي التدفقات الخارجة منخفض جدان إذ لـ يتجاكز خبلؿ تمؾ الفترة مقدار 0.53
ثبات نسبي  عمى% بخصكص صافي التدفقات الكافدة كلكف خبلؿ تمؾ الفترة حافظت ماليزيا 1.77بمقدار  0221ليا عاـ 

% كعمي الرغـ مف أنو منخفض كلكف إنعكس 1افدة بحيث لـ يتجاكز لمعدؿ اإٍلستثمار األجنبي المباشر لصافي التدفقات الك 
 المباشر.باإلستقرار نكعان ما عمي مقدار اإلستثمار األجنبي 

 (:55ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل رقم )
 جدول رقم )01( :

 االستثمار األجنبي المباشر )% من إجمالي الناتج المحلي( :

 البيان / السنة
 صافي التدفقات الوافدة صافي التدفقات الخارجة

 مصر ماليزيا مصر ماليزيا

1975 -- -- 3.769209 -- 

1977 -- 0.049688 3.813716 0.727581477 

1980 0.821273 0.032303 2.226631 2.530171 

1985 0.672378 0.007682 5.298123 3.015277 

1990 0.293021 0.027921 4.710267 1.707814 

1995 2.804804 0.15459 4.038429 0.994028 

2000 2.160207 0.051082 2.734393 1.236997 

2005 2.042096 0.10258 4.26859 5.993819 

2010 6.019 0.537032 3.322979 2.917287 

5102 3.553837 0.054614 2.41855 2.081527 

5102 1.6132 0.128934 3.769209 2.709335 

1. https://data.albankaldawli.org/indicator/BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS 
10/16/2019 22:00 

 

2. https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS 
oct 16 19 9.43 pm 

                                                           
طبقان لتعريؼ البنؾ الدكلي فإف االستثمار األجنبي المباشر ىك صافي تدفقات االستثمار الكافدة لمحصكؿ عمى حصة دائمة في   5

مف األسيـ المتمتعة بحقكؽ التصكيت( في مؤسسة عاممة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر. كىك  في المائة أك أكثر 52اإلدارة )نسبة 
عبارة عف مجمكع رأس ماؿ حقكؽ الممكية كالعائدات المعاد استثمارىا كغير ذلؾ مف رأس الماؿ طكيؿ األجؿ كرأس الماؿ قصير األجؿ، 

ي التدفقات الخارجية لبلستثمارات مف االقتصاد القائـ باإلببلغ إلى بقية تكضح ىذه السمسمة صافكما ىك مبيف في ميزاف المدفكعات. 
 أنحاء العالـ، كىي مقسمة حسب إجمالي الناتج المحمي.

الستثمار األجنبي المباشر ىك صافي تدفقات االستثمار الكافدة لمحصكؿ عمى حصة دائمة في فإف اطبقان لتعريؼ البنؾ الدكلي   0
في المائة أك أكثر مف األسيـ المتمتعة بحقكؽ التصكيت( في مؤسسة عاممة في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر. كىك  52اإلدارة )نسبة 

تثمارىا كغير ذلؾ مف رأس الماؿ طكيؿ األجؿ كرأس الماؿ قصير األجؿ، عبارة عف مجمكع رأس ماؿ حقكؽ الممكية كالعائدات المعاد اس
كتكضح ىذه السمسمة صافي التدفقات )صافي تدفقات االستثمارات الجديدة مخصكمان منيا كما ىك مبيف في ميزاف المدفكعات. 

 جمالي الناتج المحمي.االستثمارات التي يتـ سحبيا( في البمد المعني مف المستثمريف األجانب كىي مقسكمة عمى إ

https://data.albankaldawli.org/indicator/BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS
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 شكل رقم )00( :

االستثمار األجنبي المباشر )% من إجمالي الناتج المحلي( "صافي التدفقات الخارجة":

 
 أعد بواسطة الباحث إعتمادا عمي بيانات البنك الدولي
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 شكل رقم )05( :

 االستثمار األجنبي المباشر )% من إجمالي الناتج المحلي( "صافي التدفقات الوافدة":

 
 أعد بواسطة الباحث إعتمادا عمي بيانات البنك الدولي

 : أهم السياسات التنموية الخاصة بماليزيا:الثانىالمحور 
السياسات لكحظ مف خبلؿ دراسة المؤشرات اإلقتصادية لماليزيا تحسف تمؾ المؤشرات حيث تعددت 

التنمكية التي أتبعتيا ماليزيا مف أجؿ رفع مستكيات اإلقتصاد لدييا كلما لذلؾ مف تأثير إيجابي عمى 
معدالت التنمية اإلقتصادية لدييا كمف أىـ تمؾ السياسات التي ساعدت عمي نجاح التجربة الماليزية 

 ي:كيمكف اإلستفادة منيا في مصر لتحسيف المؤشرات اإلقتصادية لدييا ى
 الفقر:سياسات مكافحة  .5

مسمى  تحت الحككمة تبني العديد مف البرامج التي اقرتيا إلى لمفقر مكافحتيا في ماليزيا عمدت    
 التجارية المشاريع خبلؿ مف األفراد إلى مساعدة خبللو الحككمة مف كالتي سعت الشعب، رفاىية مشركع
 امكانيات مع لتتماشي ىذه المشركعات الغذائي، االنتاج كتشجيع كالزراعة الكسيطة كالصناعات الصغيرة
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 كما اإلدارية. الضريبية كالتسييبلت المزايا مف االستفادة مف األفراد كتمكف األفراد المحدكدة، كمكارد
 كزيادة األفراد لتأىيؿ االمية عمى التعميـ كالقضاء تكفير تخص أخرل مشاريع إلى تبني الحككمة سعت

 العالـ، حيث مستكل عمى التجارب أنجح مف الفقر مكافحة في ماليزيا تجربة . تعد1قدراتيـ المعرفية
 كتمكنت ،5790% في عاـ 10.7الفقر في ماليزيا  خط تحت مستكل يعيشكف الذيف األفراد نسبة بمغت

% في 5.9 الفقر إلى معدؿ تخفيض مف عقكد ثبلثة خبلؿ مف خبلؿ تجربتيا االقتصادية الناجحة
 . 1 0250عاـ

 :الفقر في ماليزيا أهم برامج مواجهة . أ
 الفقر عمى الفقر، القضاء مف الحد عمى عدة دعائـ منيا ماليزيا في التنمكم الفكر لقد قاـ
 أبرزىا نسرد أف يمكف متنكعة برامج الحككمة نفذت ذلؾ المجتمع، كلتحقيؽ ىيكمة كاعادة المدقع،

  :2يمي فيما
 لمفقراء، كزيادة بالنسبة لمدخؿ المكلد لمعمؿ جديدة فرصا كيقدـ :فقرا األشد لؤلسر التنمية برنامج 

 مف العديد بإنشاء البرنامج كقاـ الحياة، نكعية تحسيف بيدؼ الفقيرة لممناطؽ المكجية الخدمات
 .الصحي كالصرؼ كالكيرباء النقية المياه خدمات كتكفير كترميـ بعضيا، لمفقراء المساكف

 السكاف مف لمفقراء فكائد بدكف قركضان  يقدـ تمكيمي برنامج كىك :البكميبكترا أسيـ أمانة برنامج 
 سنكات. أربع الى تصؿ سماح البكميبكترا كبفترات االصمييف

 األىمية المنظمات مف مجمكعو تنفذه حككمي غير برنامج كىك :ماليزيا اختيار امانة برنامج 
 االسر دخكؿ زيادة طريؽ عف المدقع الفقر تقميؿ الى كييدؼ المختمفة، الكاليات مف الكطنية
 لمبرنامج قركض جانبيا مف الحككمة كتقدـ لمفقراء، فكائد قركض بدكف كتقديـ فقرا، االشد
 .لمفقراء مشركعاتو تمكيؿ اجؿ مف فكائد بدكف

 502 بيف ما تتراكح شيريو اعانة تقديـ مثؿ كأسر، أفرادان  لمفقراء مالية إعانات الحككمة منحت 
 .ألخر أك لسبب العمؿ عمى قادر غير كىك أسرة يعكؿ دكالران شيرية، لمف 092 الى

 الحككمة كأسست الحضرية، المناطؽ في التكمفة قميمة مساكف لشراء فكائد بدكف قركض تقديـ 
 المكازنة في اعتماداتيا تحدد 5779 عاـ في االسيكية العمبلت بأزمة المتأثريف الفقراء لدعـ صندكقان 
 .لمدكلة سنكيا العامة

                                                           
 المجمد ،كالتنمية" الثقافة كأزمة األمة ،الماليزية التنمية تجربة الثقافية، كالقيـ التنمية بشير،" شريؼ محمد  1

 .129 ، ص0229 ،القاىرة السبلـ، دار الثاني،
 مجمد تفكر مجمةالماليزية،  التجربة مف مستفادة دركس الفقر مكافحة كأساليب سياسات ،بشير شريؼ محمد  1

 .512، ص 0222، السكداف، الجزيرة جامعة ،0، 5العدداف ، 7
لمنشر، ط  الثقافة مؤسسة، العربي العالـ في كالبطالة الفقر مكافحة في الصغيرة المشاريع دكر ،الفحـ ابكزياد   2

 .االمارات ،0222، 5



27 
 

  مرافؽ  ذلؾ في بما كالفقيرة النائية المناطؽ في كاالقتصادية االجتماعية االساسية البنية مرافؽ تكفير
 الخدمات قاعدة تكسيع في كنجحت الكيرباء الصحية، كاالتصاالت، المدارس، الخدمات النقؿ

 0202 استراتيجية إطار في الفقيرة السكنية في المناطؽ االساسية
 في الصحي العمؿ عمى كالتركيز لمحياة المنقذة كاألدكية الفقراء يستعمميا التي األدكية أكثر دعـ 

 النائية. كالمناطؽ الريؼ
 الشعبي بالعكف تتـ التي الدينية المدارس اقامة مثؿ الفقراء السكاف منيا يستفيد بأنشطة القياـ 

 .المدارس في البقاء عمى الفقراء التبلميذ كتشجيع
 كاالجتماعي االستقرار السياسي كترسيخ العرقية التكترات تقميؿ في الفقر تقميؿ جيكد ساىمتلقد     

 الى يقكد النمك االقتصادم ىي أف الفقر عمى القضاء في ماليزيا فمسفة كانت اذ االقتصادم، كاالزدىار
 في لمكاطنيفعمى ا ايجابا تنعكس أف يجب االقتصادم التطكر مكاسب فإف كعميو الدخؿ، في المساكاة

لمصر إتباع  نويمك األمف. كتكفير كالتعميمية الصحية الخدمات كتحسيف المعيشية تحسيف حياتيـ
 %.26سياسة ماليزيا لخفض معدالت الفقر التي تجاوزت مقدار 

    البطالة:سياسات مكافحة  -2
 :كمنيا البطالة ظاىرة مف الحد شأنيا مف التي كاإلجراءات السياسات مف لقد اتبعت ماليزيا العديد

 باتباع كذلؾ الفقر، مشكمة بمكافحة البطالة مف الحد إلى تيدؼ :السياسات االجتماعية - أ
 تؤكد الدكلي البنؾ فتقارير كالبطالة  الفقر بيف كطيدة عبلقة تكجد الفقر حيث مكافحة استراتيجية

 منخفضة األجكر كانت إذا فقيرا العامؿ يككف فقد بطالة، مشكمة دائما الفقر ليست مشكمة أف
 إنتاج عمى تعتمد زراعية دكلة مف سنة عشريف لقد تحكلت ماليزيا خبلؿ .متدنية الشرائية كالقدرة
 قطاعا يساىـ متقدمة صناعية دكلة إلى كالمطاط، القصدير كتصديرىا، كبخاصة األكلية المكاد

 .1اإلجمالي المحمي الناتج مف %72 بنحك فييا كالخدمات الصناعة
 بيف تجمع أعماؿ شركة كانت لك تبعت ماليزيا مفيـك الشراكة، كماا :االقتصادية السياسات - ب

 التي المختمفة االجتماعية كالفئات األعراؽ بيف كشراكة تجمع ناحية مف كالخاص العاـ القطاع
 نحك كالتكجو العاـ القطاع عمى الماليزم مف ناحية أخرم. كما اعتمدت منيا المجتمع يتشكؿ

 كانت كالتي اإللكتركنية المككنات عمى صناعة التصنيع عمميات في التركيز بدأ حيت التصدير،
 فئات بيف كالثركة الدخؿ كتحسف تكزيع البطالة معدالت خفض عميو ترتب مما العمالة كثيفة

 االقتصادم كالتحديث النمك بمناطؽ يسمى ما كما اىتمت أيضا بإنشاء .الماليزم المجتمع
  .سنكات عشر لمدة األجنبية االستثمارات عمى ضريبية كتسييبلت إعفاءات كالتصنيع. كتقديـ

 خبلؿ مف العمالة تشجيع لمشباب، العمؿ فرص مف العديد بتكفير كتيتـ :التشغيمية السياسات - ت
 عمى العامميف مساعدةالعمؿ المتكفرة،  قكة كامتصاص لؤلجكر االدنى بالحد الخاصة القكانيف سف

                                                           
1
 : المصدر المإلىزية لممكزاييؾ التنمكية القيـ أعمدة ،بشير شريؼ محمد  

http://www.islamonline.net/arabic/economics/  
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 كالسياسات كبالتالي تتطابؽ البرامجسكؽ العمؿ،  متطمبات مع تتكيؼالتي  كالميارات القدرة زيادة
 الكبرم كجذب االستثمارات المشركعات إقامة كما تحاكؿ ىذه السياساتالعمالية كتصبح فعالة. 

 أف باإلضافة إلى. الصغر كمتناىية كالمتكسطة الصغيرة المشركعات كتنمية دعـ األجنبية،
 1 باستخداـ ليا يسمح مميكف دكالر، 0 نحك المدفكع ماليا رأس يصؿ التي األجنبيةالشركات 

  .الشركة في الكظائؼ لتكلي بعض فقط أجانب
 الذيف الببلد األصمييف سكاف عمى االعتماد خبلؿ مف :الذات عمى االعتماد استراتيجية اتباع - ث

 لتمكيؿ البلـز الماؿ رأس تكفير في الداخمية المكارد المسممة، كاالعتماد عمى األغمبية يمثمكف
 %. كما12 بنسبة اإلجمالي المحمي االدخار ارتفع 5770 الى 5792سنة االستثمارات، فمف

 تشبع التي الكطنية الصناعات األجنبي المستثمر ينتجيا السمع التي تنافس أف ماليزيا رفضت
 .المحمية السكؽ حاجات

 المفاكضات خبلؿ مف القرار كالتي تتـ اتخاذ عمميةلممساعدة عمى  :السياسي بالمناخ االهتمام - ج
 .ديمقراطية بأنيا تكصؼ سياسة جعميا مما أسس عرقية، عمى القائمة السياسية األحزاب بيف

 كأسمحة التسمح عمى اإلنفاؽ بدال مف أساسي بشكؿ لمتنمية المتاح التمكيؿ تكجيو باإلضافة إلى
 منطقة آسيا شرؽ جنكب منطقة إعبلف في الماليزيةالشامؿ، حيث نجحت السياسات  الدمار
 .5771عاـ  السبلح مف خالية

  :سياسات التنمية الصناعية  -0
 يعد بمد ام في الصناعة نجاح التصنيع. إف عممية في رائده تجربو ليا التي الدكؿ مف ماليزيا تعد    
لقد  .الفرد دخؿ كعمى الماليزم االقتصاد عمى النجاح ىذا انعكاسات نرل ككؿ، حيث لبلقتصاد نجاح
 تمؾ الخطط، كتطكير الصناعات مف اعداد كيفية الماليزيكف منيا اخذ التي الصناعية القدكة الياباف مثمت
 الصناعات التكنكلكجية كتحديدا الماؿ راس كثافة عمى تعتمد صناعات الى العمؿ كثافة عمى تعتمد التي
 : 2مراحؿ التجربة الصناعية في أربعة مراحؿ كما يميكبيرة. يمكف إيجاز  مضافو قيمو ليا التي

الكاردات، كعمى  إحبلؿ سياسة تطبيؽ تـ :(الواردات إحالل مرحمة صناعات) حقبة الستينيات .أ 
 المستكردة السمع محؿ تحؿ التي السمع إلنتاج كاخرل الحجـ صغيرة صناعات قامت اساسيا

 تشجيع قانكف اصدار كما تـ كالكيميائيات. كالببلستؾ كالتبغ البناء كمكاد كالصناعات الغذائية
 المجاالت. تمؾ في األجنبية لجذب االستثمارات 1968 االستثمار

 في مجاؿ االستثمارات دخكؿ الحككمة شجعت :(التصديرية الصناعات حقبة السبعينيات )مرحمة .ب 
كاصدار  مغريو ضريبيو كحكافز الرخيصة العمالة تكفر خبلؿ مف النسيج كصناعات االلكتركنيات

 شركات استضافة عمى الحككمة كما عممت حرة. تجاره مناطؽ كانشاء اجنبيو منتجات تراخيص
 سمع تنتج التي األجنبية لمشركات كسمحت ماليزيا، في االنتاج خطكط الجنسية لتشغيؿ متعددة

 .المحمية المساىمة اشتراط تامو دكف ممكيو لمتممؾ لمتصدير

                                                           

   .www.mida.gov.myالماليزم االستثمار تنمية لييئة الرسمي المكقع 2 
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 شجعت :(الماليزية الموارد عمى المعتمدة والصناعات الثقيل )مرحمة التصنيعحقبة الثمانينيات  .ج 
)بركتكف(. تـ  الكطنية الماليزية السيارة تصنيع عمى شجعت كما الصناعات، ىذه مثؿ عمى الحككمة
 التي كالنسيج االلكتركنيات صناعة عمى كالصمب، كالتركيز كالحديد االسمنت صناعات في التكسع
لى كتستكعب الصناعي لمقطاع المضافة القيمة بثمثيتساىـ  بدأت  في يبلحظ .العمالة % مف72حكا 
 كثيرة تغطي مشركعات في الدكلة كدخكؿ الحككمية بالحماية الكطنية الصناعات تمتع الفترة ىذه
 االقتصادية. النشاطات كافة

 شجعت :(المضافة القيمة ذات التقنية عالية الصناعات تشجيع حقبة التسعينيات )مرحمة .د 
 أجؿ مف كميارة عالية، كذلؾ كبير ماؿ رأس تتطمب التقنية كالتي عالية عمى الصناعات الحككمة

  .المحمية أسكاقيا دائرة كتكسيع الماليزية المنتجات تنافس زيادة
  كالدركس المستفادة منيا كما يمي: الماليزية الصناعية التجربة نجاح عواملكيمكف إذف إجماؿ 

 حتى بيا العمؿ كامتد 5725عاـ  الياباف شرقان الى النظر سياسة ماليزيا حيث أعمنت :شرقا االتجاه 
 :الى السياسة ىذه كىدفت ،5775عاـ 
 كالمنيجية اخبلقيات العمؿ مثؿ اليابانية التجربة مف كالتعمـ االقتداء عمى الماليزييف تشجيع  -

 الصناعية.
 برنامج الدكلية اليابانية منيا التعاكف طريؽ ككالة عف تدريبيو برامج عدة بتقديـ اليابانيكف قاـ -

 برنامج ثـ الصناعي، التدريب مجاؿ في االستفادة مف ماليزيا مكف ما كىك الميني التدريب
 اليابانية.  الثقافة عمى التعرؼ عمى الماليزييف لتشجيع الثقافي التبادؿ

 لتككف لممستقبؿ استشرافية رؤيا تصكر في ذلؾ كضع اذ (0202بحمكؿ ) كالتصنيع لتحديثا -
 .العالـ في عظمى كدكلة المعمكماتية ماليزيا عاصمة

 بطريقة التصنيع يسمى ما التصنيعي نمكذجيا في ماليزيا حيث انتيجت :العنقودي التصنيع 
 اإلنتاجية الكحدات تنتظمي بيف عنقكد شكؿ عمى ترابط عبلقات كجكد أساس العنقكدم، كيقـك عمى

 كذلؾ االعماؿ، كخدمات كالمكردكف الصناعات ىي عناصر ثبلثة كتمثمو بيا، المتصمة كالنشاطات
 البشرية تنمية المكارد تشمؿ التي االقتصادية كالمؤسسات البنى التحتية مف منظكمة إطار في

 .الحكافز كالتأميف كنظاـ كالتمكيؿ الداعمة كالخدمات كالتقنية
 قكيا ليذه  كفرت الحككمة الماليزية دعماحيث  :الصناعات األساسية واالستراتيجية أهمية

 التقنية. كما قامت كاستيعاب كالتطكير مجاؿ البحث في انطبلقيا، كالسيما بداية عند الصناعات
 تحقؽ متكاممة صناعية شبكة بناء ليتـ االستراتيجية بالصناعات المتصمة الفرعية الصناعات بتحفيز
 .المطمكب الصناعي التقدـ

  ىذه السياسة ككثفت االستثمارات في المجاالت التي  حيث اتبعت ماليزيا :الوارداتسياسة إحالل
تتمتع فييا بمزايا تفضيمية. كانت البداية بالمكاد الطبيعية المتكفرة عمى أراضييا حيث ركزت عمى 
تصدير ست سمع أكلية: المطاط، زيت النخيؿ، التكابؿ، الكاكاك، جكز اليند كاألخشاب، كتمكنت مف 
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تصبح مف أكبر مصدرم األخشاب الصناعية كاألثاث في العالـ، كأكبر منافس لمكاليات المتحدة  أف
 في تصدير الزيكت النباتية كأكبر مصدر لئلطارات في العالـ.

 اعتمدت ماليزيا في استراتيجيتيا التنمكية التركيز عمى التحكؿ مف دكلة منتجة  :التصدير دائما
ة صناعية تكتسح صادراتيا أسكاؽ الدكؿ المتقدمة. كفي إطار تشجيع كمصدرة لممكاد الخاـ إلى دكل

التصدير لـ تعتبر الحككمة الماليزية الحصيمة الجمركية بندا ىاما في تمكيؿ الميزانية العمكمية، 
لذلؾ فقد كانت تفرض الحماية الجمركية فقط عمى بعض المنتجات التي تستيدفيا خطط التنمية 

بية الدكؿ النامية. كما استخدمت نظاـ تراخيص االستيراد لتنظيـ السكؽ كذلؾ عكس الحاؿ في غال
المحمي، كتقديـ التمكيؿ لممصدريف كالمنتجيف مف خبلؿ مجمس تمكيؿ الصناعة الماليزية الذم يقدـ 
قركضا متكسطة كطكيمة األجؿ لممصانع كالمعدات، كما يقـك باالكتتاب في األسيـ كذلؾ برأس ماؿ 

 اليزية كالبنؾ الدكلي.مف الحككمة الم
 كتغطيتيا لمعظـ فركع النشاط االقتصادم  :وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية

كالصناعي، حيث تكجد الصناعات االستيبلكية كالكسيطة كالرأسمالية. كما قامت الحككمة بتشجيع 
 المشركعات الصغيرة الصناعية كالزراعية كالخدمية كدعميا. 

 كالدليؿ الكاضح عمى ىذه االستيعاب ما سبقت اإلشارة إليو مف ككف  :تقدم التكنولوجياستيعاب ال
 ماليزيا أصبحت دكلة رائدة عالميا في مجاؿ الصناعات التكنكلكجية عالية كمتناىية الدقة.

 لقد جاءت النقمة النكعية في الصناعة الماليزية بفضؿ فتح المجاؿ أماـ  :االستثمار األجنبي المباشر
كتقديـ مجمكعة الحكافز الضركرية لجمبو كالحكافز الضريبية كاجراءات  االستثمار األجنبي المباشر

 الممكية كالمناطؽ الحرة. كسكؼ يتـ اإلشارة إلىو في مكضع الحؽ.
 كالييئات المؤسسات مف ساىمت العديد لقد :تصاديةاالق التنمية في المؤسسات االقتصادية دور 

 :منيا نذكر الصناعية في ماليزيا عممية التنمية إنجاح في
o لمتنمية الماليزية الييئة ( الصناعيةMIDA) 1: ينككف الذيف لممستثمريف الكحيدة كتعد المحطة 

 بتكفير الييئة تقـكحيث  في ماليزيا، الصناعي بالقطاع صمة ذات أك صناعية استثمارات إنشاء
 اإلجرائيات كالتصاريح جميع تتـ ماليزيا، كما في االستثمارية الفرص عف المعمكمات كؿ

 لقياـ الضركرية كالتصديقات

o شركات استضافة :مف أىميا اخرل مسؤكليات جانب الى االستثمارية عف طريقيا، ىذا االعماؿ 
 كتيسير األساسية الخدمات ماليزيا، تكفير في كتكزيع تشغيؿ مراكز لفتح الجنسية متعددة

 .االستثمارية كاالمتيازات كالمنح الحكافز كالمؤىمة كتقديـ المدربة لمعمالة الكصكؿ

o القكمية  اإلنتاجية الييئة(NPC) : بيف بالتعاكف انتاجي كمركز 5790ىذه الييئة عاـ  أنشأت 
 في تحكلت المتحدة، ك لؤلمـ الخاص كالصندكؽ الدكلية العمؿ كمنظمة الماليزية الحككمة

                                                           
1 IMF )2018(. ‘A Decade After the Global Financial Crisis: Are We Safer?, IMF Global 

Financial Stability Report, Chapter 1,p.p.5-6. 
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 كراس العمؿ مف اإلنتاج لعكامؿ الكمية بزيادة اإلنتاجية ييتـ حككمي مركز الى 5799عاـ
 عمى االنتاجية، التشجع كتخطيط سياسة حكؿ مقترحات تقديـ الماؿ. كمف أىـ مياـ ىذه الييئة

 البحكث اجراء جانب كالمنافسة، الى االنتاجية مجاؿ في النظامية التطبيقات في االمتياز
 .االدارية النظـ كتنمية التدريبية كالنشاطات

o الماليزية الخارجية التجارة تنمية ىيئة (MATRADE)2: تركيج كميمتيا1993 عاـ أسست 
الماليزييف،  كالمكرديف لممصدريف معمكمات بتقديـ الماليزية، القياـ الخارجية التجارة كتشجيع
 بأجراء الصناعية، القياـ عمى المنتجات التركيز مع الماليزية المنتجات كتشجيع تطكير

 التنافسي، كتقديـ تحسيف كضعيا اجؿ مف الماليزية لممنتجات الخارجية األسكاؽ عف الدراسات
 في الماليزية االستثمارات الدكلي كحماية التسكيؽ مجاؿ في الماليزييف لممصدريف لمتدريب برامج
 .الخارج

o الماليزية ) ةالثقيم صناعاتال ىيئة(HICOM: الحديد مجاؿ في باالستثمار الييئة بدأت ىذه 
 الكطنية األكلي السيارة العمبلؽ. كما ساىمت في مشركع كالصمب الحديد مجمع بإقامة كالصمب

 مع الثانية ركدكا بالشراكة الكطنية اليابانية، كالسيارة ميتسكبيشي شركة مع بركتكف بالشراكة
 اليابانية.  دايياتسك

 سياسة اإلدخار واإلستثمار المحمي: -4
حيث تساعد المعدالت المرتفعة مف االدخار القكمي كاالستثمار المحمي عمى بقاء مستكل االستثمار 

 :كالتشغيؿ عند معدالت مرتفعة مما يسيـ في تحقيؽ المزيد مف النمك كالتنمية االقتصادية
مف المعركؼ اف احدل السمات االساسية لمدكؿ النامية، ىك انخفاض نسبة ، االدخار المحمي .أ 

االدخار إلى الناتج المحمي اإلجمالي. اال اف الدكؿ االسيكية كالسيما ماليزيا ادخرت نسبة 
مرتفعة جدا مف الناتج المحمي اإلجمالي تزيد زيادة مممكسة عف نظيرتيا المتحققة في عدد كبير 

 االستثمارات تمكيؿ في كبيرة بدرجة الماليزم اعتمد االقتصادلمتقدمة. مف الدكؿ الصناعية ا
كىي نسبة تعادؿ ثمث  2018عاـ % 30.73اذ بمغ معدؿ االدخار المحمي ، االدخار عمى

 الناتج المحمي اإلجمالي، مما ساىـ كيساىـ في دعـ عمميات التنمية في ماليزيا.
العديد مف المحددات التي تعمؿ عمى رفع مستكياتو بالنسبة لبلستثمار ىناؾ ، االستثمار المحمي .ب 

مثؿ تكافر بنية تحتية جيدة ككجكد مناخ جيد لبلستثمار مف خبلؿ تبني سياسات اقتصادية 
مستقرة عمى المستكل الكمي كالعمؿ عمى الحفاظ عمى حقكؽ الممكية ككضع إطار مؤسسي 

في ماليزيا كانت تككيف رأس الماؿ يبلحظ أف نسبة ك  المستثمريف،كقانكني جيد لحماية حقكؽ 
إذ تمثؿ تقريبان الربع مف إجمالي الناتج  ، كىي نسبة جيدة جدا0252% عاـ 23.62حكالي 

  تسيـ في دعـ عمميات النمك كالتنمية في ماليزيا. المحمي اإلجمالي مما
 :المباشر االجنبي سياسات االستثمار -5

                                                           
2 Bank Negara Malaysia (2015). Deciphering Short-term External Debt, Bank Negara 

Malaysia Annual Repor,p.15 
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 عاـ لمدكلة نفع ىك تحقيؽ اليدؼ بو، فيككف تقـك التي الجية بحسب االستثمار أىداؼ يبلحظ اختبلؼ
 الخاص.  القطاع بو قاـ إذا الربح تحقيؽ ىك اليدؼ الحككمة، في حيف يككف بو قامت إذا

بأقؿ  الخاـ المكاد عمى المستثمر في الدكلة المضيفة في الحصكؿ كدكافع كيمكف تمخيص أىداؼ
 األجكر مف المقررة، االستفادة الضريبية كاإلعفاءات لبلستثمار المشجعة القكانيف مف األسعار، االستفادة

مكطنو، كفي  داخؿ األرباح كثيرا تفكؽ المضيفة الدكؿ في أرباح العاممة، تحقيؽ لؤليدم المنخفضة
 احيانا لتممكو االسعار كانخفاض االنتاج جكدة حيث مف المحمية الشركات منافسة النياية سيكلة

 الضخمة. األمكاؿ كرؤكس المتطكرة لمتكنكلكجيا

 في تشغيؿ فرص كاستحداث البطالة لبلستثمار تتمخص في معالجة المضيؼ البمد في حيف أف دكافع 
 في خاصة الصادرات زيادة خبلؿ مف المدفكعات ميزاف تحسيف فييا، االستثمار يتـ التي المشاريع

 المحمي، محاكلة االنتاج زيادة خبلؿ مف االستيراد عف لمتصدير، التعكيض المخصصة االستثمارات
  .1كخارجيا داخميا التجارة حركة كتحسيف جديدة اسكاؽ كاستحداث فييا االسكاؽ تكسيع الدكلة

جميع  مف ماليزيا تناسب ألنيا اختيارىا تـ بؿ محضان  تقميدان  اليابانية بالتجربة االخذ عممية تكف لـ
 ماليزيا تعممت اذ المباشر الياباني االستثمار ىك الياباف تجربة مف االستفادة جكانب أبرز النكاحي، كلعؿ
 لتمكيؿ رأسماؿ لتككيف المحمية المدخرات تعبئة كسياسات التنفيذ مكضع ككضعتيا افكارا عمميو
 كاالجتماعية.  التنمية االقتصادية مشركعات

 يمي: فيما المباشرة األجنبيةاالستثمارات  لجمب الماليزية السمطات أقرتها التي المحفزات أهم تمخيص ويمكن

في  لبلستثمار سنكات1لمدة  ضريبية إعفاءات الممنكحة الحكافز ، تضمنت(5967-5958الفترة ) .أ 
  كالنشر، الطباعة كصناعة كالكيمياكيات كالببلستؾ كالمشركبات الغذائية الكاردات احبلؿ صناعات

 اشتممت الماؿ لرأس االستخداـ كثيفة صناعات لتشغيؿ الحكافز تعديؿ ، تـ(5975-5968عام ) .ب 
 %. 72االرباح تصؿ إلى  لضريبة عمى اعفاءات

 كقانكف كالجمركية الجبائية القكانيف في المتضمنة الضريبية ، المحفزات(5985-5972الفترة ) .ج 
  الجباية التجارية.

 مظمة تحت الشركات في الممكية بحقكؽ الخاصة القيكد كافة تحرير ، تـ(5992-5986الفترة ) .د 
تشجيع االستثمارات لتتكاكب القكانييف مع التغيرات االقتصادية الحادثة عمى الصعيد الدكلي،  قانكف

 اذ بمغت، كاإللكتركنيات النسيج شركات في لمعمالة النسبية األىمية ارتفاع إلى الدراسات حيث تشير
 .في ىذه الفترة الصناعةقطاع  في العمالة إجمالي مف الجنسية المتعددة الشركاتب%( 72- 72%)

لغاء ضريبية، مزايا األجانب المستثمريف كمنح الممكية قكاعد ، تـ تخفيؼ(5994-5995الفترة ) .ق   كا 
 اإلجراءات ىذه أدت الكاردات. عمى الرسـك كخفض الجمركية الحماية تخفيؼ األرباح مع ضريبة

                                                           

 السبلـ، دار اني،ثال المجمد ،كالتنمية قافةثال كأزمة األمة الماليزية، التنمية تجربة التنمية، بشير، شريؼ محمد  1
 489 ص ،2007 القاىرة،
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 لبلستثمارات المتمقية النامية بيف الدكؿ الثالث المركز في لتصبح ماليزيا إلى االستثمارات إلى تدفؽ
 خبلؿ نفس العاـ. المباشرة األجنبية

البحث كالتطكير، كذلؾ  لآلالت كالتجييزات كمصاريؼ الجمركي ، اإلعفاء(2222-5995الفترة ) .ك 
الضريبي  الدقيقة، كذلؾ عف طريؽ تحفيزات ىامة كاإلعفاء التكنكلكجيا في االستثمارات اعفاء

  .دكالر مميكف 244,3 قدره بمبمغ بحثي مشركع 47 ىذه االعفاءاتالمضاعؼ، كقد استفاد مف 
 لؤلجانب تشجع االستثمارات قانكف يسمح حيث الشركات، في الممكية بحقكؽ الخاصة القيكد تحرير .ز 

 مف فكؽ فما %22 إذا قامكا بتصدير شركاتيـ في الممكية حقكؽ مف %522نسبة عمى باالستحكاذ
 . الشركات تمؾ منتجات

 بحماية تتعمؽ دكلة 00عف  مع ما يزيد االستثمار ضماف اتفاقيات بتكقيع الماليزية الحككمة قامت .ح 
 اإلجبارم. التأميـ مف األجنبية الشركات

 الصغيرة والمتوسطة سياسات المشروعات -6
 حيث الخاص، دكر القطاع تعظيـ عمى االقتصادية التنمية لعممية تحريكو في الماليزم النمكذج اعتمد   

 إدارة في خاص بسيـ االحتفاظ مع الخاص إلى القطاع المشركعات مف العديد ممكية تحكيؿ عمى عمؿ
 مشركعات إنشاء كقؼ عمى السمطات عممت االجتماعية كاإلستراتيجية، كما األىمية تاذ المؤسسات

ماليزيا في الخصخصة  عمميةبدأت  .العاـ بالقطاع كالييكمية التمكيمية تفاقـ المشاكؿ بعد جديدة عامة
 ، نتيجة لمشاكؿ عميقة في القطاع العاـ كادت تعيؽ عمميات التنمية.5720عاـ 

لقد أتي ك  القكمي الماليزم االقتصاد منظكمة في ىاما دكرا الصغيرة كالمتكسطة تؤدم المشركعات    
 ىي ركافأ القائمة عمى أربعة استراتيجية التنمية االىتماـ بالمشركعات الصغيرة كالمتكسطة ضمف مقترح

 الزراعة  في كالتكسع الصغر  كمتناىية الصناعات الصغيرة في التكسع اإلنتاجية  زيادة عمى العمؿ
 :الخطكات كما يمي مف العديد خبلؿ مف ذلؾ تـ كقد .الخدمات في كالتكسع المؤسسي كالدعـ

العميا  الييئة كىي الصغر كمتناىية كالمتكسطة الصغيرة المشركعات لتنمية كطني مجمس إنشاء .أ 
 :ميامو كمف كالمتكسطة، الصغيرة بالمشركعات الخاصة السياسات لصنع
 القطاعات  في كالمتكسطة الصغيرة المشركعات لتنمية الشاممة االستراتيجيات تصميـ

  لبلقتصاد. المختمفة
 الفعاؿ  كالتطبيؽ كالمتكسطة الصغيرة المشركعات لتنمية مبادرة كؿ عمى الفعاؿ اإلشراؼ

 .التجارية كالمكاتب الكزارات مف األعضاء كمسؤكليات أدكار كمراجعة لمسياسات،
 كخطط  لمسياسات الفعاؿ التطبيؽ لضماف المعنية األطراؼ كؿ كتكجيو التعاكف تنسيؽ

 .كالمتكسطة الصغيرة المشركعات بتنمية الخاصة العمؿ
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لتحفيز  متخصصة مؤسسة كىي الصغر كمتناىية كالمتكسطة الصغيرة الصناعات تنمية مؤسسة .ب 
 :1طريؽ عف كالمتكسطة الصغيرة المشركعات تنمية
 إلخ. ...صحي ككيرباء داعمة مف صرؼ التحتية كالخدمات البنية مرافؽ تكفير 
 لئلنتاجية االستشارية األسيـ كالخدمات في كالمشاركة االئتماف كقركض المالي الدعـ تقديـ 

 .كالجكدة
 األخر الدعـ كبرامج جديدة أسكاؽ كفتح لؤلسكاؽ الكصكؿ تسييؿ 
 مف سكاء األجنبي كمنح داعمة أك المحمي سكاء االستثمار لتشجيع ضريبية حكافز تقديـ 

 محميا أك منظمات أك دكؿ
 كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ كزيادة المستخدمة التقنيات تطكير. 
 كالتطكير التكنكلكجي البحث 

 %27 في تسيـ أنيا كالمتكسطة، حيث الصغيرة المشركعات لتمكيؿ األساسي المصدر كىي البنكؾ .ج 
 في مؤسسات أخرم تسيـ مع مبلحظة أنو ىناؾ .0227 لبيانات المشركعات طبقا تمكيؿ مف

 مؤسسات كىي التنمكية المالية المؤسسات مثؿ ماليزيا في كالمتكسطة الصغيرة المشركعات تمكيؿ
 نمك القطاعات تعجيؿ إلى كتيدؼ الماليزيةالحككمة  كتمكليا متخصصة، تنشئيا تمكيمية

 .ر5كشركات التمكيؿ كالتأجي المخاطر الماؿ رأس كشركات الحككمة، تحددىا التي االستراتيجية
 التي ال تمؾ خاصة كالمتكسطة الصغيرة الشركات دعـ إلى تيدؼ التي االئتماف ضماف مؤسسة .د 

 .المالية المؤسسات مف ائتمانية تسييبلت عمى لمحصكؿ متابعة سجؿ أك ضمانات تمتمؾ
 المشركعات عف تقارير تكفير إلى ييدؼ كالذم كالمتكسطة الصغيرة لممشركعات االئتماني المكتب .ق 

 تجميع خبلؿ ليذه المشركعات مف االئتمانية الجدارة تقييـ عمى الصغيرة كالمتكسطة، تساعد
 .مدفكعاتيا كتاريخ الشركة أداء عف األساسية المعمكمات

 الخدمات البنكية كتقديـ تمكيؿ عمى يركز كلكنو آخر بنؾ كأم يعمؿ الزراعي، كىك البنؾ .ك 
 . 1بيا المرتبطة كالقطاعات الزراعية لممشركعات

 :أهم مؤشرات نجاح التجربة الماليزية في التنمية الشاممة :الثالثالمحور 
 الشاممة:مؤشرات التنمية 

التالي كالشكؿ البياني الخاص بو كالمذاف يمكف تمخيصيما في النقاط يمكف ابراز أىـ المؤشرات مف خبلؿ الجدكؿ  
 التالية:

 
                                                           
سكينة  1 ،البحرينية الكسط صحيفة نمكذجا، ماليزيا الفقر مكافحة العكرم،   ،0221-2-2، بتاريخ 5229العدد 
 2Zain,F. and D.Omar (2018), “Survey on PublicParticipation of Malaysia's  ص البحريف،

MTR Project with reference to Environmental Impact Assessment”, Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, Vol.Vol.12/No1 (2), p.p.2-4. 
 

 .551ص ،5777 القاىرة جامعة اماليزي في كالتنمية االسبلـ  صالح، عمى ماجدة تحرير ،،سميـ السيد محمد  1
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 :اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي العام ): من إجمالي الناتج المحمي( -5
بمقدار إنخفاض قدره  0257% عاـ 50.07 عمىلكحظ تذبذب المقدار صعكدان كنزكالن حيث إستقر 

 .5791% مقارنة بعاـ 7.22
 :ق االستهالكي النهائي العام لمحكومة )معدل النمو السنوي( اإلنفا  -2

بمقدار إنخفاض قدره  0257% عاـ 7.07 عمىلكحظ تذبذب المقدار صعكدان كنزكالن حيث إستقر 
 .5791% مقارنة بعاـ 0.07
  (SIPRIواردات األسمحة )قيم مؤشر اتجاه -3

بمقدار يتجاكز الضعؼ مقارنة بعاـ  0251تقريبان في عاـ حيث إرتفعت كقد لكحظ تطكر الكاردات الخاصة باألسمحة 
5791. 
 (:اإلنفاق العسكري ): من إجمالي الناتج المحمي -4
 تقريبان.بحكالي النصؼ  مقدار اإلنفاؽ العكسرم كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي نخفاضلكحظ إ
 :سعر الصرف الرسمي )وحدة العممة المحمية لكل دوالر أمريكي ، متوسط الفترة(  -5

مقارنة بعاـ  0251يبلحظ تحسف سعر الصرؼ الرسمي بالدكلة حيث إزداد بمقار النصؼ تقريبان لعاـ 
 العممة.نظران إلرتفاع سعر التحسف النسبي في اإلداء اإلقتصادم لمدكلة  عمىكىذا يدؿ  5791
 :المئوية السنوية(  )النسبةالسكاني النمو  -6

 لمفرد.مستكيات التنمية المحمية  عمىلكحظ إنخفاض مقدار النمك السكاني بحكالي النصؼ كلما لذلؾ مف إنعكاس إيجابي 
 :(اإلنفاق عمى البحث والتطوير ): من إجمالي الناتج المحمي -7

نعكاس ذلك عمي عمي معدالت الناتج المحمي  عمىإن اإلنفاق   باإليجاب.البحث والتطوير قد زاد أيضًا بحوالي النصف وا 
 (:51جدول رقم )

  2255-5965خالل الفترة  بعض المؤشرات المؤكدة لنجاح التجربة الماليزية 

 السنوات

اإلنفاق االستهالكي 

النهائي الحكومي العام 

): من إجمالي الناتج 

 المحمي(

اإلنفاق االستهالكي 

النهائي العام لمحكومة 

 )معدل النمو السنوي(

A  واردات األسمحة )قيم مؤشر

 (SIPRI اتجاه

اإلنفاق العسكري ): 

من إجمالي الناتج 

 المحمي(

سعر الصرف الرسمي 

)وحدة العممة المحمية 

 أمريكي،لكل دوالر 

 متوسط الفترة(

 النمو السكاني

المئوية  النسبة)

 السكان السنوية(

إجمالي الباحثين في 

مجال البحث والتطوير 

 )لكل مميون شخص(

اإلنفاق عمى البحث 

والتطوير ): من 

إجمالي الناتج 

 (المحمي

1975 18.22316 6.789033 81000000 .. 2.393783 2.349154 12311782 .. .. 
1980 16.28674 25.10089 1.29E+08 .. 2.176883 2.409246 13833739 .. .. 
1985 15.0649 -0.87368 4.08E+08 .. 2.483042 2.771899 15764340 .. .. 
1990 13.79397 5.882788 .. 2.555403 2.704875 2.806748 18211097 .. .. 
1995 12.37324 6.061544 8.48E+08 2.751357 2.504404 2.537955 20725374 .. .. 
2000 10.16524 1.630831 26000000 1.634676 3.8 2.254757 23420751 274.244 0.469 
2005 11.47361 6.499738 57000000 2.173929 3.787092 1.81548 25796124 .. .. 
2010 12.58115 3.442008 421,000,000.00  1.511379 3.221087 1.643919 28119500 1467.073 1.0674 
2014 13.34255 4.39724 73000000 1.454933 3.27286 1.470952 29901997 .. .. 
2015 .. .. 190,000,000.00 .. 3.9055 .. .. .. .. 

-development-http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world:  Source
indicators 

 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
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 العالمية:مؤشر التنافسية  . ب
تطكر لتقييـ الكضع اإلقتصادم بماليزيا حيث لكحظ  5مؤشر التنافسية العالمية  عمىكيمكف اإلعتماد  -

مما يدؿ عمي التحسف  0257لعاـ  97.92ليصؿ إلي  0252العـ  7.29المؤشر لدم ماليزيا مف 
 (:50)رقـ في األداء اإلقتصادم لمدكلة كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ 

 الشكل رقم 53:
 تطور مؤشر التنافسية العالمية خالل الفترة )2259-2252( :

 
 المصدر :

Trading Economics , https://ar.tradingeconomics.com/malaysia/competitiveness-index 
دكلة كىذا يدؿ  572مف إجمالي  01فقد إحتمت ماليزيا الترتيب رقـ 0 0252كطبقان لتقرير التنافسية العالمية لعاـ  -

التحسف اإلقتصادم لدييا حيث إحتمت المركز األكؿ في اإلستقرار اإلقتصادم لدييا باإلضافة إلي أنيا  عمى
حتمت المركز األخير لمصحة بمقدار  00لمميارت الخاصة بالتعميـ يمييا  07إحتمت المركز   .97لمبنية التحتية كا 

 (57شكؿ رقـ )

 
 

                                                           
1
يحٕراً رئٛظٛبً ُٚذرج ححخٓب يحبٔر فزعٛت حشًم جًٛع انُٕاحٙ اإلقخصبدٚت  12انخقزٚز عببرة عٍ حقٛٛى عبو نحبنت انذٔنت ٚزحكش عهٗ  

. إنخ ٔيب ٚؤثز بٓب، ٔٚقبرَٓب ببنذٔل انخٙ ٚشًهٓب انخقزٚز، كذنك ٚقبرَٓب بأداء انذٔنت َفظٓب فٙ انظُت أٔ انظُٕاث ٔانصحت.ٔانخعهًٛٛت 

 ، انًصذر : انًٕقع اإلنكخزٔحٙ أخببر انعبشز:  2118ٔقذ أحزسث انٕالٚبث انًخحذة أعهٗ َظبت حقذو فٙ انًؤشز انكهٙ نعبو  انظببقت.
https://10thnews.com/4494/%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-/ 

 
2
 The Global Competitiveness Report 2018 , Performance Over view , Malysia , P.371. 

https://ar.tradingeconomics.com/malaysia/competitiveness-index
https://10thnews.com/4494/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86/
https://10thnews.com/4494/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86/
https://10thnews.com/4494/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86/
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التنمية كالنمك استطاعت ماليزيا أف تتبكأ مكقعيا العالمي خبلصة القكؿ، أنو بعد خمسيف عاما مف ك     
في تقرير التنافسية الدكلية، كأف تدخؿ المرحمة قبؿ األخيرة مف الرفاه االقتصادم، حيث أنيا في إطار 
التحكؿ إلى اقتصاديات االبتكار كاالختراع. في حيف تقبع العديد مف الدكؿ التي ربما بدأت سعييا نحك 

 فس الفترة أك ربما قبميا، تقبع في المؤخرة.التنمية في ن

 والتوصيات:النتائج 

 أواًل: النتائج:
مف خبلؿ دراسة مؤشرات التنمية اإلقتصادية بماليزيا لكحظ تحسف معدالت التنمية اإلقتصادية  .5

كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي نتيجة لسياسات التنمية المختمفة المتبعة لدم ماليزيا كىك ما 
إيجايبا  تؤثر ترابط مككنات التنمية ككؿ سكيا في عممية كاحدة متكاممة "القائؿ:يثبت صحة الفرض 

 “.معدالت التنمية اإلقتصادية لماليزيا  عمى
 كراء الكامف القكم الدافع أف إلى الماليزية بالتجربة عنيت التي الدراسات تشير :القيم النهضوية .0

 اقتصادية تنمية لتحقيؽ كالمبلئمة المجتمع أفراد بيا يؤمف التي كالقيـ المبادئ منظكمة ىك نجاحيا
 .رائدة

رؤيا مستقبمية لمتنمية كالنشاط االقتصادم مف  ماليزياحيث تمتمؾ : اإلستراتيجي الفعالالتخطيط  .3
القدرة  دعـ عمى بالتركيز كذلؾ تكاممة منذ االستقبلؿ كحتى اآلفخبلؿ خطط خمسية متتابعة كم

يجاد التكنكلكجيا كالقدرات المعرفة زيادة خبلؿ مف المنافسة عمى  جديدة. منتجات كا 
 كاجتماعي سياسي باستقرار القكية المدعكمة السياسية اإلرادة أف ،السياسي المالئم لمتنميةالمناخ  .7

 كرؤيتو محمد محاضير السياسي القائد كأف شخصية جريئة، تنمكية قرارات اتخاد كراء كانت كاسع
 كالجكع الفقر تشكك دكلة مف كتحكيميا ماليزيانيضة  في الكاضح التأثير ليا كاف اإلصبلحية
 المتقدـ العالـ خطى عمى دكلة إلى كالتخمؼ

 المناخ بتييئة النامية الدكؿ مف الكثير بيف ماليزيا تميزتالمناخ االقتصادي المالئم لمتنمية، توفير  .1
 :يمي المناخ ما ىذا مميزات أىـ مف ككاف انطبلقيا االقتصادم، لتحقيؽ المبلئـ

 لىحك  ماليزيا أمضت حيث األساسية، البنية  حككمتيا تخفيض كرفضت تشييدىا، في عاما 02ا 
لمشركعات البنية األساسية كالتحتية، كالتي ىي سبيؿ االقتصاد إلى نمك  المخصصة النفقات

 بناء مف ماليزياكقد مكف ىذا  ذلؾ. عمىمستقر في السنكات المقبمة، كالمؤشرات خير دليؿ 
 األكلى الخمس االقتصاد دكؿ ضمف لتصبح يرتفع ترتيبيا كجعؿ بنمك مستقر، يسمح قكم اقتصاد

 .المحمي االقتصاد قكة في مجاؿ العالـ في
 تـ بؿ أخرل عمى حساب منطقة تنمية يتـ لـ حيث القطاعات، بيف كالتكامؿ المناطؽ بيف العدالة 

 بشكؿ االقتصادية تنمية القطاعات إلى إضافة الكاليات، كؿ في األساسية البنية مشاريع تكزيع
 متكازف.
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 العمؿ، مع فرص خمؽ في ميـ بدكر الصغيرة المشركعات لقياـ المكاتية المؤسسية البنية تكافر 
  الحديث. األعماؿ كقطاع الصغيرة المشركعات بيف فعاؿ تضافر ايجاد

 الطاقة  كمصادر الطبيعية المكارد مف الكافر العرض إف حيث الطبيعية، المكارد استخداـ كفاءة
 .االقتصاد لنمك ا كىاما مساعد عامبل يمثؿ

 في األجؿ االقتصادية لمسياسات األكبر االىتماـ يككف بحيث كاالستثمار، االدخار معدالت زيادة 
في  االستثمارم اإلنفاؽ كزيادة الكمي، كالعرض الكمي الطمب بيف التكازف تحقيؽ ىك القصير
 مكاصبلت كنظـ كمكانئ كمطارات كالكبارم الطرؽ مف كصيانتيا األساسية البنية حاالت

 المباشرة االستثمارات كجذب النمك لعممية متطمبات كىي صحي كصرؼ نقية كاتصاالت كمياه
 .كالتكنكلكجيا المتقدمة

 كعمى رفع كاالستثمارية االستيبلكية بأنكاعيا السمع تحسيف عمى يعمؿ الذم التكنكلكجي التقدـ 
 .كالتطكير البحكث عمى باإلنفاؽ ذلؾ كيرتبط المدخبلت، كفاءة

مف خبلؿ تحسف مؤشرات التنمية اإلقتصادية وتبينت  واالجتماعية االقتصاديةجودة السياسات  .9
 (.0252-5791الفترة )كالتي تـ دراستيا خبلؿ 
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 التوصيات:ثانيًا: 
لقد أتبعت ماليزيا العديد مف السياسات التنمكية كالتي ساىمت في تحسيف الكضع اإلقتصادم 

 في:لدييا كالتي يمكف لمصر اإلستفادة منيا كالتي تمثمت 
يمكف لمصر إنياج سياسة تطكير األسر الفقيرة بتقديـ الدعـ ليـ فييما يتعمؽ بمستكيات  -

الصحة كالتعميـ كتكفير المشاريع الصغيرة كالمتكسطة عف طريؽ منظمات المجتمع الدني 
ليـ حيث يمكف أف تستفاد بجزء مف عائد تمؾ المشركعات باإلضافة إلي زيادة دخؿ 

 مستكاىا.األسرة كتحسيف 
سياسة الفقر المتبعة قد تساىـ في خفض معدالت البطالة باإلضافة إلي تقديـ  إف -

الحكافز المختمفة كالميسرة مف قبؿ الدكلة لممساعدة عمي بدء المشركعات المختمفة كأيضان 
 تقديـ البرامج المختمفة لتحسيف ميارات العامميف لمبلئمة سكؽ العمؿ كمتطمباتو 

 شكؿ عمى ترابط عبلقات كجكد أساس كيقكـ عمى يالعنقود التصنيعإتباع سياسة  -
 عناصر ثبلثة كتمثمو المتصمة بيا، كالنشاطات اإلنتاجية الكحدات تنتظمي بيف عنقكد
 البنى التحتية مف منظكمة إطار في كذلؾ االعماؿ، كخدمات كالمكردكف الصناعات ىي

 الداعمة كالخدمات كالتقنية البشرية تنمية المكارد تشمؿ التي االقتصادية كالمؤسسات
باإلضافة إلي إستخداـ المكارد لدييا كتكظيفيا لخدمة  الحكافز كالتأميف كنظاـ كالتمكيؿ

 المختمفة.المنتجات الصناعية 
تسييؿ اإلجراءات كتقديـ الحكافز المختمفة لتشجيع اإلستثمار األجنبي في المجاالت  -

 المختمفة.
دعـ المؤسسات اإلقتصادية المختمفة كتقميؿ العكائؽ ةاإلجراءات الخاصة بيا مف أجؿ  -

 المختمفة.زيادة قدرتيا في دعـ اإلقتصاد كالمشاريع اإلستثمارية 
بإتباع سياسات تنمكية متكاممة مف أجؿ تحقيؽ اإلستفادة المثمي منيا  توصي الدراسةمما سبق 

نعكاس ذلؾ باإليجاب عمي مؤشرات ا  اإلقتصادية.لتنمية كا 
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 الدراسات المستقبمية المقترحة:
دراسة القطاع الصناعى فى ماليزيا ودورة فى التنمية االقتصادية وتحميل   -5

تفصيمى لألنشطة الصناعية وتطورها خالل مراحل التنمية االقتصادية الممتدة وكيفية 
فيما يتعمق بتنمية  2232االستفادة منها فى تحديث خطة التنمية االقتصادية لمصر 

 القطاع الصناعى.
وات الدين العام سواء داخمى أو خارجى والنمو االقتصادى فى تقدير العالقة بين أد -2

ماليزيا وكيفية وضع سياسات إلدارة الدين العام تحقق التوازن بين إستدامة لممالية العامة 
واالبعاد االقتصادية واالجتماعية الخاصة بإدارة المالية العامة وكيفية إستفادة مصر من تمك 

 التجربة.
االستثمار االجنبى المباشر فى ماليزيا وتأثيره عمى أداء دراسة تطور وسياسة  -3

  لنمو االقتصادى ونقل التكنولوجيا.الصادرات وا
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