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موقع العراق يف مؤشر رأس املال الفكري 2020

يرتكز مؤشر رأس املال الفكري على قياس تكلفة اإلنفاق إىل البحث والتطوير لبدء األعمال 
التجارية، واإلنفاق على التعليم )٪ من الناتج احمللي اإلمجايل(، وعدد املتسربي من املدارس الثانوية، 
وصادرات التكنولوجيا العالية، وعدد امللتحقي ابلتعليم الثانوي والتسجيالت التجارية اجلديدة لكل 
مليون شخص، وطلبات براءات االخرتاع )من الناتج احمللي اإلمجايل(، واإلنفاق على كل طالب 
)٪ من نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل(، وطلبات براءات االخرتاع لكل مليون شخص 
التعليم  التعليم العايل، ونسبة التالميذ بي اجلنسي، وعدد اإلانث احلاصالت على  مسجلي يف 

الثانوي، ونسبة التالميذ إىل املدرسي)1(.

رأس املال الفكري واالبداعي

  االعمال اجلديدة    البحث والتطويرالتعليم
تسجيل االعمال اجلديدةتوزيع راس املالااللتحاق ابملدرسة

 تصنيع عايل التقنية التعليم الثالثياالداء املدرسي

 العالمات التجاريةمؤشرات االداءالبنية التحتية للمدارس
 

أواًل: ترتيب الدول  يف املؤشر
وهتيمن  بامش كبري،  التنافسية  والقدرة  االبتكار  ترتيب  تتصدر  اجلنوبية  تزال كوراي  ما    
دول مشال شرق آسيا )كوراي اجلنوبية والصي والياابن وسنغافورة(، والدول األسكندانفية )السويد 
والنرويج والدمنارك( على مؤشر رأس املال الفكري، وحتتل دول أورواب الشرقية ودول البلطيق مرتبة 
املتحدة  والوالايت   ،15 املرتبة  وأملانيا  السادسة،  املرتبة  الربيطانية  املتحدة  اململكة  وحتتل  عالية، 

األمريكية يف املرتبة )11(.

1 -The Global Sustainable Competitiveness Index 2020, The Sustainable 
Competitiveness Report, 9th edition November 2020,P53,

موقع العراق في مؤشر رأس المال الفكري 2020
د.باسم علي خريسان *

*  * أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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أما الصي فترتبع يف املرتبة )7(، وروسيا )33(، والربازيل )52(، واهلند )101(، وأعلى 
دول أمريكا اجلنوبية مرتبة هي تشيلي )51(، والربازيل )52(، وكوستاريكا )58( وما تزال أفريقيا 

ضعيفة األداء يف املقارنة العاملية.

املرتبة البلد النتيجة
1 كوراي اجلنوبية 74.80
2 السويد 69.50
3 سنغافورة 69.37
4 الدمنارك 67.04
5 النرويج 66.72
6 بريطانيا 66.51
7 الصي 66.25
8 الياابن 65.72
9 سويسرا 64.72

10 فلندا 64.35
11 الوالايت املتحدة االمريكية 62.27
12 اسرائيل 62.05
13 ايسلندا 61.26
14 مجهورية الشيك 61.21
15 املانيا 60.43
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املرتبة البلد النتيجة
16 بلجيكا 59.93
17 هولندا 59.78
18 النمسا 59.74
19 فرنسا 59.70
20 سلوفينا 59.40
21 بولندا 58.32
22 هنغاراي 57.50
23 ليختنشتاين 56.51
24 استونيا 55.80
25 الربتغال 55.43
26 كندا 55.37
27 نيوزيلندا 54.29
28 تركيا 53.84
29 سلوفاكيا 53.74
30 ماليزاي 52.68
31 ايرلند 52.24
32 لوكسمبورغ 51.84
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املرتبة البلد النتيجة
33 روسيا 51.50
34 سلطنة برواني 51.45
35 موريشيوس 51.14
36 اتيلند 51.05
37 كرواتيا 50.91
38 ايطاليا 50.89
39 ايران 49.97
40 اليوانن 49.87
41 بلغاراي 49.43
42 التيفيا 49.42
43 مالطا 48.66
44 قربص 48.22
45 لتيوانيا 48.17
46 صربيا 48.03
47 اوكرانيا 47.70
48 جورجيا 47.25
49 اسبانيا 46.50
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املرتبة البلد النتيجة
50 اسرتاليا 46.41
51 شيلي 46.13
52 الربازيل 45.60
53 كازخستان 45.46
54 االمارات العربية املتحدة 45.24
55 عمان 45.06
56 تونس 44.90
57 السعودية 44.71
58 غرغستان 43.74
59 اوزبكستان 43.20
60 البوسنة واهلرسك 43.10
61 مقدونيا 43.04
62 كوسرتيكا 42.84
63 رومانيا 42.68
64 اجلبل االسود 41.97
65 اندنونسيا 41.78
66 بالروسيا 41.69
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املرتبة البلد النتيجة
67 البانيا 41.66
68 جنوب افريقيا 41.59
69 مالدفيا 41.16
70 بريو 40.70
71 فيتنام 40.62
72 فينزويال 40.49
73 بوتسواان 40.29
74 مصر 40.25
75 املكسيك 40.23

76 البحرين 40.17
77 سشيل 40.09
78 جزر املالديف 39.95
79 سوازيالند 39.57
80 اكوادور 39.34
81 كواب 39.25
82 كينيا 38.90
83 غياان 38.71
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املرتبة البلد النتيجة
84 بوليفيا 38.59
85 ارمينيا 38.38
86 جامايكا 38.29
87 اذربيجان 38.19
88 سريالنكا 37.97
89 بليز 37.94
90 املغرب 37.87
91 سانت كيتس ونيفيس 37.59
92 ليبيا 37.49
93 ساو تومي وبرينسييب 37.03
94 بواتن 36.73
95 تيمور ليشيت 36.70
96 الكويت 36.69
97 طاجكستان 36.62
98 بنما 36.56
99 ترينداد وتوابغو 36.15

100 لبنان 35.93
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املرتبة البلد النتيجة
101 اهلند 35.68
102 اجلزائر 35.67
103 الرأس األخضر 35.57
104 غزة والضفة الغربية 35.31
105 منغولية 35.28
106 كولومبيا 35.06
107 قطر 35.04
108 سورينام 34.79
109 فيجي 34.43
110 االرجنتي 34.36
111 ميكرونيزاي 34.14
112 جيبويت 33.94
113 تركمستان 33.87
114 تونغا 33.87
115 انميبيا 33.43
116 البهماس 33.29
117 دومينيكا 33.22
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املرتبة البلد النتيجة
118 االردن 33.13
119 مجهورية الدومينيكان 32.98
120 غرينادا 32.90
121 كرييبايت 32.76
122 نيبال 32.66
123 هندوراس 32.59
124 اورغواي 32.36
125 ليسوتو 31.87
126 الفلبي 31.86
127 سوراي 31.38
128 هاييت 31.29
129 الربغواي 30.71
130 زميبابوي 30.46
131 فانواتو 30.20
132 ساموا 30.18
133 كوت ديفوار 29.63
134 جزر سليمان 29.53
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املرتبة البلد النتيجة
135 نيكاراغوا 29.39
136 سرياليون 29.03
137 مجهورية الكونغو 28.58
138 بورما 28.19
139 غاان 27.25
140 توجو 26.90
141 الوس 26.67
142 موزنبيق 26.57
143 السلفادور 26.24
144 السودان 25.70
145 السينغال 25.69
146 اليمن 25.35
147 ابكستان 25.21
148 الكامرون 24.71
149 بني 24.48
150 بوركينا فاسو 24.47
151 العراق 24.38
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املرتبة البلد النتيجة
152 جزر القمر 23.71
153 نيجراي 23.62
154 اثيوبيا 23.52
155 ليبرياي 23.45
156 تنزانيا 23.43
157 كمبوداي 23.29
158 غينيا اإلستوائية 22.49
159 بورندي 22.40
160 غواتيماال 22.38
161 الغابون 21.88
162 اببوا غينيا اجلديدة 21.82
163 راوندا 21.59
164 أنغوال 21.29
165 غامبيا 20.78
166 موراتنيا 19.89
167 افغانستان 19.87
168 بنغالدش 19.86
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املرتبة البلد النتيجة
169 ماالوي 19.46
170 تشاد 18.49
171 نيجر 17.99
172 غينيا بيساو 17.97
173 غاان 17.56
174 ارترياي 16.99
175 مجهورية الكونغو الدميقراطية 16.31
176 مدغشقر 15.01
177 زمبابوي 14.47
178 مايل 14.45
179 مجهورية افريقيا الوسطى 13.65
180 اوغندا 11.90

.)2(

2-https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/
intellectual-capital.
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اثنياً: موقع العراق يف املؤشر
يقع العراق يف املركز )151( بدرجة )24.38( من أصل )180( دولة يشملها املؤشر، 

وهو موقع ليس ابجليد، حيث تتقدم عليه الكثري من دول العربية  مثل اإلمارات اليت جاءت 
ابملركز )54(، وعمان يف املركز )55(، وتونس يف املركز  )56(، ومصر ابملركز )74(.

التوصيات:
مل يعد رأس املال املادي هو األساس يف تطور البلدان وشعوبا، وإمنا أصبحت املعرفة هي . 1

رأس املال األساس يف ذلك، والعراق ما يزال يتعامل مع رأس املال املادي الذي حيصل عليه 
من استغالل ثرواته الطبيعية ويهمل  االهتمام برأس املال املعريف، ومن أجل معاجلة ذلك البد 

من العمل على توسيع االستثمار يف املعرفة من طريق استثمار جزء من عائدات النفط يف 
ذلك.

يعاين العراق من تراجع كبري يف قطاع الرتبية والتعليم، فالبنية التحتية اخلاص بذا القطاع تعاين . 2
االنداثر والقدم وال يوجد تطوير واستثمار فيها ابلنحو الذي يساهم يف تطويرها لكي تكون 
مالئمة للتطور املعريف الكبري يف العامل؛ األمر الذي حيتم رفع نسبة التمويل املخصص لقطاع 

الرتبية والتعليم يف املوازانت االحتادية يف العراق.
يعاين العراق من زايدة كبرية يف عدد املتسربي أو غري املسجلي يف املدارس مع زايدة نسبة . 3

األمية يف البالد؛ األمر الذي يفرض وضع احللول املطلوبة ملعاجلة ذلك ابلنحو يشجع على 
العودة إىل املدرسة، وقد سبق أن وافق الربملان على جمموعة من القواني املتعلقة بدعم التعليم 

يف املستوى األويل، مثل: اهليئة العليا حملو االمية، وقانون منح مكافآت شهرية للطالب يف 
املرحلة االبتدائية لدعم اسرهم ومنعها من تشغيلهم وإجبارهم على ترك املدرسة. 

ما تزال امليزانية املخصصة للقطاع الرتبية والتعليم العايل متواضعة وهي يف اغلبها تصرف . 4
رواتب دون أي اهتمام مبوضوع البحث العلمي، واحلل ميكن يف ختصيص أكثر من نصف 

موازنة التعليم على البحث العلمي والتطوير.
االنتقال ابلتعليم من شكله الكمي اىل الشكل النوعي الذي يساعد يف تطوير املعرفة لتكون . 5

رافداً يف تطوير رأس املال الفكري يف البالد.
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بناء قاعدة معرفية حديثة تكون أساساً لبناء اقتصاد معريف يالئم متطلبات العصر.. 6
واحدة من أهم مشكالت  التعليم العايل هي النقص يف املدرسي األكفاء، وميكن استقطاب . 7

أفضل الطالب املتخرجي من املدارس اإلعدادية عرب حتويل خمرجات كليات الرتبية األساسية، 
وبعض أقسام كليات العلوم واآلداب إىل التعيي املركزي مع منح املعلمي واملدرسي قطع 

أراض؛ مبا سيضمن استقطاب الطالب األذكى من ذوي املعدالت العالية إىل سلك التعليم.


