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Abstract . 

The world economy today is in essence an innovative economy, 

just as the main economic resource now is not the means of 

production, or capital, not natural resources or work only, but 

information and knowledge. 

This research aims to explore the concept of creative industries in 

order to answer a key question: Are creative industries becoming 

an important component in the economic competitiveness of any 

country through its contribution to the gross domestic product 

and the provision of jobs, and its impact in other economic fields 

and its products can compete with traditional transformative 

industrial products.  

The research found that the creative industries have a role in 

forming the economic basis for Egypt through its economic 

returns capable of supporting workers in it and then achieving an 

added value capable of advancing the development. 
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غااادا االقتصاااااد ا  ااادا ي الفااااوو قاااوة تحويلفااااا  اراااذة رااااي العاااالي وين ااااو   لااااي 

الق ا ااات   ساار    حاادوإااو   إمنا فااات إائلااا لتحقفااق التنمفااا ماظالاام تنتهاار است  ااارها

وا مااا ماا  حفااث تااورفر  الاادخوورااي االقتصاااد العااالمي لاافس رقااح ماا  حفااث تحقفااق   ا مو 

وال  قتصاار االماار  لااي ذلااك رقااد باتاام  ساابا   الصااادرات   ضااا ائاادات راارا العماا  و 

بنثفاار ماا  مااوارد العااالي الف ريااا واال دا فااا تسااتثمر رااي الصاانا ات القائمااا  لااي   كباار

 ت ارياااااا سااااواو  لاااااي مساااااتو  االراااااراد او وتعتبااااار ااقاااااا الب اااار ا  دا فاااااا واال   الثقارااااا

الجما ااات العاماا  المحااري الرئفسااي لهااذد الصاانا ات و صاابحم إااذد ال اقااا إااي التااي 

ع ااري  وتااؤار الثقارااا بصااورة غفاار الت اان  الثااروة الحقفقفااا للبلاادان رااي القاارن الحاااد  و 

الااذ    ينمااا كااان للعااالي المحاافح بااع و لااي المعنااي الفااردمباشرة وب ن  متزايد  لااي رهااي 

 ع فع لوصودد رفع و لي ال ريقا التي يؤكد  ها حقوقع كا سان ويبني بع  القات مثمرة 

 م  االخري .

لتاااي ين اااو   لفهاااا االقتصااااد ا  ااادا ي النهاااو  اتحريااار ا منا فاااات فتااار  ت

بنااا  ال اقاااا ا  دا فاااا ال امناااا راااي المجتمعاااات وتهكفاااد الهوياااا الممفااازة لالمااااك  التاااي 

قتصاااد وينمااو  وتحسااف   و فااا الحفاااة رااي األماااك  التااي تعتمااد إااذا يزدإر رفهااا إااذا اال 

االقتصاااد وتحسااف  صااورة المجتمعااات المحلفااا وإفبتهااا وتااد في المااوارد الالظمااا ال تاادا  
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  يقتصاااد اال اادا اال ماااد     اا  دا فاا  الصاانا ات اان  رت  مستقب  صديد متنو  االشناو

 الذ  تتجاوظ منارعع الدائرة االقتصاد ا.

رالقفما لي تعد تهتي ماا    للثروة  الصنا ات ا  دا فا إلا مصدر إائولم  تح

ا تقلااام الساافادة مااا  و (  ساابا هااي ت ااالف  الح)تصاانف  األشاافاو  و  ماااا ماا  المعلوماااات 

وتحولاام المعلوماتفااا إلااا  شااركات مثاا  صنااراو إل تريااك إلااا  خاارت مثاا  مفنروسااورم 

 باااار شاااابنا ا  تر اااام    ماااااو وم اااارو اتالتفا لفااااا والتواصاااالفا  ومااااا تباااا  ذلااااك ماااا  

وبااد ت    صااوو السااو   وشاابنات االتصاااالت  و صاابا ا  اادا  رااي إااذد المرحلااا  حااد

لم رو ات الصلفرة ا  االقتصاد ات المتقدما ت هد ا تقاال كبفرا م  ال ركات ال بفرة إلا

دير  لفنااا ف  والمااؤلفف  وماا ا والمتوساا ا  وماا  توصفااع المااديري  إلااا توصفااع المسااتهلك  و

االسااتهالي صاازوا ماا  دائاارة  ا  تااا   وتمتااد إلااا الااادمات الصااحفا والتعلفمفااا  و صاابا

 .الصنا ات ا  دا فا ال غايتها

 ارتب اام الصاانا ات ا  دا فااا  وضااوا ماا  خاادمات  خاارت: الساافاحا  النقاا 

الصااحفا  القا و فا  الر ا ا  وال ح   ال اقا  التهمف   االتصاالت  المحاسبا  ال ؤون 

المعلومااات  الضاارائب  التعلاافي  التجااارة  ا  ااالن  البناااو  الهندسااا  العمااارة  ت نولوصفااا

تعااااد الصاااانا ات ا  دا فااااا محركااااا للصاااانا ات كمااااا   ا ل ترو فااااا  والااااادمات البف فااااا

 ر سماو ب رت متورر را العاملف  المبد ف  المنت ااري  رااي  األخرت م  خالو تزويدإا
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تعماا  كمضاااا لال ت ااارات والتجدياادات الت نولوصفااا  وتنااتج  كارااا ق ا اتهااا  كمااا   هااا

االصتمااا ا  تعتمااد كلفااا  لااا ا  اادا  واال ت ااار ممااا  ساااإي رااا التجدياادت ساالعا وخاادما

ر رفر راارا العماا   وتااورف احفا  خرت تسا د الصنا ات ا  دا فا  لا تااو   وم   كن 

 الفااا  وتحقفااق تماساانا وا اادماصا اصتما فااا  وتحااار   لااا الهويااا الثقارفااا ورراا   خااوود

وتعمفاااق المواانااااا والم ااااركا  باااار الت ااااري رااااا الق ا اااات ا  دا فااااا ة  الحفااااا صاااودة

 .الماتلفا

را الماادن واألقااالفي  تتركز الصنا ات ا  دا فا را تجمعات إ دا فا  و  ناقفد

وتع اااا الصااانا ات   حضاااريا  التاااا تعاااد بمثاباااا الترباااا الاصااابا التاااا تزدإااار رفهااااال

التماسااك واال اادما   ا  دا فااا مفاازة تنارساافا للماادن التااا تتركااز  هااا وتساااإي رااي ظيااادة

التركفااز  لااا ا  اادا  الفااردت و االصتمااا ا لمواانفهااا وللمجتماا  كناا   وذلااك ماا  خااال

 .لتنو  الثقاراواف لفا  وا ختالوالجما ا  والنواحا الثقارفا  والجما

 أهمية البحث:

تعاااد الصااانا ات ا  دا فاااا مااا  الموضاااو ات الهاماااا التاااي  جاااب االإتمااااو  هاااا 

الالظمااا للصاانا ات ال بفاارة والثقفلااا  االحتفاصاااتب اان  كبفاار وذلااك أل هااا تقااوو  تااهمف  

وري الوقم ذاتع لها دورا مهما ري االستفادة م  ا دا ات ال باب وتقااوو  اادور مهااي رااي 
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    ضااا ظيادة القدرة االقتصاااد ا الفرد ااا  ممااا يااؤد  الااي ظيااادة القاادرة االقتصاااد ا للاادوو

 ف  الااذي   مل ااون رهااي تعماا   لااي ظيااادة معاادو اال اادا  واال ت ااار لااد  االرااراد  رالمبااد

العاد ااا والروتفنفااا  و صاابحم  باأل ماااواألر ااار ساافنون لهااي  فااوذا  كثاار مماا   قومااون 

المل فااا الف ريااا رااي الساانوات القلفلااا الماضاافا ذات تااهافر كبفاار رااي الناااتج االقتصاااد  

العااالمي ورااي اريقااا حفاااظة االرااراد ألر ااارإي  وقااد  صاابا االرااراد الااذي   مل ااون األر ااار 

ا فا إي م  سفقودون المستقب   و ضااحم الصاانا ات ا  دا فااا  نصاارا مهمااا رااي ا  د

 ت وي  االقتصاد ات المتقدما.

تعااااااود  إمفااااااا الصاااااانا ات ا  دا فااااااا الااااااي دورإااااااا المتوقاااااا  كموصااااااع للمعررااااااا 

االقتصاد ا ومفساار للصاانا ات والااادمات األخاارت وتحقفقهااا مفاازة تنارساافا وااقااا ا اادا  

ر س الماااو الف اار  ا  اادا ي  ويههاار  ااار تلااك  صتااذابت  وااألخاار لق ا ااات االقتصاااد 

الصاااانا ات رااااي اإتمامهااااا بالم اااارو ات الصاااالفرة والمتوساااا ا  كثاااار ماااا  الم اااارو ات 

ال برت التي تحتا  رؤوس  مواو ضاما  وري إذا السفا  ال تقتصر قفما الصنا ات 

   لتنمفا ري العالي. وا ما تمتد كذلك الي  رقي  شناو ا تا  دا فا  لي الن اط االقتصاد

 

 :مشكلة البحث
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 ما يلي:رفري  دة تساؤالت  من  ارحها ت م  م نلا البحث 

 ماإفتها؟ا  دا فا وتسلفح الضوو  لي ماإي مالما الصنا ات  -1

 إمفااا الصااانا ات ا  دا فااا وكفففاااا تااورفر  ف اااا مناساابا الساااتثمار الصااانا ات  -2

 ا  دا فا؟

 ا  دا فا  لي االقتصاد المصر ؟ماإو تهافر الصنا ات  -3

مااااا التحااااد ات التااااي تواصااااع الصاااانا ات ا  دا فااااا وتحااااوو دون قفامااااع بالاااادور  -4

 المهموو منع؟

كفاات  مناا  النهااو  بالصاانا ات ا  دا فااا وتعهاافي دورد رااي تنمفااا االقتصاااد  -5

 المصر ؟

 هدف البحث:

الم نلا موضو  الدراسا يهدف البحث الي ا صابا    التساؤالت السابقا والتي تثفرإا 

 م  خالو ما يلي:

التااي تقااوو  لفهااا  ومقوماتهااا فان مالما ق ا  الصنا ات ا  دا فا ري مصاار  -1

 . نفا وإفن  إذد الصنا ا
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توضاافا األإمفااا االقتصاااد ا لق ااا  الصاانا ات ا  دا فااا وتهافرإااا  لااي تنمفااا  -2

 االقتصاد المصر .

الصنا ات ا  دا فا بالدور المهموو منع رصد التحد ات التي تحوو دون قفاو  -3

مااا  وضااا  رؤياااا تقاااوو  لاااي  ااادة محااااور  ساسااافا تهااادف الاااي النهاااو   اااذلك 

 الق ا .

 فروض البحث:

ري ضوو التساؤالت التي تثفرإا م نلا البحث وحتي  من  تحقفق األإداف المرصوة  

كما  منع  ران الباحث  قوو بمناق ا وتحلف  مد  صحا االاا ررو   ساسفا وإي 

 يلي: 

تسرررما بررالنهوض بالصرررناعات  ومقومررات الفرررض الو : مصررر بهرررا بنيررة أساسرررية 

 اإلبداعية.

 .تففد مناق ا وتحلف  مد  صحا إذا الفر  تحقفق الهدف األوو م   إداف البحث

  .هام في تنمية االقتصاد المصري  الفرض الثاني: الصناعات اإلبداعية لها دور

 .صحا إذا الفر  تحقفق الهدف الثا ي م   إداف البحثتففد مناق ا وتحلف  مد  



7 
 

الفرض الثالث: هناك تحديات تحرو  دو  قيرام الصرناعات اإلبداعيرة بالردور المر مو  

 .بتلك الصناعةنهوض لل  حلو  ومتطلباتوضع  وهو ما يتطلب    امنه

 .تففد مناق ا وتحلف  مد  صحا إذا الفر  تحقفق الهدف الثالث م   إداف البحث

 منهج البحث:

بحثااااع خااااالو خ واتااااع ومراحلااااع ومناق ااااا    اااادادا تمااااد الباحااااث رااااي منهجااااع 

رروضع المتعددة  لي االسلوب التحلفلي ب ريقتفع االستقرائفا واالستنباافا  راالستقراو 

رااي مصاار وكااذلك  الصاانا ات اال دا فااا نااون ماا  خااالو التعاارف  لااي واقاا  ومالمااا 

االقتصاد    مااا االسااتنباط رهااو  ملفااا اسااتاالا  فان  إمفا ذلك الق ا  ري الن اط 

ري الن اط االقتصاااد  ماا  مااا يتااوارر  الصنا ات اال دا فالبفان مد  تناسب مساإما 

لمصااار مااا  امنا فاااات راااي إاااذا الق اااا   و لاااي إاااد  إاااذد النتاااائج  منااا  رصاااد بعااا  

المااهموو منااع ممااا بالاادور  الصاانا ات اال دا فاااق ااا  التحااد ات التااي تحااوو دون قفاااو 

 . سا د ري وض  رؤيا تهخذ ري اال تبار مواصها إذد التحد ات

استمد الباحث  فا اتع االساسفا ماا  خااالو االاااال   لااي مجمو ااا ماا  ال تااب 

والبحااوو والدراسااات العلمفااا والتقاااارير العربفااا واالصنبفااا التاااي اإتماام  دراسااا وتحلفااا  

 التراو الف ر  المرتبح بموضو  البحث. 
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 ة البحث:خط

 ماهية الصناعات اإلبداعية وتصنيفاتهاالمبحث االو : 

 . الم لب األوو: مفهوو الصنا ات ا  دا فا و  هتها

 تصنفت الصنا ات ا  دا فا وخصائصهاالم لب الثا ي: 

 واقع الصناعات اإلبداعية في مصر ومتطلبات تطويرهاالمبحث الثاني: 

 .االقتصاد ا للصنا ات ا  دا فا ري مصرالم لب األوو: األإمفا 

 .الم لب الثا ي: تحد ات الصنا ات ا  دا فا ري مصر ومت لبات ت ويرإا
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 المبحث الو  

 ماهية الصناعات اإلبداعية وتصنيفاتها 

 . تمهيد

اقتصاااد العاااالي الفااوو راااي صاااوإرد اقتصاااد ا ااادا ي  كمااا  ن الماااورد االقتصااااد  

وسفلا ا  تا   و ر س الماو وال الموارد ال بفعفا وال العماا  رحسااب الرئفسي االن لفس  

تزدإااار الصااانا ات ا  دا فاااا راااي  صااار اقتصااااد المعرراااا   ااا  المعلوماااات والمعرراااا  ر

والااااذ  تن ااااه رفااااع  القااااا وافقااااا  ااااف  االقتصاااااد والثقارااااا والت نولوصفااااا   صاااابحم إااااذد 

لع ااري   وتاادري مصااار  ن الصاانا ات محااري النمااو االقتصاااد  رااي القاارن الحاااد  وا

االقتصاااد ا  اادا ي إااو رااي الواقاا  خفااار  ملااي لاادر   ملفااا التنمفااا االقتصاااد ا  رقااد 

و حااد  إااي  إااداف  2020صعلم م  ت جف  اال ت ار محورا لبر امج الحنوما رااي العاااو 

 .2030التنمفا المستداما ورؤيا مصر لعاو 

 وفي مطلبين ما يلي:عرض لذلك وفي ضوء المبحث الو  من تلك الدراسة نست  

 مفهوو الصنا ات ا  دا فا و  هتها : المطلب الو 

 : خصائص الصنا ات ا  دا فا وتصنففاتها المطلب الثاني
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 المطلب الو  

 مفهوم الصناعات اإلبداعية ونش تها 

 .تمهيد

حفنمااا  1994مص لا الصنا ات ا  دا فا  وو مرة ري استرالفا ري  او     ه

السفاساااات الثقارفاااا لل ومنولاااث( واساااتعملتع  وو مااارة  -ورد راااي تقريااار )األماااا المبد اااا 

 نااادما  ۱۹۹۸ لاااا المساااتوت الاااواني حنوماااا الممل اااا المتحااادة البري ا فاااا  راااي  ااااو 

الصااانا ات اال دا فاااا( كاااان المفهاااوو  صااادرت وظارة الثقاراااا البري ا فاااا وافقاااا )خااارائح 

محاولا م   ص  تلففر مص لحات الجدو الدائر حااوو قفمااا الفنااون والثقارااا  رااي حااف  

كا م الفنون تد مها الحنومات إلا حد ما  إال   ع كان ينهر إلفها  لا   ها إام اافا 

  ماااا  خااااالو ذلااااك الم لااااب رااااي الحفاااااة االقتصاااااد ا ومعتماااادة  لااااا الااااد ي الحنااااومي

 ا.  مسار مفهوو الصنا ات ا  دا فا و  هته ستعر 

 أوال: مفهوم االبداع

 عنس مفهوو اال دا   وصع متعااددة للن اااط ا  سااا ا  كمااا تتعاادد التاصصااات 

  وتت ابع معع العديد م  األلفاظ الم ا ها لإل دا  مث    العلمفا التي تتناولع بالدراسا
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ا بهلفااااااظ  خااااارت مثااااا  العبقرياااااا  ) ا ختااااارا  وا كت ااااااف واال ت اااااار( و  ااااااتلح   ضااااا  

 .1والموإبا

فمن  رااا   ا  ااادا   ااا  غفاارد مااا  المفااااإفي المت اااا ها معااع والماتل اااا باااع يتمفااز  

اللااذي   عنفااان التفاارد  و  Talent  و gift القوو  ن ا  دا   اتلت    الموإبا  لفهفها

الااذ   superiority التفااو  التمفز ري إ جاظ ر رة  و إ تا  مهارة معفنااا  كمااا ال  عنااي 

  اافر إلااا موضاا  الفاارد داخاا  صما تااع التااي تفااو   لفهااا  لاافس  تفجااا لقدراتااع العقلفااا 

المتمفزة رحسب ول   أل ع األرضاا   و األحساا  داخاا  إااذد الجما ااا  كمااا  اتلاات  اا  

وإو مص لا ال  ستادو  ادة  ل و ع مص لحًا غفر  لمااا  و لااا   Genius  العبقريا

اي صهود لمحاولااا صاابع العملفااا والموضااو فا  لفااع إال   ااع حتااا اآلن الرغي م   ن إن

 .2لي تههر    مجمو ا محددة م  الاصائص  مننها  ن تعرف العبقريا ب ن  دقفق

 
1 Pope Rob, Creativity: theory history practice, Taylor, New York, USA, 

2005, p2. 
 اااادو سااال ان  محماااد  باااد الجاااواد  العدالاااا االصتما فاااا راااي التعلااافي ) بعااا  مارصاااات العملفاااا   2

  2005  المركاز القاومي للبحاوو االصتما فاا والجنائفاا  القااإرة  2التعلفمفا: القدرات ا  دا فا(  ماج
 .2ا
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 عااارف ا  ااادا  راااي المعجاااي الوسااافح ومعجاااي ماتاااار الصاااحاا: ) إ ااادا  ال ااا  

  1صااافاتع ( إخترا ااع أل لاااا مثااااو  و   ااااؤد  لاااا غفااار مثاااو ساااا ق  وصعلاااع غا اااا راااي

ا  اادا  به ااع القاادرة  لااا ا تفااان بهر ااار صدياادة  مدإ ااا  وذات قفمااا  الاابع  ويعاارف 

النهريات العلمفا  وصفات    وإذد األر ار ت م  ) المفاإفي  القصائد  الق   الموسفقفا

ال ااب   رقااص البالفااا  الد ا ااا  ورنااون ت اام  التصااوير الزيتااا  راا  النحاام  األوا ااا  

 .2 المعد فا  و شفاو  خرت  من  تسمفتها(الق   

  ااع  ملفااا إ تاااا   إلااا مفهااوو إصتمااا ي لإل اادا  مفااادد     3اخاارون وقااد خلااص 

لموضاااو ات إ دا فاااا  قاااد ت ااارا راااي صاااورة إد ااااوات صديااادة تثفااار االإتمااااو وصااافاغا 

ري النهاو القائي     باال دما صديدة لتجارب خاصا  مر  ها المبد   لا  حو  سما لها  

 و  تلففر  يديولوصفا إذا النهاو  ويتحوو إلا  نصر رااا الثقارااا  وإااي  ملفااا تتحقااق 

التااي  عااف   االصتما فااا ااف  قاادرات ررياادة لاادت المبااد  والهااروف ماا  خااالو التفا اا  

 
  2004صاار  مجماا  الللااا العربفااا  المعجااي الااوصفز  الهف ااا العامااا ل اا ون الم اااب  االمفريااا  م  1

 .40ا
 باد الوإااب صاودة  إمام محماد يوسات  الصانا ات ا  دا فاا و ائاداتها االقتصااد ا واالصتما فاا   2

  الجازو األوو  د سامبر 25والثقارفا  لي المجتم  )رؤيا مستقبلفا(  مجلا  لوو اال سان والمجتم    
 . 22  ا2017

ي النقاد االصتماا ي  دار المعرراا الجامعفاا   لاي  باد الاراظ  صلباي  اال ادا  والمجتما : دراساات را  3
 .24  ا2007ا سنندريا   
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التااي  عااف  رفهااا   االصتما فااارفهااا  وماادت تقاادير المنااتج ا  اادا ي رااي إااذد الهااروف 

 والنتائج المثمرة لهذا المنتج  لا اآلخري .

ويهمناااا إنااااا  ن   اااافر إلااااا  ن الوئففاااا االصتما فااااا لإل اااادا  ال تتحقااااق بنااااون 

ا مثااا  النمااااو نااا مباااد ون ول ااا  تتحقااااق حاااف  يتاااوارر لهاااؤالو األرااااراد شاااروط معفاألراااراد 

والتموي  والبنفا التحتفا والتنهفي وا دارة وحقو  المل فا واألسوا  المناسبا وغفرإا م  

 .1ا منا فات التي  من   ن تستو ب إذا ا  دا  

الترال  يوضرا ويتكو  اإلبداع من أربع عناصر أساسية متفاعلة مع بعضرها والشرك  

 لنا ذلك:

 

 

 

 

 
 

اصاالو راتاب   نااو قوا اد تصاديريا صانا فا لالقتصااد المصار   معهاد التا افح القاومي  سلسالا   1
 .133  ا248قضا ا التا فح والتنمفا رقي 
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 ( 1) شك 

 

UNCTAD(2010) Creative Economy Report: A feasible development option. 

القاادرة  لااا تولفااد  به ااعبعد  ر  ما ساابق  ن  عرف اال دا    لنا   من م  إنا  

 ر ار صديدة ومففدة  و إ تا  شاا  مااا ماد ااًا  و معنويااًا   و وضاا  حاا  لم اانلا مااا  لااا 

تحتااا  منهومااا ا  اادا  إلااا العديااد ماا  العناصاار   تلقااا قبااواًل وا ترارااًا ماا  المجتماا  ن 

األساسااافا لنجاحهاااا مثااا  التعلااافي وحما اااا حقاااو  المل فاااا الف رياااا والت اااريعات المتعلقاااا 

والتااادريب واالتصااااالت والت اااور  با  ااادا  والجاااودة واألمااا  ور س المااااو وا دارة الجفااادة

البحااااث والت اااااوير والمراكاااااز البحثفااااا وغفااااار ذلااااك مااااا  العناصااااار الت نولااااوصا وبااااارامج 

 األساسفا.

 اإلبداعياإلبداع ف  إ ار االقتصاد 
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 ياالبداع االقتصاد : مفهومثانيا 

مفهوو االقتصاد ا  دا ي ابقًا لألو  تاد  خذ ري الت ور  لا  ساس األصوو 

ا  دا فاااا و منا فاااا تولفاااد دخااا  و ماااو اقتصااااد  وإاااو   ااااط اقتصااااد   اااامي ومزدإااار 

 سااااتادو   ديث اقتصااااادات العديااااد ماااا  الاااادوو رااااي العاااااليومحاااري رئفسااااي لتنوياااا  وتحاااا 

مصااااا لا   ا  دا فااااااا   او  االقتصاااااااد ا  اااااادا ي   لإلشااااااارة إلااااااا الق ا ااااااات الثالاااااااا 

لإلقتصاد ا  دا ي   والتي ت م  كال م  المؤسسااات التجاريااا والرقمفااا وغفاار الربحفااا 

 .1الثقارفا

البري ااااا ي   صااااون إااااوكنز   ئهاااار مفهااااوو االقتصاااااد ا  اااادا ي  ناااادما تناولااااع 

    ااااًا صاانا ًفا تبااد  بااالفنون وتمتااد إلااا مجاااالت العلااي والت نولوصفااا 15وابقااع  لااا 

و لا مدت السنوات الماضفا  ظادت  إمفا االقتصاد ا  دا ي ب اان  كبفاار  و صاابحم 

  إي الدارعا للنمااو االقتصاااد  العااالمي وحفاازت االقتصاااد الجديااد اال دا فاالصنا ات  

وال   اافر المفهااوو رقااح إلااا مجاااو الثقارااا بااالمعنا الاادقفق لل لمااا   اا    اافر   ضااا إلااا 

 
1 Mateos Garcia, Spased Jonathan, The role of universities in enhancing 

creative clustering, Brighton Fuse, 2011, p11. 
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تبارإاااا صااوإر ق ااا  صديااد وقاااو    ااار إلفااع بالصااانا ات الساال  والااادمات الثقارفااا با 

  .1الثقارفا

 :2ويشتم  االقتصاد اإلبداعي ثالث أ ر أساسية

 اإل ار السياسي والمؤسسی -1

يركااااز ا اااااار السفاسااااي والمؤسسااااا لالقتصاااااد ا  اااادا ي  لااااا  إمفااااا االقتصاااااد 

صدارة ري العديد لذلك رإن االقتصاد ا  دا ي  حت  ال   ا  دا ي ري المجتم  العصر  

لااذلك تضاا  العديااد ماا  الاادوو االسااتراتفجفات والسفاسااات   ماا  الاادوو المتقدمااا والنامفااا

المالئما لتنوياا  اقتصااادإا ا  اادا ي لمااا لااع ماا   اااار إ جا فااا  لااا تااورفر راارا العماا  

 وتحسف  الحفاة االصتما فا والثقارفا وظيادة النمو.

 اإل ار اإلنمائي -2

االقتصاااد ا  اادا ي خفااار إ مااائي قا اا  للتنففااذ   هاارًا ال تمااادد  لااا األر ااار  عتباار 

ويمناااا  النهاااار   والمعااااارف والمهااااارات والقاااادرة  لااااا االسااااتفادة ماااا  الفاااارا الجدياااادة

 
1 Boccella, N., & Salerno ,I., Creative Economy, cultural industries and 

local development. Procedia – Social and Behavioral Siences, 2016, p223.   
مااؤتمر األمااي المتحاادة للتجااارة والتنمفااا حااوو االقتصاااد ا  اادا ي  الاادورة السادسااا   اار  الدوحااا    2

 .2012ق ر  ا ري 
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لالقتصاااد ا  ااادا ي  لااا   اااع  سااا د  لاااا تنففااذ اساااتراتفجفا التنمفااا وذلاااك ماا  خاااالو 

  نصري   ساسفف :

اال تراف با  دا  ور س الماو الب ر  وظيااادة الت اماا   ااف   ستند  لا   العنصر األوو:

 األإداف االصتما فا والثقارفا واالقتصاد ا.

  ما العنصر الثا ي: رفسااتند  لااا كفففااا تحسااف  الااروابح  ااف  الثقارااا )الفنااون الماتلفااا(

  .واالقتصاد م  خالو التلفرات االقتصاد ا والت نولوصفا الجديدة

ا تاااورفر العدياااد مااا  الفااارا االقتصااااد ا القائماااا  لاااا الم ااااري  إاااذا با ضاااارا إلااا   

ويعتماااد ذلاااك  لاااا ا  ااادا  الفااارد  الاااذ   ساااا د  لاااا إ  ااااو الم ااارو ات   ا  دا فاااا

والصنا ات الصلفرة ذات االسااتثمارات المنافضااا والتااي تساااإي رااي تحسااف  االقتصاااد 

ا  اادا ي وظيااادة الاادخ  وراارا العماا  وماا  اااي ظيااادة  ساابا الصاانا ات ا  دا فااا راااي 

رورة اال ااااادما  االصتماااااا ي إال  ن ذلاااااك ال  عناااااس بالضااااا   النااااااتج المحلاااااي وا صماااااالي

واالقتصاااد  لل بقااات المهم ااا وماا  اااي ال  عنااس  دالااا توظياا  الاادخ   ااف  ال بقااات 

لذلك رإن التحدت الحقفقي إو رااي إ جاااد   الماتلفا سواو ري الدوو المتقدما  و النامفا
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 ماااوذ  لالقتصاااااد ا  ااادا ي  جماااا   ااااف  النماااو رااااي الاااادوو الماتلفاااا والمنارااااهة العادلااااا 

 .1جف  ا  دا فف  والتي تتناسب م  إ دا هي ومواإبهيللمنت

 إ ار التعاو  الدولي -3

دورًا إامااًا رااي تعزيااز التعاااون الاادولي رفمااا  اااص االقتصاااد لهااا األمااي المتحاادة   

كااذلك منهمااا   ا  اادا ي وماا  اااي المساااإما رااي صاان  مسااتقب   رضاا  للاادوو الماتلفااا

دورًا إاماااًا رااي ت ااجف  وتنمفاااا  لهااا والثقارااا ) الفو ساانو(األمااي المتحاادة للتربفااا والعلاااوو 

االقتصااااد ا  ااادا ي وذلاااك  ااا  ارياااق ادماااا  الثقاراااا راااي االقتصااااد وتقاااد ي الاااادمات 

الماتلفاااااا لحما اااااا وت اااااوير القااااافي الثقارفاااااا وكاااااذلك تقاااااد ي المساااااا دات التقنفاااااا لتعزياااااز 

قااا السفاسات الثقارفا وتسا د الفو سنو   ضًا ري إ  او قا دة لالتفاقفااات الدولفااا المتعل

 لماتلت القضا ا الثقارفا.

  لق  لا الم اري  الثقارفا  دوا م  صنا ا الن اار وال تااب وا  ااالو المرئااي 

والمساامو  والم بااو  وماارورًا بالساافنما والموساافقا والففااديو إلااا صا ااب الم االوالت الفنفااا 

 والصاانا ات الثقارفااا ومتاااحت التااراو الثقاااري والمواقاا  التاريافااا  واألرشاافت  والفنااون 

ال عبفا واألظياو التاريافا  واألحااداو الثقارفااا ال باارت  والمنتبااات  رضاااًل  اا  صاانا ا 

 
 .136اصالو راتب  مرص  سا ق  ا  1
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البرمجفااااات و لعاااااب الففااااديو والتصاااامفي ب ااااتا   وا ااااع  سااااواو كااااان األظياااااو  و تصاااامفي 

األلعاب  و البرامج  و تصمفي المبا ي وغفرإا  حفث تحتا  صمف  تلك الصنا ات إلا 

 .1ز ها  قوو الموإوبف األر ار ا  دا فا التي تات

الاااي  ن ماااا  قصاادد باالقتصااااد ا  ااادا ا  إاااا تلاااك األ  ااا ا  مماااا سااابق  صاا 

االقتصاااااد ا التااااا تقااااوو بإ تااااا  ساااال  ومنتجااااات وخاااادمات إ دا فااااا واقارفااااا تقااااوو  لااااا 

  .اال ت ار رضاًل    البحوو العلمفا والبرمجفات

 يةاالبداع الصناعات : مفهومثالثا

إااارتلي ( إلااا  ن ر اارة الصاانا ات ا  دا فااا تسااتهدف توضاافا   اافر ) صااون 

التقارب المفاإفمي والعملي  ف  الفنون ا  دا فا )الموإبا الفرد ا( والصنا ات الثقارفااا 

)الن ا  الجماااإفر (  رااي إاااار تقنفااات إ ااالو صديااد داخاا  اقتصاااد معررااا   سااتادمها 

 . 2مستهل ون تفا لفون صدد -مواانون 

 
رهاد رصااو ا الجاامعي  الصاانا ات ا  دا فاا الدا ماا لالقتصااد القااائي  لاي المعرراا راي الممل ااا   1

  46   15ا  المؤسسااااا العربفااااا لالست ااااارات العلمفااااا وتنمفااااا المااااوارد الب ااااريا  سالعربفااااا السااااعود 
 .429  ا2014

صاون إاارتلي  اخارون  الصانا ات ا  دا فاا  كفات تناتج الثقاراا راي  االي الت نولوصفاا والعولماا؟     2
اب   ااادد ترصماااا  ااادر السااافد سااالفمان الرراااا ي   اااالي المعرراااا  المجلاااس الاااواني للثقاراااا والفناااون واالد

 .12  ا2007  ال ويم   1   338
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جمااا  االقتصااااد ا  ااادا ي  اااف  خ اباااات الصااانا ات الثقارفاااا وتلاااك ومااا  إناااا  

الحفاااة االقتصاااد ا    المحف ااا باقتصاااد المعررااا  وياارتبح االقتصاااد ا  اادا ي    تثقفاات

و  ااادة تثمااف  ا  اادا  كهحااد ماادخالت ت ااوي  الثااروة  والتحااوو  حااو التنهفمااات ال اابنفا

 اااااف  الصااااانا ات ا  دا فاااااا  وإناااااا تههااااار العالقاااااا   لاااااي مساااااتو  االقتصااااااد العاااااالمي

االسااتثمارات العامااا التااي ت ااج   وتتزاياادوالسفاسااات الثقارفااا و ولمااا األسااوا  الثقارفااا  

األ   ا ا  دا فا كجزو م  االقتصاااد ا  اادا ي العااالمي ماا  منهااور تحااديث الثقارااات 

 .1القومفا

لهذا ولت وي  رهي   مق ومنضبح لمفهوو الصنا ات ا  دا فا  حاادد  وال المقصااود 

 ا فا:بالصنا ات الثقارفا با تبارإا الت ور التارياي لمفهوو الصنا ات ا  د

 الصناعات الثقافية: -أ

ولاااا المحااااوالت الجاااادة لدراساااا  ماااح العالقااااا  اااف  الثقاراااا واالقتصااااد تعاااود إلااااا ا

ا  اااا  )الفناااااون األدائفااااا ت ااااريا لم ااااااكلها ماااا  وياااا  والسااااافما بحثه اسااااهامات  ومااااوو و

ا )الفنااون االدائفااا واالظمااا االقتصاااد ا( ماا وکتا ه ۱۹65   اااو  االقتصاد ا( والمن ور ري

 
صاون إاارتلي   الصانا ات ا  دا فاا  ترصماا  ادر السافد سالفمان الرراا ي  الهف اا المصاريا العاماا   1

 .50  ا2016  القاإرة  2لل تاب    
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وقااد حلاا  ال اتبااان األوضااا  االقتصاااد ا للفنااون االدائفااا رااي الوال ااات  1966  اااو رااي

 .1المتحدة األمرينفا

ورااي الساابعفنفات والثما فنفااات ماا  القاارن الماضااي  اارظت مدرسااا )مرکااز  رمنجهاااو 

إذد المدرسا  لا تحوي  مجرت للدراسات الثقارفا المعاصرة( ري  ري ا فا  وقد  ملم 

التف فااار راااي الصاااانا ات الثقارفاااا و القااااا الثقاراااا بالتنمفااااا و اااادت بمااااا اسااامتع الماد ااااا 

وذلك  نز  البعد القفمي    الثقارا وصعلها  كثر ماد ا وم  ا رظ مف ر  إااذد    الثقارفا

 .2المدرسا ريمو د ولفامز وستفورات إوو

القرن الثام    ر  وتضم  ر رة  المسااتهلك  ت ور مفهوو الصنا ات الثقارفا منذ 

وئهاارت ر اارة إااذد الصاانا ات  تفجااا للتلفاارات التااي شااهدتها الت نولوصفااا   و  المااواا   

واالقتصاد  لااا المسااتو  العااالمي  اادوًا ماا  التسااعفنفات ماا  القاارن الماضااي  با تبارإااا 

 .3إحدت اآللفات لزيادة الناتج المحلي

 
سالو راض   لي  التحلف  الجلراري للصانا ات ا  دا فاا ودورإاا راي تحقفاق التنمفاا االقتصااد ا    1

 .200  ا2018عدد الاامس والع رون  العرا   مجلا العمفد  السنا السابعا  المجلد الساب   ال
2 UNESCO, Measuring the economic contribution of cultural industries, 

UNESCO institute of statics, Monterial, 2012, p11.   
صاون إاارتلي  اخارون  الصانا ات ا  دا فاا  كفات تناتج الثقاراا راي  االي الت نولوصفاا والعولماا؟     3
 .12رص  سا ق   ام
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الثقارا إااي مجمو ااا األ  اا ا والتبااادالت الثقارفااا الااضااعا لقوا ااد إن اقتصاد ات  

وماااا   إااااي خصااااائص   و  تااااا  وتوظياااا  واسااااتهالي لساااال  اقارفااااا اقتصاااااد ا ماااا  إ اااادا  

  خلااق الثااروة وراارا العماا   االقتصاااد ا () اقتصاد ات الثقارا تبرظ ابفعتهااا المزدوصااا 

 ااف  االقتصاااد   تقاا  صاادلي مااا تندر  ضم حفث ) والثقارفا ( إ تا  القفي والمعنا  

  والثقااااري  بحفاااث  جعااا  مااا  ا  ااادا  واال ت اااار والتجدياااد راااي قلاااب الن ااااط  و المناااتج

   ااا  باااقي الق ا اااات االقتصاااد ا  تنهاافي ماتلااات ماا  حفاااث ابفعااا العمااا  ويتمفااز

 .1م اري  صلرت  كما  ن  سواقع غفر مضمو ا دائما ويت ن  ري اللالب األ ي م 

  اقتصاااد ات الثقارااا بنو هااا كتجماا  كاا  2012ا الفو ساانو رااي  اااو  رَّراام منهماا 

بإ تا   و  دا   وتسويق المضامف  الثقارفا وغفر الماد ا  كما   م  الصنا ات المرتب ا

البصاار   و   المتعااددة  ا  تااا  الساافنمائي  والساامعي تتضم  الن ر الم بو   والوسائح

ت اااون محمفاااا ب اااروط حقاااو   المضاااامف  غالباااا مااااإن إاااذد   وكاااذا الصااانا ا التقلفد اااا

 .2التهلفت لحني كو ها منتجا اقارفا  و خدما

 
 .25ا   2016اقتصاد ات الثقارا  تقرير المجلس االقتصاد  واالصتما ي والبف ي  الملرب    1

2 UNESCO, Measuring the economic contribution of cultural industries, 

UNESCO institute of statics, Monterial, 2012. 
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تعااارف الصااانا ات الثقارفاااا به هاااا    وصاااع الن ااااط القائماااا  لاااا المعرراااا التاااي كماااا 

تسااتهدف الفنااون  وتااورر  ائاادات ماا  التجااارة وحقااو  المل فااا الف ريااا  نااد اسااتثمارإا  

  اادا  الثقاااري  وت اام  منتجااات  صااولها ماد ااا وخاادمات ساال  ر س مالهااا ا  وتت ون ماا 

غفر ماد ا  صااولها رنفااا واقارفااا ذات مضاامون إ اادا ي  وقفمااا اقتصاااد ا  ت سااتثمر رااي 

 .1األسوا  الداخلفا والاارصفا

وماا  مفهاااوو الصااانا ات الثقارفاااا  سااتالص  ناصااار  ساسااافا للمفهاااوو  األوو    

والثااا ي  العماا  التحااويلي  و ا  تاااصي    تاصفاالعم  ا  دا ي ويمث   ساس العملفا ا  

والثالااث  العماا  التااوظيعي  و التسااويقي ويعااد المسااتهلك  و   وتااورفر صمفاا  ا منا فااات

السو  إو الهدف لتسويق المنتج  ويتي التسويق باستاداو التقنفات الحديثا  والدراسات 

  .2الجفدة للسو  

مما سبق ا شااارة إلفااع ماا   ن مصاا لا الصاانا ات الثقارفااا   اافر إلااا الن اااط 

رفا حسب مبادئ ا  تا  الصنا ي  رااإن كاا  الذ   سما بإ ادة إ تا    ماو ومواد اقا

 
ررفااا  التقرياار العربااي للتنمفااا الثقارفااا الاااامس  مؤسسااا محمااد مرا اااتي  الصاانا ات الثقارفااا والمع  1

 .29  ا2012الف ر العربي   فروت  
 ااااالوة راااوظ   مساااااإما رااااي صااافاغا مفهااااوو الصاااانا ات الثقارفاااا  مجلااااا الدراسااااات والبحااااوو   2

 .209  ا2016   17االصتما فا  صامعا ال هفد لاضر  العدد 
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ما يندر  تحم إذا المص لا  جب  ن ين بق  لفع إذا المفهوو ولذا  جد  ن  إي   وا  

  -صاانا ا الصااحارا المنتوبااا  - صاانا ا ال تاااب) الصاانا ات الثقارفااا تتمثاا  رفمااا يلااي

صاااااانا ا  لعاااااااب -صاااااانا ا الموساااااافقا   -صاااااانا ا التلفزيااااااون   -صاااااانا ا الساااااافنما 

 .1(ففديوال

ن الصاانا ات الثقارفااا إااي األ  اا ا التااي تنااتج و رااا ناو  لا مااا ساابق الت اار  لااع 

ن األ ماااو الثقارفااا اتعفااد إ تااا  األ ماااو الثقارفااا حسااب مبااادئ ا  تااا  الصاانا ي    

والفنفا األصلفا  من   ن تحوو صنا فا إلا سل  اسااتهالكفا تعاار  رااي السااو  مثلهااا 

مث  السل  الصاانا فا األخاارت وذلااك ماا  خااالو ا  تااا  الضاااي لهااا والااذ   قا لااع حتمااا 

مجماا  األ  اا ا ا  تاصفااا والتبادلفااا   اسااتهالي صماااإفر  ضاااي  وتعاارف كااذلك به هااا 

التي إي ري ت ور مسااتمر والتااي تاضاا  للقوا ااد التجاريااا  وت ااون رفهااا   للمواد الثقارفا

تقنفات ا  تا  مت ورة ب ک  كبفر  و ب ن   ق  ل اا  العماا  رفهااا  نااون خاضااعا  كثاار 

للاااانمح الر ساااامالي ماااا  خااااالو الفصاااا  الماااازدو   ااااف  المنااااتج و  تاصااااع  وبااااف  األ ماااااو 

 لف  المراقبا  لا إ تاصهي و  ااهي .ا  دا فا وتنففذإا  وإذا الفص  ينتج رقدان العام

 

 
 .202سالو راض   لي  مرص  سا ق  ا  1
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 الصناعات االبداعية: -ب

 قصااد بالصاانا ات ا  دا فااا الصاانا ات واأل  اا ا التااي تعتمااد رااي  ساسااها  لااا 

ا  دا  والمهارة والموإبا الفرد ا والتي تمتلك إمنا فا تحقفق الثروة وخلق راارا  ماا   

الق ااا  ا  اادا ا كلااع والااذ  قااد  نااون والتي تتمت  بحقااو  المل فااا الف ريااا وإااي ت اام  

 .1تجارت  و غفر إادف للربا

) مجمو ع م  األ   ا القائما  لا المعررا التااي تركااز به ها  2 ررها البع  كما  

 لاااا تولفاااد المعناااا  والمحتوياااات والاصاااائص الجمالفاااا  ااا  ارياااق ا  ااادا  والمهاااارة 

وحقااو  المل فااا الف ريااا( و لااا الاارغي ماا  والموإبا  م  إمنا فع خلااق اااروة ماا  التجااارة 

 ن بع  إذد الصنا ات  عود تارياها إلا قرون  رإن ر رة دراستها  وصفها مجمو ع 

وئهورإااا كبر ااامج بحثااا إااو   م  األ   ا المرتب ا بهإمفا العملفات ا  دا فا صدياادة

 .وصفانماذ  الت نولللاالقتصاد ا الحالفا وت ور و ا عناس للتلفرات االصتما فا 

ك الذ  اورتع   دائرة الثقارااا وا  ااالو والرياضااا رااي ل كثر التعريفات تداواًل إو ذ 

 لااا   هااا   تلااك  1998الممل ا المتحدة   والتي  رراام الصاانا ات ا  دا فااا رااي  اااو 

 
 .138اصالو راتب  مرص  سا ق  ا  1

2   Boxis,R., Hervas Oliver, J.L., Miguel- Molina, D., Micro of creative 

industries clusters in Europe, Papers in Regional Science, 2015, p2. 
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الن ااااات التااي تعااود  صااولها إلااا ا  ااادا  والمهااارات والموإبااا الفرد ااا  والتااي تحمااا  

 .1والوئائت م  خالو تولفد واستلالو المل فا الف رياإمنا فا خلق الثروة 

وابقا لتعريف األو  تاد رإن الصنا ات ا  دا فا إي دورات ا  تا  وخلق وتوظي  

كمااا  ن   الساال  والااادمات التااي تسااتادو ا  اادا  ور س الماااو الف اار  كماادخالت  ولفااا

إااذد الصاانا ات ت اان  مجمو ااا ماا  األ  اا ا القائمااا  لااا المعررااا والتااي تركااز  لااا 

رضااال   كمااا   هااا ت اام  الااادمات الفنفااا ا  دا فااا  ساابف  المثاااو  لااا الفنااون الماتلفااا

  .2  ها تجم   ف  خصائص كاًل م  الادمات والفنون الحررفا والق ا  الصنا ا    

او لإلاااار السفاسااي والمؤسسااي لالقتصاااد ا  اادا ي رااي و ذا  هر ا  لا سبف  المث

بع  الدوو رسوف  جد مثال  لد صنوب  رريقفا تنفذ اآلن استراتفجفا صديدة للنمااو  اا  

اال دا ي للحد م  الفقر وتورفر ررا  مالااا صدياادة وذلااك  اا  اريااق  اريق االقتصاد

والتماساااك م ااارو  متوساااح وصااالفر الحجاااي مماااا  ساااا د  لاااا االساااتداما 7000تنففاااذ 

كاااذلك ت باااق دولاااا صناااوب  رريقفاااا سفاساااات االقتصااااد ا  ااادا ي لصااافاغا   االصتماااا ي

 
كو ساالتنع  ااي  رسااي خاراااا الصاانا ات ا  دا فااا: دلفاا  ارشاااد   ترصمااا المااا السااالي  المجلااس   1

 .16  ا2013الثقاري البري ا ي  سلسلا االقتصاد ا  دا ي والثقاري  لندن  
 .138اصالو راتب  مرص  سا ق  ا  2
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السفاسات الحضريا وظيادة النمو االقتصاد  واالصتما ي    اريق الثقارااا واأل  اا ا 

 .1ا  دا فا

وتتسي مارصات الصنا ات واأل   ا ا  دا فااا بقفمااا اقارفااا واقتصاااد ا  كمااا   هااا 

األشااااا غفاار المبااد ف  الااذي   عملااون رااي األ  اا ا ا  دا فااا با ضااارا إلااا ت اام  

إااذا با ضااارا إلااا   األشااااا المبااد ف  الااذي   عملااون رااي الق ا ااات غفاار ا  دا فااا

 ن الصاانا ات ا  دا فااا رااي اللالااب إااي صاانا ات صااد قا للبف ااا مقار ااا بلفرإااا ماا  

 .2الصنا ات األخرت 

د ا  اادا ا حفااث يتاارصي إااذا االقتصاااد ا  اادا ا األر ااار اإتماام اسااترالفا باالقتصااا

 لاات   اااط تجااارت  150ا  دا فا إلا تنمفا اقتصاد ا حفااث يوصااد باسااترالفا  كثاار ماا  

كذلك يوصد   % م  إذا الن اط90و  دا ا ت ن  الم اري  الصلفرة والمتوس ا  سبا 

ري ت جف  الصنا ات  ار صديدة مث  مركز ا ت ار الصنا ات ا  دا فا الذ   سا د 

و ذا   ا  دا فا  لا وض  اسااتراتفجفات للن اااط التجااارت وصااذب االسااتثمارات الماتلفااا

 هر ا إلا دور بع  الدوو النامفا رااي  ناااو اقتصااادإا ا  اادا ا رسااوف  جااد  ن دولااا 

مث  ظامبفا تعم  الحنوما رفها  لا تحففز ا  دا     اريق إفاكلهااا المؤسساافا و مااو 
 

 مؤتمر األمي المتحدة للتجارة والتنمفا حوو االقتصاد ا  دا ي  مرص  سا ق.  1
 .2012مايو   15-13المنتد  األوروبي المتوس ي للق ا ات ا  دا فا والمجتم   األردن     2
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إااذا با ضااارا إلااا ظيااادة الفاارا المتاحااا   نتجااات الثقارفااا وخاصااا الموساافقاتجارة الم

كااذلك تسااا د  األو  تاااد     اا  اريااق ا  تر اام للعديااد ماا  األ ماااو التجاريااا ا  دا فااا

حنوماااا ظامبفاااا راااي وضااا  إااااار تنهفماااي لمساااا دة المباااد ف  والفناااا ف  لالساااتفادة مااا  

 .1حقو  المل فا الف ريا وبراوات االخترا  

مسااارًا تتقاااا  رفااع الااادمات تعتباار  الصاانا ات ا  دا فااابااهن  خفاارا  مناا  القااوو 

 .والصنا ا والفنون رتجع  م  ت اتفها مصدرا دينامفنًا للنمو والتنمفا والتجارة الدولفا

 :اإلبداعية والثقافيةالعالقة بين الصناعات   -ج

 ناااااو  لااااا مااااا ساااابق الت اااار  لااااع رااااي مفهااااومي الصاااانا ات الثقارفااااا والصاااانا ات 

 لااا كالمحتااوقط رقااح ك الساالعا ط والك ال تقااوو الصاانا ات ا  دا فااا  رااان ا  دا فااا 

ك المسااااتهل ف  ط کمبت ااااري     حقااااو  الن اااارط   اااا  إااااي تسااااتففد ب اااان   ساسااااي ماااا  

كماااا تعتماااد  لاااا ظياااادة االختفاااارات   لألبحاااو والت اااوير وتاااتعلي مااانهي الفااارا الجدياادة

الفرد ا  كصاانا ات ك اسااتفتائفا ط تحتااا  إلااا ال ااعبفا كااي تبقااا  رااالتلفزيون ال  مناا  

 ن يبقااا دون تقفاافي  سااب الم اااإدة  وال الصااحت دون  رقاااو توظياا  مدققااا  وال الن اار 

  وا قباااودون قوائي  رض  المبفعات  لتقلف  المجاظرا باالستثمار ري ما لي يلق الروا  

 
 مؤتمر األمي المتحدة للتجارة والتنمفا حوو االقتصاد ا  دا ي  مرص  سا ق.  1
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وإناااذا تلفااار شااان  ا ذا اااا والتلفزياااون مااا  الجماإفرياااا السااالبفا إلاااا التفا ااا  والتولفااات 

 .1حسب رغبات المتلقف   و صبا االستفتاو  فسع صزوا م  حزما التررفع

اما العالقا  ف  المص لحف  رقد  د  اال تقاو م  استاداو الصاانا ات الثقارفااا إلااا 

وقد   ااه إااذا   ا فا ري اواخر تسعفنفات القرن الع ري استاداو تعبفر الصنا ات اال د

االسااتاداو   ضااا ماا  ربااح اال اادا  بالتنمفااا االقتصاااد ا الحضااريا وتا اافح الماادن  رقااد 

سااعم ر اارة الصاانا ات اال دا فااا إلااا توضاافا التقااارب المفاااإفمي والعقلااي  ااف  الفنااون 

ا او الن ااا  الجماااإفر ( رااي والصاانا ات الثقارفااا )الموإباا  اال دا فا )الموإبا الفرد ااا (

  مااراااااار تقنااي صديااد  وإااي تجماا  )   الصاانا ات اال دا فااا(  ااف  مصاا لحف   قاادو 

 .2الفنون اال دا فا والصنا ات الثقارفا إما:

 

 

 

 

 
 .432رهد رصاو ا الجامعي  مرص  سا ق  ا  1
 .205سالم   ضل ع ي،  ر ع س  ق، ص  2
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 ( 1)جدو  

 نموذج اليونسكو للصناعات اإلبداعية 

الصناعات اإلبداعية ف  النطاقات الثقافية  
 المحورية 

اإلبداعية ف  النطاقات  الصناعات 
 الثقافية المتوسعة 

 األدوات الموسفقفا  المتاحت  صاالت العر  والمنتبات 

 معدات الصوت  الفنون األدائفا 

 العمارة  المهرصا ات 

 ا  الن  المصنو ات الفدويا والفنون البصريا 

 معدات ال با ا  التصمفي 

 البرمجفات  الن ر 

 السمعفا والبصريا المعدات   ا ذا ا والتلفزيون 

  األرالو والففديو 

  الوسائح التفا لفا و  التصوير

Source: UNESCO 2013          
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يباارظ الجاادوو حجااي التوسااط  الااذ  ااار   لااا مفهااوو الصاانا ات الثقارفااا الااذ  ساااد 

خالو  قد  الثما فنفات والتسعفنفات م  القرن الع ري   وذلك بهن ضمم الصنا ات 

ذات  القااااااا بالن ااااااط الثقااااااري كاااااالتا فح الحضاااااار     ا  دا فاااااا ق ا اااااات لاااااي ت ااااا 

وقاااد  كااادت الفو سااانو إاااذا التوصاااع راااي تقريرإاااا األخفااار  ااا    1وا  اااالن  والبرمجفاااات

وذلك  ندما  شارت إلا  ن الن اقات التااي تعباار   وضا  االقتصاد ا  دا ي ري العالي

 -: 2   قفي الثقارا إي

 التعبفر الثقاري .  -

 التراو الثقاري الماد  وال فاإي .  -

 العمارة والتا فح الحضر  . -

نا ات الثقارفااا ماا  الصاانا ات ا  دا فااا للداللااا وكثفاارا مااا اسااتعم  مصاا لا الصاا 

وراااااي  حفااااان  خااااارت  جمعااااا مااااا  بعضااااهما باساااااتاداو مصااااا لا    لااااا ال ااااايو  فسااااع

الصنا ات الثقارفا وا  دا فا  ويسود  قاش حوو الفر   ف  المص لحف  ري األوساااط 

وسااااابب إاااااذا النقااااااش إاااااو محاولاااااا تحدياااااد كفففاااااا إ اااااداد   األوروبفااااا المهتماااااا بالثقاراااااا

 
قاااي  انائفاااا التاااراو الثقااااري واالقتصااااد ا  ااادا ي  مركاااز  باااد الااارحم   لاااي محماااد  ثماااان العرا  1

 .85  ا2015   32السدير    
 .2013تقرير الفو سنو  االقتصاد ا  دا ي: تعزيز سب  التنمفا المحلفا    2
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 حصاااائفات المرتب اااا بالثقاراااا  وراااي الواقااا  راااإن الصااانا ات ا  دا فاااا تاتلااات  ااا  ا

الصاااانا ات الثقارفااااا ماااا  حفااااث  ن األولااااا شااااديدة العمااااوو   مااااا الثا فااااا رهااااي خاصااااا 

باأل ماو والمواد الثقارفا القا لا   ادة ا  تا  ورق مبادئ ا  تا  الصنا ي  وماا  اااي 

دا فااا إااي مصاا لا  كثاار  مومفااا ماا  الصاانا ات  مناا  لنااا القااوو إن الصاانا ات ا  

 .1يمن  ا تبار إذد األخفرة صزوا م  الصنا ات ا  دا فاو الثقارفا 

 الثاني المطلب 

 وخصائصها الصناعات اإلبداعية  تصنيف

 .تمهيد

ا  دا فااا  بمااا و القتصاااد ا  اادا ي المحااري أل  اا ا الصاانا ات الثقارفااا ا عااد 

 سهي ري تورفر الفرا الوئفففا  وتعزيز التجارة  وحركا السو  وإو ري  فااس الوقاام 

 قوو  دور محور  وضرور  للمجتم   بر تورفرد منصا تعزظ الهويا والحوار والت ام  

ذلااااك ألن ابفعااااا االقتصاااااد ا  اااادا ي  االصتمااااا ي  واالرتقاااااو بمسااااتوت صااااودة الحفاااااة 

المتداخلاااا بقااااوة ماااا  المجتماااا  تعتباااار قااااوة دارعااااا  وقا اااادة  مناااا   لااااا  ساسااااها تجديااااد 

 
 .205سالو راض   لي  مرص  سا ق  ا  1
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   ناااو  لااي ذلااك  تعاار  رااي ذلااك الم لااب ألإمفااا الصاانا ات التنمويااا  االستراتفجفات

 تصنففاتها و إي الاصائص والمقومات التي تتسي  ها تلك الصنا ا.ا  دا فا اي 

 أهمية الصناعات االبداعية:  أوال:

 ائدات سريعا  لا المدت القصفر  وذلااك بجااذب  اا  دا ف  الصنا اتحقق  ت

المستهل ف  والعمالو  إذا رضال     ائدات  لا المدق ال وي  بإحداو تنمفا اقارفا 

ترصاا   إمفااا   كمااا 1تسااهي رااي ارتفااا  العائاادات ماا  خااالو صااذب األرااراد واالسااتثمارات

صااااانا ات للمعرراااااا االقتصااااااد ا ومفسااااار لل عالصااااانا ات ا  دا فاااااا إلاااااا دورإاااااا كموصااااا 

والادمات األخرت  بر تزويدإا بالمحتوت الرقما الذ  يترصي مباشرة إلا مفزة تنارسفا 

 .2وااقا إ دا  لق ا ات االقتصاد األخرت 

 :  3تتمفز الصنا ات ا  دا فا بسمات معفنا  لا النحو اآلتيكما 

 
التصوير لتفعف  مفهوو االقتصااد   صار محمد  و   اريا حامد  ريادة اال ماو الفنفا ري مجاو   1

 .12  ا2017ا  دا ي  المؤتمر العلمي الدولي األوو للقصور المتاصصا  القاإرة  
 .139اصالو راتب  مرص  سا ق  ا  2
صاون إاارتلي  اخارون  الصانا ات ا  دا فاا  كفات تناتج الثقاراا راي  االي الت نولوصفاا والعولماا؟     3

 .89مرص  سا ق    ا
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ألن المنتجااااات   الت ااان  ال بفاااار رااااي ال لاااب المتوقاااا   لااااا ا  تاااا  ا  اااادا ي -1

 استهالي السلعا ذاتها.المعلومات قب   الم تر  رفها   لب  دا فاا  

ار  استلهاو المنتجف  ا  دا فف  ألشناو غفر اقتصاد ا لإلشبا  م   ملهي   -2

و  ااهي ا  دا ي تعتمد ري الوقم ذاتااع  لااا  داو    اا ا  كثاار رتابااا ) مثاا  

 المحاسبا والتسويق (  تماو تلك األ   ا. 

ا  اادا ي والحاصااا إلااا تااورفر راار  إ دا فااا   حفا ااًا لإل تااا ال بفعااا الجما فااا   -3

تتمتااا  بمهاااارات متنو اااا والمحارهاااا  لفهاااا  والتاااي غالباااًا ماااا تتعاااار  رؤيتهاااا 

 وت لعاتها بالنسبا إلا المنتج النهائي. 

التنااو  شاابع الم لااق لإل تااا  ا  اادا ي سااواو رااي إاااار  شااناو خاصااا )  صهاازة  -4

 ي محالت تهصفرإا مثاًل (  و  ف  األشناو  فسها. الففديو ر

المهارات الماتلفا ر سفًا   و ما   لق  لفع ئاإرة القائما )   ( والقائما )ب (  -5

  واااااار  المنتجاااااف   و غفااااارإي مااااا  مجمطعاااااي المحتاااااوت راااااي تصااااانفت وتقفااااافي 

 المستادمف  ا  دا فف  . 

ت ظمنااي قصاافر  ساابفًا الحاصا إلا التنسفق  ف      ا إ دا فااا متنو ااا رااي مااد -6

 ومحدد غالبًا.
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تحم  ال ثفر م  المنتجات ا  دا فا وقاادرة منتجفهااا  لااا مواصاالا اسااتاالا  -7

ا  جاااظ االقتصاااد  ) ماادرو ات حقااو  الن اار  لااا ساابف  المثاااو ( بعااد وقاام 

 اوي  م  ا  تا .

 مصر او ذا  هر ا إلا مت لبات تعزيز الصنا ات اال دا فا ري الدوو النامفا ومنه

 جااد   هااا صاااوت م ابقااا للقضااا ا النهريااا الم روحااا رااي البحااث الااراإ  حااوو  القااا 

 :1الصنا ات اال دا فا  ا 

ال بقااا المبد ااا  نااد ) ريت ااارد رلورياادا ( الااذ  ا تبرإااا منباا  ال اقااا  - 

 .ا  دا فا واال ت اريا

المضااااااا التاااااي تاااااورر ال اااااوادر الب اااااريا الاالقاااااا التاااااي تقاااااوو  لفهاااااا  -ب

الصنا ات اال دا فا وتعتمد  لفها ري ك  مراحلها  دا ا ماا  ا  تااا   

 اي التوظي   اي االستهالي .

العناقفااد اال دا فااا لااد   ما ناا   ااورتر  التااي تزخاار بالعمالااا الاالقاااا   - 

  وتحفز المنارسا رفما  ف  ال ركات وترر  م  صودة حفاة المواانف  .

 
1  Flew, T. Creative industries: a new pathway, Inter Media, 42(1), 11-13, 

Vol 42 Issue, 2014, p12. 
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ا  ذات  نفاااا تقنفاااا وتحتفاااا ااااي مديناااا متاااوارر رفهاااا كااا  مقوماااات اال اااد -د

 محفزة   نون اال دا  رفها شامال ل    واحي الحفاة.

 :1كذلك ترص   إمفا الصنا ات ا  دا فا إلا اآلتا

 دمج القفما االقتصاد ا للفنون وا  الو ري االقتصاد القوما. -1

تحوي  ق ا ات الصنا ات ا  دا فا مث  الفنااون البصااريا والاارقص والمساارا   -2

التقلفدت مث  السفنما والتلففزيون وا ذا ا والموسفقا وا  الو الجديد وا  الو  

مثاا  البرمجفااات واأللعاااب والتجااارة ا ل ترو فااا ماا  ق ا ااات غفاار تجاريااا إلااا 

 ق ا ات تجاريا متقدما تقنفًا.

 : مجاالت الصناعات اإلبداعية:ثانيا

  تااااد  ربعااا ق ا اااات إاااي و ضاامم الصااانا ات ا  دا فااا راااي تقرياار األماااي المتحاادة اال 

 -كالتالي:

 

 

 
 .139اصالو راتب  مرص  سا ق  ا  1
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 ( 2) شك 

 تصنيف الصناعات اإلبداعية  بقا لالونكتاد 

 

Source: UNCTAD(2013), Creative Economy Report 

ورقاااا لل ااان    تااااد و راااي تقريااار األمااي المتحااادة اال  ضاامم الصااانا ات ا  دا فاااا

 :1 قساو كما يلي ربعا  السا ق

 الثقاري والذ   حتو   لا :القسي األوو : التراو 

 
مؤسسااا الف اار العربااي  التقريااار العربااي الاااامس للتنمفااا الثقارفاااا  االقتصاااد العربااي القااائي  لاااي   1

 .  30  ا2012المعررا  ال بعا االولي   فروت  لبنان  

     ع ت 
     عية

   ر ث 
      ي

  ف  ن 
     عية

  عالم

       
   ظيفي
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 الحرف البف فا التقلفد ا مث  الحرف الفدويا واالحتفاالت والمهرصا ات . -1

المواق  الثقارفا مث  التراو والمتاحت والمعار  والمنتبات وغفرإا م  الفنون  -2

 األخرت.

واأل ماااو الفنفااا امااا القسااي الثااا ا : رف اام  الفنااون ا  دا فااا والتااي تضااي الفاا  والثقارااا 

 المستوحاد م  التراو والقفي والهوا ات   وينقسي إلا :

الفناااااون المسااااارحفا وت ااااام  العااااارو  الموسااااافقفا الحفاااااا والمسااااارا واألوبااااارا  -1

 والسفري و رو  العرائس المتحركا .

  .الفنون المرئفا وت م  اللوحات والمنحوتات والتصوير واال تفنات -2

لهااذا التصاانفت رف اام  ا  ااالو الااذت  حتااو   لااا مجمااو تف   ما القسي الثالث : ابقا 

ماا  وسااائ  ا  اااالو التااي تناااتج المااواد ا  دا فااا  هااادف التواصاا  مااا  الجماااإفر حفاااث 

  ضي :

 السمعفات والمرئفات مث  األرالو والتلففزيون والراديو و  وا  البث األخرت .  -1

 ت األخرت .الوسائح والن ر الم بو  مث  ال تب والصحارا والم بو ا  -2
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القسي الراب  واألخفر: رفاتص با  اادا  الااوئففا   وحفااث  ضااي المزيااد ماا  الصاانا ات 

 القائما  لا خلق السل  والادمات ألغرا  وئفففا   وإذا القسي  ضي : 

واأللعااااب االل ترو فاااا والمحتاااوت ا  ااادا ا  الوساااائح الجديااادة مثااا  البرمجفاااات -1

 والرقمي.

في المعماااارت وا  ال ااااات والبحاااث والت ااااوير الاااادمات ا  دا فااااا مثااا  التصاااام -2

 الت نولوصا والادمات التررفهفا والثقارفا .

التصاامفي والااذ   حتااو   لااا التصاامفي الااداخلا والجرارفااك والموضااا والحلااي   -3

 واأللعاب .

وقااد كا اام منهجفااا ا حصاااوات الثقارفااا رااي مصاار ورقااا للجهاااظ المركااز  للتعب ااا 

بما لها م  و للثقارا م  دور رئفسي ري تنمفا المجتمعات   بماواالحصاو المصر  تنب   

تااااهافر  لااااي حفاااااة المااااواانف  بماتلاااات  وصههااااا  رقسااااي الجهاااااظ المركااااز  االحصااااائي 

المصااار  الصاااانا ات ا  دا فااااا استرشاااادا  توصاااافات ال ااااعبا القومفاااا للتربفااااا والعلااااوو 
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مجاااااااالت والثقارااااااا   منهمااااااا الفو ساااااانو  التااااااي تعماااااا   لااااااي ت ااااااجف  االسااااااتثمار رااااااي 

 :1ا حصاوات الثقارفا الي خمسا  قساو إي كالتالي

 القسي األوو : الصحت والدوريات وا ذا ا المسمو ا والمرئفا

 القسي الثا ي: السفنما والمسرا

 القسي الثالث: المتاحت والحدائق والمنااق االاريا والمحمفات ال بفعفا والمعار  

 القسي الراب : ال تب والمنتبات

 القسي الاامس: قصور وبفوت الثقارا والجمعفات الثقارفا والمؤتمرات

 : خصائص الصناعات االبداعية:ثالثا

ه  تحتااااا  الصاااانا ات اال دا فااااا للعديااااد ماااا  المقومااااات التااااي ال تقااااوو اال  هااااا  راااا 

ومقومااااات تعنااااس رااااي مجملهااااا  نفااااا وإفناااا  إااااذد  صاااانا ا ال ااااد لهااااا ماااا  خصااااائص 

 : إي تلك المقومات وضا رفما يلي الصنا ا  

 

 
 

 .2017الن رة السنويا لإلحصاوات الثقارفا  الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو لعاو   1
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 البنية االساسية: -1

ساساافا  امااا ال غنااا  نهااا لضاامان كفاااوة  ماا   صمفاا  البلاادان والماادن لااديها  ناا  

األ هماااا الحضاااريا راااي مجااااالت مثااا  النقااا  واالتصااااالت واالسااانان والصاااحا والمفااااد 

وتعتمد الصنا ات  والصرف و مدادات ال اقا وحف  القا ون والنهاو والادمات المالفا 

اال دا فا بالقدر  فسااع  لااا تااوارر إااذد البنااي األساساافا شااه ها رااي ذلااك شااان    ق ااا  

والهف ااااات    وت اااام  وظارة الثقارااااا واالتصاااااالت وت نولوصفااااا المعلوماااااتاقتصاااااد   خاااار

 .1الثقارفا واتحادات الناشري  وال تاب والبرمجفات

 

 

 

 

 

 
 

لوياات والتوصهااات  اللجناا االقتصاااد ا واالصتما فاا للربااي المحتاو  الرقمااي العرباي: الفاارا واالو   1
 .2005اسفا االسنوا   



42 
 

 ( 3) شك 

 

الجهااظ المركااز  للتعب اا واالحصاااو    ارة ا حصاااوات  2017:  2013 فا ااات العااو ماا   المصردر:

 2018/2019لتقرير الهف ا الوانفا لإل الو للعاو   2018   فا ات العاو   2019الثقارفا  سبتمبر 

الااي العاااو  2013ال ن  السا ق ت ور  دد الصحت ماا  العاااو م  يتضا لنا 

و دد النساا  الموظ ااا ماا  تلااك الصااحت  ربااالرغي ماا  اال افااا  البساافح الااذ    2017

ورقااا  2017صااحففا رااي  76الااي  2013صااحففا رااي  80شااهدتع  اادد الصااحت ماا  

صااحففا  70الااي  2018للجهاااظ المركااز  لإلحصاااو وماا  وصااوو  اادد الصااحت رااي 

ير الهف ا الوانفااا لإل ااالو  جااد  ن  اادد النساا  الموظ ااا إااي المعفااار الحقفقااي ورقا لتقر 
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لمد  اللجوو الي الصااحت العامااا و اادد المسااتهل ف  وحجااي ا تااا  تلااك الصاانا ا رنجااد 

حفااث كا اام  اادد النساا  الموظ ااا رااي  2018%  ماا   اااو 28ا افا  وصلم  ساابتع 

لفااون  ساااا رااي العاااو م 547ملفااون  ساااا ا افضاام الااي  760حااوالي  2013العاااو 

 ورقا لتقرير الهف ا الوانفا لإل الو.     2018

وإو ما  جد تفسفرد ري اورة المعلومات الحالفااا حفااث  ن الثااورة االل ترو فااا قااد 

غفااارت مااا  شااان  و سااالوب الن ااار الم باااو  بحفاااث  صااابا   ااارا ال ترو فاااا رقاااد ت اااورت 

منااذ االلففااا الثالثااا الااي  ملفات استاداو الت نولوصفا رااي  ملفااات الن اار حفااث وصاالم 

استاداو  سالفب صديدة ري ا تا  النصوا الم بو ا لفتي ارسالها الي ا ذا ا المرئفا 

والمساامو ا و صاابحم وسااائ  التواصاا  االصتمااا ي الملجااه األوو للقااارئ المصاار  ماا  

 ا بقراوة الصحت الم بو ا.لاحتفاظ ق
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 ( 4شك )  

 

 2019للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر المصدر: الجهاظ المركز  

يتضااا ماا  ال اان  السااا ق ت ااور  اادد دور العاار  الساافنمائي و اادد القا ااات 

(  ويبااارظ رفهااا ظياااادة  اادد دور العااار  الساافنمائي الاااي  2017-2013( خااالو الفتاارة

دور  ااااار  سااااافنمائي راااااي  65عااااادد مقار اااااا ب 2017دور  اااار  سااااافنمائي راااااي  80

%   كمااا شااهد ظيااادة رااي  اادد القا ااات لتصاا  23عاادو ظيااادة يتجاااوظ  ساابا بم 2016

 للاام  اادد القا ااات  لإل ااالووورقااا لتقرياار الهف ااا الوانفااا  2017قا ااا رااي  319الااي 

 .2017%    العاو 2.5 زيادة  للم  سبتها   2018قا ا ري   327
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 ( 5شك  ) 

 

الجهااظ المركااز  للتعب اا واالحصاااو    ارة ا حصاااوات  2017:  2013 فا ااات العااو ماا   المصردر:

 .2018/2019لتقرير الهف ا الوانفا لإل الو للعاو   2018   فا ات العاو   2019الثقارفا  سبتمبر 

يتضااااا ماااا  ال اااان  السااااا ق ت ااااور  اااادد دور المسااااارا العامااااا و اااادد الفاااار  

الااي  2017( لفبلااع  اادد المسااارا رااي  2017-2013خالو الفترة )  المسرحفا الوانفا

مساارا وإااو ورقااا لتقرياار الهف ااا الوانفااا لإل ااالو  فااس  اادد المسااارا الموصااود رااي  40

% 2.7   فنمااا ا افاا   اادد الفاار  المساارحفا ورقااا للتقرياار  نساابا  للاام 2018العاااو 

ك وذلاا  2017ررقااا رااي العاااو  (74)ررقااا مقار ااا  (72) 2018حفااث  ااددإا رااي العاااو 

 لتوقت بع  الفر     العر .
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 ( 6شك  )  

 

الجهااظ المركااز  للتعب اا واالحصاااو    ارة ا حصاااوات  2017:  2013 فا ااات العااو ماا   المصردر:

 2018/2019لتقرير وظارة اآلاار للعاو    2018   فا ات العاو   2019الثقارفا  سبتمبر 

يتضاااا مااا  ال ااان  الساااا ق ت اااور  ااادد المتااااحت وحااادائق الحفاااوان واالساااماي 

( رقد  للاام  اادد المتاااحت  2017:  2013) والنباتات والمنااق االاريا خالو الفترة 

الاااذ   2016متحااات وحد قاااا با افاااا   ااا  العااااو  150 ااادد  2017والحااادائق راااي 

متحااات  وورقاااا لتقريااار وظارة االااااار بمواظ اااا 159 للااام رفاااع  ااادد المتااااحت والحااادائق 

 151 للاااام  اااادد المتاااااحت والحاااادائق   2018/2019الباااارامج واألداو للعاااااو المااااالي 

   ههااار دور 2017%  ااا  العااااو 0.666 زياااادة  للااام  2018 ااااو  متحاات وحد قاااا 
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الثقاري م  خالو مجمو ا م  األ  اا ا التااا تعماا   المتحت ري تنمفا المجتم  وبنائع

 ااادورإا راااا المسااااإما راااا ررااا  منااااحا التعلااافي والثقاراااا والمسااااإما كاااذلك راااي تحساااف  

 .المستوت االقتصادت ألرراد المجتم 

من قااا  اريااا ورقااا لتقرياار وظارة االاااار بمواظ ااا  159يااا  لااع  اادد المنااااق االار 

 زيااادة  للاام  ساابتها  2017من قااا  اريااا  اااو  139مقا اا   2018الباارامج واألداو رااي 

من قاااا  ارياااا   133 ااادد  2016% راااي حاااف  كاااان  ااادد المناااااق االارياااا راااي 14.4

المااتالي مصاار اااروة ال إمفااا باللااا لالقتصاااد المصاارت  و ذلااك   تمث  السفاحا االاريا  

تقاادر  ااثم  ماا  االااااار التااا ترصاا  الااا العصاااور الفر و فااا و الفو ا فااا و الروما فاااا و 

القب فا واالسالمفا والعصر الحديث رالدولا تستففد ماا  معاادو الصاارف والقااوة ال اارائفا 

للسااائا ماا   احفااا صلااب العملااا الصااعبا سااواو الاادوالر  و الفااورو  و االسااترلفنا  وبناااو 

ذلك سفتي ظيادة  دد السائحف  وم  اي ظيادة را موارد الدولا بما  عااود باال جاااب    لا

 صالا المواظ ا العاما واالقتصاد المصرت.
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 ( 7 شك  )

 

 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

ا فا ومعار  الفنون ورقا لل ن  السا ق ت ور  دد المعار  الزرا فا والصن

التااي  قامتهااا  و شاااركم رفهااا صمهوريااا مصاار العربفااا بالااداخ   و الاااار  خااالو الفتاارة 

إااو العاااو األكباار رااي  اادد المعااار  الزرا فااا  2016( لفنااون العاااو  2013-2017)

والصااانا فا و كاااذلك معاااار  الفناااون التاااي  قامتهاااا  و شااااركم رفهاااا صمهورياااا مصااار 

 124اااااار  لفصاااا   اااادد المعااااار  الزرا فااااا والصاااانا فا الااااي العربفااااا بالااااداخ   و ال

 معر . 187معر  و دد المعار  الفنفا تص  الي 
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 (  8  شك  )

 

 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

: 2013) لفتااااارة خاااااالو ايتضااااا مااااا  ال ااااان  السااااا ق ت اااااور  ااااادد المنتبااااات 

منتباااا  زياااادة  ااا  العااااو  1440الاااي  2017( لتزياااد  ااادد المنتباااات راااي العااااو 2017

 جااد   ااع قااد  لااع  اادد دور  لإل ااالو ااا الوانفااا ف%   وورقا لتقرياار اله15 للم    2016

منتبا  او  1456لمعاإد ال تب والمنتبات العاما والمتاصصا ومنتبات الجامعات وا

 لاااااع  ااااادد العاااااااملف    وقاااااد 2017%  ااااا  العااااااو 1.1 زياااااادة  للااااام  سااااابتها  2018

ورقااا لتقرياار الجهاااظ 11225كااان  2016 فنمااا  14204حااوالي  2017بالمنتبااات رااي 

 %.26.53للتعب ا واالحصاو  زيادة تص   سبتها  المركز  
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 (  9 شك  ) 

 

 2019للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر المصدر: الجهاظ المركز  

( 2017: 2013خااالو الفتاارة ) يتضااا ماا  ال اان  ت ااور  اادد قصااور الثقارااا  هااا 

لت     لي  سبا ري  دد  2017ري العاو  336لتص   دد قصور وبفوت الثقارا الي 

 نساااابا  2017 نساااابا ا افااااا  رااااي العاااااو  2016 فااااوت وقصااااور الثقارااااا إااااو العاااااو 

 ااااااو  347%   وورقاااااا للهف اااااا الوانفاااااا لإل اااااالو  للااااام قصاااااور الثقاراااااا 49تجااااااوظت 

 .%3.3 زيادة  للم 2018
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 الموارد:  -2

 مناا   ن  عااارف المااواد الاااااو رااي الصااانا ا اال دا فااا به هاااا كاا  ماااا قدمااع ويقدماااع 

العق  الب اار  ماا   ر ااار ومعلومااات ومارصااات إ تاصااع الف اار  الفاارد   و االصتمااا ي  

تضاااي الماااوارد الثقارفاااا المتاحاااا )مديناااا   و   را  المعرراااا التاااي حصااالها مااا  حولاااعو تااا 

إقلفما(  نون ري صوإرإا ر س الماو )الب ر  والثقاري( الذ   قدو خدمات تعود بالعديد 

 .1م  المزا ا  لا مر الزم 

 :جوحدات اإلنتا -3

يتااولا شااراو ا  تااا  وحدات ا  تا   قصد  هااا ا اااار المؤسسااي والتنهفمااي الااذ  

الف ر  و  ادة معالجتع وتسويقع  رهي تهتي  تنهفي وتنففذ  ملفا التحوي  الصنا ي    

العملفا ا  تاصفا مث  الموظ ف  والناشري  وال ركات التي تقااوو بعملفااا ا  تااا   ووحاادة 

  ا  تا  ري الصنا ا اال دا فا تهخذ  بعاد وحدة ا  تااا   فسااها رااي    صاانا ا  خاارت 

وتدخ  تحم مفهوو الصنا ات ال بفرة  و وحدة متوس ا  و وحدة صلفرة  و حفا ا  رراد 

ول    عملون رااي إاااار اقتصاااد  وورااق  سااس تنهفمفااا متعااارف  لفهااا  رهناااي العديااد 

 
ساامي مههار قن قجاي  االقتصااد ا  ادا ي اقتصااد إ جاا ي  مجلاا االقتصااد ا ساالمي العالمفاا    1
 .14  ا2016   46 
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مااا  األراااراد الاااذي   قوماااون  تصااامفي  ااارامج ت بفقفاااا وبنااااو قوا اااد  فا اااات  وغفرإاااا مااا  

لا بعضاااهي تساااويقها   ضاااا  نفساااع  و  بااار موقااا     ااا ا الصااانا ا اال دا فاااا وقاااد يتاااو 

خاااا بااع  لااا األ تر اام وماا  اااي رهااو  قااوو بماتلاات مهاااو العماا  للعملفااا الصاانا فا 

 .1وبصورة منفردة معتمًدا  لا الت نولوصفا المتاحا لع صنا ا وتسويًقا

 -العنصر البشري: -4

رنان ومبد  الصنا ا اال دا فا كلفرإا م  الصنا ات تحتا  للعنصر الب ر  م  

ومتاصااص ومااادرب ول ااا  ررقهااا  ااا  غفرإاااا   هااا تعتماااد  لاااا ا اادا  الصااانا ا  درصاااا 

ا ال ااد ماا اال دا فااا و    ساسفا وم  اي ال ت في خبرة العنصر الب ر  العاد ا ري ت ااوير

كون  نفااا الصاانا ا اال دا فااا والتنااارس   م  توارر العنصر الب ر  القادر  لا ا  دا  

رفها تقوو  لا الجذب ولفس  لا الجودة رحسب  راال جذاب للعبا  و  ر امج ت بفقااي 

يرتبح بحجااي الجهااد الف اار  ا  اادا ي رااي  نائااع وتحقفااق  ناصاار الت ااويق وا اااارة رفهااا 

     الماتلفاااا وخلاااق العالقاااا التفا لفاااا  فنهاااا وباااف  المساااتادو ومااا  ااااي تحدياااد االحتفاصاااات 

 .2 )  فسفا  واقارفا   و لمفا(

 
 .216سالو راض   لي  مرص  سا ق  ا  1
 المحتو  الرقمي العربي: مرص  سا ق.  2
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للنمااو  ومحفزتذإب ال تابات الحديثا إلا  ن ال بقا المبد ا  رظت كعام  حديث 

ويقصااااد   T3 ف ااااا للت نولوصفااااا وا  اااادا  وذلااااك مااااا  عاااارف  نهريااااا  قاالقتصااااادت وخلاااا 

 -:1 ها

  Talentالموإبا -

 Toleranceالمثا رة  -

 Technologyالت نولوصفا  -

وتعد الصنا ا اال دا فا م  الصاانا ات ذات الاصااائص ال اامولفا رااي صا ااب قااوة 

العم  رهي تجذب إلفها المبرمج  والفنان  والمار  السفنمائي  ومعد البرامج ا  المفا 

والماتصاااف  راااي ماتلااات مجااااالت العلاااوو والمعرراااا ا  ساااا فا كو هاااا ت ااام   ومقااادمها 

اتلت صوا بها  ابفب  معلي  مهناادس  كاتااب  رنااان  وورقااا مساحا االإتماو الب ر  بم

لمجاو الصنا ا اال دا فا والمستهل ف  لمنتجاتهااا  جااب  ن  نااون العنصاار الب اار  رااي 

الصااانا ا اال دا فاااا ماااؤإال بالتقنفاااات التاااي تحتاصهاااا ابفعاااا  ملاااع التاصصاااي   إلاااا 

واال ت ااار  وإااو شاارط صا ب ذلك رااان ماا  األإمفااا  ن تتااورر لد ااع المقاادرة  لااا ا  اادا  

تسعا لتحقفقع العديد م  البلدان التي تنارس ري مجاو الصنا ا اال دا فا حفث تعم  
 

ارتلي  اخارون  الصانا ات ا  دا فاا  كفات تناتج الثقاراا راي  االي الت نولوصفاا والعولماا؟   صاون إا  1
 .89مرص  سا ق   ا
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 لااااا ت بفااااق  هااااي تعلاااافي وتهإفاااا  تمننهااااا ماااا   ناااااو القاااادرات الب ااااريا التااااي تحتاصهااااا 

 .1لالستمرار ري المنارسا ري الصنا ا اال دا فا وامتالي ظماو القفادة رفها مستقبال

 :رأس الما  -5

  اام  ر س الماااو الثقاااري الموصااودات الثقارفااا الماد ااا مثاا  المواقاا  التراافااا ور س 

مااااو الثقااااري غفااار المااااد  مثااا  ال قاااوس والتقالفاااد والماااوروو  وكاااذلك راااي الصااانا ا 

اال دا فا كلفرإا م  الصنا ات تحتا  إلا وررة ر س الماو    التموي  العاو والااا 

ثفاارا حسااب  ااو  مجاااو الصاانا ا اال دا فااا  رصاانا ا إال  ن حجااي ر س الماااو يتفاااوت ك

ا  الو تحتا  إلا ر س ماو كبفر و صوو كبفرة  سبفا بالمقار ا م  صنا ا الت بفقات 

البرمجفااااا  وصاااانا ا  لعاااااب الففااااديو والن اااار ا ل ترو ااااي لقوا ااااد البفا ااااات غفرإااااا ماااا  

بااارد األداة المهمااا مجاالت الصنا ا اال دا فا تحتا  إلا العنصاار الب اار  المبااد  با ت

االسااتثمار المنااتهي رااي ا  اادا  رااي شاان  إ فااا   لااا  ماا  الواصااب لصنا تها  ولااذا رااان

النتفجااااا ذات األإمفااااا الرئفسااااا إااااي إ  اااااو الصاااانا ات رمجاااااو البحااااوو والت ااااوير  

درعاااااا لالقتصااااااد المحلاااااا تااااانعنس  لاااااا مؤشاااااراتع مثااااا  ) قفماااااا ا  تاااااا    اال دا فاااااا

 
 .218سالو راض   لي  مرص  سا ق  ا  1
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والتوئفت  واالستثمار رااي األ ماااو التجاريااا  وتنمفااا مهااارات قااوة العماا   و مااو ق ااا  

 .1السفاحا (

 السوق )العرض والطلب(:  -6

الصنا ات اال دا فا تحتا  كلفرإا م  الصنا ات إلا تحقفق  وام  السو  التي 

االظدإار م  خالو خلق  وام  ال لب و توسف    ا  العر  لهااا ورااي النمو و   تحقق

إااااار المنارساااا الواساااعا راااي إاااذا المجااااو يتسااا    اااا  العااار  راااي ساااو  الصااانا ا 

ا  دا فا إذ يؤد  اتسا  اسااتاداو ت نولوصفااا المعلومااات واالتصاااالت والت ااور الجااار  

ا خلااق الااب متزايااد  ويزيااد ري صنا ا ا  ااالو  وت ااريس  ولمااا الثقارااا واالقتصاااد إلاا 

مااا  ذلاااك االتجااااد توساااف    اااا  التعامااا  مااا  ت بفقاااات ت نولوصفاااا المعلوماااات وتناااامي 

اال تماد  لفهااا رااي إدارة األ ماااو وتقااد ي الااادمات و اتسااا  اسااتادامها رااي المجاااالت 

االقتصااااد ا والتجارياااا  و  اااروظ ت بفقاااات ماتلفاااا لت نولوصفاااا المعلوماااات واالتصااااالت 

اإفي كاملااا رااي إدارة األ  اا ا واأل ماااو  رههاار التعلاافي االلجترو ااي  والتجااارة غفرت مف

 
 .14سامي مههر قن قجي  مرص  سا ق  ا  1
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ا ل ترو فاااا  والسااافاحا االل ترو فاااا  ... الااا  وإاااو ماااا ياااؤد  إلاااا تناااامي ال لاااب  لاااا 

 .1الصنا ا اال دا فا

 .الخالصة

توصاالنا رااي ذلااك المبحااث الااا ا ضاااا مفهااوو اال اادا  حفااث وا ااع  عنااس اوصااع 

للن اط ا  سا ي  كما تتعدد التاصصات العلمفا التي تتناولع بالدراسا وتت ابع متعددة  

معااااع العديااااد ماااا  االلفاااااظ المت ااااا ها لأل اااادا  مثاااا  )االختاااارا  واالكت اااااف واال ت ااااار(  

  وقااد حاادد ا المقصااود بالصاانا ات وياتلح ا ضا الفاظ اخرت مثاا  )العبقريااا والموإبااا(

رياي لمفهاااوو الصااانا ات ا  دا فاااا  وتوصااالنا الاااي  ن الثقارفاااا با تبارإاااا الت اااور التاااا

الصنا ات ا  دا فا تعتبر مسارًا تتقاااا  رفااع الااادمات والصاانا ا والفنااون رتجعاا  ماا  

 ت اتفها مصدرا دينامفنًا للنمو والتنمفا والتجارة الدولفا.

 إمفااا الصاانا ات ا  دا فااا كمااا تناولنااا رااي الم لااب الثااا ي ماا  ذات المبحااث 

كماااا  وردتاااع منهمااااا التربفاااا والثقاراااا والعلااااوو  صااانفت الصااانا ات ا  دا فااااات موضاااحا

 الفو سااانو    و  ضاااا كماااا  وردد الجهااااظ المركاااز  للتعب اااا واالحصااااو راااي مصااار  وقاااد 

ا تهفنا ري ذلااك الم لااب الااي  ن    صاانا ا ال ااد لهااا ماا  خصااائص ومقومااات تعنااس 

 
 .219سالو راض   لي  مرص  سا ق  ا  1
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ال دا فااا تحتااا  للعديااد مااا  رااي مجملهااا  نفااا وإفناا  إااذد الصاانا ا  و ن الصاانا ات ا

المقومات التي ال تقوو اال  ها منها البنفا األساسفا  الموارد  وحدات ا  تا   العنصر 

 الب ر   ر س الماو  السو  )العر  وال لب(. 

ماا  رااارو  البحاااث األوو قفامناااا بإ ضاااا الفااار   يتبااف ماا  خاااالو مااا سااابق 

مالما ق ا  الصنا ات ا  دا فااا رااي مصاار ومقوماتهااا  الذ  يوضا     صحتع  واابات

الصااانا ا   و ن مصااار بالفعااا   هاااا  نفاااا  ساسااافا التاااي تقاااوو  لفهاااا  نفاااا وإفنااا  إاااذد 

 ومقومات تسما بالنهو  بالصنا ات ا  دا فا.
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 المبحث الثاني

 واقع الصناعات اإلبداعية في مصر ومتطلبات تطويرها

 . تمهيد

 داة إامااا ماا   دوات التنمفااا ال اااملا والمسااتداما   اا  دا فاا  الصاانا ات اان  ت

عم   لا التللب  لا التحد ات االقتصاد ا تعزظ التنو  الثقاري  حفث  ت ج  و تحفث  

الراإنااااا التااااي تمااااار  هااااا المجتمعااااات  وذلاااااك ماااا  خااااالو التوسااااا  رااااي االسااااتثمار راااااي 

تاافا تالصاانا ات ا  دا فااا ر  دا  الصنا ات ا  دا فا التااي تقااوو رااي األساااس  لااا ا  اا 

إمنا فات كبفرة للدوو النامفا للتقدو والنمو وتنوي  اقتصاااداتها واالسااتفادة ماا  االقتصاااد 

إال  ن إذا يت لب تحديد كفففا   العالما الذ   عتمد  لا المعررا والت نولوصفا الحديثا

 ر.ومنها مص  ناو اقتصاد شام  ومستداو و  دا ي لهذد الدوو النامفا

 لذلك وفي ضوء المبحث الثاني من تلك الدراسة نستعرض وفي مطلبين ما يلي:

 .: األإمفا االقتصاد ا للصنا ات ا  دا فا ري مصرالمطلب الو 

 .ومت لبات ت ويرإا ري مصر : تحد ات الصنا ات ا  دا فاالمطلب الثاني
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 المطلب الو  

 اإلبداعية في مصرالهمية االقتصادية للصناعات 

 . تمهيد

 حاااااد محركاااااات النماااااو  ادورا مساااااتقبلفا رعااااااال با تبارإااااا  اا  دا فااااا  للصااااانا ات

  ضاااااا قفماااااا مضااااارا لهاااااا  إمفتهاااااا راااااي  ااالقتصاااااد   وت اااااوير ا  تاصفاااااا  وبا تبارإاااا 

راااي تحقفاااق متوالفاااا إائلاااا مااا   اا  دا فااا  الصااانا اتساااهي تاالقتصااااد الاااواني  حفاااث 

عفا والثقارفا م  خالو ت جف  ال باب  لا مواصاالا العماا  المسااتق   مالتحوالت المجت

و   اااو األ ماااو الرياد ااا حفااث يت ااور االقتصاااد  وتزيااد راارا العماا  ماا  خااالو خلااق 

  ر ار اقتصاد ا صديدة تجع  ال باب قوة منتجا.

 العالمي:قتصاد مساهمة الصناعات االبداعية في االأوال:  

ال ريقااا المعتااادة لقفاااس مساااإما الصاانا ا رااا االقتصاااد الااوانا إااي قفاااس 

ويعااادو مجمااو    قفمتهااا المضااارا  بمااا رااي ذلااك حصااتها ماا  الفااد العاملااا ور س الماااو

القفماااا المضاااارا لجمفااا  الصااانا ات النااااتج المحلاااا ا صماااالا  رهاااو المقفااااس القفاساااا 

ر  ن القفماااا المضاااارا للصااانا ات ا  دا فاااا الفرد اااا غفااا   لحجاااي االقتصاااادات الوانفاااا
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لفسااام متاحاااا  موماااا مااا  مصاااادر حنومفاااا  وإاااذا االرتقاااار إلاااا التصااانففات الموحااادة 

والبفا ااات الرساامفا  جعااا  ماا  الصااعب تقااادير مساااإما االقتصاااد ا  ااادا ا رااا النااااتج 

  .1العالما المحلي وكذلك

 ئهاارت األرقاااو التاااا   اارإا مااؤتمر األماااي المتحاادة للتجااارة والتنمفاااا رااي ماااايو 

   ن حجي التجارة العالمفا للسل  والادمات ا  دا فااا سااج  رااي المجمااو  رقمااا   2013

بحفث  نون حجي إذد التجارة    2011ملفار دوالر  مريني  او   174قفاسفا وص  إلا  

كمااا  لااع معاادو النمااو  د  اا  الضااعت بمااا يزياا  2011و  2002قااد ارتفاا   ااف   اااما 

شااهدت البلاادان النامفااا  وقااد  % رااا المتوسااح 8.8الساانوت رااا إااذد الفتاارة  ساابا قاادرإا 

حفث  للم را المتوسااح  ظيادة ري صادراتها م  السل  ا  دا فا  كبر م  إذد القفما 

حققااام  2013وراااي  ااااو تقريااار الفو سااانو ورقاااا ل% سااانويا خاااالو الفتااارة ذاتهاااا  12.1

ملفاااار  2.250نا ات الثقارفاااا وا  دا فاااا راااا صمفااا    حااااو العاااالي إيااارادات قااادرإا الصااا 

 .2شاصا ملفون  92دوالرا  مرينفا ووئفم 

 
المتحاادة  تقريار االمااي المتحادة  االقتصااد اال اادا ا : تعزياز ساب  التنمفااا المحلفاا   ر اامج األمااي   1

 .23  ا   2013ا  مائي/الفو سنو 

2  Cultural times, the first global map of cultural and creative industries, 

3 December 2015 – UNESCO. 
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تريلفون دوالر  18.2بما قفمتع  2016صنا ات اال دا فا ري العاو الساإمم  

رضاااًل   % م  الناااتج المحلااطي ا صمااالي العااالمي 30      مفركي ري ا  تا  العالمي

   تركطز الزيادة ري  صفب إذد الصنا ات ري القفما المضارا العالمفااا رااي الساانوات 

اقتصاااادات رئفساااا إاااي الوال اااات المتطحااادة  االتطحااااد األوروباااي  الفاباااان   5األخفااارة راااي 

% ماا  ا  فااا   لااا البحااث  90 سفا  الصف   بحفث تدير إذد االقتصادات الامسااا 

 2016وحتااا  واخاار العاااو  2010تااوظط  رااي الفتاارة  ااف  العاااو  رقااد  والت وير رااي العااالي

 3.1صاانا ا األرااالو   ملفااار دوالر ساانوياً  650آلتااي:  لااا مسااتوت البرمجفااات لورقااا 

 82ق ااا  الموساافقا صاااوظ  ملفااار دوالر ساانويًا  81راافلي رااي العاااو تصاا  قفمتهااا إلااا 

ا   ار دوالر سااانوياً ملفااا  65ملفاااار دوالر سااانويًا وتجااااوظت قفماااا الصااانا ا المسااارحفا   ماااط

 .1ملفار دوالر ري العالي 232ال تطب والصحت والدوريات رتتجاوظ إيراداتها السنويا

 باإتماو يااذكر  ومركزإاااالصنا ات اال دا فا ري الدوو العربفا ال ت اد تحها 

 فا ااات وال  القومي ضعفت  والعائدات منها لفسم كبفرة  وال توصااد قا اادة  ري االقتصاد

الثقارفااا مااا  ااف   ورااي حااف  ت اان  الصاانا ات  القااومي منهااا إحصااائفات دقفقااا للاادخ 

تااذكر رااي  رااي العااالي  رإ هااا ال ت اان  قفمااا % ماا  قفمااا المنتجااات 10% وحتااا  5.5

 
 .2018قا دة البفا ات العالمفا    االقتصاد ا  دا ي  األمي المتحدة     1
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العربفااا لعاااو  صااادرات الاادوو الدخ  القومي العربي  وقاادر مركااز التجااارة العااالمي قفمااا

 .1ملفار دوالر 21 نحو   2015

اظدادت ماا   ا ألرريقفا رغي  ن الصادرات األرريقفا م  السل  ا  دا فا وبالنسب

إال  ن  2008: 2002ملفااااااون دوالر خااااااالو الفتاااااارة  2.200ملفااااااون دوالر إلااااااا  740

ري الصادرات العالمفا م   2008% لعاو  0.6 رريقفا ساإمم ب ن  إام ا بمقدار 

فهاااا صناااوب  رريقفاااا وتاااو س السااال  ا  دا فاااا. وكا ااام مصااار  كبااار مصااادر ألرريقفاااا  تل

والملاارب وموري اافوس  حفااث سااجلم مصاار ألوو ماارة كمفااا كبفاارة ماا  صااادرات الساال  

و ال  عنااس ضااعت وصااود  رريقفااا رااا األسااوا  العالمفااا القاادرة .  2008ا  دا فااا رااا 

التوريد اااا المحااادودة راااا القاااارة رحساااب  و  ماااا   ضاااا حقفقاااا  ن اللالبفاااا العهماااا مااا  

وراااا الوقااام  .والثقاااارا راااا  رريقفاااا  جااارت راااا الق اااا  غفااار الرساااماا  تاااا  ا  ااادا ا 

للقااارة راااإن منتجاتهاااا ا  دا فاااا ي الحاضاار  ورغاااي ا منا اااات ال بفاارة لالقتصااااد ا  ااادا 

  .2ممثلا تمثفال  اقصا صدا را األسوا  العالمفا

 

 
 .1، ص2013برنامج االمم المتحدة االنمائي ،تقرير عن التنمية البشرية في العالم العربي ،   1

2  Cultural times, the first global map of cultural and creative 
industries, UNESCO,2015. 
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 :المصري ثانيا: مساهمة الصناعات االبداعية في االقتصاد 

ماا   عا اا لدراسااا مساااإما الصاانا ات اال دا فااا رااي االقتصاااد المصاار  وصااد ا 

 فاااد  ن   الصاااعب الحصاااوو  لاااا إحصاااائفات حاااوو الصااانا ات ا  دا فاااا راااي العاااالي

يواااق   رض  مصدر متورر ومواو  إو تقرير المنهما العالمفا للمل فا الف ريا  والذ 

ساانقوو  دراسااا وتااهافر الصاانا ات  لااذلك ماا  خااالو دراسااتنا  صاانا ات رااي العاااليال إااي 

قفاااااس األداو لبر ااااامج    ولهمااااااال دا فااااا رااااي االقتصاااااد المصاااار  ماااا  خااااالو بعاااادي   

حفث ت فر المل فا الف ريا الااي ا اادا ات العقاا   تحسف   ف ا اال ت ار والبحث والت وير

م  اخترا ات ومصنفات  د فا ورنفا وتصامفي وشعارات و سماو وصور لسل  وخدمات 

 بحااث  اا فاااإ دا فااا  اار    هااا المحااري والمؤشاار الحقفقااي لقفاااس الصاانا ات ا  دا فااا  

ها ورقا لتقسفي بالتفصف  الصنا ات ا  دا فا م  حفث  دد الم تللف   ها وحجي ا تاص

 الجهاظ المركز  للتعب ا العاما واالحصاو المصر . 

 حفااثركزت تقارير األمااي المتحاادة  لااا ا ااراظ دور حقااو  المؤلاات و حمايتهااا  

 ن متوساااح  إساااهاو الصااانا ات القائماااا  لاااا حقاااو  المؤلااات راااي تاااورفر العمالاااا  لاااا 

ت واألد فااات  ساابا % و يبلع رااي مجاااو الم بو ااا 5.36المستوت الواني يبلع  سبا  

ذا اااا والتلفزياااون   والموسااافقا   اال %  صااافها  عاااود للبرمجفاااات وماااا تبقاااا لاااا )  38.6
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والمساااارا   وا  اااااالن   وا  تاااااا  السااااافنمائي   ومنتجااااات الففاااااديو والمعاااااار  ( كماااااا 

 يوضحع ال ن  التالي.

 ( 10شك  ) 

المحلي اإلجمالي حسب  اسهام الصناعات القائمة علي حقوق المؤلف في الناتج 

 2017للعام  القطاعات كنسب مئوية

 

 المصدر: المنهما العالمفا للمل فا الف ريا

 المفااا(   رااا مجاااالت حقااو   69)المركااز  2018مصاار رااي العاااو  حصاادت

دولفااااااا(  والتصاااااامفمات  101المل فااااااا الف ريااااااا و  تااااااا  العالمااااااات التجاريااااااا )المركااااااز 

4%

15%

23%

2%

10%

39%

7%

ح ي  سه م      ع ت     ئ ة ع ي ح  ق    ؤ ف  ي      ج    
 إل    ي 

 ي  إل   ج   سي   ئي       ت   في

 إلذ عة      يفزي ن

   ر  ي ت     ع     ي   ت

  ف  ن

    ت  خ   ت  عالن
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لاااذلك ومااا  خاااالو الجااادوو التاااالي  1 ت العاااالما( لاااا المساااتو  57الصااانا فا )المرتباااا 

رااي   سااتعر  مؤشاارات قفاااس األداو لبر ااامج تحسااف   ف ااا اال ت ااار والبحااث والت ااوير

ورقا لبر امج  ماا  الحنومااا  2021/2022والي العاو  2016/2017مصر م  الفترة 

 .2030المصريا م  خالو خ ا التنمفا المستداما للدولا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2018مؤشر المل فا الف ريا  المنهما العالمفا للمل فا الف ريا    1
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 ( 2 جدو  رقم  )

 مؤشرات قياس الداء لبرنامج تحسين بيئة االبتكار والبحث والتطوير 
21/

2022 
20/

2021 
19/

2020 
18/

2019 
17/

2018 
16/

2017 
 المؤشر 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19.19 

حجم االنفاق الكل  عل   
 البحث و التطوير 

 )مليار جنيه (  

 
50.8 

 
50.4 
 

 
50 

 
48.6 

 
- 

 
48.2 

نسبة التموي  الدول   
لإلبتكار و التطوير ال   
 اجمال  التموي ) % ( 

 
1.2 

 
1.1 

 
1.0 

 
0.75 

 
- 

 
0.71 
 

نسبة االنفاق الكل  عل   
البحث العلم  كنسبة من  
 الدخ  القوم  ) % ( 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
93 

 
72 

عدد براءات االختراع  
المتخصصة من مكاتب  
 براءات االختراع المصرى 

 عدد براءات االختراع   555 - 590 650 700 750
 ) مصريو  و اجانب ( 

عدد  لبات براءات االختراع   918 1014 1030 1045 1055 1080
 للمصريين

عدد مكاتب نق  و تسويق   27 43 45 50 60 65
 التكنولوجيا 

رئاسا مجلس الوظراو.2021/2022-2018/2019المصدر :  ر امج  م  الحنوما المصريا     
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م  الجدوو السا ق  وضحم  تائج مؤشرات قفاس األداو لبر امج تحسف   ف ا  

 19.19اال ت ار والبحث والت وير  ن حجي اال فا  ال لي  لي البحث والت وير  لع  

والت وير    لال ت ار   وقد ارتفعم  سبا التموي  الدولي  16/2017ملفار صنفا     او  

( لعاو 48.2( بعد  ن كا م )48.6)   للم  18/2019إلا إصمالي التموي      او  

16/2017  % ( الزيادة  نسبا )%0.4     ها ظادت  نسبا  متوق   كما   ع   )1.4   )

والت وير إلا إصمالي التموي     لال ت ارلتصبا  سبا التموي  الدولي    19/2020لعاو  

  كما ظادت  سبا اال فا  ال لي  لي البحث العلمي كنسبا م   19/2020( لعاو  50)

 للم إذد    16/2017( مقار ا بعاو  0.04بمقدار )%  18/2019  القومي لعاو  الدخ

  19/2020( لعاو  0.25( كما   ع متوق   ن تزيد إذد النسبا بمقدار)%0.71النسبا )

(  وواصلم الدولا تقدمها ري  دد  راوات االخترا  المتاصصا م  مناتب  1لتصبا )

( لعاو  93وظادت لتبلع )  16/2017( لعاو  72 راوات االخترا  المصر  حفث كا م )

%(   كما ارتفعم  دد  راوات االخترا  ل اًل  29.16   ظادت  نسبا )  2018/  17

بمقدار)   واألصا ب  المصريون  لعاو  35م   اخترا   كا م    18/2019(  راوة  والتي 

مقار تع  590) اخترا   )  16/2017(  راوة  كا م  ظادت  555والتي  العاو     لهذا   )

المتوق   ن تزداد  دد  راوات االخترا   %(   6.30 نسبا ) واألصا ب    للمصريف وم  

)  19/2020لعاو   )  650لتصبا  ظيادة  بعاو  10.16(     نسبا  مقار ا   )%
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18/2019( كا م  حفث  االخترا   البات  راوات  ظادت  دد  كما  لعاو  1014    )

(  راوة اخترا      16   ظادت بمقدار)  18/2019( لعاو  1030لتصبا )  17/2018

لعاو  1.577نسبا )  ال لبات  لتصبا   19/2020%( كما   ع متوق  ظيادة  دد إذد 

   18/2019%( مقار ا بعاو  1.456( الب  نسبا )15(    بمقدار ظيادة )1045)

( كا م  حفث  الت نولوصفا  وتسويق  مناتب  ق   ظادت  دد  لعاو  43كما  منتب   )

17/2018  ( لعاو  45لتصبا  منتب  بمقدار)  18/2019(  ظادت  )  2 ت  وبنسبا   )

 ت  نسبا    19/2020( منتب لعاو  50%(  وم  المتوق  ظيادة  ددإا لتصبا )4.65

 . 18/2019%( مقار ا 11.11ظيادة )

يتوارر بمصاار العديااد ماا  الصاانا ات ا  دا فااا التااي تسااا د  لااي  مااو االقتصاااد  

ا  دا ي الذ   سااا د  لااي ظيااادة الاادخ  وخلااق راارا  ماا  صدياادة وظيااادة الصااادرات  

إذا با ضارا الي ظيادة التنو  الثقاري واال دما  االصتما ي  ولما تتسي بع الصاانا ات 

ت العمااا :  راااراد مبااد ون  ا  اااالن  العماااارة  ا  دا فااا إلاااا حااد كبفااار ب بفعاااا ماادخال

التصاامفي   رمجفاااا التفا لفاااا  سااافنما و تلفزياااون  موسااافق     ااار  رناااون  داو  وإاااو ماااا 

وكاااذلك يتضااا مااا  تصااانفت الصاانا ات ا  دا فاااا راااي تقريااار األمااي المتحااادة االو  تااااد 

وو كمااا  وضااحنا رااي المبحااث األ تصنفت الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو المصاار  

ماا  تلااك الدراسااا   تناااوو بالبحااث والتفصااف  الصاانا ات ا  دا فااا رااي مصاار و بحااث 



69 
 

ورقااااا لتقساااافي الجهاااااظ المركااااز  للتعب ااااا مفهااااوو كاااا  منهااااا ماااا   فااااان  ااااارد االقتصاااااد  

 كما يلي:واالحصاو المصر  

 الصحف والدوريات واإلذاعة المسموعة والمرئية:  القسم الو 

سااا ا  24به ها تلك التي تل ي االحداو الجاريااا رااي تعرف الصحت العاما  

السااابقا  لااي ال با ااا  و لماادة  اااوو ماا  ذلااك ودوريااا صاادورإا وتنقسااي إااذد الصااحت 

 :1الي

ماااارات رااااي األساااابو  وت اااااون  4يومفااااا : تصاااادر يومفااااا وال تقاااا   اااا   - 

 صباحفا  و مسائفا.

ماارات رااي  3غفاار يومفااا: تصاادر ماارة واحاادة  لااي األقاا  وال تزيااد  اا   -ب

 ألسبو  وتصدر  لي رترات منتهما  و غفر منتهما.ا

لااااي  عااااد اصاااادار الصااااحففا الفومفااااا  مااااال ررد ااااا  مولااااع شاااااص مماااا  يتاااااذ 

الصااحارا حررااا لااع  فنمااا  صاابحم الصااحارا حالفااا تحتااا  الااي مؤسسااا ضاااما تقتاارب 

 
  القاااإرة  2017الن ارة السانويا لإلحصااوات الثقارفاا   الجهاااظ المركاز  للتعب اا واالحصااو لعااو   1

 .3  ا2019سبتمبر 
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مااا  العمااا  االساااتثمار  الضااااي رقاااد تحولااام الصاااحارا مااا  رساااالا رقاااح الاااي صااانا ا 

 .1المعايفر الصنا فا وتحددد القفي التجاريا اض  لجمف   ضاما

 (  3جدو  ) 

الصحف العامة التى تصدر و النسخ الموزعة منها محليا طبقا للغة و دورية 

 2017الصدور عام 

 دورية اإلصدار 

 النسخ الموزعة باأللف(  اإلجمالى )

عدد 

 الصحف 

عدد  

 األعداد 

عدد النسخ  

 الموزعة 

 491130 8923 76     ـ    

 يومية 

 353349 5665 16    حية 

 63668 1095 3  س ئية 

 غير يومية 

 73444 1962 38 أس  عية 

 669 201 19 أ  ر  ن أس  عية

   2019     ر:     ه ز    ر ز       ئة      ة   إلح  ء ،  شرة  إلح  ء ت       ية، س    ر 

 
لفلفاااا شااااو   الصااانا ات الثقارفاااا والتلففااار راااي  دوار واقتصااااد ات ووساااائ  اال اااالو واالتصااااو   1

  2019  الجزائار  1لثقااري  ماجالحديثا  المؤتمر الادولي السانوب لمؤسساا مقارباات: الاذاكرة والبنااو ا
   .481ا
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يتضااا لناااا مااا  الجاادوو الساااا ق  ن  ااادد الصاااحت التااي صااادرت خاااالو العااااو 

فاار يومفااا غ خاار   57صااحففا تصاادر يومفااا   و  19صااحففا منهااا  76إااي  2017

 لاات  ساااا  و جااد  492حااوالي  2017لفصاا  اصمااالي  اادد النساا  الموظ ااا رااي العاااو 

صااحت التااي صاادرت   ع ورقا للتقرير الوارد م  الهف ا الوانفا لإل الو  جد  ن  اادد ال

صاااااااحففا    با افاااااااا  يبلاااااااع  سااااااابتع  ااااااا  العااااااااو   70 للااااااام حاااااااوالي  2018راااااااي 

% وذلااك بساابب توقاات  ماا  بعاا  الصااحت  وبلااع  اادد الصااحت 7.9حااوالي 2017

  و  ااع بااالرغي ماا  الت ااور  2017وإو  فس  دد العاااو  2018صحت  او   3الحزبفا  

ظياا  الصااحت  وان التوظياا  ري مجاو ا  تا  والتوظي   الح   ن إناي محدود ا رااي تو 

ري ئ  الحريا االقتصاد ا  صبحم تتقرر م  قب  السو  اذ ان خدمات العماا  ور س 

 الماو والموارد ال بفعفا تبا  وت تر  بحريا ري األسوا . 
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 ( 4جدو  )

عدد المشتغلين بالصحف واجمالي الجور النقدية والمزايا العينية والت مينات  

   2017 - 2016االجتماعية خال  عامي 

 2017 2016 السنة / البيا  

 26315 23024  دد الم تللف  بالصحت

اصمالي األصور النقد ا والمزا ا  

العفنفا والتهمفنات االصتما فا  

 صنفع(  باأللتبالصحت )القفما 

1272252 1309393 

 المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو 

قااد ظاد  اا   2017يتضااا لنااا ماا  الجاادوو  ن  اادد الم ااتللف  بالصااحت رااي  اااو 

 لت م ااتل   25الي  كثر م   2017% لفص  ري العاو 14.29العاو السا ق  نسبا  

ري ذلك الق ا   بإصمالي  صور  قد ا ومزا ا  فنفا وتهمفنات اصتما فا تتجاوظ الملفون 

%  إااذا و جااد  ن صاانا ا الصااحت 3تص   سبتها الااي  2016صنفع  زيادة    العاو 

ري البلاادان المتقدمااا ال تقااوو بلفاار ر س ماااو ضاااي رهااي تسااتهلك يومفااا االف االانااان 
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ماا  الااور  كمااا تسااتهلك م ااات البرامفاا  ماا  حباار ال با ااا واالت غالفااا الااثم  ومعقاادة 

سالا رقح الي صنا ا تحتا  الااي رؤوس  مااواو ر التركفب  وبهذا تحولم الصحارا م  

ما اد  الي ا  او كت  اقتصاد ا احت اريا تتولي اصدار الصحت ري معهي ضاما م

 البالد الر سمالفا.  

تهااااتي الاااادوريات بالموضااااو ات ذات ال اااااب  العاااااو  و الموضااااو ات المتاصصاااااا 

 وتنقسي الدوريات كما  وصاام المنهمااا الدولفااا للتربفااا والعلااوو والثقارااا )الفو ساانو( الااي 

 لوو  – لوو بحتا  -للا – لوو اصتما فا  –دي   –فس رلسفا و لي    –)  مومفات  

يومفاااا : تصااادر  ) :1 افااااو( وإاااي اماااا -صلرارفاااا وتااااري  –اداب  –رناااون  –ت بفقفاااا 

 سبو فا: تصدر مرة واحدة  لي األق   و  - يومفا وال تق      رب  مرات ري األسبو  

شااهريا: تصاادر كاا   ساابو ف   صت  - مرتف   و االو مرات  لي األكثر ري األسبو  

شااهريا: تصااادر شااهريا وال تقااا   اا  اماااا ي  - و اااالو مااارات  لااي األكثااار رااي ال اااهر

رباا  ساانويا: تصاادر كاا  اااالو شااهور وال تزيااد  اا   رباا  ماارات رااي  - ماارات رااي الساانا

 -  صت سنويا: تصدر كاا  سااتا شااهور وال تزيااد  اا  اااالو ماارات رااي الساانا  -  السنا

 
  مرصاا  2017الن اارة الساانويا لإلحصاااوات الثقارفااا   الجهاااظ المركااز  للتعب ااا واالحصاااو لعاااو   1

 .3سا ق  ا
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غفر منتهما: تصدر  كثر ماا  ماارة رااي رتاارات غفاار  - دةسنويا: تصدر سنويا مرة واح

 .(منتهما خالو السنا

 (  5 جدو  )

الدوريات العامة التى تصدر و النسخ الموزعة منها محليا  

 2016 -2017وخارجيا طبقا للغة و دورية الصدور عام  

 النسخ الموزعة باأللف 

دورية  

 اإلصدار 

 اإلجمالى 

عدد  

 الدوريات 

عدد  

 األعداد 

عدد النسخ  

 الموزعة 

2016 89 1101 1968 

2017 49 865 1555 

 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  :  المصدر 

يتضا لنا ماا  الجاادوو السااا ق  ن الاادوريات العامااا التااا تصاادر و النساا  الموظ ااا 

 ااددإا الااي وصاا   2017منها محلفا  وخارصفا ابقا لللااا و دوريااا الصاادور رااي العاااو 

% حفث ا افضم  اادد النساا  الموظ ااا ماا  44.9دوريا  نسبا ا افا  تجاوظت   49

 .  2017ري العاو   1555لتص  الي  2016 ساا ري  1968الدوريات م  
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تقوو ا ذا ا المسمو ا والمرئفا  دور تثقففي وتررفهي لااع بعااد اقتصاااد  يتمثاا  رااي 

الصااااحفا  –الادمفااااا  –التعلفمفااااا  –الدينفااااا  –االقتصاااااد ا  –رامج السفاساااافا باااا  ااااث ال

لقد  صبا ك  م  التلفزيون و ا ذا ا صنا ا  ندما   1وغفرإا م  المجاالت المتنو ا

سااااااما الت ااااااور الت نولااااااوصي بإ جاااااااد وساااااافلا )  داة ( لقفاااااااس المنالمااااااات و الم اااااااإدة 

ال اصاافا و وضااا   اماااان لهاااا  نااااو  لفهااا و تحمفااا  الت لفاااا للمساااتعم  ) الم ااااإد  و 

المسااتم (  و لفااع لااي  ناا  با منااان تحولهمااا إلااا صاانا ا إال  ناادما ئهاارت صهااا لهااا 

صااانا ا وساااائ  ا  اااالو المرئفاااا المسااامو ا إاااي   لماااا  ن  مصااالحا راااي  اااث الرساااالا

 امتداد لنهريا الصنا ات الثقارفا.

 

 

 

 

 

 
  مرصاا  2017الن اارة الساانويا لإلحصاااوات الثقارفااا   الجهاااظ المركااز  للتعب ااا واالحصاااو لعاااو   1

 .3سا ق  ا
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 ( 11شك  ) 

 

الجهااظ المركااز  للتعب اا واالحصاااو    ارة ا حصاااوات  2017:  2013 فا ااات العااو ماا   المصردر:

 2018/2019لتقرير الهف ا الوانفا لإل الو للعاو   2018   فا ات العاو   2019الثقارفا  سبتمبر 

المساامو ا  با ذا ااايتضا لنا م  ال ن  السا ق ت ااور  اادد سااا ات االرساااو 

(  يتضاااا لناااا اال افاااا  الملحاااوظ راااي  ااادد 2013:2017و المرئفاااا خاااالو الفتااارة  )

 عااددمقار ااا ب 2017 لاات سااا ا رااي  170سا ات االرساو للقنوت المرئفا لتصاا  الااي 

و  اااع ورقاااا لتقريااار الهف اااا القومفاااا لإل اااالو  جاااد  ن  ااادد  2013 لااات ساااا ا راااي  180

او  ناااع راااي العااا  2018% راااي العاااو 0.6سااا ات االرسااااو للقناااوات المرئفااا ظاد  نسااابا 

سااا ا  اااو  186893   فنمااا  لااع  اادد سااا ات االرساااو بال اابنات المساامو ا 2017
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با افاااااااا  ال ياااااااذكر تصااااااا   سااااااابتع  2017ساااااااا ا  ااااااااو  186906مقا ااااااا   2018

%  رتوظياااا  الصااااحارا المنتوبااااا  نااااون لمنااااااق محااااددة    فنمااااا  ااااث  اااارامج 0.0069

ا  و األقمااااااار المح ااااااات ا ذا فااااااا و التلفزيو فااااااا  نااااااون  واساااااا ا الموصااااااات الهفرتزياااااا 

حفاااااث اختفاااااار ا رسااااااو )  و الباااااث ( ياااااتي حساااااب المسااااااحا  الصااااانا فا و األساااااالي 

 الجلرارفا التي  ريد تل فتها و حسب السا ا التي  ريد  ن تعر  رفها للجمهور.

 القسم الثاني: السينما والمسرح

دورا إاماااا راااي اقتصااااد ات الااادوو والمجتمعاااات التاااي تهاااتي  هاااذد  لهاااا السااافنما

ا المتمفزة كهحد مصادر التموي   و  حد مصادر الدخ  القااومي مثلهااا مثاا     الصنا 

صاانا ا قومفااا  خاار  ت اان   ساابا إامااا ماا  اصمااالي الناااتج القااومي لتلااك البلاادان مثاا  

التي  ولاام إااذد الصاانا ا الوال ات المتحدة االمرينفا والهند وغفرإا م  البلدان األخرت 

األ رظ  ئائت منها الثقارا الي صا ب الوئففاك  اإتمامها  حتي  صبحم تؤد   دة و 

وإي االقتصاد ا التي ظادت قفمتها تهافرا م  ئهور  شناو صديدة للسفنما  كثر رقفا ري 

 . 1مجاو األصهزة والمعدات التقنفا

 
إلااا  ا  تااا  الساافنمائا رااي الصاانا ا ا  المفااا   ورقااا بحثفااا مقدمااا دور   بااد ا المحفساا     1

  اال اااالو الساااعودت .. سااامات الواقااا  واتجاإاااات   المنتااادت ا  الماااي السااانو  األوو تحااام  ناااوان
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 ( 12شك  ) 

 

 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

ت اااور  ااادد االراااالو السااافنمائفا المصاااريا المنتجاااا  ال ااان  الساااا قيتضاااا مااا  

ظادت  اادد األرااالو الساافنمائفا    رقااد( 2017-2013)  خااالو الفتاارة ورخااص بعرضااها

% 15 نسااابا ظادت  ااا   2017راافلي سااافنمائي رااي  45المصااريا المنتجاااا لتصاا  الاااي 

 .2016   العاو 

 

 

الممل اااا العربفااا  –المسااتقب     صامعاااا الملااك سااعود الجمعفاااا السعاااود ا لإل اااالو االتصااااو الريااااا  
 . 11  ا  و  2003مارس       السعاااااود ا
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 (  6جدو  ) 

  متوسط عدد المشتغلين بشركات انتاج وتوزيع الفالم السينمائية وأفالم الفيديو بالقطاع الخاص

واجمالي الجور النقدية والمزايا العينية والت مينات بشركات انتاج وتوزيع الفالم السينمائية وأفالم  

   2017-2016الفيديو خال  عامي 

 2017 2016 السنة / البيا  

متوسح  دد الم تللف  ب ركات ا تا  وتوظي  األرالو  

 السفنمائفا و رالو الففديو بالق ا  الااا

146 173 

اصمالي األصور النقد ا والمزا ا العفنفا والتهمفنات االصتما فا  

ب ركات ا تا  وتوظي  األرالو السفنمائفا و رالو الففديو بالق ا   

 الااا)القفما بااللت صنفع(

11831 12478 

 المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو 

ا تاااا  وتوظيااا  يتضاااا لناااا مااا  الجااادوو  ن متوساااح  ااادد الم اااتللف  ب اااركات 

مقار ااا  2017رااي  173األرالو السفنمائفا و رااالو الففااديو بالق ااا  الااااا  صاا  الااي 

  لتزيااااد اصمااااالي األصااااور النقد ااااا والمزا ااااا العفنفااااا والتهمفنااااات  2016رااااي العاااااو  146

%    5.46االصتما فا ب ركات ا تا  وتوظي  األرالو السفنمائفا و رالو الففديو  نسبا 
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    رتعتبر السفنما راا  و ر اار وا اادا  2017ري العاو  12478تص  الي  ل  2016العاو  

و  صدا  الفا  صورا تتقاضا التي  لمواإبا م   رفلي ك   ري األشااا  م ات يوئت

إلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  و التاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهلفت و ا خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  بالتمثفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  تقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوو

و  الم ااااااإد و إضااااااوة الااااد نور إندساااااا  ااااا  المسااااؤولف  المااااااإري  الحاااااررفف  الفنفااااف 

الفاافلي   إضااارا ل و هااا  لااي  سااتادو الت نولوصفااا العلمفااا    جااوو  لااا  الماكفااا  وضاا 

حفااث ينصااهر تحاام لوائهااا الممثلااون الفنااا ون والمارصااون الفنااا ون وال تاااب المبااد ون 

والمصورون ومهندسو الصوت وخبراو المو تا  وا ضاوة و صحاب المااؤارات به وا هااا 

و لاادت اللالبفااا ماانهي تجااارة تاادر  لاافهي وكلهي رنا ون مبد ون  رالساافنما كا اام و ال تاازا

ال ق االقتصاد  للصنا ا السفنمائفا ال  ق   إمفا    ال ق  ال ثفر م  األرباا  ل  

 الفني  حفث  ن اظدإارإا رنفا  ضم  استمرار صنا تها .

القسم الثالرث: المتراحف والحردائق والمنرا ق االثريرة والمحميرات الطبيعيرة 

 والمعارض

المتاحت والحدائق به ها من اة اا تا تهدف الي حفاا  المعروضااات ماا  تعرف  

اسماي و باتات وذلااك بلاار  الدراسااا  –افور  –حفوا ات  –لوحات  – ماذ   –ااار  

و المحارها  لااي قفمتهااا بماتلاات الوسااائ  و  رضااها  لااي الجمهااور للتثقفاات والتررفااع 
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متاحت العلااوو ال بفعفااا  –تاري  وتنقسي   وا  المتاحت والحدائق الي: متاحت الف  وال

 مااا المنااااق األاريااا رهااي   حاادائق الحفااوان و األسااماي والنباتااات  –والبحتا والت بفقفا  

معبااد  و مقبااارة  و مسااجد  و كنفساااا قاااو  بنائاااع القاادماو والتاااي تتسااي رفهاااا رو ااا الفناااان 

  و فااااالمصااار  وقدرتاااع ا  دا فاااا وتنقساااي الاااي: مناااااق  ارياااا إساااالمفا وقب فاااا و رر 

تعرف المحمفات ال بفعفا به ها مساحا  رضفا او مائفا تتمفز باللني بالتراو ال بفعي 

وتاصااص إااذد المن قااا لحما ااا األحفاااو التااي تق نهااا لالسااتفادة ماا  مواردإااا ال بفعفااا 

محمفات مااوارد  –محمفات  باتفا  –المتعددة وتنقسي الي : محمفات افور و حفوا ات 

 .1ابفعفا

 

 

 

 

 

 
  مرصاا  2017الن اارة الساانويا لإلحصاااوات الثقارفااا   الجهاااظ المركااز  للتعب ااا واالحصاااو لعاااو   1

 .3سا ق  ا
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 (  7 جدو  )

عدد العاملين بالمتاحف وحدائق الحيوا  واالسماك والنباتات والمنا ق االثرية و  

 2017المحميات الطبيعية وعدد الزائرين وجملة اإليرادات  بقا للنوع عام 

المحميات   المنا ق االثرية  المتاحف والحدائق  البيا  

 الطبيعية 

 699 - 7411  دد العاملف  

 496 7705 27801 باأللت  دد الزائري  

ا يرادات المحصلا  

 صنفع  باأللت

262935 273245 14250 

 . 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

يتضااااا ماااا  الجاااادوو السااااا ق  ن  اااادد العاااااملف  بالمتاااااحت وحاااادائق الحفااااوان 

  لفصاااا   اااادد 2017رااااي العاااااو  8110واالسااااماي والنباتااااات و المحمفااااات ال بفعفااااا 

 2017 لاات ظائاار رااي العاااو  36الزائااري  لتلااك المنااااق مضااارا الفهااا المنااااق االاريااا 

 لاات صنفااع  فنمااا  262د  اا  لتص  ا يرادات المحصلا للمتاحت والحدائق الي مااا يزياا 
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 لاات صنفااع  فنمااا  273شااهدت ا ياارادات المحصاالا ماا  المنااااق االاريااا مااا يزيااد  اا  

كا اام المحمفااات النصاافب األقاا  ماا  ا ياارادات المحصاالا رااي ذلااك ال ااهن لت تفااي بمااا 

  لت صنفع.  15 قارب 

 (  8 جدو  )

-2017/  2017-2016في عامي ) مؤشرات الداء الحالية لقطاع االثار

2018 ) 

-2016 البيا  
2017 

2017-
2018 

 6.5 5.5  دد الزوار المصريف  )ملفون(

 8 5  دد الزوار األصا ب )ملفون(

 10022 42 ايرادات الزوار المصريف  )ملفون صنفع( 

 700 362 ايرادات الزوار االصا ب )ملفون صنفع( 

 100 22 إيرادات متنو ا )ملفون صنفع( 

 900 426 اإليرادات )مليو  جنيه( جملة 

 2018/2019: وظارة االاار  مواظ ا البرامج واألداو للعاو المالي المصدر
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تتضااام  الا اااا متوسااا ا الماااد  للتنمفاااا المساااتداما لق اااا  االااااار راااي العااااو 

خمسااا  اارامج  ساساافا تسااتهدف ب اان   ساسااي تعهاافي االسااتفادة  2018/2019المااالي 

الثقارفاااا وتتضااام  اسااات ماو ا  ااااو المتحااات المصااار  ال بفااار  والتااارمفي مااا  المقوماااات 

والتنقفب وصفا ا االاااار  وت ااوير المتاااحت االاريااا  واساات ماو ا  اااو المتحاات القااومي 

للحضارة المصريا  وت وير ااار النوبا  وتبلااع اصمااالي ت لفااا تنففااذ إااذد الباارامج خااالو 

  ت ااااان  االساااااتثمارات  سااااابا اصنفااااا ملفاااااار  6.5حاااااوالي  2018/2019العااااااو الماااااالي 

71%1. 

 

 

 

 

 

 

 
-2018وظارة التا افح والمتابعاا وا صاالا ا دار   الا ااا متوسا ا الماد  للتنمفاا المسااتداما   1

 .373  ا2030  رؤيا مصر 2021-2022/    2019
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 (  9 جدو  )

 2018/2019المالما الساسية لبرامج االثار والتراث المستهدف تنفيذها عام 

 

 البرنامج 

جملة  
 المصروفات 
 )بالمليو  جنيه( 

 االستثمارات 
)بالمليو   
 جنيه(

عدد العمالة 
اإلدارية  
 والفنية 

التوزيع النسبي 
 للعمالة  

% 

المتحت المصر   
 ال بفر 

3826.7 3456.7 420 2 

الترمفي والتنقفب  
 وصفا ا االاار

1596 736 20003 80 

ت وير المتاحت  
 االاريا 

629 303.4 2176 9 

المتحت القومي  
 للحضارة المصريا 

193.6 145.8 126 0.5 

ت وير وترمفي ااار  
  سوان والنوبا 

35.4 20.5 267 1 

 7.5 1870 74.2 373.6  رامج تنمفا الموارد 

 100 24862 4736.6 6654.4 االجمالي 
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 2018/2019: وظارة االاار  مواظ ا البرامج واألداو للعاو المالي المصدر

تعد المعار  الزرا فا والصنا فا  ماك  ماصصا لعر   فنات ألحدو اآلالت 

والمنتجااااات الزرا فااااا بلاااار  الد ا ااااا للمعروضااااات و والمعاااادات الصاااانا فا المت ااااورة 

تسااويقها   مااا معااار  الفنااون الت اانفلفا والت بفقفااا رتنقسااي الااي الفنااون الت اانفلفا مثاا  

النحم والرسي و الزخررا و الفنون الت بفقفااا مثاا  اشااناو الساافرامفك والموبفلفااا والزصااا  

 .1المع ق

 :2تحقفق 2018/2019العاو المالي تستهدف  رامج ت وير ق ا  االاار ري 

ملفااااون صنفااااع  اااااو  900ملفااااار صنفااااع مقار ااااا بحااااوالي  1.5إياااارادات بحااااوالي  - 

 %.67 زيادة   2017/2018

  لت ررصا  م  صديدة. 11تورفر  -ب

ارتتاا االاا متاحت  ماو الزوار ) متحت كفر ال ف / متحت ان ا / متحت  - 

 اللردقا(

 
  مرصاا  2017الساانويا لإلحصاااوات الثقارفااا  الجهاااظ المركااز  للتعب ااا واالحصاااو لعاااو الن اارة   1

 .3سا ق  ا
-2018وظارة التا افح والمتابعاا وا صاالا ا دار   الا ااا متوسا ا الماد  للتنمفاا المسااتداما   2

 .373  مرص  سا ق  ا2021-2022/    2019
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 لزوار.موقعا ومن قا  اريا  ماو ا 26ارتتاا  -د

 اكت اف  ار  صديد. 87تحقفق  -ه

 القسم الرابع: الكتب والمكتبات

صاافحا  اادون  49 عرف ال تاب به ااع م بااو  غفاار دور  ال تقاا  صاافحاتع  اا  

 5صاافحات اللااالف  مااا ال تفااب رفعاارف به ااع م بااو  غفاار دور  ال تقاا  صاافحاتع  اا  

 .1صفحا  دون صفحات اللالف 48صفحات وال تزيد    

 ( 13شك  ) 

 
 

  مرصاا  2017ركااز  للتعب ااا واالحصاااو لعاااو الن اارة الساانويا لإلحصاااوات الثقارفااا  الجهاااظ الم  1
 .3سا ق  ا
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 .2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

يتضاااا مااا  ال ااان  الساااا ق ت اااور  ااادد ال تاااب وال تفباااات المؤلفاااا والمترصماااا 

( راانالح  االرتفااا  الساانو  رااي ا تااا  ال تااب وال تفبااات 2017: 2013خااالو الفتاارة ) 

كتاااب مقار ااا بالعاااو  2318 اادد  2017المؤلفا والمترصمااا لفصاا    لااي معاادو لااع رااي 

  وورقااا 2084الذ  وص  ا تا  ال تب وال تفبااات المؤلفااا والمترصمااا الااي  اادد   2016

 جد  ن  لع  دد ال تب وال تفبات المؤلفا والمترصما    2018/2019لتقرير وظارة الثقارا  

%  اااا  العاااااو 0.9 زيااااادة  للاااام  ساااابتها  2018رااااي العاااااو  2339والتااااي تااااي ابعهااااا 

 فنمااااا  10036حااااوالي  2017  كمااااا قااااد  لااااع  اااادد الم ااااتللف  بالم اااااب  رااااي 2017

ورقا لتقرير الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو للعاو  نسبا  للاام  8666كان     2016

15.8. % 

 ( 14شك  ) 
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 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

يتضاااا مااا  ال ااان  الساااا ق ت اااور  ااادد المتااارددي  ) م اااالعف  / مساااتعفري ( 

(  جد  ن   لي معدو ري  دد المترددي   لي المنتبااات 2017: 2013)   خالو الفترة

با افااا   صاا   10655لفص   دد المتاارددي  الااي  2013خالو تلك الفترة كان ري 

 .6901لي حوا 2017% لفن   دد المترددي  ري 35الي  2017 سبتع ري 

 القسم الخامس: قصور وبيوت الثقافة والجمعيات الثقافية والمؤتمرات

تعرف الفو سنو الثقارا  لااي   هااا تلااك الوئااائت والمعااامالت التااي ماا  خاللهااا 

زإي وتفاااردإي  تمفااا  اا    فساااهي وتنمفاااا ماااواإبهي و   ساات ف  األراااراد راااي المجتمااا  التعبفااار

الادماااا الثقارفااا ذات ا منا اااات األكباار مااا   مااااك  تقاادو به هااا  صااور الثقارااااوتعاارف ق

 تعرف به ها فاوت الثقارا   ما  حفث المادة المقدما وابفعا العرو  ري مساحا معفنا

 ماك  تقدو الزاد الثقارا لعدد محدود م  السنان را من قا محدودة ذات كثارا سنا فا 

 .1كا م تقوو  نفس دور قصور الثقارا ل   را   ا  محدودوان  ق  

 

 
المتحاادة  تقريار االمااي المتحادة  االقتصااد اال اادا ا : تعزياز ساب  التنمفااا المحلفاا   ر اامج األمااي   1

 .23ا  مائي/الفو سنو مرص  سا ق  ا 
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 ( 15شك  ) 

 

 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

      خاااالو الفتااارةت اااور  ااادد قصاااور الثقاراااا و ااادد العااااملف   هاااا  لناااا ومااا يتضاااا 

 الي ( لتص   دد قصور وبفوت الثقارا وورقا للهف ا الوانفا لإل الو2017:  2013) 

%   جد  ن  دد العاملف  ا اف  ري ذلك الق ااا  3.3 زيادة  للم 2018 او    347

 نساااابا ا افااااا  وصاااالم رااااي  اااادد العاااااملف   8340بعاااادد  2017 اااا   14670ماااا  

 . 2016%    العاو 43
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 ( 16شك  ) 

 

 2019المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر   المصدر: الجهاظ 

يتضااااا ماااا  ال اااان  ت ااااور  اااادد المحاضاااارات والناااادوات والحفااااالت المساااارحفا 

والموساااافقفا والساااافنمائفا وكااااذلك  اااادد حفااااالت الفنااااون ال ااااعبفا والحاااارف البف فااااا ماااا  

 .% 2.66 نسبا ظيادة  للم   2017ري   23.706الي   2016ري  23.09
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 ( 17شك  ) 

 

 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر 

يتضااااا ماااا  ال اااان   اااادد الجمعفااااات الثقارفااااا و اااادد العاااااملف   هااااا خااااالو الفتاااارة  

صمعفااااا  232 اااادد  2017( رقااااد  لااااع  اااادد الجمعفااااات الثقارفااااا رااااي 2017:  2014)

 للاام  2016 نسبا ظيادة ري  دد العاملف     العاااو  3432اقارفا بعدد  املف  يبلع 

 للم  دد الجمعفات  2018/2019%  وورقا لتقرير وظارة الثقارا    العاو 34 سبتع  

 . 2017%    العاو 6صمعفا  زيادة  للم  سبتها  246 دد  2018الثقارفا ري  او 
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 ( 18شك  ) 

 

 2019المصدر: الجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاو    رة ا حصاوات الثقارفا  سبتمبر  

اشاااتركم رفهاااا ت اااور  ااادد الماااؤتمرات التاااي  قااادت او يتضاااا مااا  ال ااان  الساااا ق  

الم اااااركف  رفهااااا خااااالو الفتاااارة   صمهوريااااا مصاااار العربفااااا ) داخلااااي / خااااارصي ( و اااادد

 لاااع  ااادد الماااؤتمرات التاااي  قااادتها  و اشاااتركم رفاااع مصااار   حفاااث (2017:  2014)

 زياااادة  2017ماااؤتمرا  ااااو  278مقا ااا   2018ماااؤتمرا  ااااو  344داخلفاااا / خارصفاااا( 
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م اااركا  434م اااركف  رااي إااذد المااؤتمرات %    فنمااا  لااع  اادد ال23.7 للاام  ساابتها 

 % .15.4 زيادة  للم  سبتها   2017م اركا  او  376مقا     2018 او 

 المطلب الثاني 

 تحديات الصناعات اإلبداعية في مصر ومتطلبات تطويرها 

 تمهيد.

 اااد  االإتمااااو راااي صمفااا    حااااو العاااالي يااادور حاااوو مفهاااوو االقتصااااد ا  ااادا ي 

إاما صديدا ومتنامفا ري مجاو تولفد القفما  وخلق ررا العماا   وتزايااد با تبارد مجاال  

الثاااروة   وصااافع محركاااا تنموياااا لالقتصااااد  وبا تباااارد معااازظا للتناااو  الثقااااري مااا  خاااالو 

تحويااا  األر اااار الثقارفاااا ا  دا فاااا الاااي م ااااري   مااا  تجارياااا  كماااا  صااابا االقتصااااد 

عالمفاااا ذات القفماااا المضاااارا  حفاااث ا  ااادا ي ق ا اااا إاماااا مااا  ق ا اااات االقتصااااد ال

 ااد ت دوو العااالي رااي االإتماااو بالصاانا ات القائمااا  لااي الثقارااا والمعررااا كالصاانا ات 

الثقارفا ا  دا فا التي باتم موردا اقتصاد ا إاما ري اقتصاااد ات إااذد الاادوو با تبارإااا 

لاااااي محركااااا للنماااااو االقتصااااااد  مااااا  خاااااالو دورإاااااا ا  جاااااا ي راااااي ارتفاااااا  النااااااتج المح

ا صماااالي. راااي إاااذا الم لاااب  ضااا  رؤياااا مساااتقبلفا لتعزياااز الصااانا ات ا  دا فاااا راااي 

 مصر  حفث  بد  بالتحد ات التي تواصهها اي  بف  مت لبات ت ويرإا و وام   جاحها.
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 أوال: تحديات الصناعات اإلبداعية في مصر:

تاضاااا  اقتصاااااد ات الثقارااااا لعملفااااات مركبااااا قااااد ال تسااااتجفب رااااي كثفاااار ماااا  

الااذ    بااق  لااا المنتجااات الماد ااا األخاارت  بحنااي  ن  األحفااان للمن ااق االقتصاااد 

إلاااا   ت عاااار   لااااا سااااو   والمساااارا.. صاااانا ا ال تاااااب  والفاااافلي  والساااامعي البصاااار  

رو رفهااااااا دائمااااااا معادلااااااا العاااااار  وال لااااااب  ألن المضااااااامف  الثقارفااااااا  م ااااااتتا  ال ت حتاااااام

 ااف  التررفااع  وا  ااالو  والت ااوي    المعروضااا كثفااًرا مااا تبقااا رإفنااا حاادود متحركااا مااا

 .1والتثقفت

د  صاااي وبرياااك راااي تف فاااك مساااهلا ماااا اذا كاااان إنااااي تثقفااات للحفااااة   وقاااد  جاااا

 :2االقتصاد ا الي االاا  ناصر

 
 .25ااقتصاد ات الثقارا  تقرير المجلس االقتصاد  واالصتما ي والبف ي  مرص  سا ق    1

2  Du Gay  . P. and M.Pryke (2002 ) cultural Economy: An introduction. In 

P. du Gay and M. Pryke (eds), cultural economy: cultural analysis and 

commercial life sage London. 1-19.  
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مقوالت تر  ان إدارة الثقارا  صبحم مفتاا تحسااف  األداو التنهفمااي  خاصااا  -1

بااالتحقق الااذاتي  ااف  العاااملف   ندما تصت األإااداف التنهفمفااا ماا  ا حساااس 

 ري المنهمات.

مالحهااااا  ن العملفااااات االقتصاااااد ا ال ااااد ماااا   ن  نااااون لهااااا بعاااادإا الثقاااااري   -2

 ات االقتصاااد ا مباشاارة اخصوصا م   مو ق ا  الادمات  حفث ترتبح الق 

 بالعالقات  ف  األشااا وممارسا االتصاو.

ئهاااور الصااانا ات ا  دا فاااا كمساااتادو لقاااوة العمااا  ومصااادر للثاااروة الجديااادة   -3

  وتبني ممارسات اقتصاد ا تضرب بجذورإا ري إذد الصنا ات. 

بعاادإا  اا  المنااااق الحضااريا   االماااك  او رااا   رقاار ههر العالي الفااوو حتااا رااا 

إذا  هر ااا إلااا   راا الصاانا ات اال دا فااا كوساافلا مجد ااا لتحقفااق التنمفااا المسااتداما   ا تا

دولاااا مثااا  البراظيااا  رساااوف يتضاااا لناااا  ن الحنوماااا رفهاااا قاااد  دركااام  إمفاااا االقتصااااد 

   ما ا لالقتصاد ا  دا ي تابعا لوظارة الثقارااا 2011ا  دا ي وم  اي    هت ري  او 

وتتمثااا  مهمااااا إااااذد األما اااا رااااي وضاااا  السفاسااااات العاماااا للتنمفااااا المحلفااااا وا قلفمفااااا 

و األولويااااا لااااد ي وتعزيااااز الم اااااري  المهنفااااا وا  دا فااااا الصاااالفرة وتنففااااذإا ماااا  إ  ااااا

إاااذا با ضاااارا إلاااا اإتمااااو  ما اااا االقتصااااد اال ااادا ي   ومتناإفاااا الصااالر راااي البراظيااا 

لاااذلك رهاااي تتعااااون مااا  الجامعاااات والمعاإاااد   جعااا  الثقاراااا  داة للتنمفاااا االساااتراتفجفاب
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ادو المعلومااات والمعاااارف والابااارات والمؤسسااات البحثفاااا المحلفااا وا قلفمفاااا  هاادف تبااا 

كذلك وضعم البراظي      المتعلقا باالقتصاد ا  دا ي  لا المستوت المحلي وا قلفمي

خ اااا البراظيااا  ا  دا فاااا   والتاااي تضاااي صمفااا  الاااوظارات المعفناااا  هااادف تعزياااز ا  ااادا  

 . 1والتنو  الثقاري بإ تبارإما محوري  استراتفجفف  للتنمفا

البلررردا  الناميرررة ومنهرررا مصرررر إلررر  االقتصررراد  تحرررو  دو  تقررردمهنررراك تحرررديات 

اإلبررداعي ونمررو إنتررراج صررناعات إبداعيررة لرررديها قرردرة وميررزة تنافسرررية عالميررة وهررري 

 : كاالتي

 اادو  العديررد مررن المعوقررات بالنسرربة للتجررارة الخارجيررة و االسررتثمار الجنبرر : -1

المحلفااا  صااعب الاادخوو رااي  ضفق حجي السااو    تورر األيد  العاملا الماإرة

مجااااو تصااادير السااال  المصااانعا إلاااا الساااو  الدولفاااا ربااا  االساااتفادة مااا  مزا اااا 

با ضارا إلا صعوبا القدرة  لااا منارسااا    ا  تا  ال بفر ري السو  المحلفا

ها الاادوو الصاانا فا رااي وصااع ضعالعقبات التي تبا ضارا الي السو  الدولفا   

رااي التقلااب ال ااديد   ماا  الساال  المصاانعا مصاار ومنهااا صااادرات الاادوو النامفااا

 
 مرص  سا ق.مؤتمر األمي المتحدة للتجارة والتنمفا حوو االقتصاد ا  دا ي     1
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اسعار المواد األولفا كثفاارا مااا ياانعنس رااي شاان  ا افااا  مفاااص  رااي حصاافلا 

 .1الدوو النامفا م  العمالت األصنبفا

  ااانو  غلاااب الم ااااركف  راااي  ضررراف التمويررر  وسياسرررة الترشررريد الحكرررومي: -2

المالفااا  و  هااي  فتقاارون إلااا الصاانا ات اال دا فااا ماا  م اااك  تتعلااق بالساافولا 

ال  قااوو ق ااا  البنااوي والممولااون   األمااواو الالظمااا للتسااويق وت ااوير األ ماااو

رااي الاابالد حالفااًا بااإقرا  األ ماااو القائمااا  لااا مااوارد المل فااا الف ريااا  والتااي 

ويقتصاار د ااي   تملك  وائد ماتلفا لالستثمار و وقات ماتلفا للدر  واالسترداد

فنون البصريا واألدائفااا  لااا مااا إااو   معااروف   و   م ااهور ق ا  األ ماو لل

   وقاااد ت اااون بعااا  مااا  الحلاااوو التمويلفاااا مت اااا ها  اااف  الق ا اااات الفر فاااا 

الماتلفا   فنما  جااب  ن تصاامي حلااواًل  خاارت لااتالئي خصفصااًا ق ا ااات رر فااا 

ماتلفا م  الصنا ات ا  دا فااا  ويعااد الااد ي الحنااومي محاادودًا  لااا مسااتوت 

ا ات ا  دا فا كلها  سواو  هر إلفااع ماا  حفااث الحااوارز المقدمااا لألرااالو الصن

 
المعوقاااات الثقارفاااا للم ااارو  التنماااو  االقتصااااد    تحاااوالت االقتصااااد الزرا اااي  درياااس رشااافد   1

والصنا ي وبنفا المجتم    الملتقي الدولي األوو حوو المعوقات الثقارفا  للتنمفا ري الجزائر  صامعا 
 .13  ا 2015  الجزائر     3الجزائر 
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   تراصاا  الااد ي الحنااومي األصنبااي للفنااون  رضال و تلك المقدما للف  العاو  

 .1البصريا واألدائفا   ضاً 

سرواء  وقلة المعرفة بطرائق عم  السواق الثقافيرة فجوة ونقص في المهارات -3

 مل ون الحااد األد ااا ماا  الجااودة   ماو: يوصد ليعل  الصعيد الو ني أو الدو 

إلا صا ب ذلك  رااإن   ري المهارات  ول نهي لفسوا منت ري  ري ك  الق ا ات

الفجوة والاانقص  صاابا  كثاار حاادة رااي ال ااركات التااي تحتااا  إلااا إ تااا    ماااو 

الفنااا ف  البصااريف  واألدائفااف  ب خاصا رفمااا يتعلااق  تنارسفا  لا مستوت العالي

 . 2بالتحديد الذي  ال  مل ون مهارات األ ماو الم لوبا  دارة   ماو تجاريا

غفاااب  و ا افااا  مسااتوت الااو ي العاااو  لااا  : يؤار  غياب الوعي المجتمعي -4

 .3ك  مجمو ا رر فا ب ريقا ماتلفا

كمااا  حفااث إن العائااد منهااا ال  ل ااي الت لفااا:  بعض الحرف مهرددة براالنقراض -5

با ضااارا إلااا  اادو وصااود منارااهة مالفااا للمتاادرب  اناااو رتاارة ر بااالحرف التقلفد ااا

 
 .243سالو راض   لي  مرص  سا ق  ا  1
 .  49 بد الوإاب صودة  إمم محمد يوست  مرص  سا ق  ا  2
 .243سالو راض   لي  مرص  سا ق  ا  3



100 
 

الرواتب  و خفرًا  اادو التااهمف  التدريب  لا الحررا ري ق ا  التدريب وضعت 

 .1الحرفتلك ضد مااار العم   مما يؤد  لعدو ا قباو  لا العم   

وبذلك يتضا  دو إقباو ال باب  لا ممارسا العماا  تقلص أعداد المبدعين:   -6

الحرراااي ا  ااادا ي  هااارا لضاااعت المقا ااا  المااااد   ومااا  ااااي  صااابحم الحااارف 

االقتصاااد ا الصاااعبا  وتتفااق إاااذد التقلفد ااا ااااردة للعمالاااا رااي ئااا  األوضااا  

حد  النتفجا م  مقوالت  هريا مجتم  المااار  حفث   ن  غفاب المبد ف  

الماااااار االصتما فاااا الرئفسااافا التاااي تهااادد االقتصااااد ا  ااادا ي  ويجاااب  لاااا 

الدولا التي تؤم  بهإمفا االستثمار االصتما ي بان تتجع لنو  صديد م  األم  

 د ي القدرات التنارسفا للجما ااات المبد ااا بااالتعلفي  وتنمفا راس الماو الب ر  

والتااادريب  وتنمفاااا مهاراتهاااا  وضااامان الرقاااي راااي العمااا   وتاااهمفنهي مالفاااا ضاااد 

 .2مااار العم   لا المد  البعفد  ومواصها المااار ري السو  

 
 بفر محمد  باس محمد  الصنا ات الثقارفا وبناو االقتصاد ا  دا ي: رؤيا تنمويا  ديلاا  دراساا   1

  2018  صامعاا القااإرة  يناااير 1   78داب  مااج حالاا لصانا ات الحارف التقلفد ااا   مجلاا كلفاا اال
 .   262ا

إااا ي خماافس  االسااتثمار االصتماا ي سفاسااا تنمويااا  ديلااا: ر س المااو الب اار   موذصااا  المااؤتمر   2
الساانو  الثالااث   اار   االسااتثمار االصتمااا ي ومسااتقب  مصاار  المركااز القااومي للبحااوو االصتما فااا 

  .  84  ا2014والجنائفا  القاإرة  
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انتشررار المنررتج و ضرراف تسررويق المنتجررات علرر  المسررتوي المحلرري والرردولي -7

بسااااعرد  -وإنااااا يااااؤار المنااااتج الصاااافني : ق المصرررري الثقرررافي الصررريني بالسرررو

الرخفص  هرا الستادامع الت نولوصفا الحديثا ري ا  تا  ال ثفت  ت لفا وصودة 

  ي  يــة بالسلب  لا المنجز ا  دا ي المصر  الذ  يتمفز بالصاانا ا  -اق   

 .1      ة      ية  ي   ض      ع ت  إل   عية

 ساافما رااي البلاادان النامفااا وال : قرروانين حقرروق المؤلررفانعرردام الحمايررة بموجررب  -8

التي تعد  ائقا اماو  مو الصنا ات اال دا فااا  رقااد ركاازت تقااارير  ومنها مصر

 .ا راظ دور حقو  المؤلت و حمايتهااألمي المتحدة  لا 

 ااادو معرراااا كفففاااا  مااا  قاااوا ف  المل فاااا الف رياااا و إمفتهاااا إاااي احااادت  كبااار تعاااد 

العوائق التي تقت اماو تفعف  البنفا المعنفا بحمايتها را مصر وإو ما  قت  ماااو إااذد 

 : 2ويتمث  ريالا وة ب ن   ساسي 

 ضعت المنهوما الت ريعفا لتحففز وحما ا اال ت ار. - 

 احتفاصات المجتم  واال ت ار.ضعت را لفا التنسفق  ف   -ب

 
 .    263 بفر محمد  باس محمد  مرص  سا ق  ا  1
 نفااا مقترحااا لتحسااف  وضاا  المل فاا الف ريااا رااي مصاار  صااادر  اا   ر ااامج الحريااا االقتصاااد ا    2

     .18  ا2018المركز المصر  لدراسات السفاسا العاما  القاإرة  
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 ضعت قدرة ال ركات المتوس ا والصلفرة والجديدة  لا اال ت ار وتسويقع. - 

 ضعت اقارا اال ت ار ري المجتم .  -د

 ضعت الو ي بهإمفا المل فا الف ريا وحمايتها. -ه

القا ون الحالي الذ   عماا  بااع منتااب  ااراوات االخترا ااات رااي مصاار   اام  العديااد 

ت اام  االصااناف النباتفااا والتصاامفمات الصاانا فا والمصاانفات ماا  التاصصااات التااي 

كالمرئفااااااات والصااااااوتفات وحقااااااو  المؤلاااااات وبااااااراوات االختاااااارا  والعالمااااااات التجاريااااااا 

وبحسااب لااوائا القااا ون يتقاادو االااب البااراوة للعديااد ماا  الجهااات   والمؤشاارات الجلرارفااا

ب  لااا المنتااب الماتلفااا المعنفااا بناا  صاانت ماا  األصااناف المااذكورة   ااالد لااذا  صااع

كمااا  ن القااا ون الحااالي بحاصااا الااا   ا شراف ال ام  والتعاماا  ماا  كاا  إااذد المواضااف 

با ضااارا الااا   ااع بااالنهر الااا العديااد ماا    العديااد ماا  التعااديالت للبنااود الموصااودة بااع

ا رقاااح بالحفاااااظ  لااااا فاااا النمااااذ  الدولفااااا و الحنوماااات   جااااد  ن إنالااااك ت اااريعات معن

  .1المل فا الف ريا

 

 
 

 .15مههر قن قجي  مرص  سا ق  ا  يسام  1
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 ثانيا: متطلبات تطوير الصناعات اإلبداعية في مصر وعوام  نجاحها:

 نا ااااا كبفااارة لت ااااوير  2018/  17تاااولي خ اااا التنمفااااا المساااتداما للعاااااو الماااالي 

 :1وتحسف  الادمات الثقارفا م  خالو

تمنااااف  الف ااااات االصتما فااااا ماااا  حااااق الوصااااوو للمعررااااا وماااا  مؤشاااارات ذلااااك  .1

وظيااادة اال تماااد  لااا مصااادر األ تر اام المفتوحااا وإااو  الرقمية تقليص الفجوة

و ذلااك  ااا  اريااق رقمنااا صمفااا   2030إاادف ماا   إااداف اساااتراتفجفا مصاار 

 المحتويات الثقارفا.

متعاااددة تهااادف   ااا  ارياااق    ااا ا و بحااااو ثقافرررة ال فرررا االإتمااااو  تحسااا   .2

 لتنمفا مهارات وا  او  فوت ال ف  بالقاإرة وبالمحارهات.

قفاو المركز القومي للترصما  ترصما واب  ال تب الماتلفا بجمف  الللات ورر   .3

  لفااتا  وارااذ المعررااا  ماااو القااارئ العربااي رااي كاا  المجاااالت فقاادرات المتاارصم

 .االنفتاح عل  ثقافات العالموللاتها مما  ادو الهدف الرئفسي ري 

 
  وظارة التا اااافح 2030  رؤياااا مصاااار 2017/2018عااااو المااااالي خ ااااا التنمفاااا المسااااتداما لل  1

 والمتابعا وا صالا االدار .
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تت ااون ماا  ال ااركات التالفااا : شااركا  شرركة قابضرة للصرناعات الثقافيرة  إ  او .4

 صنا ا السفنما والمسرا   شركا للمنتجات الفدويا والحررفا . 

ماااا    ناااااو الااااوا   خصوصااااًا رااااي  الثقافيررررة لمسررررتحقيهاتوصرررري  الخرررردمات  .5

 المنااق النائفا والمهم ا اقتصاد ًا واصتما فا واقارفًا.

 ري المن قا.  دور مصر الرياديإ ادة صفاغا  .6

بمااا  ضاام  توظياا  متااواظن للااادمات الثقارفااا رااي  زيررادة عرردد قصررور الثقافررة  .7

قصور الثقارا خالو  ماتلت منااق الجمهوريا وت ثفت تقد ي  رامج اقارفا ري

 المرحلا المقبلا .

) صماااو  بااد الناصاار   محمااود خلفاا     مترراحف 5إنشرراء عرردد اال تهاااو ماا   .8

 الجزيرة   الف  الحديث , متحت قفادة الثورة ( وت ويرإا.

والمنتبااات العامااا ود ااي   اااط المهرصا ااات والملتقفااات  تطوير شرام  للمسرارح .9

ا دار  وبااارا المنصاااورة كهحاااد بي لفصااا الدولفاااا وت اااوير مسااارا المنصاااورة القاااوم

 المصريا.ررو  دار األوبرا 

بحفاااث ت اااون الصاانا ات الثقارفاااا مصااادر قاااوة  زيررادة حجررم اإلنترراج الثقررافي .10

 وذلك م  خالو د ي ا  تا  الثقاري ري كارا المجاالت .
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مثااا  المعااار  الااادولي ل تااااب ال فااا    ومعاااار   معرررارض مسررتحدثةإقاماااا  .11

كتاااااب بجمفااااا  المحارهاااااات مااااا  التركفاااااز  لاااااا محارهاااااات الصاااااعفد   وذلاااااك 

 الدولفا .با ضارا إلا ظيادة المهرصا ات السفنمائفا المسرحفا 
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 (  19شك  رقم ) 

برامج تطوير نشاط الثقافة ف  إ ار الخطط التنموية  ويلة و متوسطة و قصيرة  

 الج  

 

،  ز رة    خطــيط 2030، رؤيــة   ــر 2017/2018خطة      ية    س    ة     م      ي المصادر:  

         ة   إل الح     ري.
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اساااتثمارات  2018/2019متوسااا ا المااد  للتنمفاااا المسااتداما صهاام الا ااا و 

بمعاادو   18/2019ملفااون صنفااا للااادمات الثقارفااا خااالو  اااو    508حنومفا بحااوالي  

وذلااك   جااااظ  ديااد ماا  الم ااارو ات  2018/  17%  مقار اااا بعاااو  14 مااو تجاااوظ 

 الحفويا بق ا  الثقارا .

 ( 20 شك  رقم )

 

 التا فح والمتابعا وا صالا ا دار  .المصدر : وظارة 
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وفقرررا لخطرررة الدولرررة للتنميررررة  المبرررادرات قيرررد التنفيرررذ والمبررررادرات المطروحرررةتتمثررر  

 :1المستدامة

 مبادرة ترااك اما ا  هدف صم  وتوافق التراو المصر  .  .1

 مبادرة المنتبات المتنقلا   صاو الادما للمنااق النائفا والمعزولا. .2

 منتبا األسرة لن ر روائ  األدب م    ماو ا دا فا ور ريا .  .3

 مبادرة صنوب الواد  لتحقفق العدالا الثقارفا . .4

 مبادرة المسرا  ف  يد ك لعم   رو  مسرحفا ري الجامعات المصريا . .5

 مبادرة مسرا ال ار   تاحا العرو  المسرحفا للجمف  . .6

المصاااار  وتعزيااااز اال تماااااو مبااااادرة ا اااارف صف ااااك لتسااااجف  ب ااااوالت الجااااف   .7

 للعسنريا المصريا .

مبااادرات اخاارت مثاا  مبااادرة منارحااا الف اار المت اارف وا رإاااب ومبااادرة حما ااا  .8

البف ا والد وة لالقتصاد األخضر   ومبادرات المواانا والقفي ا  جا فا وتعزيز 

  والذكاو الصنا ي . اال ت ار  وتنمفا  اال تماو

 
 

  وظارة التا ااافح 2021/2022 – 2018/2019الا اااا متوسااا ا الماااد  للتنمفاااا المساااتداما   1
 والمتابعا وا صالا االدار .
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 ( 21)  شك  رقم

 

  المصدر : وظارة التا فح والمتابعا وا صالا ا دار  .

الثقارا  ام  محري للتنمفا وإذا  اااصي ب اان   اااو  ن     جد ناو  لي ما سبق

    مو االقتصاد ا  دا ي وب اان  خاااا  اا  الصاانا ات الثقارفااا واال دا فااا التااي ال 

ا تاااا  األر اااار او ت اااتهر رقاااح بقفمتهاااا االقتصااااد ا وا ماااا   ضاااا  ااادورإا المتناااامي راااي 

كمااا تتاافا الثقارااا   الت نولوصفات ا  دا فا الجديدة وبفوائدإا غفر النقد ا  لااي المجتماا 

ا  مائفا     اباأل تحقفق التنمفا رهي تنمي قدرة األشااا  لي االض ال  به فسهي 

التااي تاصااهي رعناادما ياادمج رااي  اارامج التنمفااا ومبااادرات  ناااو السااالو  هااج يركااز  لااي 

ا ويرا ي خصوصفا األماك   و ندما يؤخذ السفا  الثقاااري ومااا يتضاامنع ماا  األشاا
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قااافي و ئاااروف وماااوارد ومهاااارات وقفاااود محلفاااا متنو اااا بعاااف  اال تباااار راااي العملفاااات 

المفدا فاااا المتعلقاااا ب اااتي المجااااالت الممتااادة مااا  الصاااحا حتاااي التعلااافي وتمناااف  المااار ة 

ولهرررذا ولمواجهرررة   داو  مااارا ممننااااوالمسااات وم ااااركا ال اااباب  صااابا التلففااار التحاااويلي

التحديات التي تواجه الصرناعات اإلبداعيرة ومرن أجر  ترو ين االقتصراد االبرداعي فري 

 :1 ثالثة محاور مصر البد من توافر مجموعة من المتطلبات نعرض لها في

 المحور الو : ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية

المجتم : خاصا القفي ال اصفا والقفي ا  جا فا ري تعزيز القفي ا  جا فا ري  .1

العالقااا باااألخر  وتعزيااز قاافي الهويااا الوانفااا   هاادف  ناااو شاصاافا الماااواا  

جا فااااا و ضاااوا رااااا ال راااا  ناااااو اصتماااا ا متماسااااك   المصااار   ل ااااي  ناااون ا

وتفعفاااا  القاااافي ا  جا فااااا مثاااا  الصااااد  وال مااااوا والسااااعي للنجاااااا رااااي الحفاااااة 

 ماا رااي العماا    ااالوة  لااا تعزيااز الهويااا الوانفااا الم ااتركا  وا  جاااظ والدقااا

خالو مواانف  قادري   لا  ناو  ما واحدة متماسنا ومتضامنا تضااي الجمفاا  

رااي دولاااا قوياااا قااادرة  لاااا تحقفاااق التقاادو  وذلاااك مااا  خااالو األ  ااا ا الثقارفاااا 

 والندوات وورش العم  التي تستهدف الحنوما تنففذإا.
 

  رئاساا مجلاس الاوظراو  صمهورياا مصار 2020/2021 – 2018/2019 ر اامج  ما  الحنوماا   1
 العربفا. 
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نااااابلف  والمبااااد ف : لفنو ااااوا مصاااادر قااااوة مضااااارا لمصاااار تنمفااااا الموإااااوبف  وال .2

تقود مصر ري السنوات القادما إلا تحقفق التقدو لاصتما فا واقارفًا واقتصاد ا   

والريادة والمنارسا اقلفمفا و المفا  وذلك ماا  خااالو تنهاافي المسااابقات والجااوائز 

اختبار الموإبا  الثقارفا والفنفا وري العلوو ا  سا فا واالصتما فا  و  ر مراكز

والنباااوي راااي مجااااالت الفناااون واآلداب والعلاااوو ا  ساااا فا واالصتما فاااا  ومراكاااز 

ر ا ااا الموإااوبف  والنااابلف  والمبااد ف   اضااارا الااا   اار اقارااا تعزيااز الموإبااا 

   وتفعفاا  التعاااون ماا  منهمااات المجتماا  المااد ي ماا والنبااوي وا  اادا  رااي المجت

 موذ  التعاون م  مؤسسا مصر الافر ( .ري ر ا ا وت جف  الموإوبف  )  

العدالا الثقارفا:  هدف تعزيز الم اركا الثقارفااا للجمفاا   لااا قاادو المساااواة بمااا  .3

 حوو دون استبعاد    ر ا اصتما فااا والحااد ماا     حااواصز اصتما فااا واقارفااا 

واقتصاد ا ودينفا وصسد ا تحوو دون تمنف  كارا ر ات المجتم  م  الم اركا 

الفعالااا رااي العماا  الثقاااري بنارااا مراحلااع  و ذلااك ماا  خااالو تدشااف  م اارو  ) 

الثقارااا للجمفااا (  الاااذ    ااام    ااار المنتباااات المتنقلاااا و   ااا ا منتباااا األسااارة 

والقاااراوة للجمفااا   وت اااوير معاااار  ال تااااب المتنقلاااا راااي كااا  مناااان  والقوارااا  

   ري الاار  .الثقارفا المت املا  وتعزيز التواص  الثقاري م  المصريف
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تهإاااا  المؤسسااااات  بإ ااااادة: وكااااذلك التمنااااف  الثقااااارا لااااذوت القاااادرات الااصااااا .4

الثقارفا لتمنف  المعاقف  م  الم اركا الثقارفا  و  ر اقارا احتااراو حقااو  ذوت 

 م  المعاقف . الااصااالحتفاصات 

تحقفق الريادة الثقارفا ) قوة مصر النا ما (:  هدف تنمفا دور مصاار الثقاااري  .5

اضاانا  لااا الساااحا الدولفااا واالقلفمفااا  بااهن تصاابا البف ااا الثقارفااا المصااريا ح

ل   ا  دا ات الفنفا والف ريا والثقارفا واألد فا م  ك    حاو العالي  وذلك م  

خاااااالو ت اااااوير المهرصا اااااات والمساااااابقات الدولفاااااا  واال فتااااااا  لاااااا الثقاراااااات 

الماتلفا     اريق تدشف  الم رو  القومي للترصما ماا  و لااا الللااا العربفااا  

دوو العاااالي  وم ااارو  التمثفاااا   وم ااارو  التباااادو الثقااااري والفناااي  اااف  ماتلااات

 الدولي ري الفعالفات والمهرصا ات الدولفا.

ت ااوير المؤسسااات الثقارفااا: ماا  خااالو تمنااف  ال ااباب لقفااادة العماا  الثقاااري   .6

ومعالجا الفجوة الجلرارفا ري توظي  المؤسسات الثقارفا للوصوو إلا المنااااق 

و شبنا  نفا معلوماتفا ورقمفا النائفا والمنااق الحدود ا والف ات الفقفرة  وا  ا

قارفااا تفا لفااا ورقمفااا  لااا شاابنا ا  تر اام للوصااوو امت املااا  و اااال   وابااا 

الي ق ا ات  ريضا م  المستادمف  داخ  مصر وخارصها  وم رو   الس 

 .الثقارفاالمواق  
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حما اااا و تعزياااز التاااراو الثقاااارا:  هااادف االإتمااااو باااالتراو الثقااااري المصااار    .7

اتلفاااا الفر و فااا والقب فاااا وا سااالمفا والعربفاااا وغفرإااا مااا  الرواراااد  رواراادد الم

المنااون الحضااار  لمصاار  وذلااك ماا  خااالو تدشااف  رااي التاريافااا التااي  ااارت 

التعلاااافي   ورقمنااااا التااااراو  إجودمااااج التااااراو رااااي منااااا  مبااااادرة   ترااااااك  ما ااااا   

 الثقاري.

م  خالو تهف ا  ف ااا  د ي الصنا ات الثقارفا: لت جف  وحما ا ا  تا  الثقاري .8

محفااازة لنماااو الصااانا ات الثقارفاااا ت فااا  لهاااا الحما اااا وتتااافا القناااوات التساااويقفا 

والتمويلفاااا الماتلفاااا الالظماااا لنموإاااا وتوسااااف  دائااارة تهافرإاااا مااا  خاااالو إ  اااااو 

ال ااركا القابضاااا للصااانا ات الثقارفاااا وت اااوير صااانا ا ال تاااب وت اااوير مديناااا 

 و  وت وير الصنا ات الحررفا والتراافا.السفنما بهر  مدينا الفنون بالهر 

ا صااااالا الت ااااريعا: ماااا  خااااالو مراصعااااا  اااادد ماااا  القااااوا ف   هاااادف تحقفااااق  .9

وبماااااا  جعااااا  منهوماااااا العمااااا  الثقااااااري مت املاااااا  الجديااااادةالسفاساااااات الثقارفاااااا 

ب ااهن الحفاااظ  لااا  1975لساانا  121ومتراب ااا ورعالااا    رظإااا القااا ون رقااي 

الواائق الرسمفا للدولا وتنهفي  سلوب   رإا بحفث يتي تللف   قوبا ا رصاا 

بفاار  ضااريبا مقا اا  دخااوو  1999ا نلساا  24والقا ون رقااي    غفر المصرا لع

  محاااااو الفرصااااا والمالإااااي بحفااااث يااااتي تاففاااات األ باااااو المسااااارا وغفرإااااا ماااا 
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وتضمف  الجمعفات اللفر إادرا للربا التي  الثقارفاالضريبفا  لا الصنا ات 

 نون   ااها األساسي د ي وتنمفا الثقارا والفنون واآلداب با  فاو الضريبي 

لسااانا  20المنصاااوا بالقاااا ون راااي إقاماااا الحفاااالت وقاااا ون الم بو اااات رقاااي 

  1996لساااانا  96بحفاااث يااااتي تسااااهف  شااااروط ا صاااادار والقااااا ون رقااااي  1936

لساانع   58ب هن تنهفي الصحارا لتعزيز حريا التعبفر   وقا ون العقوبااات رقااي 

لضااااامان حرياااااع التعبفااااار   وقاااااا ون المل فاااااا الف رياااااا لضااااامان حما اااااا  1937

وتعااادي   ناااد الساااقوط راااي الملاااك العااااو لمنتجاااات السااافنما  الثقارفااااالصااانا ات 

 تلففزيون .وال

 : التوعية االعالمية بمنظومة القيم والموروث الحضارى   المحور الثاني

  تعد م  اقوت ما تبنا بااع المجتمعااات االصتما فاتؤكد الحنوما  ن منهوما القفي 

و رااا إااذا   و  ن إناااي  القااا وافقااا تااربح  ااف  المنهومااا ا  المفااا و منهومااا القاافي

 ما يلا : تحقفقستهدف    السفا 

تفعفاااا  دور ا  ااااالو راااااي   اااار القااااافي ا  جا فااااا واأل مااااااط الساااالوكفا الحمفااااادة  .1

وتنبااااذ   رظ روا الم ااااركا والتعاااااون والمحباااا راااي المجتمااا بااا والبنااااوة  والتاااي ت

 الممارسات الااا ا و  ماو العنت والعدوان التي تحث  لا الحقد وال راإفا.
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الو ومتابعاااا ماااد  االلتااازاو بقاااوائي تنهااافي الفتااااوت الدينفاااا راااي كاراااا  صهااازة ا  ااا  .2

 الفتوت التي  حددإا األظإر ال ريف ودار ا رتاو المصريا.

إلزاو المؤسسات ا  المفا  ت بفق  هي للم اإدة المسبقا  حناو الرقابا  لا  .3

 البرامج.

تفعف  العم   الئحا الجزاوات الصادرة    المجلس األ لا لإل الو  لا ك   .4

خاصاااااا  و  اماااااا تتجااااااوظ اآلداب العاماااااا وقااااافي  شاشاااااا  رضااااافا  و رضاااااائفا

المجتم   وسااحب التاارخفص رااي حالااا ت اارار التجاااوظ اااالو ماارات خااالو سااتا 

  شهر.

 الثالث : نشر ثقافة العلوم واالبتكار المحور

إلااا   اار اقارااا العلااوو والت نولوصفااا واال ت ااار وتهف ااا  ف ااا  المحااوريهاادف إااذا 

دا ي   وذلااك ماا  خااالو اسااتحداو وت ااوير بعاا  م جعا للبحث العلمااي والتعلاافي ا  اا 

البرامج والم رو ات والحمالت والبرامج القومفا التي تتواكب م  الت نولوصفا   وتتالقي 

 ري اآلتي : المحورومت لبات ال باب والن و وتتمث   إي منو ات 
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صامعااا  31مواصاالا  ر ااامج صامعااا ال فاا  بم اااركا المحارهااات المصااريا و  .1

  - 2015وخاصاااا وقاااد شااااري راااي دورات الاااثالو سااانوات الساااابقا ) حنومفاااا 

 (  حو   رة  الف االب.  2017

تفعف   رامج  كاد مفا ال باب المصريا للعلوو , والتوس  ري المعار  الدولفا  .2

لإل ت اااارات وراااي ت اااوير ا  ااااو متااااحت للعلاااوو راااي ان اااا وساااوإا  والاااواد  

واد التعلفمفاااا المبت اارة والمسلساااالت الجديااد , و  اااداد األرااالو والمسلساااالت والماا 

 .االافا األبعاد

بناًء عل  ما سبق، فإ  هنراك ضررورة ل  تصريص مصرر اسرتراتيجية ترتكرز علر  

تميزها النسب  ف  السلع والخدمات اإلبداعية والثقافية بهدف تعظريم معردالت إنتاجهرا 

رؤيرة متكاملرة وزيادة حجم صادراتها إل  محيطهرا العربر  والشررق أوسرط ، فر   ر  

لتحقيق النجراح فري قطراع  هأن يري الباحث،  تسع  إل  دعم جهود التنمية المستدامة

وتحقيررق الرردور المرر مو  منهررا فرري تحقيررق التنميررة االقتصررادية  اإلبداعيررةالصررناعات 

 يلزم :

االستثمار ري التعلفي وراس الماو الب ر    م  إشارة خاصا إلا التقاا   ف   .1

 لمهارات التقنفا ذات الصلا .القدرات الاالقا وا



117 
 

تاااااورفر وتحساااااف  البنفاااااا التحتفاااااا الرقمفاااااا والوصاااااوو إلاااااا شااااابنات ت نولوصفاااااا  .2

 االتصاالت والمعلومات العالفا السر ا .

 تعزيز استراتفجفات إدارة األصوو الثقارفا والتنمفا الثقارفا المجتمعفا . .3

ا  دا فااا ,  اال ت ااارات رااي تموياا  األ ماااو التجاريااا الصاالفرة رااي الصاانا ات .4

 والتمنف  م  الوصوو ب ن  ارض  إلا التموي  الصلفر .

إ  اااو  ناقفااد إ دا فااا  مناا   ن تجماا   ااف  الم اااركف  رااي كاا  ماا  الق ااا ف   .5

 الرسمي و غفر الرسمي للصنا ات ا  دا فا . 

  إظاو السفاساااا الثقارفاااا التاااي تعتااارف بالصاااالت  اااف   بهكملهاااا هاااج   الحنوماااا  .6

 والسفاسات الصنا فا  و دوار الحنومات المحلفا و ا قلفمفا و  التعلفي والتجارة

 الوانفا .

التقااادو المحااارظ راااي صماااا  البفا اااات مااا   صااا  تحسااااف  رهاااي حجاااي الصاااانا ات  .7

ا  دا فا الوانفا و إمفتها والروابح الناش ا  نها   وا لماو بالدور الذ  يؤد ع 

 . الق ا  غفر الرسمي م  اص  تعزيز رهي واضعي السفاسات
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 الخالصة

توصلنا ري ذلك المبحث الا األإمفا االقتصاد ا للصنا ات ا  دا فا ري مصاار  

حفاااث ت ااان  الصااانا ات ا  دا فاااا  داة إاماااا مااا  ادوات التنمفاااا ال ااااملا والمساااتداما  

حفث ت ج  وتعزظ التنو  الثقاري  حفث تعم   لا التللب  لا التحد ات االقتصاد ا 

 هاااا مصاار وذلااك مااا  خااالو التوساا  راااي االسااتثمار رااي الصااانا ات الراإنااا التااي تماار 

ا  دا فااا التااي تقااوو رااي االساااس  لااا اال اادا   رالصاانا ات ا  دا فااا تتاافا امنا فااات 

 كبفرد للتقدو والنمو وتنوي  اقتصاداتها.

ا ومااؤاًرا رااا تعزيااز  وقد توصلنا الااي  ن الصاانا ات ا  دا فااا ت عااد  نصااًرا مهمااً

منا ا مصر و ودة دورإا ا قلفما   فد  ن تحقفق إذا الهدف  يت لب ظيادة االستثمار 

را ر س الماو الب رت كالمبد ط  وتاصفص استثمارات إضارفا را مجاو كاألصااوو 

ص  لتنمفا الصنا ات غفر الملموساط  وصفاغا خ ح استراتفجفا متوس ا واويلا األ 

ا  دا فااا والثقارفااا  ورااق  ولويااات تاارتبح بااالتمفز النساابا لمصاار رااا محف هااا العربااا 

 والمتوس ا وا سالما.
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التحااااد ات التااااي تواصااااع رااااي الم لااااب الثااااا ي منااااع كمااااا تناولنااااا رااااي ذات المبحااااث 

توصاالنا الااا تحديااد بعاا  المت لبااات التااي ماا     وقاادالصاانا ات ا  دا فااا رااي مصاار

 لتحقفق الدور المهموو منها.لها يتي ت وير الصنا ات ا  دا فا ري مصر خال

راارو  البحااث ماا  الفاار  الثااا ي والثالااث ماا  وممااا ساابق يتضااا قفامنااا بإ ضاااا 

    مصااار ال تنمفاااا االقتصااااد رااايصااانا ات ا  دا فاااا الااادور االقتصااااد  لل  فاااانخاااالو 

ا  دا فا ري مصر  حفث  رضاانا للتحااد ات ووض  رؤيا مستقبلفا لتعزيز الصنا ات 

 التي تواصهها اي  وضحنا مت لبات ت ويرإا و وام   جاحها.
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 خاتمة البحث

 عتبر االقتصاد ا  دا ي م  الق ا ات سااريعا النمااو االقتصاااد   وذلااك أل ااع 

يتمفااز بالقاادرة الساااريعا رااي احاااداو تحااوالت اقتصااااد ا كبفاارة وتولفاااد الاادخ   االقتصااااد 

  دا ي كمجاو ال  الق رقح قفما اقتصاد ا مضارا   و  الق ررا  م   اا    ضااا ا

 عم   لي تعزيز التنمفا الثقارفا والمجتمعفا  كما  عم   لي التن فح السفاحي  ود ي 

المنا ا الثقارفا للدولااا بهكملهااا  وظيااادة القفمااا المضااارا رااي االقتصاااد المحلااي  وتوصفااع 

الم ااااري  ا  دا فاااا الااصاااا  والمباااادرات القائماااا  لاااي ااقاااات ال اااباب  حاااو اماااتالي 

المعررا واال ت ار  لتحسف   مح حفاتهي وتحوي   ر ارإي ا  دا فا و تا    مالهي الفنفا 

الي مصادر متنو ا للدخ    هرا ال تمادإا  لي األر ااار والمعااارف والمهااارات والقاادرة 

 لعم  الماتلفا. لي االستفادة م  الفنون الماتلفا وظيادة ررا ا

لهااذا وماا  خااالو دراسااتنا تعرضاانا رااي مبحااث  وو ل اا  ماا  مفهااوو الصاانا ات 

اااااي رااااي م لاااب اااااان تعرضاااانا لاصااااائص  رااااي الم لاااب األوو منااااع ا  دا فاااا و  ااااهتها

تناولناااا األإمفاااا االقتصااااد ا  يثاااا المبحاااث الالصااانا ات ا  دا فاااا وتصااانففاتها  وراااي 

ورااي الم لااب الثااا ي وضااعنا رؤيااا  رااي الم لااب االوو للصاانا ات ا  دا فااا رااي مصاار
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مستقبلفا لتعزيز الصنا ات ا  دا فا رااي مصاار  حفااث  ااد  ا بالتحااد ات التااي تواصههااا 

 اي  وضحنا مت لبات ت ويرإا و وام   جاحها.

أثارتها مشكلته سرعيا لتحقيرق أهدافره قرد البحث بتحليله ومناقشته للفروض التي 

 أثبت مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

تمثلااام الرؤياااا االساااتراتفجفا للثقاراااا راااي مصااار راااي  نااااو منهوماااا قااافي اقارفاااا  .1

إ جا فا ري المجتم  المصر  تحتاارو التنااو  واالخااتالف  وقااد اسااتهدرم تمنااف  

االرااا   مامااع للتفا اا   المواا  م  الوصوو الي وسائ  اكتساب المعررا ورتا

مااا  مع فاااات  الماااع المعاصااار  وادراي تاريااااع وتراااااع الحضاااار  المصااار   

واكسااابع القاادرة  لااي االختفااار الحاار  وتااهمف  حقااع رااي ممارسااا و  تااا  الثقارااا  

 لاااي  ن ت اااون العناصااار ا  جا فاااا راااي الثقاراااا مصااادر قاااوة لتحقفاااق التنمفاااا  

 وقفما مضارا لالقتصاد القومي.

اإتماماااا غفااار مسااابو  راااي الدسااااتفر المصاااريا بقضاااا ا  1ساااتور مصااار   اااي د .2

الثقارااا  حفاااث  اااص  لاااي مباااد  العدالااا الثقارفاااا  وتضااام  البااااب الثاااا ي الاااذ  

 حمااا   ناااوان  المقوماااات األساسااافا للمجتمااا   رصاااال  ااا  المقوماااات الثقارفاااا 

 
 .2014دستور صمهوريا مصر العربفا الصادر ري    1
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يت ااااون ماااا   رباااا  مااااواد  الااااي صا ااااب  اااادة مااااواد رااااي باااااب الحقااااو  والحريااااات 

ات العاماااا  وتعاااد إاااذد الماااواد مااا  األساااس الثقارفاااا للدولاااا  وقاااد  كااادت والواصبااا 

المواد ذات الصلا بالثقارا ري الدستور  لي التزاو الدولا بالحفاظ  لي الهويااا 

الثقارفاااا وتناااو  الرواراااد الحضااااريا للهوياااا المصاااريا  وترساااف  مباااد  اال تاااراف 

 لاااي التااازاو الدولاااا بااالتنو  الثقااااري راااي المجتماا  المصااار   كماااا  كاااد الدسااتور 

بحما ا االاار والحفاظ  لفها و لي التزامهااا بحما ااا الرصاافد الثقاااري المعاصاار 

  تنو اتع الماتلفا. 

الصاانا ات ا  دا فااا  صاابحم ركفاازة التقاادو رااي دولااا كمصاار التااي سااعم  ن  .3

تض  اال دا  ري مقدما اإتماماتها  ا ما ا بهن اال دا  إو الااذ  ساافقود التلففاار 

واالقتصاد  ري المستقب   بااالرغي ماا   إمفااا الصاانا ات ا  دا فااا   االصتما ي

ري الن اط االقتصاد    وما يتااوارر لمصاار ماا  إمنا ااات إائلااا تجعلهااا  رضااا 

( راااا مؤشااار 43خصااابا لالساااتثمار راااي ذلاااك الق اااا   رتحتااا  مصااار المرتباااا )

( دولفاااااا راااااا مؤشااااار 39صاااااادرات الاااااادمات اال دا فاااااا والثقارفاااااا  والمركاااااز )

(. رااا حااف  2018ت السل  ا  دا فااا  اادلف  المعررااا العااالما رااا  اااو )صادرا

( 126( ماا  ضاام  )28تقدر معدالت  دائها  دلف  اال ت ار العالما بالمرتبا )
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.  فاااد  ن األمااار يت لاااب 1 (2018دولاااا راااا مجااااو السااال  ا  دا فاااا راااا  ااااو )

    ضااا ظيااادة اسااتثمارات مصاار رااا األصااوو غفاار الملموسااا ماا   صاا  تحسااف

 المفااااا(   69معااادالت  دائهااااا رااااا مجااااالت حقااااو  المل فااااا الف رياااا )المركااااز 

دولفاااااا(  والتصاااامفمات الصااااانا فا  101و  تااااا  العالمااااات التجارياااااا )المركااااز 

 .2  لا المستوت العالما( 57)المرتبا 

إنااااي تحاااد ات تقااات  مااااو تحاااوو مصااار إلاااا االقتصااااد ا  ااادا ي و ماااو إ تاااا   .4

لااااديها قاااادرة ومفاااازة تنارساااافا  المفااااا منهااااا ضااااعت التموياااا  صاااانا ات إ دا فااااا 

وسفاسااااا الترشاااافد الحنااااومي   و قااااص المهااااارات وقلااااا المعررااااا ب اااار   ماااا  

األسااوا  الثقارفااا  سااواو  لااا الصااعفد الااواني  و الاادولي كااذلك غفاااب الااو ي 

المجتمعي وتقلص   ااداد المبااد ف  رضااال  اا  ضااعت تسااويق المنتجااات  لااا 

 ا عااااداو الحما ااااا بموصااااب قااااوا ف  حقااااو  المؤلااااتي و دولالمسااااتو  المحلااااي والاااا 

 والمل فا الف ريا.

 ماااااو إااااذد الحقااااائق التااااي  ابتهااااا البحااااث رااااان التعاماااا  ماااا  الصاااانا ات ا  دا فااااا 

للنهااو  بااع  حتااا  الااي رؤيااا صدياادة تقااوو  لااي مواصهااا التحااد ات التااي تواصههااا إااذد 
 

 .2018مؤشر المعررا العالمي   ر امج األمي المتحدة ا  مائي  م رو  المعررا     1
 .2018الف ريا  مؤشر المل فا الف ريا  المنهما العالمفا للمل فا   2
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والت اااريعفا وا دارياااا التاااي الصااانا ا  وتهخاااذ راااي الحسااابان مواكباااا الت اااورات العلمفاااا 

 لحقم  ذلك الق ا .

تقروم علري عردة محراور توصريات ية متكاملرة ومجموعرة ؤ لذلك يقترح الباحث ر  

ة تهدف فري مجملهرا الري النهروض بالصرناعات اإلبداعيرة وتحقيرق التنميرة االقتصرادي

جرررراح مصررررر فرررر  صررررياغة االسررررتراتيجيات والرررررؤى المسررررتقبلية المالئمررررة، ورسررررم فن

 المحققرررة لهرررا، يتطلرررب التحررررك مرررن خرررال  ثالثرررة أبعررراد تنمويرررة مترابطرررة السياسرررات

 نوضحها فيما يلي:

 ااد ي ر س الماااو الب اارت كالمبااد ط المنااتج لهااذد النو فااا ماا    البعد الو  اتص   

 لااا البناااو  لااا خصااائص المنتجااات ا  دا فااا  البعد الثان السل  والادمات. ويعتمد  

والثقارفا  وسماتها الممفزة  واألسالفب المثلا   تاصهااا  والسفاسااات األرضاا  لتسااويقها  

رفااارتبح بحجاااي الماصصاااات االساااتثماريا الم لوباااا لتنمفاااا  صاااولها  البعرررد الثالرررث ماااا 

( و صااولها غفاار الملمو  سااا )ماا   صااوو ال بفعفااا الملموسااا )ماا  معاادات و الت ومبااان 

 ا ت اريا  و هي حاسب  وبحث وت وير(.
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 ؛يتطلب البعد الو 

إ ااادة صاافاغا دور الدولااا رااا ر ا ااا ود ااي المواإااب ال ااابا رااا مجاااو إ تااا    

السااال  والاااادمات ا  دا فاااا والثقارفاااا  ساااواو مااا  خاااالو صااافاغا القاااوا ف  المنهماااا   و 

نااون مرغااوب تبنااا سفاسااات ماا  كمااا    تاصفص الد ي المالا المناسب لهذا اللاار  

شااه ها التوساا  رااا إ  اااو  كاد مفااات للفنااون واآلداب  ومعاإااد متاصصااا رااا مجاااالت 

ا  تا  الثقارا  والمراكز التدريبفااا الدا مااا لال ت ااار وا  اادا  المجتمعااا. وياارتبح  ااذلك 

 صفاغا قوا ف  حاكما لحما ا المل فا الف ريا  والحفاظ  لا تراو مصر ا  دا ا.

 ؛أما البعد الثان 

رفاااتص  ت ااوير منهومااا مت املااا لااد ي إ تااا  وتسااويق وتصاادير الصاانا ات 

إذ إن   ا  دا فااااا والثقارفااااا   خااااذا رااااا اال تبااااار ب بفعتهااااا الااصااااا وسااااماتها الملااااايرة

الصنا ات ا  دا فا تنتج  و فا م  السل   و الادمات الرمزيا مث  األر ار والتجارب 

والصااور  وتعتمااد قفمااا المنااتج رااا إااذد الساال  والااادمات الرمزيااا  لااا رااك المسااتهلك 

النهااائا )الم اااإد  المسااتم    و المسااتادو( لل اافرة  و الف اارة  و المعنااا المتضاام  رااا 

 المنتج.
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  ؛بعد الثالثوأخيرا، ال

يرتبح بنون إ تا  السل  الثقارفا وا  دا فا  عتمد باألساس  لا االستثمار را 

األصاااوو كغفااار الملموسااااط  وبماااا يت لاااب وضااا  كاألصاااوو غفااار الملموسااااط ضااام  

مقدمااا خ ااح مصااار االسااتثماريا. وتنقساااي األصااوو غفااار الملموسااا إلاااا اااالو ر اااات  

لمعررااا ا ل ترو فااا. وترت ااز الثا فااا  لااا تاااتص األولااا  برمجفااات الحاسااب وقوا ااد ا

 ائااد المل فااا الف ريااا  والبحااث العلمااا والت ااوير  وبااراوات االختاارا   رااا حااف  تعتمااد 

الف ااا الثالثااا  لااا الجاادارة االقتصاااد ا المتمثلااا رااا دراسااات السااو   و  تااا  العالمااات 

 . التجاريا  وبناو ر س الماو الب رت )التدريب والتعلي مدت الحفاة(
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  2030  رؤياااا مصااار 2017/2018خ اااا التنمفاااا المساااتداما للعااااو الماااالي  .7

 وظارة التا فح والمتابعا وا صالا االدار .

  2021/2022 – 2018/2019نمفااا المساااتداما الا ااا متوساا ا المااد  للت .8

 وظارة التا فح والمتابعا وا صالا االدار .

درياااااس رشااااافد  المعوقاااااات الثقارفاااااا للم ااااارو  التنماااااو  االقتصااااااد    تحاااااوالت  .9

االقتصااااد الزرا اااي والصااانا ي وبنفاااا المجتمااا    الملتقاااي الااادولي األوو حاااوو 

 .2015  الجزائر   3الجزائر المعوقات الثقارفا  للتنمفا ري الجزائر  صامعا 
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دور ا  تااا  الساافنمائا رااي الصاانا ا ا  المفااا   ورقااا   بااد ا المحفساا    .10

  اال اااالو   إلاااا المنتاادت ا  المااي السااانو  األوو تحاام  نااوان بحثفااا مقدمااا

السعودت .. سمات الواق  واتجاإات المستقب     صامعاا الملك سعود الجمعفاا 

   مااارس  الممل اااا العربفااا السعاااااااود ا –تصااو الريااااا  السعاود ا لإل االو اال 

 . و  2003

 .2018قا دة البفا ات العالمفا    االقتصاد ا  دا ي  األمي المتحدة   .11

كو سلتنع  ي  رسي خاراا الصنا ات ا  دا فا: دلف  ارشاد   ترصمااا المااا  .12

والثقاري  لندن   السالي  المجلس الثقاري البري ا ي  سلسلا االقتصاد ا  دا ي

2013. 

لفلفاااا شااااو   الصااانا ات الثقارفاااا والتلففااار راااي  دوار واقتصااااد ات ووساااائ   .13

اال الو واالتصاو الحديثا  المؤتمر الدولي السنوب لمؤسسا مقاربات: الذاكرة 

   .2019  الجزائر  1والبناو الثقاري  مج

ا االقتصاااد ا المحتو  الرقمي العربي: الفرا واالولويات والتوصهااات  اللجناا  .14

 .2005واالصتما فا للربي اسفا االسنوا  

محمد مرا اتي  الصنا ات الثقارفا والمعررفا  التقرير العربي للتنمفا الثقارفااا  .15

 .2012الاامس  مؤسسا الف ر العربي   فروت  
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-13المنتد  األوروبي المتوساا ي للق ا ااات ا  دا فااا والمجتماا   األردن   .16

 .2012مايو   15

مااااؤتمر األمااااي المتحاااادة للتجااااارة والتنمفااااا حااااوو االقتصاااااد ا  اااادا ي  الاااادورة  .17

 .2012السادسا   ر  الدوحا  ق ر  ا ري 

مؤسسااا الف اار العربااي  التقرياار العربااي الاااامس للتنمفااا الثقارفااا  االقتصاااد  .18

  .2012العربي القائي  لي المعررا  ال بعا االولي   فروت  لبنان  

   ر ااامج األمااي المتحاادة ا  مااائي  م اارو  المعررااا  مؤشاار المعررااا العااالمي .19

2018. 

 .2018مؤشر المل فا الف ريا  المنهما العالمفا للمل فا الف ريا   .20

الن ااارة السااانويا لإلحصااااوات الثقارفاااا  الجهااااظ المركاااز  للتعب اااا واالحصااااو  .21

 .2019  القاإرة  سبتمبر 2017لعاو 

ويااااا  ديلااااا: ر س المااااااو إااااا ي خماااافس  االسااااتثمار االصتماااااا ي سفاسااااا تنم .22

الب ااااار   موذصاااااا  الماااااؤتمر السااااانو  الثالاااااث   ااااار   االساااااتثمار االصتماااااا ي 

ومسااااتقب  مصاااار  المركااااز القااااومي للبحااااوو االصتما فااااا والجنائفااااا  القاااااإرة  

2014.   
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وظارة التا فح والمتابعا وا صالا ا دار   الا ا متوس ا المااد  للتنمفااا  .23

 .2030  رؤيا مصر  2022-2021/   2019-2018المستداما 
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8- UNESCO, Measuring the economic contribution of 

cultural industries, UNESCO institute of statics, Monterial, 

2012.   

 ثالثا: المواقع االلكترونية:

    .لموق  الرسمي للجهاظ المركز  للتعب ا واالحصاوا -1

                        .الموق  الرسمي للحنوما المصريا -2

 .الموق  الرسمي لوظارة التعلفي العالي والبحث العلمي -3

 .الموق  الرسمي لوظارة الثقارا -4

  .الموق  الرسمي لوظارة االاار -5

 .البنك الدولي -6

 .العالمفامنهما التجارة  -7

 .األمي المتحدة -8

 .الفو سنو -9
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 الفهرس

 أوال: فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة  الموضوع

 

 

 

 ية البحث منهج

 3  إمفا البحث 

 5 م نلا البحث 

 5 إدف البحث 

 6 ررو  البحث 

 7 منهج البحث 

 8 خ ا البحث 

 9 ماهية الصناعات اإلبداعية وتصنيفاتها  المبحث االو  

 10 مفهوو الصنا ات ا  دا فا و  هتها  االووالم لب 
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 32 تصنفت الصنا ات ا  دا فا وخصائصها  الم لب الثا ي 

واقع الصناعات اإلبداعية في مصر   المبحث الثاني 

 ومتطلبات تطويرها

58 

األإمفا االقتصاد ا للصنا ات ا  دا فا ري   الم لب االوو

 مصر 

59 

الصنا ات ا  دا فا ري مصر  تحد ات  الم لب الثا ي 

 ومت لبات ت ويرإا 

94 

 121 النتائج  الخاتمة 

 124 التوصيات 

 127 المراجع 

 135 الفهرس 
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 ثانيا: فهرس الجداو  واالشكا 

رقم 
 الجدو  

 اسم الجدو / الشك 
 الجداو   -أ

رقم 
 الصفحة 

 30  موذ  الفو سنو للصنا ات ا  دا فا  1

األداو لبر امج تحسف   ف ا اال ت ار والبحث  مؤشرات قفاس  2
 والت وير

66 

الصحت العاما التا تصدر والنس  الموظ ا منها محلفا   3
 2017ابقا لللا و دوريا الصدور  او 

70 

 دد الم تللف  بالصحت واصمالي األصور النقد ا والمزا ا   4
  - 2016العفنفا والتهمفنات االصتما فا خالو  امي 

2017   

72 

الدوريات العاما التي تصدر والنس  الموظ ا منها محلفا   5
 2017-2016وخارصفا ابقا لللا ودوريا الصدور  او 

74 

متوسح  دد الم تللف  ب ركات ا تا  وتوظي  األرالو   6
السفنمائفا و رالو الففديو بالق ا  الااا واصمالي األصور  
النقد ا والمزا ا العفنفا والتهمفنات ب ركات ا تا  وتوظي   

   2017-2016األرالو السفنمائفا و رالو الففديو خالو 

79 
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الحفوان واالسماي   دد العاملف  بالمتاحت وحدائق   7
والنباتات والمنااق االاريا و المحمفات ال بفعفا و دد  

 2017الزائري  وصملا ا يرادات ابقا للنو   او 

82 

-2016مؤشرات األداو الحالفا لق ا  االاار ري  امي ) 8
2017  /2017-2018 ) 

83 

المالما األساسفا لبرامج االاار والتراو المستهدف تنففذإا   9
 2018/2019 او 

85 

رقم  
 الشك 

 اسم الجدو / الشك 
 االشكا  -ب

رقم 
 الصفحة 

 14 ا  دا  را إاار االقتصاد ا  دا ي 1

 37 تصنفت الصنا ات ا  دا فا ابقا لالو  تاد  2

 دد الصحت العاما التي تصدر ري صمهوريا مصر   3
العربفا و دد النس  الموظ ا محلفا وخارصفا خالو الفترة  

 (2013:2018)م  

42 

 ت ور  دد دور العر  السفنمائي و دد القا ات  4

 ( 2017-2013)  خالو الفترة 
44 

ت ور  دد دور المسارا العاما و دد الفر  المسرحفا   5
 (  2018-2013 خالو الفترة ) الوانفا

 

45 
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ت ور  دد دور المتاحت وحدائق الحفوان واالسماي   6
 ( 2018-2013 االاريا خالو الفترة ) والنباتات والمنااق 

46 

ت ور  دد المعار  الزرا فا والصنا فا ومعار  الفنون   7
التي  قامتها  و شاركم رفها صمهوريا مصر العربفا  

( ت ور  2017-2013 بالداخ   و الاار  خالو الفترة )
 ( 2017: 2013)     دد المنتبات خالو الفترة  

48 

 المنتبات ت ور  دد  8

 ( 2017: 2013خالو الفترة ) 
49 

 50 ( 2017: 2013ت ور  دد قصور الثقارا خالو الفترة )  9

اسهاو الصنا ات القائما  لي حقو  المؤلت ري الناتج   10
المحلي ا صمالي حسب الق ا ات كنسب م ويا للعاو  

2017 

64 

خالو   دد سا ات االرساو باالذا ا المسمو ا و المرئفا   11
 ( 2018:2013الفترة  )

76 

ت ور  دد االرالو السفنمائفا المصريا المنتجا ورخص   12
 ( 2017-2013)  بعرضها خالو الفترة

 

78 

 ت ور  دد ال تب وال تفبات المؤلفا والمترصما 13

 ( 2017: 2013خالو الفترة )  
 

87 
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           ت ور  دد المترددي   لي المنتبات خالو الفترة 14
 (2013  :2017 ) 

88 

 ت ور  دد العاملف  بقصور الثقارا   15
 ( 2017: 2013خالو الفترة ) 

 

90 

 ت ور  دد اال   ا الثقارفا والترويجفا بقصور الثقارا  16

 ( 2017: 2014خالو الفترة ) 
91 

 دد الجمعفات الثقارفا و دد العاملف   ها خالو الفترة    17
(2014  :2017 ) 

92 

ت ور  دد المؤتمرات التي  قدت او اشتركم رفها   18
صمهوريا مصر العربفا  و دد الم اركف  رفها خالو الفترة   

(2014  :2017 ) 

93 

 رامج ت وير   اط الثقارا را إاار الا ح التنمويا   19
 متوس ا و قصفرة األص  اويلا و 

106 

ت ور االستثمارات الحنومفا الموصها للادمات الثقارفا   20
 )ملفون صنفع( 

107 

االستثمارات الماصصا ألإي الم رو ات الثقارفا   21
 2019/  2018المستهدف تنففذإا  او 

109 

 


