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القوة الناعمة والصناعات اإلبداعية والثقافية:

“المناخ العالمي وفرص مصر”

أ .د .معتـــز خـورشـيـــد
وزيــــــر الــتــعــلــيــم ال ــع ــال ــي وال ــب ــح ــث الــعــلــمــي األس ــب ــق

تحظـى مصـر بقـدرات عديـدة تؤهلهـا لالضطلاع بـدور

وتنقسـم مـوارد الدولـة التـي يَغلـب عليهـا الطابـع
ِ
المعنـوي غيـر المـادي بوجـه عـام ،إلـى ثلاث مجموعـات

«القـوى الناعمـة» بصفتهـا قـوى تسـهم فـي تحـول

تعتمـد علـى:

ريـادي علـى مسـتوى المنطقـة العربيـة فـي مجـال
مصـر إلـى مجتمـع معرفـي مُ بـدع ،وتدعـم جهـود التنميـة
المسـتدامة ،باإلضافـة إلـى تأكيـد الـدور المصـري فـي
التأثيـر الثقافـي علـى مسـتوى محيطهـا اإلقليمـي
العربـيُ .
وتعـرَّف القـوة الناعمـة ( )Soft Powerباعتبارهـا
«اسـتقطاب آخريـن وجذبهـم عبـر آليـات تقـوم علـى
اإلقنـاع والجاذبيـة ،باالعتمـاد بشـكل أكبـر علـى مـوارد

•ثقافـة الدولـة ُ
المتضمنـة للعناصـر الجاذبـة فـي
ِ
قيـم المجتمـع العليـا أو النخبويـة ،كاألدب والفـن
والتعليـم ،والشـعبوية التـي ُت ْمتـع الجماهيـر
كاإلعلام والمسلسلات وأنمـاط اسـتهالك
الطعـام والمالبـس ،وغيرهـا،

ناعمـة غيـر ماديـة؛ مثـل الثقافـة ،واألدب ،والفنـون،

•القيـم السياسـية للدولـة (المطبقـة داخليًـا

والقيـم السياسـية ،وشـرعية السياسـات الخارجيـة،

وخارجيًـا) التـي ُتقـاس في غالب األحيان بمؤشـرات

لتحقيـق النواتـج المنشـودة».

الديمقراطيـة والحوكمـة الرشـيدة،

القوة الناعمة
تتميـز القـوة الناعمـة بمعياريـن رئيسـين :يعتمـد
المعيـار األول علـى «نعومـة أسـاليب ممارسـة
القـوة» التـي تعنـي باألسـاس تراجـع الطابـع المـادي
وغلبـة الطابـع المعنـوي النفسـي الفكـري ،مـن خلال
«القـدرة علـى التأثيـر فـي اآلخريـن عبـر اآلليـات الجاذبـة أو
االسـتقطابية التعاونيـة ،أو اإلقنـاع» .ويختـص المعيـار

•سياسـات الدولـة الخارجيـة إذا كانـت ذات سـلطة
معنويـة أخالقيـة ،تبتعـد عـن االنفراديـة وتتسـم
بالعدالـة واإلنصـاف.
ومــن هــذا المنطلــق ،تعتمــد القــوة الناعمــة
باألســاس علــى ثقافــة قوميــة وسياســات جاذبــة.
غيــر أن التوجهــات الحديثــة فــي هــذا الشــأن ،توضــح
إمكانيــة أن تكــون مــوارد القــوى الصلبــة أو الماديــة

الثانـي «بنعومـة مـوارد الدولـة» أي القـدرة علـى تحقيـق

أحــد مــوارد القــوة الناعمــة .فقــد تنتــج الجاذبيــة

األهـداف المرغوبـة مـن خلال جاذبيـة الدولـة وصورتهـا

واالســتمالة عــن مصــادر عســكرية أو اقتصاديــة،

أساسـا على موارد يغلب
الذهنية اإليجابية التي تعتمد
ً

مــن خــال إعجــاب اآلخر يــن بصــورة الدولــة كنمــوذج

عليهـا الطابـع غيـر المـادي؛ مثـل ثقافتهـا ومبادئهـا

للنجــاح االقتصــادي ،ودورهــا فــي تقديــم مســاعدات

وقيمهـا ،وسياسـاتها الداخليـة والخارجيـة ،علـى نحـو
ً
تعاطفـا مـن الـدول األخـرى مـع سياسـاتها
يخلـق

التنميــة المســتدامة ودعــم أهدافهــا ،أو اإلعجــاب
بالدولــة كنمــوذج للتفــوق العســكري وتوظيفــه

وأهدافهـا.

ألغــراض إنســانية مشــروعة.
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الصناعات اإلبداعية والثقافية
ُتعـــد «الصناعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة» المصـــدر
الرئيـــس إلنتـــاج القـــوى الناعمـــة لبلـــد مـــا ،وهـــي تعتمـــد
مـــن حيـــث المبـــدأ علـــى توفـــر رأس مـــال بشـــري «مُ بـــدع»
قـــادر علـــى التطويـــر والتحديـــث واالبتـــكار .فهـــي ُتنتـــج
س ً
ـــلعا وخدمـــات رمز يـــة ،مثـــل :األفـــكار والـــرؤى والتجـــارب
والصـــور والموســـيقى والفنـــون بأنواعهـــا ،باالرتـــكاز علـــى
أصـــول غيـــر ملموســـة .حيـــث تعتمـــد قيمـــة المنتـــج فـــي
هـــذه النوعيـــة مـــن الســـلع والخدمـــات الرمزيـــة علـــى
فكـــر المســـتهلك النهائـــي (المشـــاهد ،أو المســـتمع،

تُعـــد «الصناعـــات اإلبداعيـــة
والثقافيـــة» المصـــدر الرئيـــس
إلنتـــاج القـــوى الناعمـــة لبلـــد ما،
باعتبارهـــا تعتمد من حيث المبدأ
علـــى توفـــر رأس مـــال بشـــري
«مُ بـــدع» قـــادر علـــى التطويـــر
والتحديـــث واالبتـــكار.

أو المســـتخدم بشـــكل عـــام) للشـــفرة ،أو الفكـــرة،
َّ
المتضمن في المنتج.
أو المعنى

أنواع الصناعات اإلبداعية والثقافية

بدورهـــا إلـــى وســـائط ســـمعية وبصر يـــة (مثـــل :التلفـــاز،

فـــي ظـــل تزايـــد الـــدور االبتـــكاري والمعرفـــي والتنمـــوي

والمذيـــاع ،والســـينما ،والمســـجالت) ،ووســـائط النشـــر

للصناعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة ،قـــام عـــدد مـــن

والطباعـــة (مثـــل الكتـــب ،والمنشـــورات ،ووســـائل

المؤسســـات الدوليـــة واإلقليميـــة بالمفاضلـــة بيـــن

اإلعـــام األخـــرى) ،والوســـائط التكنولوجيـــة (مثـــل:

نوعياتهـــا ،ووضـــع التصنيفـــات المالئمـــة لهـــا؛ بهـــدف

المحتـــوى الرقمـــي ،والبرمجيـــات ،وألعـــاب الفيديـــو)،

صياغـــة خططهـــا اإلنمائيـــة ورســـم سياســـاتها
َّ
وتتبنـــى منظمـــة
للعلـــوم والتكنولوجيـــا واالبتـــكار.

أمـــا البعـــد الرابـــع واألخيـــر فيختـــص بخدمـــات التصميـــم
(مثـــل :الجرافيـــك ،والموضـــة ،والمجوهـــرات ،والديكـــور)،

ً
تقســـيما
األونكتـــاد ( )UNCTADعلـــى ســـبيل المثـــال،

والخدمـــات اإلبداعيـــة األخـــرى (مثـــل :اإلعـــان،

رباعـــي األبعـــاد يفـــ ِّر ق بيـــن المنتجـــات الثقافيـــة ،والفنـــون

والعمـــارة ،والخدمـــات الثقافيـــة األخـــرى) .ومـــن أجـــل
قيامهـــا بمهامهـــا القانونيـــةَّ ،
تتبنـــى المنظمـــة العالميـــة

والبصر يـــة والرقميـــة ،وخدمـــات التصميـــم والخدمـــات

للملكيـــة الفكريـــة ( )WIPOتقســـيم المنتجـــات

االســـتعراضية والبصريـــة ،والوســـائط الســـمعية
اإلبداعيـــة األخـــرى .ويفـــ ِّر ق شـــكل ( )١فـــي تناولـــه
للمنتجـــات الثقافيـــة بيـــن التـــراث الثقافـــي (مثـــل الحـــرف
الفنيـــة ،والتعبيـــر عـــن التقاليـــد ،والمهرجانـــات الثقافيـــة،
والمســـارح الشـــعبية) ،والمواقـــع الثقافيـــة (مثـــل
المواقـــع األثر يـــة والمتاحـــف ،والمكتبـــات ،والمعـــارض).

الثقافيـــة واإلبداعيـــة إلـــى :اإلعالنـــات ،واألفـــام الروائيـــة،
والموســـيقى ،والفنـــون االســـتعراضية ،والنشـــر،
والبرمجيـــات ،والتلفـــاز ،والمذيـــاع ،والفنـــون البصريـــة
والجرافيـــك ،بصفتهـــا منتجـــات تخضـــع لقواعـــد حقـــوق
الملكيـــة الفكريـــة.

ويقســـم البعـــد الثانـــي المنتجـــات اإلبداعيـــة إلـــى
ِّ

الصناعـــات اإلبداعيـــة والثقافيـــة
في المؤشرات الدولية

الرســـم ،والنحـــت ،والتصويـــر) .أمـــا البعـــد الثالـــث

تسـعى المؤشـرات الدوليـة للتنميـة إلـى قيـاس

للمنتجـــات اإلبداعيـــة فيختـــص بالوســـائط الســـمعية

المخرجـات الثقافيـة واإلبداعيـة كأحـد مخرجـات

والبصر يـــة والرقميـــة والنشـــر والطباعـــة التـــي تنقســـم

االبتـكار ،حيـث يقيـس الدليـل الدولـي لالبتـكار (Global

الفنـــون االســـتعراضية (مثـــل :المســـرح ،والموســـيقى،
والماريونـــت ،والرقـــص) ،والفنـــون البصريـــة (مثـــل
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﻧﻜﺘﺎد وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻣﺜﻞ :اﻟﺤﺮف اﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ،
واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺎرح اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺜﻞ :اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ،واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت،
واﻟﻤﻌﺎرض

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ

ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

اﻟﻔﻨﻮن اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ
ﻣﺜﻞ :اﻟﻤﺴﺮح ،واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،واﻟﻤﺎرﻳﻮﻧﺖ ،واﻟﺮﻗﺺ

اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﻣﺜﻞ :اﻟﺮﺳﻢ ،واﻟﻨﺤﺖ ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
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اﻟﻨﺸـــــﺮ
واﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ
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 ،)Innovation Indexومؤشـر المعرفـة العالمـي
( ،)Global Knowledge Indexمعدالت أداء الدول في
مجـال االبتـكار واإلبـداع مـن خلال نسـبة الصـادرات
اإلبداعيـة والثقافيـة إلـى إجمالـي التجـارة الخارجيـة،
وعـدد األفلام الروائيـة الوطنيـة المنتجـة بالدولـة لـكل

اﻟﺘﺼﻤــــﻴـــــــــﻢ
ﻣﺜﻞ :اﻟﺠﺮاﻓﻴﻚ ،واﻟﻤﻮﺿﺔ ،واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات ،واﻟﺪﻳﻜﻮر

مليـون نسـمة مـن السـكان ،وحجـم أسـواق الترفيـه
واإلعالن لكل ألف نسـمة من السـكان ،وحجم قطاع
الطباعـة والنشـر وباقـي وسـائل اإلعلام كنسـبة مـن
حجـم إنتـاج الصناعات التحويلية ،وصـادرات المنتجات
الثقافيـة كنسـبة مـن جملـة التجـارة الخارجيـة.
وتعكـس مؤشـرات التنميـة الدوليـة وجـود زيـادة

ﺧﺪﻣﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ أﺧﺮى
ﻣﺜﻞ :اﻹﻋﻼن ،واﻟﻌﻤﺎرة ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى

مضطـردة فـي حجـم الطلـب علـى السـلع الثقافيـة
واإلبداعيـة والعائـد ُ
المتحقـق مـن إنتاجهـا وتسـويقها؛
إذ َّ
مثلـت عوائـد الصناعـات اإلبداعيـة والثقافيـة علـى
المسـتوى العالمـي فـي عـام  ٢٠١٥نحـو ( )٢,٢مليـار دوالر
ً
وفقـا لدراسـة اتجاهـات المسـتقبل -القطـاع
أمريكـي،
الثقافـي اإلبداعـي ،وحققـت السـوق العالمـي لمنتجـات
القطـاع الثقافـي نمـوا سـنويًّا بلـغ نحـو ( )%٧,٣٤مـن

وﺳﺎﺋﻂ ﺳﻤﻌﻴﺔ وﺑﺼﺮﻳﺔ

الناتج اإلجمالي العالمي ،مُ حققا عائدات تصدير عالمية
بلغـت ( )٥,٩مليـار دوالر أمريكـي ،خلال الفتـرة مـن - ٢٠٠٢

ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﻠﻔﺎز ،واﻟﻤﺬﻳﺎع ،واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،واﻟﻤﺴﺠﻼت

 .٢٠١٥كما زاد استهالك السلع اإلبداعية بالدول العربية
فـي غـرب آسـيا بمعـدل ( ،)%٥١٨وفـى قـارة إفريقيـا
بمعـدل ( )%٢٥٩خلال الفتـرة الزمنيـة نفسـهاُ .
وتشـير
المؤشـرات الدوليـة إلـى أن واردات الـدول العربيـة

وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺘﺐ ،واﻟﻤﻨﺸﻮرات ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﺧﺮى

بشـمال إفريقيـا وغـرب آسـيا مـن السـلع والخدمـات
اإلبداعيـة قـد َ
نمـت بنسـبة متوسـطة تتعـدى ()%٢٦
خلال السـنوات ( ،)٢٠٠٨ - ٢٠٠٥وهـو مـا يُمثـل ً
فرصا واعدة
لتسـويق إنتـاج مصـر مـن السـلع والخدمـات اإلبداعيـة
والثقافيـة حـال َتبنيهـا السـتراتيجيات أكثـر جاذبيـة فـي
هـذا المجـال .وقـد شـهدت الحقبـة األولـى مـن األلفيـة
الثالثـة مـن ناحيـة أخـرى ،احتلال الصيـن للمرتبـة األولـى

واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

فـي صـادرات السـلع اإلبداعيـة والثقافيـة بحجـم ()٨٤,٨
مليـار دوالر ،وبمعـدل نمـو سـنوي متوسـط يُقـدر بنحـو

ﻣﺜﻞ :اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ ،واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ،وأﻟﻌﺎب اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

( ،)%٣,٤فـي حيـن جـاءت الواليـات المتحـدة األمريكيـة
فـي المرتبـة الثانيـة بحجـم صـادرات يصـل إلـى ()٣٥,٠
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ً
فرصـا مالئمـة لعـودة الريـادة المصريـة فـي
يُوفِّـر
مجـال القـوى الناعمـة ،بعـد التراجـع الـذى شـهدته

تُشـــــير مؤشـــرات التنميـــة

السـنوات الماضيـة.

العالميـــة إلـــى أن الـــدول التـــي

الصناعات اإلبداعية المصرية

فـــي مجـــاالت التقـــدم العلمـــي

توضـح مؤشـرات االقتصـاد والتكنولوجيـا الدوليـة ،أن

حققـــت معـــدالت أداء مرتفعـــة
والتكنولوجــي والمعرفــي ،توجِّــه
نســـبة عاليـــة مـــن إنفاقهـــا

أداء مصـر يمثـل نقطـة انطلاق مناسـبة نحـو تطويـر
قواهـا الناعمـة وزيادة إنتاجها من الصناعات الثقافية

الرأســـمالي لصالـــح األصـــول

واإلبداعيـة ،ومـن َّ
ثـم عـودة دورهـا الرائـد فـي محيطهـا

المنتجـــة للقـــوى الناعمـــة.

اإلقليمـي ،إذ تحتـل مصـر المرتبـة الــ ( )٤٣فـي مؤشـر
صـادرات الخدمـات اإلبداعيـة والثقافيـة ،والمركـز الــ
( )٣٩فـي مؤشـر صـادرات السـلع اإلبداعيـة بمؤشـر
المعرفـة العالمـي فـي عـام ( .)٢٠١٨فـي حيـن ُتقـدَّ ر

مليـار دوالر (أي نحـو نصـف عوائـد الصـادرات الصينيـة)،

معـدالت أدائهـا بدليـل االبتـكار العالمـي بالمرتبـة الــ

ومعـدل نمـو سـنوي متوسـط ( ،)%٢,٧تلـي ذلـك فـي

( )٢٨من ضمن ( )١٢٦دولة في مجال السلع اإلبداعية

الترتيـب ألمانيـا بحجـم صـادرات ( )٣٤,٤مليـار دوالر

فـي عـام ( ،)٢٠١٨ومـن َّ
ثـم َت ْعتبـر التقاريـر الدوليـة لإلبداع

ومعـدل نمـو سـنوي متوسـط يقـدر بنحـو (.)%٢,٤٤

واالبتـكار هـذا األداء كإحـدى نقـاط التميـز النسـبي فـي

كمـا ُتشـير مؤشـرات التنميـة العالميـة إلـى أن

مجـال القـوى الناعمـة .بيـد أن َت ُّ
حقـق ذلـك يتطلـب

الـدول التـي حققـت معـدالت أداء مرتفعـة فـي

بالمثـل زيـادة اسـتثمارات مصـر فـي األصـول غيـر

مجـاالت التقـدم العلمـي والتكنولوجـي والمعرفـي،

الملموسـة األخـرى المرتبطـة بمجـاالت القـوى

توجِّـه نسـبة عاليـة مـن إنفاقهـا الرأسـمالي لصالـح
األصـول المنتجـة للقوى الناعمـة؛ إذ ّ
مثلت الصناعات

الناعمـة ،مثـل حقـوق الملكيـة الفكريـة (حققـت مصـر
المركز ال  ٦٩عالميًا) ،وإنتاج العالمات التجارية (احتلت

اإلبداعيـة والثقافيـة بالواليـات المتحـدة األمريكيـة

مصـر المركـز ١٠١دوليًـا) ،والتصميمـات الصناعيـة (جـاء

علـى سـبيل المثـال نحـو ( )%٧,٧٥مـن الناتـج المحلـي

ترتيـب مصـر فـي المرتبـة  ٥٧علـى المسـتوى العالمي)

اإلجمالـي فـي بدايـة األلفيـة الثالثـة ،كمـا سـاهمت
فـي توفيـر مـا يقـدر بنحـو ( )%٥,٩مـن فـرص العمـل
علـى المسـتوى القومـي .وقـد سـاهمت الصناعـات
اإلبداعيـة والثقافيـة بالمملكـة المتحـدة بالمثـل فـي
إنتـاج عائـد بلـغ ( )١١٢بليـون جنيـه إسـترليني فـي عـام
( ،)٢٠٠٢بينمـا أتاحـت هـذه النوعيـة مـن الصناعـات

ويتضـح ممـا سـبق أهمية صياغة مصر السـتراتيجية
تنمويـة ورسـم سياسـات مـن شـأنها تأكيـد تميزهـا
النسـبي فـي مجـال القـوى الناعمـة ،مـن خلال زيـادة
حجـم إنتاجهـا وصادراتهـا مـن السـلع والخدمـات
اإلبداعيـة والثقافيـة ،بهـدف عـودة تأثيرهـا الثقافـي

مـا يعـادل ( )١,٣مليـون فرصـة عمـل .ويتضـح مـن

فـي محيطهـا العربـي والشـرق أوسـطي ،ودعـم

المؤشـرات السـابقة بوجـه عـام ،أن أسـواق السـلع
والخدمـات اإلبداعيـة والثقافيـة ُتمثـل شـريحة مـن

جهودهـا لتحقيق اسـتدامة النمـو واالرتقاء بمعدالت
اإلنتاجيـة ،وهـو مـا سـينعكس بالضـرورة علـى مسـار

حجـم الطلـب العالمـي تتسـع بمـرور الوقـت ،وبمـا

التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي مصـر.
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ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ودﻋ ــﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘــﺮار  -ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ))2021
اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴًّﺎ

اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﻹﻣﺎرات

اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﻄﺮ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣـــﺼــــــﺮ

ﻛـﻨـــﺪا

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻮﻳﺴﺮا

ﺟﺎءت ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 34

ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ

أﻫﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ " "Familiarity

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ " "International Relations

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ " "Inﬂuence

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث ""Culture & Heritage

اﻟﺴﻤﻌﺔ " "Reputation

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت ""Media & Communication

اﻟﺘﺠﺎرة واﻷﻋﻤﺎل " "Business & Trade

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻠﻮم ""Education & science

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ " "Governance

اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺸﻌﺐ ""People & Values
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