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Transformation of Malaysia to knowledge Economy Drivenگذر  محور دانش اقتصادي مالزیا     

موتور رشد دانش اقتصادي

خدمات و ساخت تکنولوژي متوسط

ساخت  مجتمع  

محور دانش 

 

محور نوآوري             

محور تولید

محور سرمایه گذاري                                         

ساخت تکنولوژي و خدمات باال

ساخت  مجتمع  

تولیدکننده هاي  اولیه

راه اندازي شد MSCشرکت  1996در آگوست سال 

شوراي عمل اقتصاد ملی، مالزي: منبع                                                                                   

.مالزي مسیر اقتصادي خود را از جامعه کارگر محور ي به دانش محور تغییر می دهد

محور سرمایه گذاري                                         

محور کار

مالزي بمنزله صادرکننده تکنولوژي
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                       An Original Malaysian Innovationنوآوري اصلی مالزي 

.این محدوده ویژه بگونھ اي  زمینھ آزمایش جھاني است.  مالزي تقریبًا نوع و روش زندگي و کار را تغییر مي دھد  MSCشرکت 
MSC Malaysia was about changing the way we live and work … this special area was to be a global test-bed

the new roles of government;              وظایف جدید حکومت

new cyber laws and guarantees        قوانین جدید نرم و ضمانتnew cyber laws and guarantees        قوانین جدید نرم و ضمانت

G2B and B2B collaborations;              G2B,B2B  ھمکاریھاي

new broadcasting;                          آژانس ھاي خبري جدید

education;                                         تحصیالت و آموزش

delivery of healthcare; and           ارائھ مراقبتھاي بھداشتي  و
 

new technologies …                                 تکنولوژي مدرن
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MSC MALAYSIA MILLESTONES & NATIONAL ROLLOUT
مالزي MSCتوسعھ و نقاط عطف ملي 

در مالزي MSCایجاد موفقیت آمیز  : مرحله اول

شهرك نرم 5تشکیل 

مالزي MSCگسترش شرکت ملی : مرحله دوم تبدیل مالزي به یک جامعه :مرحله سوم 

علمی

مالزیاNVMSCامکان تحول ملی توسط 

تسریع رشد شرکت بمنزله مرکز اطالعات و فناوري ارتباطات جهانی و بازنگري انگیزه ها  : جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی. 1

براي تشویق تحقیق و توسعه و جذب

محلیICTبه سایر نقاط کشور و افزایش صنعت  MSCتوسعه شرکت : ساخت صنعت اطالعات و فناوري ارتباطات محلی. 2

افزایش بکارگیري و پذیرش تولیدات و خدمات اطالعات و فناوري ارتباطات جدید محلی  : اجتماعی -افزایش توسعه اقتصادي. 3

سایبرجایا بمنزله  
مرکز خبري ملی
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 MSCمالزيmscشوراي اجرایی 
MALAYSIA  IMPLEMENTATION 

COUNCIL (ICM)
Annual meeting ICM chaired by 
YAB PM comprises Key Ministers 
& Government Agencies, oversees 
implementation of MSC Malaysia

شوراي اجرایی مالزي درجلسه ساالنه که به  
ریاست نخست وزیر  ومتشکل از وزراي کلیدي  
و آژانسهاي حکومتی تشکیل می شود بر نحوه 

.مالزي نظارت می نمایدSC  Mفعالیت  

INTERNATIONAL ADVISORY PANEL
پنل مشاوره جهانی

Chairman : Prime Minister of Malaysia
نخست وزیر مالزي: رییس

A group of leading CEO's and 
International Experts who provide 
counsel to the Malaysian Government 
in shaping Multimedia Super Corridor 
(MSC Malaysia).

گروهی از مدیران اجرائی و متخصصین جهانی که به 

مالزي مشورت     MSCدولت مالزي در شکل گیري 

MSC MALAYSIA GOVERNANCE
مالزي MSCحکومت مداري ) مدیریت(

 STEERING COMMITTEESکمیته هاي مدیریتی
Flagship Coordination Committee (FCC) – An annual meeting which is co chaired

by the Chief Secretary to the Government and the Chief Executive Officer of MDeC, to whom all the 
flagships under the Government of Malaysia, reports the progress, identifies 

issues and suggests the next necessary steps
براي بخش هاي تحت نظر دولت  مالزي،   MDECبرگزاري جلسه ساالنه با همکاري رئیس دولت  و رئیس اجرائی – کمیته هماهنگ کننده 

.گزارشات پیشرفت ؛انتشارات هویتی و پیشنهادات ضروري اقدامات آتی 

مالزي مشورت     MSCدولت مالزي در شکل گیري .مالزي نظارت می نمایدSC  Mفعالیت  
.می دهند
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شرکت توسعه چند جانبه اي

Our mandate 
“Co-ordination, promotion and development of 

information communication technology (ICT) 
industry and selected services in the MSC and 

Malaysia.” Perintah Menteri-Menteri Kerajaan 
Persekutuan (No. 2) 2004

:دستور کارما

هماهنگی ،ارتقا، و توسعه  صنعت تکنولوژي ارتباطات و اطالعات و  

و مالزي MSCخدمات انتخابی  در  و مالزي MSCخدمات انتخابی  در 

Vision
Leadership in the information age

چشم انداز

رهبري در عصر اطالعات

mission
To realise Malaysia as a global hub and preferred 

location for ICT and multimedia innovations, 
services and operations

مأموریت 

تحقق بخشیدن به مالزي بمنزله مرکز جهانی و محل منتخب و 
مناسب براي فن آوري اطالعات  و ارتباطات جدید و اختراعات چند  

رسانه اي ، خدمات و عملیات  
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تغییرمالزي بھ جامعھ علمي
مالزي بھ مرکز  MSCتوسعھ 

اطالعات فن آوري و ارتباطات 
جدید جھاني

موفق در مالزي MSCایجاد 

محورمرکزي سایبرجایا

مالزیاMSCگسترش ملي و نقاط عطف 

بکار گیري تکنولوژي در بخشهاي اقتصادي 

بمنظور هدایت تولید و نوآوري

 حلهاي راه ایجاد جوش و جنب پر مرکز مالزي

ICTمنتهی اي شبکه صادرات وضعیت به  که است 

 افزایش به منجر ICT بکارگیري شیوع .شود می

گردد می جامعه کل سطح در زندگی کیفیت

منبعی است براي مزایاي رقابت ملی   ICTتقویت

وب محورها

شرکت جهانی، افزایش شاخص هاي   250

فعلی و مصرفی، موارد جدید بمنظور توسعه  

ملی، هماهنگ سازي چهارچوب جهانی  

قانون سایبر، ارتباط با جهان بمنظور 

یادگیري سایتهاي هوشمند

یک محور
شرکت جهانی 50

کاربر شاخص 7راه اندازي 
چهارچوب رهبري جهانی سایبرالو

سایبرجایا بمنزله شهر هوشمند هدایت 
کننده جهان

محورمرکزي سایبرجایا
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2خالصه ارزش ایجاد شده در مرحله 

)2004-2010(مالزي  2مرحله 

2دستاوردهاي مرحله

بیلیون 35,73دهش ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی        

تغییر صنعت محلی از تاجر به صادرکتتده

برابر 6,2رشد صادرات 

جهانی ICTتقویت موقعیت بمنزله مرکز  جهانی ICTتقویت موقعیت بمنزله مرکز 

بیلیون رسیده است 27,8به % 60سرمایه گذاري با اولین اطالعات فروش مستقل در 

محلیICTتنوع صنعت 

نسبت به  کل در آمد%  31ایجاد زیر مجموعه هاي جدید با مشارکت 

در ماه RM4,542شبکه شغل جدید با حقوق متوسط  83,841ایجاد شغلهاي با ارزش باال   

ایجاد طبقه جدید ورود اطالعات

.فرصت شغلی اضافی را فراهم می آورد 1670تکنولوژي کار آفرینی پرورش داده می شود که  668
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MSC MALAYSIA STATUS COMPANIES VALUE-ADDED CONTRIBUTION TO GDP
مالزي در دهش ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی   MSCوضعیت شرکتهاي 

مشارکت در تولید ناخالص داخلی مالزي
)  به  در صد( 

مالزي به    MSCدهش  ارزش افزوده 
)RM(تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی مالزیا
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مالزیا، داستانهاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی MSCموفقیت 

مالزي را بعنوان مقصد سرمایه گذاري انتخاب کرده اند MSCشرکت هاي چند ملیتی که 

خدمات مشترک منطقھ اي 
جھاني-

مراکز جابجایي با منشا 
بین المللي
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مالزیا، توسعه ابعاد بین المللیMSCداستانهاي موفقیت 

.شرکت هاي مالزیایی تغذیه می شوند بطوریکه به حد جهانی برسند

تکنولوژي اطالعات

اشتراک خدمات

رسانه هاي خالق
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مالزي MSCمالزي                                        رقابت جھانيMSCدستاوردھاي جھاني 

 20تکنولوژي پیشرفته بومی مالزي در 
.فرودگاه جهانی اجرا می شود

تکنولوژي مورداستفاده اریکسون و موبایل 
چینی

نرم افزار بیو اطالعاتی که به مؤسسه 

براي جستجو و تحقیق  lvyتحقیقاتی لیگ 
.در زمینه  سرطان بکار می برد

پیشرو در زبانهاي آسیایی قابل اجرا در 
آمریکاي شمالی و خاور میانه

متقاضی تجاري منجمله   5000بیش از 
گوگل 

مرکز سه بازار تاپ در دریا و سایت نیازهاي 
شغلی بر خط در هند
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مالزیا MSCسایبر سیتیهاي و سایبر سنترهاي 

مورد در دره ي کالنگ  15
مورددر ایالتها 7

مراکز وشهرهاي  (کامال عملیاتی  سایبر سیتیها و سایبر سنترها
)صنعتی
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دو سایبر سنتر جدید  

MSC  در مالزي شناسایی
شده است 

مالزي  MSCجدید) مراکز صنعتی (سایبر سنترهاي:  2010موارد بر جسته سال 

مالزيMSCسایت تصویب شده جدید براي توسعه  2

محل طراحی شده در   4

 MSCسایبر سنترهاي 
مالزي وجود دارد
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انتقال مالزي بھ جامعھ علمي
مالزي بھ مرکز  MSCتوسعھ 

اطالعات فن آوري و ارتباطات 
جدید جھاني

موفق در مالزي MSCایجاد 

محور مالزي سایبرجایا

در حال حرکت است ٣مالزیا بھ سمت مرحلھ 
MSC MALAYSIA IS MOVING TOWARDS PHASE 3

بکار گیري تکنولوژي در بخشهاي اقتصادي 

بمنظور هدایت تولید و نوآوري

 حلهاي راه ایجاد جوش و جنب پر مرکز مالزي

ICTمنتهی اي شبکه صادرات وضعیت به  که است 

 افزایش به منجر ICT بکارگیري شیوع .شود می

گردد می جامعه کل سطح در زندگی کیفیت

منبعی است براي مزایاي رقابت ملی   ICTتقویت

وب محورها

شرکت جهانی، افزایش شاخص هاي   250

فعلی و مصرفی، موارد جدید بمنظور توسعه  

ملی، هماهنگ سازي چهارچوب جهانی  

قانون سایبر، ارتباط با جهان بمنظور 

یادگیري سایتهاي هوشمند

یک محور
شرکت جهانی 50

کاربر شاخص 7راه اندازي 
چهارچوب رهبري جهانی سایبرالو

سایبرجایا بمنزله شهر هوشمند هدایت 
کننده جهان

محور مالزي سایبرجایا
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حرکت بسوي تغییر اقتصاد مالزي

و افزایش  )نوآوري(تقویت راههاي جدید براي انجام 
)رقابت(تولید

ICTتوانمندي جهت کاربرد فراگیر و ورود

گذر مالزي به اقتصاد جدید دیجیتالی

در  ) واحد انرژي فیزیک هسته اي(اجازه به تغییر کوانتومی 
مدت زمان کوتاه

)نتایج بزرگ سریع( 

علم، تکنولوژي، کارآفرینی و نوآوري محور  رشد اقتصادي  -
مشارکت خصوصی، عمومی هوشمند ، بازدهی بیشتر و نوآوري بزرگتر -

اقتصاد جدید دیجیتالی
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درمالزیا  MSCمرحله سوم

مورد ضروري   6

براي افزایش کیفیتICTکاربرد فراگیر 

زندگی در سطوح جامعه 

مالزي مرکز جنب و جوش و ایجاد راه حل ها و 

براي ایجاد شبکه صادراتی  ICTهدایتهاي

ورود اطالعات و تکنولوژي به بخشهاي اقتصادي 

جهت هدایت تولید و نوآوري

بمنزله منبع مزایاي رقابت ملی ICTتفویت      تسریع انتقال دیجیتالی در سراسر دولت ماشینیچهارچوب اقتصادي دیجیتالی نوآورانه

This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


مالزي MSCتجربه جهانی 
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مالزیا MSCتجربه جهانی 

  کویت

اداره کل مشاوره به  :پروژه
اطالعات سجلی براي اجراي  

کارت هوشمند ملی
میلیون کارت صادر شده براي  3

افراد واجد شرایط

کامبوج و ویتنام

 اجراي پروژه  هوشمند مدرسه
تحت برنامه همکاري فنی 

EPUمالزي

یرانا

ملی تجارت  استراتژي
الکترونیک

تقشه راه براي  وزارت 
بازرگانی جهت بهبود جامع 

بخش تولید و رقابت پذیري  

پادشاهی عربستان  

سعودي

مدل  توسعه بانکداري اسالمی
کشور  53براي  ITاستراتژي

عضو

ایران
مطالعات امکان سنجی  براي  

خراسان  نوآوري و تکنولوژي
رضوي، ناحیه اي از سرزمین 

بحرین پادشاهی

مشاور در اجراي کارت : پروژه
هوشمند ملی براي کارتهاي 
سازمان مرکزي اطالعات 

پادشاهی عربستان  

سعودي

استراتژي طرح کلی :پروژه 
براي  دانش بر پایه اجزا 

رواندا

مشاوره به اداره  :پروژه
تکنولوژي اطالعات رواندا 

بمنظور کمک به اجراي   رضوي، ناحیه اي از سرزمین 
مشهد به گلبهار، از طریق 
وابستگی متقابل و توسعه 

همکاري با گروه هاي صنعتی 
مربوطه از طریق قراردادهاي  

اقتصادي اجتماعی

هوشمند ملی براي کارتهاي 
سازمان مرکزي اطالعات 

میلیون 2تا  800,000بحرین 
صادر شده

استراتژي طرح کلی :پروژه 
براي  دانش بر پایه اجزا 

صنایع علم اقتصادي شهر 
مدینه

تکنولوژي اطالعات رواندا 

بمنظور کمک به اجراي  
      NICI 4با همکاري 

وزارتخانه 
سیستم در صورت اجرا بطور 
مستقیم بر جمعیت رواندا 

.تأثیر می گذارد

کره

عضو پنل شبکه فیلم هاي 
آسیایی، کره، کوکا در ناحیه 
ایجاد مفاهیمدیجیتال و چند 

رسانه

لبنان

هاي کارت هوشمند  پروژه
دولت الکترونیک براي تقریباً 

میلیون کاربر کارت  2,6
هوشمند لبنانی 

پادشاهی عربستان  

سعودي

پروژه دولت الکترونیک مدینه

نیجریه

توسعه طرح جامع پارك 
تکنولوژي 
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خانم نسرین خورشیديخانم نسرین خورشیدي: : مترجممترجم
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