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هذا العام، هو تقرير يشررارف في نشررر  كل من جامعة كورنيل  العاشرررةنسررهته ، الذي تصرردر 2016مؤشررر االبتكار العاملي 

واملعهرد اووروبي ددارة اوعمرال إلادنسرررررررررررررريراد  واملنظمرة العرامليرة للملكيرة الفكريرة إلالويبو، وحي  حرد  وكراالت اوم  املتحردة 

 .املتخصصة 

 

نشرررررر سرررررنويا منذ عام  ية بالنسررررربة ملديري اوعمال وواضرررررتي السرررررياسرررررات ، أداة قياس رئيسررررر2007وقد بات املؤشرررررر، الذي يس

وغيره  مّمن يريدون االطالع على حالة االبتكار في العال . ويسررررررررررررررتخدم واضررررررررررررررعو السررررررررررررررياسررررررررررررررات ورواد اوعمال وغيره  من 

من خبرات شرررررركاء 2016قد اسرررررتفادت دراسرررررة املؤشرررررر للعام قدم املحرز. و أصرررررحاا املصرررررالس املؤشرررررر باسرررررتمرار لتقيي  الت

واتحاد الصرررناعة الهندي وشرررركة  (IMP³rove) واوكاديمية اووروبية ددارة االبتكارات A.T. Kearney وه  شرررركةاملعرفة، 

ويسرررررررربند املؤشررررررررر على كل من بيانات  اتية وموضرررررررروعية  .،  ضررررررررافة  اى مجلي اسرررررررربشرررررررراري مكّون من خبراء دوليين(du) دو

االت، و البنل الدواي واملنتد  االقتصرررررادي العاملي ويخ رررررع مسرررررتمدة من مصرررررادر عدة، بما في  لل االتحاد الدواي لالتصررررر

 . املؤشر لتدقيق  حصائي مستقل يجريه املركز املشترف للبحوث التابع للمفوضية اووروبية

 

ويهدف تقرير املؤشررررررررررررررر باوسرررررررررررررراس  اى ترتيب القدرات االبتكارية القتصررررررررررررررادات العال  ونتائجها. ويقّر التقرير بدور االبتكار 

للنمو واالزدهرررررار في امليررررردان االقتصرررررررررررررررررررادي، وبرررررالحررررراجرررررة  اى تطبيق منظور أفقي واسررررررررررررررع في مجرررررال االبتكرررررار على كمحّرف 

االقتصررررررادات املتقدمة والناشرررررروة، وعليه فهو يدرا مؤشرررررررات تتجاوز القياسررررررات التقليدية لالبتكار، مثل مسررررررتو  البح  

 .والتطوير
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توثيق جوانب  بادضررافة  اىكمرجع رائد في مجال االبتكار العاملي  نفسرره فعلى مد  السررنوات البسررع املاضررية، قدم املؤشررر

متعددة اوبعاد لالبتكار وتوفير اودوات التي يمكن أن تسرررررررررررررراعد في تصررررررررررررررمي  سررررررررررررررياسررررررررررررررات لتعزيز نمو املهرجات على املد  

 . ين ادنتاجية، وزيادة فرص العملالطويل ، وتحس

 

  فيها تقيي  عوامل االبتكار باسرررررررتمرار. عبر توفير أداة أسررررررراسرررررررية وقاعدة يسررررررراعد مؤشرررررررر االبتكار العاملي على خلق بيوة يت

٪ من سررررررررركان 92.8دوله ، وهو ما يمثل  128  - 2016بيانات غنية من املقاييي القتصرررررررررادات الدول ، التي شرررررررررملت في عام 

 .٪ من الناتج املحلي ادجمااي العاملي97،9العال  و

 

ملي وتوجيه السرررررياسرررررات وتسرررررليط ال ررررروء على املمارسرررررات الجيدة، ال بّد من وضرررررع وبغية دع  النقاش بشررررربن االبتكار العا

 تخ ررررع فيه عوامل االبتكار لتقيي  
 
مقاييي لتقيي  االبتكار وأداء السررررياسررررات املتصررررلة  هذا امليدان. ويخلق املؤشررررر مناخا

 :مستمر، بما في  لل الهصائص التالية

، بما في  لل البيانات وال 128 -
 
 قطريا

 
؛ 82ترتيب ومواطن القوة وال عف اسبنادا  اى وصفا

 
 مؤشرا

 للمؤشررررررررررررررات من أكثر من  82 -
 
 م ها  30جدوال

 
 وخاصرررررررررررررا

 
 عاما

 
 دوليا

 
 و 58مصررررررررررررردرا

 
 واقعيا

 
  19بيانا

 
 مختلطا

 
مؤشررررررررررررررا

 90حسررراا شرررفافة وقابلة للتكرار، بما في  لل فترة ثقة تصرررل نسرررب ها  اى  ومنهجية  أسرررولة اسرررتقصرررائيةوخمسرررة 

يما يخص كل مؤشرررررر ترتيؤي إلمؤشرررررر االبتكار العاملي واملؤشررررررات الفرعية للمخرجات واملدخالت  وتحليل باملائة ف

 .للعوامل التي تؤثر في التغيير السنوي للترتيب
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حسب مؤشر   هما :  ط ملؤشرين فرعيينكمتوس 2016يس

 

 

املؤشر الفرعي اوول 

مدخالت االبتكار 

مل ويقيي املؤشر الفرعي ملدخالت االبتكار عدة عوامل تش

:أنشطة ابتكارية مجموعة في خمسة مجاالت

املؤسسات( 1)

رأس املال البشري والبح ( 2)

والبنية التحتية( 3)

وتطور اوسواق( 4)

وتطور اوعمال( 5)

املؤشر الفرعي الثاني 

مخرجات االبتكار

حقيقية املؤشر الفرعي ملهرجات االبتكار فيقيي الدالئل ال

:على نتائج االبتكار وتنقس  بدورها  اى مجالين

مخرجات املعرفة والتكنولوجيا( 6)

.واملهرجات االبتكارية( 7)
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االسبثمار في البحوث والتنمية واالبتكار أساس ي للغاية في النمو االقتصادي سواء اخذنا باالعتبار الدول املتصدرة لالبتكار 

او نظرنا للدول التي ظلت تتطور بشكل  –دوله في مؤشر االبتكار  25وحي تلل الدول التي ظلت باستمرار على قائمة اول 

شر مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة ، سنجد دائما نمط شائع والذي بموجبة مستمر وتتقدم عام عن عام في املؤ 

 يظل االبتكار معيار رئيس ي للنمو مدعوما بتدفق مستمر من االنفاق على البحوث والتطوير.

 

نخفاض االقتصاد العاملي مازال ل  يتعافى بالكامل بعد ، خاصه والقلق حول نمو مخرجات مستقبليه ضعيفة واوبما أن 

السؤال الذي يواجه مجتمع االبتكار العاملي هو كيف يمكن نشر منهجية ، فإن  ت ادنتاجية يزداد يوما بعد يوم معدال 

واملتوسطة الدخل وبالتااي تجنب اعتمادها املفرط على بلدان الدخل العااي مما  ةاملنخف لبح  والتطوير في البلدان ا

طور ، وحتى بلدان مثل الصين مازالت تنفق مقدار منخفض من ميزانية البحوث يدفع البحوث والتنمية بشكل عاملي للت

 . بيقات البحوث والتنمية والتطوير لديه  على بحوث اساسيه  بدال من التركيز على تط

صناع السياسات يتوجب عليه  دفع االسبثمارات الحكومية في االبتكار لتنمية املتطلبات قصيرة االجل وعليه فإن 

تكاملة فمن امله  توفير ليي هناف وصفة تفصيلية دنشاء نظ  ابتكار م، فظة على  مكانيات النمو طويله االجل واملحا

 نشاء املشاريع و"ايجار مساحة لالبتكار"حوافز د

ان فه  املزيد من تفاصيل الجوانب ادنسانية وراء االبتكار ضروري لوضع السياسات التي تساعد على تعزيز التنمية 

تصادية وخلق البيوات الغنية املحفزة لالبتكار محليا. و االعتراف بالدور الرئيس ي لالبتكار كمحرف للنمو االقتصادي االق

 واالزدهار
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 2016عام للمؤشرررررررر عبر السرررررررنوات ، ففي العال  اظهر مؤشرررررررر االبتكار العاملي فوارق كبيرة بين الدول املتصررررررردرة للترتيب ال

م املؤشر للسنه السادسة على التوااي ومع هذا فالدول التي تقدسويسرا تفمازالت الدول املتصدرة ل  تتغير بشكل كبير ، 

دوله ل  تكن فقط من أمريكا الشررررررررررررررمالية وأوروبا فقط ولكن شررررررررررررررهدنا أي ررررررررررررررا دول أخر  من جنوا  25احتلت قائمه اول 

سرررررريا مثل اليابان وكوريا وسررررررنغافورة وأي ررررررا اسررررررتراليا وال ننسرررررر ى أي ررررررا اسرررررررائيل الدولة الوحيدة املوجود في قائمة وغرا ا

 .دولة واملتواجدة في الشرق اووسط  25اف ل 

 

% من امثالها في الناتج 10االقتصرررررررررادات التي قدمت أداء اف رررررررررل بنسررررررررربة أن  2016ومن املالحظ في مؤشرررررررررر االبتكار للعام 

 ادجمااي ت  تلقيبها ا إل منجزي االبتكار   وتت ررمن دول من افريقيا مثل كينيا ومدغشررقر وماالوي و روندا و اوغندا املحلي

 وأي ا من غرا اسيا مثل أرمينيا ، ومن شرق اسيا مثل فيبنام ، ومن جنوا اسيا مثل الهند وطاجكستان . ، 

 

في مستويات الدخل ببربع فوات من فوات املؤشر السبع  تها  الالعديد من الدول تفوقت على مثيكما أن املؤشر يوضس أن 

 من أمثال البرازيل وكوملبيا و كوستاريكا و جورجيا و  ندونيسيا و املكسيل واملغرا والفلبين وجنوا افريقيا .

 

عام من خالل الصرررررررررين الهطوة اوواى في انهاء الفوارق بين الدول املتقدمة والدول النامية تمت في هذا الويعتبر املؤشرررررررررر أن 

دوله في املؤشرررر والتي تكون في العادة محصرررورة بين الدول  25قائمة اف رررل دوله من دول الدخل املتوسرررط تصرررل ااى  كبول 

في معيار جودة االبتكارات مقلصررررره الفارق بي ها وبين الدول  ات  17 ات الدخل املرتفع ، الصرررررين أي رررررا تقدمت ااى املرتبة 

ذا مررازالررت الفروق كبيرة حتى بين الرردول  ات الرردخررل فوق املتوسررررررررررررررط والرردول  ات الرردخررل العررااي ومع هرر الرردخررل املرتفع .

 خصوصا في املؤسسات و القدرات البشرية والبحوث والبنية التحتية ومؤشرات املهرجات ادبداعية .
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جيرررد لكيف ان  يمكن أي ررررررررررررررررا مالحظرررة بعض التقررردم بين الررردول  ات الررردخرررل املنخفض واملتوسررررررررررررررط ، الهنرررد تعتبر مثرررال

خاصرررررره في بعض االبعاد مثل تصرررررردير خدمات تكنلوجيا االتصرررررراالت واملعلومات السررررررياسررررررات يمكن ان تطور بيوة االبتكار 

 ومنتجات االبداع .

يالحظ أي ررررررررررررررا ان الدول  ات الدخل املنخفض تواصررررررررررررررل بنجاد تقليص الفارق بي ها وبين الدول  ات الدخل املتوسررررررررررررررط 

 . تطور بيوة االعمال خاصه في معايير املؤسسات و 
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ااى حد  GDPنمو الناتج املحلي ادجمااي كما يتضرررررررررس من الشررررررررركل أعال  فمع حصرررررررررول االزمه االقتصرررررررررادية العاملية انخفض 

ف ررررررررررررت أي ررررررررررررا النمو في االنفاق املحلي ادجمااي على البحوث والتطوير ومع هذا االنخفاض انخ 2009اودنى بحلول العام 

GERD   لل االنخفاض في نمو االنفاق من املؤسررررررررررررررسررررررررررررررات والقطاع التجاري على البحوث والتطوير ولكن بمقدار اقل من

BERD   
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ب على انفاق القطاع اسررررررررررتطاع مؤشررررررررررر نمو االنفاق املحلي ادجمااي العاملي التغل دذا االنخفاضررررررررررات ل  تسررررررررررتمر كثيرا فقه

، ولكن مع  الرررل فمرررا زالرررت مسررررررررررررررتويرررات االنفررراق دون مسررررررررررررررتو  مرررا قبرررل االزمرررة  2011التجررراري من جرررديرررد بحلول العرررام 

 االقتصادية العاملية .

، كانت نفقات البح  والتطوير تنمو بوتيرة 2009واملعروف أن االبتكار يقتضررررررررررر ي اسررررررررررربثمارات متواصرررررررررررلة. فقبل أزمة عام 

. وكان 2014% في عام 4أن تلل النفقات ل  تن س على الصعيد العاملي سو  بنسبة  2016. ويشير مؤشر %7سنوية قدرها 

ص ميزانيات البح  والتطوير في االقتصررررررررادات املرتفعة الدخل 
ّ
 – لل نبيجة تباطؤ النمو في االقتصررررررررادات الناشرررررررروة وتقل

 مما يظّل مصدرا للقلق.
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منذ نشرررررررررررررربت املؤشررررررررررررررر كان له تبثير  يجابي من ناحيه توفير البيانات عبر رفع الوعي الدواي ببهمية تزوير الوكاالت الدولية 

دوري وهذا ما نتج عنه تحسررررررن مالحوا خالل السررررررنوات اوخيرة في عدد املؤشرررررررات التي يت  بالبيانات  ات العالقة بشرررررركل 

 ا من مختلف الدول .توفير بيانات له

 

، فحتى تكون الدولة موجود  في التقرير يجب ان يكون في تقرير هذا العام ت  اعتماد معيار الحد اودنى من توفر البيانات 

 55من  33، أي توفر بيانات  في معيار  82البالغ عدد  % من املعايير الفرعية للمؤشررررررر 60هنالل بيانات تغطي على اوقل 

معيررار فرعي على اوقررل من بيررانررات مخرجررات االبتكررار .  27من  16 لى اوقررل من بيررانررات  مرردخالت االبتكررار و معيررار فرعي ع

 وال يت  احبسا ها ضمن نبيجة املؤشرات .   n/aواملعايير الغير محتوية على بيانات يت  التعبير ع ها برمز 

نظرا لعررردم  2015لررة كررانررت موجود  في تقرير العرررام دو  13من توفر البيرررانررات ت  اق رررررررررررررر ى  اودنىومع اعتمررراد معيرررار الحرررد 

أنغوال، بربرررادوس، الرأس  -مؤشررررررررررررررر اجمررراال ، هرررذ  الررردول حي : 55% مرررا يوازي 60توفيرهرررا الحرررد اودنى من البيرررانرررات وحي 

 اوخ ر، فيجي، غامبيا، غيانا، ليسوتو، ميانمار، سيشيل، السودان، سوازيالند، أوزبكستان، زمبابوي  .

زالررت هنرراف دول كثير  في التقرير هررذا العررام لررديهررا العررديررد من املؤشرررررررررررررررات التي تفتقررد البيررانررات حيرر  احتلررت ومع هررذا فمررا

مؤشر مجهول من أصل  29اليمن قائمه اقل الدول املوجودة في تقرير هذا العام والتي تنقصها الكثير من املؤشرات بعدد 

مؤشررررر مجهول ، ث  بوتان  27بوروندي ، النيجر ا نيكاراجوا ، كال من % من املؤشرررررات ،  تل ها 25مؤشررررر أي ما يوازي  82

مؤشررررر  23مؤشررررر مجهول ،  مالوي و كوت ديفوار و بوركينا فاسررررو ا  24مؤشررررر مجهول ، بيجن وجونيا ا  26والتوغو ا 

يق مؤشر مجهول ، وأخيرا موزنب 21مؤشر مجهول ، هندوراس و النيبال ا  22مجهول ، روندا وطاجكستان و جاميكا ا 

 مؤشر مجهول .  22و كمبوديا ا 

قدمت بيانات متكاملة في اغلب املؤشرات الفرعية حي  تقدمت هنجاريا كان هنالل أي ا دول كثير  في مؤشر هذ  السنه 

واملكسررررررررريل و كولومبيا من ناحيه توفيرها لبيانات في جميع املؤشررررررررررات بال اسرررررررررتاناء ، تل ها ماليزيا وبولندا وروسررررررررريا بمؤشرررررررررر 
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ط مجهول ، ث  اليابان وفرنسررررا وأسررررتراليا والبشرررريل و يطاليا و البرتغال و تركيا وتايلند وجنوا افريقيا و أوكرانيا واحد فق

 3ا مؤشرررررررررررين مجهولين فقط ، املانيا و كوريا الجنوبية و اسررررررررررتراليا و بالجيكا  وسررررررررررلوفاكيا و بلغاريا و تشرررررررررريلي و رومانيا ا 

وسررلوفينيا وليتوانيا و انيا و فلندا و نيوزلندا و سرررائيل والجرويج و اسررتونيا مؤشرررات مجهولة ، سررويسرررا و السررويد و بريط

مؤشرررررررررررررات مجهولة ، وأخيرا الواليات املتحدة وايرلندا والدنمارف و التفيا  4البرازيل و الفلبين و كازخسررررررررررررتان واورجنتين ا 

 مؤشرات مجهولة فقط  5واليونان والهند و مصر ا 
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نسبة كفاءة االبتكار

مؤشر االبتكار العاملي

مدخالت االبتكار

بيوة االعمال

البنية التحتية 

رأس املال البشري 
واالبحاث

املؤسسات

تطور السوق 

مخرجات االبتكار 

االبداع

التكنلوجيا واملعرفة



 

16 
 

مؤشر االبتكار العاملي هو مشروع يتطور باستمرار ، فكل اصدار يستفيد من ادصدارات التي سبقته بادضافة 

 ااى االستفادة من احدث البيانات والبحوث املتوفرة حول االبتكار وأدوات قياسه .

  -يقوم املؤشر على قياس اربعه ابعاد كالتااي :

 

 

 
  

وهو متوسررررررررط حسررررررررابي لهمسرررررررره دعامات  فرعية إل  

 –املؤسررررررررررررررسررررررررررررررات  –البنية التحتية  –بيوة االعمال 

راس املال البشررري واوبحاث   وحي  –تطور السرروق 

التي تسرررررررراعد على تمكين أنشررررررررطة االبتكار في الدول 

محل الدراسة ، وكل دعامة من الدعامات الهمي 

ير واملؤشرررررررررررررررات تحرتروي علرى مجرمروعرررررررة من املعررررررراير

مؤشر مساند ضمن  55الفرعية لبشكل بادجمااي 

 الدعامات الهمي ملدخالت االبتكار

 

2- 

  
 

أي رررررررررررررررررا متوسررررررررررررررط حسرررررررررررررررررابي لررردعرررامتين فرعيتين إل  

التكنلوجيرررا واملعرفرررة   وحي تعتبر نترررائج  –االبرررداع 

ونشررررررررررررررطرة االبتكرار في الردول محرل الردراسرررررررررررررررة ، كال 

عيتين تحتويررران على مجموعرررة من الررردعرررامتين الفر 

معيرررررررار فرعي  27املؤشرررررررررررررررات واملعرررررررايير الفرعيرررررررة إل 

 تحديدا  
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3- 

    

متوسط حسابي بين متوسطي مدخالت ومخرجات  

االبتكرررررار مع املالحظرررررة بررررران املررررردخالت واملهرجرررررات 

يمثالن قيمة متوازية في اجمااي املؤشررررررررر بالرغ  من 

 الفرعية للمدخالت اكبر .ان املعايير 

 

4-  

     

وهو نسرررررررربه مخرجات االبتكار ااى مدخالت االبتكار  

ويسررررررتفاد م ها في  عطاء نظرة على كيفية اسررررررتفادة 

الرررردول من مرررردخالت االبتكررررار في تحقيق مخرجررررات 

 االبتكار
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ت  تقسي  مدخالت االبتكار ااى خمي دعامات فرعية وكل دعامه فرعية تحتوي  كما ت  االي اد سابقا فقد

  -مجموعات من املعايير واملؤشرات لقياسها كالتااي : 3على 

  

على النمو عبر تقدي  نظام  واملحافظةويقي  الجانب املؤسررررررررررررررسرررررررررررررراتي في الدول ومقدرته على جذا االعمال 

 لحماية واومان لتلل االعمال .رشيدة ومستويات صحيحة من ا ةحوكم

وتحتوي على البيوة السرررررررررياسرررررررررية دعامة  -مجموعات فردية من املؤشررررررررررات حي : 3وتحتوي هذا الدعامة على 

حكومة في توفير الهدمات العامة للناس ، مؤشرررررين فرعيين لقياس الوضررررع السررررياسرررر ي العام ومد  كفاءة ال

لقيراس مرد  قردرة الردولرة على صرررررررررررررريراغة ؤشرررررررررررررررات فرعيرة م ةوتحتوي على ثالثر البيورة التنظيميرةامرا دعرامرة 

وتطبيق سرررررررررررررريرراسرررررررررررررررات تكررامليررة تروا للتنميررة القطرراع الهرراص وكررذا تقيي  الجهررات والقوانين  ات الصررررررررررررررلررة 

باوعمال ث   تقيي  تكلفة االسررتغناء والبسررريح من خالل حسرراا تكلفة الفتر  التي يجب فيها ابالغه  مقدما 

وتحتوي أي ررررررررررررررا على ثالثة مؤشرررررررررررررررات فرعية وتهت  االعمال  الثة وتختص ببيوة، وأخيرا الدعامة الفرعية الث

شررركات االعمال ويت  التقيي  باسررتخدام معايير البنل الدواي بتقيي  املقاييي التي تؤثر بشرركل مباشررر على 

لتقيي  سرررررررهولة الدخول ااى السررررررروق وانشررررررراء مشرررررررروع جديد وسرررررررهولة تسررررررروية ادفالس باالعتماد على معدل 

  وسهولة دفع ال رائب رداد االست
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دعامات فرعية وكل دعامة تحتوي على  3وتقيي هذي الدعامة مسررررررررررررررتو  التعلي  واوبحاث في الدول وت  تقسرررررررررررررريمها ااى 

 مجموعة من املؤشرات واملقاييي الفرعية 

علي  وتحتوي على مؤشرررررررررررررررات لتقيي  ادنجررررازات املجموعررررة اوواى من املعررررايير ضررررررررررررررمن هررررذي الرررردعررررامررررة تختص بتقيي  الت

، مسرتو  موازنات على التعلي  ونسربته من الناتج املحلي ادجمااي للدولة والعمر التعليمية في التعلي  اوسراسر ي واملتوسرط 

دا على االفتراضررررررر ي للمدارس تعطي صرررررررورة عن اوولوية التي تعطيها الدولة للتعلي  ، اما جودة التعلي  فيت  تقييمه اسررررررربنا

والررررذي يقوم على تقيي     ( PISA)نتررررائج برنررررامج منظمررررة التعرررراون والتنميررررة الرررردوليررررة عبر البرنررررامج الرررردواي لتقيي  الطالا 

 سنه في الرياضيات والعلوم والقراءة . 15مستو  الطالا عند عمر 

دفع الدول ملسررتويات اكثر تقدما من  في وهميتهعلى تقيي  مسررتو  التعلي  العااي نظرا املجموعة الثانية من املعايير تركز 

وتحتوي على ثالثة مؤشررررررررررات تقيي نسررررررررربة االلتحاق بالتعلي  العااي ونسررررررررربة املتخرجين من مجرد انتاا منتجات بسررررررررريطة 

إل نسرربة الطالا الدوليين ااى اجمااي وأخيرا سررهولة التبادل بين طالا التعلي  العااي  ببنواعهاتخصررصررات العلوم والهندسررة 

 تبادل اوفكار واملهارات االبتكار من ناحيه تسهيل عمليات والذي يلعب دور مع  في لي  العااي   طلبة التع

مؤشرررررررررات  4تختص بتقيي  مسررررررررتو  جودة انشررررررررطة البحوث والتطوير وتحتوي على املجموعة الثالثة واوخيرة من املعايير 

، واملؤشررررررررررررررر الثاني لتقيي  النمو في االنفاق على  فرعية ، املؤشررررررررررررررر اوول يقي  اجمااي سرررررررررررررراعات عمل الباحثين بدوام كامل

البحوث والتطوير كنسرررررررررررربة من الناتج املحلي ادجمااي للدولة ، اما املؤشررررررررررررر الثال  فيقي  مسررررررررررررتو  مؤسررررررررررررسررررررررررررات اوبحاث 

مؤسرررسرررة أبحاث  2500مؤسرررسرررات أبحاث في الدول بشررررط ان تكون ضرررمن ضرررمن اكبر  3كمتوسرررط النفاق اكبر والتطوير 

جامعات في الدولة بشرررط ان  3أخيرا مسررتو  الجامعات ويت  احبسررا ها عبر احبسرراا متوسررط نبيجة اف ررل في العال  ، و 

 . جامعة في العال  700تكون ضمن قائمة اف ل 
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نية تقيي هذي الدعامة عبر مجموعاتها الثالث من املعايير الفرعية كفاءة وقدرة البنية التحتية للدول ، فتوفر السرررررررررلع وب

تعمل جميعا على تسررررررررررررررهيل انتاا وتبادل اوفكار والهدمات والسررررررررررررررلع مما ينتج عنه زياد  في االتصرررررررررررررراالت والنقل والطاقة 

 ااى وصول اف ل لألسواق واستقرار في معدالت النمو . يما يؤدادنتاا االبتكاري بل و رفع كفاءته وهذا 

الوصررررررررررررررول املعلومررررات  -ت واملعلومررررات عبر اربعرررره مقرررراييي حي :املجموعررررة اوواى من املعررررايير تقيي  تكنولوجيررررا االتصررررررررررررررررراال 

وتكنولوجيا االتصاالت و مكانية استخدام تلل التكنولوجيا  وجودة وتوفر خدمات حكومية عبر االنترنت وأخيرا مساهمة 

 املواطنين في صناعة املحتو  االلكتروني عبر االنترنت والتفاعل معه

أولهررا معرردل -ص بتقيي  البنيررة التحتيررة العررامررة وتحتوي على ثالثررة مقرراييي فرعيررة حي :تختاملجموعررة الثررانيررة من املعررايير 

 النمو في تكوين راس املال .مستو  الهدمات اللوجسبية وث  انتاا الطاقة الكهربائية موزعه على كل شهص ، ث  

ؤشرررررررررررررررات حي: اسررررررررررررررتخردام الطراقرة واملجموعرة الثرالثرة من املعرايير تختص بتقيي  االسررررررررررررررتردامرة البيميرة وتحتوي على ثالثرة م

ويقيي مد  كفاءة اسرررتخدام الطاقة إل الناتج املحلي ادجمااي لكل وحد  مسرررتخدمة من الطاقة   ، اما معيار اوداء البي ي 

 ISOفهو مسررررررررتمد من مؤشررررررررر  جامعة يال وكولومبيا للبيوة ، وأخيرا عدد الشررررررررهادة الجودة املصرررررررردرة للدولة ضررررررررمن معيار 

 ظمة اددارة البيوة املهت  ببن  14001
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من ناحية ثالث مجموعات فرعية من املؤشرررررات  السرررروق تختص هذ  الدعامة بتقيي  مسررررتو  وكفاءة بيوة 

  -كالتااي :

مجموعة مؤشرررررررررررررات االئتمان وتحتوي على معيار سررررررررررررهولة الحصررررررررررررول على االئتمان لتمويل املشرررررررررررراريع  -أوال :

اية لحقوق كال من  املقرضرين واملقترضرين وكذا القوانين واونظمة التي الجديدة من خالل تقيي  درجة الحم

ث  نسرررررررررررررربررة االئتمرران املحلي ااى ائتمرران القطرراع الهرراص ، ولجعررل املجموعررة اكثر على عمليررة ادقراض ،  ترربثر

فاعليه للدول  ات االقتصررررررررررادات الناشرررررررررروة والدول النامية ت   ضررررررررررافة معيار النمو في قروض مؤسررررررررررسررررررررررات 

 اوصغر التمويل 

مؤشررررررات االسررررربثمار وتحتوي على معايير سرررررهولة الحصرررررول على الحماية للمسررررربثمرين بادضرررررافة ااى  -ثانيا :

ثالث مؤشرررات أخر  لقياس كال من خصررهصررة السرروق بادضررافة  اجمااي قيمة التجارة املشررتركة بالسرروق إل 

 13703املسررررررربثمر وت  قياسررررررره بتببع اجمااي راس املال اوسررررررره  املتوفرة في سررررررروق البورصرررررررة املحلية   وأخيرا 

 . 2015دولة خالل العام  95عملية تجارية في 

وضرع التجارة والتنافسرية ومج  السروق ويحتوي على ثالثة مؤشررات فرعية اوالها متوسرط الرسروم  -ثالثا :

ار الجمركية ث  حدة املنافسرررررة في السررررروق املحلية ويت  قياسرررررها بواسرررررطة أسرررررولة اسرررررتبيان محلي وأخيرا معي

مج  السرررررررررررررروق املحلية ويت  قياسررررررررررررررها عبر الناتج املحلي ادجمااي للدولة وهو معيار هام لقياس مد  قدرة 

 الدولة على االستفادة من مج  السوق لديها لتقدي  واختبار االبتكارات الجديدة .

 



 

22 
 

  

يهت  بتقيي  بيوة االعمال عبر ثالث مجموعات ي اخر دعامات مدخالت االبتكار التي يت  تقييمها في مؤشررررررررررررررر االبتكار العامل

 -من املقاييي واملؤشرات كالتااي :

 

نسبة العاملين في  -تحتوي على أربعة مؤشرات حي :وتركز على تقيي  مستويات العاملين في قطاع املعرفة و املجموعة اوواى 

مستو  املؤسسة ، نسبة النمو  وفر التدريب علىخدمات املعرفة املركزة ااى اجمااي عدد العمالة ، نسبة املؤسسات التي ت

في نفقات البحوث والتطوير املنفذ من الشررررررركات واملؤسررررررسررررررات ااى الناتج املحلي ادجمااي ، نسرررررربة النمو في نفقات البحوث 

تعلي   والتطوير املمولة من الشرركات واملؤسرسرات ااى الناتج املحلي ادجمااي ، وأخيرا نسربة توظيف النسراء الحاصرالت على

 عااي ااى اجمااي التوظيف .

 

بين القطراع الحكومي والهراص  املجموعرة الثرانيرة وتهت  بتقيي  روابط االبتكرار من نراحيرة البشرررررررررررررربيرل والتنسرررررررررررررريق وجودتره

اوبحاث املشررررتركة بين الجامعات والشررررركات  ، دراسررررة حالة تكتالت  -وتحتوي على خمي مؤشرررررات فرعية حي : واالكاديمي 

مية من خالل أسررررررررررررررولة اسررررررررررررررتبيان  ، ونسرررررررررررررربة النمو في االنفاق على البحوث والتطوير بتمويل خار ي ، وعدد وتحالفات التن

عملية معلنة خالل  1512صرررررفقات التحالفات االسرررررتراتيجية لتوحيد الجهود في مجاالت االبتكار والتنمية حي  ت  تعقب 

 .من اكثر جهتين ءات االختراع املقدمة دولة ، وأخيرا عدد برا 92في  2015العام 

 

املجموعة الثالثة تختص بتقيي  اسبيعاا املعرفة في بيوة االعمال فاالسواق املفتوحة للتجارة الدولية واالسبثمار اوجنؤي 

تمتلل تاثير  ضررررررررافي في تعريف شررررررررركاتها املحلية ببف ررررررررل املمارسررررررررات حول العال  وهو ما يسرررررررراعدها على االبتكار من خالل 

مدفوعات امللكية التجارية إل  -تطويرها ، وتحتوي هذا املجموعة على خمسرررررررررررررة معايير فرعية حي :اسررررررررررررربيعاا تلل املعارف و 

الترخيص واالسرررتخدام وغيرة   كنسررربة من اجمااي املدفوعات التجارية ، صرررافي  عادة االسرررتيراد للمنتجات عالية التقنية ، 
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اجمررااي الحركررة التجرراريررة ، صرررررررررررررررافي ترردفقررات  ااىنسرررررررررررررربررة اسررررررررررررررتيراد  الحواسرررررررررررررريررب وأجهزة االتصررررررررررررررراالت  وخرردمررات املعلومررات 

االسررررربثمارات اوجنبية املباشررررررة كنسررررربة من الناتج املحلي ادجمااي ، وأخيرا نسررررربة الكفاءات البحثية في قطاع االعمال وهو 

 معارف جديدة وتطوير دنتاامعيار جديد ت  اضافته هذا العام لقياس مد  كفاءة دمج تلل الكفاءات في قطاع االعمال 

 أنظمة  دارة االعمال 
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 27يحتويان على  إل السادسة والسابعة   وحي نتائج أنشطة االبتكار في الدول محل الدراسة وتحوي على دعامتين فرعيتين

  -مقياس تفصيلي اجماال  ه  كالتااي :

  

  -ملؤشرات  حي :وتحتوي على ثالث مجموعات من ا

براءة  -خلق املعرفة ، وتحتوي على خمسررررررررررررررة مؤشرررررررررررررررات تعتبر حي نتائج االبتكار وانشررررررررررررررطة االبتكار وحي : -املجموعة اوواى :

االختراع املسررررررررررجلة من املقيمين في الدولة في مكتب براءات االختراع املحلي ، براءة االختراع املسررررررررررجلة  على املسررررررررررتو  الدواي 

املسرررررررررررجلة على املسرررررررررررتو  املحلي ، املقاالت ون الدولية لشرررررررررررؤون براءات االختراع ، حقوق امللكية الفكرية عبر معاهدة التعا

على اوقل في مؤشر   (h )عدد املقاالت والبحوث التي حصلت على تصنيف العلمية والتقنية املنشورة في مجالت محكمة ، 

 مقياس مستو  املؤلف 

معرردل النمو في  نترراجيررة العمررالررة إل النرراتج املحلي  -ت حي :، ويحتوي على خمي مؤشررررررررررررررراترربثير املعرفررة  -:املجموعررة الثررانيررة 

على اجمااي العمالة   ، كثافة اطالق مشرررررررررررررراريع جديدة ، االنفاق على برمجيات  $PPPادجمااي بحسررررررررررررررب القو  الشرررررررررررررررائية 

ية و والفوق متوسرررطة التقنية ، نسررربة مصرررنتي التكنولوجيا عال    ISO 9001الحاسررروا ، عدد شرررهادات الجودة الصرررادرة 

 ااى اجمااي املصنعين 

عائدات امللكية الفكرية إلنسررررررررررربة من اجمااي العائدات  -وتحتوي على اربع مؤشررررررررررررات حي : نشرررررررررررر املعرفة -املجموعة الثالثة :

وجيا التجارية   ، نسرررررربة صررررررافي صررررررادرات املنتجات عالية التقنية من اجمااي الصررررررادرات ، نسرررررربة صررررررادرات خدمات التكنول

 وتقنية املعلومات ااى اجمااي الحركة التجارية ، صافي تدفقات االسبثمار اوجنؤي املباشر كنسبة من الناتج املحلي ادجمااي 
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اوصررررررول الغير ملموسررررررة ، الهدمات واملنتجات  -حي:وتحتوي هذي الدعامة على ثالث مجموعات من املؤشرررررررات واملقاييي 

 -مقياس كالتااي : 13مجموعه  االبداع عبر االنترنت و تحتوي املجموعات الثالث على ماة ، االبتكاري

عدد العالمات التجارية املسررررجلة على املسررررتو   -اوصررررول الغير ملموسررررة وتحتوي على أربعة مقايي حي : -اوواى:املجموعة 

ن حول انتاا وابتكار واستخدام نما ا تكنولوجيا ية املسجلة على املستو  الوطني ، استبياالوطني ، والتصامي  الصناع

 االتصاالت وتقنية املعلومات في االعمال ، واستبيان اخر حول استخدامها في النما ا التنظيمية 

صرررررررررادرات خدمات الثقافة واالبداع  -:الهدمات واملنتجات االبتكارية وتحتوي على خمسرررررررررة مقايي حي  -املجموعة الثانية :

 التجارة والتي تحتوي على خدمات املعلومات والبسررررررررويق وبحوث البسررررررررويق واسررررررررتطالعات الراي العام  كنسرررررررربة من اجمااي

نصررريب الفرد من  اوفالم الطويلة املنتجة في الدول محل الدراسرررة  ، نصررريب الفرد من وخدمات شرررهصررريه وثقافية أخر  ،

ن اجمااي املهرجات الصررررررررررررناعية   ، صررررررررررررادرات منتجات املطبوعات والنشررررررررررررر إل كنسرررررررررررربة م سرررررررررررروق االنترنت واالعالم العاملي،

 .املنتجات ادبداعية كنسبة من االجمااي التجاري 

سررررررررررررررنررة إل  69 – 15االبررداع على االنترنررت وتحتوي على أربعررة مقررايي جميعهررا تختص بررالفوررة العمريررة  -املجموعررة الثررالثررة :

  ، نطاقات االنترنت (biz, info, org, net, comنطاقات االنترنت العامة  -باحبسرررررررررررررراا نصرررررررررررررريب الفرد من ادجمااي   وحي :

الهاصرررررره بالبلد ، متوسررررررط املسرررررراهمات الشررررررهرية في التعديل واالضررررررافة للموسرررررروعة العاملية على االنترنت ويكيبيديا ، عدد 

 مقاطع الفيديو املرفوعة على اليوتيوا 
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 املؤشرات م د. فرعية الدعامة
الدخل 

 العالي

الدخل 

فوق 

 متوسط

الدخل 

تحت 

 املتوسط

الدخل 

 املنخفض

املتوسط 

 العاملي

املركز 

األول 

 عامليا

 املؤسسات

البيوة 

 السياسية

1 

مؤشر 

االستقرار 

السياس ي 

 واالمن

 نيوزلندا 0.02- 0.63- 0.69- 0.15- 0.67

2 
مؤشر كفاءة 

 الحكومة
 سنغافورا 0.24 0.76- 0.44 0.01 1.13

البيوة 

 التنظيمية

3 
مؤشر الجودة 

 التنظيمية
 سنغافورا 0.26 0.58- 0.39- 0.04 1.07

4 
مؤشر دور 

 القانون 
 فنلندا 0.18 0.64- 0.51- 0.19- 1.13

5 

تكلفة 

االستغناء عن 

 العمالة *

 النمسا 18.78 15.90 26.63 17.25 16.13

بيوة 

 االعمال
6 

مؤشر سهولة 

 انشاء مشروع
 نيوزلندا 84.95 76.85 82.76 85.18 88.73
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7 
مؤشر سهولة 

 تسوية االفالس
 فنلندا 52.85 38.98 36.56 51.74 67.08

8 
مؤشر سهولة 

 دفع ال رائب
 قطر 71.93 62.56 59.58 72.79 81.69

االبحاث 

وراس 

املال 

 البشري 

 التعلي 

9 
النفاق على ا

 GDP% التعلي 
 بوتسوانا 4.85 4.53 4.32 4.59 5.44

10 

االنفاق 

الحكومي على 

 التعلي 

 النيجر 22.12 26.64 19.82 17.49 24.41

11 
العمر املتوقع 

 للمدارس
 استراليا 13.89 9.69 11.71 14.03 16.50

12 

مستو   العلوم 

، القراءة ، 

 PISA الحساا

 الصين 469.85 - 360.19 427.08 491.87

13 

كفاءة معلمي 

املدارس 

 الحكومية

 جورجيا 16.90 29.33 20.50 15.44 11.06
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التعلي  

 العااي

14 

%النمو في 

نسبة االلتحاق 

 بالتعلي  العااي

 اليونان 44.21 7.43 26.06 45.19 66.10

15 

% املتخرجين 

من العلوم 

 والهندسة

 عمان 21.13 12.75 21.31 21.96 22.43

16 

% التبادل 

الدواي في 

 التعلي  العااي

 لكسمبورا 5.26 2.51 1.64 2.84 9.22

البحوث 

 والتطوير

17 

عدد 

 FTE  الباحثين  

من اجمااي 

 السكان

 اسرائيل 1921.76 36.47 328.77 678.58 3568.87

18 

نمو االنفاق 

 على البحوث 

والتطوير 

%GDP 

 يا ا.كور  0.95 0.37 0.37 0.51 1.64
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19 

مؤسسات 

االبحاث 

 العاملية

 املانيا 407.85 0.00 0.00 84.74 997.76

20 

مؤشر مستو  

الجامعات في 

 الترتيب العاملي

 امريكا 23.25 0.16 7.45 16.92 44.53

البنية 

 التحتية

تكنولوجيا 

االتصاالت 

 واملعلومات

21 

مؤشر  امكانية 

الوصول 

 للتكنولوجيا

 لكسمبورا 5.96 2.62 4.26 5.67 7.99

22 

مؤشر امكانية 

استخدام 

 التكنولوجيا

 الدنمارف 4.15 0.56 1.99 3.63 6.66

23 

مؤشر خدمات 

الحكومة عبر 

 االنترنت

 فرنسا 0.50 0.20 0.37 0.46 0.72

24 

مؤشر 

املساهمة في 

صناعة 

 كوريا ا. 0.51 0.22 0.41 0.47 0.68
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املحتو  

 االلكتروني

البنية 

التحتية 

 العامة

25 
انتاا الطاقة 

 الكهربائية
 البحرين 4904.32 136.12 1082.22 3109.95 9111.92

26 

مؤشر مستو  

الهدمات 

 اللوجسبية

 املانيا 3.04 2.52 2.69 2.87 3.51

27 

النمو في تكوين 

راس املال 

%GDP 

 بوتان 23.43 26.32 23.33 25.51 21.13

االستدامة 

 البيمية

28 
استخدام 

 /GDPاقة الط
 هونج كونغ 8.21 4.03 7.90 8.72 8.71

29 
مؤشر االداء 

 البي ي
 فنلندا 71.91 47.08 65.49 73.74 82.71

30 

 ISOشهادات 

14001 

 الصادرة للدولة

 بلغاريا 2.56 0.16 0.52 2.77 4.37
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 املؤشرات م د. فرعية الدعامة
الدخل 

 العالي

الدخل 

فوق 

 متوسط

الدخل 

تحت 

 املتوسط

لدخل ا

 املنخفض

املتوسط 

 العاملي

املركز 

األول 

 عامليا

تطور 

 السوق 

 االئتمان

31 

مؤشر سهولة 

الحصول على 

 االئتمان

 نيوزلندا 54.49 35.31 54.14 57.94 58.57

32 

االئتمان املحلي ااى 

ائتمان القطاع 

 GDP%الهاص 

 قبرص 64.69 24.79 37.19 61.42 95.39

33 

النمو في قروض 

ل اوصغر التموي

%GDP 

 بوتان 1.86 2.97 2.02 1.58 0.14

 االسبثمار

34 
مؤشر حماية 

 املسبثمرين
 هونج كونغ 56.21 44.48 51.44 57.79 61.76

35 
  خصهصة السوق 

%GDP 
 هونج كونغ 60.74 23.74 32.97 45.49 84.90

36 
اجمااي قيمة سوق 

 GDP%   البوصة
 الصين 28.55 0.19 5.99 19.40 44.32
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37 
راس املال املسبثمر 

/bn PPP$ GDP 
 كندا 0.08 0.03 0.02 0.03 0.13

التجارة 

والتنافسية 

مج  

 السوق 

38 
الرسوم %

 الجمركية املطبقة
 هونج كونغ 4.29 8.94 5.60 4.42 1.91

39 
حدة املنافسة في 

 السوق 
 اليابان 5.07 4.65 4.89 4.97 5.37

40 
مج  السوق 

 $bn PPP املحلية
 الصين 825.35 43.62 571.97 968.62 1131.15

بيئة 

 االعمال

العاملين في 

 املعرفة

41 
% املوظفين في 

 املعرفة املركزة
 لكسمبورغ 27.21 3.36 17.82 22.41 38.79

42 
% شركات تقدم 

 تدريب رسمي
 الصين 37.00 32.40 30.74 41.37 43.93

43 

GERD    منفذ من

قطاع االعمال  

%GDP 

 اسرائيل 0.63 0.06 0.08 0.24 1.07

44 
GERD  ممول  من

 قطاع االعمال
 اليابان 31.69 7.31 13.74 25.47 43.84
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45 

% توظيف النساء 

الحاصالت على 

 شهادات عليا

18.71 12.27 9.78 2.45 14.46 
روسيا 

 البي اء

روابط 

 االبتكار

 فلندا 3.82 3.08 3.31 3.55 4.48 االبحاث املشتركة 46

 االمارات 3.84 3.35 3.54 3.62 4.30 وضع كتل التنمية 47

48 
GERD   ممول من

 الهارا
 موزنبيق 13.74 34.51 12.80 8.66 12.83

49 

عمليات التحالفات 

 bn/االستراتيجية 

PPP$ GDP 

 كونغهونج  0.02 0.01 0.01 0.01 0.02

50 

براءات االختراع 

املقدمة من اكثر 

 bn/من جهتين 

PPP$ GDP 

 اليابان 1.09 0.06 0.07 0.13 2.40

اسبيعاا 

 املعرفة

51 
% مدفوعات 

 امللكية الفكرية
 ايرلندا 0.91 0.13 0.39 0.53 1.82

52 
% استيراد التقنية 

 العالية
 كوستاريكا 8.74 7.18 7.30 9.59 9.50
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53 

% استيراد 

تكنولوجيا 

 االتصاالت

 انبوت 1.21 1.59 0.97 0.79 1.53

54 

صافي االسبثمارات 

االجنبية املباشرة 

%GDP 

 هونج كونغ 4.14 6.82 2.91 3.62 4.35

55 

% القدرات 

البحثية في 

 مؤسسات االعمال

 اسرائيل 33.19 25.46 17.96 23.63 42.31
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 املؤشرات م د. فرعية الدعامة
الدخل 

 العالي

الدخل 

فوق 

 متوسط

الدخل 

تحت 

 املتوسط

الدخل 

 املنخفض

املتوسط 

 العاملي

املركز 

األول 

 عامليا

املعرفة 

 والتكنولوجيا

خلق 

 املعرفة

56 

براءات االختراع 

املسجلة على 

املستو  املحلي 

/bn PPP$ GDP 

 الصين 4.38 0.23 1.37 2.88 7.96

57 

براءات االختراع 

املسجلة على 

املستو  

 $bn PPP/الدواي

GDP 

 اليابان 1.27 0.05 0.12 0.20 2.65

58 

حقوق امللكية 

الفكرية املسجلة  

/bn PPP$ GDP 

 الصين 2.31 0.10 2.93 3.08 1.42

59 

املقاالت العملية 

 bn/والتقنية 

PPP$ GDP 

 ايسلندا 16.43 8.43 6.56 10.57 29.22



 

37 
 

60 

عدد املقاالت 

الحاصلة على 

 Hمؤشر 

 بريطانيا 219.93 69.63 105.93 137.53 393.65

تبثير 

 املعرفة

61 

معدل النمو في 

 %  نتاجية العمالة 

PPP$ GDP 

  ندونيسيا 1.49 3.14 2.92 1.41 0.47

62 

املشاريع الجديدة 

 – 15ضمن الفوة 

 سنة 64

5.94 3.31 0.90 0.45 3.58 
هونج 

 كونغ

63 

االنفاق على 

برمجيات الحاسوا 

%GDP 

 امريكا 0.38 - 0.26 0.31 0.46

64 

 ISOشهادة الجودة 

9001  /bn PPP$ 

GDP 

 ايطاليا 9.05 0.95 2.50 9.96 14.93

65 

مصنتي  %

التكنولوجيا عالية 

وفوق متوسطة 

 التقنية

 سنغافورا 25.84 6.75 16.55 22.50 34.65
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نشر 

 املعرفة

66 

عائدات حقوق %

امللكية الفكرية من 

 اجمااي التجارة

 فلندا 0.47 0.20 0.11 0.06 1.03

67 

صافي صادرات %

لية التقنية ااى عا

 اجمااي التجارة

 الصين 4.26 0.43 1.71 4.92 6.48

68 

صادرات خدمات  %

االتصاالت وتقنية 

 املعلومات

 كوستاريكا 2.17 2.11 2.46 1.44 2.55

69 

صافي تدفقات 

االسبثمار اوجنؤي 

 GDP%املباشر 

5.46 6.63 0.12 1.37 4.14 
هونج 

 كونغ

 االبداع

اوصول 

غير 

 سةامللمو 

70 

العالمات التجارية 

 bn/املسجلة 

PPP$ GDP 

 مولدافيا 49.08 17.78 36.47 57.49 59.01

71 

التصامي  

الصناعية املسجلة 

/bn PPP$ GDP 

 الصين 4.06 1.34 2.59 3.69 5.87
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72 

انشاء واستخدام 

نما ا تقنية 

املعلومات في 

 االعمال

 فلندا 4.56 3.82 4.22 4.40 5.06

73 

اء واستخدام انش

نما ا تقنية 

املعلومات في 

 املنظمات

 بريطانيا 4.25 3.43 3.93 4.01 4.81

املنتجات 

والهدمات 

 االبداعية

74 

% الصادرات 

الثقافية واالبداعية 

 ااى اجمااي التجارة

 كوستاريكا 0.46 0.09 0.10 0.46 0.75

75 

انتاا اوفالم 

الطويلة الوطنية في 

 69 – 15الفوة 

 سنة

 بوتان 5.15 0.82 4.41 2.44 7.74

76 

سوق االعالم 

الفوة  –والترفيه 

 سنة 69 – 15

 الجرويج 0.90 - 0.05 0.20 1.34
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77 
% انتاا النشر 

 والطباعة
 ايسلندا 185 1.77 1.23 1.56 2.31

78 

% صادرات 

املنتجات ادبداعية 

 ااى اجمااي التجارة

 الصين 1.36 0.08 0.65 1.82 1.85

االبداع 

على 

 االنترنت

79 

استخدام نطاقات 

االنترنت القياسية  

 69-15لالعمار 

 ايسلندا 15.26 0.32 1.51 6.22 34.55

80 

استخدام نطاقات 

االنترنت الوطنية  

 69-15لالعمار 

 الدنمارف 15.47 0.97 0.96 6.57 34.96

81 

املساهمة الشهرية 

في الويكيبيديا من 

 69-15االعمار 

 ايسلندا 2604.11 43.72 593.80 1644.95 5259.46

82 

مقاطع الفيديو 

املرفوعة لليوتيوا 

 69-15من االعمار 

 أمريكا 35.54 0.19 7.75 7.75 51.13
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LI = منخفض الدخل; LM =  دخل اقل من متوسط; UM = دخل فوق املتوسط; HI = خل عاايد.: EUR = اوروبا; NAC 

شرق وجنوا شرق اسيا  = SEAO ;وسط وجنوا اسيا = CSA ;أمريكا الالتينية والكاريؤي LCN ;أمريكا الشمالية =

 .جنوا الصحراء االفريقية = SSF ;غرا اسيا وشمال افريقيا = NAWA  ;انيوسيواالوق

 الدرجة الدولة

(0–

100) 

الترتيب 

 العام

مجموعة 

 الدخل

تيبالتر  معدل  الترتيب االقليم 

 الكفاءة

 الترتيب

Switzerland 66.28 1 HI 1 EUR 1 0.94 5 

Sweden 63.57 2 HI 2 EUR 2 0.86 10 

United Kingdom 61.93 3 HI 3 EUR 3 0.83 14 

United States of 

America 

61.40 4 HI 4 NAC 1 0.79 25 

Finland 59.90 5 HI 5 EUR 4 0.75 32 

Singapore 59.16 6 HI 6 SEAO 1 0.62 78 

Ireland 59.03 7 HI 7 EUR 5 0.89 8 

Denmark 58.45 8 HI 8 EUR 6 0.74 34 

Netherlands 58.29 9 HI 9 EUR 7 0.82 20 

Germany 57.94 10 HI 10 EUR 8 0.87 9 

Korea, Rep. 57.15 11 HI 11 SEAO 2 0.80 24 

Luxembourg 57.11 12 HI 12 EUR 9 1.02 1 

Iceland 55.99 13 HI 13 EUR 10 0.98 3 
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Hong Kong (China) 55.69 14 HI 14 SEAO 3 0.61 83 

Canada 54.71 15 HI 15 NAC 2 0.67 57 

Japan 54.52 16 HI 16 SEAO 4 0.65 65 

New Zealand 54.23 17 HI 17 SEAO 5 0.73 40 

France 54.04 18 HI 18 EUR 11 0.73 44 

Australia 53.07 19 HI 19 SEAO 6 0.64 73 

Austria 52.65 20 HI 20 EUR 12 0.73 43 

Israel 52.28 21 HI 21 NAWA 1 0.81 23 

Norway 52.01 22 HI 22 EUR 13 0.68 55 

Belgium 51.97 23 HI 23 EUR 14 0.78 27 

Estonia 51.73 24 HI 24 EUR 15 0.91 6 

China 50.57 25 UM 1 SEAO 7 0.90 7 

Malta 50.44 26 HI 25 EUR 16 0.98 2 

Czech Republic 49.40 27 HI 26 EUR 17 0.82 21 

Spain 49.19 28 HI 27 EUR 18 0.72 48 

Italy 47.17 29 HI 28 EUR 19 0.74 33 

Portugal 46.45 30 HI 29 EUR 20 0.75 31 

Cyprus 46.34 31 HI 30 NAWA 2 0.79 26 

Slovenia 45.97 32 HI 31 EUR 21 0.74 39 

Hungary 44.71 33 HI 32 EUR 22 0.83 17 

Latvia 44.33 34 HI 33 EUR 23 0.78 28 

Malaysia 43.36 35 UM 2 SEAO 8 0.67 59 
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Lithuania 41.76 36 HI 34 EUR 24 0.63 75 

Slovakia 41.70 37 HI 35 EUR 25 0.74 36 

Bulgaria 41.42 38 UM 3 EUR 26 0.83 16 

Poland 40.22 39 HI 36 EUR 27 0.65 66 

Greece 39.75 40 HI 37 EUR 28 0.61 84 

United Arab Emirates 39.35 41 HI 38 NAWA 3 0.44 117 

Turkey 39.03 42 UM 4 NAWA 4 0.84 13 

Russian Federation 38.50 43 HI 39 EUR 29 0.65 69 

Chile 38.41 44 HI 40 LCN 1 0.59 91 

Costa Rica 38.40 45 UM 5 LCN 2 0.71 50 

Moldova, Rep. 38.39 46 LM 1 EUR 30 0.94 4 

Croatia 38.29 47 HI 41 EUR 31 0.65 68 

Romania 37.90 48 UM 6 EUR 32 0.72 46 

Saudi Arabia 37.75 49 HI 42 NAWA 5 0.61 85 

Qatar 37.47 50 HI 43 NAWA 6 0.56 97 

Montenegro 37.36 51 UM 7 EUR 33 0.62 80 

Thailand 36.51 52 UM 8 SEAO 9 0.70 53 

Mauritius 35.86 53 UM 9 SSF 1 0.57 95 

South Africa 35.85 54 UM 10 SSF 2 0.55 99 

Mongolia 35.74 55 UM 11 SEAO 10 0.72 47 

Ukraine 35.72 56 LM 2 EUR 34 0.84 12 

Bahrain 35.48 57 HI 44 NAWA 7 0.58 92 



 

44 
 

TFYR of Macedonia 35.40 58 UM 12 EUR 35 0.67 56 

Viet Nam 35.37 59 LM 3 SEAO 11 0.84 11 

Armenia 35.14 60 LM 4 NAWA 8 0.83 15 

Mexico 34.56 61 UM 13 LCN 3 0.63 76 

Uruguay 34.28 62 HI 45 LCN 4 0.62 81 

Colombia 34.16 63 UM 14 LCN 5 0.56 96 

Georgia 33.86 64 LM 5 NAWA 9 0.65 67 

Serbia 33.75 65 UM 15 EUR 36 0.65 70 

India 33.61 66 LM 6 CSA 1 0.66 63 

Kuwait 33.61 67 HI 46 NAWA 10 0.73 42 

Panama 33.49 68 UM 16 LCN 6 0.66 61 

Brazil 33.19 69 UM 17 LCN 7 0.55 100 

Lebanon 32.70 70 UM 18 NAWA 11 0.73 41 

Peru 32.51 71 UM 19 LCN 8 0.51 109 

Morocco 32.26 72 LM 7 NAWA 12 0.66 64 

Oman 32.21 73 HI 47 NAWA 13 0.53 103 

Philippines 31.83 74 LM 8 SEAO 12 0.71 49 

Kazakhstan 31.51 75 UM 20 CSA 2 0.51 108 

Dominican Republic 30.55 76 UM 21 LCN 9 0.62 82 

Tunisia 30.55 77 UM 22 NAWA 14 0.60 86 

Iran, Islamic Rep. 30.52 78 UM 23 CSA 3 0.71 51 

Belarus 30.39 79 UM 24 EUR 37 0.45 116 
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Kenya 30.36 80 LM 9 SSF 3 0.76 30 

Argentina 30.24 81 HI 48 LCN 10 0.56 98 

Jordan 30.04 82 UM 25 NAWA 15 0.67 58 

Rwanda 29.96 83 LI 1 SSF 4 0.38 123 

Mozambique 29.84 84 LI 2 SSF 5 0.73 45 

Azerbaijan 29.64 85 UM 26 NAWA 16 0.54 101 

Tajikistan 29.62 86 LM 10 CSA 4 0.77 29 

Bosnia and Herzegovina 29.62 87 UM 27 EUR 38 0.46 115 

Indonesia 29.07 88 LM 11 SEAO 13 0.71 52 

Jamaica 28.97 89 UM 28 LCN 11 0.53 104 

Botswana 28.96 90 UM 29 SSF 6 0.42 119 

Sri Lanka 28.92 91 LM 12 CSA 5 0.70 54 

Albania 28.38 92 UM 30 EUR 39 0.40 121 

Namibia 28.24 93 UM 31 SSF 7 0.54 102 

Paraguay 28.20 94 UM 32 LCN 12 0.62 77 

Cambodia 27.94 95 LI 3 SEAO 14 0.59 90 

Bhutan 27.88 96 LM 13 CSA 6 0.28 128 

Guatemala 27.30 97 LM 14 LCN 13 0.62 79 

Malawi 27.26 98 LI 4 SSF 8 0.74 38 

Uganda 27.14 99 LI 5 SSF 9 0.52 106 

Ecuador 27.11 100 UM 33 LCN 14 0.60 87 

Honduras 26.94 101 LM 15 LCN 15 0.53 105 
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Ghana 26.66 102 LM 16 SSF 10 0.60 88 

Kyrgyzstan 26.62 103 LM 17 CSA 7 0.50 110 

El Salvador 26.56 104 LM 18 LCN 16 0.48 113 

Tanzania, United Rep. 26.35 105 LI 6 SSF 11 0.81 22 

Senegal 26.14 106 LM 19 SSF 12 0.66 62 

Egypt 25.96 107 LM 20 NAWA 17 0.63 74 

Côte d'Ivoire 25.80 108 LM 21 SSF 13 0.82 19 

Bolivia, Plurinational  

St. 

25.24 109 LM 22 LCN 17 0.59 89 

Ethiopia 24.83 110 LI 7 SSF 14 0.83 18 

Madagascar 24.79 111 LI 8 SSF 15 0.74 35 

Mali 24.77 112 LI 9 SSF 16 0.74 37 

Algeria 24.46 113 UM 34 NAWA 18 0.49 111 

Nigeria 23.15 114 LM 23 SSF 17 0.67 60 

Nepal 23.13 115 LI 10 CSA 8 0.58 94 

Nicaragua 23.06 116 LM 24 LCN 18 0.41 120 

Bangladesh 22.86 117 LM 25 CSA 9 0.52 107 

Cameroon 22.82 118 LM 26 SSF 18 0.58 93 

Pakistan 22.63 119 LM 27 CSA 10 0.64 71 

Venezuela, Bolivarian 

Rep. 

22.32 120 HI 49 LCN 19 0.46 114 

Benin 22.25 121 LI 11 SSF 19 0.43 118 
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Burkina Faso 21.05 122 LI 12 SSF 20 0.28 127 

Burundi 20.93 123 LI 13 SSF 21 0.39 122 

Niger 20.44 124 LI 14 SSF 22 0.36 125 

Zambia 19.92 125 LM 28 SSF 23 0.64 72 

Togo 18.42 126 LI 15 SSF 24 0.36 124 

Guinea 17.24 127 LI 16 SSF 25 0.49 112 

Yemen 14.55 128 LM 29 NAWA 19 0.34 126 
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املرتبة ادجمالية في  اس  البلد املرتبة في املنطقة

 2016 مؤشر

 الشمالية أمريكا

 4 يكيةالواليات املتحدة اومر  1

 15 كندا 2

 الكبر   الصحراء جنوا أفريقيا

 53 موريشيوس 1

 54 جنوا أفريقيا 2

 80 كينيا 3

 والكاريؤي الالتينية أمريكا

 44 شيلي 1

 45 كوستاريكا 2

 61 املكسيل 3

 آسيا وجنوا وسط

 66 الهند 1

 75 كازاخستان 2

 78 جمهورية  يران ادسالمية 3

 سياآ وغرا أفريقيا شمال

 21  سرائيل 1

 31 قبرص 2
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 41 ادمارات العربية املتحدة 3

 وأوقيانوسيا آسيا وشرق  آسيا شرق  جنوا

 6 سنغافورة 1

 11 جمهورية كوريا 2

 14 هونغ كونغ إلالصين  3

 أوروبا

 1 سويسرا 1

 2 السويد 2

 3 اململكة املتحدة 3
 

  من الدول اوكثر ابتكارا في العال ، ومن مواطن القوة الهاصررة التي تبسرر   ها 4يكية إلاملرتبة ال تزال الواليات املتحدة اومر 

وجود شرررررركات ت رررررطلع ببنشرررررطة البح  والتطوير، وتطور سررررروقها املالية، بما في  لل رأس مال املجازفة، وجودة جامعاتها 

مجموعاتها املعنية باالبتكار. غير أن الواليات  ومنشررررروراتها العلمية، وما تخصرررررصررررره من نفقات للبرامج الحاسررررروبية، ووضرررررع

املتحرردة اومريكيررة ترربتي في مرتبررة أدنى من حيرر  ادنفرراق على التعلي ، وال سرررررررررررررريمررا على التعلي  الجررامتي بسرررررررررررررربررب انخفرراض 

صاد حص ها من الهريجين في مجااي العلوم والهندسة، ومن حي  كفاءة استخدام الطاقة، واالسبثمار وادنتاجية في االقت

 .عموما بما يسه  بشكل كبير في النمو املستقبلي

في املؤشررررررررررررررر  مرتبات عالية من حي  بيو ها التنظيمية، وسررررررررررررررهولة بدء مشررررررررررررررروع أعمال،  15وتحتل كندا إلاملرتبة ادجمالية 

دبداع في وتطور سرررررررروقها املالية، بما في  لل رأس املال املجازفة، وجودة جامعاتها ومنشرررررررروراتها العلمية، وكذلل من حي  ا

مجال ادنترنت. ولكن ترتيب كندا في املؤشررر شررهد تراجعا في اوعوام السررابقة،    خرجت من قائمة العشرررة اووائل بسرربب 

عدة عوامل أهمها التغييرات املنهجية وضرررررررعف أدايها نسررررررربيا من حي  ادنفاق على التعلي  والبح  والتطوير، والهدمات 
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تصرررراالت، وكفاءة اسررررتخدام الطاقة، وعلى غرار الواليات املتحدة اومريكية، من حي  الهاصررررة بتكنولوجيا املعلومات واال

 .اورقام الهاصة باالسبثمار وادنتاجية في االقتصاد عموما

 

  وكينيا 54بة  ، متبوعة بجنوا أفريقيا إلاملرت53تبتي موريشرررريوس في الصرررردارة من ضررررمن كل اقتصررررادات املنطقة إلاملرتبة 

 . 98  ومالوي إلاملرتبة 93  وناميبيا إلاملرتبة 90  وبوتسوانا إلاملرتبة 84  وموزامبيق إلاملرتبة 83  ورواندا إلاملرتبة 80إلاملرتبة 

، تجرررراوزت أفريقيررررا جنوا الصررررررررررررررحراء الكبر  كررررل املنرررراطق اوخر  من حيرررر  عرررردد البلرررردان املنرررردرجررررة في 2012ومنررررذ عررررام 

البلدان التي لديدها أداء يفوق ما هو متوقع م ها اسبنادا  اى مستواها ادنمائي. وهذا العام،  –ار" مجموعة "منجزي االبتك

ن الترتيب، على أسررررررررررراس املعايير الهاصرررررررررررة  ن تحسرررررررررررمل
ّ
برز كل من كينيا ومدغشرررررررررررقر ومالوي وموزامبيق ورواندا وأوغندا. ومك

املنطقة من االلتحاق بمنطقة وسط وجنوا آسيا وتجاوز باملؤسسات وتطور اوعمال والحصائل املعرفية والتكنولوجية، 

 .منطقة شمال أفريقيا وغرا آسيا

ويشرررير متوسرررط أداء املنطقة  اى مواطن قوة من حي  سرررهولة بدء مشرررروع أعمال، وتكنولوجيات املعلومات واالتصررراالت، 

اضررررررررطالع الشررررررررركات ببنشررررررررطة  واسررررررررتحداث نما ا اوعمال، وادنفاق النسررررررررؤي على التعلي ، و اى مواطن ضررررررررعف من حي 

البح  والتطوير، والصرررررررررررررادرات من املنتجات التكنولوجية البالغة التطور، وجودة الجامعات املحلية، وعدد املنشرررررررررررررورات 

 .العلمية. وال بّد، بشكل عام، من بذل مزيد من الجهود في رأس املال البشري والبح  والبنية التحتية

لزوم أن تحتفظ تلررل  2016قررة أفريقيررا جنوا الصررررررررررررررحراء الكبر ، يبّين مؤشررررررررررررررر وبررالنظر  اى التبرراطؤ الررذي تشررررررررررررررهررد  منط

 .املنطقة بزخمها االبتكاري الحااي واالستمرار، في الوقت  اته، في تنويع االقتصادات خارا  نتاا النفط وعائدات السلع
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  و لل بف رررررررررل املرتبات الجيدة التي حقق ها 44إلاملرتبة  تحتل شررررررررريلي صررررررررردارة الترتيب من ضرررررررررمن كل اقتصرررررررررادات املنطقة

  واملكسرررررررريل 45اسرررررررربنادا  اى املؤشرررررررررات الهاصررررررررة باملؤسررررررررسررررررررات والبنية التحتية وتطور اوعمال، وتليها كوسررررررررتاريكا إلاملرتبة 

اطن قوة من حيرر  ، وتبسرررررررررررررر  بمو 69 . وتحتررل البرازيررل املرتبررة 63  وكولومبيررا إلاملرتبررة 62  وأوروغواي إلاملرتبررة 61إلاملرتبررة 

التعلي  الوجيه وأنشرررررطة البح  والتطوير، وجودة منشررررروراتها العلمية، وصرررررناعة املنتجات التكنولوجية البالغة التطور؛ 

 ، وعناصرررررررر التعلي  الجامتي 123ولك ها تبسررررررر  أي رررررررا بمواطن ضرررررررعف نسررررررربية من حي  بيو ها الهاصرررررررة باوعمال إلاملرتبة 

 .  قدرتها على استنباط نواتج االبتكار، واستحداث مشروعات أعمال جديدة ، وبشكل أع ، من حي111إلاملرتبطة 

عد أمريكا الالتينية منطقة  ات قدرات ابتكارية هائلة وغير مسرررتغلة. ول  تشرررهد ترتيبات املؤشرررر الهاصرررة باالقتصرررادات 
س
وت

ن كبير مقارنة باملناطق اوخر  في اوعوام اوخيرة، وال يبدي أي بل د من بلدان املنطقة حاليا أداء  بمسررتو  املحلية أي تحسررّ

 .يتجاوز ناتجه املحلي ادجمااي

ويشرررررررير املؤشرررررررر  اى أن دخول أمريكا الالتينية، والبرازيل تحديدا، في مرحلة االضرررررررطراا االقتصرررررررادي، يقتضررررررر ي فّل القيود 

د  البعيد. ويمكن أن تسررراعد السرررياسرررية واالقتصرررادية على املد  القريب وم ررراعفة االلتزامات الهاصرررة باالبتكار على امل

د  شعار مؤشر هذا العام
ّ
 .زيادة التعاون ادقليمي في البح  والتطوير واالبتكار املنطقة في هذا املسار، كما يؤك

 

  الصررررررردارة في منطقة وسرررررررط وجنوا آسررررررريا، وتبدي مواطن قوة خاصرررررررة من حي  التعلي  الجامتي 66تحتل الهند إلاملرتبة 

والتطوير، بما في  لل الشررررررررررركات العاملية التي تقوم ببنشررررررررررطة مكثفة في مجال البح  والتطوير، وجودة جامعاتها  والبح 

ومنشررروراتها العلمية، وتطور أسرررواقها، وصرررادراتها من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصررراالت حي  تحتل املرتبة اوواى 

كار اوداء املتوقع م ها اسررررررربنادا  اى ناتجها املحلي ادجمااي. وحي تبتي في املرتبة في العال . كما يتجاوز أداء الهند في مجال االبت

الثانية فيما يخص جودة االبتكار من بين االقتصادات املتوسطة الدخل، متجاوزة في  لل البرازيل. وهناف مواطن ضعف 
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و نشررراء مشرررروع أعمال جديد، و نتاا نسررربية من حي  املؤشررررات الهاصرررة ببيوة اوعمال، والنفقات املهصرررصرررة للتعلي ، 

 .سلع وخدمات ابتكارية

ويقول شررررررررراندراجيت بانير ي، املدير العام التحاد الصرررررررررناعة الهندي، " ن التزام الهند باالبتكار وتحسرررررررررين مقاييي االبتكار 

لهند  اى مرتبة تقترا التزام قوي ومتنام، وهو يسرررراعد على تحسررررين البيوة االبتكارية. وسرررريسرررره  هذا املنعى تدريجيا في رفع ا

  75فيها من االقتصررادات اوخر  التي تحتل الصرردارة في مجال االبتكار." ويلي الهند في املنطقة كل من كازاخسررتان إلاملرتبة 

 . 96  وبوتان إلاملرتبة 91  وسري النكا إلاملرتبة 86  وطاجيكستان إلاملرتبة 78وجمهورية  يران ادسالمية إلاملرتبة 

 

من ضمن الهمسة اووائل في ترتيب املؤشر فيما يخص هذ  املنطقة، ينتمي اثنان  اى مجلي التعاون الهليجي املؤلف من 

 . وتعكف بلدان كثيرة من 49  واململكة العربية السررررررررررررررعودية إلاملرتبة 41سررررررررررررررتة أع رررررررررررررراء: ادمارات العربية املتحدة إلاملرتبة 

ي على تنويع اقتصررراداتها بعد عقود من االعتماد على النفط، وتحويل تركيزها نحو مصرررادر البلدان اوع ررراء في  لل املجل

ب على النقائص النسرررربية القائمة في مجاالت من قبيل املؤسررررسررررات وتطور اوسررررواق 
ّ
نمو متنوعة تقوم على االبتكار، والتغل

 .واوعمال

نجز بشرررررررركل انفرادي، فهو ا ن " ،(du) ويقول عثمان سررررررررلطان، املسررررررررؤول التنفيذي اوول بشررررررررركة دو  ن االبتكار ل  يعد يس

يعبر الحرردود ويعتمررد على التعرراون بين كيررانررات مختلفررة ل هيوررة أفق مربح لالجميع. وتنتهب ادمررارات العربيررة املتحرردة حرراليررا 

وبغرض جلب  اسررتراتيجية عاملية من أجل ريادة االبتكار على الصررعيد الدواي بف ررل جدول أعمالها الهاص باملدن الذكية

 ".املزيد من الراحة واالرتياد، والسعادة في آخر املطاف، لالجميع

االقتصررررررررراد الوحيد الذي يبدي اتسررررررررراقا في كونه يندرا ضرررررررررمن الهمسرررررررررة والعشررررررررررين  –  21ويبتي كل من  سررررررررررائيل إلاملرتبة 

  في 31وقبرص إلاملرتبة  –اووائل  جماال في ترتيب املؤشررررررررررررررر وضررررررررررررررمن العشرررررررررررررررة اووائل فيما يخص أيا من مجاالت املؤشررررررررررررررر 

واملرتبة ادجمالية  2016مقدمة بلدان املنطقة للسررررررررررررررنة الرابعة على التوااي. وتحتل تركيا املرتبة الرابعة في املنطقة في عام 
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  حي االقتصرررررررررررررراد الوحيد في املنطقة الذي يتجاوز أداق  املسررررررررررررررتو  املتوقع منه اسرررررررررررررربنادا  اى ناتجه 60. وأرمينيا إلاملرتبة 42

 .لي ادجمااياملح

وتبدي املنطقة أعلى معدالت ترتيبها فيما يخص النفا   اى تكنولوجيا املعلومات واالتصررررررررراالت واسرررررررررتحداث نما ا اوعمال 

القائمة على تلل التكنولوجيا، وكذلل فيما يخص اسرررررررتخدام الوسرررررررائل ادلكترونية في اددارة الحكومية، ونمو ادنتاجية. 

الحظ أداء أقّل بروزا في  .ما يخص الصادرات من املنتجات التكنولوجية البالغة التطور والبراءات وجودة املنشوراتويس

 

  ونيوزيلندا 16  واليابان إلاملرتبة 14  وهونغ كونغ إلالصين  إلاملرتبة 11  وجمهورية كوريا إلاملرتبة 6تبتي سنغافورة إلاملرتبة 

قرردمررة الترتيبررات في هررذ  املنطقررة. وينتمي معظ  رواد االبتكررار املحررّددين في املؤشررررررررررررررر  اى هررذ  املنطقررة أو   في م17إلاملرتبررة 

 .منطقة أوروبا

  وتايلند إلاملرتبة 25  وماليزيا إلاملرتبة 25ومن بين الشرررررررررررريحة العليا من البلدان املتوسرررررررررررطة الدخل، تحتل الصرررررررررررين إلاملرتبة 

  بمركز الصررررردارة ضرررررمن الشرررررريحة الدنيا من البلدان املتوسرررررطة 59يت نام إلاملرتبة   الصررررردارة في املنطقة. وتحتفظ في52

عرد من االقتصرررررررررررررررادات املنخف ررررررررررررررة 88  و نردونيسرررررررررررررريرا إلاملرتبرة 74الردخرل، تليهرا الفلبين إلاملرتبرة 
س
 . وتحتفظ كمبوديرا، التي ت

 . 95الدخل، بمرتب ها ضمن االقتصادات املائة اوواى  جماال إلاملرتبة 

نطقة متوسررررررررط أدايها اوقو  فيما يخص عدد املدرسررررررررين مقابل عدد التالميذ وفي نمو ادنتاجية، ومعدالت أدنى وتبدي امل

فيما يخص أنشطة البح  والتطوير املمولة من شركات أجنبية، والصادرات والواردات من خدمات تكنولوجيا املعلومات 

 .واالتصاالت، وعائدات امللكية الفكرية
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اقتصررررررررادا من االقتصررررررررادات الهمسررررررررة والعشرررررررررين التي تحتل الصرررررررردارة في املؤشررررررررر  اى أوروبا، بما في  لل الثالثة  15 ينتمي

 . 3  واململكة املتحدة إلاملرتبة 2اووائل. وتحتفظ سويسرا باملرتبة اوواى للعام السادس على التوااي، وتليها السويد إلاملرتبة 

  8  والدانمرف إلاملرتبة 7  و يرلندا إلاملرتبة 5الصررررررررررررررعيد ادقليمي كل من فنلندا إلاملرتبة ويبتي بعد تلل الثالثة اووائل على 

 .2016  التي ان مت  اى العشرة اووائل في عام 10  وأملانيا إلاملرتبة 9وهولندا إلاملرتبة 

كبير، في حين ال يزال وتسررررتفيد أوروبا من مؤسررررسررررات قوية نسرررربيا،   ا ما قورنت مع غيرها، ومن بنية تحتية متطورة بقدر 

هناف مجال للتحسررررررررررررين فيما يخص تطور اوعمال، والحصررررررررررررائل املعرفية والتكنولوجية. وووروبا أداء جيد بوجه خاص في 

مجال البيوة، والنفا   اى تكنولوجيا املعلومات واالتصرررررررررررررراالت، ومعدل سررررررررررررررنوات الدراسررررررررررررررة املرتقبة. وهناف أي ررررررررررررررا مجال 

والتطوير املمولة من مشرررررررررروعات اوعمال، وأنشرررررررررطة البح  والتطوير املمولة من للتحسرررررررررين فيما يخص أنشرررررررررطة البح  

 شركات تجارية، والصادرات من املنتجات التكنولوجية البالغة التطور، و يداعات البراءات الدولية.
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وبسبب وجود  82% كحد ادنى في مؤشرات املقياس ال 60في وجوا توفر بيانات  أم ومع اعتماد مبد2016في تقرير العام 

دولة فقط بينما اختفت  13مشاكل كبيرة في توفير تلل البيانات من الدول العربية فقط اقتصر وجود الدول العربية على 

اما  جزر القمر . العراق ، سررروريا ، فلسرررطين ، ليبيا ، موريتانيا ، السرررودان ، الصرررومال ، جيبوتي ، -دول من التقرير حي : 9

 -الدول املوجودة في تقرير هذا العام فكانت كالتااي :

 2015الترتيب العاملي  2016الترتيب العاملي  الترتيب العربي الدولة 

 38 41 1 االمارات 

 42 49 2 السعودية

 43 50 3 قطر

 44 57 4 البحرين

 77 67 5 الكويت

 74 70 6 لبنان

 78 72 7 املغرب

 69 73 8 عمان

 76 77 9 تونس

 75 82 10 األردن

 100 107 11 مصر

 126 113 12 الجزائر

 124 128 13 اليمن

 دولة 141من أصال  2015دوله ، الترتيب العام  128من اصل  2016الترتيب العام  -مالحظه :
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في  21في ادقلي  واملرتبة  تقع الدول العربية جغرافيا ضررررررررررررررمن  قلي  غرا وشررررررررررررررمال افريقيا وتحتل  سرررررررررررررررائيل املرتبة اوواى

عررامليررا ، امررا تركيررا فعي الرابعررة على  31الترتيررب العرراملي ، بينمررا تحتررل قبرص املرتبررة الثررانيررة على مسررررررررررررررتو  ادقلي  واملرتبررة 

 عامليا  42مستو  ادقلي  وفي املرتبة 

ين ، الكويت ،   تصررررنف ضررررمن اما بحسررررب مجموعات الدخل فنجد ان دول الهليج إل االمارات ، السررررعودية ، قطر ، البحر 

دول الدخل العااي والتي تتصرردر ترتيبها السررويد والتي تتصرردر الترتيب العاملي أي ررا ، ونجد كال من إل لبنان ، توني ، اوردن 

في  25، الجزائر   يصررررنفوا ضررررمن الدول  ات الدخل فوق املتوسررررط والتي يتصرررردر ترتيبها الصررررين والتي حصررررلت على املركز 

ملي ، وأخيرا الدول إل املغرا ، مصرررررر ، اليمن   تصرررررنف ضرررررمن الدول  ات الدخل تحت املتوسرررررط والتي يتصررررردر املؤشرررررر العا

 في الترتيب العاملي . 46ترتيبها جمهورية مولدوفا والتي حصلت على املركز 
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 اليمن الجزائر مصر االردن تونس عمان ملغربا لبنان الكويت البحرين قطر السعودية االمارات 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الترتيب العربي

 19 18 17 15 14 13 12 11 10 7 6 5 3 الترتيب االقليمي

الترتيب بحسب 

مستوى مجموعات 

 الدخل

38 42 43 44 46 18 7 47 22 25 20 34 29 

الترتيب العاملي العام 

 2016دولة( 128)
41 49 50 57 67 70 72 73 77 82 107 113 128 

الترتيب العاملي العام 

 2015دولة( 141)
47 43 50 59 77 74 78 69 76 75 100 126 137 

 –الترتيب العاملي 

 مدخالت االبتكار
25 43 41 51 78 85 75 63 82 88 107 104 128 

 –الترتيب العاملي 

 مخرجات االبتكار
75 54 58 67 56 57 70 86 84 77 98 116 128 

 –الترتيب العاملي 

 كفاءة االبتكار
117 85 97 92 42 41 64 103 86 58 74 111 126 

الترتيب العاملي في 

 املؤسسات
22 84 34 55 75 91 74 41 70 63 123 113 126 
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الترتيب العاملي في راس 

املال البشري 

 واالبحاث

41 112 59 68 72 76 61 52 45 86 82 79 111 

العاملي في  الترتيب

 البنية التحتية
23 103 16 29 48 84 45 51 70 79 82 86 128 

الترتيب العاملي في بيئة 

 السوق 
42 114 68 91 50 99 98 90 123 115 110 117 111 

الترتيب العاملي في بيئة 

 االعمال
24 66 78 74 127 63 125 124 107 116 122 118 128 

الترتيب العاملي في 

 كنولوجيااملعرفة والت
86 75 88 61 51 74 72 95 89 79 94 100 124 

الترتيب العاملي في 

 االبداع
70 47 49 59 64 51 67 79 81 78 97 122 125 

عدد املؤشرات 

 املجهولة
17 16 10 18 18 17 8 14 9 17 5 17 29 

عدد املؤشرات التي 

 تحسنت
14 12 12 13 13 11 11 14 11 11 10 12 11 

التي عدد املؤشرات 

 تراجعت
11 13 8 12 12 13 15 12 15 14 15 12 18 
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 اليمن الجزائر مصر االردن تونس عمان املغرب لبنان الكويت البحرين قطر السعودية االمارات املعيار

كفاءة االبتكار 

 صحيح ( 1) 
0.44 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.3 

الدرجة العامة 

 نقطه ( 100)
39.4 37.8 

37.

5 
35.5 33.6 

32.

7 
32.3 32.2 30.6 30 26 24.5 

14.

6 

درجة مدخالت 

 االبتكار
54.5 47 

48.

1 
44.8 38.8 

37.

8 
57.5 42.1 38.1 36 31.8 32.8 

21.

7 

درجة 

مخرجات 

 االبتكار

24.2 28.5 
26.

9 
26.2 28.4 

27.

6 
32.3 22.3 23 24.1 20.2 16.1 7.4 

درجة دعامة 

 اتاملؤسس
80.9 53.8 75 66.4 57 

52.

1 
57.5 71 58.3 62.6 39 45.7 

32.

2 

درجة دعامة 

راس املال 

البشري 

 واالبحاث

40.7 15.4 
32.

6 
31.4 30.2 

29.

8 
32.3 33.9 38 25.4 27.3 28.2 

15.

8 

درجة دعامة 

 البنية التحتية
50.6 31.1 

60.

5 
55.3 48.1 

37.

5 
48.6 47.5 41.6 38.5 38.3 37.2 18 
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ة دعامة درج

 بيئة السوق 
48.7 32.1 

42.

8 
38.7 46 

37.

9 
38 39 29 32 34.2 31.7 

33.

8 

درجة دعامة 

 بيئة االعمال
44.8 31.3 

29.

3 
32.1 12.9 

31.

7 
18.3 19.1 23.7 21.5 20 21.2 8.6 

درجة دعامة 

املعرفة 

 والتكنولوجيا

20.8 22.4 20 25.3 27.6 
22.

4 
22.9 18.5 19.9 21.7 18.5 17.7 

10.

6 

درجة دعامة 

 االبداع
27.6 36.6 

33.

8 
27.1 29.1 

32.

8 
28.2 26.2 26.1 26.4 21.8 14.6 4.2 
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(نقطه 100)الدرجة العامة 

درجة مدخالت االبتكار

درجة مخرجات االبتكار

0 10 20 30 40 50 60 70

دعامات مؤشر االبتكار

اليمن الجزائر مصر االردن تونس عمان المغرب لبنان الكويت البحرين قطر السعودية االمارات 
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المؤسسات

راس المال البشري 
واالبحاث

البنية التحتية 

بيئة السوق

بيئة االعمال

وجياالمعرفة والتكنول

االبداع

دعامات مؤشر االبتكار

اليمن الجزائر مصر االردن تونس عمان المغرب لبنان الكويت البحرين قطر السعودية االمارات 



 

63 
 

 


