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مقدمة
ي�ص ��در م�ؤ�ش ��ر االبتكار العاملي عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية (ويبو) وجامعة جون�سون كورنيل وكلية �إن�سياد لإدارة
الأعمال ( ،)INSEADويهدف امل�ؤ�شر لقيا�س منظومة االبتكار يف كل دولة باحت�ساب متو�سط م�ؤ�شرين فرعيني هما:
•مؤشر المدخالت
ويتكون من خم�س حماور رئي�سية هي:
1 -1امل�ؤ�س�سات.
2 -2املوارد الب�شرية والبحثية.
3 -3البنية التحتية.
4 -4تطور ال�سوق.
5 -5تطور الأعمال.
•مؤشر المخرجات
ويتكون من حمورين رئي�سيني هما:
1 -1املخرجات االبتكارية.
2 -2املخرجات املعرفية والتقنية.
وت�شتمل املحاور الرئي�سية على حماور فرعية (�شكل  )1بحيث يت�ضمن كل حمور فرعي معيا ًرا �أو �أكرث من معايري امل�ؤ�شر
البالغ عددها ( )79معيا ًرا.

6

مكتب البراءات السعودي

 1.1البيئة ال�سيا�سية
 -1امل�ؤ�س�سات

 1.2البيئة التنظيمية
 1.3البيئة اال�ستثمارية
 2.1التعليم

 -2املوارد الب�شرية

 2.2التعليم العايل
 2.3البحث والتطوير

املدخالت االبتكارية

 3.1االت�صاالت واملعلومات
 -3البنية التحتية

 3.2البنية العامة
 3.3البيئة امل�ستدامة
 4.1االئتمان

م�ؤ�شر االبتكار العاملي

 -4تطور ال�سوق

 4.2اال�ستثمار
 4.3التجارة واملناف�سة
 5.1ت�أهيل القوى الب�شرية

 -5تطور الأعمال

املخرجات االبتكارية

 5.2الربط االبتكاري
 5.3نقل التقنية
 6.1املخرجات املعرفية

 -6املخرجات املعرفية والتقنية

 6.2الأثر املعرفي
 6.3ن�شر املعرفة
 7.1الأ�صول الفكرية

 -7املخرجات االبتكارية

 7.2املنتجات واخلدمات االبتكارية
 7.3االبداع الرقمي

شكل ( :)1محاور مؤشر االبتكار العالمي
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1

معايير المؤشر

معايير المؤشر
تختلف معايري م�ؤ�شر االبتكار العاملي من عام لآخر وذلك لرفع كفاءة امل�ؤ�شر وحت�سني �أدائه ،وب�صورة عامة يتكون امل�ؤ�شر
من ( )79معيا ًرا موزعة على ( )7حماور فرعية كما يلي:
 -1المؤسسات
يتك ��ون ه ��ذا املحور من ( )8معاي�ي�ر ،تندرج حتت ( )3حم ��اور فرعية هي البيئ ��ة ال�سيا�سية والتنظيمي ��ة واال�ستثمارية
(جدول  ،)1وتعتمد هذه املعايري على تقارير البنك الدويل كم�صدر �أ�سا�س ملعلوماتها.
جدول ( :)1معايير محور المؤسسات

املحور الفرعي
1.1

البيئة ال�سيا�سية

1.2

البيئة التنظيمية

1.3

البيئة اال�ستثمارية

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
1.1.1

اال�ستقرار ال�سيا�سي

1.1.2

الفعالية احلكومية

1.2.1

اجلودة التنظيمية

1.2.2

تطبيق الأنظمة

1.2.3

كلفة ت�سريح العمال

1.3.1

�سهولة بدء ن�شاط جتاري

1.3.2

�سهولة ت�سوية الإفال�س

1.3.3

�سهولة دفع ال�ضرائب

 -2الموارد البشرية
يتكون حمور املوارد الب�شرية من ( )11معيا ًرا ،تندرج حتت ( )3حماور فرعية هي التعليم العام والتعليم العايل والبحث
والتطوير (جدول .)2
جدول ( :)2معايير محور الموارد البشرية

املحور الفرعي

2.1

التعليم العام

2.2

التعليم العايل

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.1.1

الإنفاق على التعليم

2.1.2

الإنفاق على تعليم املرحلة الثانوية

2.1.3

مدة الدرا�سة املتوقعة

2.1.4

م�ستوى القراءة والريا�ضيات ،والعلوم

2.1.5

ن�سبة الطالب للمعلمني يف املرحلة الثانوية

2.2.1

الت�سجيل يف التعليم العايل

2.2.2

خريجي العلوم والهند�سة

2.2.3

طالب التعليم العايل من اخلارج
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املحور الفرعي
2.3

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

البحث والتطوير

2.3.1

ن�سبة الباحثني

2.3.2

الإنفاق على البحث والتطوير

2.3.3

ترتيب اجلامعات

 -3البنية التحتية
يتك ��ون حم ��ور البنية التحتية من ( )10معايري ،تندرج حتت ( )3حماور فرعية هي حمور االت�صاالت واملعلومات وحمور
البنية العامة وحمور البيئة امل�ستدامة (جدول .)3
جدول ( :)3معايير محور البنية التحتية

املحور الفرعي

3.1

االت�صاالت واملعلومات

3.2

البنية العامة

3.3

البيئة امل�ستدامة

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
3.1.1

خدمات االت�صاالت واملعلومات

3.1.2

ا�ستخدام االت�صاالت واملعلومات

3.1.3

احلكومة الإلكرتونية

3.1.4

امل�شاركة الإلكرتونية

3.2.1

�إنتاج الكهرباء

3.2.2

الأداء اللوج�ستي

3.2.3

تكوين ر�أ�س املال

3.3.1

الناجت املحلي الإجمايل/وحدة طاقة

3.3.2

الأداء البيئي

3.3.3

ال�شهادات البيئية ISO 14001

 -4تطور السوق
يتكون حمور تطور ال�سوق من ( )9معايري ،تندرج حتت ( )3حماور فرعية هي حمور االئتمان وحمور اال�ستثمار وحمور
التجارة واملناف�سة (جدول .)4
جدول ( :)4معايير محور تطور السوق

املحور الفرعي
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4.1

االئتمان

4.2

اال�ستثمار

مكتب البراءات السعودي

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
4.1.1

�سهولة احل�صول على قر�ض ائتماين

4.1.2

القرو�ض االئتمانية املحلية للقطاع اخلا�ص

4.1.3

�إجمايل التمويل متناهي ال�صغر

4.2.1

�سهولة حماية امل�ستثمرين

4.2.2

القيمة ال�سوقية

4.2.3

�إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة

4.2.4

�صفقات ر�أ�س املال اال�ستثماري

املحور الفرعي
4.3

التجارة واملناف�سة

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
4.3.1

متو�سط التعرفة املطبقة

4.3.2

حدة املناف�سة املحلية

 -5تطور األعمال
جدول ( :)5معايير محور تطور األعمال

املحور الفرعي

5.1

ت�أهيل القوى الب�شرية

5.2

الربط االبتكاري

5.3

نقل التقنية

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
5.1.1

التوظيف يف جمال اخلدمات عالية املعرفة

5.1.2

امل�ؤ�س�سات التي تقدم دورات تدريبية ر�سمية

5.1.3

الإنفاق الإجمايل على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال

5.1.4

الإنفاق الإجمايل على البحث والتطوير املمولة من قبل قطاع الأعمال
العامالت احلا�صالت على �شهادات علي ًا

5.2.1

التعاون البحثي بني اجلامعة وال�صناعة

5.2.2

حالة �شبكة التنمية

5.2.3

�إجمايل الإنفاق على البحث والتطوير املمولة من اخلارج

5.2.4

ر�ؤو�س الأموال امل�شرتكة لإقامة م�شاريع ا�سرتاتيجية

5.2.5

عائلة طلبات براءات االخرتاع املودعة يف ثالث مكاتب براءات على الأقل

5.3.1

العوائد ومدفوعات ر�سوم الرتاخي�ص

5.3.2

الواردات التقنية املتقدمة

5.3.3

واردات خدمات االت�صاالت واملعلومات

5.3.4

اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

5.1.5

 -6المخرجات المعرفية والتقنية
يتكون هذا املحور من ( )14معيار ،تندرج حتت ( )3حماور فرعية هي املخرجات املعرفية والأثر املعرفي ون�شر املعرفة
(جدول .)6
جدول ( :)6معايير محور المخرجات المعرفية والتقنية

املحور الفرعي

6.1

املخرجات املعرفية

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.1.1

طلبات براءات االخرتاع املودعة من داخل الدولة

6.1.2

طلبات براءات االخرتاع الدولية  PCTاملقدمة من داخل الدولة

6.1.3

طلبات مناذج املنفعة املودعة من داخل الدولة

6.1.4

الن�شر العلمي والتقني

6.1.5

م�ؤ�شر املراجع واالقتبا�س
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املحور الفرعي

6.2

الأثر املعرفي

6.3

ن�شر املعرفة

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
6.2.1

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل للفرد

6.2.2

ريادة الأعمال

6.2.3

�إجمايل الإنفاق على برامج احلا�سب الآيل

6.2.4

�شهادات اجلودة ISO 9001

6.2.5

املخرجات التقنية متو�سطة وعالية التقنية

6.3.1

العوائد و�إيرادات ر�سوم الرتاخي�ص

6.3.2

ال�صادرات عالية التقنية

6.3.3

�صادرات االت�صاالت وخدمات املعلومات

6.3.4

�صافي تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

 -7المخرجات االبتكارية
يتك ��ون حمور املخرجات االبتكارية م ��ن ( )13معيار ،تندرج حتت ( )3حماور فرعية هي حمور الأ�صول الفكرية وحمور
املنتجات واخلدمات االبتكارية وحمور الإبداع الرقمي (جدول .)7
جدول ( :)7معايير محور المخرجات االبتكارية

املحور الفرعي
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7.1

الأ�صول الفكرية

7.2

املنتجات واخلدمات االبتكارية

7.3

الإبداع الرقمي

مكتب البراءات السعودي

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
7.1.1

طلبات العالمات التجارية امل�سجلة من داخل الدولة

7.1.2

طلبات العالمات التجارية الدولية املقدمة من الدولة

7.1.3

مناذج الأعمال واملعلومات واالت�صاالت

7.1.4

مناذج تنظيم املعلومات واالت�صاالت

7.2.1

�صادرات اخلدمات االبتكارية والثقافية

7.2.2

�إنتاج الأفالم الروائية الوطنية

7.2.3

الإنتاج العاملي للمواد الرتفيهية والإعالمية

7.2.4

الطباعة والن�شر

7.2.5

�صادرات ال�سلع املبتكرة

7.3.1

النطاقات العامة

7.3.2

النطاقات حتت رمز الدولة

7.3.3

التعديالت ال�شهرية على ويكيبيديا

7.3.4

حتميل الفيديو على موقع يوتيوب

2

مصادر معلومات المؤشر

مصادر معلومات المؤشر
 لكن ب�شكل عام يعتمد،تختل ��ف م�صادر معلوم ��ات امل�ؤ�شر من عام لآخر وذلك لزيادة دقة املعلومات وم ��دى م�صداقيتها
:) جهة ومنظمة دولية جلمع املعلومات هي26( امل�ؤ�شر على
رابـ ــط امل�صـ ـ ـ ـ ــدر

http://www.wipo.int/ipstats/en

WIPO Statistics Database.

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/
WSDBStatProgramHome.
aspx?Language=E

World Trade Organization, Trade in
Commercial Services database.

http://data.uis.unesco.org

UNESCO Institute for Statistics, UIS
online database.

http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.aspx#home

World Bank, World Governance
Indicators

http://www.doingbusiness.org/reports/ World Bank. Doing Business 2015:
global-reports/doing-business-2015
Going Beyond Efficiency

http://lpi.worldbank.org
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World Bank and Turku School of
Economics, Logistics Performance
Index 2014; Arvis et al., 2014,
Connecting to Compete 2014: Trade
Logistics in the Global Economy.

املعيـ ـ ــار
5.2.5
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7.1.1
7.1.2
5.3.1
5.3.3
6.3.1
6.3.3
7.2.1
7.2.5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
5.1.3
5.1.4
5.2.3
7.2.2
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

املنظمة الدولية

م

املنظمة العاملية
للملكية الفكرية
)(ويبو

1

منظمة التجارة
العاملية

2

منظمة اليون�سكو

3

البنك الدويل

4

3.2.2

م2015 هـ الموافق1437 -1436 ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار العالمي

رابـ ــط امل�صـ ـ ـ ـ ــدر
http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.aspx#home

World Bank, World Governance
Indicators

http://www.doingbusiness.org/reports/ World Bank. Doing Business 2015:
global-reports/doing-business-2015
Going Beyond Efficiency

http://lpi.worldbank.org

World Bank and Turku School of
Economics, Logistics Performance
Index 2014; Arvis et al., 2014,
Connecting to Compete 2014: Trade
Logistics in the Global Economy.

http://www.doingbusiness.org/reports/ World Bank. Doing Business 2015:
global-reports/doing-business-2015
Going Beyond Efficiency

املعيـ ـ ــار

4.1.1

4.3.1

http://data.worldbank.org/

World Bank, based on UNCTAD
TRAINS,WTO, IDB, CTS, and UN
COMTRADE
databases; extracted from World
Bank World Development Indicators
database

http://comtrade.un.org

United Nations, COMTRADE
database; Eurostat ’High-technology’
aggregations based on SITC Rev. 4;
WTO Trade in Commercial Services
database.

.7.3.4- 7.3.3-7.3.2- 7.2.3- 7.2.2 :ح�ساب عدد ال�سكان للمعايري

4

الأمم املتحدة

5

املنتدى االقت�صادي
العاملي

6

توم�سون رويرتز

7

4.2.1
6.2.2

United Nations Public Administration
Network, e-Government Survey 2014.

البنك الدويل

3.2.2

Source: World Bank, Doing Business
2014, Entrepreneurship (2007–12).

http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/
UN-E-Government-Survey-2014

م

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

http://www.doingbusiness.org/data/
exploretopics/entrepreneurship

World Bank’s World Development
Indicators database

املنظمة الدولية

5.3.4
4.1.2
6.3.4
3.1.3
3.1.4
5.3.2
6.3.2
عدة معايري
4.3.2
5.2.1

https://wefsurvey.org/

World Economic Forum, Executive
Opinion Survey 2014–2015.

5.2.2
7.1.3
7.1.4

http://banker.thomsonib.com

http://thomsonreuters.com/en/
products-services/scholarly-scientificresearch.html

Thomson Reuters, Thomson One
Banker Private Equity database.

4.2.4

Thomson Reuters, Thomson One
Banker Private Equity, SDC Platinum
database.

5.2.4

Thomson Reuters, Web of Science,
SCI and SSCI.

6.1.4

مكتب البراءات السعودي
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رابـ ــط امل�صـ ـ ـ ـ ــدر
http://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Pages/publications/
mis2014.aspx

International Telecommunication
Union, Measuring the Information
Society 2014, ICT Development
Index 2014.

http://data.worldbank.org

Standard and Poor’s, Global Stock
Markets Factbook and supplemental
S&P
data; extracted from World Bank
World Development Indicators
database

http://www.iea.org/stats/

International Energy Agency (IEA)
Statistics OECD/IEA, 2014

http://www.unido.org/statistics.html

United Nations Industrial
Development Organization, Industrial
Statistics
Database, ISIC Revision 3
(INDSTAT4 2012)

املعيـ ـ ــار

املنظمة الدولية

م

3.1.1

االحتاد الدويل
لالت�صاالت

8

�ستاندرد �آند بورز
والبنك الدويل

9

الوكالة الدولية
للطاقة

10

منظمة الأمم املتحدة
للتنمية ال�صناعية

11

ISO منظمة الآيزو

12

منظمة العمل الدولية

13

3.1.2
4.2.2
4.2.3
3.2.1
3.3.1
6.2.5
7.2.4

http://www.iso.org/iso/home.html

International Organization for
Standardization, The ISO Survey of
Certifications
2013.

http://www.ilo.org/ilostat/faces/
oracle/webcenter/portalapp/
pagehierarchy/Page137.jspx?_afrLoo
p=95909801333011&clean=true

International Labour Organization,
ILOSTAT Database of Labour
Statistics Beta version (2004–14)

http://www.ilo.org/ilostat/faces/
oracle/webcenter/portalapp/
pagehierarchy/Page137.jspx?_afrLoo
p=96638660966591&clean=true

International Labour Organization,
ILOSTAT Annual Indicators
(2009–2014) and Statistics Canada,
Table 2820004-.

5.1.5

http://epi.yale.edu/

Yale University and Columbia
University, Environmental
Performance Index 2014.

3.3.2

م�ؤ�شر الأداء البيئي

14

http://www.ihsglobalinsight.com/
ProductsServices/ProductDetail2370.
htm

IHS Global Insight, Information and
Communication Technology Database

6.2.3

م�ؤ�س�سة جلوبال
�إن�سايت

15

https://www.conference-board.org/
data/economydatabase/

The Conference Board Total
Economy Database Output, Labor
and Labor Productivity Country
Details.

6.2.1

م�ؤ�س�سة الكونفرن�س
بورد العاملية

16

http://www.enterprisesurveys.org/

International Finance Corporation and
World Bank, Enterprise Surveys
(2004–13)

5.1.2

17

http://www.zooknic.com

ZookNIC Inc;

7.3.1
7.3.2

م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية والبنك
الدويل
ZookNIC م�ؤ�س�سة

18

http://stats.wikimedia.org/wikimedia/
squids/SquidReportsCountriesLangua
gesVisitsEdits.htm

Wikimedia Foundation.

7.3.3

Wikimedia م�ؤ�س�سة

19

http://www.scimagojr.com/

SJR—SCImago Journal & Country
Rank.

6.1.5

SCImago م�ؤ�س�سة

20

http://www.pwc.com/outlook

PwC’s Global entertainment and
media outlook, 2015–2019.

7.2.3

PwC م�ؤ�س�سة

21

http://www.oecd.org/pisa

OECD Programme for International
Student Assessment (PISA)
(2010–12).

2.1.4

منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية

22

19

6.2.4
3.3.3
5.1.1

م2015 هـ الموافق1437 -1436 ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار العالمي

رابـ ــط امل�صـ ـ ـ ـ ــدر

املعيـ ـ ــار

املنظمة الدولية

م

http://www.mixmarket.org/
crossmarket-analysis-report/download

Microfinance Information Exchange,
Mix Market database.

4.1.3

�سوق تبادل معلومات
التمویل متناهي
ال�صغر

23

http://www.youtube.com;

Google, parent company of YouTube.

7.3.4

Google �شركة

24

http://www.topuniversities.com/
university-rankings/world-universityrankings

QS Quacquarelli Symonds Ltd,
QS World University Ranking
20142015/, Top Universities.

2.3.3

الت�صنيف الربيطاين
QS للجامعات

25

http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/201301//weodata/download.aspx

International Monetary Fund, World
Economic Outlook Database, 2014.

3.2.3

�صندوق النقد الدويل
4.2.4- 4.2.3- 4.1.2- 3.3.3 :) للمعايريGDP( ح�ساب �إجمايل الناجت املحلي
6.2.3- 6.1.4- 6.1.3- 6.1.2- 6.1.1- 5.3.4- 5.3.1- 5.2.5- 5.2.4- عدة معايري
.7.2.1- 7.1.2- 7.1.1- 6.3.4- 6.2.4-
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ترتيب المملكة في مؤشر
االبتكار العالمي 2015

ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار
العالمي 2015
 -1نظرة عامة
يف العام 2015م ،ح�صلت اململكة على الرتتيب ( )43عامل ًيا وت�صدرت الدول العربية وحققت الرتتيب الثاين على م�ستوى
العامل الإ�سالمي بعد ماليزيا ،وتقدمت يف الرتتيب على دول متقدمة مثل رو�سيا والربازيل والهند وتركيا ،حيث كانت اململكة
متث ��ل الرتتي ��ب ( )54يف العام 2011م وحت�س ��ن تدريج ًيا يف الأعوام 2012م و2013م حتى حقق ��ت الرتتيب ( )38يف العام
2014م (�شكل .)2
كما حققت اململكة الرتتيب الثالث على م�ستوى دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
۸

۲۰۱۱

٥٤
۷

۲۰۱۲

٤۸
٤

۲۰۱۳

٤

۲۰۱٤

٤۲
۳۸
۳

۲۰۱٥

٤۳

الرتتيب الإقليمي

الرتتيب العام

شكل ( :)2ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار العالمي

كم ��ا يالح ��ظ تراجع ترتيب اململكة يف العام 2015م ،حيث تراج ��ع ترتيبها يف ( )29معيا ًرا مقارنة بالعام 2014م ،حيث
تراجع ��ت يف معي ��ار �سهولة ت�سوية الإفال�س للرتتيب ( )136مرتاجعة بذل ��ك ( )42مرتبة ،وتراجعت ( )40مرتبة يف معيار
مع ��دل منو الن ��اجت املحلي الإجمايل للف ��رد و ( )39مرتبة يف معيار �سهول ��ة حماية امل�ستثمرين� ،إ�ضاف ��ة �إىل تراجع ترتيبها
يف معي ��ار طلب ��ات براءات االخ�ت�راع املودعة من داخل الدولة ويف معي ��ار الن�شر العلمي والتقني ومعي ��ار التعاون البحثي بني
اجلامعات وال�صناعة (جدول .)8
جدول ( :)8التراجع في الترتيب مقارنة بالعام 2014م

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ترتيب اململك ـ ــة
2015م 2014م

التغري يف
الرتتيب

1.3.2

�سهولة ت�سوية الإفال�س

136

94

42-

6.2.1

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل للفرد

68

28

40-

4.2.1

�سهولة حماية امل�ستثمرين

60

21

39-

3.1.4

امل�شاركة الإلكرتونية

51

22

29-

ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار العالمي 1437 -1436هـ الموافق 2015م

23

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

24

ترتيب اململك ـ ــة
2015م 2014م

التغري يف
الرتتيب

4.3.2

حدة املناف�سة املحلية

38

16

22-

5.3.4

اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

105

90

15-

6.2.4

�شهادات اجلودة ISO 9001

105

92

13-

4.1.1

�سهولة احل�صول على قر�ض ائتماين

65

53

12-

7.3.4

حتميل الفيديو على موقع يوتيوب

39

28

11-

3.1.1

خدمات االت�صاالت واملعلومات

44

34

10-

3.2.2

الأداء اللوج�ستي

47

37

10-

5.2.4

ر�ؤو�س الأموال امل�شرتكة لإقامة م�شاريع ا�سرتاتيجية

30

21

9-

3.3.3

ال�شهادات البيئية ISO 14001

116

110

6-

5.2.1

التعاون البحثي بني اجلامعة وال�صناعة

36

30

6-

7.1.3

مناذج الأعمال واملعلومات واالت�صاالت

29

23

6-

5.2.5

عائلة طلبات الرباءات املودعة يف ( )3مكاتب على الأقل

71

66

5-

2.1.5

ن�سبة الطالب للمعلمني يف املرحلة الثانوية

36

32

4-

4.3.1

متو�سط التعرفة املطبقة

73

69

4-

7.1.4

مناذج تنظيم املعلومات واالت�صاالت

24

20

4-

7.2.3

الإنتاج العاملي للمواد الرتفيهية والإعالمية

33

29

4-

1.3.1

�سهولة بدء ن�شاط جتاري

89

86

3-

2.3.2

الإنفاق على البحث والتطوير

110

107

3-

4.2.2

القيمة ال�سوقية

37

34

3-

6.1.4

الن�شر العلمي والتقني

82

79

3-

7.2.4

الطباعة والن�شر

22

19

3-

2.1.2

الإنفاق على تعليم املرحلة الثانوية

67

65

2-

6.1.1

طلبات براءات االخرتاع املودعة من داخل الدولة

83

81

2-

6.3.4

�صايف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

61

59

2-

6.3.2

ال�صادرات عالية التقنية

111

110

1-
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وباملقابل يالحظ تقدم اململكة يف ( )25معيا ًرا مقارنة بالعام 2014م ،حيث قفزت للرتتيب ( )59يف معيار كلفة ت�سريح
العم ��ال متقدم ��ة بذلك ( )33مرتبة ع ��ن العام 2014م ،وتقدمت ( )24مرتبة يف معيار الن ��اجت املحلي الإجمايل لكل وحدة
طاقة (جدول .)9
جدول ( :)9التحسن في الترتيب مقارنة بالعام 2014م

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ترتيب اململك ـ ــة
2015م 2014م

التغري يف
الرتتيب

1.2.3

كلفة ت�سريح العمال

59

92

33

3.3.1

الناجت املحلي الإجمايل/وحدة طاقة

82

106

24

6.2.3

�إجمايل الإنفاق على �أنظمة احلا�سب الآيل

29

41

12

5.1.1

التوظيف يف جمال اخلدمات عالية املعرفة

53

63

10

2.2.1

الت�سجيل يف التعليم العايل

43

52

9

3.1.2

ا�ستخدام االت�صاالت واملعلومات

41

50

9

6.2.5

املخرجات التقنية متو�سطة وعالية التقنية

27

35

8

2.1.3

مدة الدرا�سة املتوقعة

21

29

8

3.2.3

تكوين ر�أ�س املال

20

27

7

4.2.3

�إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة

9

16

7

5.3.2

الواردات التقنية املتقدمة

83

89

6

2.2.3

طالب التعليم العايل من اخلارج

38

44

6

2.1.1

الإنفاق على التعليم

51

56

5

1.1.1

اال�ستقرار ال�سيا�سي

89

92

3

4.1.2

القرو�ض االئتمانية املحلية للقطاع اخلا�ص

83

86

3

7.3.2

النطاقات حتت رمز الدولة

90

92

2

3.2.1

�إنتاج الكهرباء

14

16

2

2.2.2

خريجي العلوم والهند�سة

11

13

2

1.2.1

اجلودة التنظيمية

68

69

1

1.1.2

الفعالية احلكومية

64

65

1

7.3.1

النطاقات العامة

62

63

1

1.2.2

تطبيق الأنظمة

52

53

1

6.1.5

م�ؤ�شر املراجع واالقتبا�س

52

53

1

5.2.2

حالة �شبكة التنمية

21

22

1

3.1.3

احلكومة الإلكرتونية

18

19

1
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 -2نقاط القوة والضعف في ترتيب المملكة
وف ًق ��ا للم�ؤ�ش ��ر �شكل ��ت ( )10معاي�ي�ر نقاط ق ��وة يف ترتيب اململك ��ة يف العام 2015م منه ��ا معيار �سهولة دف ��ع ال�ضرائب
ومعي ��ار �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة ومعيار خريجي العلوم والهند�سة ومعيار �إنتاج الكهرباء ومعيار احلكومة الإلكرتونية
(جدول .)10
جدول ( :)10المعايير التي شكلت نقاط قوة في ترتيب المملكة

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

ترتيب اململكة

1.3.3

�سهولة دفع ال�ضرائب

3

4.2.3

�إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة

9

2.2.2

خريجي العلوم والهند�سة

11

3.2.1

�إنتاج الكهرباء

14

3.1.3

احلكومة الإلكرتونية

18

3.2.3

تكوين ر�أ�س املال

20

2.1.3

مدة الدرا�سة املتوقعة

21

5.2.2

حالة �شبكة التنمية

21

7.1.4

مناذج تنظيم املعلومات واالت�صاالت

24

7.1.3

مناذج الأعمال واملعلومات واالت�صاالت

29

وباملقاب ��ل �شكل ��ت ( )7معايري نق ��اط �ضعف على ر�أ�سها معي ��ار �سهولة ت�سوي ��ة الإفال�س ومعيار ال�شه ��ادات البيئية ISO

 14001ومعي ��ار ال�ص ��ادرات عالية التقني ��ة� ،إ�ضافة �إىل معيار عدد طلب ��ات براءات االخرتاع املودعة ل ��دى مكتب الرباءات
الوطني من داخل الدولة (جدول .)11
جدول ( :)11المعايير التي شكلت نقاط ضعف في ترتيب المملكة

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

26

ترتيب اململكة

1.3.2

�سهولة ت�سوية الإفال�س

136

3.3.3

ال�شهادات البيئية ISO 14001

116

6.3.2

ال�صادرات عالية التقنية

111

6.2.4

�شهادات اجلودة ISO 9001

105

7.2.5

�صادرات ال�سلع املبتكرة

88

6.1.1

طلبات براءات االخرتاع املودعة لدى مكتب الرباءات الوطني من داخل الدولة

83

4.2.4

�صفقات ر�أ�س املال اال�ستثماري

72

مكتب البراءات السعودي

 -3البيانات غير المحدثة
بلغ عدد املعايري التي ا�ستندت ملعلومات قدمية غري حمدثة ( )7معايري (جدول .)12
جدول ( :)12البيانات غير المحدثة في العام 2015م

ترتيب اململكة

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.3.2

الإنفاق على البحث والتطوير

110

5.1.5

العامالت احلا�صالت على �شهادات عليا

78

2.1.2

الإنفاق على تعليم املرحلة الثانوية

67

2.1.1

الإنفاق على التعليم

51

2.1.5

ن�سبة الطالب للمعلمني يف املرحلة الثانوية

36

6.2.5

املخرجات التقنية متو�سطة وعالية التقنية

27

7.2.4

الطباعة والن�شر

22

 -4البيانات غير المتوفرة
بلغ عدد املعايري التي مل يتم احت�سابها �ضمن امل�ؤ�شر لعدم توفر بيانات تخ�ص اململكة  18معيا ًرا (جدول  ،)13منها معيار
ن�سبة الباحثني ومعيار ريادة الأعمال ومعيار طلبات العالمات التجارية امل�سجلة من داخل الدولة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه بخ�صو�ص معيار طلبات مناذج املنفعة املودعة من داخل الدولة ف�إنه ال يوجد نظام خا�ص بحماية
مناذج املنفعة يف اململكة.
وكذل ��ك بخ�صو� ��ص معيار طلبات براءات االخ�ت�راع الدولية  PCTاملقدمة م ��ن داخل الدولة ف�إنه مل يت ��م اعتماد مكتب
ال�ب�راءات ال�سعودي ال�ستقبال طلب ��ات براءات االخرتاع الدولية �إال يف فرباير 2015م وبالتايل مل ينعك�س عدد الطلبات على
امل�ؤ�شر.
جدول ( :)13البيانات غير المتوفرة في العام 2015م

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
2.1.4

م�ستوى القراءة والريا�ضيات ،والعلوم

2.3.1

ن�سبة الباحثني

4.1.3

�إجمايل التمويل متناهي ال�صغر

5.1.2

امل�ؤ�س�سات التي تقدم دورات تدريبية ر�سمية

5.1.3

الإنفاق الإجمايل على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال

5.1.4

الإنفاق الإجمايل على البحث والتطوير املمولة من قبل قطاع الأعمال

5.2.3

�إجمايل الإنفاق على البحث والتطوير املمولة من اخلارج

5.3.1

العوائد ومدفوعات ر�سوم الرتاخي�ص

5.3.3

واردات خدمات االت�صاالت واملعلومات

6.1.2

طلبات براءات االخرتاع الدولية  PCTاملقدمة من داخل الدولة
ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار العالمي 1437 -1436هـ الموافق 2015م

27

املعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

28

6.1.3

طلبات مناذج املنفعة املودعة من داخل الدولة

6.2.2

ريادة الأعمال

6.3.1

العوائد و�إيرادات ر�سوم الرتاخي�ص

6.3.3

�صادرات االت�صاالت وخدمات املعلومات

7.1.1

طلبات العالمات التجارية امل�سجلة من داخل الدولة

7.1.2

طلبات العالمات التجارية الدولية املقدمة من الدولة

7.2.1

�صادرات اخلدمات االبتكارية والثقافية

7.2.2

�إنتاج الأفالم الروائية الوطنية
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التوصيات

التوصيات
العمل على حت�سني ترتيب اململكة يف م�ؤ�شر االبتكار العاملي وذلك من خالل:
Q Qحتدي ��ث البيانات غ�ي�ر املحدثة (جدول  )12وتوفري البيان ��ات غري املتوفرة (جدول  )13بالتن�سي ��ق مع اجلهات املعنية
باململكة.
Q Qحت�سني املعايري التي �شكلت نقاط �ضعف يف ترتيب اململكة (جدول .)11
Q Qتعزيز املعايري التي �شكلت نقاط قوة (جدول .)10
Q Qالعمل على حت�سني املعايري الأخرى ح�سب الأولوية والأهمية.
Q Qعقد ور�ش عمل متخ�ص�صة للتعريف بامل�ؤ�شر ومعايريه و�أهميته.
Q Qت�أ�سي�س �شبكة توا�صل مع اجلهات املعنية بامل�ؤ�شر باململكة.
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