


مجس اإلمرات لنفة
س اإلرات   اد ت ق رؤ دو اإلرات ار ادة 

2021  دولضل ان أ دةوا  دةا ررات ااإل ن دو إ ط وا
ز و ًخرة  ل ا ودر  ادد ن ام. ل اس رزًا

ادرات وارر واالت ا .ل اس  ول  ن اطن ام واخص 
وشع  طق أضل ارت  اون االدي وا دف رع دالت 

ا اس ع ل ن اطن ام واخص ن ش اإل وق ارخء. إن شر 
.داا ر واق اإلزد م نو ً راتاإل دو  ءاإلر

مكب أوظي لنفة 
د ألداف 2011م إشء ب أوظ  اع دائرة ا االد  م 

 رؤ وظن خالل 2030أ ،رةاإل  ت ادر ق أ  ص وا ،
 ،ت اإلل إ ق ن رة وشت اإلن شر و دا ئ قخ
ود اب ذك  خق ئ اد زة الر وادرة،  شع االر 

ع االد  اإلرة.وح اشر 
ودف اب إ ن ؤشرات ا إلرة ن ؤشرات ا ا، وذك 
ل  اق ع ات او واخ اخ طور ول ئ األل، 

م ارت االز طور وطور ات ودرات ا، ورا أداء ا ود
ار ا  ،شع االر وح اشرع االد  اإلرة.

 رات إ ع  وظب أ ل ،شطر أطوو ق رؤ ل و
 ،دوك اا ، راتس اإل ،خ  تو ،وخ و دىوا

االدي ا، إلد الت اون، وٕا االت اد ،زز وطور األداء 
.وظرة أإل ا

إند
 ر  مر وأد أداع إ ،لإلدارة األ  ت ادرات ا سا

 رغ مء اع أ ن رت واألس واة ا  ون ت اؤر اطوو
إ األضل.  ع أء ام و ر اود، وال إد إراء أدث األث 

 رال اواو زوا ر لدة األ دزو   جرا أي  ل
ن. ود ت ذه ام األ أن  إد " إدارة األل م" دارة.
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تمهيد
او اشخ زاد ن صحب م اغور  ذن اهللا. داً ا ازة ج دو اإلرات ار احدةاد ت 

 م دوس وحؤ ،اهللا ن رح ن آلط،حدةا ررات اوضعاإلواعدتا تاألؤودوا
س اإلرات أشئضن ا ادا،ارز ازاد ع اطور ا ع اوى ا. وع

  مع 2009األ رعدة وطا ،لو . وظب أ شئأدصاال رة ادا -
إلرة أوظ 2030.الءم ورؤ ضن ادرة ا2011  عمأبوظبي

ا س أ راتواإل دو ،م اإلعالن عناإل رات "رؤ2021" جو رىذا س 50الدوا.
رؤذه ا ر طل وج عرن ا ددورق اح ن ة.ال وحت اعطا 

 ،رؤذه ا قح راتو س اإلدصاال رة ادا   وظب أ–باإلضافة أبوظبي

رات ا عس درة اإلزز  ا  ع أحء ادو، وذكإ إل الجهات الحكومة األخرى
 .دود اصث أن اإلو اح د و ر لذه بن رؤارااال اراتاإل وح  رتا

دشرا م ع ديصو ا نض بواوا حا ادل األ.

 ترضل ادل أ دفظلو رن ا دزام او ا درة ادي واصد و االحء اشم إ ،دااال
) ا س اGFCC( مع 2010 ضم ذيس وا راتس. و اإلؤ ضو رش  رو

 ذه اش او ص عضوا ااحد سإ ، وف ضم ب أوظ2012 ن عم 
.ا اوط ن ع أحء امس وبن أرز 

ب أوظ  و االر، م س اإلرات  لاإلراتء دو حصول ع صورة أضل عن أدا
س ا احدعضء أرة ندوليوضع رر م وس اواب ا ألداء االر ف إد 

 .دفاإن ا  ضوء عط ا و ررذا ا نسر أداء اإلء األرات واالعضنالكا  ززو
.ردرات اإل

 ل ظم حوالت س  االر ن زوا ددة. طرًا درا درات ادول عامارر اذي ن أدذا مّد
 ر عدرات االد اصت االو- ححا ظر -وا إلإ ترالت وادن ا غ ح ر

ر و أن ادف ن اإل، ودأ ن رةرر ظورًا أوع  اإلذا ارذ، و ضن ادولدال حدود اؤت
ق ذه ا. رون ن أل رم اطرق ا ا د  اة دن احن، ون م ق  دد

ت اإلصورةوؤ ن ،دًاحد ررأدولدةواد م ق أندصدة اد رف وصول إق اعن طر
ار اد  أي ن. ون و شر عن طرق رخ  ن ق  ددة  اصدأت  ن آر، أو أ

ن ن ار.رات االبو امارر وزدر طرق عددة وع ،س دن واألم وادول أن
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، ووى ا ن حث عددن وع وع ن االصدات أعضء االحد ا س اء 
دصاال ا ،اال ك، واذ .نا رداتصن اإل وعا وعذه ا ل د ون ص

:وع ذك ن ذا ارر أرز عدد ن ارل اوحو طر. 

دالت  إراء حل أر دمأوال، ف ادرات ع االر ن د إ آر، وارت ن ادان غ أن 
ال ن ض  ؤشر االصد. ً، إن ط وة اصد  أو احط لداتا ذ ن االعر صًال

د اوت ذاتر و ،ن إس ع ادرة ع االر ام ذك االصد.  ،ًن الصد أن ك درات 
 ادول ا ل حً ع د ذ وً طوالً راإلا ززادرات ذه، ألن. وأراً ال ؤدي دوره ل ط

.دا وات اضون ا  ويا رز أداؤ ع انون ا درا رطو

  راتس اإل و ان وظب أ داءمشرا ع" درة دعم دت اإلإ"ذا ر ل إل
 غر ارا  ذا .حصب ال وأصحع األعت وا م ص الت ال احرز ات. وول ان ا

 ر واحو اإل ودو رات ان ا ددق اح طوات ر عدةرذا ا ّر رز اإلح ان ال ن عط
اع ق احووا ،دور ع أدادي و رصوى االاالرل و زدذا ال األ.

هللاعمر عبدمحمد/ادةلواهللا اصرعبد

االقصادة في أبوظبيالمةدائرةوكلافةاإلماراتالا لمجساألمن
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يذخص تنم
 إشء ا دألص و أن االر شط ؛ م ا إ حق االر ن أل االر  حد ذادرًا

دصوا عدةاد . و  ن الحظ ا شطن األ وع  راال درة عء اشإ إ  ا
دصوا عا دةد .ررذا ا ،  رساً إطردرة االالل ن س ن وعورح درةا :أ

اس احورزج ن ذه عاالعد الصدات نو. و واغال ،شر و ، رع ار، وصولع اح
.ددة اع واصدإلشء 

ظر ،ن رزات االر اس ك. ن حد ل و أن دو اإلرات ار احدة  ذا اصدد، ن ارر 
اوت  وو إ و ود ذك حصول ع ار ن ع أحء ام  اار احدة درة رة اإلرات 

ع اإلرات ون اواض أن شرت األ. او اراء رة ن واض، ع طق واعاالصالت ادو 
 و درات كذخر"رضل"ا راال ا ؤاا ً .لاألع ر وع و ورطور اع ا رأس

ال . ون ح أرى  االصداددة وى ز  شر ارات وارف وات اإلرات أض ًع  اشري، 
. رً وٕا حد أل  ادرة ع اغالل االراتددة حً ار ااإلرات ل حن  درات ق أم زال 

ادرات دعم رواد األعل وء ادد ن أطتو انذن  زد ن احن إ حو دو اإلرات اح أدرت
 ؤ حد ن راشد و أوظ صدوق  طور اشرع  االد، اودة ا االز شع اشرت 

طورة واصغع ارشاد .راتث واالحدعم األ دراتن ا ددا إ إلض ،

ات ك در ن حث االر درة ع ا ضن احور إلحد س ا اأعضء  ن رن ارر 
د غب ادرة ع حن اغال    د  وناالرحث د وار درات ذا م داً و . أدا وءادول و 
ا .ر رةدول ار اظوور ،صر ،لرازا ،راأ و)واودا را ا ،رات ،، رواإل

ال صر عددةاوالت احدة األر (وع وع ن اذ ا ل شل ف ب عوال ،دةار اح
درا عع عول: ا راال،طر ،واواوارد، وم و انحواال،اد.ا

األرى  د ادول او،ووررا أإ ب ع اوالت احدة األر و دو اإلرات ار احدة، ً ورز 
حع أ ن دةد رف حصول عا ع در ثن حن أداء كن ذ مر .مداتء اصدول ذاتادر اصا

 ،غاراحدة وأا ررات اإل، وم أع ر در ذا ات  رعظ ،لداءاا  وع ذا صدد  ًواض ًا
.د ريدل اا  طوارد اا  ب ار

رات واب واالأر األن ذ وصاوالت احدة وأرا واإلرات "، ظر ررخ ان حث ادرة ع "و 
ر،األظ أداء إذع ً در ثن ح واءاا أ أداو .حدة و اا ررات ااإل ر أن دوذ ردن ا

وارا رادة اووالت احدة األر وور. ودو أض أن االصدات اصع احور شل   ذا 
 شر ع در ر ،وارد غدان ان أن اح  ،داصن ا  زاءأ ءإراتاإلودال وا ،

 د لزالب اطح.صددذا ا  ن

دول ور  ذك ار، حصوى  اراد األدة اوالت احال زال ،ن حث ادرة ع ق ار اددة حً و 
ار ر ن حث اغالل  اد وضو أض ًءتاوالت احدةو وور او.را صع أرى 

.اوإلرات وأرا وورا
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:االراالر وأداءاتدر ا ف ن االصداتز ن أر أوا و اج ا وصل إ ارر حدد 

 در دات ذاتصو ا األول ورةاتاحدةت اوالل ا لوأداء عراألوا ورر . ودول وذه ا
.از األداء وحصد احت رار  ادرات 

 داتصو ا ا وا ع أداء رة درات ل ذات  و راحدةاا ررات ار .اإل دولذه ا لش
  رردرات االزا دراتذه ا  رأ ر قح إ  ت.

 در دات ذاتصو ا ثا ولٍ اتاوأداء ع ض.ر ال درات وا  ا   دانذه ا حصل
ً دة ج ع.

او ع ورادات ذات اصو ا ردر األات ، وأداء ضصرو ل وروراز)فص نو ا
ودا را ًضأ وذا ا نر . و )ض ال ًدول حذه ا درا  ر لشق اتح داً وال ل.أداءا 

د اصد م ع و ، عل  اوت وأداء ادو اوحدة ا ع درات رة  إ او األول،اوالت احدة،
نرو وارازل، اوّو . األوال اغرةؤوسر ع اري س حت  و ودة،شع اشرت ااالر 

 رب إاألوارع، اراا دراتا إ راداتق إعن طر .طوارد ار اصد زى وراألداء ا وروا
 إ  دراات اوال ر ،،حدةإوي دور ال اال ق ثن ح تددة ا تشرا  وم ذيا

ع وأداء  اتدر ناإلرات واودن ح ، ن . ادالن رز أشط  ا  ار دًال
 صوفال ،د شل رعاالرء أداطور  االر ادن شل ر  ق ادرة عر الألب أرى. 

ل ادم و اوات درةذه ا ء  رج اال غرق حصد  دةن ع.دةعد

، االر  زدة دراع ة ذه ادول عدم در زى إ ادرات  دان ل صر ورو وارازلو األداء دن،أرًا
 ،ؤشرا ن ا مرا ن عروظءةن ا وى دانذه ا ،لراز الأداء حرزتأع ً ً ع ر

." "ل الو وق ح رة درا ود ود ذك إ وود 

دن ا وع ر إرا و ورات اال:

ر واالر  ح و داع درة ع احصول ع رأس ال ادي (  ذك طب االصدات اغ ، أوًال
 الت) واصت واالوا ووق ورق اول و.ل حو ع

ً ، ،(دم األ) ما شطن أ رر وطوحث واا  وحرات ااال ع ر اإلاأل عض لن أ
  تؤب وادرت اؤو ا طن ا طر ،دصاإل ط  ضرورت اشت اوحس اؤ م أنن ا

.

ً أن غ ، رز رت االنو وى،ع تشرل و ال دعم األع)راتشطر ،اال رول، وارأس ا
ر و ات اصعن الل  اوطت و تشا(ل ء احاالرور ذك) ووى ظوواإلعت،

).ظمن اراج اززة

 ،ًرا ب ع ت رل اال راا ع ا ر اة ااالراعد و ل صشروط ا و ر عؤ ا
  حصب اف أصح ن عالتا شطأ رق ا ءشوٕاا.

.وت أدا ُحد ذاوطتوع اعر  ددةشء  وا إلع ق ، غ أن رز ذه ات أراً و 
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شكر وتدير
أبوظبي إاد –) في دائرة المة اإلقصادة COAD) ومك أبوظبي لافة (ECCافة (لمن مجس اإلمارات كف كالً

)INSEAD.ررذا ال ابةلك (

ك ذا الرر أعضاء مبادرة إاد لدع اات االبكار في أبوظبي: الدكور امي محرو (المدر األكادمي) والدكور ار 

الصال (زم بحث أو) واآلة مرا كاهر (ماعد باحث). وقد ااد ذا الرر من المراجة الي قدمها البرفور روبرت 

ردف في الممكة المحدة. اغز من جامة كا

وحدة وCOADو ECCإن مصادر المومات الي أخدمت في إعداد ذا الرر موة، شمت ول صر ع ك من 

) ومؤمر األمOECD ) ومظمة الاون والمة اإلقصادة (ITU) واإلحاد الدولي لإلصاالت (EIUاإلخبارات اإلقصادة (

) ومك البراءات والالمات UNESCO) ومظمة األم المحدة لربة والو والافة (UNCTADارة والمة (المحدة لج

).WB) والب الدولي (WEF) ومدى اإلقصاد الالمي (USPTOالجارة بالوالات المحدة األمركة (

اثمنية ات يتنوه اتريراإلتحدأعضءقئمة بدول 
أرالا

البراز

جمهورة  مصر الربة

كورا الجوبة

روا

الممكة الربة الودة

اإلمارات الربة المحدة

الوالات المحدة األمركة

إخالء مؤوية
). محوى ذا COAD) ومك الافة في أبو ظبي ( ECCلف ذا الرر بوض ومو من ك من مجس اإلمارات لافة (

ومات الواردة فودقة الم ائعن الح ؤوو المو (كارات االبا اد لدعمبادرة إ) ظر الخاصة بالمؤلفكس وجهة ال ررال ال .
و دائرة المة  (ECC) مجس اإلمارات لافة- م وجهات الظر المطروحة في الرر وجهة ظر أو اة أ من مك وزرة دولة

)، كما أ ال مكن ر ما ورد في ذا الرر من أماء جارة أو مجات أومراجCOAD أبو ظبي، مك الافة (-االقصادة
ضمان أ مؤولة رقابة أو مؤولة (COAD) و (ECC)أوما أوه أومظمات ع أ د أو موافة من قبهما. ال حم أ من 

أو ارباط أو اكما المومات الواردة في الرر. ذا الرر ال شك شر أو مواصات أو ماس، ب ضمن مومات بر صحة
شرا من قب المؤلف ضرورة ألداف ذا الرر. 
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القدة
 و روم آ ًو ًطار ّوطا وم ا طدرةر درة حص وطا ر ار. واال دول عا

رى، أو احظ ع ذك اوع اّز  األادولاضناالد ع االر ن أل حق وع ز 
) را عصت اعطن ا عددPorter, 1990رصد ااأل دول عوصل ا د نح راءات ). وإ إ

 حا ن ا ،حوا ،وحدعم اوا ،ا   ل ،درة ان ا فّز لش إ ض
 ع ع  م ع   ديصو االا ظ عح الزدرات االك اا طوي ع داوا

االر حرك ر ذا او. انس االصدات شل زاد ع أس وع ات حثو أس االر. 
طر ت وع ودت ددة و ن حث ، وود، ور  .ن ر االر ا عنو 

 و ،دة اودة وزن اح إ ض ظ لدة، ود عوزو ت إل آذ شّ ر أنال 
را وا دةز ف إطا.ر دةد درص دوا 

أضً آره االع ع ادرة ا الصد. ت االر ع إ حد ر، وطب ً ً والر 
ر االرات، ور ظور، عن ج إ ّم و و وودة  ف اشت االع وشت األعل. 

 نو ، ا ل اال ل.ّر دصاال  نح رن ا دًاز ق ّم

 دات اصاال  ص لحو ا ذاو .داصا  رز االز ز عّر توحن ا رًا ّن ، ن
ُ ثر، حاال ر عل احو ل ع ٍّآ حص أ ع درة اا ظر إ وع دصا  إ 

).Huggins and Izushi, 2009ود ع أر واطن،  زد  ن رم (
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 س تنويى أبشكل متزايد ع دافس االقتتتن

منتجتنو ،اهذا ا رئي ر محراالبتك حي.

 ق ار "طر درة ا مذا ا إّن
ارع"، حث س االصدات ن الل حق 

او واالر واره االع ،دًال وت ع ن 
ن ار "طرق ا ا"، ارط روج 
 ف ا أو األر أو رأس ال 

)Malecki, 2004.(

 ث عحدصر اا ّ  راال زر زتد ح
دعم "  ظر او اددة"، ضل ات 

ّ ا ّد االصدي األر ول رور ا
)، وا شدد ع أن ار حرك 1990، 1986(

ر إل واو االصدي، دًة عن ارز 
ادي ع رام رأس ال ادي. و ذا اصدد، 
 رات ات واوزون ا ر إش رن ا

 ت رطوو ،رم اع ا دةدر اط األر
وآت ددة، و إز األعل طر ددة. 

ن ذا أن  "ار ن أل االر" أو و 
ادرة ع ضن أن ار، اودة و "ار اِرة". 

ع دصا  فض وا ًر أو ًد داصا 
 ،د ع  راط اشرت واؤت األرى 
 عوا دت أل وشت أعالل ش ن

)Mahroum et al., 2008 ءت ع د ،كذو .(
 ش را م عد اصاال ظرون إ راال
 ّشرات ول االّ توا طرا 

)Freeman, 1987; Lundvall, 1992 ذاو .(
ًِّظ ً ًو ك  دصن اال ،ا

ات حزّل دق ار وق رف ددة، 
ر ارف در عن ادول أر ر 

  وورات اءواشدة إد دصا 
 عرا).(

ازدد االرط اوق ن االر وا  وع
أذن ص ات،  س ن ائ أن رع 
ز االر ص أوو ر  ف أحء 
ام. و اح ،شل االر اوم وً ر ًن 

صاال  وطت ارات اإلو د .د
أشت احوت  ف أرء ام وزارات وٕادارات 
وب ص عدة  درا أدوات االر 
وٕاد وذ و. ون دى أ وراط 
 دصب االواف ا ع رت اال
 وزارات اا ظر إ أن  ،وطت اوواألو
 وووم وادان: وزارة ا عدة  تشأ ا
  رواال حث ال، ووزارة ارازا  رواال
ورا، ووزارة األعل واالر واوظف  وزدا، 
ووزارة ا االصد واالر  أورو، ووزارة 

ا  راتر وال واالحداألعا  ة، و
.وظأ  وور اطو

ورز ظت أرى ل س ا  اوالت 
 صذات ا شطاأل ع ًو زًار نحدة واا
الر. وح  االصدات اش صن، ك 
 درة ان اض غ راال ز عرن ا دز
الد ع ادى اطول. ودف اصن حول عم 

2015 ص 2.2إ اإل حا  ن ٪
دل دان ظ ر ًحث واطور، وذا وي

 غدات اصاال و .دي واصون االا
اإلرات ار احدة،  دووارد اط ل

ن ارز ع اوع االصدي ن الل زد
 ر عد االع صديل ان أ رر وااال

.طوارد اا
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قيس عوائد اتثمرا االبتكر
 دوالرات ارات ا ع .ألداء ؤشرات إ حا ًم داق اق اإل
ق ع اراج ا ا دعم االر، أص ن اضروري أن طب 
احوت ؤشرات أداء ذات ص. و ذك، ُوضع ادد ن ؤشرات االر 

ر األورو، ووت در اوم واوو  اد األر وأرز ل اال
 ا  رؤشر االو ،دي واصون االا ظ  دصواال

eLab احدة. و األوط األد ،ء اإلم األرز ن ب ر 
  دل إإلدارة األع) ر اؤشر اال وضعGII( ن رن ذيا
دًا   حور،    ب ادالت  اؤت، ورأس 141

ال اشري واحوث، وا اح، واطور اوو ألواق، وطور 
 (وووا را) ت عر  ترب ا  حورانل، واألع

و .داعوٕا رؤشرات اذه ا ظم ن أنح ت عدة إ ً د
 ،ن ارب ا ف  ًؤشر ادم.

 ذا ارر، دم إطر "ادرة اال/ادرة ع اطور" س و 
) د اصوى اال ر عاالNESTA ،2008ذا ا قط .( دا رإلط

ن اط اش الصدات احد . االصدات اظَّ ع حو زاد 
ع ن ع زء ردرات اال سم و ضروري أنن ا ،رظم ا 

رف اددة شط ام وٕاشء ا. واالر ع اقأوع رط 
ت داً أم ر  ،ًطب  ر ن األحن دق ار دة، واء أر 

ن اشرت وات اع األرى، ودع  اب ار وام. 
، أي أن اشرت ال ر ع  ظوُر ع إشء  االر 

اعالت ع األطراف ار و  عز ل ن الل وع دة ن
)Kline and Rosenberg, 1986; Rothwell, 1994; Chesbrough, 

2003.(

ادق الر  اس ادة  ذا ارر وا ود ص ذا اُم
َ  رد أو ع صورة م درات أ  ود رر أن اال

ا .ذه ادرات  :درة احصول ع ار، ور، وشر، إشء
و ،غالن وا دز سدرات اذه ا م اا  رو .

اصل.

ًمكون يور ايشكل االبتك

 مكون م ًيرئي

اإلتراتيجي اوطنية 

.تنفية االقتدية
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ؤشرات االبكر في صغة السستاسخدام 
رر ع واض ات. عرضوعدم ذات ارم اواحد االر ؤشرات عن اغضاه زاد حو ك 

رة  ص ات م ذه داً األداء ام ارن الصد ن الل وع عوال رة  ال دم 
  األداء ر . طر  علت واوا  ًال ال ن د  م ا قحل اال

 اإل  دد را وق ضرورة أنن ا س ،لو .ق أدحدل ا ر ذيد آ وق ع دذا ا ضرورة أن
ر .ر ات االر ثن ح رد آ ع شورات ادد ا سا ا عصل اا

زم راءة أدق ؤشرات   االصد اإل اىالصدات، وص ظم االر اح ، وو 
.وظوى اا ر عاال درة عوم ا لح من ا ،كل ذدان. وف ا  راال

وذك اعدًا د ًود ؤشرات ار  د واض ات، ور إطراً إ إذ   ارر ضط،ذا
) NESTAع وذ ادرة اال/ادرة ع اطور اذي وض اؤ اوط وم واوو واون (

)Mahroum et al., 2008.( درة  فؤ ف رس وظ وى ع ت إحصو رردم او
االصد اإل ع االر. ور إطر ادرة اال/ادرة ع اطور أن ان  ادرات ن ادان ال 

رات  ألداء االر ف ن ادان. و ُرم ضرورة إ ن  األداء ألن أ و حدد ن اد
  .ردف اوظوى ا ت عر الت إدا ر ع در ن رد االو  داتصاال 

 ف أس وظ  د الت ادن ا دةاال ع در ثن ح دانا  س درة عا :
 ،شرو ،رو ،را حصول عاو ،غالوا.
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)AC/DC(اتطويرعى/ادردر االتيبيةانموذ:1اإلطر

أ).اشررDCواوب،رAC(ارارنوننزدةAC/DCارزندم
وذAC/DCرالا)درة االدرةا/(رطوزانفدوظرراال
ACدرة اال وظفالرطأاله،اشلوضواطور.وادرةدرة اال ام

حن،أوزادداراالهاشراردق،ءاروDC.اطوردرةووظن
ذااطقوري. ذا اوالاسراألرىامACاوباردق
ادهاوذذااراولاوذ.ذااطوروادرةدرة اال ادوردراد
وا.اداطواغالارقوظرااداظرةن

ذاووذاواضتدةاناالراإلطحوضذياا َرلحلشءاشوٕاراما
واس.حلأً إطراً وافواالس
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الحور الخسة لقدر عى االبكراسخدام 

 درات االصدات ا  االر وس أدا اIEI( .دم ذا ارر ؤشر  االر (
 إطر ادرة اال/ادرة  اطور اذي ق ذره، حث حدد إود احور ا درة  االر 

درة احصول  ار، ور، وشر، ، وذا اإلطر س درات أ  ظم االر ل ءة
و ،غالوا)Mahroum et al., 2008 م ارا  وضحس (اف اوظذه ا ذ  درةوا .(

أده)  ال األ اذي ف ن ادان.

•دور اواال رت اع ش طل واالرصاال  درةا را  حصولدرة ا

ادرة  حدد صدر ار ار وطو ل األش، اؤت، •
واشرت رخ ار درة

• دة ودت ات واررات واب االف وا  درة اا
 االصد رشر ا درة

ك صور م وود ارط وي وشر ن ق . ادرة  ود ر ددة•
 ء اشوٕا را را درة إ

•رو ا راأل ردة وادرف ار ا  درةن دون . او
ًح رات ارف واالن ا دةدات االصع االط ذا، ال/ ً رغالل ادرة ا
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"  ادرة  ارن م "ادرة  احصول
 االصل واالرط ع شت ار واالر 

ادان  در  احصول  ادو. وف
ارف وارات وارات االز طور ت 

.حا ء اشإ   ول حددة تدو

" اوط ن الل  ارُب "درات احصول
 طاالر حا ا  وا صرات ااال

 ل ل ار ن الل ارة واألطر او ا
 ز إز  راتذه اال نر. وواال

، ال االرط ر احدود، أن  اراحصول
ؤدي إ أداء اصدي س أشط دو و ،ل 
 ل اال  لوا ،ر األرة، واالا

شرت ذات شت .اض رو ا، و 

"ادرة  رخ ار " ادرة  حدد صدر 
  شط دانون ا دو .طوو را را
احصول  ار واوو وارات االز ن 
ار  ،دي ط ضف  ذب ذه اوارد 

 اس، د   ادان ض ً وا. و 
واص ادو  و ن ذك وضع حواز 

رة ن صدر ار واحظ وتالذاب 
.

ر طور روراط إراءات ذه احواز نووت
ضنن أن حو تاألل إ وان و 

لاندة، اد س شر الزراءات ات واإلو
    ت ذ  وحت اءة او
 ل ح ن اواوة او ،ززو ا طا
  وي أداء ز إحواذه ا مر ع أنور. وا
ذب وطوع اوارد ار ار الر 

شر وا ارة ارة ور ن وات األ ا
.رع ا

درة اا  "رشر ا  درةا"  فا
 شردة ودت ات واررات واب االوا

. ون أن ك ادان درة  ط االصد
و حصول  ار واوو وارات وارات 
  ق كع ذ  ،رو ر صدر ن أي

 اصن ًال، شر  االصد  طق واع. 
 حطق او ا  شرا ر األم اال

ا ح، ون ذا م حدث  درة وار ظرًا
) داطق ااFu, 2008 درةر اُ ،و .(

ًرًا حأ رشر ا وةل ا ءن األ
 راءوا ر.ر

  درةق"ا"ررف 1ا دو  درةا 
َ ثدة، حد لش ددات اصظم اال ر

ر  طور درا  ود رف ددة ألن ك 
ار قصور راخ ن وود ص و وشرة ن 

.ء اشوٕاا  دذا اال مل و لوا ر
ب ادرحث وار، واطوحث وانا ،وو

را ا ظ2أ.

ادة اح ذا احور دة إ حد  ب حدود ات 1
 را  نض نؤشرات، و دة داا  تد ُأدررة. وواا

إال ؤشرات ح ع ادان ا.اررن ادان، ال دم 

ار  واع األر و شط ف غ وحوف قإن 2
رف ق، ن واطر. وف ن ذه اف طر

ددة أض ًع ن ارف اوودة طرق ددة أو د طت 
 دةد رفذا)Asheim et al., 2005 .( تط د

ش  اصت ا الً   صدر  الر. 
 اغب ن أ  اج  االرات ، الرات ن اال

ل حن أن ام و اذي حرك االرات   ،اوردن
واد اوا دالصحضرات ارة ا درص دو و .

).Pavitt, 1984اذي ن أن د  اشرت (اغر 
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  درةغالل"ار ا  درةا  "ررادة وادرف اا
رو ا ران أل داتصع االط إذ ال درة ر و .

 ،ًأو دو ًح  دةد راترف أو ا ن أي دةاال دو شو
روب اواب واشرت وارن واألر إ ار طرن

 .وارد ن دةال ضلل أش دة رىدات أصذاادرة وزز ا
 غاللل اوا را  لر رأس اوا لرغواق اوأ ،

األم، وادم احو، وؤت ادرب ذات اودة ا. وؤدي ذه 
 ف إطا   مرُ دصاال  ضا د اازد ل إواا

ح.شت او ن

ل اشن حل ادرات وذه ا ن ف أيدام وظ رال 
 وظدرات اع ا رو ءةوا  ع را  ودو .سا
اذورة أاله. ون اطال ًن ؤشر  االر ص ؤشرات 

 س درة و  االر  ع ادرات اس. ود أدى 
 ،ا س ا دحن دول ا دد  ؤشراتا  ت

ار، إ اد ذه اؤشرات. وضن احق قوص  حور 
  ض أو  ل درحور. و ل ؤشرات   األول

 ،ل ن أن شر إ ؤشر ن ال  ط" د" أو "ئ" حد ذا
االق ع أداف ات ون ادا   ك األداف. 
وو ًذك، ن ادر ا  ل ع وو   ؤشر 

إ ، ادر اض  ل س ذا أوو  ؤشر حد.
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مؤشر فية االبتكر اخمة محورواألداءادرامؤشرا:1اجدول

مؤشرا األداءمؤشرا ادراامحور

احصول
عى

امرفة

اوودرد100لن أصل اإلرتدو
د ددقطارن أصل ال100ردواقااألدوا

األلاإلرتادامدى
اراحوازاشر
احا

يرفةترما

اصاتوودددةشرساالزاألمدد
اووولاشراألاالردد اإلراءات

ادالحوااشراألاالرااالرار
ودةاظروناودوناوارالدا

نحرا
األبد

امرفةنشر

 وى اشرتووااداندل
اوواوامظمودة
اإلطوروادناءوار
بدردرنوظورداتاعووتوالتاصواال

رشاإلارو
نإولرأسا

رفةخما
ااشوراتناردصبواطوراحثؤتودة
وقححاراكراءاتذإحفزباصردناراءاترااال

 حق ااإل إحثراطووا

اتغالل
امرفة

اإلاحاجناردصب اغرالرأسور
ادتصدراتاإلدارةتودة

اصطاضااحاألمأواقإاوصول
ادتطاضااداووتناحواشرت
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اميةاتنفيةمجساتحددولبيمرنةامرفة:عىاحصولقدر:1اشكل

د اسداد دولة اإلرات الربة الحد لالبكر
قدر اإلمرا ف احصول عى امرفة4.1

احصول  اوارد ا ح الر ظرًا وود  ح دو اإلرات ار احدة در ز
 دالت، واصت واالوت اذه ا داما  دةا  عش مدا ظ رود إطت، وو

د لواذه او .دورة ال وااألرا  حصولا  راتدرة اإل ع ،م طواصل واالر  و
ً شت ار واالر ادو وذك ع األواق اد. و ذا اصدد، حل اإلرات ار اشرن 

ن دولوا لشظر اا) ا س ا دح1ا ًوو .(ر اؤشر اال  بر م ألحدث
2012 را  راتءت اإل ،37.ً
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اميةاتنفيةمجساتحددولبيمرنةامرفة:تريعىادر:2اشكل

 احصول  صدر دو رات وار  ، ذك ر األواق واشرء ارن،درةاإن
وحف ا ز ، إذد وحد  در  دى دان الزرات ارف وارات وادر اص ن دةاال

ء اشإ   ول حددة تدت و رطو ا  وا صرات ار االو .حا 
 حا وصرة االل ا ن رل ا ل ظو و ع أطر تغددة ا  وى ودوو

 صر أ ردىواال راتدرة اإل و شرط أ  وا را  حصولا  در
االر.

ايمةخقدر اإلمرا عى تري أنشطة 4.2

 ،ً نوا ا را   و .رخ ار  ً و درات راتدت اإلأ  رل اح
ن حث ادرة  االر شل م، د ذر أن . أ)2(ادول ا اذورة  اشل حد دول االارا ن 

 رل اح رات37اإلر اؤشر اال م2012، مل أ ودو ب وراءه حرذا ا و
رخ ار  درةن اح دوا.

ر  دت ام واالر الن. وع  اشادووُد رخ ار ؤشرًا   ًدى وة 
 ت  لش راتت و اإلوا ل ا ر و اصدة، و اد س شر الزراءات ااإل 

وحا   ز ازو ر ا طال ح ن اواوة ان ، و ضًال ،نرا 
اذي ل دق ارات االز ن ار.ارشراتظم 
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مراتيةمد االتط اإل:2اإلطر

ًؤشروتواحا،رزتان ا دددناإلرانندنارواً األ.مظرُ اؤشرواإ
دفوواحدود،رواإلقادواويارحثنوصا،ادنناالرطظورنااالصد

قإمقددرةا.ا

م2012،ءتوظأراراناضطشرقطال و األوشرأسؤشروادره17.9٪
ددزوارناما2011،وكذرااإل صاوركوالثرات،صفودنوزةرىأ

ادنأرؤشرً اداردءت،اوتوورو. ووغورةإطوللاموى
و– رل اط وششرق األوا ط  د-واألواً ازدددزوار15.3٪نما2011.نعووأنا
دوالرر2.6عر2011،مان18.5٪درزدة2012مأردوالرر8.8دزوارق

وظم أ2012دةز20.7٪نما2011.

.(Hedrick-Wong, 2012)اصدر: 

ار ؤشرًا دًا ن إ ر درات رخ
ادام اد وارد ادو إلشء ا حً. وظم 
احوث حول االر األ اشر واشرت ددة 
ات ؤد رار أ ذه اوال  رع 

 ,Lall and Urataادرات االر اح) وى 
ذك، د حذرت درات ددة أض ًن ). وع 2003

وأ ت أن درشروا رات األن اال ما
  رًا دًادان ا راا درة االوة ا

الصد ا ذه ار (اظر  ل ال 
Girma and Gorg, 2002; Pack and Saggi, 

2001.(

رات أداًء ال  ًذا اصدد  دى وأظرت اإل
ضد ات ،اؤن ا دد  توا

 تشا ت إددة ا تشرن ا رال
دوت اوا دى .األ ،ًال80 ضلن أ %

شر أر (حب صف  ورشن) 500
  ز إراراتاإل دو)KPMG ،2008 .(

وع ح ام  رخ اشرع، ذت اإلرات 
أضً اواب ادو ص واحدة ن أر ادول 

ل وا ما  ورا.رو وظأ
د أر ون  اشرق األوط ذ ًواب ن و 

وGulf Talent ،2012 .( ع أحء ام (
 وذ ضل راتاإل ر دوم ا ثن حدا

رب اشب آراء ادول ح ،2012(أصداء.(
  دود الر اضرار ون ا دو

ا  ذا ررات ااإل دو  لطودى ا
شع رواد األلارن و ن ش أن ذب 

صورة أر.األب

 د80 أفضل شركة500% م

.دوة اإلمرامراكز إقيمية ف أمريكية



21 

دالت االلح بلجت في اإلرات:3اشكل
)د توفره1994-1998تربينات تدرير –تنميةادوابنمؤشرا(امصدر:

امرفةا اإلمرا عى نشر قدر 4.3

  وةط ا ن دة اد االصق االح 
 دراصول حا ح  ،رو را 

  وىن و إ . راتد و م ع
ن أشط شروط أ الشر ام ك 

 ."ر"و "را  حصولا" ص ،كودون ذ
وضع ا ًش  حا ووز ارا ن دد

وور وغ ل ،دات اشرت اش ثح ،
ا دل ا  توا وو ل 

ًك أع ذرع واألو حد اصاال إ دوا
.حم ادرة ا فض إ

رشر ا درة ن سول واال ا 
 شطر أشاضا ق ا در. ودام اال

ال  إذا طت اإلرات طوات رة  ذا ال، 
الحظ اطور اح  وت احصل  م 

ل ان األ الوا ل اش3(ا.(

انناوةدأضً اماالرد
ال،لوار.احضراطقون

رارتاو ًراؤرأةرااإلرةإ
،وظتأارتطويام اا طالب حا إ

٪98.7إ2000/2001ادراام95٪ن
).2011أوظ،- اإلحصء(رز2009/2010ام

امودةحنوادرباموتزدةوصحب
ادم.وادرب
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إرةاووطورأطدرة"ل"
وظرأومدتاشرحصولاراءات
،رادةاوزووقاحا،رمادمودا
واتواطراءاترااال.دوا

راتت اإلدرةأط"ما"ذاناض
ًر272ونندوالرحووا
ق اادفل و .ادوادارسع
دةددارسداوفصا"،"ذا

اصولوزوح،ورزطبلوزود
دراتاشالتصلاعاراارا

)Sambidge،2012.(

وو واالصالت"اوتوو"صدوقأراً وذر
وادتاولوررج  ظم اإلصالت 

رشتاالؤتشررادوارواألطوط
ووتوالتاصواال.راتواإلروو

ًضتأدلحضماألدرطوتشرا
إاصدوقدف.ادواطوراحثوشرع
ززاللناألداؤتعارواطحن

ددة.ؤتوٕاشءاااؤت

ارإأداءززادراتذهدو 
قطويااطرناحدراإلرات

ذهلضناازموروأضً االرات
االرات.

صدر:انونارواإلرطوووا
وظدوقأوصووتوالتاصواال.

ًحوظ ًح راتت اإلح رى االت األن او
و ، االرى  ذه ادراحداال ر ع دول 

 ر ارده "اأ  ذاو ،ووا  وى
ًو صدر ذيت" اوا وو دىن ا

) 2012و آر رر  م (.االصدي ا و اد
 ،ً نالز ارا  راتءت اإل ررذا ا سو

اإل ن وو االصالت درة اإلصد
ز از تووا،ذه ا زىوج إ اإل

ر درة  رطو ررات ااإل وزام حا إ
حطراز ان ا .التصت واالوا وو

اإلمرافاتكنووجيتبنتزيزمبدرا:3اإلطر
امتحداربية
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امرفة اجديدخقدرا اإلمرا عى 4.4

اميةاتنفيةمجساتحددولبيمرنةامرفة:خوأداءقدرا:4اشكل

. األرة د ضف ر ًالل اس وات ار  أن دد راءات االرا اإلس اإلرات أشر
ا ظ ن دت اب احدث ااإلوح ل دو ،ا رراءات ا ل دالت رات أ

وذا زى . )World Intellectural Property Organisation,2012(اراالرا رد  ط اج
"وازن االصدي"ً إ زدة االق  احث واطور، وأضً إ اطالق درات ردة ل س أ

رات اطال ًن "رؤ وي دو اإلن ال اورج ا اص .ذه اود  زء الزأ
،ذك، ازدادت درة اإلرات  اإل ا واوو ازددًا رًا  اوات األرةو2021 ."رات اإل

الد.ان  او اإلرنون الحظ ذك ن الل ازة ارة  دد اء واحن
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أوظحوأطا"صدر"درةر
إلرةاطاروةحولطوح ًشرو2006 ًم
رٍ إاطددةادةٍ اورطا.ظا

أولووادرة،ذهنزءوصدرود
واضورزحوذاتادرات

ادسوداط.ادااطأحث
).)MITووشوسدعون وق

صدر دردروراه،ادواطو
صزةوىماصص

اصلوحولاشتدم
اآلنحادوداظ.اطت
وىزاً أد ًننأروظف
 ًحنودرا.واألوعوطولحم
2018إضب800اتطدرا،مظ

وادربإاإلرات،واطن
200.دالوةأو،كذطالباح
حونص"ند"ءم.أزءدرانو

اشرأض ًشمما،درام
ارزذاززأناوعوناألد.االت

احثناوطااحثاشدد
.ا

.د صدررواإلاصدر: اوع 

ا ر ار ًوو  راتءت اإل ،راأل
 ردى 15ان (ادء وادد ا ثن ح ً

 ،دي اصق 2012االدصدد ا ازداد  .(
واراج واواز او ألشط ا واوو. ون 
األ  واز احث واالر ا رم اواب 

وذار زةن، ودن اراب اإلشزة ا :
صت وان ا حون اوا ،راراءات اال،

وزة زاد ط ال. و  ذه ازة األرة 
و ازة األر  ام الر ،أر الن دوالر

.داا طول ار حطوو

س ا احدرات ار ارا ن دول حل اإل
ا  در ثن حق ددة. ودا را

ًر وًا ضد ادى ا  راتدت اإلش
 ،و ح تو ك ضو ،م ات اؤ

إ2000م  حث ازداد دد ات ن ع ط 
س ون  وؤ م  حً. أر ن

، ال طع اإلرات أن  و احل  ل ادولون 
ص  إراء احوث  ع االت ا. ود 
 الت ر  وا حا شطظم األ زتر

طل ا وووم وان ا راوم وٕاددة واا
).5و4اصح (اظر اإلطرن 

"مدر"مهد:4اإلطر
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راداارارذاداد.األراشإورداندطراشادورل
طحدإدمودبوطراحدالصلاا.طعاك،وومذ ع أنون اوردا

شاآلنطراراءرنأ700راح،ًو ًنواحدارأصصذااوناراحا
ام.اشغًال

اراوأشطمناددضنإذواربانرضرقصدراقاراءر
إحد.صاألظموبراداراالصط120حددر،صنأوروداشونطرا
حأننرزرطوراظم،ومراحصتصّعااألرزرشرع

150.درإضك،إدةذبرااالصطدماحرةصغطورة.ونو
اآلن"زر"وم،واغرن.ُربنواناربُربأنالحظطراشادور
االصط.اصلنً ح36 ًطور

وضذالانأراحصولاراتاالوٕا.الدالوةاو،كدذربنا
ددطا حصولرافاادورطوا.د

.)Reagan)،2010اصدر:

ل، ون شرت اظرًا زدة دد ا ارة ن اوى ا واالر وط وى احصل 
اإلرات درة  ف  زادة ن ان د م ق ار. ود وحظ ذا األر  أن أرى

ل10000ط ن أصل  ،25 اوالت احدة ًال ن دد ان  احث واطور  ر ارخ
 1950 دد إذا ا عر ،91 م ولح1999 ،وم وطا ؤ2003(ا(.

امتحداربيةاإلمرافياطبيةاالبتكرا:5اإلطر
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5.4دية جديديد قيمة اقتى توع رااإلم قدر

 وا ا رت احدن ا رن ا ر
اود احوت واشرت  ع أحء ام. ور

  نرر ا ن ن ،لل ا  ،داو
ل احوث ا واحث واطور اص، ون 
ارا ال رم ضرورة إ و اصدي وج 

) أ إ حPRO INNO Europe ،2009 ؛
 ،دي واصون االا ظ2011 دد كو .(

ن اود أم ن ار أرز دم وود  ردة 
وان، و اغراألل، وضف دة رأس ال 

) رو ر ااإلAllman et al., 2011.(

اإلرات إًال وق اوط ن حث در وظر أداء
ت  اغالل اوارد إلشء  ددة. ووق اإلرا

 ن،  و اصو ، االدام ال 
 شطأل وحا م ادرة وادة اواا 

ن ح ً ؤ أدالا واوو ، حن 
اول ألصحب اشرع ووار اغر وار رأس ال 

. اصغرة

رم اغرأشط رأس ال و اإلرات  زدة
ورةحدا د  األل د ،إلض إن 

ذه اشرت ال ط،اشرت ا ارة
 لت رأس ان شر راتا  حصولرغا .

ون اوال األرى ا د دة ار واطب اواع 
رأس ا شطأ  رلغا  طا حدود

 ، تط  باأل دوا م وأض
 ادول اغر دم  ول رأس ال دة

، KPMواغراغر (ا ا رأس ال 
ر ع ت األصول األرى ل و ). ذك، 2006

 رات ار ا  ،حواذت االو صا
أل ضًال  اإلرات ( اغرول رأس ال 

ارات ا اص  ط اشرق األوط، 
ج  حدث أري  5). ون اشل 2011

راء ار  ط اشرق األوط.

Morales(األوطاشرمنطةفياالتثمرخئص:5اشكل et al., 2010(
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ور ارة رأس ا -ارأسراك
 شا-شرصلاإ

إصدرووً أردوالرر
رر ًاالرافموددًا،160نأر
عشرصكراالناوروامثاح

إون117ارعر ًون.الطا
األدواتوقرعنأراشروطر
صححواثووقكراا.غالد

تشرأضً ارأسراكواشرت
ارحزدةاللناارودأط
10٪م2009.دتوكحرذولد

لارة.اللنددةطت
عصدقرعالطو"ارع"راكال،

زاتنروطاوبورا
ور،ضدوااشغل ًضأح،لأ

وآرلاؤو.الراتاشرلؤدًا
الطأولووروت،اضد"أرول"الط

ومارواوثلامراك
ارةاتذهطورودمصح.ن
وراتصنعاتاشردت
طإ.وٕا

كوشررارأسا ًضضوأسؤ
طوردماذياضراءاإلراتس
اداا.راتاإل

.ارأسراكرواإلاوعاصدر:

واً األومإراقأرإحدىدولر
نزون300نأرإددموام،

دراتدولوّتذك،والوةدًا.50
صدارفاللأضواتناالا
.ضا

اووولطورصمدولدىو 
حثاإل،وتاووحنل
حنااالتطوررز

دراتاإلءةواعواظحاأ
رااموا.احظر

ودموشغ،دوقأضً وور،شرت
ادربؤن و واشغل،اشرتسادم
رات،وضالً انمدانا.لدو

تطشرجارتراحلاذيدوراو
ًط ًدةالنررةارواوا

داناإلوظسأ.وددموووظ
إرة32,435اإلشراراصبدول

،20,515ُطّق،2011ماللارج
ون5.7نادَّ ادراتارنر
مدرمون133إ2008مإرادرم

دولمنارزىأنون.2011
اإلالتإدرةاناوظ
ادة.وى

.دولرواإلاوعاصدر:

مبتكرمنتجتطويراخيمة:رأسيرامي:7اإلطر(دوبل)ألمنيودبي:6اإلطر



28 

4.6متحدربية اا رال في اإلمرواد األعم دع

د. و أوظاالرات وظر ذك  ًشع رواد األل دًا ر ًر
ود اذت ت حو ؤرًا  اإلراءات حن  األل شرت 
اصغرة. الوة  ذك، ود دى ادد ن اوك  اإلرات اوم راز 

.طورة واصغت اشر ص رو دم حزم صص

ل، ل صدوق  درات دف إ دم رواد األةودى احو أض ًد
ون درم، وؤ حد ن راشد 546طور اشرع  أوظ  زد ن 

 طورة واصغع ارشا  دوقص ند رم. 700أون در
 وم ن راشد دح ؤطورة واصغع ارشا  مد با

وراق اإلدارة واحض واول وادرب شرت اإلرا، و ر  ع 
٪ ن شر او ر اشرت 5اإلدارات احو صرف  ال ل ن 

.ؤا  ا

إ إلضر وطو  دوقدم ص ،م ادب وادرل واوت اد
رشا  دف ،ًال .اال دة وارن ا ع جرا و ع

، وور م رص دول ط األل إ إدة ل زالء اوناحو ج ارا
 اشرع اصغرة واوطوٕادة إدم  اع (ؤ حد ن راشد 

).2012اشرع ، وصدوق  طور2012

  مر د  ل طل ا ،ًال .راتء اإلحف أ  ط
 الاإلtwofour54 دف إ ووحدة إ ضدوق وحص  وظأ 

ل أوظ رزًا طور احوى ر ف صت ول اإلالم. ود ت 
 وMBCس"MBC Venturesو صل د" ورأس ا روقغا 

 وطدرات اا شر الم. أل اإلN2V ب إ  ودي دوقص 
 د، و وم الر  شرع اوب واحول،  حن وم شر إل 

، Jonesو Flanaganذ ارات  اشرت اوو اش) ل
2012  عرشل ا  رطو ع راتم اإلزال أ ك، الع ذو .(

و .وول ادة األور را رة دطت إدةار دةر شط
).6ق  اوم (اظر اشل اشرع، دأت  اإلرات  اح
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.)McCrohan et al., 2009امتحد ح اإلمر (امدر: اربيةاإلمرافياشركتيسأنشطة:6اشكل
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حداأعضء دوثمة منقدرات االبكر في
لةمجلمة الفسال

 و ن ا س ا دحء اضأ 
و دًا ن اصدات ف رًا ن حث دد ان، 

.صل اوا ،دصاال وى اكوذون و د
.  ح إراء ر  أرًا رًا وحو ًطر

زز درا  ل أرا ًال إ زد ن االرات 
  ن د ب كوذ ،رو را  حصولا
 ب ح نال ا  حدةت اوالوق ا ،ما

نال ودور احوري  االصد ا. ول، 
ناوارد اط رازل ورو اات ا  االصد

 د صوا ف تحدن ا و
حد رن ك ا وا اود واإلرات، 

 لاإلعاص. ززر وطو أن ل ورورازد ا دو
أ حر ادرات اال ول إنن ا نح  ،ر أ
حو ع أر ن و وداود واإلرات ن

درا نححصولارا  ور شر و.

ا ا در ذا ارر اؤإن اوت ن ادول
. ًال، و ًذا واض دًا  ؤشر االر ا إلد

141اؤشر، حل اوالت احدة ار اشرة ن ن 
 را  صر   ،ردرات اال ح ن دًاصا

23و  .21حل ور او وأرا ارن 103
51 اوا ، حن  رو وارازل  ارن 

. اوا58و

مجسالتحدامختراألعضءادول:2اجدول
امياالبتكرمؤشرعىاميةاتنفية

)2012اترتي (ادوة
را23أ

58ارازل

103صر

ورو21ا

51رو

ود48ا

37اإلرات

10األراحدةاوالت

رة اا  لحدم ا ،كذ  و تح
ن أداء ذه االصدات ا  س 

AC/DC ًض دو أداؤ ا دون ا ،و .
أو ر ً أي حور  ال  أ دي أداًء

وارب اج دًا أو  ،ًل ُدم األداء
  دصدرة اال لشل احا  التد
االر. ن ح وطق ذا ارر ال حن 
راء درا ش ل دو  حدة، ل حل 
حدود  ًل اوضع اج ن اصت 

.ور احا  ا
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اثمنيةادولقدرا احول عى امرفة في 5.1

ت إن ار شر وما دو  عس و 
 ر اال  درةا صو .دوواق ااأل 
 درة ا األ غ در دوص ن ضرورا
 دواال رشحت اك، أصذو .داصت واشر

واق  الل ا ا ضًال ن اذ إ األ
ادو ا ازة ألي اصد . و ل 
 رأ ا ل اال حد دت درال، وا
ظ اون االصدي وا أن "ادول ا زد 
حص  اوق ا دو ً أ) ن حث 

اوط در ا "اص  ("صدر اع
 "الع اال ر(Beltramello et al., 2012).

 درة ار اً ول ا األواق ادو ؤشرًا آر 
و .ن دو أن زد صدرا ن حث احم و/أو 

ا ا ن ا دة ،نحن ارء اشر
ا ن اال اح. وع ذك، ن واألر

صدرا ذ إ أواق ددة دو أضً أن 
. (Liapis, 2009)واصدر شرء دد ر االر 

 ووادات ا ج ذيو ا دراتصو ا ن
أر، وو او ا حث ن ال ادول رار 

ددة و.ن طرق

" "ا  وددم "و كذو و "دوواق ااأل ا
 وصول إا  دصال درة ا نن رؤشر
األواق ا واشر . واألداء از  ذا 

وات دة ل عاصدد و دل  أن االصد 
  األواق ا.ار وام د

وح ًذه اغُ ،ر اشر وو اوت 
  الت أداةصواال را  حصول دصاال 

احدث ب   وو ادا. ودم 
:ووذه ا رشدى ا س ؤشرات ال

دد د اطق و د اإلرت، دد
 رن أصل ا ل100 دامدى او ،ش

اإلرت  األل. ود أن أداء اوالت احدة 
وروودا راتواإل راوأع

اوت واالصالت، وو اؤشرات االث
ازل ورو أداء أر  دي اود وصر وار 

.ًواض

ودم أضً "ا اح "ؤشر آر م درة
 دصحصولااالرا  دلو .ا

  لل األر ر ن رأي ؤشرذا ا 
 : ودة اطرق، وودة ا اح ك 

األ ودة او ،دحدا ودة ائ، ووا 
اح ل اوي، و رح اطران، وودة 
إدادات ارء، وطوط اف، واشرات اف 

 ،دي اصدى االول (اح2012ا.(

وّر اد اذي م ضف ا اح ل 
دت و/أو اف و/أو اط واط وشر ح

  حصولوا دوواق ااأل وصول إا  رأ
صدر ار. و  ادول ا ،ن أداء 
 ودوا وا ورحدة وت اوالرات وااإل

.ؤشر ا احدًا

وكوري متحدا واليجنوبيةأداء اا
 مؤشراا جيد في جمي راواإلم يتراوأ

الواالت ومما وجيتكنو ثالا.
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امرفةعىحولداءاألو درامؤشرا:3اجدول

 مؤشراا در داء األمؤشرا

ترو اإلد ن أصل
رد100ل 

  ودو
ا

د دد قطا
 رن أصل ا ل100
ش

واق ااأل
دوا

  تردام اإلدى ا
األل 

رز احوار اشا

حا ا

 ؤشر آر د و احواز ار .دول ذات 
 إ شر ّر  ً رةم اأ ز األحواا

از ا ل ن ل دول أرى.  د ؤدي احو 
 دة ادت اووا رت اد فض إ األ
  ًصحب األشط ار. و ، دى 

رحوازورواوووروصرارازل

ن أ،دلا  نوا أن شر  
ت اددة  إ احصول  ادن أر 

.رات اؤشرات، واذه ا دل إ  مرا و
ا ،دو اصورة  ًال د ق األر 

واألداء   .ًدو أداء أرا رةأي اظر إ اد
،  احصل ارواإلرات دًا ن حث ادرة

أدا  ل ري اراط ااال 
حر اال مدا وو  رر اال مو .

اراوت واالصالت وا اح وارة ن 
دا.دوواق ااأل ذ إدة از

ود ون أحد ارات و ا اص ذن 
وارد احو ا الن نذن ادصع االرة او ط

األ. ول االصدات ا  اوارد إ أن 
ن اح اغرا ،ون د شرء رن أر رزًا

 الر  ل االراق اا  ًو لأ و
 شطmmodities) co( رز رة اع

 إ  دي اصرى (االدات أصاCarrere et 
al., 2012.(

اميةاتنفيةمجساتحددولبيمرنة:عى امرفةولحافيةتحيل:7اشكل
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وديةممكة اربية اافياذكيةامدطريعامرفةعىاحصول:8اإلطار

راإوازراإلدنعلىاراتفيادتاإلُفياعرا لاودد. اتف
لتاحلززرءاالشتعلووتوؤول .مططران
ذكعدود. واالصدياالرياططظتعراالصداهللاعدالكدلاالصدادن
.اشريالرأسوذباألعلدعموفرؤالقعلى

عدد نافيعووفرا،دفيحً،اإلشءداي يو االصد،اهللاعدالكدوع
تاؤلعلى. ا،لططاتؤلللكدالوماهللاعل،واووشرأرا

،ودلفاول ارار داال ووت ات وشت واوروت اشر  ذاو .د
لود حصول على رأس ال اشري واشرت وارف ن ع أحء ام غ لق او االزم دفع 

االر ورو ادرة.
أر ادً في االصد اي. الأصحت عر لق ت حل ل احر األد ووع االصدو 

ولب ذه ات وات اصع دورًا حً في وع اصد اود اطي.

.(House, 2009; Saudi Government, 2012)اصدر: 

 ،رىأ ح نظوورحدة وت اوالر اوا
فن لغ في دًا و وعنصدن رطن 

درا دامافيصولحارفدو أن أداء على ا وال .
 ورور اؤ رز احواؤشر ا على ا

على أدا ام. ون ر ذك وود ادد ن 
ات ل وج ووداي اشرت احل ددة 

درات رة في احصول اوٕال ي اي وفر ورو 
.لت دات شرر شع رفعلى ا

في ال، دو أداء صر وارازل ضً ً في و 
،  س وود حدت أر أ في واألداء ً ادرة

لفس االزعلى ارفصولحافيدراطور 
وٕاى حد -على حو زاد. ودو رو عيفي اصد 

 دصم ام، وحدعي اصا ظرًا إلر ،لرازل اأ
 دصم اوح ، دادوارد، وم على اا– ف

 ً واقى األذ إ تو قح ن ت أل
 در دل عل  أعلى فياعلى صولحا

ارف.
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5.2 ثمانيةقدرادول ارفة في اما يتر

س حور ارخ درة االصد على ذب اواب 
واظت/اشرت  ارف واالرات ذات 
ا اضف ار. و  ًون اواع اي 
ع درات ار ع ل لواب وشرت 
اوو واالر. وذا اعل ن ذه اواب 

ر في واز االح ذيو ا رواال وو
اطق وادن والدان. ورًا  م ل ودة ل 

 علت ف طو علذا اؤة (ت وأفرادظ)
"ووعت" لك ار" الت" لرف ل

 Crevoisier and)ارف في اإلطر احلي 
Jeannerat, 2009; Dahlstorm and James, 2012(.

 رات أت واوع وددرة في وذه ا لىو
 ،طف في ات أ لو .ب أواشرة و

زادت درة االصد على ارخ.

بمنى أ أداؤا في اً نبيفاة وأ ابرازيل تبد
.اتري أفضل مما تدل عي مؤشرا اقدر 

دول ع ،حل اوالت احدة ار األوى ن وفي
 راو .ًغر س ذاخ، ورفي ا ث أداح
اإلحصءات او رة  د ات اصدرة عن 

رة وال حدةم ار األؤ كوا (داألو) 
على ادوام ادوي د أن اوالت احدة ت ُصف 

ر ًر لق في ام الر األي اشر. 
ذ احرب و اوالت احدة رعالوة على ذك، 

لرن ذوي ارات 1ا ا او رم 
 م اء احع أ ن(OECD, 2008)،لو

 ندصا و رارات وأرة اإل درات ن
، و الن اتر إلذب اواب واشرت وا

شل د في اغالل ذه ادرات.

امرفةتريواألداءاقدرمؤشرا:4اجدول

مؤشرا قدراألداء ا مؤشرا
 الزم اعدد األ

شردء ا
 ودوعت ص

راءاتعدد اإل راال وو ل
األي اشر

يرار ااال ير األاال
اشر ادال

اودة اظ ودون فيورون اا
را

نرا ح
ودا ل على

باأل

اوودة دعم األداء اإلي في ذا إن ؤشرات ادرات 
ساالز عدد اإلراءاتاحور ي عدد األم  و 

اتشر ودن، وارا ي، وحرار اواال ،
شل عم. ظودة اااروض على ل األب، و 

 رخ إ أو وع ض لق ً وي ل
ل. وعد ظر إى أداء دول ل رو وارازل 
واود وصر في ذا اصدد، د أن ا األداء 
 شطث أن ح األداء  طر لواذه ا في ً

ل دار اروراط واإلاواقارخ. وار وت 
 ادول أل ذ ألشط ارخ احل لشرت 
و/أو األفراد اوون رواد األعل. ون در اإلشرة إى 

ى أن أداؤ في ارخ أفضل  ًف وأن ارازل د
. ون إر ذك وة أدا ن ة دل عل ؤشرات ادر 

ث االر حظر اإلطشر (اي ار األ9 .( في و
اواع، إذا اد اوالت احدة ن حلل، فن أداء 

). 10ص أوى (اظر اإلطر "در"ارازل ر ع 
واألداء و في ةلدر وع ذك، فن و شل عم

 ادا.في ع درورى الدول األ 
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امباشراألجنبياالتثمارتقباماحدابرازيل::9اإلطار
اتريعبر

على ارم ن أن االر األي اشر د دأ في ادفق 
(ارازل، ورو، واد، واصن)، إال أن "ارك"إى لدان 

ارازل ع شيء ن ارد ألن لت دفت االر 
اال صدات االاألي اشر ف أل ر ع 

 ت األشرذب ا ن ت لرازرى، أي أن ااأل
.رو

لرازا وحت ا در وذب اال في ًدورًا ر
األي اشر ء االحرات ا في الت ل 
 وحغت اك، أز. وعالوة على ذغط واالت واصاال
شرت ت ز ن اشرت ارازل واأل. ود 

ذب االر األي اشر عنأرت ذه اإلصالحت 
ط ي فين عء. ورالت واصت واالدت اع
، زت حص فرو اشرت ددة ات 2000و1996

لل إ  ن 18ـِ في إي ات 
٪. ذك ُدت ذه ارو في الل ا 52٪ إى 36

ادو، األر اذي حل دون روب رأس ال أء فرات 
رود االصدي،  أدى ي إى ل الت.ا

و،ؤشرانلفرازوىاأدلقعراأل
لك،بذااألنو ًحورفيعدعلى

فنذك،إضفاشر.األياالرلتلل
ض.ًضنززاً وارخصولحاحوري
فيارادةاشرتناددذبنارازلتفًال،

عراتصلاسنفورالفورزووتوف
صدراتصارازلاشرتذهادتودوفورد.
حتعلرازلتفيواحصولرفعلى
احل.اوقربرااشرتتددة

).(Cassiolato and Lastres, 2009اصدر: 

إذا أ اظر في اصل ا لف ذا األداء 
ور. فن األف دزحصل على ا ،ول ا

اشر ًال و عل م في احصول على درة رخ 
و ألن اظت األ (و اشرت) ب 
األن اي را ص ن حث ل اشر أو 
 ف نل، فرازء ال. ول صحصول على را

د األم ادول في ا ذات أداء د ً ف لق د
االز دء شر ددة. وذا شر إى أن ل 
 ت األشرذب ا مأ ًر ًس ع تشرا

.دات عصظم ا ل فيورواد األع

وظر دول ع االفً أر في اؤشرات األرى. 
 ح ح ن ر الفك ا ،ص صو

. وعو ًظودة اااالرار اي و ارن و 
د ال لك ادول ذات األداء الط في درة ارخ 
ارًا أ ًشرًا رًا أو عددًا رًا ن اشرت، 

وً  أحد اصدر األ الر.

ًواض رل أرازوا ودوا ؤشر فيإن أداء رو
ظم ل األب. وع ذك، دو أن ذه ادول ر 

على ًال:  ارخ ام ف وس وال ردة. 
ارم ن أداء ارا اواضع في ح ار، إال 
 ب أدا صدارة ظدرة على االح زال ال أ

ن رر اك ادوي . ود اؤشرات األرىفياد 
أن  (Doing Business Report)حول ر األعل

 ران في أردا ؤو نوا ى حددة إ ر ،
د ق االر ف. فمح ار ضفن
2002زو ن االرات األ ن عي زاد 

.)2009(اك ادوي،٪ 83 2007و
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أحد اؤشرات ال س فيالصد و ايءأ، ن أن ج أن األداء ادإذن
ضرورة على ا ام الر،  أن االك ادرة على االر ال ضن حق 

في ارا ر ل على ذك، ع عدم ء ارفيج لو. ودرات ارخ
. وفي اوت  ،ذب رفي ن ار اى ادالادرة إى أشط للك في حول 

فن اوالت احدة اي حل ار ا د أرا ن حث درات ارخ، د 
.لغ ؤة

ت رخ ح و  ى دون و او ورل وع  ادول 
ا حن ا ي  ،لا لش غالل إى عدم ار إش د ذاو .

وود عوال أرى في لك ادول ق ادم حو زد ن أشط ارخ. وفي اوت 
ن ا ل في  ن أداء روف .قحواألداء ا حدرة ا

ااميةاتنافيةمجاساتحاددولبيمقارنةاتري:فايةتحيل:8اشكل

و ايءأاألداء اجيد

أحد امؤشرا ال فيالقتصاد 

 مناى اع ضروركس باين

.اا التثمار
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اتري؟فايةتحيلمامتحداواليااتُبدوماذا:10اإلطار

حوداراشر،دءو(ارفرخؤشراتظمحثناحدةلوالتازاألداءإىظر
ون. األرىالدولإحصً شذةاعرن،)ادالاشراأليواالرارن،

اشذةامذهلوودفن،)واألعلىاألدىاحدأي(اداطعطرظراً أحنذأنام
اددارخفرجأدهاشلون. االرفؤشروذفياطعمشوهأنن

.احدةاوالت
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5.3 ثمانيةقدرادول ارفة في امنشر ا

إن االر األي اشر وارة ادو في الع 
وادت وات  ل ارف والم. فرة ًال

ر احك ووعي اشرت وان طورات 
 وودة (ادا,Fontagne2009،( لب 

االر األي اشر  في ر ن األحن 
ددة. ون الل اعل أو وتعلت إ ددة 

اون أو اف ع اشرت احل ،زد االر 
ًحل طوروا وود ادل اع شري ااأل

)Borensztein et al., 1998(.

آر شر ارف ذه ال حدث لً وال ن أن ن
. لم ر ذؤي ف  ً لوان ا دد ر

 وة االد، وافي ا لوى اودة ا ل ا
وادرة اصد ،لع األعل احلي، ووود 

ن.االل اإل

شطن، ازدادت ف ارف اص على ر او 
ادرة االاالر األي اشر وازي ع 

ادول وأ2008 .(الصدات اض (اك ادوي، 
في زز درا اال عر االر صتاي 

درا علىفي  لم أوشر" ا" داع ظ لق أطر
د حصدتشر في ار األن اال لدة أف

) رف ف طورًا في دش موSingh, 2004.(

ل على اشر إى ال درة اون اوع أن رم 
االعن االصدن ن لشر ارف واعد ر
دل اشرت ذات إن الى ل ال، . فادولفي 

ا ووطور اد ون اع عر ن ردد اوا
ن ارش ع دة فيدا طورات ا روعي أ

يرفادل االع ذات ورد الت شط، و 
عاررصورة أ.

امرفةنشرواألداءاقدرمؤشرا:5اجدول

 قدرا األداء مؤشرا مؤشرا
نلدالت ا دااعوو على

وى اشرت
ملم اظ ودةيوووعي اا
 ءلوفر اندوااإل لطور ع
نوظب ادر دىوردات وو لع

الوت واالصالت
 رشؤشر ا

رواإل
 ين رأس إو

ال 

ور إنوا راحدة وأت اوالموا ًاألفضل أداء
ر ين حث درات شر ارف ن دول ع. و 

ت األعل اي د على أحدث ات على طق 
ود ن وو الوت واالصالت أفضل ،واع

علت طورة دًا إل ت فردة ودم،ادة
زون وم "أذء" وو.ً أن وطورة. 

 يرى ادول األن ادرات و دامع في ار داء ز
حا داعشر اكاودل وارازرات وااإل ،

ل ذه ادول ج دة  ًن حث اعد حث 
 . وعيوا ووا

واواليا امتحد وأترايا اجنوبيةإ كوريا
م حي قدرا نشر امرفة بي دول األفضل أداًء

.عينتنا
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: تحيل فاية انشر امرفي: مقارنة بي دول اتحاد مجاس اتنافية اامية9اشكل 

فإلضو  ،حليا ا طفي ا ن، الوظب ادر زًا علىر لدول أذه ا نك، فى ذإ
.رفشر ا درة علىوق ا حول، و في ح دراذه ا في شدات اصن اال ري أن ذاو

اال اي للم فيود ،غر ذرً في ال ادم. فالً الن ؤشرات ل وت 
ن ال النر ن ال األب ر ارة وا وت ااددإى ط الج اري

.ً رماأللحصول على اا د إع ازدذه و ف األداء فيعلى ض شدات اصغلب اال ،
اؤشرات.

م وعلى ان ر صر دوأنشيءا  ع ف رار على ض ر لح إال أ ،
أن ع ادول ء رو (اي حت ج الحظ ألداء، اؤشرات رً. وعد ر درات اشر 

ضف ءة ع طورة) ذاتا ت اإللوع وود اث اعن ح.ى أداءدرات إل احو ي
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نشردورا في و احكوميةاتشريا:11اإلطار
االبتكارا

نحورأميارفشرعلىارةادرةل
فيصاحلووذا. االردراتحور
اطتارعاظورعاحضراوت

وع". األضراالصدياياوذ"واددة
ددةشرتوظوراضراءاتطورارار

" اضراءارات"علىاطلبفنال،ذافي
تاوعيزدةأنادولدووف.زداد

عددو ضروري.أرواناشرتناضراء
رعاحوتومأننادالتن

،احويادعمواضراءاتادام
ا.اوعوحالت،اواشرت،واشرت

ي اضراء اووطفيحً ذكوالحظ
حد س اف عضءن أدعدناشئ. ود 

 ناوايضر ااءازحشرتا
أده).ادول(اظراوقفياددة

اءاخضر امبانيقانوابد

راأNabers / Green Star 

 AQUA / LEED Brasilارازل

ورواGreening Building 

System 

  / ادااإلرات

ود دي أل اضراء

 LEED / Green Globesاحدةاوالت

عبرامرفةنشرومصر:اجنوبيةكوريا:12اإلطار
واالتصاالاموماتكنووجيا

الوتووطتشِر ُم احدث عن
احثفيواعطقعلىاوورفيواالصالت

دالتارإنلراً ذك،علىوعالوة. واإلعالم
سإً أمداوورفياراطقاشر

وفيأض ًلاوريالصدافادرةفيفط
اظر: الً (اإلرواحوودراتاإلروارة
 Kim et،2003واالل،الالصالتادوياالحد

al., 2009 .(لشؤشراتورىاذاتاألصلشرايا
دالتاراوورافادرةفيت

. اصصاحثورازوادنالءووفرالن
توإلصالحرىيادأتاتفيرنا

ورفياالدايلماالحقدلوصلاشرن،
وىاحلول٪ 100إمنعددوزاد1970عحنا

لوراهحدرانفعشرةنأض3417ى36106إ
).Chung, 2001(1996-1980ارةالل

الوتاصدفيريالعبرعصرورز
اطورالتفيلحوظ ًد ًحقحثاي،
،حداماواووتلوالتاصمفيواالظ
احاوحن. اخاإلروي،احوىوطورالم،

ووتلوالت،اصحررتواالوحاط
اودةعياراطقاصالتوأصحتاالصالت،

احولافاشروارت. ارادنفيوفرة
ارع. 2010عمفي٪ 90إى2006عمفي٪ 25ن
عمفيالن7ناإلرتشاصلناألشعدد

اداموزز. 2010عمفيلون8.6إى2009
ووتلوالت،اصزتواالصرر ًضعلىأ

دراتعدةوأطلتار،لغاإلروياحوىطور
الياظمفيواالصالتالوتووالدام
ووادياذ،ادارسوشاصر،المدرة

ووتلوا .وطووتلوا
الراتارعالشراالدفيوياواالصالت

(National Telecom Regulatory Authority, 2011).
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5.4 قدرارفةخمدولفياثمانيةاا

" ي ادرة على ود رف لق ارفإن "ادرة على 
، ال في رار االصدات األر دً و ،ددة

ود در على ود ل ذه ارف اددة. و طور 
وود صل و راخ اصور إى ااب في ذك 

ا. وؤدي ذا االعد وٕاشءارف لقوشرة ن 
رات في الت ل احث واطور، امإى

حث اب وادرواي را لا ظوأ ،.وا

 سع ا ش رب وأ رفلق ا حور لح
دلراءات احث و ل لشورات ا رال

 رأ رااالحو ورحي أُ ارى اذت األ
شورات وراءات ف. ررذا اإعدادفي حن

 رااال ُ ال ر تإال إذاج أو اداد نة
ذه اؤشرات س دة لدرة على ُدً، وذك 

ذات ؤت عل وود. وإلضف إى ذك، فن الق
 ودة ع راءن إض ير أأحوث ذات ا لد

 ،صل ي فير األء وااللذب ا ل 
حل ). واوالت احدة WEF, 2012احث واطور (

٪ ن اج 6.8اصدارة في ذا ال ر عدة 
ارف وادا ً ،لقاحلي اإلي في 

و ات على احث واطور، وشراء ارت، 
. 2000واإلق ام وا على الم اي في عم 

 ن اصدات دول ظ ي أعلى لكوت 
٪ 7.2اون االصدي وا ،د اود اي أت 

  ن ظ) شطذه األ ي علىحلي اإلا
 دي واصون االاOECD ،2003( رشو ،

ص دوي ادرك وفلدا ت احد أنءاحصاإل
حث واحلي على ام ا ن صص  وق رطو

.  (OECD, 2012)اوالت احدة

ارف اددة رات ذر لقورًا  رط
در اءات ذك أن ن ، و لً على اشفت ددة 

اصورنال،للى. فصداالاوودة في 

األفالموطوري اصورظم آالتاري ارًا ذر ًل 
حن عن ادر . و زا وداك ر ل على شرت

على وق اصور ب ر في ل وو اصور، 
ع ظور اصور اري داإال أ دت لدف عن 

في ال، ظرت ار و ).Leifer et al., 2000ادد (
اشرت وذ األعل اددة دفوع ول اإلعالم ن

. وذك، على ارم ن أن لق Flickrار ،لر 
فرة إال أ ود د الصد، ل ًو أرارات ددة 

ًغرق و داتصر ألن اال ي دةدءات اطور ا
االز الرار االر.

امرفةخواألداءاقدرامؤشرا:6اجدول

مؤشرا األداء  مؤشرا اقدر 
 حثت اؤ ودة

واطور
 ن ردب اص

اش اتر ولا
  ،را لا ح

 فح ردا كفي ذ
فاز 

 ن ردب اصراء ات
 رااال

 حليق اي اإلإ
على احث واطور

والت احدة وظر إى ادول اي وم ارر، لك ا
ؤت احث و ،ارفلق درة على أوى را أو 

ر فطووا  و ًدا ًالو ن أ  ، ظ
ؤت حث وود ل فر و ح ارا. إن 

 األ الر ال في أر وطور ع اودة 
او ورور اوو واد.و ت الومال

ار ن اشرت ارة ضمدمئاصد شدو ذات
روت االال وصع ارات اإلل وا في 

 Hong and) طور االراتري أحث رة وُ واي 
Hwang, 2011)  دصلق في ادرة على اوافر او .

ن دولدو م ني رلون الس ادع حدا
ؤت احث واطور ف. وذا رع أً إى اشرت

ارة ارة اوودة في ذن االصدن اغن وارد 
) طاKPMG, 2012.(
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ن عددًا رًادول لس اون الي ضف
شرت اط واغز، وذك شرت أرى ذات صل ل 
ارووت اي ري دارًا رًا ن احث واطور 

طفي ا(IKED, 2010). راتن أن اإل مرعلى ا
 ودلك واتؤودحا وم حد

 حث ور، اطو إال أ  زالزز دةز كذ
.ر اطوحث وات او

ارف لق درات على اصر ورو وارازل أضف دى
 .ن دول ا نعل ورازواا ر لومفي ا

 لشا وا  وووادلا لففي اض
ات وؤت احث واطور واصع ارواط ن

)Almeida, 2008; Bound, 2008.( ،لدو د
رواط ن األوط األد اوصر أض ًن 

). ول رو ح فردة 2005واصع (ص وآرون، 
 ، ًوعثت ح ل في  الل وولوم واا

ح احرب اردة، ل اإلق احوي على احث 
 ذ فأض  رطوم واي في عوفد احوط اال

1991)Gaponeko, 1995 كذن). و ؤشرات أنا
ر ارفلقرو اوم د درة ضً  على 

 وحل على أن ادالا  ك ت وٕان ،
درك اشل وأ ذ  اطوات حو عال ذك، 

 د ل إطالق.وولوم وال وفوو

برازيل تتمتمتناميةبا قدرا ورعة في اب
اتقيدية واتكنووجيا كنها تواج امشكة 

اجاما بياروابطضفي امتمثة 
.ومؤا ابح واتطوير واصناعة

بي دول اتحاد مجاس اتنافية اامية: مقارنة خ امرفةفاية : تحيل 10اشكل 
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رياد األعمال عبر مشروع كوكوفو في روياتزيز: 13اإلطار

روأشتذك،وال .مشلاأللوئاشرتوودةاراحوازحثنروأداءإن
را100دلوملعوطودصاصدفىلقإئؤاإلرع. اك،وإنذرأ
).Liuhto،2010(اآلنحىواض ًزالالاصاطقهذه

االررساأللوردةوالماحوثرطإىدفددشروهوواووللوموووود
ون. روةوشلانتأرعصووودووو .لو

ووودلووشوسدود. الحً ووارةلقحزارئادوظئفإحدى
ءشهذاإوذزارىاإراحداسشوهدرىوأما .رهدفودآ

لشرادوحداتنوحدةلول). Ponomarev, 2010(ارواشرتوهوووو
وأنوىإء ذاا ل .إلضىوك،إومذوذتوشروولىتنشراطاا
لواراشرعطوروووووولزلدةاتددةشرتوشرك. وام

)Nadyrov et al., 2010.(

أرىلراتقووفاشرو،ذااداألرعاواتدىلىدوالرلرات3ارواحوصصتود
احوازهلإنذك،إىوإلضEconomist, 2012 .((أرىوحوازضرحوترشرةرصورة

ووودةردرووذبتدةشردءلبووالاألرؤوسوأصحرةغلى. ال،لالا
النللءادولشرةلىاحصولمووو،أراضرواشرتنُطلب

احاوواتلىحنحدثهلن،2011ماشروهذاسود. رووو
،هذارووفراه.
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ن الل وان  ،ر اوالت احدة ذات أداء ز.  لق ارداء األالل إى و 
، ر ظم ال ار ًال  ح حوق الBayh Dole Act ل ون ه دول 

لت واشرت "ه دول" ون لى ل ال، ار ولق حواز الر. 
احثم ولار حى و لطر لى ااصغرة واظت االرح احظ لى 

). ود دع ذك "رواد األل األدن" Nelson, 2001احدة (حو اوالت ن ل 
 Kortumص (اشرمت ار إى س ااذن دون ئج أحم

and Lerner, 1999; Bozeman, 2000 د ،كلى ذ الوةت). و دور دة ت
 حو ئج قو   رت أوا رر اث األحع ا و طا

صا.

 رىأدول أ   ً ،وا ل هذا ا دو ث الحدثح ن رة تال
وحا نرحول وارا لوق اح ، طر. اعالأو رادة حو

اوالت احدة.أداء ر ن أله ال زال ءلل ار ،ن أدا

لى ؤشر راءات االرا ألن حوق ال ار ال زالاالرء  الدان ن أل 
ون وً ال د هذه ادول ،د حن األداء لى ؤشر اشوراتو .  رحل اطور

اصده ،ل ف وغل االرات اوودة ( رع للى لق ارات ددة 
.(رة اا  ض

ء أداء ع ادول رى نإى أداء، ارلقد حلل ءة حول درات و 
ررف ددةلق. وع ذك، غ اإلشرة إى أن رادأل ناوالت احدة هو 

وارور اتب أن ضع االرات اط وات ن االر :ل طول األل. ًال
ل إطال طلوت اوالى ا حصولت وارائإ تلوال ويإن األداء ا ،و .

ا ت وودة ذ وات. وس ارلق لى در لى األر هو احدة 
اوح ًرا وورلق اردول ذات ادرة ا لى داء ااطق، ن أل

و  ًضون وات لل.ص أن اودواإلرات و 
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: عميا إنتا براءا االختراع في اواليا امتحد14اإلطار

الحأدواتأهزدادوزاد،حولىالورألصولارلىائماالصدز
رت. اوالحدةواارائدةهناثددحراءاتراااللد. ادتوودراحدراهف"أح
شرانالدأصاردأد "نأنرونال ًدورااألهراءاتإرااال.

ل.ًلداً 88نرنودصدقالشلش اراراءاتأر ت10ر أضل 
ة ز أصعدن راءات ارا وق اب ا: اطلاالتً دوراً األبارونبود 

أوارورت٪)،83(اضأوارواالصالت٪)،84(الوتووو٪)،87(أصف اوال 
(أيارن ظمن احل أن واههإذك،نارمولى.٪)77(واصرت٪)،79(ادوائار
اشرة.لحصول لى ت)اوظنواحن،ادوراهداحن  در و ،اطالب

.)PNAE،2012(اصدر:

؟خ امرفةفايةاواليا امتحد م تحيل بد: ماذا و اتُ 15اإلطار

لهوحعالحل،خراتوالحدةالىادولرأسؤشراتلقرالً (ا
رئجأدهاشلووض). واطوراحثؤتوودةال،واشوراتاالرا،راءاتل

.احدةاوالتاددارلق
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: تحيل نقا ابح واتطوير امطقة وانبية16اإلطار

اإلاإلقرزود. واطوراحثلىإلقأوالصحوثدواراتلقلىادرةطلب
. هاتوصتاصبد ًؤشراً وندهادول،نويرؤشرواطوراحثلى

ًوعطدولرةااغلواحقلىاإلحثراطومواطلرنأدولرةاصغرةان. وا
األراالصداتهأرلى احث واطورواودلدااصغرةادولق،م

ادولدىحثاصالتاالتإىذكرعو . ًداأواحدةلواألى
'حث' حلرطولوانأره .نكبهثرراً آلغُهلحلقاإللىاإل

.واطوراحثلىاإلقنواطوراحثللصبأواردصبوهوواطور،احث

أرموى. الدانلفواطوراحثلىإلقدلراءةلىاضوءأدهاارمولط
لونلاحنودد) ادائرةحم(احل اإل ئو ن اج واطوراحثلىاإلاإلق
اوالتهأرصغر،لد،اووراإلقنحثلصبإن،اوووراحدةاوالت
اصدهباووروراءأراوراع. حثلواطورلحثأرواردصاألوىألناحدة

 ئو ن واطوراحثلىاإلإلقلدالتورولرازلأنحناوارد،لىائم
واودصرزالوال. روهارازلاإلقنحثلصبارع،احل اإلاج 
حىإ ظرزازإلىحثراطوواءوامألرطلأماإذااقأرادحتو
.احوثلىائاالراتنألى

ل.ادواكؤشراتاصدر:
احل اإل.ل حم ادائرة إ اإلق احل لى احث واطور  ئو ن اج 

و ًدرا دال م  لس اإلرات ل ؤرًا ، ل اق دو اإلرات ار احدة لى احث وه: 
% ن اج احل اإل. وم م ل هذه الو  ارم ا أللى أل م م 0.5واطور  رب 

إلحصء اوط أو ادو.ل د  راز ا
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5.5 تغاللقدرارفة في اماثمانيةدولاا

  داتصدرات اال لف ف رات ارت اأظ
 و .لو شرهو رو رلى ا حصولا

وهو در لى اغالل ار اً دًا ً آر هذه ارة 
  ئلت هح دولد اش دو .دصا  ءشوٕا
 رات ات والى أحدث ا حصوللى ا در
وشره ر اصدا ،ن ال الَحظ ر هذه 

). Edquist, 2000احت لى او االصدي (
 ،وة وهذال ً ه دش ب ،لل ا لى

ا  اإل (او) ن اوالت احدة واالحد 
) األوروArk et al., 2008 رحدة أت اوال .(

  ءشإل  حوارد اغالل اا  ءةدرة و
ا صدد ههذا ا  رزان الن دة. ود رق

 ر ن حدةت اوالدة اا  ن لحوظا
 ,Lesterو ر الحد األورو (اظر ًال

2005; Wadhwa et al., 2008.(

  تن ا داتصت واالشرراد واد األ د
  ل رفن ا ولى ذات ا دونو

 واقن األ مح در  نل ون م ،
ا. ون اشف ن هذا ان ن ودحث 

ب اص ؤشراتن ا دد  داتصج االن ا رد
 ،اإل حلا شطت واألدا  ضا ا

 ). ورط7اص، وره (اظر ادول 
اوال ا م  ان  درة ادول لى ود 
 م اد راتغ حوارد ان ا دةد 
رواد األل اذن رون إت األر اددة 

.ول ر  ىإ لحو ىون إو

 هذا اصدد ألً حًاودة لت اإلدارة أر ر و 
  ً ِ لل األر ر ن وادر ندئَا ًل

 ،دي اصدى االا) ءة و واردإلدارة ا
2012 .(و وحدور ا رى أهل أوا و

  قو عرش ل وراطرا
)Georghiou, 2007.(

امارالتغالل: مؤشرا اقدرا واألداء 7اجدول 

 مؤشراقدر ا داء األمؤشرا
 لر رأس او

اغر
 ن ردب اص

 حلج اا
اإل

ت اإلدارةل ودةتددرات اص
 وق ىوصول إا

حلم ااأل
 ضا ا ط

صا
 وحت ارشا

ت اوو ن 
دا

 ضا ا ط
دتا

ه  اودر ًلى ا دول ا إن درات
ألن  ًغرس ن أدائ ال. ول هذا أر 

ظر دة أضف صل شرة ن ُ االغاللؤشرات 
ادالت وارت دد ن األب،  اظروف 
اإلطر ائدة ل ت االصد ال وات 
ا. ود ون هك أض ًوال هل ل وار 

و/أو األم) أر ن األر اغرس ال األوال (رأ
أو اشرع االر اهزة ال لول.
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 د لرازصر وا ر ن أن مرلى او
س  هذا و ،ءةأر إال أؤشرات ادرة، 

ن أدائ قوة أضدراو  ،ه توا و . إن
أداء أرا واوالت احدة د لى ؤشرات 

الت، ودا ندو ًدر نوأدائ ،
س رً ون أن زى إى دم ن هذا اوت

هذا ن ؤشرات ادالت وارت ارط اشر
حوراور دو ،رًاه. وأوا ودوا ح

درا نح لن أ درا ئص زز ىإ  
رغالل ار . االذ رد نو ح ور

ورات،ادر واإل اً أنن أدائ رًا  حدث 
وأضً،ظر دائ ً االت اوط .ار ور ال 

  رة ن وداناود واإلرات
دىاط واغز و صدراتاالصد ن 

د اده.أر ئوى أدا

َد د راحدة وأت اوالثان ح ودة تل
 د رىدول األا ر ن أن مرلى او . اإلدارة

ن ار ن طالب هذه ادول إال أضن هذا اؤشر، 
را  وندر تلن هذه احر ن ددا ًضوأ

 ,)Lane-Toomey and Laneشغلون  دول أرى
ه رو إن ، االغالل). ود حلل 2012

 دة اوحا  ل ك ألن ذطرفوى ان األد
دة ن ؤشرات وارد لل ه و  ًرطف االر، 

 لب د ضلىاألداء ا ئما.طوارد اا

َدمة تمت يتراوأ متحدا واليد ا م
اإلدار فيه.كي جود حيث

بي دول اتحد مجس اتنفية امية: مرنة االتغاللفية : تحيل 11اشكل 
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حهجيداتمصمن اال واأربعة أ:

حد س الارةاألضءدول صفن 
ا ىاتإئ عأر لدرة الى ا دًاا

 ل طق واد ت لُ واألداء ال حث 
:ت هئوا . ئ1 ،األداء /درةا  (2 (

) ض ادرة/ 3  ادرة/ض األداء، 
) ض ادرة/ض األداء.4األداء ، 

 ادول ا ر هعية ادر/عية األداء:
رار  لف وال ادالت ادا ألداء 
االر ول شل د  اغالل هذه االرات 
 حدة هت اوالن األداء. وا ر تو قح

ا   دةوحا دوا لش وصفب هذا ا 
ن  ًذه اوأرا وور ، د أند دًا

وا ًضل أشظر اأن)، 12(ا  راتاإل
  دإ.

ه ادول ا ر عية ادر/منخضة األداء:
ء  لف وال ادالت ادا ألداء االر 

داء األوت ر ن حقون ألب ل ال 
  وصف هب هذا ا دول ار ار. وأاال

.ار احدةاإلرات 

ه ادول ا ال ر منخضة ادر/ عية األداء:
شل ف (م )  وال ادالت ا دم 

 وئً أداء االر  ع ذك ؤدي أداء دًا
ر االر. وال ب أي ن دول  هذا 

رب إه.ه األاوصف، ن ارازل 

ال ر ه ادول ا منخضة ادر/منخضة األداء:
شل ف  وال ادالت ا دم أداء االر 

اودو ال دي أداء و ً االر. وب
صر ورو هذا اوصف.و ارازل و 
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قدرا االبتكراتحد مجس اتنفية امية وف تصني: 12اشكل 

" ن اط "12 اشل ام ل اط 
ارازل ه و وي األداء. ادرة واألداء حث ةادر 

 ،در ن رم أا أداؤه دة اوحا دوأن ا 
 رو ًر . اله، وأ أشر  ن إن لرازا

 درة واألداءا ن ط ل ضا ا 
ادرة/ض األداء. ضو   وضع 

واألر ه طق لى رو. ود ن هذان 
االصدان اغن وارد اط ن او ن 

 درةا ق اح اإل حلج ال وىأداء أ
صدر الع. ولى اب اآلر ن ط ن الل

ا دوا رادو أ ،لاأل وهو ، 
ن إ رغل ا ال أ  د  غالًالا 

ًال.

متحدا واليا األداء ف ارت/درا ارت

 واألداء ا درة ادول ذات اون ا  دة
د االر. ود ت هذه ادول طورة اصدات 

 وشل  ظم االر  عرات 
،ور احاحًأًو ذشطأ

ا، ألداء ام  ع احورو رة. 
لى أ حدةت اوالر اظحلى أداء. صد األو

وع االصد ائم لى االر  اوالت اد 
اشرت اشئ ى اراتإاحدة  اوات األرة 

حزرة وات واشرت ار ا شرت 
اطور.  أن إطر اغرن ط رأس ال 

  راث ان ح وي حدةت اوالا  راال
ادا ار لى شل إق لى الم وزج وي 

ام وا  ل االر.اطن ن ارات 

 للالً وع ذك، إن اوالت احدة ر 
 و ن ذك ط اوة  ارخ واالغالل،

شر حاصول وارلق الى هذا و ظلح ،و .
، غ أن صب ات زدهاوى ن اءة أو

 زة ال دةد درصوة و ط دلى إ 
 اوالت و . طل ارنلى و حظ

شدت )اغرز الدي رأس ال ار(احدة 
ًضطن اوون ولل وادي ا لن ا ددا

،  د ؤدي إى اغر وت ار رأس ال 
 Hugginsزد ن احدت  احظ لى هذا اوع (

and Izushi, 2009.(
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ورز ت االر اح  اوالت احدة لى 
هل ود ر اح االر ادق  حواز وآت 
ون هم ل ال، ر لى ًال ادرة لى االر. 

ن أنا ونل ف ن راراءات اال وىأ د ح
اع. ود ود حون أن وع ح راءات وز 

 رال ااالش ه س ما طن ا وحوث ا
) وول ا دةلى ز ر رCimoli et al., 

ر راءات االرا  ظم و .(ذك، 2009
لق حواز الر، هك رز أر حوالدان األرى 

 اوالت احدة لى حدد اوائق اح أم 
االر.

الجوبةفي كورأأداء القدر العلة/

 ور رودرات ا ظرًا ناألداء، و  راال
 د زال ه الدو أ ،حدةت اوالوأداء ا د حا

إذ لك و ًدرة ا و،  ل ر لحن
ا وااشر حور  ئ الض ن أدا

، اوصول وارخ. ن ورحا حوريلًال
ون حث لل ا لىرةصد دم، ال زال 

أواق ر او لت وادت ائ اوصول إى 
  رةش  تود شرم ور. ورواال رلى ا
ط اوو ائ ،شر ات إى أن ظم هذا 
ادم ر حق ن الل دور اشرت ددة ات 

ا  دب واتر ااتوا ائا ، ًوض
 رات ن ا ،دوك اا) ًل دةد2008.(

 ور ن ن أن مرلى اووا ً ًل نل
م واوو، أشر رر و لاً شددً اهودون

إ دي واصون االا ظ ى أنا ط تشر
رة و اصغا طو  ف وأن ضدرالى راء هإ

(ظ اون االصدي رةأحث ل رائدة
 ،د). وهذا 2009وا لى الددرة ا لللق رف

.ًالح غالدة واد

القدر العلة واألداء المخض في اإلمرات
رالوأس

دران هذه ا ن رات أنواإل رادات أصا
 ردرات ا لك طوارد ا غقال

 راهن. وهذا هوت اوا  رهظ  لىر أداء ا
 ا راأ  ص ص لحعا ردرة ا

اوات أرا أوى ر ن أداء االر. ن 
وًا اصد ًدًا ً، ال ر شدتاألرة

 ووت اد  دًا وًاحدة، وت اوالع ا
 ,Huggins and Izushi(اضا اضذات 

2009.(

دً إى حد ،اود، و اإلراتدو د حت 
درا ء  رًا ر. لىدة و االد وات د

ن االد لى اوارد اط دع ل او 
االصدي، رز هن ادون شل ر لى 

 قلحل ان أ راال  رب االدات رصاال
اد . عو وداخر شرو

رن اور، وح  درات رطولق(أي ا
غالوا را وات دأ ،(دالزد ا .

 ع او  طوات ودذ ا ،كذ صحو
 حا وولوم وال ق وحضوز ارا ر

اوو وراج اول.



52 

رااإلم ودية، و حا،ى حد مإ
.االبتكرهم عىتدمً كبيراً ف بنء قدرات

دة و لدرة لى االر، اإلرات عو حن 
ا  صول حال ال ،شرهو رو رزال لى ا

ذك . و ار اددللقدراهك ل زز
غ أن واصل اإلرات ارز لى وال ادالت 

 درا زز ن ش لىا رلق اززو
.واغالوق اره ود

 ح دول ل اإلرات،  دل شر إى أن ادول و 
اغ وارد ظر ًال حو ذ شرع وا اطق 

 لحوظون دون عا طر او ن أن ا
وض ًح ً طرضدزائدة (ااEifert, Gelb and 

Tallroth, 2002 طلق ا ،كع ذوارد ). ون ا رهو
ه إى حد  و َّ رواد رة لدل دو أاط لدول

دع لو اصدي إى در ًضارات حو
حدً وهو االر. ون ال زال حم اوق احل شل 

 اإل  تا رات وااإل دو وه حدر ذيا
لى األواق ا ضن او االصدي.

لش لوه احل طلق "ضل لى داال
و اإل ن ل ال "واردوارد، ا ىغوا 

واطرق ا ري ره إدة ار رأس ال اج، 
وا اواض  ارز لى االر وردة األل 

)Auty, 1993 ىر إش ود ). وهذاو ح قوون ال
 لت اؤع ائا ُ جرا مص ن  عش

ر دًال ن احث ن ل شرعدء لى ااطالب 
. وهذا وظن ًاذي   ًون  اط ام 

  درة ائج ا زز لى ل ه أنن ش
شع االل ذك االصد ألن األشطلف 

ادر دًا ن ا األ ارص واشرع 
احل.اشرتطق ص زز وا ا

االصدات اغ دد ناالر أشطوذك ل 
ظم ار لف  واب رة  لقوارد إى أن 

ار .لى ائ لى االصدات ارة وارد ون 
ت لدواشرت الوون حً أل ال، 

لق حواز أم د هل اط ا و دطرة
 ،صدد (ا ند ولدرات 2010د إن ،كذو .(

غالل حالق واالشر واخ وارصول وا  هذه
 اشرت ةر صورة ةز ر َّون االصدات ل إى أن 

ارة واشرت الو لدو. واحدي اذي واه هذه 
شر هذه ادرات لى طق أوع  هو االصدات 

اشرت اصغرة واوط واط إى ال ،االصد
 ظرًاو .طرةا َّص ب أن ،وحت اؤم ا

ن أن ، حث االراشرت احو طر زز 
 لت شرشن ا ز از رال ًو ًدا

.ا طوا طورة واصغت اشرا

 أراأدو ر ع ورحا رو .
ور عووات ا إن ،حدةت اوالواا 

  أن االرات  ل االر ال أرا رة، 
َّو  رم االظ وسلن األداء اح حو لى ه

ط ارات  احدي اذي واه أرا ل االد. و 
ن ًال:. واحداالر ع زز ئج االر  آن

 ن در اوا إلشءلى أرا إد طرق ددة 
صول حا مء احلف أ ن وحوارد الى ا

ون وآرون أنار الهمن ). و 17(اظر اإلطر 
ل د ن او هوأن او  أرا ودوا (2009)

ا ورأس ال اشري وا االصد  ،شر إى 
 ا واصد ردة ح.ًع زال أ ال 
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تحي أرب االبتكر ف اتراي:17اإلطر

دراتحدرفألنقرل،راماحوثن،)2011(الفأشانح
.رئأووتالثُطرحتأرا،االرظم
رصً ولقاوطاحدتجاااودةذاتاألحثدمااحوثولل: أوًال

وقرانزداً ؤنأنباألرااالرظمنادراأرتذك،إىوإلض .ددة
حوثوارااأل.
،ًغنأنحراءأدراتشراتتلرودةوأددزرااللفتط

.واوطاصغرةاشرتلىصصارزعاالصد
،ًبخأنرراأوناطحوثنانوحاصن. واضروريولقاون
.امواشرتواحنأراواشرتاحنن
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/القدر خاخشئة ادات الصاألداء في اال
في البراز وروس ومصر

 طور زدة االرات  ه شئ اصدات االهذه
االر. ن ظرًا ود ازا  ً ،ون هذه ادول 

   رز االح لى درة رورحا ا
ةصر األوو طور در أطت و وت واحد. 

لى ا لرازشر وادرة ا لى زت روخ، رر درة
.ارلق

، إال أن اوت ن راع  ًصر ورو أداءوع أن
 ندًا. و رًا س درات واألداءا لى ز األداءز 

 ل هارار ار ع ارت. و ؤشرات 
 ن ،راال ى أنال إ ئراتواإل .راوأ
د نحا لوندون ا ن ،ن رح ن إذ

لى ل ال، ذت صر ت و واألداء. ةادر 
 ر ددة دم االر  اشرت اصغرة واوط

 .صص تز وشرا

ط ض ددة  و اؤو ع وع ذك، 
درات ا ق واحدة ئود هدم وت ط

ن أل حن و اشرت اصغرة واوط. وذك، 
  األداءهذا ا  صرا وحلى ا ن ،ط

ش ت وحلغرات ا ق. وهذال ا ن األداءح
  رة راتلى ا طوي ر دون أنل اال 

رى واالت األدأو ا حا ا) قطاOECD, 
2010.(

زز ات االصدرز رو لى إرا و 
 ئ اشرت ئ اوو ع درات االر . و 

ن، و ح ن صصظت ذات صل، ووردضم 
لى ا تشرد اصول ح شريل الى رأس ا

االر  ر أو أوا اح وش إداد، وه
)Khvatova, 2008.(

 إن ارازل ل دو م ءة رم ا در 
االر. وطلع شرت  رة إى ارازل لى

إل تو أأنا  .لا لا وو حلا 
زز دد دًا  الل ا ا ، ارازل

لى ؤشرات ارت، وع ذك، رز زء ر هأداء
ن اشط االصدي  الت ذات  ض ل 

دد ن ااع واالر. وهذا أحد األب وراء 
 شئدات اصءاالالر حو ا لل شطأ
.ا  رة

 داءة ا ظرًاوا ن لرازد ا ،ل
زدة ارز لى زز ارا ووده  وال دم 

ر أ حظ لى وى االر (أي ادرة). و 
أداء ن حن زدة االر  االر إنالر، ا

  رل االرازم اد. وصاال ص 
ن ألىاشر وارخ،   أن د درة حور

ددة ن االرات األ . إشءاوط لى 
 لرازدت ارة، اوات األا ن و لش و

ات حن ظم االر رز لى زز 
 لوى ار اطو ن ضًال ،وولوم وات اؤ

 حا هرة واادرات ال ا وهذه .
اصحح أل ضف إى زز ادرة اال لالد. 

ادم ا وا رى ود رزت الت احن األ
ِت الشر التا  رطوحث وادة ارة، وز

اإلرا. وإلض إى ذك، ادت ارازل الوم 
 ،اال ل ان أ رواال وود وا 

 Cassiolato etلى وزع اع ر ن اواطن (
al., 2003.(

 ر ءكب ة تتدو لبرازيل مثا
االبتكر.ته عىانخ قدر 
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دول أعضء اتحد مجس اتنفية اميةفية: 18إلطر ا

وضمراالهااألداءألدرةاوالاعؤشراتنااألردا
ارحلألاألوىهواحدةاوالتوأداء. اررهذااداالرؤشر
نأض،ًؤةوارازل. أداءإىادراتحولءةاألروألاؤشراتهذهلىاألوى
رلىؤشراتلارأنتوالحدةاا.

لاللدرةاوطىاطواوداووورواإلراتأراوع
جالاالرلىادرةاالرأن،ًؤةرلادولهذهن. األداء
رة،ادولذهوادراتاألداءناوةأن. األداءلىهاروبار

أشطاءةدموىواداظرإدةاحوتلىوبأه
وارداغاالصداتديأناوعنأهالنغبأالغذك،وع. االر
ءالردةارطً اطولازاصلإىذكورعاألداء،نأوىدرات

. ااردرة

ارازلإنذك،وع. هاشلادولرأداء وً ورووصرارازلال دم 
د ادولهذهأنرة،توروصرواألداءادرةناوةأنؤة،

 .راال درا ء  ررت أو أ ً د أداءش
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 دالوصوصلي األداءإلى اع/لي القدرع

eLabاح را وو/وز ن ل م، ج 
ؤشر االر ا، وهو رر وي إلداع 

اصدًا ن ع أحء ام. و141  ًصف 
ؤشر ع شت  لف ادول هذا اراق إصدار 

  ل راءاتحول أداءواإل  ما ل ن ا 
هذا  ود  . احن (أو احظ لى) و ل

درة ال وم ادرة لى االر وز ن حلارر 
 حا .لا ر وأدائلى اال لدو لى درة
س درات أ ه و ن وظ هاالر

صول حا رلم لى اواروشرهو لو  
غالوا.

وق  ادرات ا ، ون ودد لل ن ادول 
أن أه ل ن هذه ادرات اس هو األهم ن ذك 

دو ووى احم اصد ور لف ن لد إى آر. 
ل رئوا صا و دصاال   

ألووت ا ب  د اذ رارات حدد ا
االر ال وال ادالت ادا الر.

. از ل هذا اضوء لى 8ول ادول 
 لح ،لل ا لىى أاألو را رال در ة

صولحاة   در لر ا طارخ، لى
رلى ا . ردو راتلأداء اإل  در ًالى ة

. درات األرىان حثألص ط ن ،االغالل
. لءات اساوور لف صف

مؤشر فية االبتكراتحد مجس اتنفية امية عى مؤشر االبتكر ام و أعضءبي قدرا : مرنة 8اجدول 

 دوباف حصار اؤشر اال
)2012(

تصنيا درا رحية االبتكمؤشر ف
صولحايترنشرااختغاللااال

را331323أ
767767ارازل
886886صر
ورو223135ا
678678رو

ود555554ا
444441اإلرات

112212اوالت احدة
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 ، دم الدأداء االر ارسولى ا ن ؤشرات
 ًال: ارر ئدة شص أر ص ات. "ددة ادرات"

وروءاضن األ ا را ؤشر ا فص لى
 ،ر ان اال مرهذا ا ح  بروري اوتأن األداء ا .

اال  ؤشر روتوا ص رىأ صش ئدة رإذ ، ُ رز
 ص لد، و ل  رم االظ  فضوة واط ا وضو
ات اداف الت  دًال ن حو إصال ظم االر ل. 

 ارات نظم االر إصالحت ام ادرة لى  ر
.رع االش

ن ابكر علي القدر/علي األداء، ذ اصد لوصو إلى
قط الض في أظمة االبكر ملجة السست صعى

.عى مسو القدر الردة

ل ار   أشط اه إى دور حّول حوت ددة وهئ إن
). Crespo and Dridi, 2007اصدات وصت رة ودا وزدهرة (

صن لىار  ادرة/ األداء، ذي اصد ولوصول إى
،ط اضف  أظ االر لى وى ادرة ارد ات 

طى ط اضف اإلرا حث ُ حب األوو رب ط اضف و 
اإلراءات ؤدين الل هذه ا ط ن أن هم األوو. األو 

ار  ادرة/ ذات وات واإلصالحت احو إى اصدات 
األداء. 

 صئ االصدات ارد  ارات ا ن هذا و وشت
ا:ن دروس ات أرى و تارر، ظر 
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غ لر واالر  ح الصد االأوًال، طب 
 رأس الل صول حدا و ون ن الدرة  ال

الدي (  ذلك ولو الوت واالصالت) 
ٕاذا و والل لخق الر و وو  حو ل. 

ن حث االر  الر دصد االن أداء 
حن الم األخرى، أشطر الحث والطور أو ر 

 رك خ ون دإلضات أخرى  والح ولح
   دةق زن طر الخ طرات الز اح

.ت ذات الصطن ال مت الال نح م أوال

 ،ًن أل إحداث أر ضف إ  االرات 
رر وطوحث والال  والح نشطب أ

، ن األ ن أن وم )المل (ودل الخرات
الحو  شء الشت الالز  االصد (ع 
 (طت الوظب والدرت الؤو الخ طال

ل ن ولع الرشن ال رل لل الل
  تظت والن الشرت، والشر إل والح

 األخرى رودة الو تذه ال ل ع. إنال
 و ع ،ن الدول ددال  للر اال دزاال

 وط الم اللتالحوط الم ل
األر ًضن أحو، ول ونت اظل طالو ال
الوق. وأشطخق الر ن ع 

ُ أن غ ،ًل  أ  رت اال ظر إل
شل :و حو الشرت)1إل ون ن: 

دم دم ال رأس الل الشري (ل صول حأ ال
أو الغر)، أو الل) ل رأس الل والشورة لشرت

لحضت وراز الرو أو اإلت)، أو الدي (
شل أ (: و حو الظم2لو)، األحث والو 

طور، و طور الت الء الشت، و الوط و 
ظم االر، وء  االر والون والل 

)Nauwelaers and Wintjes, 2003.(

و حل االصدات الشئ ك ال ش ذا الرر، 
  أن غ جز ر درة الن الحت لال

ن ال الون: ور الول لشرت لوع الحث 
والطور وره ن األشط الئ  الر، وحن 

 الرز واللال الح الد ال  لشرت
أن أضل زًا، وخق شت أضل ع الت 

ر. و ولال ؤدت الظن ال ر د ،ذه الغل ًح
  طت الوظم الت دال واض  ن
  رون أ دإ  الحث  درل در ص
االر ن د الر، أي الدع حو "ا "ظم 

االر. 

ر إل ح داتصذه اال و إن عش  زدو ز
الشرت  الطت الئ  الر و حن 
درات االر والرف (ًال خدام الت الددة 
والرات الح (َّ الشرت ضن الطت األر 
د. وصورة  ،ن الضروري خق  ار رز 

ع لالم أو ن ذلك إلل. لدة األع رش ر
 لك ح أي ،وال ؤز الالحوا إزال د
  ئم دصحو ا طورز الزل و دة إل 

االر. 

 ئال ل الل صر الت االل غ ،را
د ل خص  االر إالء ام وق لظروف ال

 حصب الف أصحخ ن لال  رؤ وال
.ء الشإ / رق الخ شطأ

 صالتذهرزونوأخرا، غ أن
و ددة. مإلشءوائخقاالر

  داة رت اال ظر إلُ ب أن ،ذا الصدد
ن "وط "دال ن "ئ ،"ن أل حق و أوع

دصواال داف االاأل.
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12789 الرد ن الج الح اإلل (دوالر)صب
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

ا رفةعصول حقدرمى ا
6 2.84 رد100لل خدو اإلرت
6 2.15 رد100خدت الطق الر لل 
4 4.08 اخدام اإلرت  األل
7 1.21 حال ال
8 1 الرالحواز
7 2.26 امدل

ادر عى تري امرفة
8 1 دد األم الالز لس شر ددة
6 3.53 دد اإلراءات
5 2.89 رار الاال
5 2.92 ظودة الال
4 2.5 ح الرن
6 4.79 د  األب
7 2.94 امدل

ادر عى نشر امرفة
5 5.28 الندل 
8 1 وار الء والدن
7 3.01 ودة ظم الم
6 4.16 در درب الوظن
8 18.21 إل ون رأس الل
4 2.27 رواالل رشال
7 2.5 امدل

امرفةخادر عى 
7 1.57 رال وق الح
5 3.11 ودة ؤت الحث والطور
4 3.01 حق الاإل لرإطوحث والال 
6 2.56 امدل

امرفةاتغاللادر عى 
7 2.73 الغرور رأس الل 
5 2.81 ودة ت اإلدارة
6 1.71  ولوت الل وت الحرشال

دال
7 4.88  الوصول إلحم الواق األأ
7 2.79 امدل
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األداء
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

رفةعصول حأداء امى ا
5 2.57 ال  ودو
5 2.38 واق الدولاأل ا
6 2.48 امدل

أداء تري امرفة
4 5.4 ولول الشر وال ر األاال
4 4 ت الصود الو
7 1.01 الرون الولودون خر الالد (%)
2 2.76 االر األ الشر
5 3.29 امدل

أداء نشر امرفة
5 4.58 اد الولو  وى الشرت
3 4.63 وردات ع ولو الوت 

واالصالت
6 3.33  ولووى الال) ولوال الو

لشري)
6 3.88 اإل  طور
5 4.11 امدل

امرفةخأداء 
7 1.01 راراءات االخ ن ردب الص
5 1.26 شورات الن ال ردب الص
5 1.13 امدل

امرفةاتغاللأداء
5 1.23 صدرات الخدت
7 1.92 الرد ن الج الح اإللصب
6 2.2 الص طل ضال ال
3 5.24 ال الض لط الخدت
7 2.65 امدل
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صر
دراا

  79.356 دد الن (ون)
231.890 لاإل حج الرال)(دوالر

2970 الرد ن الج الح اإلل (دوالر)صب
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

ا رفةعصول حقدرمى ا
8 1 رد100لل خدو اإلرت
6 1 رد100خدت الطق الر لل 
6 1.92   ترخدام اإللااأل
6 3.36 حال ال
7 1.58 رز الالحوا
8 1.77 امدل

ادر عى تري امرفة
3 6.74 دد األم الالز لس شر ددة
3 5.42 دد اإلراءات
8 1 رار الاال
7 2 ظودة الال
4 2.5 ح الرن
5 5.11  األبد
5 3.79 امدل

ادر عى نشر امرفة
8 1 الندل 
7 1.44 وار الء والدن
8 1 ودة ظم الم
8 1 در درب الوظن
6 1.56 إل ون رأس الل
4 2.27 رواالل رشال
8 1.38 امدل

امرفةخادر عى 
6 2.82 رال وق الح
8 1 ودة ؤت الحث والطور
6 1.41 حق الاإل لرإطوحث والال 
8 1.74 امدل

امرفةاتغاللادر عى 
5 4.09 الغرور رأس الل 
8 1 ودة ت اإلدارة
8 1 ولوت الل وت الحرشال

دال
2 6.29 حم الواق األأ الوصول إل
6 3.1 امدل
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األداء
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

رفةعصول حأداء امى ا
6 2.04 ال  ودو
6 1.46 واق الدولاأل ا
7 1.75 امدل

أداء تري امرفة
5 4.6 ولول الشر وال ر األاال
6 3.25 ت الصود الو
8 1 الرون الولودون خر الالد (%)
8 1 االر األ الشر
7 2.46 امدل

أداء نشر امرفة
7 3.71 اد الولو  وى الشرت
8 1 وردات ع ولو الوت 

واالصالت
8 1  ولووى الال) ولوال الو

لشري)
7 1.96 اإل  طور
8 1.92 امدل

امرفةخأداء 
8 1 راراءات االخ ن ردب الص
8 1 شورات الن ال ردب الص
6 1 امدل

امرفةاتغاللأداء 
6 1.16 صدرات الخدت
8 1 الرد ن الج الح اإللصب
4 3.7 الص طل ضال ال
6 2.46 ال الض لط الخدت
8 2.08 امدل



75 

الجنوبيةكوري
دراا

  49.006 )وندد الن (
1163.847 لاإل حج الرال)(دوالر

22778 الرد ن الج الح اإلل (دوالر)صب
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

ا رفةعصول حقدرمى ا
1 7 رد100لل خدو اإلرت
1 7 رد100خدت الطق الر لل 
2 6.42   ترخدام اإللااأل
3 6.36 حال ال
6 3.54 رز الالحوا
2 6.06 امدل

ادر عى تري امرفة
3 6.74 دد األم الالز لس شر ددة
3 5.42 دد اإلراءات
4 4.7 رار الاال
3 4.31 ظودة الال
4 2.5 ح الرن
4 5.42  األبد
3 4.85 امدل

ادر عى نشر امرفة
2 6.91 الندل 
2 3.82 وار الء والدن
4 4.56 ودة ظم الم
3 4.66 در درب الوظن
1 7 إل ون رأس الل
1 7 رواالل رشال
1 5.71 امدل

امرفةخادر عى 
5 3.86 رال وق الح
3 4.72 ودة ؤت الحث والطور
1 7 حق الاإل لرإطوحث والال 
3 5.19 امدل

امرفةاتغاللادر عى 
6 1.95 الغرور رأس الل 
4 3.74 ودة ت اإلدارة
3 4.18 الولو الشرت الحو لت 

دال
6 5.24 حم الواق األأ الوصول إل
5 3.77 امدل
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األداء
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

رفةعصول حأداء امى ا
1 7 ال  ودو
2 4.69 واق الدولاأل ا
2 5.85 امدل

تري امرفةأداء
7 3.4 ولول الشر وال ر األاال
2 4.75 ت الصود الو
6 1.72 الرون الولودون خر الالد (%)
7 1.12 االر األ الشر
6 2.59 امدل

أداء نشر امرفة
3 6.18 اد الولو  وى الشرت
1 7 وردات ع ولو الوت 

واالصالت
3 6.67  ولووى الال) ولوال الو

لشري)
2 5.08 اإل  طور
2 6.23 امدل

امرفةخأداء 
2 1.94 راراءات االخ ن ردب الص
3 3.6 شورات الن ال ردب الص
3 2.77 امدل

امرفةاتغاللأداء
2 1.61 صدرات الخدت
4 2.86 الرد ن الج الح اإللصب
3 3.85 الص طل ضال ال
5 3.93 ال الض لط الخدت
4 3.06 امدل
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روسي
دراا

  142.411 دد الن (ون)
1884.903 لاإل حج الرال)(دوالر

12993 الرد ن الج الح اإلل (دوالر)صب
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

ا رفةعصول حقدرمى ا
5 3.13 رد100لل خدو اإلرت
5 2.45 رد100خدت الطق الر لل 
8 1 اإلرت  األلاخدام 
8 1 حال ال
5 3.94 رز الالحوا
6 2.30 امدل

ادر عى تري امرفة
7 5.56 دد األم الالز لس شر ددة
6 1.95 دد اإلراءات
7 1.15 رار الاال
8 1 ظودة الال
7 2.05 ح الرن
8 1  األبد
8 2.12 امدل

ادر عى نشر امرفة
1 7 الندل 
6 1.88 وار الء والدن
5 4.08 ودة ظم الم
7 1.51 در درب الوظن
4 3.07 إل ون رأس الل
6 1.2 رواالل رشال
6 3.12 امدل

امرفةخادر عى 
8 1 رال وق الح
6 3.09 ودة ؤت الحث والطور
5 2.91 حق الاإل لرإطوحث والال 
7 2.33 امدل

امرفةاتغاللادر عى 
8 1 الغرور رأس الل 
7 1.86 ودة ت اإلدارة
7 1.35 الولو الشرت الحو لت 

دال
8 1 حم الواق األأ الوصول إل
8 1.3 امدل
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األداء
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

رفةعصول حأداء امى ا
8 1 ال  ودو
2 4.69 واق الدولاأل ا
4 2.85 امدل

تري امرفةأداء
8 1 ولول الشر وال ر األاال
8 1 ت الصود الو
5 1.72 الرون الولودون خر الالد (%)
3 2.4 االر األ الشر
8 1.53 امدل

أداء نشر امرفة
8 1 اد الولو  وى الشرت
5 3.5 وردات ع ولو الوت 

واالصالت
6 3.33  ولووى الال) ولوال الو

لشري)
8 1 اإل  طور
7 2.21 امدل

امرفةخأداء 
4 1.01 راراءات االخ ن ردب الص
4 1.69 شورات الن ال ردب الص
4 1.35 امدل

امرفةاتغاللأداء 
3 1.4 صدرات الخدت
6 1.94 الرد ن الج الح اإللصب
5 3.55 الص طل ضال ال
4 4.01 ال الض لط الخدت
6 2.74 امدل
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الكة الربية السودية
دراا

  28.169 (ون)دد الن
560.294 لاإل حج الرال)(دوالر

20504 الرد ن الج الح اإلل (دوالر)صب
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

ا رفةعصول حقدرمى ا
7 2.74 رد100لل خدو اإلرت
7 1.79 رد100خدت الطق الر لل 
7 1.68 اخدام اإلرت  األل
4 5.07 حال ال
2 6.37 رز الالحوا
5 3.53 امدل

ادر عى تري امرفة
6 6.03 دد األم الالز لس شر ددة
8 1 دد اإلراءات
6 1.96 رار الاال
6 2.87 ظودة الال
2 5.05 نحرال
7 2.58 د  األب
6 3.25 امدل

ادر عى نشر امرفة
7 4.46 الندل 
5 2.01 وار الء والدن
6 3.95 ودة ظم الم
5 3.78 در درب الوظن
3 4.35 إل ون رأس الل
8 1 رواالل رشال
5 3.26 امدل

امرفةخادر عى 
4 4.73 رال وق الح
4 3.28 ودة ؤت الحث والطور
7 1.08 حق الاإل لرإطوحث والال 
5 3.03 امدل

امرفةاتغاللادر عى 
4 4.6 الغرور رأس الل 
6 2.29 ودة ت اإلدارة
4 3.47  ولوت الل وت الحرشال

دال
2 6.29 حم الواق األأ الوصول إل
4 4.16 امدل
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األداء
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

رفةعصول حأداء امى ا
4 4.14 ال  ودو
4 3.31 اواق الدولاأل
3 3.72 امدل

أداء تري امرفة
2 5.8 ولول الشر وال ر األاال
6 3.25 ت الصود الو
2 3.37 الرون الولودون خر الالد (%)
4 1.43 االر األ الشر
4 3.46 امدل

أداء نشر امرفة
6 4.44 اد الولو  وى الشرت
6 2.99 وردات ع ولو الوت 

واالصالت
5 4.67  ولووى الال) ولوال الو

لشري)
4 4.12 اإل  طور
6 4.05 امدل

امرفةخأداء 
6 1.01 راراءات االخ ن ردب الص
7 1 ن الشورات الصب الرد
7 1.01 امدل

امرفةاتغاللأداء 
7 1.01 صدرات الخدت
5 2.64 الرد ن الج الح اإللصب
1 7 الص طل ضال ال
8 1 ال الض لط الخدت
5 2.91 امدل
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الربية الحدراتاإل
دراا

  5.375 دد الن (ون)
358.080 لاإل حج الرال)(دوالر

67008 الرد ن الج الح اإلل (دوالر)صب
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

ا رفةعصول حقدرمى ا
1 7 رد100لل خدو اإلرت
4 3.53 رد100خدت الطق الر لل 
5 3.71 اخدام اإلرت  األل
1 7 حال ال
4 6.25 رز الالحوا
3 5.50 امدل

ادر عى تري امرفة
5 6.69 دد األم الالز لس شر ددة
5 5.11 دد اإلراءات
2 5.83 رار الاال
4 3.92 ظودة الال
8 1 ح الرن
2 6.05 د  األب
4 4.77 امدل

ادر عى نشر امرفة
5 5.28 الندل 
3 3.21 وار الء والدن
2 6.92 ودة ظم الم
4 4.92 در درب الوظن
5 2.45 إل ون رأس الل
6 1.2 رواالل رشال
4 4 امدل

امرفةخادر عى 
2 6.57 رال وق الح
7 2.79 ودة ؤت الحث والطور
8 1 حق الاإل لرإطوحث والال 
4 3.45 امدل

امرفةاتغاللادر عى 
3 5.59 الغرور رأس الل 
3 5.29 ت اإلدارةودة 
1 7  ولوت الل وت الحرشال

دال
1 7 حم الواق األأ الوصول إل
1 6.31 امدل
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األداء
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

رفةعصول حأداء امى ا
3 4.39 ال  ودو
7 1 اواق الدولاأل
3 2.7 امدل

أداء تري امرفة
1 7 ولول الشر وال ر األاال
2 4.75 ت الصود الو
1 7 الرون الولودون خر الالد (%)
6 1.2 االر األ الشر
2 4.99 امدل

أداء نشر امرفة
1 6 الولو  وى الشرتاد 
7 1.51 وردات ع ولو الوت 

واالصالت
4 5.33  ولووى الال) ولوال الو

لشري)
4 4.12 اإل  طور
4 4.49 امدل

امرفةخأداء 
5 1.01 راراءات االخ ن ردب الص
6 1.19 الشورات الصب الرد ن 
6 1.1 امدل

امرفةاتغاللأداء 
8 1 صدرات الخدت
1 7 الرد ن الج الح اإللصب
2 6.4 الص طل ضال ال
7 1.88 ال الض لط الخدت
2 4.07 امدل
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الحد األريكيةالواليت
دراا

  312.891 دد الن (ون)
15064.816 لاإل حج الرال)(دوالر

48387 الرد ن الج الح اإلل (دوالر)صب
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

ا رفةعصول حقدرمى ا
3 6.42 رد100لل خدو اإلرت
2 5.76 رد100خدت الطق الر لل 
1 7 اخدام اإلرت  األل
2 6.57 حال ال
1 7 رز الالحوا
1 6.55 امدل

ادر عى تري امرفة
2 6.79 دد األم الالز لس شر ددة
2 5.74 دد اإلراءات
3 5.33 رار الاال
2 6.49 ظودة الال
1 7 ح الرن
2 6.05 د  األب
2 6.23 امدل

ادر عى نشر امرفة
2 6.91 الندل 
1 7 وار الء والدن
3 6.82 ودة ظم الم
1 7 در درب الوظن
7 1.06 إل ون رأس الل
3 5.4 رواالل رشال
2 5.7 امدل

امرفةخادر عى 
3 6.31 رال وق الح
1 7 ودة ؤت الحث والطور
2 6.27 حق الاإل لرإطوحث والال 
1 6.53 امدل

ادر عى اتثمر امرفة
1 7 الغرور رأس الل 
1 7 اإلدارةودة ت 
2 5.59  ولوت الل وت الحرشال

دال
5 5.59 حم الواق األأ الوصول إل
2 6.29 امدل
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األداء
مرتبة (م8أصلا( ايمة اميرية

رفةعصول حأداء امى ا
1 7 ال  ودو
1 7 اواق الدولاأل
1 7 امدل

أداء تري امرفة
5 4.6 ولول الشر وال ر األاال
1 7 ت الصود الو
4 2.14 الرون الولودون خر الالد (%)
1 7 االر األ الشر
1 5.18 امدل

أداء نشر امرفة
2 6.97 الولو  وى الشرتاد 
2 5.51 وردات ع ولو الوت واالصالت
1 7 الو الولو (الوى الولو لشري)
1 7 اإل  طور
1 6.62 امدل

امرفةخأداء 
1 7 راراءات االخ ن ردب الص
1 6.47 الصب الرد ن الشورات
1 6.73 امدل

امرفةاتغاللأداء 
1 7 صدرات الخدت
2 5.26 الرد ن الج الح اإللصب
7 1 الص طل ضال ال
1 6.85 ال الض لط الخدت
1 5.06 امدل
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لدعم سيست االبكربدر إنسيد
في أبوظبيإلندلحر الجمعيا

 ..أبوظبي48049ص ،
مرات العربة المحداإل

+971 2 651 5200   :ه
+971 2 443 9461 فكس:  


