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 تقديم
 

توفير اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية حول  في نطاق الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في
بداع في فلسطين؛ لما بدراسة آليات قياس مؤشرات اإل ا  بدع الجهاز مؤخر .  مختلف مجاعت الحياة للمجتمع الفلسطيني

جل تطوير القطاعات المختلفة ععملية التغيير التي نحتاجها من  في ينتأثير كبير عهمية و  من بداعموزوع اإل لهيحت
 .  ظل انتشار العولمة والمنافسة الشديدة من قبل الشركات العالميةفي النمو اعقتصادي خاصة  وتحفيز

 
تشمل تعريف خاص بكل اإلبداع ل مؤشراتتحديد قائمة بداع في فلسطين من خالل ترصد هذه الدراسة واقع مؤشرات اإل

تصور وازح عن واقع  يوفرن ع، والذي من شأنه همتوفر الغير المؤشرات هذه المؤشرات كذلك آليات قياس  يومنتجمؤشر 
 . دوريبشكل  نشرهاهذه المؤشرات في فلسطين وآلية 

 
، اإلبداعمدخالت ومخرجات و ، اإلبداع ومفهومهمراجعة موسعة ألهم المراجع واألدبيات حول تتزمن هذه الدراسة 

 .قياسهاوطرق  والمؤشراتعنواعه، و 
 

حول القزايا األساسية المرتبطة بظاهرة اإلبداع قد وفقنا في سد ثغرة إزافية في الجانب المعلوماتي  نكوننأمل عن 
في ونرجو عن يكون في هذا الجهد فائدة للمخطط وصانع القرار الفلسطيني ومقومات التنافسية في المجتمع الفلسطيني، 

 .مجتمع الفلسطينيبداع وتحفيز التنافسية في الوزع خطة شاملة لتطوير اإلمجال 
 

 واهلل ولي التوفيق،،،
 
 
 

 عال عوض  6102، آب

 رسيس الجهاز  
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 لو األالفصل  
 

 المقدمة
 

 اإلبداعهمية أ 1.1
العامة، لما له و المؤسسات الخاصة  من قبلمن المواضيع الهامة التي يجب دراستها والتركيز عليها  اإلبداعموضوع  ُيعد  

جل تطوير القطاعات المختلفة وتحفيز النمو أمن  ،التغيير التي نحتاجهايجابي على عملية إمن تأثير كبير ودور 
ن ألى إتشير أغلب الدراسات و   .ظل انتشار العولمة والمنافسة الشديدة من قبل الشركات العالمية في قتصادي خاصةاإل

 .دول العالم معظمساسي للنمو االقتصادي في ات القرن الماضي تعتبر الدافع األمنذ ثمانيني اإلبداععملية 
 
 والتي متمثلة في رأس المال البشريالالمعرفة ألن و  ،اإلبداعساسية لتحفيز عملية مقومات األهم الأتعتبر المعرفة من  

ن تطوير العنصر البشري وتزويده بالمعرفة الالزمة ومن إ، لذلك فينيساسي في االقتصاد الفلسطاج األتعتبر عنصر االنت
 .في توفير البنية التحتية الالزمة لالبداع وبناء اقتصاد مبني على المعرفة اا مهم عامالا  يعدثم استغالله بالطريقة المناسبة 

 
المؤشرات  لى تحديدإ ايةبحاجة في البد ،ي مجتمعأفي  اإلبداعدارة عملية ا  السياسات المناسبة الخاصة بتطوير و  وضعن إ

 دول مثل توفر العنصر البشريالرغم من وجود مؤشرات مشتركة بين جميع ال وعلى . لهذا المجتمع اإلبداعبالخاصة 
ن هناك أ إاّل براءات االختراع، و استخدام التكنولوجيا، و الريادة، و نتاج من البحث العلمي، اإلو ، (الدراسات العلياطلبة )

حث ودراسة وذلك لى بإلية قياسها بحاجة آو  اإلبداعن تعريف مؤشرات أ، كما قتصادا أومؤشرات خاصة بكل مجتمع 
 . المادية والمعرفية بين الدول ياتالختالف االمكان

 
 الدراسة هدف 1.1
ر يتوف لىإالدراسة  هتهدف هذو  ،فلسطينفي  اإلبداعتحديد قائمة مؤشرات  من نوعها في مجاللى و هذه الدراسة األ ُتعد  

جل وضع خطة شاملة أمن  االعتماد عليها يمكنوالجهات الرسمية والباحثين  للمؤسسات الخاصةلية أو قاعدة بيانات 
هذه  وتتيح  .السياسات الناجحة والفعالة في هذا الشأن وضعصانع القرار في  ومساعدة، فلسطينفي  اإلبداعلتطوير 

 ،4102في العام  دأ العمل بهبالذي  ،ربي لالبداعحساب المؤشر العفي لى قائمة الدول الخاصة إالدراسة دخول فلسطين 
الدول العربية  معفي فلسطين مقارنة  اإلبداعفي تقييم مستوى  المساعدةصداره بشكل سنوي، والذي من شأنه إ وسيتم

 .خرى وكذلك الدول النامية التي تتمتع بظروف اقتصادية مشابهةاأل
 

  الدراسةمنهجية  .31
ومن ثم اجراء مجموعة   .الخاصة بتعريف االبداع ومؤشراته دبيات العالميةاألكافة على مراجعة  الدراسة تعتمد هذه

رائهم حول مدى موائمة المؤشرات الدولية آالناشطة في مجال االبداع ومحاولة استقراء و مقابالت لكبرى المؤسسات العامة 
 .ومن ثم وضع خارطة بكل المؤشرات ذات العالقة . مؤسساتهم في المؤشرات هومدى توفر هذ ،للواقع الفلسطيني

 
شركات والمؤسسات التي لها عالقة بمنظومة لل أوليةمن خالل دراسة  فلسطينتم حصر عدد كبير من المؤسسات في 

في الجهاز  الدراسةخذ عينة قصدية بالتوافق مع الطاقم المشرف على أمن هذه المؤسسات تم و .  في فلسطين اإلبداع
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، يةاتحادات صناعو وزارات ومؤسسات حكومية، و كاديمي، مؤسسة من القطاع األ 01الفلسطيني تضم  لإلحصاءالمركزي 
بداع، الالزمة لإل البارز في توفير البنية التحتية تم اختيار هذه المؤسسات لدورها  .شركات خاصةو حاضنات تكنولوجية، و 
قدرتها على توفير البيانات الخاصة و ع والبحث والتطوير، ادبلدورها االشرافي على المؤسسات التي تعمل في مجال اإلو 

 . والريادة اإلبداعبمنظومة 
 

 : عملية اإلبداعبالصلة  يشخاص ذو مع األفيها جراء مقابالت إبرز المؤسسات التي تم أقائمة ب
 للعلوم والتكنولوجياكاديمية فلسطين أ .0
 مركز النجاح لالبتكار والشراكة الصناعية .4
 بداع الفلسطينيعلى لإلالمجلس األ .3
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2
 ( حماية الملكية الفكرية) الوطني وزارة االقتصاد .5
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  .1
 (للبحث العلميعلى المجلس األ)وزارة التعليم والتعليم العالي  .7
 اتحاد الصناعات الغذائية .8
 شركة االتصاالت الفلسطينية .9

 شركة ابتكر للريادة واإلبداع التكنولوجي .01
 غزة  -الحاضنة التكنولوجية .00
 (PICTI)الحاضنة الفلسطينية للمعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت  .04
 (PITA)نظمة المعلومات الفلسطيني أاتحاد شركات  .03
 الفلسطينة اييسالمواصفات والمقمؤسسة  .02
 ((Paltradeمركز التجارة الفلسطيني  .05
 والتخطيطوزارة المالية  .01

 
  الدراسة هيكلية .41

 ،بداع والهدف من الدراسةهمية اإلأمقدمة حول على الفصل األول  يحتوي ؛فصول رئيسة ستة على الدراسة تحتوي هذه
الفصل الثالث  تضمنو  ،الفصل الثاني على المفاهيم والمصطلحات كما يحتوي ،وهيكلية الدراسة ،ومنهجية الدراسة

الفصل ما أ ،بداع والريادة والتنافسيةعلى العالقة بين اال فيحتوي الفصل الرابع اما ،االبداع والريادة والتنافسية مؤشرات
 .الدراسة توصيات أبرزالفصل السادس واخيراا ناقش  ،لمعيقات الخاصة باإلبداع في فلسطينل تطرقفقد الخامس 
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 الثانيالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات
   

 :اإلبداع
من  اإلبداعحسب المجال العلمي الذي يتم مناقشة موضوع  أوالصادر عنها الدولية حسب المؤسسة تعريف اإلبداع يختلف 
في مجال االقتصاد عنه في مجال الهندسة، ففي حين تركز الهندسة على  اإلبداعفعلى سبيل المثال يختلف تعريف  ؛خالله

ن االقتصاد يركز على التغيير الحاصل على السلع والخدمات والذي من شأنه إ، فاإلبداعالجانب التقني والمادي في تعريف 
والذي  ،والتنمية االقتصادية ناو التعالصادر عن منظمة  ذلك لإلبداعبرز تعريف وأ  .زيادة القيمة المضافة إلىيؤدي  أن

طرق جديدة و تحسين جذري على منتج موجود في السوق،  أوجديد ( خدمات أوسلع )نه تطوير منتج أعلى  اإلبداععرف 
    .إداريةطرق وممارسات و ، أعمالماذج وسائل جدية في التنظيم داخل المؤسسة والتي تشمل نو التسويق،  أو اإلنتاجفي 

 
نه التغيير الذي أعلى  اإلبداععرف ت والتي، األوروبيعن مؤسسات االتحاد  ةتلك الصادر  الدولية لإلبداع،من التعريفات 

دراكو  يعمل على تسريع وتحسين طريقة فهم نتاجتطوير و  ا        .المستخدمة اإلنتاجطرق  أوالسلع والخدمات الجديدة  وا 
 . أفضلاة الناس وبناء مجتمعات تحسين حيو خلق فرص عمل  إلىالتغيير الذي يؤدي  أيضاوهو 

 
التي من شأنها تحفيز الطلب في  أونه تطبيق حلول جديدة والتي تلبي متطلبات السوق الحالية أعلى  اإلبداع أيضايعرف 

  جديد ءنه شيأعلى  يمكن تعريف اإلبداعكما   (.Maryville, 1992)جات جديدة غير معروفة تالسوق من خالل من
 (.Frankelius, 2009)المجتمع  أوفي السوق  قفزةيحدث  أنوالذي من شأنه  ،فعالية وأكثر

 
 :الريادة

 ويعود ذلكفي هذا المجال،  عليها الخبراء والباحثين ُيجمعالتي ال و للجدل  إثارةالمواضيع  أكثرمن يعتبر تعريف الريادة 
يجابية إ أمورعلى  األحيانفي العديد من لداللته و  ،كافة  االستخدام الكبير لهذا المصطلح في المجاالت إلى أساسيبشكل 

 .طرق العملو  األفكارعلى تطور معين في و ع المجتم أوة أداخل المنش
   

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  أن إلى ،ةفي منظمة التعاون والتنمية االقتصادي اإلحصاءاتحمد مدير أنديم . يشير د
عن الريادة في كل مرة تصدر  اا مختلف اا تقدم تعريف كونها ،تعريف الريادةالجدل الحاصل في  أوعن التضارب  مسئولةنفسها 

عملية  أنهاالريادة على  المنظمة عرفت ،7111فعلى سبيل المثال في المسح االقتصادي عام . فيها دراسة عن الموضوع
نتاجالتعريف المستمرة للفرص االقتصادية والبناء عليها في تطوير  عن  خرآفي تقرير و  ،يع السلع والخدمات الجديدةوب وا 

في  أما  .األعمالجل اصطياد فرص أاستغالل المصادر من  أوالقدرة على جمع  أنهاتم تعريفها على ، الريادة تعريف
فرصة عمل حرة  إيجادالقدرة على  أنهاعن ريادة الشباب فتم تعريف الريادة على  1007التقرير الصادر عن المنظمة عام 

(Self-employment.) 
 
على أنها  األعمالوالذي عرف ريادة  ،((Brunch 1986تلك التي صدرت عن  األعمالمن التعريفات البارزة لريادة و 

 . منشآت جديدة وبناء اإلبداعوالرغبات من خالل  االحتياجاتوتلبية  توفير الفرصل باهتمام تحظىنشطة من األمجموعة 
النمو تحت  أواقتصادية مبدعة من أجل تحقيق الربح  منشأة إيجادعملية  أنهاوالذي عرفها على  ((Dolling 1995كذلك  
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نتفاع بتشكيلة واسعة من المهارات عملية اإل أنهافعرف الريادة على  (Barrow1998) أما  .اليقينظروف المخاطرة وعدم 
مجال محدد من مجاالت النشاط البشري، وتكون المحصلة لهذا الجهد إما زيادة في الدخل في من أجل تحقيق قيمة مضافة 

 .ي المبذولاإلبداعنتيجة الجهد باإلضافة إلى اإلحساس بالفخر  ،لىاستقاللية أع أو
 

لريادة، او ، المبادرة: لترجمات لهذا المصطلح نجليزية ومن امعظم تعريفات الريادة باللغة العربية هي مترجمة عن اللغة اإل
نشاء المشروع، و  ،المبادأةو  والمبدع  بالمقابل يوصف الشخص بأنه المبادر، والرائد، والمنشئ، والمخاطر، . الحر العملو ا 

  .اإلنتاجي والجريء
 

 :التنافسية
وبيع  إنتاجقدرة االقتصاد على  بأنهاف التنافسية عر   حيثبرز تعريف للتنافسية صدر عن المنتدى االقتصادي العالمي، أ

 أن بمعنى . زيادة الدخل وتحسين مستوى الرفاهية للمواطنين إلىسلع وخدمات جديدة في السوق العالمي، مما يؤدي 
نوعية و التوظيف، و على النمو االقتصادي،  إيجاباوالتي تؤثر  ،داخل الدولة المثلىالتنافسية تركز على توفير الظروف 

في  اا رئيسي اا التنافسية معيار  ُتعدّ على مستوى الشركة،  أما .توسع السوق المحليو ، األعمال وشركات، وحجمها الصادرات
 .  األرباحبمستوى  هوالذي يعبر عن ،تقييم مستوى النجاح لدى الشركات والصناعات العاملة في اقتصاد ما

 
 : البحث والتنمية التجريبية

ويشمل تعبير التنمية  . العمل الخالق الذي يتم على أساس علمي منظم بهدف زيادة رصيد المعرفة والتطبيقات الجديدة
 :التجريبية ثالثة أنشطة رئيسة هي

الكامنة المتعلقة بالظواهر والوقائع  ةعمل تجريبي أو نظري يتم أساسا للحصول على معارف جديدة للقاعد :البحث األساسي
 .صبالمالحظة من دون أي تطبيق أو استعمال خاالجديرة 

 .أعمال أصلية تتم بهدف الحصول على معارف جديدة ولكنها موجهة نحو مقصد أو هدف علمي: البحث التطبيقي

عمل منتظم مستقى من معارف راهنة مكتسبة من البحوث والخبرات العملية، موجهة بهدف إنتاج مواد : التنمية التجريبية
وخدمات جديدة، أو لتحسين تلك التي سبق إنتاجها أو  ةت وأجهزة جديدة، بهدف إرساء عمليات وأنظمجديدة كمنتجا
 .جذريا اإرساؤها تحسين

 
 : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ا، وأساليب ،  والقيام بعمليات استرجاع البيانات، وتخزينها، وتنظيمهتوصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلوما
نتاجهامعالجتها  ومن بعض .  واليدوية ةكذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكتروني.  وا 

الحواسيب، والماسحات الضوئية، والكاميرات الرقمية، والهواتف، والفاكسات، واألقراص  تأدوات تكنولوجيا المعلوما
 .يانات والتطبيقات متعددة الوسائطالمضغوطة، والبرامج مثل نظام قواعد الب

 
 :كترونيةلاإل  الحكومة
 الحكومية للقطاعات اليومية داريةاإل العمليات تسهيل بهدف تصاالتواإل المعلومات تقنيات لجميع الفعال التكاملي االستخدام

 ما تتم التي اإلدارية العمليات إلى ضافةإلبا الحكومية سسةؤ والم المواطنين بين وما وأخرى حكومية سسةؤ م بين فيما تتم التي

 .الحكومية والمؤسسات الخاص القطاع بين
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 :المباشر األجنبي االستثمار
يتمثل  العمليةالناحية  ومن.  قوة تصويتية في المؤسسة أوهذه الفئة االستثمار الذي يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة  تشمل

ويشمل   .األقل من األسهم في الشركة على% 01معيار التمييز لإلدراج ضمن هذا البند بامتالك المستثمر لحوالي 
بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات االستثمار المباشر وال يقتصر فقط على المعاملة كافة االستثمار المباشر المعامالت 

ت فيه إلى رأسمال حقوق الملكية، العائدات المعاد استثمارها وأنواع رأس المال ية بين الطرفين، وتقسم المعامالأالمبد
من قبل غير المقيمين  األراضيضمن هذه الفئة أيضا حيازة أو التخلص من  ويدرج(.  المعامالت بين الشركات)األخرى 

 (.الحساب الرأسماليماعدا السفارات األجنبية والتي تدرج ضمن )
 

 (:السلع والخدمات) في المنتج اإلبداع
في المنتج هو تقديم سلعة أو خدمة جديدة إلى السوق، أو إجراء تحسين ملحوظ في السلعة أو الخدمة فيما يتعلق  اإلبداع

على المنشأة، وليس من الضروري أن يكون  اا جديد اإلبداعبإمكانياتها أو مكوناتها أو نظم وبرامج تشغيلها، ويجب أن يكون 
تم تطويره باألساس داخل  اإلبداععلى السوق أو القطاع الذي تعمل فيه المنشأة، وال يهم أن يكون هذا  جديداا  اإلبداعهذا 

 .المنشأة أو من قبل منشآت أخرى
 

 (:العمليات داعاب)في العملية اإلنتاجية  اإلبداع
جديد  اإلبداعويجب أن يكون  يقصد بها استخدام طرق جديدة أو محسنة في إنتاج أو عرض أو توزيع السلع والخدمات،

قد  اإلبداعبالنسبة للمنشأة، وال يهم أن يكون جديد في مجال النشاط أو في السوق الذي تعمل به المنشأة، وال يهم إن كان 
 .ات اإلدارية والتسويقيةاإلبداعتم تطويره داخل المنشأة أو المنشآت األخرى مع استبعاد 

 
 :ات التسويقيةاإلبداع
هو استحداث تصميمات وأساليب بيع جديدة أو إدخال تعديالت جوهرية عليها بهدف زيادة : مجال التسويقفي  اإلبداع

 .اإلقبال على المنتج أو الخدمة أو دخول أسواق جديدة
 

 (:اإلدارة)ات التنظيمية اإلبداع
كبر من االستفادة من أ هو استحداث أو تنفيذ تعديالت جوهرية في هيكل المنشأة أو أسلوب اإلدارة بهدف تحقيق قدر

 .، أو تحسين كفاءة سير العمل(الخدمة/السلع )القدرات المعرفية وتحسين جودة المنتج 
 

 :يةاإلبداعاألنشطة 
مثل  اإلبداعأو أنشطة تتعلق بتنفيذ  اإلبداعجل الوصول إلى أية أنشطة البحث والتطوير من اإلبداعتشمل األنشطة 

الحصول على معدات وآالت وبرمجيات وتطوير األعمال الهندسية واألبحاث والتجارب التطبيقية على أن يكون الهدف منها 
 .تحديداا هو تطوير أو ابتكار المنتج أو العملية اإلنتاجية
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 الثالثالفصل 
 

 والريادة والتنافسية  اإلبداعمؤشرات 
 

. العربي اإلبداعروبي، ومؤشر و األ اإلبداعمؤشر و العالمي،  اإلبداعوهي مؤشر  ،مؤشرات رئيسة سيتم مناقشتها ةهناك ثالث
 . في فلسطين اإلبداععلى وضع المؤشرات الخاصة بتساعد  ةمناقشة هذه المؤشرات الثالث إن
 

 العالمي اإلبداعمؤشر  11.
وقد   .ية ونتائجهاإلبداع لدولاة لقياس قدر  ،اا مؤشر  80باستخدام حول العالم  اقتصاداا  023العالمي  اإلبداعيستعرض مؤشر 

، أداة قياس رئيسة بالنسبة لرجال األعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممن 4117الذي ينشر سنوياا منذ عام  بات المؤشر
 .في العالم اإلبداعيريدون االطالع على حالة 

 
 :يأتيلتشمل ما مستمر،  الى تقييم اإلبداعخضع فيه عوامل تاا العالمي مناخ اإلبداعمؤشر  يوفر
  وترتيب دول العالم التي توفر هذه البياناتراا مؤش 80مواطن القوة والضعف وفق إلى التعرف ،. 
 اا ر مؤش 41و اا أساسي اا مؤشر  51منها  ،وخاصاا  اا عام اا دولي راا مصد 00للمؤشرات من أكثر من  توفير مجموعة جداول 

 . استقصائية وخمسة أسئلة اا مركب
  فيما يخص كل مؤشر  %91.1لى إفترة ثقة تصل نسبتها بتحليل للعوامل التي تؤثر في التغيير السنوي للترتيب

 .(العالمي والمؤشرات الفرعية للمخرجات والمدخالت اإلبداعمؤشر )ترتيبي 
 

في  عوامالا  اإلبداعيقيس المؤشر الفرعي لمدخالت  ،كمتوسط لمؤشرين فرعيين 4102العالمي  اإلبداعيحسب مؤشر 
ورأس المال البشري والبحث، والبنية  المؤسسات، :في خمسة مجاالت هي مجمعةاالقتصاد الوطني تشمل أنشطة ابتكارية 

فيقيس الدالئل الحقيقية على  اإلبداعأما المؤشر الفرعي لمخرجات  . وتطور األعمال التجارية ،السوقطور التحتية، وت
( 0)يوضح الجدول   .يةاإلبداعمخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات : لى مجالينإوتنقسم بدورها  ،اإلبداعنتائج 

 .هيكلية مؤشر اإلبداع العالمي
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 العالمي اإلبداع مؤشرهيكلية : .الجدول 
 

 اإلبداعمدخالت  1.
 توفر الحوكمة والحماية والدافع لالبتكار( Institution)النظام القانوني  .1.

 البيئة القانونية البيئة السياسية
 األعمالبيئة 

 (تؤثر على القدرات الريادية للقطاع الخاص)
 *جودة الخدمات العامة والمدنية -
 *صناعة السياسات وتنفيذها -
 *نتهاك حرية الصحافةإ -

 

قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ السياسات والتي تساعد في نمو القطاع  -
 *الخاص

تطبيق القوانين، حقوق الملكية، المحاكم، )قوانين وتشريعات  توفرمدى  -
 *(الشرطة

 *العملالتكلفة الخاصة بمراقبة قوانين  -

 *في شركة ءسهولة البد -
 *اإلفالسالقدرة على حل مشكلة  -
 *القدرة على دفع الضرائب -
 

 العنصر البشري والبحث .11
 رالبحث والتطوي العالي التعليم التعليم

 على التعليم اإلنفاققيمة  -
 الحكومة على كل طالب إنفاققيمة  -
الطالب في القراءة  أداءنسبة الطالب للمدرس، )نوعية التعليم  -

 (سنة 05والرياضيات في عمر 

 عدد الطالب -
 والعلوم الهندسةعدد طالب  -
 *قدرة الطلبة على التنقل والتي تساعد في تبادل المعلومات واإلبداع -

 الباحثين إعداد -
 والتطوير من الناتج المحلي اإلجمالي على البحث اإلنفاقنسبة  -
 في جودة التعلم جامعات ترتيب أعلى ثالث -

 البنية التحتية .11
 االستدامة البيئية البنية التحتية الرئيسية واالتصاالت المعلوماتتكنولوجيا 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلىالوصول نسبة  -
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنسبة  -
 نترنتمدى توفر الخدمات الحكومية على اإلنسبة  -
 *لكترونيةالمشاركة اإل -

 الكهرباء إنتاجكمية  -
 *الخدمات اللوجستية -
 اإلجمالي الناتج المحلي منالمال  رأستكوين  -

 *البيئي األداء -
 من الناتج المحلي اإلجمالي على الطاقة اإلنفاقنسبة  -
 شهادات الجودة الخاصة باالستدامةعدد  -

 
 .مؤشر مركب*: 

 .المسح الوطني لإلبتكار**: 
  



6102، دراسة حول مؤشرات اإلبداع في فلسطين  :PCBS 

 12 

 

 اإلبداع العالمي مؤشرهيكلية : (تابع) .الجدول 
 

 تطور السوق .11
 التجارة والمنافسة االستثمار اإلقراض

 *سهولة الحصول على قرض -
 من الناتج المحلي اإلجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاصنسبة  -
 من الناتج المحلي اإلجمالي قروض التمويل للمشاريع الصغيرةنسبة  -

 القدرة على حماية المستثمريننسبة  -
 من الناتج المحلي اإلجمالي  القيمة السوقيةنسبة  -
 من الناتج المحلي اإلجمالي األسهمقيم نسب  -
 من الناتج المحلي اإلجمالي المال االستثماري رأسنسب  -

 التعرفة الجمركيةمعدل  -
 **كثافة المنافسة المحلية -

 

 األعمالتطور  .11
 استيعاب المعرفة اإلبداعروابط  المعرفة والعمالة ذو 

 المال لرأستوظيف العامل في القطاعات ذات االستخدام المكثف نسبة  -
 تدريبنسبة المنشآت التي توفر  -

 **التعاون بين الجامعات والصناعة -
 البحث والتطوير الممول من الخارجنسبة اإلنفاق على  -
 براءات االختراع المشتركعدد  -

 الثقيلةالواردات من التكنولوجيا نسبة  -
 من الناتج المحلي اإلجمالي المباشر نبياألجاالستثمار نسبة  -

 اإلبداعمخرجات  11
 مخرجات المعرفة والتكنولوجبا 11.

 نتشار المعرفةإ المعرفة تأثير خلق المعرفة
 براءات االختراع المحليةعدد  -
 البحوث العلميةعدد  -
 االقتباساتعدد  -

 

 من السكان 0111لكل  المشاريع الجديدة -
 من الناتج المحلي اإلجمالي على برامج الكمبيوتر اإلنفاق -
 شهادات الجودةعدد  -
 المتطورةتصنيع التكنولوجيا نسبة  -

 التكنولوجيامن  صادراتنسبة ال -
 الخارجيةالتدفقات االستثمارية نسبة  -

 

   اإلبداعي اإلنتاج 111
 نترنتاإلبداع على اإل  اإلبداعيةالسلع والخدمات  الملموسة غير الموجودات

 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمات التجاريةقيمة  -
 **في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األعمالنماذج  -

 

 واإلبداعية الثقافيةالخدمات نسبة اإلنفاق على  -
 المنتجة وطنيا لكل مليون من السكان األفالمعدد  -
 النشر والطباعةنسبة اإلنتاج من  -
 اإلبداعيةالصادرات من السلع نسبة  -

 لكل مليون من السكان ويكيبيدياعدد التعديالت على  -
 من السكان نترنتعلى اإل المحملة الفيديوهات نسبة -

 

 .المسح الوطني لإلبتكار**:          .مؤشر مركب*: 
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 روبيو في االتحاد األ  اإلبداعمؤشر   111
يوفر المؤشر القدرة على التقييم  . ليصدر بشكل سنوي 4110روبي عام و العمل بحساب مؤشر لالبداع في االتحاد األ بدأ

يساعد و  ،اإلبداعنظمة البحث و أي، ونقاط القوة والضعف في اإلبداعداء البحثي و ألروبي في او والمقارنة بين دول االتحاد األ
 اإلبداعجل تحفيز عمليات أالجوانب التي يجب تركيز الجهود عليها من  أوتحديد النقاط  علىالمؤشر الدول األعضاء 

 .ومساهمتها في النمو االقتصادي
 

، (Enablers)الممكنين : مؤشرات وهينواع من الأ ةبداع والذي يميز بين ثالثلإل اا مركب اا روبي مؤشر و يستخدم االتحاد األ
          .(utputOnnovation I) اإلبداعومخرجات  ،(ctivitiesFirm Innovative A)ية اإلبداعوأنشطة الشركات 

   .اا مؤشر  45 ىعل بعاد رئيسة تحتويأ 8روبي على و األ اإلبداعفي المجمل يحتوي مؤشر و 
 

من خارج حدود  اإلبداعخر هي مدخالت آي بمعنى أبداع من خارج المؤسسة، ساسي لاليمثل الممكنين الدافع األ .0
      بيئة البحث العلميو العنصر البشري بما يتضمنه من علم ومعرفة، : قسام رئيسةأ ةثالثلى إالشركة، وهي تقسم 

 . بداع من قبل الحكومة والجامعاتلإل التمويل والدعم الماديو  والتميز،
   

وتتمثل  اإلبداعجل تطوير وتحفيز عملية أنشطة التي تقوم بها الشركة من تتمثل في األ ،يةاإلبداعنشطة الشركات أ .4
نشطة الريادية والشراكة األو نشطة ذات العالقة، غير ذلك من األو نشطة البحث والتطوير أاستثمارات الشركة في  في

بحاث والجامعات، والموجودات المتعلقة بالملكية الفكرية والعالمات التجارية وبراءات خرى ومراكز األمع الشركات األ
 .االختراع

 

ية التي اإلبداعية التي قامت بها الشركة وتمثل المنتجات اإلبداعنشطة عبارة عن مخرجات األ وهي ،اإلبداعمخرجات  .3
بتكار مثل القدرة على خلق ، واألثر االقتصادي لإل(ات التكنولوجية وغير التكنولوجيةاإلبداع)تم تقديمها للسوق 

ختراع في يرادات براءات اإلا  نولوجية، و الصادرات من المنتجات التكو الوظائف في مجال المعلومات والتكنولوجيا، 
 .الخارج
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 روبيو حسب النموذج األ  اإلبداعهيكلية مؤشر : 1الجدول 
 

 العوامل المساعدة1 .
 التمويل والدعم نظام البحث وجاذبيته العنصر البشري

من  0111الدراسات العليا الجدد لكل طالب نسبة  -
 السكان

 نسبة السكان الحاصلين على تعليم عالي -
 نسبة الشباب الملتحقين بالتعليم الثانوي -
 

بحاث الدولية المشتركة لكل مليون عدد األ -
 من الشباب

 بحاثاالقتباس من األنسبة  -
 جمالي الطالبإل جانبالطالب األنسبة  -

 جمالي نفاق العام على البحث والتطوير من الناتج المحلي اإلنسبة اإل -
 جمالي ستثمار من الناتج المحلي اإلراس المال لإلنسبة  -

 نشطة الشركةأ1 1
 التأثير االقتصادي اإلبداعمنتجات  والتعاونالريادة  استثمارات الشركات

نفاق على البحث والتطوير في القطاع نسبة اإل -
 جماليالخاص من الناتج المحلي اإل

من ( ليس بحث وتطوير)بداع نفاق على اإلنسبة اإل -
 جماليالناتج المحلي اإل

 

في المنشآت الصغيرة  المحلي اإلبداعنسبة  -
 والمتوسطة 

التعاون مع الجامعات ومراكز ببداع نسبة اإل -
 في المنشآت الصغيرة والمتوسطة االبحاث

 

 اا بتكار إالشركات التي قدمت نسبة  -
 يةاإلبداعالتوظيف في الشركات  النمو في -
 

 من اجمالي الصادرات التقنيةالصادرات من المنتجات نسبة  -
س أالتوظيف في القطاعات ذات االستخدام المكثف لر نسبة  -

 جمالي التوظيفإمن  المال
س أمن المنتجات ذات االستخدام المكثف لر  الصادراتنسبة  -

 المال
 يةاإلبداعالمبيعات من المنتجات نسبة  -
 ختراعبراءات اإلعدد  -
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 في الوطن العربي اإلبداعمؤشرات  111
   سياأقامت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب  ،روبيو العالمي واأل اإلبداعسوة بالدول المتقدمة ومحاكاة لمؤشرات أ
روبي ومركز التكامل المتوسطي والمنظمة و رعاية الجامعة العربية وبنك االستثمار األب ،4103في نهاية العام ( االسكوا)
بتعيين مجموعة من الخبراء من معظم الدول  ،ردنألسالمية للتربية والثقافة والعلوم ومركز األسكوا التكنولوجي في ااإل

القرار على اتخاذ  يصانع جل مساعدةأمن  ،فريقياإسط وشمال و لمنطقة الشرق األ اإلبداعالعربية لتحديد مؤشرات 
ي سواء على مستوى دول المنطقة اإلبداعداء وعمل مقارنات لألوتحفيزها، ، اإلبداعداء عملية أمراقبة ل السياسات الفعالة

 .اإلبداعمقاييس مشابهة لمؤشرات  تعتمدمع الدول المتقدمة التي و 
 
تم و في المنطقة العربية،  اإلبداعجل تطوير الئحة بأهم مؤشرات أمن  ،روبيو ساسي على النموذج األأاعتمد الخبراء بشكل  
 أوروبي لكي يتناسب مع خصوصية المنطقة العربية سواء المعرفية و التغييرات والتعديالت على النموذج األدخال بعض إ

 .  البالد العربيةبداع بعين االعتبار التكوين المؤسساتي في الخذ المؤشر العربي لأ وقد  .االقتصادية واالجتماعية
 
 :بعاد وهيأ ةيتكون من ثالث اا مركب اا مؤشر  ،في الوطن العربي اإلبداعن في اللجنة الخاصة بتطوير مؤشر و ستخدم المشاركا

نفسها مثل سياسات  اإلبداعبعملية  الخطوات المتعلقةو خرى، وتشمل العنصر البشري والعوامل المساعدة األ اإلبداعمدخالت 
 .يةاعاإلبدمثل حجم المبيعات والصادرات من المنتجات  اإلبداعواالستثمار، ومخرجات  اإلبداع

 
 حسب النموذج العربي اإلبداعهيكلية مؤشر : 1الجدول 

 

 اإلبداعمخرجات  الخطوات اإلبداعمدخالت 
كتوراه، طلبة الد)نتاج عناصر اإل -

 (نالباحثين، المبتعثي
هجرة العقول )العوامل المساعدة  -

العلمية، العناصر البشرية والعقول 
جنبي المباشر، العلمية، االستثمار األ

قراض المحلي للبحث نسبة األ
 (والتطوير

داء الطالب في أشهادات الجودة، )الجودة  -
 (امتحان الرياضيات والعلوم للصف الثامن

سهولة الحصول على تمويل، )السياسات  -
جل أون من ابمشروع، التع ءالبد ةسهول

 (ت الجمركيةااإلبداع، االعفاء
نفاق على البحث والتطوير اإل)االستثمار  -

عمال، عدد الشركات من قبل قطاع األ
 (الجديدة نسبة لعدد السكان

قدرة الشركة على تقديم السلع )ثير أالت -
والخدمات، نسبة تكنولوجيا المعلومات 

صادرات، القيمة واالتصاالت من ال
 .(المضافة للمصانع

براءات )الموجودات ذات الطابع الفكري  -
بحاث ألاالختراع، العالمات التجارية، ا

 (.المنشورة

 
 في فلسطين اإلبداعمؤشرات خريطة   111
شملت هذه  وقدفي فلسطين،  اإلبداعستبانة تشمل مجموعة كبيرة من المؤشرات التي لها عالقة بمنظومة إتصميم تم 

العالمي، كما تم  اإلبداعلى بعض المؤشرات في مؤشر إالعربي، باالضافة  اإلبداعمجموعة الموجودة في مؤشر الالمؤشرات 
 اإلبداعلقد تم تقسيم مؤشرات   .في فلسطين اإلبداعن تؤثر في عملية أاستحداث مجموعة من المؤشرات والتي من المتوقع 

 . (2)لى مدخالت ومخرجات كما هو في الجدول إفي فلسطين 
البنية التحتية من تكنولوجيا المعلومات و العنصر البشري والبحث، و كل من النظام القانوني، على المدخالت  شتملتا

ا المخرجات فشملت أم  .يةاإلبداعالدعم للمشاريع و تدفق المعرفة من الخارج، و ، اإلبداعحجم الشراكة في و واالتصاالت، 
هي  اإلبداعمجموعة من مؤشرات  أن بعين االعتبار ينخذآ. ياإلبداعالمنتجات الفكرية، والسلع والخدمات ذات الطابع 

 .للريادة وكذلك للتنافسية اتنفسها مؤشر 
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المؤسسات  هذه ص كل مؤسسة منمجموعة المؤشرات التي تخض اعر استتم و ، المؤسسات جميع مقابالت فيتم تنفيذ 
هميتها في أعملية التعريف بالدراسة و  تمتخالل المقابلة . المؤسسة في اإلبداعمؤشرات  عن مسؤولالالشخص  ونقاشها مع
من خالل توفير قيم و  ،العربي والعالمي اإلبداعالخاصة بفلسطين والتي ستضعنا على خارطة  اإلبداعلى مؤشرات إالتوصل 

في فلسطين، وما هي السياسات التي يجب استخدامها لتطوير منظومة  اإلبداععملية  اتجاهسنوية عنها نستطيع تحديد 
هل هو متوفر من خالل و  ،نسب لقياسهما هي الطريقة األو  ،ماذا نقصد بهو التعريف بالمؤشر،  تمبعد ذلك و  ،اإلبداع

هل بأمكانهم اقتراح و  ،تم اقتراحهاخرى غير التي أهل يمكن قياسه بطرق  ،ما هي امكانية توفيرهو  ،المؤسسة بشكل سنوي
 :(2) في الجدول هو تم توثيق إجاباتهم كماوقد  . خرى ذات صلة بما تم عرضه عليهم يمكن االعتماد عليهأمؤشرات 
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة :  1 الجدول  
  

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

كيف يمكن 
 ر المؤشر؟يتوف

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

دورية 
 مالحظات المؤشر

  اإلبداعمدخالت  1.
  اإلطار القانوني .1.

القوانين الخاصة بحماية 
 الملكية الفكرية

هل يوجد قوانين خاصة بحماية 
 الملكية الفكرية

 وزارة االقتصاد
  الوطني

 

يوجد هناك قوانين خاصة ببراءات االختراع والعالمات  سنوي  نعم نعم --- نعم 
نه يوجد هناك مسودة قانون خاصة بحقوق أالتجارية، كما 

النماذج الصناعية، نماذج )والملكية الصناعية المؤلف، 
 تم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها( المنفعة

القوانين والسياسات الخاصة 
باالستثمار في القطاع 

 الخاص

السياسات التي تتبعها أهمية 
الحكومة والتي من شأنها تشجيع 

ما . االستثمار داخليا وخارجيا
هي القوانين التي اتخذتها 

نها أالحكومة والتي من ش
 النهوض بالقطاع الخاص

هيئة تشجيع 
 االستثمار

 وزارة االقتصاد
 الوطني

هيئة تشجيع  ال
االستثمار عن 
طريق تطوير 
مؤشر يقيس 
مدى تطور 

وكفاءة القوانين 
التي تقوم بها 

الحكومة 
لتشجيع 
 االستثمار

  

ال يوجد هناك إطار قانوني واضح لتشجيع االستثمار في  سنوي نعم نعم 
 القطاع الخاص، بل هناك بعض السياسات 

سهولة البدء في مشروع أو 
االجراءات الالزمة للبدء 

 بمشروع

هذا المؤشر خاص ببيئة 
األعمال والذي يؤشر على 

 القدرات الريادية 

يتم ( Doing Business)األعمال يوجد هناك تقرير  سنوي نعم ال --- نعم البنك الدولي
العام  فمنذ، 4113إصداره بشكل سنوي ابتداء من العام 

أصبح يضم بعض مؤشرات األعمال الخاصة  4105
 بفلسطين
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

كيف يمكن 
 المؤشر؟ر يتوف

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

دورية 
 المؤشر

 مالحظات

الحصول على التمويل  ُيعدُ  سهولة الحصول على تمويل
التي  األسباب أهمالالزم من 

نمو المشاريع  إلىتؤدي 
 اإلبداعية والريادية

 

سلطة النقد  ال ---
بصفتها المنظم 
لعمل البنوك 
والمؤسسات 

بإمكانها المالية 
توفير مثل هذا 

 المؤشر

 PICTI)هناك العديد من الحاضنات في مجال التكنولوجيا  سنوي نعم نعم
والتي تمول المشاريع الريادية في مجال ( على سبيل المثال
 األفكار مأماوجود فرص عديدة  أكدتالتكنولوجيا والتي 

 .الجيدة للحصول على تمويل

القوانين الخاصة بالتجارة 
 (التعرفة الجمركية)

دور القوانين التجارية الخاصة 
بالتعرفة الجمركية على تسهيل 
تدفق عناصر اإلنتاج الخاصة 

 باإلبداع

 وزارة االقتصاد
وزارة /  الوطني

 المالية والتخطيط
 

خاص ( الجمركية التعرفة)قانوني واضح  إطاريوجد هناك  سنوي ال ال --- نعم
بجميع السلع المستوردة وخاصة منتجات تكنولوجيا 

بناءا  هيالتعرفة الجمركية  أنالمعلومات واالتصاالت، علما 
 على بروتوكول باريس

عدد الشركات الجديدة نسبة 
 لى عدد المواطنينإ

تقيس مدى قدرة االقتصاد على 
النمو وبالتالي توفير البيئة 

 اإلبداعاالستثمارية لتطوير 

 وزارة االقتصاد
 الوطني

والجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني

عن عدد الشركات التي يتم تسجيلها  إحصائيةيوجد هناك  سنوي  ال ال --- نعم
في وزارة االقتصاد الوطني والتي نحصل على قيمة المؤشر 

 .من خالل قسمة عدد الشركات على عدد السكان

  العنصر البشري والبحث .11
حجم اإلنفاق على التعليم والذي  اإلنفاق على التعليم قيمة 

من الممكن حسابه عن طريق 
 ميزانية وزارة التربية والعليم 

يتم حسابه عن طريق حصة وزارة التربية والتعليم العالي من  سنوي ال ال --- نعم وزارة المالية
 موازنة دولة فلسطين
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

كيف يمكن 
 ر المؤشر؟يتوف

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو مؤشر 
 للريادة؟

دورية 
 مالحظات المؤشر

 نوعية التعليم 
 للمدرس، وترتيب فلسطين بين الدول في امتحان الرياضياتيقيس نوعية التعليم األساسي المقدم في فلسطين والذي يمكن قياسه مثال بنسبة الطالب 

نسبة الطالب للمدرس في 
 فلسطين

كلما ارتفعت نسبة الطالب للمدرس 
 جودة التعليم انخفاضفهذا دليل على 

وزارة التربية والتعليم 
 العالي

  سنوي نعم  نعم --- نعم

عدد الطالب في متوسط 
 الغرفة الصفية الواحدة

الطالب في الغرفة كلما زاد عدد 
ن هذا مؤشر على إالصفية الواحدة ف

مستوى االستيعاب والتعلم  انخفاض
جودة  انخفاضلدى الطالب وبالتالي 

 التعليم

وزارة التربية والتعليم 
 العالي

 سنوي نعم نعم --- نعم

 

ترتيب فلسطين في امتحان 
 الرياضيات

يعتبر مستوى الطالب في الرياضيات 
مؤشر على مدى قدرة الطالب على 
توظيفه في العلوم المختلفة خاصة 
العلمية منها وبالتالي ارتفاع قدرته 

نه دوليا يستخدم أكما . على اإلبداع
هذا المؤشر لقياس جودة التعليم 

 األساسي بين الدول

وزارة التربية والتعليم 
 العالي

 سنوي نعم نعم --- نعم

 

كلما ارتفعت نسبة طلبة العلمي لألدبي  دبينسبة طلبة العلمي لأل
فهذا مؤشر على توجه الطالب إلى 

التخصصات التي لها عالقة بالهندسة 
والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتي 

 تعتبر أساسية في تنمية اإلبداع

وزارة التربية والتعليم 
 العالي

  سنوي ال نعم --- نعم
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

كيف يمكن 
 ر المؤشر؟يتوف

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

 التعليم العالي 
 ناحية إعداد الطلبة والمنح الدراسية وغيرهاالمؤشرات الخاصة بأهم عناصر التعليم العالي من 

 

عدد الجامعات مؤشر على زيادة الطلب  عدد  الجامعات
 على التعليم العالي 

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

  سنوي ال نعم --- نعم

ارتفاع عدد طلبة الجامعات مؤشر على  عدد طالب الجامعات
زيادة عدد األفراد الحاملين للمعرفة 
 والقادرين على توظيفها في اإلبداع

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

  سنوي ال ال --- نعم

عدد طالب الهندسة 
 والعلوم

ارتفاع عدد طالب الهندسة والعلوم نسبة 
إلى باقي طلبة الجامعات مؤشر جيد 

على زيادة عدد الطلبة المؤهلين للدخول 
إلى عالم المعرفة واإلبداع نظراا لتمتعهم 

 بالمهارات المطلوبة 

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

  سنوي ال ال --- نعم

عدد طالب الدراسات 
 العليا

طلبة الدراسات العليا مؤشر ارتفاع عدد 
على ارتفاع القدرات البحثية لدى 

المجتمع بالتالي سيزيد من اإلنتاج 
العلمي للمجتمع من احتمالية الحصول 

 على المعرفة الالزمة لإلبداع

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

  سنوي ال ال --- نعم

للخارج خاصة  ارتفاع عدد المبتعثين عدد المبتعثين للخارج 
للدراسات العليا مؤشر على نمو الطلب 

على التعليم وأيضا تنوع في المعرفة التي 
 يتم الحصول عليها 

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

يتوفر هذا الرقم فقط للمبتعثين للخارج عن طريق  سنوي ال ال --- نعم
المنح المقدمة لوزارة التربية والتعليم العالي، أما 

المبتعثين عن طريق المنح التي تقدمها الدول أو 
المؤسسات بشكل منفصل فال يوجد إحصائيات 

 عنها مثل منحة هاني القدومي، المجلس البريطاني
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

عدد المنح الدراسية المقدمة 
 للطالب الفلسطينين

ارتفاع عدد المنح الدراسية 
المقدمة للطالب الفلسطينيين 

سيساهم في زيادة الطلب على 
التعليم خاصة للطلبة 

المتفوقين الذين ال يملكون 
 . القدرات المالية

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

يمكن حسابه عن  ال
طريق توفير قاعدة 

بيانات من قبل 
وزارة التربية 

والتعليم العالي من 
ل المؤسسات خال

التي تقدم المنح 
 1الدراسية

ال يوجد إحصائية دقيقة عن عدد المنح المقدمة  سنوي ال ال
للطالب الفلسطينيين، باستثناء تلك التي تقدمها 
السلطة الفلسطينية والتي تشكل نسبة قليلة من 

فهناك عدد كبير من المنح . إجمالي المنح
 .األخرى التي ال يتم إحصاءها

 التعليم العالينوعية 
 قدرة مؤسسات التعليم العالي على تقديم خدمات تعليم ذات جودة عالية وتتناسب مع سوق العمل وتزيد من القدرة اإلنتاجية لألسواق

 

مة الخريجين لسوق ءمال
 العمل

كلما كانت الفجوة قليلة بين 
احتياجات سوق العمل 

والمهارات والمعرفة المكتسبة 
في الجامعات من قبل 

الخريجين كان هناك استغالل 
أمثل للعنصر البشري والمعرفة 

في المجتمع واللذان يعتبران 
رأس المال األساسي في 
فلسطين، وبالتالي النمو 

السريع في اإلبداع واقتصاد 
 .المعرفة

يمكن حساب  ال وزارة العمل
نسب البطالة 

السنوية في كل 
تخصص بأخذ 
متوسط نسب 
البطالة في 

التخصصات 
لفة كمؤشر المخت

 .لمالئمة الخريجين

جل التحديد أال يوجد مؤشر معين يقيسها، من  سنوات 3دوري كل  ال ال
الدقيق للمؤشر، يجب عمل دراسة منفصلة 
تدرس احتياجات سوق العمل من المهارات 

والمعرفة، وما توفر الجامعات، وبالتالي كلما 
كانت المعرفة أو المهارة لدى الخريج مناسبة 

في .  مةءلسوق العمل كلما ارتفع مؤشر المال
السنوات األخيرة تم إجراء العديد من الدراسات 

اصة بهذا الموضوع لكن أي منها لم يستطع الخ
 .الوصول إلى مثل هذا المؤشر
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

التخصصات الجديدة 
 التي يتم استحداثها

استحداث تخصصات جديدة في 
غلبها في أالعلوم الجديدة والتي في 

قطاعات تكنولوجيا المعلومات 
والهندسة سيساهم في تطوير 

المعرفة الالزمة لتحفيز اإلبداع 
خاصة أن التكنولوجيا أصبحت 
العنصر األساسي في منظومة 

 . اإلبداع داخل أي مجتمع

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

أي تخصص جديد يتم استحداثه في الجامعات  سنوي ال ال --- نعم
ن يحصل على ترخيص أو موافقة من أيجب 

 .وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني

نسبة البطالة بين 
 الخريجين 

ارتفاع نسب البطالة عند الخريجين 
دليل على عدم استغالل المعرفة 

المكتسبة وبالتالي خلل في 
منظومة اإلبداع التي تعتمد بشكل 

من  النظريةأساسي على المعرفة 
 خالل نظام التعليم

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني

  سنوي ال ال --- نعم

تصنيف الجامعات 
 وعالمياالفلسطينية عربيا 

ارتفاع تصنيف الجامعات 
الفلسطينية عربيا وعالميا مؤشر 
على ارتفاع جودة التعلم واإلنتاج 

العلمي والمعرفي من قبل الباحثين 
داخل الجامعة وهو ما سيؤدي 
بالتالي إلى االرتقاء بمنظومة 

 اإلبداع
 

للجامعات هناك العديد من التصنيفات العالمية  سنوي ال ال---  نعم معهد شنغهاي
والتي تصدر عن مؤسسات مختلفة حول العالم 

 والتي أبرزها تصنيف شنغهاي العالمي
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 متوفر 

 (نعم ،ال)
ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

حاب الكفاءات هجرة أص هجرة العقول والكفاءات
إلى الخارج  والمؤهالت الجامعية

على مدى قدرة  اا سلبي اا يعطي مؤشر 
المؤسسات المختلفة على االستفادة 
من المعرفة التي يتم إنتاجها في 
الجامعات الفلسطينية والتي تعتبر 

األساس في تطوير منظومة 
 اإلبداع 

الجهاز المركزي  
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

  سنوي ال نعم --- نعم

 البحث والتطوير
 يعتبر العنصر األساسي لتطور اإلبداعات في المجاالت المختلفة وفي مختلف القطاعاتيقيس قدرة المجتمع على البحث والتطوير والذي 

ارتفاع عدد طالب الماجستير  ُيعدُ  عدد طلبة الماجستير
على تنامي القدرات البحثية  اا مؤشر 

منهم  اا كبير  اا للمجتمع حيث إن عدد
يعمل كمساعدي بحث أو فنيين 

 في عمليات البحث والتطوير

التربية وزارة 
 والتعليم العالي

  سنوي ال نعم  --- نعم

إن الحصول على درجة الدكتوراه  عدد طلبة الدكتوراه
هي الرخصة التي يحصل عليها 

 اا أو قادر  الباحث ليصبح مؤهالا 
على إجراء األبحاث العلمية 

المتقنة التي من خاللها يتم تطوير 
 . أفكار ومنتجات جديدة

وزارة التربية 
 العاليوالتعليم 

  سنوي ال نعم --- نعم
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 متوفر 

 (نعم ،ال)
ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو 
مؤشر 

 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

ال يمكن أن تتم عملية البحث  أعداد الباحثين
والتطوير من دون باحثين مؤهلين 

قادرين على البحث عن حلول 
للمشاكل التي تواجه الشركات من 

جل تطوير منتجاتهم وابتكاراتهم أ
 .والدخول إلى أسواق جديدة

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني

 سنوات 3دوري كل  ال ال --- نعم 
 

بتنفيذه الجهاز  ميقو  مسح البحث والتطوير الذي
المركزي لإلحصاء يضم إحصائيات عن أعداد 

 .الباحثين

اإلنفاق على البحث  قيمة
 والتطوير

يقاس تقدم الدول بمدى إنفاقها 
ن إعلى البحث والتطوير، حيث 

العالقة تكاد تكون مباشرة، إنفاق 
أكثر على البحث والتطوير، نمو 

كبر لالقتصاد وارتفاع في مؤشر أ
 .التنافسية بين الدول

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

مسح البحث والتطوير الذي يعده الجهاز  سنوات 3دوري كل  نعم  نعم  --- نعم
المركزي لإلحصاء يضم إحصائيات عن حجم 

 1اإلنفاق على البحث والتطوير

نتائج البحث والتطوير تقاس بعدد   عدد األبحاث
إنتاجها من قبل األبحاث التي تم 

 العاملين في البحث والتطوير

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

مسح البحث والتطوير الذي يعده الجهاز  سنوات 3دوري كل  ال ال --- نعم 
المركزي لإلحصاء يضم إحصائيات عن حجم 

 .األنشطة البحثية
عدد األبحاث المنشورة 

للفلسطينيين في مجالت 
 محلية وعالمية

يعتبر النشر احد الوسائل التي من 
خاللها يتم الحكم على مصداقية 

وكلما كانت وكفاءته لمي البحث الع
ا ذات تأثير المجلة المنشور فيه

أعلى كان العائد على البحث 
 .أفضل

عمادة البحث العلمي  ال الجامعات
في الجامعات، والتي 
تضم النسبة العظمى 
من الباحثين الذين 

بالنشر في  نيقومو 
 المجالت المختلفة

 سنوات 3دوري كل  ال ال
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

الدعم الخارجي حجم 
 للبحث والتطوير

الكثير من المؤسسات العاملة في 
فلسطين في مجال البحث والتطوير 

تحصل على دعم خارجي من مؤسسات 
أجنبية، لذلك من المتوقع أن يؤدي هذا 
 الدعم إلى نمو أنشطة البحث والتطوير

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني

وزارة التعليم العالي  ال
كجهة الفلسطيني 

منظمة لعمل 
الجامعات التي تمثل 

البيئة الحاضنة للبحث 
 والتطوير

  سنوات 3دوري كل  ال ال

 البنية التحتية .11
 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

نه يساهم في ربط االقتصاد مع العالم الخارجي مما يساهم في فتح أسواق جديدة أت، كما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من العناصر األساسية التي تساهم بشكل كبير في تطوير اإلبداع في جميع القطاعات خاصة في قطاع الخدما ُتعدُ 
 لتسهيل عملية اإلبداعللمنتجات اإلبداعية والحصول على المعرفة الالزمة 

 
قدرة القطاعات 

الوصول  فيالمختلفة 
إلى تكنولوجيا 

المعلومات 
 واالتصاالت

مهم جدا ( accessibility)هذا المؤشر 
ليقيس مدى قدرة الشركات إلى الوصول 
إلى ما تحتاجه من تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت التي باتت تعتبر المحرك 

 .تمعاتالرئيس لإلبداع في كل المج

بحاجة إلى جهد كبير  ال ---
من المؤسسات العاملة 
في مجال تكنولوجيا 

المعلومات 
 .كافة واالتصاالت

لم نجد جهة رسمية أو مؤسسة تقيس مثل  سنوات 3دوري كل  ال نعم 
هذا المؤشر، على الرغم من أن بعض 

المؤسسات تقيس ذلك بمدى توفر أجهزة 
الكمبيوتر واإلنترنت، يشمل هذا المؤشر 

من تكنولوجيا كافة مستلزمات الشركات 
 .المعلومات واالتصاالت

مدى توفر خدمات 
 الحكومية االلكترونية

الكترونيا يوفر توفر الخدمات الحكومية 
على المستثمرين والرياديين الوقت 

والجهد وتسهيل اإلجراءات الالزمة للبدء 
 ...باألعمال وعمليات اإلنتاج والتصدير،

 .الخ

وزارة  االتصاالت  ال ---
وتكنولوجيا المعلومات 
بالتعاون مع الوزارات 
 والمؤسسات الحكومية

 .كافة

لحكومة اإللكترونية منذ بدأ الحديث عن ا سنوات 3دوري كل  ال ال
سنوات وكان هناك العديد من المشاريع 

وورش العمل التي تم تمويلها من المؤسسات 
الدولية، إال أنه إلى اآلن لم يتم تطوير نظام 
الكتروني متكامل لتوفير الخدمات الحكومية 

 . الكترونيا
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

كيف يمكن 
 ر المؤشر؟يتوف

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لتوسيع  المشاركة االلكترونية
نطاق المشاركة السياسية وتعميقها من خالل 

الفرصة للمواطنين للتواصل مع بعضهم منح 
البعض ومع المندوبين المختارين منهم 

 (الديمقراطية االلكترونية)

االتصاالت  وزارة ال ---
وتكنولوجيا 
 المعلومات

  سنوات 3دوري كل  ال ال

 حجم االستخدام
لتكنولوجيا  األسري

 المعلومات

التكنولوجيا  انتشارهذا المؤشر يبين مدى 
وخاصة المعلومات واالتصاالت في المجتمع 
الفلسطيني والذي سيساهم في استخدامها في 

الحصول على المعرفة الالزمة في عملية التعليم 
 .أو في مجال العمل

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

ن يقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني م سنوات 3دوري كل  نعم ال---  نعم
خالل مسح التكنولوجيا الذي يتم كل سنتين من 
توفير معلومات عن مدى امتالك األسر لوسائل 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من كمبيوتر، 

نترنت، هاتف ثابت وهاتف نقال  . وا 
اإلنفاق على  قيمة

تكنولوجيا المعلومات 
من قبل القطاع 

 الخاص

إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت مؤشر على نمو المنتجات أو 

الخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا وبالتالي 
 . اإلبداع في تقديم السلع والخدمات

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

 مسح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي سنوات 3دوري كل  نعم ال---  نعم
ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
يوفر معلومات عن مدى استخدام الشركات 

ألدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إال 
أنها ال تعطي قيمة لحجم اإلنفاق، لذلك من 
الضروري اخذ ذلك بعين االعتبار في المسح 

 .القادم
عدد المؤسسات 

العاملة في مجال 
 تكنولوجيا المعلومات

ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشر على 
نمو هذا القطاع الهام والذي يوفر البنية التحتية 
التي يحتاجها المجتمع والقطاع العام والخاص 

والتي تعتبر حجر األساس في بناء اقتصاد قائم 
 .على المعرفة

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

يمكن توفير هذا المؤشر من سلسلة المسوح  سنوات 3دوري كل  ال ال---  نعم
االقتصادية الذي ينفذه الجهاز المركزي 

 لإلحصاء الفلسطيني



6102، دراسة حول مؤشرات اإلبداع في فلسطين  :PCBS 

 20 

 

حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

هل هو مؤشر  المؤشر؟ر يكيف يمكن توف
 للتنافسية؟

هل هو مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

حجم االستثمار 
الحكومي في 

 تكنولوجيا المعلومات

نمو االستثمارات الحكومية في 
مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت مؤشر يدل على 
اهتمام صناع القرار في هذا 

 . القطاع

عن طريق وزارة المالية، قسم  ال--- 
العطاءات المركزية واللوازم 
العامة والذي يحتوي على 

حجم اإلنفاق الحكومي على 
كافة السلع والخدمات بما 
فيها تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

  سنوات 3دوري كل  ال ال

عدد العاملين في 
قطاع تكنولوجيا 

 المعلومات

تتصف األيدي العاملة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من العمالة المهرة والتي تعتبر 
حجر األساس في عملية اإلبداع 

في ظل اقتصاد المعلومات 
نتشار العولمة  وا 

الجهاز المركزي 
 حصاء الفلسطيني لإل

توفر سلسلة المسوح االقتصادية التي  سنوات 3دوري كل  ال ال --- نعم
فذها الجهاز المركزي لإلحصاء ين

الفلسطيني معلومات عن حجم األيدي 
العاملة في كل قطاع من القطاعات بما 

فيها قطاع تكنولوجيا المعلومات 
 .واالتصاالت

  الشراكة في اإلبداع 11
حجم الشراكة بين 

الجامعات والصناعة 
عدد المشاريع )

 (المشتركة

يقيس مدى وجود تعاون بين 
الجامعات والشركات الخاصة في 

 تطوير المنتجات اإلبداعية 

جل حساب المؤشر أمن  ال--- 
يجب التواصل مع كل اتحاد 

من االتحادات الصناعية 
والحصول منهم على عدد 

أو من . المشاريع المشتركة
خالل التواصل مع مراكز 

التميز واإلبداع في 
 .الجامعات

يوفر االتحاد الفلسطيني للصناعات  سنوات 3دوري كل  نعم نعم 
الغذائية عدد المشاريع المشتركة مع 

الجامعات والتي أدت إلى تطوير منتج أو 
 .خدمة جديدة
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 متوفر 

 (نعم ،ال)
ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

حجم الشراكة  بين 
القطاع العام والخاص 
في تطوير المنتجات 

 اإلبداعية

يقيس دور القطاع الحكومي في 
تطوير اإلبداع من خالل الشراكة مع 

 القطاع الخاص

المجلس األعلى 
 لإلبداع 

المجلس األعلى  ---
لإلبداع بصفته الجهة 

الحكومية المشرفة على 
منظومة اإلبداع 

بإمكانه حساب مثل 
 هذا المؤشر

 

من المؤشرات الجزئية التي يمكن الحصول  سنوات 3دوري كل  ال ال
عليها في هذا المؤشر هو عدد المواصفات التي 
تم إصدارها وساعدت في تطوير منتجات قائمة 

 .أو جديدة

حجم الشراكة ما بين 
شركات القطاع 

الخاص فيما بينها في 
 تطوير اإلبداع

يقيس مدى المشاريع المشتركة بين 
الصناعات المختلفة والهدف منها 

 تطوير منتجات ابتكاريه

المجلس األعلى 
 لإلبداع 

اتحادات الصناعة  ال
المختلفة بإمكانها 
حساب مثل هذا 

 المؤشر 

  سنوات 3دوري كل  ال ال

حجم الشراكة بين 
القطاع الخاص 
والمؤسسات غير 

 الحكومية 

يقيس مدى المشاريع المشتركة بين 
القطاع الخاص والمؤسسات غير 

الحكومية والهدف منها تطوير 
 منتجات ابتكاريه

المجلس األعلى 
 لإلبداع 

شبكة المنظمات  ال
األهلية واتحادات 

 الصناعات 
 

  سنوات 3دوري كل  ال ال

المشاريع البحثية عدد 
المشتركة بين 

 الجامعات

وزارة التعليم العالي  ال الجامعات 
بصفته المظلة المنظمة 

لعمل الكليات 
 والجامعات

  سنوات 3دوري كل  ال ال

براءات االختراع عدد 
 المشتركة

 

وجود براءات اختراع تم التوصل إليها 
عن طرق التعاون بين أكثر من 

 طرف

 وزارة االقتصاد
 الوطني

يمكن حسابه عن طريق عدد براءات االختراع  سنوات 3دوري كل  نعم ال---  نعم
التي تم تسجيلها باسم أكثر من شخص أو 

 .مؤسسة
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حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 متوفر  المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 (نعم ،ال)

ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو مؤشر 
 للتنافسية؟

هل هو مؤشر 
 للريادة؟

 مالحظات دورية المؤشر

  تدفق المعرفة من الخارج 11
حجم االستثمار 
 االجنبي المباشر

تدفق االستثمارات من الخارج يجلب معه 
المعرفة والتكنولوجيا مما يساهم في 

انتشارها بين الصناعات المحلية وبالتالي 
 المحليةالمساهمة في تطوير الصناعات 

 

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

 يتم احتسابه من خالل ميزان المدفوعات سنوي ال ال---  نعم 

الواردات من قيمة 
تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

الواردات من المنتجات الخاصة  قيمة
بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي 

 تسهم في تطور المنتجات اإلبداعية

الجهاز المركزي 
لإلحصاء 
 الفلسطيني 

يتم احتساب حصة الواردات من تكنولوجيا  سنوي ال ال---  نعم
 المعلومات واالتصاالت من إجمالي الواردات

عدد الرخص الدولية التي حصلت عليها  الرخص الدولية
 المؤسسات العاملة في فلسطين

 وزارة االقتصاد
 الوطني

غير متوفر حاليا ولكن يتم تجهيز مسودة قانون  سنوات 3دوري كل  ال ال---  ال
 خاص بالرخص الدولية

  بتكاريةالدعم للمشاريع اإل 11
حجم الدعم الحكومي 

 للمشاريع اإلبداعية
للدعم الحكومي للمشاريع اإلبداعية بالغ 

 األثر على تطوير منتجات إبداعية 
المجلس األعلى 

 لإلبداع
من خالل ميزانية صندوق اإلبداع التابع  سنوي ال ال---  نعم 

 . للمجلس األعلى لإلبداع
حجم  الدعم غير 
الحكومي للمشاريع 
 الريادية واإلبداعية

 

هناك العديد من األفكار الريادية 
واإلبداعية التي يتم دعمها عن طريق 

خاصة في  غير الحكوميةالمؤسسات 
 باالنتشارالبيئة الفلسطينية التي تتسم 

 الواسع للمؤسسات غير الحكومية 

المجلس األعلى 
 لإلبداع

المجلس من خالل  ال
 األعلى لإلبداع 

الحاضنات مثل الحاضنة الفلسطينية بعض  سنوات 3دوري كل  ال ال
( PICTI)لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والتي توفر قاعدة بيانات عن حجم الدعم 
نه ال يوجد للمشاريع اإلبداعية والريادية إال أ

 .قيمة دقيقة لحجم الدعم من كل المؤسسات
 

 
 
 



6102، دراسة حول مؤشرات اإلبداع في فلسطين  :PCBS 

 22 

 

حسب مصادرها توفرها في فلسطين ومدىالمؤشرات خريطة : (تابع) 1 الجدول  
 

 المصدر أهمية المؤشر المؤشر
 متوفر 

 (نعم ،ال)
ر يكيف يمكن توف
 المؤشر؟

هل هو 
مؤشر 

 للتنافسية؟

هل هو 
مؤشر 
 للريادة؟

دورية 
 مالحظات المؤشر

  مخرجات اإلبداع 11
نسبة تكنولوجيا 
المعلومات من 

 الصادرات

يقيس مدى قدرة االقتصاد على تصدير السلع التقنية 
 غلبها سلع ابتكاريهأوالتي في 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني

ليس من السهل حساب هذه النسب وذلك للطبيعة  سنوي ال ال---  نعم 
يتم تصديرها من ملموسة لهذه السلعة والتي الغير 

دون اللجوء إلى طرق التصدير التقليدية عبر 
المعابر لذلك هناك عدد من األفراد والشركات 

الذين يقومون بتصدير خدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت إلى الدول العربية 

واألجنبية  دون أن تقوم بتسجيل ذلك لدى الجهات 
 الرسمية

القيمة المضافة 
للقطاعات 

 االقتصادية المختلفة

إن حساب القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية 
المختلفة خاصة تلك المتخصصة بالمعرفة يعطي 

 اإلبداععلى تطور عمليات  اا مؤشر 

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء الفلسطيني

  يسنو  ال ال---  نعم

المبيعات من قيمة 
 المنتجات اإلبداعية

 اا المبتكرة يعطي مؤشر إن حجم المبيعات من السلع 
 على مدى تطور اإلبداع

الجهاز المركزي  ال مركز التجارة الفلسطيني
 لإلحصاء الفلسطيني 

من الممكن أن يتم إدخال بعض األسئلة في سلسلة  يسنو  ال ال
 المسوح االقتصادية خاص بالمنتجات اإلبداعية

الصادرات من قيمة 
 المنتجات اإلبداعية

على تطور اإلبداع في الشركات  اا يعطي مؤشر 
 المحلية

يعكس فقط الشركات التي يتم تسويق منتجاتها من  سنوي ال ال---  نعم مركز التجارة الفلسطيني
 مركز التجارة الفلسطينيخالل 

  المنتجات الفكرية   61
يقيس عدد براءات االختراع التي تم الحصول عليها  االختراع اتبراءعدد 

بالتالي على حجم المنتجات والتي ستنعكس 
 اإلبداعية

 يسنو  ال نعم---  نعم الوطني وزارة االقتصاد
 

العالمات عدد 
   التجارية

يقيس عدد العالمات التجارية التي تم الحصول 
 عليها من قبل القطاع الخاص

 الوطني وزارة االقتصاد
 

  سنوي ال ال---  نعم
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 حسب لوحة اإلبداع العربية اإلحصائيات لإلبداع في فلسطينأحدث  111
 في فلسطين والتي تم تحديدها  اإلبداعمن المؤشرات الخاصة ب اا كبير  اا ن جزءإ، ف(2الجدول )الحظنا في الجدول السابق كما 
من خالل المؤسسات  الفلسطيني من الممكن توفيرها لإلحصاءن مع الطاقم المشرف على العمل في الجهاز المركزي و ابالتع

والتي يمكن توفيرها  اإلبداعقائمة بمجموعة المؤشرات الخاصة ب يأتيوفي ما . وخاصة الوزارات ومؤسسات القطاع العام
  .، والتي تم االتفاق عليها لتكون ضمن مؤشرات لوحة اإلبداع العربيةبشكل دوري

 
 بداع العربيةحسب لوحة اإل المؤشرات النهائية لإلبداع في فلسطين: 1جدول 

 

 القيمة السنة المؤشر
 Mid 2016 4.82 *(مليون)عدد السكان 

 Mid 2016 1,691  *(باأللف)عاما  12-45السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 12.6 2015 *(مليار) األمريكيبالدوالر  باألسعار الجارية اإلجماليالناتج المحلي 

 %18.30 2015 *اإلجمالينسبة الصادرات من السلع والخدمات من الناتج المحلي 

   اإلبداعمدخالت 

   البشرية المصادر

 20.9 2012\2011 (سنة 12-45)من السكان  0111 لكلخريجي التعليم العالي 

 1.0 2012\2011 خريجي الدكتوراه في التعليم العاليعدد 

 37,383 2012\2011 خريجي التعليم العاليعدد 

 %7.9 2012\2011 نسبة خريجي برامج العلوم من خريجي التعليم العالي

 %8.4 2012\2011 نسبة خريجي برامج الهندسة من خريجي التعليم العالي

 %16.3 2012\2011 خريجي العلوم والهندسة من خريجي التعليم العالي نسبة

 8,715 2013 *عدد العاملين في البحث والتطوير

 5,162 2013   *عدد العاملين في البحث والتطوير بمكافئ الوقت التام

 2,734 2015\2014 *بالتعليم المهني الثانوي عدد الملتحقين 

 721,004 2015\2014 *بالتعليمااللتحاق 

   التمكين

 %1 9. 2014  *من الناتج المحلي اإلجمالي االستثمار األجنبي المباشرنسبة 

 061 2014 *(مليون) األمريكياالستثمار المباشر األجنبي بالدوالر قيمة 

    الجودة

 2014 824 (TIMSS)مجموع تحصيالت طلبة الصف الثامن في الرياضيات والعلوم 

 2014 404 (TIMSS)تحصيل طلبة الصف الثامن في الرياضيات 

 2014 420 (TIMSS)تحصيل طلبة الصف الثامن في العلوم 

 943.72 2014 *(مليون)بالدوالر األمريكي  الصادرات السلعيةإجمالي 

 24.9 2014 *(مليون)بالدوالر األمريكي  الصادرات من السلع ذات التكنولوجيا العالية

 %0.3 2013 *نسبة تكنولوجيا المعلومات من الصادرات

 %2.7 2013 *نسبة الصادرات من السلع ذات التكنولوجيا الثقيلة من الصادرات السلعية

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر *: 
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 حسب لوحة اإلبداع العربية المؤشرات النهائية لإلبداع في فلسطين: (تابع) 1جدول 
 

 القيمة السنة المؤشر
   المنتجات الفكرية

 18.0 2015  **طلبات براءات االختراع المقيم

 915.0 2015 **تسجيل العالمات التجارية المقيم

 37.0 2015 **تسجيل التصميم الصناعي

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر *:  
 وزارة االقتصاد الوطني: المصدر : **

 
 أحدث اإلحصائيات لإلبداع في فلسطين حسب لوحة اإلبداع األوروبية 611

، سواء بتوفير (1)لجدول فقد تم توفير معظمها في اوروبية، بداع األبخصوص مجموعة المؤشرات الواردة في لوحة اإلما أ
ن هناك أفي حين .  و االستعاضة عنها بمؤشرات دولية مشابههأوروبية بداع األإلالمؤشرات مباشرة كما وردت في لوحة ا

 .وروبية، والتي تقاس من خالل تنفيذ مسح ميدانيبداع األإلمجموعة من المؤشرات النوعية الواردة في لوحة ا
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 بداع األوروبيةحسب لوحة اإل المؤشرات النهائية لإلبداع في فلسطين: 6جدول 
  

 
 
 
 
 
 
 

 القيمة السنة المؤشر
 21.8 2015/2014 معدل عدد الطلبة لكل معلم في المدارس

 29.9 2015/2014 معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس

 34,263 2015/2014 الملتحقين في الفرع العلميعدد طلبة المرحلة الثانوية 

 91,393 2015/2014 عدد طلبة المرحلة الثانوية الملتحقين في الفرع األدبي

 52.0 2015/2014 *عدد مؤسسات التعليم العالي

 221,395 2015/2014 عدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي

 16,086 2014/2013 الملتحقين ببرامج العلومعدد طلبة مؤسسات التعليم العالي 

عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الملتحقين ببرامج الهندسة 
 والتصنيع والبناء

2014/2013 17,096 

 7,985 2015/2014 **عدد الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا

 194.0 2015/2014 عدد الطلبة الملتحقين بالدبلوم العالي 

 7,751 2015/2014 الملتحقين بدرجة الماجستيرعدد الطلبة 

 40.0 2015/2014 عدد الطلبة الملتحقين بدرجة الدكتوراه

 40,043 2014/2013 عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي

االنفاق العام الكلي على التعليم من الناتج المحلي نسبة 
%8.7 6102 االجمالي  

 8,000 2014/2013 واالتصاالتعدد خريجي تكنولوجيا المعلومات 

 2,322 6102 عدد الباحثين في البحث والتطوير

 61.4 2013 (بالمليون دوالر أمريكي)اإلنفاق على البحث والتطوير 

 26.9% 2013 نسبة التمويل المباشر من الخارج على البحث والتطوير

 4,205 2013 عدد األبحاث 

 9.0 2014 براءات االختراع المسجلةعدد 

يانات المدارس ال تشمل مدارس البلدية والمعارف اإلسرائيليتين في ب
 القدس

Data of Schools do not include the Israeli 
Municipality and Culture Committee Schools in 
Jerusalem. 

مؤسسات التعليم العالي تشمل الجامعات والكليات الجامعية )*(: 
 .وكليات المجتمع المتوسطة

(*): Higher education institutions  include 
Universities, University Colleges and Community 
Colleges. 

 ,Data include students of Higher Diploma :(**) .البيانات تشمل طلبة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه)**(:
Master and PHD degrees 
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 بداع األوروبيةحسب لوحة اإل المؤشرات النهائية لإلبداع في فلسطين: (تابع) 6جدول 
 

 

 القيمة السنة المؤشر
بممالمليون دوالر )نفمماق علممى تكنولوجيمما المعلومممات مممن قبممل القطمماع الخمماص حجممم اال
 ( امريكي

2012 175 

 602.0 2014 عدد المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات

   التي تستخدم الحاسوب واإلنترنت حسب النشاط االقتصادي نسبة المنشآت

 65.3% 2012 الصناعة 

 92.1% 2012 اإلنشاءات

 85.8% 2012 التجارة الداخلية

 81.5% 2012 الخدمات

 75.8% 2012 النقل والتخزين

 99.3% 2012 المعلومات واالتصاالت

 97.8% 2012 الوساطة المالية

 %63.1 2014 جهاز حاسوب نسبة األسر التي لديها

 48.3% 2014 نسبة األسر التي لديها خدمة إنترنت 

 معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة للخريجين الذين يحملون مؤهالا 
   :فأعلى في فلسطين حسب التخصص اا متوسط اا دبلوم اا علمي

عداد معلمين  45.2% 2015 علوم تربوية وا 

 35.0% 2015 علوم  إنسانية

 36.4% 2015 العلوم االجتماعية والسلوكية

 39.4% 2015 الصحافة واإلعالم

 30.5% 2015 األعمال التجارية واإلدارية

 18.2% 2015 القانون

 30.9% 2015 العلوم الطبيعية

 34.0% 2015 الرياضيات واإلحصاء

 27.9% 2015 علم الحاسوب

 25.0% 2015 الهندسة والمهن الهندسية

 23.7% 2015 العلوم المعمارية والبناء

 22.4% 2015 الصحة

 19.0% 2015 الخدمات الشخصية

 27.9% 2015 باقي التخصصات

 32.0% 2015 المجموع
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 بداع األوروبيةحسب لوحة اإل المؤشرات النهائية لإلبداع في فلسطين: (تابع) 6جدول 
 

 

 

 مؤشرات الريادة  711
 اآلخر وبعضها ،بعضها عن جهات دولية مثل منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةيصدر التي المؤشرات من العديد هناك 

مؤشر الريادة العالمي والصادر عن كلية  برز هذه المؤشراتأمن   .لها عالقة بالريادة مؤسساتو يصدر عن جامعات 

 القيمة السنة المؤشر
التي قامت بالبحث والتطوير حسب  نسبة المنشآت في فلسطين

   بعض المتغيرات المختارة

 5.8% 6100 فلسطين

   المنطقة

 5.0% 6100 الضفة الغربية

 7.7% 6100 قطاع غزة

   حجم العمالة 

1-2 6100 %3.5 

9-5 6100 %7.7 

01+ 6100 %25.1 

   النشاط االقتصادي

 1.6% 6100 الصناعة 

 8.5% 6100 اإلنشاءات

 3.9% 6100 التجارة الداخلية

 11.6% 6100 الخدمات

 3.3% 6100 النقل والتخزين

 31.7% 6100 المعلومات واالتصاالت

 21.1% 6100 الوساطة المالية

حسب قيامهم بأي دراسات أو ( بكالوريوس فأعلى)نسبة األفراد 
أبحاث أو أعمال تطويرية على أي سلع أو خدمات وبعض 

 الخصائص الخلفية
  

 1.1% 6102 فلسطين

 1.1% 6102 الضفة الغربية

 0.9% 6102 قطاع غزة

   الجنس

 1.3% 6102 ذكور

 0.8% 6102 إناث
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 يوفر 0999منذ العام   .دة االمريكية بالتعاون مع عدد من الجامعاتحفي الواليات المت( Babson college)بابسون 
 ثالثالريادة حسب مؤشر الريادة العالمي الى  تقسم مؤشرات .وتفسيرها العالميةليل بيانات الريادة حمؤشر الريادة العالمي ت
، (Total Early-stage Entrepreneurial Activity)نشطة الريادة في مراحل الريادة المبكرة أمجموعات رئيسة وهي 

 Social) نشطة الريادة االجتماعيةوأ، (Entrepreneurial Employee Activity)نشطة الريادة للعاملين وأ

Entrepreneurial Activity.) 

 
 Global Entrepreneurship and)المعهد العالمي للريادة والتنمية  نهناك مؤشر الريادة العالمي الصادر عو 

Development Institute ) ة والتطور االقتصادي يادلى البحث في العالقة بين الر إوهو معهد غير ربحي يهدف
تعرف الريادة حسب هذا  .دولة حول العالم 034نشطة الريادية في أللى قياس نوعية وحجم اإيهدف هذا المؤشر  .واالزدهار
فراد والذي يدفع الطموح الريادي لألوك الريادي، والقدرات الريادية و نها التفاعل الفعال والمترسخ ما بين السلأعلى  المؤشر

مؤشرات رئيسية وهي  ةيتكون مؤشر الريادة من ثالث  .من خالل خلق وتشغيل المشاريع الجديدة ،باتجاه تخصيص الموارد
يحتوي على  اا مؤشر فرعي كل مؤشر  02تحتوي مجتمعة على و الطموح الريادي، يادية و السلوك الريادي، القدرات الر  اا مؤشر 

 :(7)كما في الجدول المؤسساتية  أوالمؤشرات الفردية مجموعة من  
 

 المعهد العالمي للريادة والتنميةمؤشرات الريادة العالمي حسب : 7الجدول 
 

 الطموح الريادي القدرات الريادية السلوك الريادي
 دراك الفرصإالقدرة على  -
نسبة )في عمل جديد  ءمهارة البد -

ن لديهم المهارة أ نفراد الذين يعتقدو األ
 (في عمل ءالكافية للبد

وف من خرة وعدم الخاطقبول الم -
 نيعتقدو فراد الذين ال نسبة األ)الفشل 

ن الخوف من الفشل سيمنعهم من أ
 (فتح مشروع جديد

القدرة على استخدام )الشبكات  -
 (عمالجل تطوير األأنترنت من اإل

شخاص بين ال عدد األ: الدعم الثقافي -
ن الريادة أ نوالذين يعتقدو  12و  08

 فرصة جيدة

شخاص عدد األ)في فرصة  ءالبد  -
فرصة  لكن القيود  نالذين يمتلكو 

وتقاس مؤسساتيا ( ية تمنعهمالتنظيم
 بالحرية االقتصادية 

عدد الشركات )استيعاب التكنولوجيا  -
 (في قطاع التكنولوجيا

، حجم (التعليم)العنصر البشري  -
 االستثمار الحكومي في التدريب

عدد الشركات العاملة في )المنافسة  -
نفس المجال أو ندرة المنتج المراد 

 (نتاجإ

نتجات ابتكارية أو نتاج مإ)نتاج اإلبداعي اإل -
 (تقليد منتجات موجودة

تطبيق تكنولوجيا )نتاج اإلبداع في طرق اإل -
من ( نتاج تكنولوجيا جديدةإجديدة أو 

المتغيرات المؤسساتية هنا نسبة البحث 
 (والتطوير من الناتج المحلي

عدد الشركات التي تنوي )النمو السريع  -
موظفين بحيث  01 االقل ىعلتوظيف 

 5في % 51.1أكثر من ينمو العدد ب
 (سنوات

القدرة على تصدير منتجات )التدويل   -
 (أو العولمة لمنفتاح على العاجديدة، اإل

توفر رأس المال للمخاطرة في مشاريع  -
 ةيرياد

 
        من المؤشرات المهمة في الريادة حول العالم المؤشر الذي تصدره منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمسمى

 ستلى إم مؤشرات الريادة يتقس تم، (Entrepreneurship Indicators Programme)برنامج مؤشرات الريادة 
 (لقدرات الريادية، ثقافة الريادةنتشار المعرفة، اا  االطار القانوني، واقع السوق، الوصول للتمويل، تطور و )مجموعات رئيسة 

 .(8)كما هو في الجدول 
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 ةمؤشر الريادة العالمي حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادي: 8الجدول 
 

 اإلطار القانوني 1.
اللوائح والقوانين الخاصة  إجراءات اإلفالس األعباء اإلدارية

 باإلنتاج وسوق العمل
الضمان االجتماعي أو  المحاكم واإلطار القانوني

 الصحي
الدخل والثروة ضرائب 

 والميراث
 ضريبة األعمال

 
 معايير براءات االختراع

 عبء القوانين واألنظمة -
التكاليف المترتبة على  -

 البدء في عمل
الحد األدنى من رأس المال  -

المطلوب وضعه في البنك 
 مشروع ءلبد

 

التكلفة المترتبة على  -
 إغالق المشروع

الوقت الالزم إلغالق  -
 مشروع

نسبة استرداد  -
المقرضين أو الضرائب 

 من الشركة المفلسة
 إمكانية البدء من جديد -

صعوبة الطرد من العمل  -
 حسب القوانين الموجودة

صعوبة التوظيف حسب  -
 القوانين الموجودة

سهولة توظيف عمال  -
 أجانب

 الحوافز والتعويضات -
 مرونة ساعات العمل -

تكاليف القانونية  تنفيذ ال -
العقد الخاص بالبدء 

 اإلعمالبمشروع 
الخطوات القانونية  -

 الالزمة للبدء في عمل
الوقت الالزم للبدء في  -

 عمل

اإلنفاق الحكومي على  -
 البطالة

التغطية الصحية من  -
 قبل الحكومة

 معدل ضريبة الدخل -
 الضريبة على الميراث -
 الضريبة على الثروة -

 
 

الضريبة على أرباح  -
 الشركات

 الضريبة على األسهم -
 الضريبة على الحصص -

 

 حقوق الملكية -
 حقوق الملكية الفكرية -

 

 واقع السوق 11

 درجة تدخل الحكومة عبء االستيراد عبء التصدير المنافسة قوانين مكافحة االحتكار
 عدد الوثائق الالزمة للتصدير -  

 عدد التوقيعات الالزمة للتصدير -
 .كافة الوقت الالزم إلكمال إجراءات التصدير -

 لالستيرادعدد الوثائق الالزمة  -
 لالستيرادعدد التوقيعات الالزمة  -
 .كافة لالستيرادالوقت الالزم إلكمال إجراءات  -

 االستثمار الحكومي -
 ملكية الشركة للشركات االستثمارية -
 القيود على الرخص -
 ملكية البنوك -
 التحكم في األسعار -
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 االقتصاديمؤشر الريادة العالمي حسب منظمة التعاون والتنمية : (تابع) 8 الجدول
 

 الوصول للتمويل 11
 سوق األوراق المالية الوصول إلى رأس المال االستثماري سهولة الوصول إلى أموال المقرضين

 التصنيف االئتماني للدولة -
 حجم االئتمان للقطاع الخاص -
 سهولة الوصول لالئتمان -
 سعر الفائدة -

 توفر رأس المال االستثماري -
 الجديدة أو حديثة العهد توفر رأس المال االستثماري للشركات -

 االستحواذ -
 قيم األسهم المصدرة نسبة إلى الناتج المحلي -
 فعالية السوق المالي -
 حماية المستثمرين -
 القيمة السوقية لألسهم الجدية المصدرة -
 حجم التداول في السوق المالي نسبة إلى سعر الفائدة -

 المعرفة وانتشارتطوير  11
 توفر التكنولوجيا والعائد منها المعلومات غير التجاريةنقل  أنشطة البحث والتطوير

 اإلنفاق الخاص على البحث والتطوير -
 اإلنفاق العام على البحث والتطوير -
 إنفاق الجامعات على البحث والتطوير -
 التعاون الدولي في براءات االختراع -
 عدد براءات االختراع -

 الخاص البحث في مؤسسات التعليم العالي والممول من القطاع -
 حصة براءات االختراع المملوكة من قبل الجامعات -
 التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص -
 الشركات الخاصة والمتوسطة والتي تضع التعاون كمصدر لالبتكار -

 العائد من التجارة االلكترونية -
 استخدام الشركات للخدمات الحكومية االلكترونية -
 تصاالتاإلنفاق على  تكنولوجيا المعلومات واال -

 

 القدرات الريادية 11
 الهجرة (المهارات الريادية)تعليم الريادة 

 عدد الطلبة في المرحلة الثانوية -
 جودة نظام التعليم -
 تلقي تدريبات عن الريادة أو البدء في عمل خالل المرحلة المدرسية -
 تلقي تدريبات عن الريادة أو البدء في عمل بعد المرحلة المدرسية -

 األجنبيةتدفق العمالة  -
 نسبة المهاجرين ذوي العمالة الماهرة -
 أرصدة العمالة األجنبية -
 

 ثقافة الريادة 61
                   الرغبة في العمل لحسابه الخاص -
 الخوف من الفشل يمنع البدء بعمل -
 في عمل ءالظروف مناسبة للبد -

 النية في الريادة -
 الدافع للريادة -
 مخاطر الفشل -

 الريادة بين المدراء -
 الريادة أساسية لتحقيق الثروة -

 في عمل ءالظروف مناسبة للبد -
 الصورة العامة للمجتمع لدى الريادي -
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 التنافسية 811
، ملمختلف دول العا فيسية وترتيبها التي تدرس مؤشرات التناف ها،وأشمل هم التقاريرأمن  تقرير مؤشر التنافسية العالمي ُيعدُ 
 ويصنف 4112، منذ عام (World Economic Forum)تقرير سنوي يصدر عن المنتدى االقتصادي العالمي هو و 

قام  (. Elsa V. Artadi)و  (Xavier Sala-i-Martin) التقرير الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل 
يقوم  . (دولة 022( معظم دول العالممؤشرات التنافسية لبحساب  4105خير عام في تقريره األالمنتدى االقتصادي العالمي 

 لتنافسية بوصفها مجموعة من السياسات والعوامل التي تحدد مستوىل هحتساب درجات المؤشر في إطار تعريفإالتقرير ب
ميعها صورة ج كّونت فئة أساسية، تمثل الدعائم األساسية للتنافسية، والتي 04إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع بيانات 

والصحة  ، وبيئة االقتصاد الكلي،اإلبداع، و البيئة المؤسساتية :اآلتيةوتتمثل الدعائم بالمواضيع ، شاملة للوضع التنافسي
 والتعليم األساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية

 . (9)كما في الجدول  اإلبداعلسوق، ومدى تقدم األعمال و التكنولوجية، وحجم ا
 

 مؤشرات التنافسية العالمية حسب المنتدى االقتصادي العالمي: 9الجدول 
 

 البيئة المؤسساتية1 .
 الحكومي( المؤسساتي)عبء التنظيم  حقوق الملكية

 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية المنازعات حماية الملكية الفكرية
 كفاءة اإلطار القانوني في التصدي لعدم التقيد باألنظمة تحويل األموال العامة

 شفافية عمليات اتخاذ القرارات الحكومية ثقة الجمهور بالسياسيين
 تكاليف أعمال اإلرهاب والتخريب استقالل القضاء

 والجريمة تكاليف أعمال العنف المحسوبية في اتخاذ القرارات من قبل المسئولين الحكوميين
 الجريمة المنظمة الهدر في اإلنفاق الحكومي
 مجالس إدارة الشركات( نجاعة)فاعلية  مصداقية الخدمات الشرطية
 حماية مصالح األقليات من الشركاء السلوك األخالقي للشركات

 حماية المستثمرين( مدى متانة)قوة  متانة معايير التدقيق واإلبالغ عن المخالفات
 التحتية البنية 11

 جودة البنية التحتية للنقل الجوي جودة البنية التحتية العامة في البلد
 جودة التزويد الكهربائية جودة الطرق

 من السكان 011عدد مشتركي التلفون المحمول لكل  جودة البنية التحتية لسكك الحديد
 من السكان 011 عدد خطوط التلفون الثابت لكل جودة البنية التحتية للموانئ البحرية

 بيئة االقتصاد الكلي 11
 الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي نسبة الموازنة الحكومية من الناتج المحلي اإلجمالي

 التصنيف االئتماني للبلد المدخرات الوطنية اإلجمالية من الناتج المحلي اإلجمالي
  (التغير السنوي كنسبة مئوية)نسبة التضخم 

 والتعليم األساسي الصحة1 1
 االيدز/ تأثر قطاع األعمال بمرض نقص المناعة المكتسبة من السكان 011111لكل / حاالت اإلصابة بالمالريا

 مولود حي 0111وفيات الرضع، الوفيات من الرضع بين كل  تأثر قطاع األعمال بمرض المالريا
 على قيد الحياة، بالسنوات الكاملةتوقع البقاء  من السكان 011111لكل / حاالت اإلصابة بالسل

 جودة التعليم األساسي تأثر قطاع األعمال بمرض السل
 نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي (االيدز)إنتشار مرض نقص المناعة المكتسبة 
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 التعليم العالي والتدريب1 1
 جودة إدارة المدارس نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي، اإلجمالي 
 الوصول لإلنترنت في المدارس نسبة االلتحاق بالتعليم العالي، اإلجمالي 

 توفر خدمات البحث والتدريب جودة النظام التعليمي
 مدى تدريب الموظفين جودة التعليم في مجال الرياضيات والعلوم

 فعالية أسواق السلع1 6
 للتمكن من بدء مشاريع األعمال( الفترة)عدد األيام المطلوبة  (الداخلية)شدة المنافسة المحلية 

 كلفة السياسات الزراعية مدى هيمنة السوق
 مدى إنتشار وجود العوائق التجارية فعالية سياسة مكافحة االحتكار

 النسبة المئوية للتعرفات التجارية من الرسوم تأثير الضرائب على الحوافز لالستثمار
 إنتشار الملكيات األجنبية من األرباحإجمالي معدال الضرائب، كنسبة مئوية 

 تأثير قوانين األعمال التجارية على  االستثمار األجنبي المباشر عدد اإلجراءات المطلوبة لبدء مشروع لألعمال
 درجة توجيه العمالء عبء اإلجراءات الجمركية

  النسبة المئوية للواردات من الناتج المحلي اإلجمالي
 فعالية سوق العمل1 7

 األجور واإلنتاجية التعاون في عالقات أصحاب العمل والعمال
 االعتماد على اإلدارة المهنية المرونة في تحديد األجور
 قدرة البلد على االحتفاظ بالمواهب والعقول (إنهاء الخدمات/ الطرد)ممارسات التعيين والفصل 

 البلد على اجتذاب المواهب والعقول من الخارجقدرة  تكاليف العمالة الفائضة، عدد األسابيع من المرتبات
 نسبة النساء في سوق العمل، نسبتهن للرجال تأثير الضرائب على الحوافز للعمل

 تطور سوق المال1 8
 (االستثماري)توفر رأس المال المغامر  توفر الخدمات المالية

 متانة أوضاع البنوك القدرة على تحمل تكلفة الخدمات المالية
 تنظيم أسواق األوراق المالية التمويل من خالل سوق األسهم المحلية

 مؤشر الحقوق القانونية سهولة الحصول على القروض
 الجاهزية التكنولوجية1 9

 اشتراكات اإلنترنت عريض النطاق الثابت (آخر ما توصلت له التقانة)توفر التقنيات الحديثة 
 عرض النطاق الترددي اإلنترنت الدولى الشركاتاستيعاب التكنولوجيا على مستوى 

 من السكان 011/ اشتراكات النطاق العريض المتنقل  االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا
  نسبة استخدام األفراد لإلنترنت 

 حجم السوق1 1.
 (بالمليارمعادل القوة الشرائية )الناتج المحلي اإلجمالي  مؤشر حجم السوق المحلية
 الصادرات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي مؤشر حجم السوق األجنبي

 مدى تطور قطاع  األعمال1 ..
 على التوزيع العالمي( التحكم)السيطرة  عدد الموردين المحليين
 تطور عمليات اإلنتاج جودة الموردين المحليين
 التسويق( مدى)حجم  حالة التنمية العنقودية

 لتفويض السلطات( القابلية)الرغبة  المزايا التنافسيةحالة 
  اتساع سلسلة القيمة
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 اإلبداع 1 1.
 المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة القدرة على اإلبداع 

 توفر العلماء والمهندسين جودة مؤسسات البحث العلمي
 لكل مليون من السكان/ االختراع، التطبيقاتبراءات  نفقات الشركات على البحث والتطوير

  التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير
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 الرابعالفصل 
 

 والريادة والتنافسية  اإلبداعالعالقة بين 
 

 وعالقتها بمؤشرات الريادة اإلبداعمؤشرات  11.
والريادة، فالريادة بكل تأكيد من  اإلبداعننا ال نستطيع تجاهل الترابط الكبير بين مؤشرات إ، فاإلبداععند الحديث عن 

فكار الريادية األ ويمكن تقييم.  السلع والخدماتبداعات جديدة في إلى إالهامة وهي ضرورة ملحة للوصول  اإلبداععناصر 
ن العديد من مؤشرات ألذلك نجد   .رباحالمضافة واأللى زيادة في القيمة إلى قيمة سوقية تؤدي إبقدرتها على التحول 

 :مبين ادناههي نفسها مؤشرات للريادة كما هو  اإلبداع
 

 يضا مؤشرات للريادةأالتي هي  اإلبداعمؤشرات 
 القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية .0
 بمشروع للبدءالالزمة  اإلجراءاتفي مشروع أو  البدءسهولة  .4
 العاملة في مجال تكنولوجيا المعلوماتعدد المؤسسات  .3
 براءات االختراع المشتركة .2
 نسبة الطالب للمدرس في فلسطين .5
 عدد الطالب في الغرفة الصفية الواحدة .1
 ترتيب فلسطين في امتحان الرياضيات .7
 براءة االختراع .1
 نفاق على البحث والتطويرحجم اإل .1

 االسري لتكنولوجيا المعلومات ستخدامحجم اإل .70
 نفاق على تكنولوجيا المعلومات من قبل القطاع الخاصحجم اإل .00

 
 وعالقتها بمؤشرات التنافسية اإلبداعمؤشرات  114

لى السوق إتنافسية اقتصاد ما بقدرته على تقديم منتجات جديدة ومبتكرة تقاس و بشكل مباشر مع التنافسية،  اإلبداعيرتبط 
 .دناهأهو مبين هي نفسها مؤشرات للتنافسية كما  اإلبداعن تكون العديد من مؤشرات ألذلك من الطبيعي . المحلي والعالمي

  
 يضا مؤشرات للتنافسيةأالتي هي  اإلبداعمؤشرات 
 القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية .0
 بمشروع للبدءالالزمة  اإلجراءات أوفي مشروع  البدءسهولة  .4
 نسبة الطالب للمدرس في فلسطين .3
 الطالب في الغرفة الصفية الواحدةعدد  .2
 ترتيب فلسطين في امتحان الرياضيات .5
 لألدبينسبة طلبة العلمي  .1
 الجامعات عدد .7
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 براءة االختراع .8
 هجرة العقول والكفاءات  .9

 عدد طلبة الماجستير .01
 الدكتوراهعدد طلبة  .00
 نفاق على البحث والتطويرحجم اإل .04
 براءات االختراع المشتركة .03
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 الخامسالفصل 
 

 في فلسطين اإلبداعمعيقات 
 

جهد فردي يمكن فصله  أوليس عملية فردية  اإلبداعن أال إ، اإلبداععملية  ساسية فياأل الركائزهم أري العنصر البش ُيعد  
عن البيئة المحيطة، بل يعتبر نتاج عملية تفاعلية وتشاركية بين عناصر مختلفة بعضها داخلي خاص بالمؤسسة التي تقوم 

 . اإلبداع، وبعضها خارجي متعلق بالبيئة الخارجية التي تحيط بعملية اإلبداعب
 
في  اإلبداعلى كل العناصر المختلفة التي تشكل منظومة إنه من الضروري التطرق إ، فاإلبداععند الحديث عن معوقات و 
جل تطوير قدراته على أساسي للمعرفة التي يحتاجها الفرد من من النظام التعليمي الذي يشكل الرافد األ بتداءا إ ،ي بلد ماأ

طار حكومي داعم ومشجع إنظمة والقوانين المحفزة لالبتكار، ووجود لى البيئة المؤسساتية والمتعلقة باألإ، اإلبداعالتفكير و 
خاصة تلك المتعلقة  اإلبداعالبنية التحتية الالزمة لتطوير منظومة  كذلكفنية،  أولعملية االبتكار سواء من ناحية مادية 
ها والتي من شأنها توفير الدعم عمال نفسالبيئة الداخلية الخاصة بمنشآت األ خيراا أبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و 

 . والبحث والتطوير اإلبداعتوفير المناخ المناسب داخل المؤسسة الذي يحفز الموظفين على و  ،المادي والتكنولوجي
 

 في فلسطين اإلبداعالتي تشكل منظومة لى متعلقة بالمؤسسات و األ :رمن خالل وجهتي نظ اإلبداعمعيقات  يمكن دراسة
ما وجهة النظر أ .اإلبداعالخاصة بلى المؤشرات إجل الوصول أمن الدراسة  هذهألغراض موضوع  معظمهازيارة والتي تم 

ستبانة تحتوي على مجموعة من االثانية فقد حصلنا عليها من عينة من شركات القطاع الخاصة والتي تم تزويدها ب
 .جل االجابة عليهاأمن  اإلبداعالمعيقات الخاصة ب

 
 اإلبداعمن وجهة نظر المؤسسات التي لها عالقة بنظام  اإلبداعقات يمع 11.

في فلسطين  اإلبداعساسية لمنظومة الركيزة األ ،اإلبداعلى مؤشرات إالمؤسسات التي تم استهدافها من أجل التوصل تشكل 
حاضنات تكنولوجية، و ات، منظمة المعلو أشركات  أواتحادات صناعات و وتتنوع بين مؤسسات حكومية وشبه حكومية، 

في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر هذه المؤسسات  اإلبداعمن الممكن تلخيص المعيقات الخاصة ب  .مؤسسات رياديةو 
 :اآلتيةبالنقاط 

وجود العديد من المؤسسات العاملة على الرغم من  ؛(Innovation System) اإلبداعنظام متكامل خاص ب وجودعدم  .0
طار موحد تتكامل عناصره فيما إ أون هذه المؤسسات ال تسير وفق نظام واحد أوالريادة واالبتكار، اال  اإلبداعفي مجال 

فكل مؤسسة  . ذات مدخالت ومخرجات واضحة اإلبداعوايجاد منظومة خاصة ب اإلبداعجل تحفيز عملية أمن  ،بينها
يكاد يكون غير موجود فيما بينها مما يؤدي الى ضياع الجهود،  أوخرى والتواصل ضعيف تعمل بشكل منفصل عن األ

 . وضعف في المخرجات
من المواضيع الحديثة في المجتمع الفلسطيني  اإلبداعن موضوع إ ؛لدى القطاعات المختلفة اإلبداعبأهمية  قلة الوعي .4

لذلك الحظنا   .خرىأية لم تغب يوما عن واقعنا ومؤسساتنا ولو بمسميات ومفاهيم اإلبداعنشطة ن األأعلى الرغم من 
لى إ الخاطئةلى النظرة إذلك يعود بشكل رئيس  . عن معظم مؤسساتنا العامة والخاصة انهميته غائبأو  اإلبداعن مفهوم أ
رة ال تستطيع الشركات والمؤسسات امكانات مادية وتكنولوجية كبيو لى مصادر إعملية معقدة بحاجة  اإلبداعن عملية أ
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لى تحسين في إنظر لها كنشاط ثانوي ال يؤدي ين هناك العديد من المؤسسات التي أالفلسطينية توفيرها، كما 
 . المخرجات

لى إفي دولة ما دون التطرق  اإلبداعنشاء منظومة إال يمكن الحديث عن  ؛اإلبداعلمنظومة  ضعف الدعم الحكومي .3
ضعف  على  اإلبداعلقد اجمعت معظم المؤسسات الخاصة ب  .تلعبه المؤسسات الحكومية في ذلك الدور الهام الذي

وهنا ال بد   .فلسطينفي  اإلبداعقادر على االرتقاء بموضوع  ءهفعالية وكفا يبداعي ذإنشاء نظام إالدور الحكومي في 
 :لى عدة نقاطإمن االشارة 

  نشطة البحث والتطوير خاصة أسواء فيما يتعلق ب ؛اإلبداعال يوجد دعم حكومي مادي واضح ومتواصل لعمليات
بداعية إالشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع و ية وتوفير الدعم المادي لها، اإلبداعفي الجامعات، رعاية االفكار 

، حث المؤسسات على اإلختراع وتسجيل اإلختراعاترصد ميزانية لتقديم المساعدات الفنية والمالية لو مشتركة، 
 . تخفيض المصروفات عن المؤسسات عند اتخاذهم الخطوات الالزمة لحماية حقوق الملكية الفكريةو 

  القوانين الخاصة بحماية بوذلك يتمثل بشكل رئيس  ؛اإلبداعضعف االطار القانوني الخاص بتشجيع وحماية
نشتطها أنخفاض رغبة الشركات في تطوير إلى إيؤدي  والذي  .حقوق الطبعالملكية الفكرية، براءات االختراع، 

في القوانين المحفزة للبحث العلمي  اا ن هناك ضعفأكما . البحثية والتطويرية خوفا من سرقتها من قبل المنافسين
 .اإلبداعو 

 الذي يحتوي على العديد من  (2)وذلك واضح في الجدول  ؛المؤسسات العامة نقص توفير المؤشرات من
 . من الواجب توفيرهاوالتي  اإلبداعالمؤشرات الخاصة ب

نشاء صندوق خاص برعاية اإلبداع والذي يتبع مباشرة للمجلس إب مؤخراا ن دولة فلسطين قامت ألى إمن الجدير باالشارة  .2
ساسي للمعرفة، حيث ما زالت فلسطين خاصة في الجامعات التي تعتبر المصدر األ بنظام التعليم في على لالبداعاأل

على الرغم من  ،اإلبداعلى جامعات ريادية ومحفزة على إالجامعات تعتمد على طرق تقليدية في التعليم ولم تتحول 
 . خيرة في سبيل ذلكالجهود التي تبذلها في الفترة األ

ية وبالتالي اإلبداعن يحد من تصدير السلع أوالذي من شأنه  ؛قتصاد الفلسطينيفي اإل اإلسرائيلي االحتالل تحكم .5
حركة التواصل ما بين عناصر  باالضافة إلى . يةاإلبداعنشطة نخفاض الحافز لدى المستثمر الفلسطيني للقيام باألإ

جعل من الذي ستقرار السياسي عدم اال باإلضافة الى . المحلية والدولية وخاصة في ما يتعلق بالعنصر البشري اإلبداع
ن يضعف تدفق االستثمارات أنه أمن المخاطرة، والذي من ش اا كبير  اا قدر  يحمل اا ي فلسطين مناخفالمناخ االستثماري 

 .لى السوق المحليإجنبية والتي تعتبر مهمة جدا في نقل التكنولوجيا والمعرفة األ
 

 من وجهة نظر القطاع الخاص اإلبداعقات يمع 111
ية في مختلف القطاعات، كونه المسؤول عن اإلبداعفكار والمنتجات ل عن تطوير األو يعتبر القطاع الخاص المسؤول األ

ُيعد  لذلك   .ذا ما استثنينا الخدمات العامة التي تقدمها الدولةإنتاج السلع والخدمات المحلية في االقتصاد الفلسطيني إ
، فهذه المعيقات هي التي تحد من ةعلى مستوى المنشأ اإلبداعالمعيقات الخاصة بقدر على تشخيص القطاع الخاص األ

 .عموماا  نتاج السلع والخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة للمنشأه واالقتصادإقدراته على 
تحتوي على مجموعة من  استمارة عدادإتم على مستوى المنشأه  اإلبداعالمعيقات الخاصة ب برزألى إجل الوصول أمن 

على مجموعة  االستمارةتوزيع تم م ومن ث . (01)لى داخلية وخارجية كما هو واضح في الجدول إالمعيقات، تم تصنيفها 
 . برز هذه المعيقات من وجهة نظرهمأجل معرفة أمن المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص من 
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، اإلبداعساسية التي تحد من قدراتهم على قات الخارجية تعد العقبة األيالمعن ألى إشارت ن غالبية الشركات أألنتائج اتظهر 
نسبة كبيرة  كذلك . ية لالبداعسساوبشكل رئيس عدم وجود قاعدة تكنولوجية ومعرفية في فلسطين والتي تعتبر المنصة األ

ما أ  .بر مكلفة حسب وجهة نظرهموالتي تعت اإلبداععدم وجود تمويل من خارج المؤسسة لعملية  لىإشارت أمن المؤسسات 
لى نقص المعلومات حول التكنولوجيا لدى المؤسسة، إكبر من المؤسسات أشارت بخصوص المعيقات الداخلية، فالنسبة األ

هم المعيقات الداخلية أيأتي وفيما  داخل المؤسسة من نقص المعلومات عن السوق، وكذلك نقص التمويل لالبتكار
 .ليها الدراسة المذكورةإشارت أوالخارجية التي 

 
  الداخلية والخارجية اإلبداعمعيقات : 1.الجدول 

 

 النسبة ةالمعيقات الداخلي
%23.1 نقص التمويل داخل المؤسسة  

%22.3 المؤسسة توفر الكفاءات داخلعدم   

%68.7 كافية لدى الشركة بتكارات سابقةإبسبب وجود  لالبتكارال يوجد حاجة   

%22.3 لدى الشركة التكنولوجياحول نقص المعلومات   

%22.0 لدى الشركة نقص المعلومات عن السوق  

  المعيقات الخارجية

%21.0 خارج المؤسسةأي مصدر من التمويل من  عدم توفر  

%26.1 للدولة تكنولوجيةعدم وجود قاعدة   

 62.0% عدم وجود قاعدة معرفية للدولة

 53.0% بتكاراإلفي عملية  هشريك للتعاون مع إيجادصعوبة 

 61.0% لالبتكارالتكاليف العالية 

%38.1 ضعف المنافسة في السوق  

 55.0% من وجود طلب على السلع المبتكرة التأكدعدم 

 55.0% اإلبتكارات الجديدةبسبب عدم وجود طلب على لإلبتكار ال يوجد حاجة 
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 السادسالفصل 
 

 التوصيات        
 

. ةالمختلف اإلبداعمن خالل مؤشر سنوي يقيس عناصر  وذلك ؛"العالمي اإلبداعمؤشر "تواجد فلسطين على قائمة  .0
ي في اإلبداعيضا من مقارنة النشاط أع العالمي، ويمكن داسيمكن هذا المؤشر من تصنيف فلسطين على قائمة االب

 .العالم دول معفلسطين 
 

نشطة أ)في فلسطين  اإلبداعالتقدم في منظومة  أوالتطور  مستوىيعطي صورة عن  ؛االبداع سنوياتوفير مؤشرات  .4
في  اإلبداعمام تطور أالمعيقات  أوالضعف  التعرف على نقاط و ، (، انتاج المعرفةاإلبداع، مخرجات اإلبداع
الخطط التطويرية المفصلة والتي تعالج نقاط  جل وضعأات العالقة من الجهات ذ مساعدةنه أمن ش والذي. فلسطين

 .ومؤشراته المختلفة اإلبداعالخلل في تطور نظام 
 
 لها اا كمي اا مقياس نجدالمحلية لم  اإلبداعهناك مجموعة من مؤشرات اعداد مؤشرات كمية لبعض المؤشرات النوعية؛  .3

لدى المؤسسات ذات  (ية، البنية التحتيةاإلبداع، التجارة الخارجية للمنتجات اإلبداعالبيئة المؤسساتية، الشراكة في )
ذا إن باستطاعتها توفيره أو  اتالمؤشر  ههذلكدت وجود النشاط الخاص أن هذه المؤسسات أعلى الرغم من   .العالقة

جل أالخطط الالزمة من  ن تقوم بوضعأالجهات ذات العالقة لذلك يجب على   .مكانات المادية والفنيةتوفرت اإل
التعليم العالي، التربية و خص بالذكر المؤسسات الحكومية مثل وزارة أوهنا  ،للمؤشرات المطلوبةمقاييس كمية توفير 

 . تكنولوجيا المعلوماتوزارة االتصاالت الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون مع على لالبداع، و والمجلس األ
 
تنسيق ما بين اللى إ يحتاج توفيرهاالتي  اإلبداعهناك العديد من المؤشرات الخاصة بالتنسيق مع الشركاء في اإلبداع؛  .2

لى المؤشر الخاص بحجم إجل الوصول أعلى سبيل المثال من و  ،الجامعات والقطاع الخاصو المؤسسات الحكومية 
تكارات جديدة، يجب التنسيق ما بين االتحادات الصناعية نتاج ابإالشراكة ما بين القطاع الصناعي والجامعات في 

بداع كجهة حكومية راعية ومنظمة لالبداع على لإلن المجلس األإلذلك ف. المختلفة وبين مختلف الجامعات المحلية 
في حساب مثل هذه المؤشرات من خالل التواصل مع مختلف الجهات ذات  اا ريادي اا في فلسطين مطالبة بأن تلعب دور 

 .العالقة
 
لدى المختلفة القدرات الريادية قياس  الكبيرة في هميتهماأل ؛لتنافسيةوالمي للريادة عاالمؤشر الوضع خطة لتوفير  .5

جل أمن و  . لعربية والعالميةقتصاد والصناعات الفلسطينية مقارنة بالدول ا، وقياس مدى تنافسية اإلعناصر المجتمع
لى منظمة التجارة العالمية إلى االنضمام إننا نتطلع وبشكل كبير أالفلسطيني خاصة  قتصادلإل تنافسيةمعرفة القدرة ال

مام فتح أقدرة عناصر االقتصاد المختلفة على المنافسة على و  ،لفلسطينياالقتصاد ا يجابي علىها اإلوالذي يعتمد تأثير 
 . ي على مدى قدرة االقتصاد الفلسطيني على مواجهة الضغوط التنافسية من الدول االعضاءأ، جنبيةللسلع األاالسواق 

عملية إمتالك المؤسسات الصناعية لعناصر الملكية  ننا نوصي بتشجيعإف ؛على مستوى الصناعات الفلسطينية .1
ما إذا كانوا يمتلكوا  تحديد ومساعدتهم على الملكية الفكرية التي في حوزتهم توعية المؤسسات الصناعية بعناصرو ، الفكرية

بسياسات الحكومة والوزارات في تعريف الشركات و  ،وكيفية تقييمه كأحد عناصر رأس المال أحد عناصر الملكية الفكرية
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لالختراعات والمنتجات االبتكارية من أجل تنظيم معارض وقيام الصناعات المختلفة ب، وبراءات االختراع الملكية الفكرية
تشجيع البحث العلمي الصناعي من خالل عمل مجلة للبحث العلمي يعتمد النشر و المساهمة في تسويقها محليا وخارجيا، 

راكة مع الجامعات فيما يخص البحث العلمي والحصول على براءات شمادية، وضرورة تعزيز الالحوافز الفيها على 
 . ختراعإلا
 
بالتنسيق  اإلبتكاراتو  البحث العلمي لتنشيط اتإعداد وتبني سياسب هليقيام الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع األ .7

فنياا ومالياا في كيفية  مساعدة الشركاتقيام الحكومة بو  ،األهلي بين الوزارات فيما بينها مع القطاع الخاص والقطاع
ستغال تخفيض المصروفات عن المؤسسات عند ، و عالمياا و لديهم محلياا  الفكريةل وتسويق عناصر الملكية حماية وا 

 .اتخاذهم الخطوات الالزمة لحماية حقوق الملكية الفكرية
  

فكار والمشاريع والتي تقوم بمساعدة األ "”Innovation Support Servicesإنشاء خدمات لتشجيع اإلبتكار ضرورة  .8
القيام بربط المبتكرين والمستثمرين و ية ومدى نجاحها، اإلبداعتقييم المخاطر الخاصة بالمشاريع و ية الواعدة، اإلبداع
ن يقلل من أنه أتقديم النصح والتوجيه الالزم للمبتكرين والذي من شو ار الريادية، كجل توفير الرعاية المادية لالفأمن 

لمبتكرين والمخترعين على دراية بالخطوات اإلجرائية خلق أجيال جديدة من او احتمالية فشل المشروعات االبتكارية، 
ستغالل إبتكارهم  . بالمشاريع االبتكارية ء، وتوفير االجراءات االدارية والقانونية الالزمة للبدوكيفية إدارة وا 
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