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امللخص:
تهدف هده الدراسة إلى تقديم نظرة عامة عن أهمية حوكمة الشركات في تشجيع وتفعيل اإلبداع واالبتكار ،باعتباره املحرك الرئيس ي للنمو وعلى
املدى الطويل ،كما تتجلى أهمية الدراسة في كيفية وضع منهجية مدروسة لتمكين الشركات من تبني االبتكار عبر إبراز دور الحوكمة في تمكين النظام
املؤسس ي الذي يدعم االبتكار وينميه ،من أجل خلق التميز وضمان االستمرارية والبقاء.
نعرض من خالل دراستنا آخر اإلحصائيات ملؤشر االبتكار العالمي ،ومؤشراته الفرعية املتمثلة في -1 :القدرة على االبتكار-2 ،جودة مؤسسات
البحث العلمي -3 ،إنفاق الشركة على البحث والتطوير-4 ،تعاون جامعات-صناعة ،في مجال البحث والتطوير -5،إمتالك الحكومة ملنتجات
التكنولوجيا املتقدمة -6 ،توافر العلماء واملهندسين -7،طلبات براءات االختراع ،وذلك تبعــا لتقريـر التنافسي ــة العاملية( )2018-2017الصادر عن
املنتدى االقتصادي العالمي ،نحدد من خاللها ترتيب مجموعة الدول األولى واملتصدرة لقائمة مؤشر االبتكار ومؤشراته الفرعية ،وكذا ترتيب الجزائر
عامليا ومقارنتها ببعض الدول العربية :قطر ،اإلمارات العربية املتحدة ،السعودية ،البحرين ،املغرب ،تونس ومصر .كما نعرض النتائج الرئيسية للدراسة
االستقصائية التي أجرتها ديلويت(مركز ديلويت لحوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط )-2016-عن أهمية دور االبتكار في إدارة املؤسسات ،وكيف
من شأن أنظمة الحوكمة املعززة أن تسهم في تحقيق االبتكار والنمو في املؤسسة.
استخدمنا في سبيل ذلك املنهج اإلحصائي الوصفي ،وكذا املنهج التحليلي ،من خالل جمع أهم البيانات املتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها ،وذلك
حسب مجموعة من التقارير ،وكذا مجموعة من الدراسات األكاديمية التي اهتمت بهذا املوضوع.
وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم اإلبداع واالبتكار أصبح من أهم املعايير التي تحدد درجة تميز املؤسسات بل أكثر من ذلك عامل محدد
الستمراريتها وبقاءها وذلك في ضل ما يميز بيئة األعمال اليوم من تغير سريع وشدة املنافسة ،وكيفية مساهمة الحوكمة املتطورة في النمو واالبتكار
داخل الشركات واملؤسسات .كما توصلنا إلى معرفة ترتيب الجزائر من حيت مؤشر االبتكار ،بحصولها على املرتبة  104عامليا (من بين  137دولة) متأخرة
بذلك عن باقي الدول العربية :قطر في املرتبة  21عامليا واألولى عربيا ،اإلمارات العربية املتحدة في املرتبة  25عامليا والثانية عربيا ،تتبعها اململكة العربية
السعودية في املرتبة  40عامليا والثالثة عربيا ،البحرين في املرتبة  45عامليا ،أما دول شمال إفريقيا فتقدمتها املغرب في املرتبة  94عامليا ،تليها تونس في
املرتبة  ، 99وأخيرا مصر في املرتبة  .109حيث اتضح لنا بأن الجزائر مازالت بعيدة االهتمام عن مفهوم ودور عملية االبتكار رغم كل ايجابياته ومزاياه،
نظرا لسوء التسيير والتخطيط ،وإهمال دور الحوكمة وآلياتها في دعم وتفعيل االبتكار في نظامها املؤسساتي .توصلنا أيضا وحسب استطالع ديلويت بأن
الشركات تدرك األهمية االستراتيجية لالبتكار ،بالرغم من أنها تواجه اليوم مناخا تطغو فيه املخاطر االستراتيجية بشكل واضح ،كما أن الشركات التي
تتأخر في منحنى االبتكار قد تقع بشكل سريع كفريسة ملا يعرف بنقيض االبتكار وهو االضطراب والتخلف.
ولذلك توص ي الدراسة بضرورة تحسين سياسات حوكمة الشركات ،وأهمية قيام مجلس إدارة الشركات بالتركيز على االبتكار ووضعه على قائمة
األولويات ،تخصيص جزء من أرباحها لدعم عملية االبتكار وأن ال تنحصر اهتمامات املجلس باإلدارة املالية والتشغيلية فحسب ،ألن الشركات التي ال
تتقن االبتكار لن تستطيع االستمرار وهو عامل رئيس ي الستشراق املستقبل ورصد املتغيرات املقبلة ومواكبتها وتعزيز استدامة أعمال الشركات وبالتالي
خلق وتحقيق التميز.
الكلمات املفتاحية :حوكمة الشركات ،االبتكار ،التميز ،الجزائر.
تصنيف جيل.O31, G34 :
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املقدمة:
سريع بفضل التطورات
تأكد تطورات العصر الجديد أهمية حوكمة الشركات نتيجة للثورة التكنولوجية الحديثة ،حيث يتغير العالم على نحو ٍ
التكنولوجية من حولنا ،وتتسارع موجات االبتكار املختلفة ،حيت تتفوق الشركات العاملية على حساب شركات أخرى في حال لم تقم األخيرة بتعزيز
عملياتها باالعتماد على االبتكار ،وخاصة في ظل امتداد عمليات الخدمات العابرة للحدود بين الدول ،مما يدفع الشركات إلى التغير والتكيف بسرعة أكثر
من أي وقت مض ى لتواكب هذه التغيرات .كما أن التحول إلى االبتكار يتطلب مؤسسات قادرة باستمرار على مراجعة قدراتها الذاتية وإعادة
هيكلتها(الوطن.)2018 ،
إن قضية التطورات التي يشهدها عالم املال واألعمال ،وفي مقدمتها بروز الشركات التي تحدث تغيرات جذرية في نماذج العمل التقليدية ،تؤكد على
أهمية قيام مجلس إدارة الشركات بالتركيز على االبتكار ووضعه على قائمة األولويات وأن ال تنحصر اهتمامات املجلس باإلدارة املالية والتشغيلية
فحسب ،حيث أن الشركات التي ال تتقن االبتكار لن تستطيع االستمرار(.باغ .)2018 ،وحيث تدرك االقتصادات الناشئة الحاجة إلى الحد من الفجوة
التكنولوجية وتحفيز القدرة االبتكارية .القدرة على اعتماد التكنولوجيا واالبتكار زيادة القدرة على البقاء هو تحدي جديد في بيئة األعمال.ويعد تحفيز
ً
االبتكار من خالل التكنولوجيا املتقدمة عامال أساسيا لتمكين تدفقات رأس املال عبر االقتصادات)Kayalvizhi & Thenmozhi, 2018(.
لذلك بات موضوع االبتكار اليوم بالغ األهمية في عالم شديد السرعة والتغير ،تسير فيه املجتمعات واملؤسسات الحديثة في خطى حثيثة من أجل
ً
تقدمها ،وتواجه فيه كثيرا من العقبات واإلشكاالت االقتصادية واالجتماعية والعلمية .وإن لحوكمة الشركات تأثيرا عميقا ومستمرا على توفير املوارد
وإدارة التغيير التكنولوجي ،وعلى تنمية الشركات بشكل أعم.)Visintin, Ozgen, Tylecote, & Handscombe, 2005(.

أهمية الدراسة:

ً
بناء على ما سبق ،ونظرا ألهمية مفهوم حوكمة الشركات واالبتكار على مستوى الشركات وحتى على املستوى العام تبرز أهمية موضوع البحث في
كيفية وضع منهجية مدروسة لتمكين الشركات من تبني االبتكار عبر إبراز دور الحوكمة في تمكين النظام املؤسس ي الذي يدعم االبتكار وتنميته ،من أجل
خلق التميز وضمان االستمرارية والبقاء.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 تحديد العالقة بين حوكمة الشركات وطبيعة وواقع اإلبداع واالبتكار ،ذلك من خالل معرفة مدى احتياجنا إلى حوكمة هذه التغيرات.



إجراء املزيد من االختبارات ملعرفة ما إذا كانت استراتيجيات وهياكل الحوكمة الحالية في مختلف الشركات ،إضافة إلى مبادئ الحوكمة
األساسية ال تزال مالئمة لتبني ابتكارات حقيقية وفعالة في ظل كل هذه العقبات القائمة والتغيرات املتتالية.
تسليط الضوء على واقع الجزائر والدول العربية بالنسبة ملؤشر االبتكار وترتيبها ،واستكشاف أهم الدول املتقدمة واملتخلفة في هذا املجال ،مع
دراسة وتبيان أهم األسباب واملعوقات ،سبل التقدم والنجاح في اعتماد حوكمة شركات ذات جودة لتشجيع وتعزيز مفهوم االبتكار داخل
الشركات.

إشكالية الدراسة:
بناء على سبق ذكره ،يمكن أن نلخص إشكالية لهذه الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي :إلى أي مدى تدعم حوكمة الشركات وتشجع االبتكار؟

فرضيات الدراسة:


إن حوكمة الشركات الجيدة تجعل من املمكن تحقيق االبتكار بشكل فعال .



االبتكار هو املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي املستدام وامليزة التنافسية.
لم تحقق الجزائر املستوى املطلوب فيما يخص حوكمة الشركات وال اعتماد ودعم مفهوم اإلبداع واالبتكار مقارنة بباقي الدول العربية ودول
العالم ككل.
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منهجية وخطة الدراسة:
بغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و إثبات صحة الفرضيات املقترحة من عدم صحتها استخدمنا املنهج اإلحصائي الوصفي ،وكذا املنهج
التحليلي ،من خالل جمع أهم البيانات املتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها ،وذلك حسب مجموعة من التقارير ،وكذا مجموعة من الدراسات األكاديمية
التي اهتمت بهذا املوضوع.
و لتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم تقسيمها إلى املحاور التالية:
املحور األول :مفاهيم أساسية حول حوكمة الشركات واالبتكار.
املحور الثاني :عالقة حوكمة الشركات باإلبداع واالبتكار.
املحور الثالث :واقع الجزائر والدول العربية بالنسبة ملؤشر االبتكار.

املحور األول :مفاهيم أساسية حول حوكمة الشركات واالبتكار
 .1حوكمة الشركات
تعددت التعريفات املقدمة ملصطلح حوكمة الشركات ،بحيث يدل كل تعريف على وجهة النظر التي تتبناها الجهة املقدمة له ،حيث:
 عرفها( )Shleifer & Vishny, 1997على أنها اآلليات التي يستخدمها أصحاب األموال للشركة لتأمين أنفسهم وتأكيد حصولهم على عائد
مقابل استثمارهم .
 عرفها) (Tylecote & Ramirez, 2006على أنها النظام الذي يتم من خالله التحكم في الشركات وتوجيهها  ،وجعلها مسؤولة أمام املساهمين
وأصحاب املصلحة اآلخرين.
1
 عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDبأنها :مجموعة من العالقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة و مجلس اإلدارة
وحملة األسهم وغيرهم من أصحاب املصالح(Alain & Christaine, 2003).
 عرفتها مؤسسة التمويل الدولية ، IFC2بأنها :النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها(.رزق)2007 ،
وأن فعالية حوكمة الشركات تعتمد في املقام األول على المشاركين في نظام الحوكمة()Yang, Jiao, & Buckland, 2017
حيث أن نظام حوكمة املؤسسة هو وسيلة من الوسائل التي تمكن اإلدارة من تسيير شؤون املؤسسة بما يحقق املنفعة لجميع فئات املتعاملين .هذه
الفئات تشمل الدائنين واملوردين واملتعاملين واملوظفين واألطراف األخرى التي تمارس املؤسسة أعمالها معهم .ونظام الحوكمة يصف كل التأثيرات التي
تؤثر على العمليات املؤسسية ،بما يشمل تعيين موظفي الضبط والرصد واملسؤولين عن عملية تنظيم انتاج وبيع املنتجات والخدمات .الحوكمة متعلقة
بـاملجموعة الكاملة للترتيبات القانونية والثقافية واملؤسسية التي تحدد ما يمكن أن تفعله املؤسسات العامة ومن يتحكم بها وكيف يمارس هذا التحكم
وكيف يتم تحديد أخطار وعوائد النشاطات التي تمارسها.
 .2االبتكار
يعتبر املفكر االقتصادي شامبيتر أول من استعمل هذا املصطلح سنة  1939بقوله أن االبتكار هو التغيير املنش ئ أو الضروري  .وقد حدد شامبيتر
خمسة أشكال لالبتكار( :سايبي)2014 ،


إنتاج منتوج جديد؛



وضع تنظيم جديد؛

 تبني طريقة إنتاج جديدة؛
 استخدام مصاريف جديدة للمواد األولية؛
 فتح سوق جديدة.
تعرف مؤسسة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDاالبتكار في املؤسسات على أنه مجموعة الطرق العلمية ،التكنولوجية ،التنظيمية ،املالية
والتجارية التي تمكن املؤسسة من طرح منتجات جديدة أو محسنة في السوق.
لقد أصبح االبتكار أحد متطلبات التنمية ومن بين أهم محركات االقتصاد بالنظر إلى الدور الفعال الذي يلعبه في تطوير املنتجات والعمليات
اإلنتاجية داخل املؤسسات.

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
IFC : International Finance Corporation

1
2
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من أبرز املفاهيم التي عرفها هذا املصطلح ،كلمة ابتكار بشكل عام تستعمل للداللة على كل ما هو جديد ،ومميز ،وفريد من نوعه وبشكل أدق االبتكار
هو  :العملية التي ينتج عنها كل ما هو جديد ،ويمس مختلف أنواع املنتجات وكذا طرق اإلنتاج.
و اعتبره آخرون على أنه :تطوير للمنتج وإدخاله إلى السوق أو إحداث تغيير جذري أو تدريجي لبعض العمليات فهو في األساس فعل تنظيمي للمشاريع
سواء في الشركات الصغيرة أو ذات الحجم الكبير التي ال تهدف إلى الربح.
مهما اختلفت املفاهيم و التعاريف ،إال أن االبتكار هو قدرة الشركة على التوصل إلى كل ما هو جديد ويضيف قيمة أكبر باملقارنة مع املنافسين أو هو
طرح منتج جديد في السوق أو استحداث طريقة جديدة في عملية اإلنتاج أو تقديم خدمة بشكل جديد تترض ي العمالء و تلبي تطلعاتهم(.البشير &
بوجحيش)2017 ،

املحور الثاني :عالقة حوكمة الشركات باإلبداع واالبتكار
 .1متطلبات الصناعة من نظام حوكمة الشركات من أجل االبتكار الناجح
افترض كل من تيلكوت وراميراز()Tylecote & Ramirez, 2006أن االبتكار يطرح أربعة تحديات على األقل لحوكمة الشركات والنظم املالية،
يمكن لكل منها أن يفي بها  ،بالنظر إلى القدرات أو الخصائص املناسبة:
• حداثة االبتكار :هل ينطوي منتج أو عملية ابتكار على ،أو يحتاج إلى طرق جديدة جذرية لتنظيم تطوره أو إنتاجه ،أو تكنولوجيات جديدة جذرية  ،و /
أو أسواق جديدة جذابة أو طرق بيع؟ يتطلب الجدية العالية ،خبرة عالية على مستوى الصناعة بين املتحكمين واملمولين.
إذا لم تكن لديهم مثل هذه الخبرة في مواجهة حداثة عالية  -فهم جيد للتكنولوجيات واألسواق ذات الصلة ،بما في ذلك تلك التي لم تستخدم بعد أو
دخلت  -لن تكون قادرة على تقييم خطط اإلدارة واستراتيجياتها بكفاءة  ،وتقديم أو رفض الدعم والتمويل وفقا لذلك.
• الحاجة إلى إعادة التشكيل :إلى أي مدى يجب إعادة تنظيم الشركة من أجل النجاح في االبتكار؟ في بيئات سريعة التغير ،هناك قيمة في القدرة على
إعادة تشكيل هيكل أصول الشركة وتحقيق التحويل الداخلي والخارجي الالزم.التجديد الجذري سيواجه بطبيعة الحال مقاومة قوية من داخل
املنظمة ،هذه املقاومة يمكن التغلب عليها بسهولة حيث يوجد ضغط قوي على قيمة املساهمين.
• رؤية االبتكار :ما مدى سهولة التحكم بالنسبة لالبتكار أو املمولين الذين ال يشاركون عن كثب في إدارة تطوير منتج أو عملية جديدة  ،للحكم على
املوارد التي يتم تخصيصها لها ،ومدى كفاءة ذلك؟ كلما كان مستوى الرؤية أقل ،كلما زاد عدد املراقبين الذين يحتاجون إلى معرفة محددة للشركة،
والتي يمكن تطويرها من خالل التفاعل مع الشركة.
• مالءمة االبتكار  :هل يمكن للشركة أن تضمن مباشرة (على سبيل املثال  ،عن طريق البراءات) أن الجزء األكبر من العوائد عليها يتراكم على املساهمين،
أو هل يميل االبتكار في الصناعة بطبيعة الحال إلى تضمين كميات كبيرة من التدفقات إلى أصحاب املصلحة اآلخرين؟
 .2حوكمة الشركات واالبتكار
لقد كان البحث في العالقة بين حوكمة الشركات وعملية االبتكار محدودا حتى اآلن ألن النظريات الرئيسية لحوكمة الشركات ال تدمج بانتظام
تحليل اقتصاديات االبتكار)Miozzo & Dewick, 2002(.
تتعامل حوكمة الشركات مع الطرق التي يعمل بها موردو التمويل للشركات لضمان تحقيق عائد على استثماراتهم.)Shleifer & Vishny, 1997(.
يلعب اإلطار الرئيس ي للوكيل ً
ً
محوريا في العديد من التحليالت حول حوافز اإلدارة واملساءلة (التي حفزها مفهوم بيرل ومينز لفكرة "فصل امللكية
دورا
عن اإلدارة" في مؤسسة األعمال الحديثة))Jensen & Meckling, 1976(.
توفر أدبيات حوكمة الشركات الرسوم التوضيحية من مجموعة متنوعة من اآلليات لحل مشاكل الوكالة  ،بما في ذلك تقاسم األرباح  ،والرصد
املباشر من قبل املجالس ،واملنافسة بين املديرين ،وسوق رأس املال ،و سوق االستحواذ .على هذا النحو ،فإنه يشير إلى الصعوبات التي يعاني منها
املمولين أن أموالهم ال تهدر في املشاريع غير الجذابة وتعتبر أن السوق وعمليات الفحص اإلدارية مصممة لتجنب ذلك .ومع ذلك  ،فهي ال تقدم تفسيرا
منتظما للظروف التي بموجبها سيقوم املدراء بإجراء استثمارات تعزز أو تثبط االبتكار.
في الواقع  ،وكما جادل  ،)O'Sullivan, 2000( O’Sullivanكانت النقاشات األنجلو أمريكية حول حوكمة الشركات تهيمن عليها نظرية املساهمين ،
املنافس الرئيس ي الذي تمثله نظرية أصحاب املصلحة .وعلى الرغم من االختالفات األخرى  ،تشترك كلتا النظريتين في افتراض تخصيص املوارد على أنه
األفضل والتركيز على أي طرف يجب أن يطالب بالباقي إذا كان سيتم تعزيز األداء االقتصادي .وقد تم بذل القليل من الجهد لفهم كيفية إنشاء هذه
املخلفات من خالل التنمية واستخدام املوارد اإلنتاجية .بطريقة مشابهة  ،تجاهل معظم البحوث التجريبية حول االبتكار قضايا استراتيجية الشركة
والهيكل.
على الرغم من أن النظم الوطنية لالبتكارات تتضمن التنظيم الداخلي للشركات واملؤسسات املالية كعوامل تشكل التعلم واالبتكار ،هناك القليل
من التفصيل حول االختالفات في أنماط امللكية ،التمويل ،وتساهم الهياكل اإلدارية والتنظيمية في توليد االبتكارات في العمليات واملنتجات.
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هناك بعض االستثناءات البارزة  ،بما في ذلك املساهمات التي استكشفت آثار حوكمة الشركات على االبتكار التكنولوجي وكيف يمكن أن تساعد
االختالفات في األنظمة الوطنية لحوكمة الشركات في تفسير األنماط الوطنية للتخصص القطاعي (1996 ،Lazonick and O'Sullivan؛ Tylecote
.) .)1999 ،and Conesa
هناك حاجة لتجميع هذين املجالين الواسعين من الدراسة :.خصائص االبتكار  -التوطين  ،التراكمية  ،خصوصية الشركة واملالءمة ،وهذا يعني
أن االبتكار يتطلب جهدا مستمرا  ،غير أن النتيجة ال تكون مؤكدة .لذا يجب أن تتوافق نظرية حوكمة الشركات مع طبيعة االبتكار.
يجب معرفة كيف لهياكل امللكية الخاصة وإدارة الشركات أن تولد الظروف املؤسسية لدعم التزام املوارد الستثمارات ابتكارية ال رجعة فيها .يوفر العمل
مرجعيا ً
ً
الذي قام به ً ،O’Sullivan
مفيدا في استكشاف هذه املسألة ،حيث تصور االبتكار كقضية استراتيجية .وباملثل ،فإن حوكمة الشركات
إطارا
ً
ليست مسألة تتعلق بما إذا كانت األرباح تذهب إلى املساهمين أو ما إذا كانت مصالح أصحاب املصلحة ممثلة تمثيال جيدا ،بدال من ذلك  ،بالنسبة
ألوسوليفان  ،ينصب التركيز على الطريقة التي تحدد بها االختالفات في هياكل حوكمة الشركات مدى السيطرة االستراتيجية في أيدي من لديهم الحوافز.
والقدرة على تخصيص املوارد الستثمارات غير مؤكدة وال رجعة فيها في مجال االبتكار .هذا هو أهمية املوضوع في الطريقة التي تؤدي بها العالقة املتبادلة
بين حوكمة الشركات واالبتكار إلى تطوير واستخدام املوارد اإلنتاجية.
إن السيطرة االستراتيجية هي في أيدي أولئك الذين لديهم الحوافز والقدرات على تخصيص املوارد الستثمارات غير مؤكدة وال رجعة فيها في االبتكار
ويتأثر ذلك بخصائص محددة مللكية الشركات ،الهيكل التنظيمي واإلداري ،اآلليات الداخلية لنشر املعرفة والروابط بمصادر املعرفة
الخارجية)Miozzo & Dewick, 2002(.
إن االبتكارات الجذرية تستخدم أصوال قابلة للتسويق  ،مثل رأس املال البشري العام أو املعرفة الخارجية  ،بدال من األصول الخاصة بالشركة
واملعرفة التي يجب تطويرها داخليا .بدال من ذلك  ،تحول االبتكارات املتزايدة التوازن نحو فرص التمويل طويلة األجل لتلبية املتطلبات الخاصة للعمالء.
من خالل دراسة آليات االبتكار على مستوى الشركات  ،يمكننا أن نفهم أنه على الرغم من أن أنظمة حوكمة الشركات قد تكون متماثلة بشكل واسع
بين مجموعات البلدان ،فإن االختالفات في سمات معينة من ملكية الشركات ،والتمويل  ،والهياكل التنظيمية واإلدارية وآليات نشر املعرفة داخل
الشركة قد تؤدي إلى أنواع مختلفة من أنشطة االبتكار.
يؤكد  Amore & Bennedsenإلى أن القيود املالية تعتبر سببا مهما لتكون حوكمة الشركة ضعيفة ما يؤدي إلى أنشطة براءات اختراع ضعيفة،
وتشير ال نتائج إلى أن سوء الحوكمة يؤدي إلى ابتكار أقل بكثير في مجال التكنولوجيا ،وتتسق هذه النتيجة مع مفهوم "الحياة الهادئة" الذي يفيد بأن
مديري الشركات ذات حوكمة سيئة يحصلون على منافعهم الخاصة بتفادي األنشطة التي تشكل ً
تحديا صعبا لهم أو تعطيال منهجيا.كما تتسق النتائج
مع تفسير القيود املالية ،حيث تواجه الشركات ذات اإلدارة السيئة صعوبات أكبر في زيادة رأس املال الالزم لالستثمار في مشاريع باهظة التكاليف مثل
التقنيات الخضراء .إن الشركات األفضل حوكمة تؤدي إلى إبتكار أفضل)Amore & Bennedsen, 2016(.

املحور الثالث :واقع الجزائر والدول العربية بالنسبة ملؤشر االبتكار
 .1نظام االبتكار الفعال وتقريرالتنافسية العالمي
أ .ترتيب دول العالم حسب مؤشر االبتكار
تشير النظرية االقتصادية إلى أن التقدم التقني هو مصدر رئيس ي لنمو اإلنتاجية ،وأن نظام االبتكار الفعال هو مفتاح هذا التقدم التقني ،ويشير
نظام االبتكار إلى شبكة املؤسسات والقواعد واإلجراءات التي تؤثر على الطريقة التي يكتسب بها البلد ،ويخلق وينشر املعرفة واستخدامها ،وتشمل
املؤسسات في نظام االبتكار الجامعات ومراكز البحوث العامة والخاصة ومراكز الفكر السياس ي ،وتشكل املنظمات غير الحكومية والحكومة أيضا جزءا
من نظام االبتكار إلى حد أنها تنتج أيضا معارف جديدة ،إن نظام االبتکار الفعال هو نظام یوفر بیئة تعزز البحث والتطویر ( ،)R & Dمما ینتج عنه
سلع جدیدة وعملیات جدیدة ومعرفة جدیدة ،وبالتالي یعد مصدرا رئیسیا للتقدم التقني(Chen & Dahlman, 2005).
وفي الوقت الراهن ،تنتج أغلبية املعارف التقنية في البلدان املتقدمة :أكثر من  70في املائة من براءات االختراع وإنتاج األوراق العلمية والتقنية معتمدة
للباحثين في البلدان الصناعية.
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الجدول( :)1ترتيب دول العالم حسب عنصراالبتكارتبعا لتقريرالتنافسية العالمي ()2018-2017

نالحظ من خالل الجدول رقم ،01 :وحسب تقرير التنافسية العالمي( ، (forum, 2017))2018-2017الصادر عن املنتدى
اإلقتصادي العالمي ،حصول سويسرا على املرتبة األولى فيما يخص عنصر االبتكار تليها كل من الواليات املتحدة األمريكية،
إسرائيل ،فنلندا وأملانيا على الترتيب ،ما يوحي باإلهتمام الكبير التي توليه هذه الدول لعنصر االبتكار كركيزة أساسية لدعم
وتحقيق النمو اإلقتصادي ،في حين تحصلت قطر على املرتبة  21 :و هي األولى على مستوى الدول العربية ،تتبعها اإلمارات العربية
املتحدة في املرتبة  25عامليا ،وهي مراتب جيدة نوعا ما بالنسبة لترتيب  137دولة على مستوى العالم ،أما دول شمال إفريقيا
فتقدمتها املغرب باملرتبة  ،94تليها تونس في املرتبة  ،99أما الجزائر فقد تحصلت على املرتبة  104عامليا ومصر ،109 :ما يفسر
التأخر امللحوظ في مجال اإلبداع واالبتكار ،وكانت املراتب األخيرة من نصيب كل من موريتانيا ودولة هايتي.
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ب .ترتيب الدول العربية حسب مؤشر االبتكار
الجدول( :)2ترتيب الدول العربية حسب مؤشر االبتكارومؤشراته الفرعية

املصدر :من إعداد الباحثين باإلعتماد على بيانات تقرير التنافسية العالمي ()2018-2017
عربيا ،بحلولها في املركز رقم ً 104
حصلت الجزائر على املركز رقم ( 11قبل األخير) ً
عامليا في مؤشر االبتكار  ،حسب تقرير التنافسية العالمي (-2017
 )2018الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي ،ويتضمن املؤشر ترتيب  137دولة ،بينهم  13دولة عربية ،وتصدرت سويسرا املؤشر ،فيما تصدرت
قطر الدول العربية التي تضمنها املؤشر بحلولها في املركز  21عامليا.
واعتمد املؤشر في معايير تصنيفه على سبعة مؤشرات فرعية لقياس مستوى االبتكار لدى الدولة محل الدراسة ،وهي -1 :القدرة على االبتكار-2 ،جودة
مؤسسات البحث العلمي -3 ،إنفاق الشركة على البحث والتطوير-4 ،تعاون جامعات-صناعة ،في مجال البحث والتطوير -5،إمتالك الحكومة
ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة -6 ،توافر العلماء واملهندسين -7،طلبات براءات االختراع.
 .2املؤشر املركب للبحت والتطوير واالبتكار
مكون املخرجات االبتكارين التكنولوجي وغير التكنولوجي ،باعتبار أن مخرجات االبتكار تتحدد في تطوير منتج ،أو عملية إنتاجية ،أو أسلوب
يضم ِ
تسويقي ،أو عملية تنظيمية(.مؤشراملعرفةالعربي)2016 ،
أ .نتائج الدول العربية في مؤشر البحت والتطوير واالبتكار
ُ
الدرجات العامة ملؤشر البحث والتطوير واالبتكار محدودية األداء العربي في هذا القطاع ،إذ من بين  22دولة لم تحصل سوى  7دول
كشفت
)اإلمارات وقطر والسعودية وتونس والكويت ولبنان والبحرين (على املتوسط فما فوق ،ولم تتجاوز أعلى الدرجات التي سجلت في دولة اإلمارات68.53
وتفاوتت باقي الدول في درجة بعدها عن املتوسط ،حيث كان أضعف أداء في ليبيا وجزر القمر والعراق )الشكل )1ويظهر هذا التوزيع أهمية األوضاع
التنموية في ازدهار حركة البحث والتطوير واالبتكار ،إذ تتميز املجموعة األولى ،املكونة في أغلبها من دول خليجية ،باالستقرار السياس ي واالجتماعي ،
وتشهد مستويات نمو اقتصادي ملحوظة ،على عكس املجموعة األخيرة التي تضم دول ضعيفة النمو ،وأخرى في حالة نزاعات.
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الشكل( :)1نتائج الدول العربية في مؤشرالبحث والتطويرواالبتكار

املصدر :تقرير املعرفة العربي  ،2016مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واملكتب اإلقليمي للدول العربية /برنامج األمم املتحدة اإلنمائي دبي ،اإلمارات العربية
املتحدة.

ب .نتائج الدول العربية في املحاور الرئيسية ملؤشر البحث والتطوير واالبتكار
في تأمل النتائج التفصيلية َ
املحاور الرئيسية ملؤشر البحث والتطوير واالبتكار ،يتبين وجود تقدم في محور البيئة التمكينية والبنية
بحسب
ِ
التحتية في 13دولة ،حيث تراوحت الدرجات بين  19.76وَ 71.16يلي ذلك محور االبتكار بدرجات تر َاوحت بين 14.28و  ، 72.28ومحور البحث
والتطوير بدرجات تراوحت بين  14.25و  64.49 .و يمكن اعتبار اإلمارات وقطر والسعودية ثالث تجارب جديرة باالهتمام من حيث الدرجات املسجلة
لديها ،ولكونها الدول الثالث الوحيدة التي حافظت على مراكزها فوق املتوسط في املحاور
جانب ذلك ،حافظت 5دول  -لبنان
الرئيسية الثالثة .إلى
ِ
ِ
والبحرين وتونس واألردن واملغرب – على مراكزها فوق املتوسط في املحورين املتعلقين باالبتكار ،وبالبيئة التمكينية والبنية التحتية في حين تبقى الجزائر
في املراكز دون املتوسط فيما يخص محوري االبتكار والبحت والتطوير و املركز املتوسط فيما يخص البيئة التمكينية والبنية التحتية.
الشكل( :)2نتائج الدول العربية في املحاور الرئيسية ملؤشر البحث والتطويرواالبتكار

املصدر :تقرير املعرفة العربي  ،2016مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واملكتب اإلقليمي للدول العربية /برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .3الجزائر والدول العربية حسب مؤشر االبتكار العالمي
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أظهر مؤشر االبتكار العالمي ،)Index, 2017( 2017 4والذي اشترك في إعداده كل من املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،وجامعة
كورنيل ،واملعهد األوروبي إلدارة األعمال (اإلنسياد)ـ نجاح بعض الدول العربية في تحسين ترتيبها في املؤشر الجديد عن العام السابق ،ومن هذه الدول
اإلمارات وقطر والكويت والبحرين وتونس ومصر والجزائر واليمن .كما أظهر استمرار الفجوة في القدرة االبتكارية بين البلدان املتقدمة والنامية،
ومعدالت النمو االستثنائية ألنشطة البحث والتطوير على مستوى الحكومات والشركات على السواء .حيث حلت الجزائر في املركز رقم ( 12قبل األخير)
عربيا ،بحلولها في املركز رقم  108عامليا ،ويتضمن املؤشر ترتيب  127دولة ،بينهم  13دولة عربية ،وتصدرت سويسرا املؤشر ،فيما تصدرت اإلمارات
الدول العربية التي تضمنها املؤشر بحلولها في املركز  35عامليا.
واعتمد املؤشر في معايير تصنيفه على جانبين أساسيين لقياس مستوى االبتكار لدى الدولة محل الدراسة ،املعيار األول يتمثل في مدخالت
االبتكار ،ويضم :املؤسسات ورأس املال البشري والبحوث والبنية التحتية وتطور السوق وتطور األعمال .فيما يتمثل املعيار الثاني في مخرجات االبتكار،
ويضم :املخرجات التكنولوجية واملعرفية واملخرجات اإلبداعية(.األلفي)2017 ،

املصدر :تقريرمؤشر االبتكار العالمي .2017
كما تبين من املؤشر تقهقر بعض الدول العربية وهي السعودية وعمان ولبنان واألردن ،بينما نجح املغرب في الحفاظ على تصنيفه.
نجحت اإلمارات العربية املتحدة في الحصول على املرتبة األولى عربيا و(املرتبة  )35عامليا ،واملرتبة الثالثة في املنطقة شمال افريقيا وغرب آسيا ،بهذا
تكون اإلمارات قد تقدمت  6مراتب عن العام املاض ي ،حيث احتلت في العام  2016املرتبة .41
ً
وجاءت قطر في املركز  49التي تقدمت مركز واحدا عن العام املاض ي عربيا وعامليا ،إذ كانت في املرتبة الثالثة عربيا وال 50عامليا.
وتراجعت اململكة العربية السعودية خطوة عربيا ،إذ جاءت في املرتبة الثالثة عربيا ،بعد أن كانت تحتل املرتبة الثانية عربيا في العام املاض ي ،كما أنها
تراجعت عامليا بـ  6مراتب لتحتل املركز الـ 55عامليا بعد أن كانت في املركز  49في .2016
4التقرير السنوي ملؤشر االبتكار العالمي لعام  ، 2017والذي يوضح حالة االبتكار في العالم ،حيث يقيسها على  127دولة من دول العالمُ .ينشر سنويا منذ عام  ،2007هو تقرير
يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل ،واملعهد األوروبي إلدارة األعمال (اإلنسياد)،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية(الويبو) ،وهي إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة .التقرير
العاشر للمؤشر لهذه السنة يركز على االبتكار في النظم الغذائية ،والزراعية؛ يؤكد على أن قطاع الزراعة والغذاء ،سيواجهون مستويات عالية في الطلب العالمي ،وزيادة املنافسة
على املوارد الطبيعية املحدودة ،خاصة في ظل تغير املنا خ  ،وتستفيد الدراسة هذا العام من خبرات شركاء املعرفة؛ وهم اتحاد الصناعة الهندي ،وشركة )& (Strategyالتابعة
ملجموعة برايس ووترهاوس كوبرز) ، (PWCواالتحاد الوطني البرازيلي للصناعة) ، (CNIودائرة دعم الشركات الصغرى والصغيرة البرازيلية) ، (Sebraeإضافة إلى مجلس استشاري
مكون من خبراء دوليين.ويهدف تقرير املؤشر باألساس إلى ترتيب القدرات االبتكارية القتصادات العالم ونتائجها ،ويقر التقرير بدور االبتكار كمحرك للنمو واالزدهار في امليدان
االقتصادي ،وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال االبتكار على االقتصادات املتقدمة والناشئة ،وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية لالبتكار ،مثل
مستوى البحث والتطوير.

490
Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018

حوكمة الشركات ودورها يف تعزيز اإلبداع واالبتكار ،خيار بني التميز أو التخلف.....

صحراوي جليلة وآخرون

أما الكويت فقد جاءت في املرتبة الرابعة عربيا ،واملركز  56عامليا ،ما يعني تقدمها بخطوة واحدة عربيا ،و 11مركزا في التصنيف العالمي بعد أن كانت في
املركز  67عامليا في .2016
وتراجعت البحرين للمركز الخامس عربيا بعد أن كانت تحتل املركز الرابع في  ،2016غير أنها تقدمت في الترتيب العالمي حيث جاءت في املركز  66بعد
أن كانت في املركز  57عامليا.
ونجحت اململكة املغربية في تحسين وضعها عربيا إذ تقدمت إلى املرتبة السادسة ،بعد أن كانت في املرتبة السابعة ،وحافظت على ترتيبها العالمي حيث
ظلت في املرتبة  72عامليا.
وتقدمت تونس في التصنيف العربي للمركز السابع بعد أن كانت في املركز التاسع في العام املاض ي  ،و جاءت في املرتبة 74عامليا ما يعني تقدمها ثالثة
مراكز عن عام .2016
ووفق التقرير شغلت عمان املركز الثامن في القائمة العربية محافظة على مكانها ،غير أنها تراجعت أربعة مراتب عن العام املاض ي إذ حلت في مؤشر
 2017في املرتبة  77عامليا ،بعد أن كانت  73في العام املاض ي.
أما في املركز التاسع عربيا فقد حلت لبنان ،ما يعني تقهقرها  3مراتب عربيا ،إذ كانت في املرتبة السادسة ،وتقهقرت أيضا بـ  11خطوة في التصنيف
العالمي إذا جاءت في املرتبة 81؛ بعد أن كانت في املرتبة  70في تصنيف .2016
أما اململكة األردنية الهاشمية فقد حافظت على املرتبة العاشرة عربيا ،بينما تقهقرت عامليا مرتبة واحدة إذ احتلت املرتبة  ، 83بعد أن كانت في املرتبة
 82في 2016م.
ً
و جاءت مصر في املركز الحادي عشر عربيا وهو نفس مركزها في العام الفائت ،بينما تقدمت مرتبتين في املؤشر العالمي هذا العام ،حيث جاءت في
املرتبة  105؛ بعد أن كانت في املرتبة  107في العام املاض ي.
وهو نفس حال الجزائر التي حافظت على املركز  12عر ًبيا  ،غير أنها نجحت في تحسين وضعها في املؤشر العالمي ب 5مراتب ؛ حيث جاءت في املرتبة 108
ً
عامليا بعد أن كانت في املرتبة .113
وأخيرا ،جاءت اليمن في املركز األخير عر ًبيا ،وهو نفس مركزها في العام املاض ي ،اليمن  ، 127ونجحت في التقدم خطوة واحدة في التصنيف العالمي إذ
جاءت في املرتبة  127؛ بعد أن كانت في املرتبة  128في العام املنصرم.
 .4إستطالع دلويت 5وحوكمة الشركات
االبتكار أولوية استراتيجية بالنسبة إلى  %96من الشركات
أكد السيد :رامي وديع ،شريك في إدارة خدمات املخاطر في ديلويت ورئيس مركز ديلويت لحوكمة الشركات في منطقة الشرق األوسط ،وذلك وفقا
الستطالع أجرته ديلويت تحت عنوان استكشاف املخاطر االستراتيجية .هذا املؤشر باإلضافة إلى غيره من املؤشرات في عرض نظمته الجمعية
االقتصادية الكويتية تناول "االبتكار في حوكمة الشركات " أن الشركات تعتبر رأس املال البشري والسمعة وقاعدة العمالء وتعد من األصول األعلى قيمة
استراتيجيا .وكيفية مساهمة الحوكمة املتطورة ومسؤولية التدقيق الداخلي في النمو واالبتكار داخل الشركات واملؤسسات .
وقد كانت النتائج الرئيسية التي توصل إليها استطالع ديلويت حول أهمية االبتكار في إدارة املؤسسات كما يلي:
96% من املشاركين في االستطالع يصنفون االبتكار ضمن األولويات االستراتيجية الخمس األولى للشركة ،في حين واحدة من كل خمس
شركات تصنف االبتكار كأولوية قصوى.
 ثلثي املشاركين في االستطالع يستخدمون االبتكار كوسيلة لتحقيق النمو وامليزة التنافسية.


أكثر من نصف املشاركين في االستطالع لديهم استراتيجية واضحة خاصة باالبتكار.



أكثر من  % 40من املشاركين في االستطالع لديهم خطة عمل واضحة لتنفيذ استراتيجية االبتكار الخاصة بهم.

 5يستخدم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو املحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة محدودة ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من
املجاالت اإلقتصادية .وبفضل شبكة عاملية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  150دولة ،تضع ديلويت في خدمة عمالئها مجموعة من كفاءات ذات املستوى العالمي وخبرة
محلية عميقة لتساعدهم على النجاح أينما عملوا .ديلويت إند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو املحدودة" وهي أول شركة خدمات مهنية تأسست في
منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من  85سنة في املنطقة .ديلويت من الشركات املهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب
ً
ً
واإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية بواسطة أكثر من  2,400شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  26مكتبا في  15بلدا .وقد اختيرت ديلويت اند توش (الشرق األوسط) في
 2009كأفضل رب عمل من قبل شركة هيويت العاملية ،و حازت للعامين  2010و  2011على التوالي على املستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو) ،" (ITRكما نالت جائزة أفضل شركة استشارية للعام  2010خالل املنتدى السنوي للمنظمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
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وتمثلت العقبات الرئيسية العتماد االبتكار في صعوبة تخصيص الوقت واملوارد الضرورية للقيام باألعمال الالزمة لهذا النشاط ،باإلضافة إلى عدم
وضوح املردود والنتائج التي ستظهر وفقا لذلك .وذكر وديع ان النتائج أظهرت أن الشركات تدرك األهمية االستراتيجية لالبتكار ،على الرغم من أنه ال
يزال هناك حاجة إلى تحديد بعض الطرق للوصول إلى منهج مناسب لتطبيق مثل هذا النوع من االبتكار بحيث يتم التماس القيمة منه .إن الشركات
تواجه اليوم مناخا تطغو فيه املخاطر االستراتيجية بشكل واضح ،سواء تلك التي تؤثر أو تنتج عن قرارات استراتيجية لألعمال .وهذا يعني أن الشركات
التي تتأخر في منحنى االبتكار قد تقع بشكل سريع كفريسة ليعتبر نقيض االبتكار وهو االضطراب والتعطيل.
حيث تم التأكيد على وجوب تركيز مجالس اإلدارة اليوم على طرح األسئلة التي هي في صلب سياسة االبتكار .ومن هذه األسئلة :ما الذي سيهم عمالءنا
أكثر بعد  3أو  5سنوات؟ ،وهل تستثمر الشركات اليوم بهدف تلبية توقعات العمالء املستقبلية؟ ،وكيف تدير الشركة عملية االبتكار؟ كذلك ،على
ً
ً
الشركات أن تعين مديرا مسؤوال عن االبتكار ،ملراجعة ومناقشة استراتيجية االبتكار التي تضعها الشركة ومخاطر االبتكار بشكل دائم .كما على االدارة
إجراء عمليات تدقيق خاصة باالبتكار وتقديم تقرير دوري فيما يختص بأداء االبتكار)eyeofriyadh, 2016(.

الخاتمة
يتضح لنا من خالل دراستنا أن التحدي الحقيقي ألعضاء مجالس اإلدارات وحوكمة الشركات هو تحقيق التوازن بين االستثمار في الكادر البشري
وتبني التقنيات املتقدمة ،حيت املؤسسات بحاجة إلى االستثمار في األصول البشرية وتبني سياسات االبتكار والتطور والتغيير ،خاصة في ظل هذه
التغيرات .وأن االبتكار هو محرك النمو االقتصادي في اقتصاد عالمي يزداد اعتمادا على املعرفة ،ولكن املزيد من االستثمار في االبتكار ضروري لتعزيز
اإلبداع البشري واإلنتاج االقتصادي.
تشير هذه النتائج كلها إلى أن أداء الدول العربية في مجال البحث والتطوير واالبتكار ال يزال دون املستوى املأمول الذي يؤهلها ملنافسة املستويات
العاملية ،حيث املنطقة العربية من أقل املناطق انفاقا على البحث والتطوير ،وتشكو من نقص في أعداد الباحثين ،مقارنة بالدول املتقدمة .ويفرض هذا
البحث والتطوير
الدعم املادي الالزم ،وتعزيز القدرات البشرية الضرورية لالرتقاء بمنظومة
األمر على الدول العربية بذل مزيد من الجهود لتوفير
ِ
ِ
واالبتكار بمختلف مرتكزاتها .لكن ضعف املستوى العام على املستوى العربي يجب أال يخفي النجاحات التي بدأت تتحقق في املنطقة ،خصوصا في دول
الخليج العربي التي تتنافس اآلن مع بقية الدول على املراتب األولى عامليا .في املقابل ال يمكن الحديث عن األداء العربي دون الوقوف عند مجموعة دول
ٍ
والقدرات االبتكارية،
عربية تعيش في الوقت الراهن مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية ،وأوضاعا أمنية صعبة ،تؤثر قطعا في حجم اإلنتاج البحثي
ِ
مثلما هو الحال أيضا في القطاعات األخرى.
حيث اتضح لنا بأن الجزائر مازالت بعيدة االهتمام عن مفهوم ودور عملية االبتكار رغم كل إيجابياته ومزاياه ،نظرا لسوء التسيير والتخطيط،
وإهمال دور الحوكمة وآلياتها في دعم وتفعيل االبتكار في نظامها املؤسساتي .ولذلك توص ي الدراسة بضرورة تحسين سياسات حوكمة الشركات ،وأهمية
قيام مجلس إدارة الشركات بالتركيز على االبتكار ووضعه على قائمة األولويات ،تخصيص جزء من أرباحها لدعم عملية االبتكار وأن ال تنحصر
اهتمامات املجلس باإلدارة املالية والتشغيلية فحسب ،ألن الشركات التي ال تتقن االبتكار لن تستطيع االستمرار وهو عامل رئيس ي الستشراق املستقبل
ورصد املتغيرات املقبلة ومواكبتها وتعزيز استدامة أعمال الشركات وبالتالي خلق وتحقيق التميز.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العريبة:
 .1البشير ،ع .ا & ،.بوجحيش ،خ .)2017( .دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال في تطوير مخرجات االبتكار (دراسة مقارنة بين الجزائر و تونس).
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Abstract:

The objective of this study is to provide an overview of the importance of corporate
governance in promoting and activating creativity and innovation, as the main driver for growth and long
term, and the importance of the study is also reflected in how to develop a systematic methodology to enable
companies to adopt innovation by highlighting the role of governance in empowering the institutional system
that supports innovation and development, in order to create excellence and ensure continuity and survival.
We present in our study the latest statistics of the Global Innovation Index, and its sub-indicators: 1Capacity for innovation, 2. Quality of the scientific research institutions, 3. Company spending on R&D, 4.
The University-industry collaboration in R&D, 5. Gov't procurement of advanced technology products, 6.
availability of scientists and engineers, 7. patent applications, according to the global competitiveness report
(2017-2018) issued by the World Economic Forum, in which we determine the ranking of the first and leading
countries of the list of indicators of innovation and its sub-indicators, as well as the ranking of Algeria
globally and comparing them to some Arab countries: Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain,
Morocco , Tunisia and Egypt. We also present the main findings of Deloitte's survey (Deloitte Center for
Corporate Governance in the Middle East-2016) about the importance of the role of innovation in enterprise
management, and how enhanced governance systems can contribute to innovation and growth in the
enterprise.
We used the descriptive statistical method, as well as the analytical method, by collecting the most
important data related to the subject of the study and analyzing it, according to a series of reports, as well as a
series of academic studies that dealt with this subject.
The study found that the concept of creativity and innovation has become one of the most important
criteria that determine the degree of excellence of institutions, but more than that is a determinant of its
continuity and survival, in light of what distinguishes the business environment today from rapid change and
the intensity of competition، and how advanced governance contributes to growth and innovation within
companies and institutions. We are also aware of the ranking of Algeria in terms of the innovation index,
ranking 104th in the world (out of 137 countries) behind the rest of the Arab countries: Qatar ranked 21st in
the world and the first Arab, the United Arab Emirates ranked 25th in the world and the second in the Arab
world, Saudi Arabia ranks 40th in the world, the third Arab, Bahrain ranks 45th in the world, as for North
African countries, Morocco ranked 94th in the world, Tunisia in 99th place, and finally Egypt ranked 109th.
Where it is clear to us that Algeria is still very interested in the concept and role of the innovation process,
despite all its positives and advantages, due to poor management and planning, and neglecting the role of
governance and its mechanisms in supporting and activating innovation in its institutional system. It is also
clear to us, according to Deloitte's survey, that companies recognize the strategic importance of innovation,
even though they now face a climate in which strategic risks are evident and companies that lag in the
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innovation curve may quickly fall prey to what is known as the antithesis of innovation: disruption and
underdevelopment.
The study therefore recommends the need to improve corporate governance policies and the importance of
the Board of Directors to focus on innovation and prioritize it, allocation of part of its profits to support the
innovation process, and not only the Board's interest in financial and operational management, because
companies that do not master innovation will not be able to continue and is a key factor for orienting the
future, monitoring and coping with future variables and enhancing the sustainability of businesses and thus
creating and achieving excellence.
Keywords: Corporate Governance, Innovation, Excellence, Algeria.
JEL Classification: G34, O31.
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