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.:القديماالقتصاد 
لإلنتاج العوامل الثالثة األساسية هي المال رأس -العمالة -األرض 

.

٪ من 7وتقدر األمم المتحدة أن اقتصادات المعرفة تستأثر اآلن 
. ٪ سنويا10الناتج المحلي االجمالي العالمي وتنمو بمعدل 

٪ من نمو اإلنتاجية في االتحاد األوروبي هو نتيجة مباشرة 50
.الستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

:الحديثاالقتصاد 
المعرفة الفنية واإلبداع والذكاء والمعلومات تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة

األقتصاد القائم على المعرفة
Knowledge-Based Economic



األقتصاد القائم على المعرفة فى مصر 

المعرفة فى الدول العربيةيمثل األقتصاد القائم على 

قيمة النشاط األقتصادىمن 1-4%



]خصائص اقتصاد المعرفة

: االبتكار
المؤسساتمع والتجارية العلمية و التقنية فعال من الروابط نظام 

لتعليما
.لإلنتاجية والتنافسية االقتصاديةأساسي 

البنية التحتية 
واالتصاالتعلى تكنولوجيا المعلومات المبنية 

قويةتقوم على اسس اقتصادية حوافز 
..تستطيع توفير كل االطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة اإلنتاجية والنمو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85


؟هل يقدم علماء الجامعات والمراكز البحثية بحوثا تعود بالنفع على الصناعة والمجتمع

بة من يتولى تسويق البحوث؟ هل يقف دور الباحث عند النشر أم يتولى بنفسه طرق األبواب ومخاط
الصناعة؟

-؟ الجامعاتالمراكز البحثية وهل تولت أى جهة رصد أسباب تدنى نسب اعتماد الصناعة 

دور مراصد العلوم والتكنولوجيااألقتصاد القائم على المعرفة 



طلبات براءات االختراع

طلب2225
للشركات% 54

لألفراد35%

لمراكز البحوث% 10
للجامعات% 0.14

:براءات االختراع الممنوحة

ة اختراعبراء472

للشركات% 70

لألفراد20%

لمراكز البحوث% 9

وللجامعات

براءات االختراع



TotalUniversitiesResearch 

centers

IndividualsCompaniesYear

1,9427784991,3582009

2,23030875771,5362010

2,20918706101,5112011

2,21110616841,4562012

2,0577775971,3762013

2,13641096801,3432014

2,10831286331,3442015

2,19721228501,2242016

2279318589012012017

2255-23180312212018

Patent Applications at the Egyptian Patent Office by Types of Applicants



TotalUniversities
Research 

centers
IndividualsCompaniesYear

321017572472009

321014402612010

484012634092011

634018965202012

465019923542013

415212673342014

472131733672015

450134513642016

581431774692017

690-62945342018

Patents Granted from the Egyptian Patent Office by Types of Applicants.



براءات االختراع







معدل االبتكار

شركة فى مختلف 2022من خالل تحليل انشطة األبتكار لعدد 

ين األنشطة األقتصادية فى الصناعة والتجارة والخدمات تب

:ان

من الشركات لديها ابتكار واحد على األقل% 11

من الشركات ليس لديها اى نوع من األبتكار% 88.67



من األبتكار من داخل المؤسسة٨١٫٤

من األبتكار معتمد على الجامعات1.55

من األبتكار معتمد على المراكز البحثية0.78

معدل االبتكار



؟؟؟؟؟؟

: تعزيز التعاون واالتصال المستمر بالهيئات الصناعية ذات الصلة مثل

.كز تحديث الصناعةامر✓

.المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة✓

هيئة التنمية الصناعية✓

.جمعيات رجال األعمال✓

بحثيةمكاتب التايكو بوزارة الصناعة و االنتاج الحربي والجامعات والمراكز ال✓

مركز تنمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة✓



Technology transfer 

Basic 
Science

R&D Manufacturing Market

Demand R&D Manufacturing Sales

Science Push Model

Market & Demand Pull Model

Building  a sustainable bridge between Research  and Industry
- Commercialization of available technology at NRC

IndustriesScientific & applied
Research







How we do it

3- Scoping

2- Scouting

4- Concept Note

5- Technology Scanning

6- Market Research

7- Feasibility study



technology life-cycle (TLC)



technology life-cycle (TLC)



اهمية نقل التكنولوجيا
يالنسبة للجامعات والمراكز البحثية

تكنولوجيا جديدة

تطوير منتجات

استشارات

تحاليل و خدمات



آلية عمل و ختصاصات ا
مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا



Technology, 
Innovation Support 
Center (TISC)

▪ Patent drafting and 
patent application.

▪ Provide IP policies 
and legal IP advise.

▪ Advise and develop 
IP management 
policies, strategy,      
and procedures

Grant, International 
Cooperation Office 
(GICO) 

▪ Provide information 
about funding 
opportunities.

▪ Support grant writing 
training.

▪ Provide data-base for 
networking

Technology Transfer 
Office (TTO) 

▪ Liaise with industry on a 
technological level.

▪ Help incubate technology.

▪ Promote entrepreneurship 
through relevant activities.

▪ Acquire and offer 
information to fully utilize 
research results.

▪ Scout NRC technologies to 
find projects with high 
potential.



Divisions

Health & 
Environment 

Research 

Environmental Science

Medical Science

Human Genetics & 
Genome Research

Oral & Dental Research

Agricultural & 
biological 
Research

Agriculture & 
Biology

Veterinary 
Research

Industrial 
Research

Textile

Pharmaceutical

Food  & Nutrition

Engineering

Organic Chemistry

Inorganic chemistry & Mineral 
Water

Basic 
Science 

Research

Genetic 
Engineering & 
Biotechnology

Physics 



,الخارجيةوالداخليةالمشروعات)تشملالمركزمستوىعلىالبحثيةللمخرجاتبياناتقاعدةانشاءـ١

المشروعات,التكنولوجياوالعلومصندوقمنالممولةالمشروعات,الدوليةوالمحليةالشراكةمشروعات

.(االختراعبراءاتواألكاديميةمنالممولة





جانبالياالحتياجاتهذهتلبيالتيالبحثيةالمخرجاتتسويقوالسوقالحتياجاتدراسةعملـ٢

روعاتالمشطريقعناالحتياجاتهذهتلبيةعليللعملالمركزفيالباحثينتوجيهعليالمركزادارةمعالعمل-۳

.الدكتوراهوالماجستيررسائلاوالداخلية

National Research Networks
Water DesalinationHCV

Sustainable Food ProductionRenewable Energy

Pharmaceutical Industries
Development of Sinai



الدعاية و الترويج للمخرجات البحثية توفير 

ذلك عن طريق و 

باإلبتكارالمركز  في  المعارض  المحلية  و  الدولية  المرتبطة  تمثيل  •

ثقافة االبداع واالبتكار نشر •

.مجالبمجاالت الصناعة و الزراعة  المناظرة من خالل عقد ورش عمل متخصصة لكلالبحثية أعضاء الهيئة ربط •



"من المعمل إلى المصنع"الملتقى التسويقى السنوى للمركز القومى للبحوث تحت عنوان 12/2018

"من المعمل إلى المصنع"الملتقى التسويقى السنوى للمركز القومى للبحوث تحت عنوان 22/2018

"أطالق طاقات المصريين"المؤتمر القومى البحث العلمى تحت عنوان 33/2018

معرض القاهرة الدولى الخامس لالبتكار411/2018

53/2017"Science and Innovation Summit” الثقافى البريطانى بجامعة الجيزة الجديدة المكتب مؤتمر

شارك مكتب تايكو المركز  كشريك علمى لمؤتمر ومعرض للمنظمة العربية للسياحة البيئية67/2017

معرض القاهرة الدولى الرابع لالبتكار711/2017

و الذى نظمته جمعية المنجزين العرب" قائد و شعب"المعرض التسويقى لمؤتمر 812/2017

معرض مصر الخير للشركات الناشئة96/2016

معرض القاهرة الدولى الثالث لالبتكار1011/2016

معرض ومؤتمر جامعة برلين التقنية بالجونة1110/2015

معرض القاهرة الدولى الثانى لالبتكار1211/2015

مارس 135

2013

. المشاركة فى فعاليات مؤتمر ربط الصناعة بالجامعة بفندق فيرمونت هيليوبوليس

المعارض المحلية التى شارك فيها مكتب تايكو المركز القومى للبحوث



التاريخنوع الجائزةالجائزةمجالم

2014نوفمبرلالبتكارالثانىالدولىالقاهرةمعرضالسيراميك1

2015نوفمبرلالبتكاراألولالدولىالقاهرةمعرضاالسنانوالفمطب2

2015نوفمبرلالبتكاراألولالدولىالقاهرةمعرضالزجاج3

فىالمتميزةالمشروعاتجوائز4

اإللكترونياتمجال

2017نوفمبرلالبتكارالرابعالدولىالقاهرةمعرض

المنظمةمنالمقدمةالجوائز5

WIPOالالفكريةللملكيةالعالمية

2017نوفمبرلالبتكارالرابعالدولىالقاهرةمعرض

الجوائز



الشركاء من الصناعة

جمعية المستثمرين بمدينة العبور  

مركز الحد من المخاطر جامعه القاهره 

أكتوبربالسادس من جمعية المستثمرين

مركز تحديث الصناعة

اكتوبر 6شركة اكتوبر فارما 

شركة مياه الشرب والصرف الصحى باإلسكندرية

جمعية المستثمرين بمدينة بنى سويف

تنمية المشروعات الصفيرة والمتوسطةجهاز

التكنولوجبة بوزارة الصناعةالمراكز



نظمها وشارك فى تنظيمها مكتب تايكو المركز القومى للبحوثالفعاليات التى 

عدد الفعالية عنوانم

الحاضرين

التايكومكتبدور1

للبحوثالقومىللمركزالسنوىالتسويقىالملتقىفىندواتعقد

250

2How to write a proposal for EU projects50

250التايكومكنبدور3

التايكومكنبدور4

للبحوثالقومىبالمركزEبالقاعةكذلكوالطبيةالشعبةاجتماعفىندواتعقد

250

ومكتبالعنللجميعمحاضرةتقديموللبحوثالقومىبالمركزالرئيسيةبالقاعةندوة5

علىعكستنتطبيقيةابحاثلتكونالعلميةاالبحاثتوجيهفىالجديدالدولةاتجاهودوره

المجتمع

200

6How to write a proposal50

14نولوجياالتكوتسويقنقلعنللبحوثالقومىبالمركزالشعبلرؤساءعملورشةتنظيم

:عنوانتحتاألوربياالتحادبمشروعاتتعريفييومتنظيم7

EU Research & Innovation Funding (Horizon 2020)

90

:عنوانتحتاألوربياالتحادعنمشروعاتعملورشةتنظيم8

How to write a competitive Proposal (Horizon 2020)

25

120.شهريا  محاضرةبموجباالختراعبراءاتبكتابةالخاصةالمحاضراتمنعددتنظيم9

5التكنولوجيانقلمكتببنشاطالتعريف10



تعتبرالتيوالبحوثلنواتجالجدوىدراساتإلعدادبالمركزالبحوثهيئةأعضاءمساعدةواالستشاراتتقديم•

العلميالبحثالستراتجيةطبقاالدوليةأوالمحليةسواءللمشروعاتالتقدممتطلباتأحد

.للمركزالبحثيةبالهيئةبإالستعانةاالعماللرجالالعلميةوالفنيةالمشورةتقديم•

.يهعلاإلتفاقيتممادينظيرمقابلتطويروبحثكوحدةالمركزيعملكيالصناعةمعاتفاقإلىالتوصل•

.االبتكارولالبداعمنظمةوداعمةكوحدةدوليةومحليةمشروعاتفىالمشاركة•



:  التعاون واالتصال المستمر بالهيئات الصناعية ذات الصلة مثلتعزيز •

.كز تحديث الصناعةامر✓

.المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة✓

هيئة التنمية الصناعية✓

.جمعيات رجال األعمال✓

مكاتب التايكو بوزارة الصناعة و االنتاج الحربي والجامعات والمراكز البحثية✓

مركز تنمية الصناعات الصغيرة و المتوسطة✓



فاق علي في حالة االت)لدعم اإلبتكار و ريادة  األعمال و المشاركة في االنتاج و إدارة  الحاضانات التكنولوجية إنشاء •

.وفقا للقوانين المعمول بها في المركز( ذلك



المركزداخلاألتيةالجهاتمعالمباشرالتعامل•

المشروعاتمكتب

اإلختراعبراءاتمكتب

الدوليةالعالقاتمكتب



األسئلة 




