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يفوجياالتكنولوتطويرلنقلوطيننظامإنشاء
كل من

ريتانياوُعمان، مو ، ومصر، وتونس، واملغربلبنان، 
املتحدةلألممالتنميةحساب
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نظام االبتكار الوطني
املؤسسات
املصنعين
الرياديين
الزبائن
املوردين

الحكوميةالجهات
التنظيميةالبيئة

والتطويرالبحثتمويل
افز الحو

شبكة التفاعالت

العالي،)املدرس ي(التعليم
 /األسرة، تدريبال

غيراملنظمات/املجتمع
الحكومية

والتطويرالبحثقطاع
الجامعات

البحثيةاملؤسسات
الصناعة

املاليالقطاع
األموالرؤوسأصحاب

البنوك
املالئكةاملستثمرون

املستثمرون

لالبتكارالداعمةالجهات
التكنولوجياترخيصمكاتب

التكنولوجياحدائق /األعمالحاضنات
الفكريةامللكيةقوانين

الشبكات /التجمعات

بين العناصر الرئيسية أمر حيويالتكامل  2
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التحدياتتحليل

ونقصباالبتكارالتوعيةنقص
لالبتكارالداعمةاملؤسسات

ونقصالتمكينيةالبيئةنقص
افز الجامعيةاألنظمةفيالحو

البحثترويجسياساتنقص
واالبتكارالعلمي

الجامعةبيناملفقودةالحلقة
االقتصاديوالقطاع

منافسغبراقتصاديقطاع

طاقاتمناالستفادةعدم
املثقفالشباب
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التوظيفخاللمنكريمةحياةالهدف
دولهمفيللشباباملناسب

منافسإنتاجياقتصاد

مع،االتكنولوجيلنقلالوطنياملركزإنشاء
الصلةذاتوالتشريعاتاملناسبةالبيئة

(غيره،التصدير /االستيراد،الضرائب)

نقلسياسات :البحوثومراكزالجامعات
التكاملو ،الفكريةامللكيةوحمايةالتكنولوجيا
التدريسيةالهيئةترقيةمعاييرمع

الجامعاتفيالحاليةاإلمكاناتتوجيه
التحدياتمعالجةنحواملحلية

واالقتصاديةوالبيئيةاالجتماعية

ريعاتالتشعلىباالعتمادتمكينيةبيئة
واملستقرةاملتكاملة
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االهداف

توى املسعلىالتكنولوجياونقلتطوير منظوماتفاعليةرفع❑
الوطني؛

وبينةجهمنواألكاديميةالبحثيةاملؤسساتبينالربطتعزيز ❑
؛أخرى جهةمنواإلنتاجيةالصناعيةالقطاعات

سالميةواإل العربيةوالدول املتقدمةالدول تجاربنقلفياإلسهام❑
؛التكنولوجيانقلمجالفي

فيركةاملشااألخرى العربيةالدول معواملمارساتالخبراتتبادل❑
.البرنامج
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املتوقعةالنهائيةاملخرجات

6

العربيةلالدو منكليفالوطيناالبتكارلنظامطريقخريطة

املشاركة

العربيةولالدمنكليفالتكنولوجيالنقلوطينمكتبإنشاء

املشاركة
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في كل دولة الشركاء

(ASRT)والتكنولوجياالعلميالبحثأكاديمية- مصر-

لبنان- (NCSR)العلميةللبحوثالوطنياملجلس-

املغرب- (CNRST)والتقنيالعلميللبحثالوطنياملركز-

تونس- (ANPR)الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي -

ُعمان- (TRC)العلميالبحثمجلس-

موريتانيا– (USTM)والطبوالتكنولوجياالعلومجامعة-
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إنشاء منظومة وطنية لتطوير و نقل: الرئيسيةاألنشطة
ريتانياالتكنولوجيا في لبنان، مصر، تونس، املغرب، ُعمان، مو 

ة مسح للمكونات الوطنية ملنظوم
نقل التكنولوجيا واالبتكار

ورشة 

عمل 

وطنية

تحليل سياسات العلوم
ار والتكنولوجيا واالبتك 
والبيئة التشريعية

األطر القانونية ألنشطة 
ا في تطوير ونقل التكنولوجي
التشريعات الوطنية

ورشة 

عمل 

وطنية

ورشة 

عمل 

وطنية

يا سياسات نقل التكنولوج
وامللكية الفكرية في 

يةالجامعات واملراكز البحث

ورشة 

عمل 

وطنية

ء آلية عمل تنفيذية إلنشا
نقل املركز الوطني لتطوير و 

التكنولوجيا
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وطنيتقريرلكلاملحتوياتجدول 

(والعربيةاإلنجليزيةباللغتين)تنفيذيملخص✓

(والعربيةاإلنجليزيةباللغتين)(بعدماذا)األمامإلىالطريق✓

واالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومةتحليل:األول الفصل✓

الوطنيةالتكنولوجيانقللتطويرالفجواتتحليل:الثانيالفصل✓

الوطنيةالتكنولوجيانقللتطويرالتشريعياإلطار:الثالثالفصل✓

البحوثراكزومللجامعاتالتكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسات:الرابعالفصل✓

كنولوجياتالوتطويرنقلمةو ملنظالتشغيلياإلطار:الخامسالفصل✓

الوطنياملكتبعملمجاالتفيالتبصر:السادسالفصل✓

االستنتاجات:السابعالفصل✓
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مخرجات املشروع
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الجمهورية التونسية

نقللوطنيكمكتبالعلميبالبحثللنهوضالوطنيةالوكالةستعمل✓
استحداثهاتموالتي(مكتب17)االتصالمكاتبمعوبالتنسيقالتكنولوجيا

2015العاممنبدء  

تونسفيواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومةتشغيلمنهجيةتبني✓
.الالزمةواملوارداالحتياجاتبينالتوازن واستدامةوتحسين

بأنظمةمرتبطة”لتكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسة“مسودةاقتراح✓
التونسيةالجامعاتفيوالباحثيناألساتذةوترقيةتقييم

فيالتكنولوجيانقلمكاتبوإدارةتشغيلعلىاالتصالنقاطتدريب✓
التونسيةالجامعات

فينولوجياالتكونقللتطويرالوطنيةاملنظومة"حول الوطنيالتقريراصدار✓
"تونس
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سلطنة ُعمان

وتعيينيالعلمالبحثمجلسفيبتنسيقالتكنولوجيالنقلشبكةإنشاء✓
التقنيةوالكلياتالجامعاتفياتصالضباط

البحثمجلسفيواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومةتشغيلمنهجيةتبني✓
العلمي

بأنظمةمرتبطة”لتكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسة“مسودةاقتراح✓
جامعةمعسيقبالتنالُعمانيةالجامعاتفيوالباحثيناألساتذةوترقيةتقييم

قابوسالسلطان

فيالتكنولوجيانقلمكاتبوإدارةتشغيلعلىاالتصالنقاطتدريب✓
الُعمانيةالجامعات

فينولوجياالتكونقللتطويرالوطنيةاملنظومة"حول الوطنيالتقريراصدار✓
"ُعمان
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اللبنانيةالجمهورية 

الوطنيلساملجفيمباشرةالعاماألمينيتبعالتكنولوجيالنقلوحدةإنشاء✓
فيياالتكنولوجلنقلاتصالنقاط/وحداتواستحداثالعلمية،للبحوث

.الصلةذاتاملؤسسات

الاعمملواكبةالعلميةللبحوثالوطنياملجلسإنشاءقانون تعديل✓
التكنولوجياونقلاالبتكارمجالفياالقتصاديةاملؤسسات

نةلجتسميةبخصوصالنوابملجلسالداخليالنظاممن20املادةتعديل✓
.واالبتكارالتكنولوجيالجنةلتصبحاملعلوماتتكنولوجيا

نفقاتإعفاءلجهةالدخل،ضريبةقانون منمكرر 5املادةتعديلاقتراح✓
علىاأل املجلسمنقرارواستصدار.الدخلضريبةمنوالتطويراألبحاث
.البحوثفيالداخلةاألساسيةواملوادالتجهيزاتإلعفاءللجمارك
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اللبنانيةالجمهورية 

تمويليتمبحيثلبنان،مصرفحاكمعن331رقمالتعميمتعديل✓
مشروع،كلقيمةمن%50الـلحدودتصلقروضعبرواألبحاثاالبتكارات
ميسرةبفائدةمدعومة

بأنظمةمرتبطة”لتكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسة“مسودةاقتراح✓
اللبنانيةالجامعاتفيوالباحثيناألساتذةوترقيةتقييم

فيالتكنولوجيانقلمكاتبوإدارةتشغيلعلىاالتصالنقاطتدريب✓
اللبنانيةالجامعات

فينولوجياالتكونقللتطويرالوطنيةاملنظومة"حول الوطنيالتقريراصدار✓
"لبنان
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جمهورية مصر العربية

مكاتبارتباطمكتبالىالفكريةوامللكيةاالبتكارلدعموخدماتنشاطاتمهامإضافة✓
العلميالبحثاكاديميةفيمكتبا42عددهاوالبالغالتكنولوجياوتسويقونقلاالبتكاردعم

واالبتكاروجياوالتكنولالعلوملتقدماملصري املركزقبلمناملقدماإلطاري املقترحتقديم✓
العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةإلى

مرتبطة”جيالتكنولو ونقلالفكريةامللكيةسياسة“مسودةالعاليالتعليممجلستبني✓
املصريةبحثيةالواملعاهدالجامعاتعلىوتعميمهاوالباحثيناألساتذةوترقيةتقييمبأنظمة

والرؤيةنولوجياالتكونقللالبتكارالوطنيةاملنظومةوتشغيللتفعيلطريقخارطةاقتراح✓
املستقبلية

مصرفيبحوثالتسويقأثرتقييمعلىالتكنولوجيانقلمكاتبفياالتصالنقاطتدريب✓

"مصرفيالتكنولوجياونقللتطويرالوطنيةاملنظومة"حول الوطنيالتقريراصدار✓
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اململكة املغربية

معوالتنسيقوالتقنيالعلميللبحثالوطنياملركزفيالتكنولوجيالنقلوحدةإنشاء✓
املغربيةالجامعاتفيالتكنولوجيانقلاتصالنقاط

املغربيةاململكةفيواالبتكاروالتكنولوجياالعلوممنظومةتشغيلمنهجيةمقترحتبني✓
(2023-2019)والتقنيالعلميللبحثالوطنيللمركزاملقترحةالخمسيةالخطةضمن

تقييمبأنظمةمرتبطة”لتكنولوجياونقلالفكريةامللكيةسياسة“مسودةاقتراح✓
املغربيةالجامعاتفيوالباحثيناألساتذةوترقية

فيالبحوثقتسويأثرتقييمعلىالتكنولوجيانقلمكاتبفياالتصالنقاطتدريب✓
املغرب

"املغربفياالتكنولوجيونقللتطويرالوطنيةاملنظومة"حول الوطنيالتقريراصدار✓
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