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 المقدمة. ١

 األهداف ١.١

يق أهداف التنمية العلوم والتكنولوجيا كأحد عوامل النجاح الرئيسية لتنفيذ وتحق مجمعاتيهتم هذا التقرير بتحديد أهمية 

كما ط الضوء على أهدافها ل  ولوجيا في االقتصادات المحلية ويسالعلوم والتكن مجمعاتم هذا التقرير أدوار المستدامة. يقي  

في مجال  عرض أفضل الممارساتيو ير التقييمد عوامل النجاح ومعايحديب الحوكمة واإلدارة المختلفة ويأسالبين  يقارن

 .العلوم والتكنولوجيا مجمعات

 .خبراءالوآراء  العالميةالممارسات ووثائق المجموعة متنوعة من المراجع البحثية و مراجعة أعد هذا التقرير بعد

 هيكل التقرير ١.٢

 :تغطي أقسام هذا التقرير ما يلي

 .التقريرهيكل هذا يوضح األهداف و: القسم األول •

ً ر تعريفيوف  : القسم الثاني • ً عام ا منذ نشأة هذا المفهوم، تطورها  عننظرة عامة  مالعلوم والتكنولوجيا ويقد   مجمعاتل ا

 .في المنطقة العربية العلوم والتكنولوجيا مجمعاتخلفية تاريخية عن  ويقدم

. قتصادات المحليةفة إلى دورها في االالعلوم والتكنولوجيا باإلضا مجمعاتأهداف وغايات ل يفص  : القسم الثالث •

 .، فإنه يوفر نماذج نظرية ونماذج عملية ذات صلة بالمنطقة العربيةوعالوة على ذلك

ل : القسم الرابع •  .العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية مجمعاتبمعايير ونماذج الحوكمة واإلدارة فيما يتعلق يفص 

ل : الخامسالقسم  •  .العربية خاصةً لمنطقة ا في العالم وفي العلوم والتكنولوجيا مجمعات تقدمهاالتي ت لخدماايفص 

العلوم  مجمعاتل العالمية عوامل النجاح وأفضل الممارساتومعايير التقييم المستخدمة يفص ل : القسم السادس •

 .والتكنولوجيا

 .ا في المنطقة العربيةالعلوم والتكنولوجي مجمعاتبم مالحظات ختامية فيما يتعلق يقد  : القسم السابع •
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 العلوم والتكنولوجيا مجمعاتعن عامة خلفية . ٢

ً بيئة مثالية ونظام ايجاد مبدأ منالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتإنشاء  فكرة انطلقت ً  مثاليا نمو األعمال تسريع إلنشاء و ا

في  ةالمناسبالخدمات قريب من المؤسسات األخرى ذات الصلة وتقديم  مكانمن خالل توفير وذلك والتقنيات واالبتكارات 

التعاون ومشاركة األفكار بين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة سبل وتيسر الدعم تقدم بدورها  هذه البيئة. مكان واحد

 .العلميةمجتمعات الوالمتوسطة و

 العلوم والتكنولوجيا مجمعاتتعريف  ٢.١

 لكن يجب. التكنولوجيا أو أي بديل من هذا المصطلحمجمعات أو /العلوم و مجمعاتالمؤسسات عنوان  اآلالف منتستخدم 

  .١بين بعض هذه المصطلحات - ن كانت بسيطةوإ - اختالفات أن هناكاإلشارة إلى 

توضيح لم يتم  أولم يتم صياغة تعريف كامل الى اآلن اال انه لوجيا، العلوم والتكنو مجمعاتعلى الرغم من التاريخ الطويل ل

العلمية ومجاالت االبتكار  مجمعاتالمعتمد حالياً من قبل الرابطة الدولية لل" العلوم مجمعات "تعريف . الخاصة بهادوار ألا

(IASP )هو: 

تعزيز ثقافة هي منظمات يديرها متخصصون، هدفهم الرئيسي زيادة الثروة المجتمعية من خالل " العلوم مجمعات"

العلوم  مجمعاتقوم ولتمكين تحقيق هذه األهداف، ت. االبتكار والقدرة التنافسية للشركات والمؤسسات المرتبطة بالمعرفة

 ىلإباإلضافة . تدفق المعرفة والتكنولوجيا بين الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير والشركات واألسواق وتيسيربتحفيز 

األفكار وتتجير  البتكار من خالل عمليات االحتضاننشاء ونمو الشركات القائمة على االعلوم إ مجمعاتل سه  تذلك، 

المرافق عالية مساحات وتوفير الذات قيمة مضافة إلى جانب  أخرى خدمات العلوم مجمعات قدموت. الشركات المنبثقةو

 آخرى مثلعنها بمصطلحات  يمكن االستعاضة" لعلوما مجمع"عبارة  أنضي تعريف الرابطة في القول ويم. الجودة

  .٢"مجمع البحوث"أو " التكنوبول"أو " التكنولوجيا مجمع"

 :من خالل دراسة التعريفات المختلفةشائعة الالتالية  المواضيعتم مالحظة 

 دعم التنمية االقتصادية المحلية أو اإلقليمية •

 وخدمات الدعم األخرى ات للعملتوفير مساح •

 التنافسية للعمالءتشجيع االبتكار والقدرة  •

 المعرفة  لقواعد المؤسسات الداعمة العمل مع •

 تيسير استثمارات الشركات القائمة على المعرفة •

 تجمعات المشاريع والشركاتب الخاصةعرض التطورات  •

 الريادية والمشاريع الشركاتاحتضان  •

 توفير بيئة تشجع على التشبيك وتبادل األفكار •

 العلوم والتكنولوجيا مجمعاتتطور  ٢.٢

 .٣المراحل بالتفصيلهذه القسم التالي يوضح . منذ نشأتها مراحل تطور متعددةالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتاجتازت 

 العلوم والتكنولوجيا مجمعاتالجيل األول من 

التابعة  مجمعاتئص الت من القرن الماضي وتتمثل خصاالعلوم والتكنولوجيا خالل الثمانينا مجمعاتبدأ الجيل األول من 

 :بالنقاط التالية لهذا الجيل

 .جودة عاليةمع مباني ذات  مناسبموقع  •

                                                 

١ )2014(Nauwelaers, Kleibrink, & Stancova,  
٢ )2017(UNESCO,  
٣ )2013(Alvarez,   
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واحدة جامعة بعادة ًالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتأو أكثر من مؤسسات التعليم العالي، حيث ترتبط  ةاالرتباط مع واحد •

 .أو أكثر

الى من ودعم االبتكار عزيز نقل التكنولوجيا ولتبالمجمع بطة روابط نشطة مع مؤسسات التعليم العالي المرت •

 .المستأجرين

 العلوم والتكنولوجيا مجمعاتالجيل الثاني من 

المتواجدة  الصغيرةأن شركات التكنولوجيا ب خالل تسعينات القرن الماضي العلوم والتكنولوجيا مجمعاتالعديد من  أدركت

إلى وفقرها الشركات الناشئة هذه إدارة  ضعفذلك إلى حد كبير إلى  ويعود. ال تنمو بالسرعة المتوقعة داخل حدودها

في توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه للمستأجرين لتشمل العلوم والتكنولوجيا  مجمعاتومن هنا بدأت . في عالم األعمالالخبرة 

عن إما وما إلى ذلك  لتوجيهتقديم برامج او والتدريب على األعمال التجارية التشبيك مع المستثمرين والجهات الممولة

 .الخارجيةالمجمع أو من خالل شبكات المجمع  طريق فريق داخل

 المكتسبة الخبرة هامة في نظام االبتكار اإلقليمي بناًء على ركيزةالعلوم والتكنولوجيا  مجمعات أصبحت، وفي الوقت نفسه

في إنشاء شبكات أكثر تعقيدًا  مجمعاتبدأت هذه ال وبذلك ،ؤسسات التعليم العاليم معل اصوتفي مساعدة الشركات وال

 .لتمكين مستأجريها من الوصول إلى الموارد المطلوبة واالستفادة منها

 :على جميع ميزات الجيل األول باإلضافة إلىالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتالجيل الثاني من يحتوي 

 .ةلمبتكرائة والتكنولوجية الناشل ألعماا لدعمبنية تحتية حاضنات أعمال و •

 .تقنيةالشركات البحاث واألجامعات ومنظمات كال المستأجرينباحتياجات  مرتبطةالشبكات لدعم االبتكار  •

 .من الجيل الثاني علوم والتكنولوجيالل مجمعاتلتصبح الجيل األول  من الناجحة مجمعاتالوقد تطورت معظم 

 العلوم والتكنولوجيا مجمعاتالجيل الثالث من 

جميع ميزات الجيل الثاني تمتلك  بانها تلك التي ٢٠٠٦عام العلوم والتكنولوجيا  مجمعاتتم تعريف الجيل الثالث من 

مستويات عالية من  تهدف الى خلقوللمستأجرين وللشركات والموردين الخارجيين  متاحة بيئاتمساحات و باإلضافة الى

 .لتعاونافرص خلق مزيج غني من تقوم بو اإلبداع واالبتكار

 العالمي الواقع -العلوم والتكنولوجيا  مجمعات ٢.٣

للعلوم والتكنولوجيا في جامعة ستانفورد مجمع تأسيس أول  ، عند١٩٥٠ عام العلوم والتكنولوجيا إلى مجمعاتيعود تاريخ 

أفقر المناطق في الواليات المتحدة األمريكية إلى  احدىليكون من يوادي السالمجمع ل هذا لقد حو  و. في الواليات المتحدة

تفكير لتقنية على التجمعات ااستحوذت ظاهرة ومن ذلك الوقت، . والتمويل مركز عالمي للتقنية والتعليم واألبحاث

ات في منتصف الستيني العلوم والتكنولوجيا بالظهور في أوروبا مجمعاتبدأت . اع السياسات والقراراتواستراتيجيات صن  

ومجمع العلوم والتكنولوجيا الرائد في كمبريدج في بريطانيا مجمع  مجمعاتهذه ال ، حيث شملتإلى منتصف السبعينيات

للعلوم والتكنولوجيا في مجمع في أوائل السبعينات من القرن الماضي، أسست اليابان أول و. صوفيا انتيبوليس في فرنسا

تسارع نمو وبذلك، . اآلسيوية البلدانفي  بالنمو السريع التاليا في العقد العلوم والتكنولوجي مجمعاتآسيا، حيث بدأت 

  .٤في العقد األول من هذا القرن من ناحية نطاقات عملها وعددها العلوم والتكنولوجيا بشكل كبير مجمعات

 ً تأتي . عددها في ازديادال يزال وفي جميع أنحاء العالم للعلوم والتكنولوجيا مجمع  ٤٠٠، هناك أكثر من لليونسكو وفقا

. مجمع ١١١اليابان بـ  وتليهامجمع  ١٥٠والتي تفيد التقارير أن لديها أكثر من  في أعلى القائمة الواليات المتحدة األمريكية

 .٥مجمع ١٠٠، ولديها اآلن حوالي العلوم والتكنولوجيا في منتصف الثمانينات مجمعاتبدأت الصين في تطوير و

ً  العلوم والتكنولوجيا مجمعاتمو إنشاء ون أسبابتشمل    :ما يلي ٦بناًء على دراسات المفوضية األوروبية عالميا

                                                 

٤  (UNESCO, 2017) 

٥ (UNESCO, 2017) 

٦  (Alvarez, 2013) 
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ال الصغيرة التي تستخدم األجي التكنولوجية، بدءاً بشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النمو السريع لقطاع •

 والهواتف الذكية وألعاب الكمبيوترتقنيات اإلنترنت و تطوير البرمجيات شركاتها ، يليالجديدة من المعالجات الدقيقة

ومكاتب عالية  بيئة العمل الصحيحة لتوفيرالحل األمثل العلوم والتكنولوجيا  مجمعات كانتو. ، إلخوالوسائط الرقمية

ً  المواردو الجودة  .لهذه الشركات المؤهلة تقنيا

نمت أسواق رأس حيث  في التسعينيات من هذا القرن علوم الحياةو الحيويةتكنولوجيا في مجال المماثل  توجهظهر  •

في  الناشئة الشركاتالحتضان  العلوم والتكنولوجيا الحل األمثل مجمعات فأصبحت. المهتمة بهذا المجالالمال المغامر 

 .هذه المجاالت

أي أكثر وأسرع وأفضل من عمل ص فر رتوف  العلوم والتكنولوجيا  مجمعاتأن  القرارات والسياسات صانعيإدراك  •

 .االخرى استثمارات

 العالم العربي –العلوم والتكنولوجيا  مجمعات ٢.٤

. أسرع مقارنة مع الشركات التقليديةبمعدل  ذات قيمة مضافة تكنولوجية الشركات التي تعتمد على منتجات وخدماتتنمو 

وعلى النقيض من . هذا التطور من المشاركة في - العالية بقدراتها التكنولوجية -نت االقتصادات الغربية واآلسيوية وقد تمك

مقاييس االبتكار وتراجعت عن  التوجه بالرغم من اهتمامها السابق بعلومها األساسيةهذا  المنطقة العربيةلم تستوعب ذلك، 

في  الشركات الخاصةعلى البحث والتطوير و ناتجها المحليمن  ٪١فإن الدول العربية تنفق أقل من . والبحث والتطوير

 .للوطن العربي كبيرة، وهو ما يمثل خسارة داخل منشآتهاالبحث والتطويرب هذه الدول ال تستثمر

في سياسات ومؤسسات االبتكار  والتحديات المتاحة نقاط القوة والضعف والفرصملخص ل( ١ جدول)يقدم الجدول التالي 

 .٧ )التحليل الرباعي( في المنطقة العربية

 في الوطن العربيرباعي لالبتكار التحليل ال( ١)جدول 

 قاط القوة ن o الجزائر

مؤتمرات وطنية بشأن اقتصاد المعرفة (  (CNESللدراسات االقتصادية واالجتماعيةم المجلس الوطني نظ   •

 لزيادة الوعي بالقضايا الرئيسية.و

 إلى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة وأنشطة البحث والتطوير. تهدفسياسات مالية لترويج  •

 التكنولوجيا. مجمعاتفي تطوير  المبادرةو يا المعلومات واالتصاالتإجراء إصالحات في قطاع تكنولوج •

هدف إلى تشجيع األنشطة البحثية وتعزيز التعاون الدولي وجذب المشاركة تي تال STIستراتيجية الالترويج  •

 في برامج البحوث الوطنية.للعقول العلمية المهاجرة الفعالة 

 قطاع الخاص.في الثية لجامعات في المشاريع البحالمشاركة لترويج ا •

 .التمويل لتتجير األفكار اإلبداعية والمبتكرةتوفير  •

 في التعليم والبحث العلمي. االستثمار •

 متوسطة.قدرات موارد بشرية  رتوف   •

o  نقاط الضعف 

 برامج البحوث الدولية. مشاركة ضعيفة في •

 العلوم والتكنولوجيا اقتداًء بوادي السيليكون.  مجمعاتعدم نشر فكر  •

o متاحةفرص ال 

 النمو المتوقع لقطاع الهيدروكربونات. •

                                                 

٧ )2013(Hanafi & Arvanitis,  
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 فرص تمويل جيدة بشكل عام. •

 لدعم القطاع الخاص. اتمبادرات واستثمار •

 توفر مهارات وكفاءات شبابية. •

o التحديات 

 .الكفاءاتهجرة  •

 البطالة بين الشباب. ارتفاع معدل •

 عدم االستقرار اإلقليمي. •

 في بيئة األعمال. الحكومةتدخل  •

 .المغامررأس المال عملية وناجحة لمخططات  غياب •

 .أعباء إدارية وبيروقراطية •

 نقاط القوة o البحرين

 تعزيز وتطوير التعليم العالي. •

 .البحث والتطوير العام في مجالالقطاعين الخاص و شراكات بينبناء  ولالبتكار تطوير سياسة •

o  الضعفنقاط  

 العلمية خالل العقد الماضي. االنجازاتمن  بسيطوجود عدد من رغم بال ضعف اإلنتاج العلمي •

 .المتقدمةضعيفة في قطاع التكنولوجيا كفاءة االبتكار مؤشرات  •

o المتاحةفرص ال 

 .فوق المتوسطذات مستوى  بيئة أعمال •

o التحديات 

 عدم االستقرار السياسي. •

 قاط القوةن o مصر

 تمويل البحوث. اتسياسفي  ايجابيتغيير مؤسسي  •

 البحث العلمي.االبتكار وصدور قانون حوافز  •

 .٢٠٠٧ لبحث والتطوير مع االتحاد األوروبي في عاموابتكار االاتفاقية  •

 في قطاعات عديدة.مراكز تكنولوجية ومكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات أعمال مراكز للبحوث وانشاء  •

 ٢٠٣٠وضع استراتيجية  •

 .والبحوثعلى المشاريع التنافسية والمشاريع التعاونية الدولية  التمويلتوزيع  •

  التعليماإلنفاق الجيد على  •

 .العلوم والتكنولوجيا مجمعاتفي مجال  ن مع البلدان الدولية واإلقليميةالتعاو •

والزراعة والموارد  والتكنولوجيا الحيوية يمي قوي في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا النانوتعاون إقل •

 ة.الصيدلو المائية
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 بقانون خاص.  صندوق العلوم والتكنولوجياانشاء  •

 انشاء جامعات دولية تعتمد على االبتكار والتطور.  •

o نقاط الضعف 

 .منخفضة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ةوالتطوير كنسباإلنفاق على البحث نسبة  ال تزال •

 .منخفضة مصرفي  المشتركة البحوث المنشورة داعدال تزال أ •

 في إدارة االعمال وعدم توفر المهارات الشخصية.ضعف الخبرة االقتصادية  •

 عدم وضع التسويق كأحد أهم األنشطة لدى المشروعات أو الرواد  •

o المتاحةص فرال 

 بيئة مواتية لجذب االستثمار األجنبي. توفير •

o التحديات 

 .الكفاءاتهجرة  •

  .لالبتكارالبنية التحتية العامة  ضعف •

 عدم االستقرار السياسي. •

 .ال يزال النمو السكاني عائق للتعليم بالرغم من تدشين وبدء خطة تطوير التعليم •

 نقاط القوة o العراق

 .جميع القطاعات بما في ذلك المشاريع الحكوميةاالستفادة من االستثمار في  •

 المشاركة التدريجية للقطاع الخاص في التنمية االقتصادية. •

 مطالبة المسؤولون بالسماح للشركات الغربية بالقيام بأعمال تجارية في العراق. •

 ع براءة اخترا ٥٠٠٠أول قانون لحماية الملكية الفكرية في الوطن العربي واليوم لدى العراق  •

o نقاط الضعف 

 بطيءبشكل  اإلصالحات المطلوبة جارية •

وزيادة عدد المعامالت المتاحة الفرص  لزيادةالحاجة إلى شبكة أعمال أقوى ومبنية على مستوى عالي من الثقة  •

 التجارية.

o المتاحة الفرص 

 سوق استيراد كبير •

 تطوير إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي •

 بموجب القانون العراقي حمايتهاالستثمار األجنبي السماح ب •

 الدفاع واألمن ومعدات حاجة أكبر لخدمات •

o التحديات 

 غير المستقرالوضع السياسي واألمني  •

 الفساد والبيروقراطية •

 االعتماد على عائدات تصدير النفط في ظل هبوط أسعار النفط •
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 القوة نقاط o األردن

نظام التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمستويات األساسية والثانوية إلنتاج الخريجين ذوي  تطوير •

 اقتصاد المعرفة.دعم المهارات الالزمة ل

ً لتطوير األردن  يعد • توفير فرص عمل أكثر جاذبية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مركزاً إقليميا

 للخريجين من ذوي المهارات العالية.

 .االبتكار من خالل بيئةتحسين ل لتنافسية واالبتكارلاء مجلس وطني إنش •

 .٢٠١٦ - ٢٠١٢في العلوم والتكنولوجيا والصناعة للفترة  ةاستراتيجي •

 .قوية مجتمعجامعات علوم وتكنولوجيا وكليات  تواجد •

 سياسات تمويل البحوث.قوي في تغيير مؤسسي  •

 ث.والبحواريع التعاونية الدولية على المشاريع التنافسية والمش التمويلتوزيع  •

 الهندسة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. علىتركيز  •

المجلس األعلى للعلوم و ومدينة الحسن العلميةالملكية البنية التحتية المؤسسية القوية: الجمعية العلمية  •

 إلخ. لألعمال،حسين المجمع الملك ووالتكنولوجيا 

 .عديدة في قطاعاتث وبحلل مراكزتواجد  •

 من اإلنفاق على البحث والتطوير في القطاع الخاص. جيدمستوى  •

 بين الجامعات والقطاع الخاص. متوسط مستوى ات ذاتعالق •

 اطالق الصندوق األردني للريادة لدعم الريادة واالبتكار. •

o  نقاط الضعف 

 .ثومعظم مراكز البحلدى  جداً  منخفضة اتميزاني •

 معتمدة دولياً.المجالت العلمية األردنية ليست  •

o الفرص المتاحة 

 عدد كبير نسبيا من طالب الجامعات في التخصصات العلمية. وجود •

 إقليمية ودولية. وجود اتفاقيات •

o التحديات 

 .هجرة الكفاءات •

 ضعيفة. موارد ومدخالت صناعية •

 البيروقراطية وسوء التعاون بين المنظمات والمؤسسات المحلية. •

 .التتجير منظاتطور عدم حجم السوق ومحدودية  •

 القوة نقاط o الكويت

 ونظام البحوث. اتتراتيجية لدعم الجامعاتباع اس •

 منطقة الخليج.ليعمل المركز العلمي في الكويت كمركز للتعليم البيئي  •
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 ر.البحث والتطوي العام في مجالوالخاص  نيقطاعال وشراكات في االبتكار بينات سياس •

ً  يةقوتعتبر الطب السريري البحوث في  •  .نسبيا

o  نقاط الضعف 

 .لتطويروا لبحثا على قإلنفااضعف  •

o الفرص المتاحة 

 بيئة عمل جيدة. •

o التحديات 

 البيروقراطية. •

 قلة التعاون مع الدول العربية التي تتمتع بموارد بشرية جيدة. •

 القوةنقاط  o لبنان

لتوفير مزيج صندوق استثماري المشروع دعم األنشطة االبتكارية في القطاع الخاص. يشمل مشروع  •

لتعزيز األفكار المبتكرة ودعم الشركات الناشئة وشركات أخرى  حصص المساهمةمن التمويل النقدي و

 في المراحل المبكرة من النمو.

 زيادة نمو اإلنتاج البحثي وخاصة في الزراعة والبيولوجيا. •

 المشتركة. البحوث المنشورةمستويات عالية وعدد متزايد من  •

 لبحث العلمي.اتجاه االسعي  •

الجامعة األميركية في بيروت بن يبطترمقوي للبحوث الطبية في مستشفيين ومركز أساسي تعتبر لبنان  •

 .USJوجامعة 

 تعزيز اإلنتاج العلمي لموظفيها.نحو الجامعة األميركية في بيروت  تسعى •

 في المنطقة العربية. ذكر المراجع العلميةلمتوسط أعلى  •

لخلق وتطوير لتوفير بيئة مواتية  يهدفو أول تكنوبول في لبنانيعتبر  الذيBerrytech وجود  •

 خلق الوظائف والحفاظ على مهارات عالية المستوى في لبنان.الشركات الناشئة و

o  نقاط الضعف 

 انخفاض االستثمار الحكومي في التعليم. •

 ضعف نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام. •

o الفرص المتاحة 

 ألطباء.ل الكفاءاتهجرة  عكسمحاولة  •

o التحديات 

 .الكفاءاتهجرة  •

 عدم االستقرار السياسي. •

 القوةنقاط  o المغرب

 .وماتاإلصالحات التنظيمية في أنظمة االتصاالت ونظم المعلفي رائدة  •
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والمناطق الصناعية التكنولوجية التي اجتذبت االستثمار األجنبي  التكنولوجيا مجمعاتعدد من  وجود •

 المباشر وعمليات التصنيع المتقدمة.

 كازابالنكاومنتزه ( Ifraneحاضنات األعمال التكنولوجية المتقدمة: مثل حاضنة جامعة األخوين ) •

 (!iNSANE( و)Casa Pioneers( و)RMIEو)للتكنولوجيا 

األسماك والصناعة وتكنولوجيا  صيدالزراعة ومثل )نية في عدة مجاالت تطوير سلسلة من الخطط الوط •

 تباع مسار التنمية القائم على المعرفة.ال( المعلومات واالتصاالت والسياحة والتعليم

إنشاء مجموعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تهدف إلى إنشاء مشاريع مبتكرة في أربعة  •

األمن الرقمي أو إدارة حقوق النشر أو الخدمات المصرفية اإللكترونية ومجاالت )الخدمات المتنقلة 

 ة(.البرامج المحلية المتقدموالوسائط المتعددة أو رسومات الكمبيوتر  أو تصميم الويبو

 للتنمية المحلية واإلقليمية. وسيلة النظام الوطني للبحث واالبتكار اإلرادة السياسية لجعل •

 .ةالمشترك نشر البحوثمستويات عالية من  •

 طلبات براءات االختراع.ل ونوعية منافسة مرتفععدد  •

o  نقاط الضعف 

 الجامعات.لدى  دةمحدود يةبحثنشاطات  •

 .بيئة االبتكار ياركة فالمشجهات الروابط ضعيفة بين مختلف  •

o الفرص المتاحة  

 Stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique àيحتوي  •

l’horizon خارطة طريق لوضع خطط عمل سنوية لتعزيز النظام الوطني للبحث على  ٢٠٢٥

  واالبتكار

o التحديات 

 .لالبتكار ينداعمغير ال تزال البيروقراطية واإلطار القانوني ونظام إدارة الموارد البشرية والترقية  •

 نقاط القوة o مانع  

ملكية األراضي وتيسير المنتجات االستهالكية بأسعار و لتشجيع العملمزيج من السياسات المؤيدة  •

 معقولة والخدمات الصحية والتعليمية الشاملة المجانية.

بما في ذلك بدء المنح البحثية  رث واالبتكاوولوية للبحاألإعطاء مجلس للبحوث كجزء من سياسة  •

 المفتوحة.

 البحث والتطوير. العام والخاص في مجال ينقطاعال سياسة ابتكار وشراكات بينوجود  •

 .لبحثا مجلس يوجهه يقو مؤسسي إطار •

 االبتكار.وريادة األعمال عديدة لمبادرات توفر  •

 استراتيجيات لتعزيز البحث واالبتكار.وجود  •

o الضعف  نقاط 

بين  التعاون وعدماالبتكار  وتشتت نظام بما في ذلك عدم فهم االبتكار معوقات اإلطار المؤسسي •

 واالعتماد على القوى العاملة األجنبية. المؤسسات المعنية

 .التجاري في البحوث التي تمولها الحكومة ومراكز األبحاث المتخصصة لحساافتقار  •
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 .زلغاوا لنفطا عقطا ءباستثنافي القطاعات المختلفة  ثوبح عدم وجود •

o الفرص المتاحة 

 بنية تحتية ممتازة مع مشاريع سريعة التطور ومناطق حرة. •

 مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة المتجددة. •

 ديموغرافية ضخمة.ميزة  •

o التحديات 

 معدالت بطالة عالية. •

االفتقار إلى القدرات التكنولوجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجتذاب االستثمارات األجنبية  •

 المباشرة.

 االفتقار إلى سياسات الملكية الفكرية. •

 ضعف اإلنتاجية. •

 قلة التعاون مع الدول العربية التي تتمتع بموارد بشرية جيدة. •

 نقاط القوة  o فلسطين

القطاع العام بدور عدم قيام قطاع البتكار و بقيادةالحكومية والمؤسسات التعليمية  المنظمات غيرقيام  •

  هذا المجال.رائد في 

 ، إلخ. PICTI ،Leaders  ،IYFبرامج تستهدف الطالب والخريجين الجدد: وجود  •

 العديد من مراكز البحوث التابعة للجامعات.وجود  •

 ومراكز التميز. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مراكزوجود  •

 ، وسراج.ستثمار الفلسطيني، أبراج كابيتال، صندوق االصدارة: مشاريع حاضنات األعمالبعض  وجود •

 .نعدد كبير من الخريجين المؤهليوجود  •

 .جيدة مع الجامعات األوروبية واألمريكية عالقات •

o  نقاط الضعف 

 .بيئة البتكارضعف الروابط بين مختلف الجهات الفاعلة في  •

 .الناشئة ألصحاب المشاريع االستثمارنقص التمويل واستراتيجيات  •

 البحوث في الجامعات. سياساتو عدم وجود ثقافة •

o الفرص المتاحة 

 قدرات ممتازة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. •

 لفترة قصيرة. لو حتى الهجرةعودة الخبراء من  •

o لتحدياتا 

 الطبيعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.واالحتالل اإلسرائيلي  •

 ونقص المعرفة حول الشتات الفلسطيني. الكفاءاتهجرة  •
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 القوةنقاط  o قطر

التنموي من نموذج يعتمد فقط على النفط والغاز الطبيعي إلى نموذج موجه  نموذجالالسعي إلى توسيع  •

 نحو االقتصاد القائم على المعرفة.

 .نظام الحفظ عن ظهر قلبلكسر قالب  ٢٠٠١قانون إصالح التعليم في عام  إقرار •

لى جعل تطوير المدينة التعليمية من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي تهدف إ •

 الدوحة مركز التميز التعليمي في الشرق األوسط.

 :: مؤسسة قطر ومنظمات العلوم والبحوث التابعة لهاوهيمؤسسات عامة رئيسية تقود االبتكار وجود •

( مديرية ٤) متعددة جامعات )٣ (( صندوق قطر الوطني للبحوث٢) قطر للعلوم والتكنولوجيا مجمع( ١)

 البحث والتطوير.

االستراتيجية الوطنية للبحوث ركائز البحث والتطوير التي تشمل الطاقة والبيئة والرعاية الطبية حددت  •

 الحيوية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم االجتماعية والفنون والعلوم اإلنسانية.

( معهد ٣لحوسبة )( معهد قطر ألبحاث ا٢( معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة )١تطوير مراكز التميز: ) •

 قطر لبحوث الطب الحيوي.

 دعم قوي لمستوى عال من البحث واالبتكار. •

 من الميزانية لدعم البحث العلمي.%٢.٨ تخصيص حوالي  •

( برنامج االبتكار التكنولوجي وريادة األعمال )في إطار ١مبادرات ريادة األعمال لصالح االبتكار: ) •

مركز االحتضان الرقمي )تحت إشراف المجلس األعلى ( ٢) لعلوم والتكنولوجيا(قطرل واحة

مية مستقلة لالبتكارات تركز على أول مؤسسة إقلي -( مركز ابتكارات التنقل القطري ٣لالتصاالت( ، )

 ( منظمة الخليج للبحث والتطوير.٤)و الالسلكية الناشئة التقنيات استخدام تقنيات التنقل و

علوم والطاقة والبيئة والبتكار في قطر: الصحة والرعاية الصحية القطاعات االستراتيجية لنشر ا وجود •

 اآلداب والعلوم اإلنسانية.والعلوم االجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

 قاعدة أكاديمية جيدة في مجال البحث والتطوير. وجود •

o نقاط الضعف 

 موارد بشرية محدودة. •

 النفط والغاز. قطاعتنويع منخفض للصناعة المحلية مع هيمنة  •

 قاعدة علمية.ال محدودية •

 .المستوردة االعتماد على التكنولوجيا والموارد البشرية •

 مخرجات االبتكار.والفجوة بين مدخالت  •

o الفرص المتاحة 

 اقتصاد النفط والغاز. •

o التحديات 

 نقص الموارد البشرية المؤهلة. •

 جيدة. قلة التعاون مع الدول العربية التي تتمتع بموارد بشرية •

صلة بالمجتمع القطري أو ال ذاتث وبحال في األجنبية الموجودة في قطر ع الجامعاتعدم مساهمة أفر •
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 المجتمعات العربية.

المملكة 

العرية 

 السعودية

o نقاط القوة 

 .٢٠٢٢إلى اقتصاد المعرفة بحلول عام  لالنتقالاستراتيجية  •

 وضع مجموعة من اإلصالحات التعليمية. •

 .تطوير جامعات جديدة لتعزيز العلوم والتكنولوجيااالستثمار في  •

 .االختراع راءاتبإصدار و المنشورة العلمية البحوثارتفاع حاد في  •

 .رالبحث والتطوي الخاص والعام في مجال ينالقطاع ابتكار وشراكات بين اتسياس •

 .المشترك نشر البحثأنشطة في  •

كالة العلوم الوطنية في المملكة لو (KACSTكنولوجيا )مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والت استضافة •

مدينة علمية  كنولوجياللعلوم والت زعبد العزيمدينة الملك  تعتبر العربية السعودية ومختبراتها الوطنية.

 البحث واالبتكار والخدمة للقطاعين العام والخاص.الى  تهدف

 .نلييدولوا نإلقليمييا نبيرلمغتا دةبمساع لمحليةا راتلخبا تقوده وذجنم وجود •

تكنولوجية فريدة من نوعها تقدم للمبتكرين ورجال األعمال التوجيه لدعم تطوير  مجمعات وجود •

 براءات االختراع.المنتجات ونشر 

بادر  وحاضنةحاضنة بادر لتقنية المعلومات واالتصاالت مثل حاضنات األعمال التكنولوجية وجود  •

 .الحيوية للتقنيةبادر وحاضنة للتصنيع المتقدم 

o الضعف نقاط 

 العالمي.جامعات أقل من المتوسط ال معظم في البحوث العلمية تأثير •

o الفرص المتاحة 

 اقتصاد النفط والغاز. •

 الموارد البشرية المحلية المؤهلة والناشئة. •

 بيئة عمل جيدة. •

 نظام ممتاز لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. •

 تطوير.تمويل القطاع الخاص للبحث وال •

o التحديات 

 انخفاض مؤشر كفاءة االبتكار. •

 قلة التعاون مع الدول العربية التي تتمتع بموارد بشرية جيدة. •

 نقاط القوة o سوريا

في حلب دورا هاما في هيكلة البحث في هذا ( الذي يقع مقره ايكاردا) المركز الزراعي الدولي يلعب •

 المجال في المنطقة.

 إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. التمكن من الوصول •

  .عدة حاضنات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألعمال والتكنولوجياوجود  •
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o نقاط الضعف 

 عدم وجود حوافز ألعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث. •

 عدد محدود من العلماء والمهندسين الذين يعملون في مجال البحث والتطوير. •

 .البحوث وبراءات االختراع نشرالمساهمة في غياب  •

 .نتائج البحوث العلميةتأثير منخفض ل •

o الفرص المتاحة 

 االكتفاء الذاتي. •

o التحديات 

 في سوريا. الحروب االهلية •

 الستثمار األجنبي المباشر.انخفاض ا •

 .الكفاءاتهجرة  •

 نقاط القوة o  تونس

لمواجهة ارتفاع  خمس سنوات على مدىستراتيجية شاملة القتصاد المعرفة كجزء من خططها اتطوير  •

 خاصة بين الشباب.ومعدالت البطالة 

 إنشاء سلسلة من التكنوبول في جميع أنحاء البالد لتجديد وتوسيع قاعدتها االقتصادية. •

نظام لمختبرات األبحاث  توفر في العالم العربي مع نظمةيعتبر نظام البحوث في تونس من أفضل األ •

 ووحدات األبحاث.

 ة مخصصة للبحوث.ميزانية وطني •

  (.CNEARS) نظام وطني لتقييم البحوث يسمى •

 االتحاد األوروبي. هفي تمويلإنشاء برنامج وطني لدعم االبتكار يشارك  •

نظام تدخالت منظم لدعم االبتكار بما في ذلك االستثمار في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا ورأس  •

 المال االستثماري.

 .التكنولوجيا الحيويةقوي في مجال  علمي بحث •

 أربع مرات في السنوات الماضية. البحوث المنشورةعدد  تضاعف •

التغليف والهندسة الميكانيكية والكهربائية ومراكز أبحاث للعلوم التطبيقية في الصناعة )المنسوجات  •

 لجلود واألحذية(.واالخشب واألثاث ومواد البناء والصناعة الكيميائية وألغذية الزراعية وا

 ة.يالهندس جامعاتلل جيدة معةس •

 .El Ghazala technopole التي تعمل كحاضنات مثل التكنولوجيا مجمعات لترويجسياسة منهجية  •

 صناعة الجلود في الجمو قصر هاللالنسيج والمالبس في  وجود تجمعات للقطاع الصناعي في مجال •

األعمال المعدنية ولميكانيكا وال السيراميك في نابوطوب البناء في المكنين والسجاد في القيروان 

 .األحذية في صفاقسو

o نقاط الضعف 

 .في بعض األحيان تكنوبول مع القدرات المحليةال عدم التوافق بين •
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o الفرص المتاحة 

 التحول الديمقراطي. •

 الصناعات المزدهرة مثل المالبس وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. •

o التحديات 

 البيروقراطية. •

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

o نقاط القوة 

 على مدى عقدين من الزمن على استراتيجية واضحة للمعرفة واالبتكار.ارتكز تطوير دبي  •

لوجيستية )تتمحور حول ميناء عالمي المستوى( والذي خدمات التطوير استراتيجية لبناء مركز للنقل وال •

 .أنعش قطاع السياحة

 واإلعالم واالتصاالت. تطوير الكفاءات األساسية في التكنولوجيا •

 .٢٠٢٠وخطة رؤية لعام  ٢٠١٣ - ٢٠١١خطة استراتيجية للفترة  وجود •

 الزراعة والهندسة. مجالي نمو قوي للنشر العلمي خاصة في •

 البحوث المعترف بها دوليا والتي قد تكون نتيجة ألعداد متزايدة من المغتربين. التقدم باتجاه •

في أبو ظبي مع التركيز  (MIST) در للعلوم والتكنولوجياصمعهد مالبنية التحتية القوية بما في ذلك  •

 على الطاقة البديلة والتكنولوجيا الخضراء.

 ح لربط الباحثين الجامعيين بالصناعة المحلية.نَم   •

o نقاط الضعف 

ً تلعب مراكز األبحاث خارج الجامعات دوراً  •  في مجال البحث العلمي. بدائيا

o الفرص المتاحة 

 التعليم العالي. مخرجات جيدة من •

o التحديات 

 البيروقراطية. •

 قلة التعاون مع الدول العربية التي تتمتع بموارد بشرية جيدة. •

 نقاط القوة o اليمن

 .موقع اليمن ذو أهمية استراتيجية •

 .احتياطيات قوية من النفط والغاز •

o نقاط الضعف 

 ضعف مستويات االمن واالمان •

 هبوط احتياطيات النفط ومعدالت اإلنتاج •

 الموارد المائية شح •

 التضخم المالي •
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 انخفاض االستثمار في القطاع الخاص •

 مستويات عالية من البيروقراطية والفساد •

 .الدخل الضريبي واإليراداتب خسارةاالقتصاد غير الرسمي وبالتالي  •

 معدل النمو السكاني السريع والفقر المتزايد •

 الرعاية الصحيةانخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة وانخفاض  •

o المتاحة الفرص 

 صناعة النفط •

 إصالحات ما بعد الحرب •

o التحديات 

 عدم االستقرار السياسي والمجاعة •

 هجرة الشعب والكفاءات •

ً  ظهر درجات وتصنيف المنطقة العربية( ي٢)جدول  الجدول أدناه  ٨ ٢٠١٨لمؤشر االبتكار العالمي لعام  وفقا

 

 ٢٠١٨مؤشر االبتكار العالمي لعام  (٢)جدول 

 الدولة (١٠٠-٠) مجموع النقاط ١٢٦من أصل  المرتبة العالمية

 اإلمارات العربية المتحدة ٤٢,٥٨ ٣٨

 دولة قطر ٣٦,٥٦ ٥١

 الكويت ٣٤,٤٣ ٦٠

 المملكة العربية السعودية ٣٤,٢٧ ٦١

 تونس ٣٢,٨٦ ٦٦

 سلطنة عمان ٣٢,٨٠ ٦٩

 البحرين ٣١,٧٣ ٧٢

 المغرب ٣١,٠٩ ٧٦

 األردن ٣٠,٧٧ ٧٩

 لبنان ٢٨,٢٢ ٩٠

                                                 

٨ )2018(University of Cornell; INSEAD; WIPO,  
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 مصر ٢٧,١٦ ٩٥

 الجزائر ٢٣,٨٧ ١١٠

 اليمن ١٥,٠٤ ١٢٦

 

 ٢٠١٨مؤشر االبتكار العالمي لعام ( ١)رسم توضيحي 

 

 ولذلك. العربية حديات التي تواجه االقتصاد في البلدانزال بناء ثقافة التكنولوجيا واالبتكار وريادة األعمال على رأس التتال 

األساسية لتعزيز  االستجابة الى المتطلباتلهذه التحديات باإلضافة إلى حالً أمثالً  العلوم والتكنولوجيا مجمعاتأصبحت 

 .على المدى الطويلمعيشة التحسين مستوى  كنولوجي في بلدانهم وبالتاليالقدرات االبتكارية والتقدم الت

منتشرة في جميع أنحاء المنطقة  العلوم والتكنولوجيا مجمعات أصبحت ،الماضيةنوات القليلة على مدى السو، من الواضح

ً ب العلوم والتكنولوجيا مجمعاتبدأت الدول العربية بانشاء . العربية سوف  في بلدانهم كالنفط الطبيعيةالموارد أن إدراكا

خلق فرص ستوبا وأمريكا الشمالية في آسيا وأور العلوم والتكنولوجيا مجمعاتمحاكاة قصص نجاح أن و بسرعة يستنفذ

على  محرك أساسيإن مفهوم جمع األعمال التجارية مع مصالح مماثلة في مكان واحد هو . ناجحةعمل وأعمال تجارية 

دول على سبيل المثال أنشأت . التوجهباالنضمام إلى هذا  دولة، ولكن هناك أسباب مختلفة وراء قرار كل مستوى المنطقة

لنفط أما بالنسبة للبلدان ألوقات ما بعد ا كأدوات لتنويع االقتصاد استعداداً  العلوم والتكنولوجيا مجمعاتالخليج الغنية بالنفط 

 .٩لفقر والبطالةحل مشاكل ال الطريق االستراتيجي االمثل العلوم والتكنولوجيا مجمعات تعدف، مثل مصر واألردن األخرى

نشاء بيئة إمن حيث مساهمتها في  لبعضها نجاحات واضحة. اليوم في المنطقة العربية لتكنولوجيالعلوم والمجمع  ٥٠هناك 

 . ١٠عمل للشباب إيجاد فرصمبتكرة أو 

 .البلدان العربية في والتكنولوجياالعلوم  مجمعاتالضوء على ( ٣الجدول )يسلط الجدول التالي 

  

                                                 

٩ (World Bank, 2013) 

١٠  (University of Cornell; INSEAD; WIPO, 2018). 



 عالمياً وعربياً : العلوم والتكنولوجيا مجمعات

 59 من  19صفحة  

 العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربيوحاضنات ومسارعات  مجمعات -( ٣جدول )

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 قطب سيدي عبدهللا التقني العلوم مجمع الجزائر

 

  هكتار ١٨٧٠ قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 Technopark El Boustène التكنولوجيامجمع 

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وااللكترونيات 

 (الصيدلة)والتكنولوجيا الحيوية 

  هكتار ٤٥ تحت التطوير

التكنولوجيا الحيوية وصناعات االدوية والرعاية  Technopark Ibnou-Sina التكنولوجيا مجمع

الصحية والطب وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت والسياحة والهندسة

 تحت التطوير

 

  هكتار ٥٤

 Cyber Park التكنولوجيا مجمع

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل 

 اإلعالم واالتصاالت

 ٤٠٠ هكتار ٩٤ تحت التطوير

 ٢٤٠٠الهدف 

 تحت التطوير  Park of Sidi Bennour التكنولوجيا مجمع

 

  

   قائم قطاعات متعددة IncubMe حاضنة أعمال

   قائم  Oran Workshop Room مكان عمل مشترك

   قائم  ANTP حاضنة أعمال

 للتكنولوجيا البحرين مدينة التكنولوجيا مجمع البحرين

 

المعلومات واالتصاالت والرعاية تكنولوجيا 

 الصحية والطب

   تحت التطوير

   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا  iTeknoCity التكنولوجيا مجمع
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 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 الحيوية

   قائم التكنولوجيا المالية Bahrain Fintech Bay حاضنة أعمال

 University Business حاضنة أعمال

Incubator Center 

    

 BBIC Bahrain Business حاضنة أعمال

Incubator Center 

   قائم 

 Riyadat Bahrain حاضنة أعمال

Women’s Competance 

Develpoment Center 

   قائم 

   قائم  RUKN حاضنة أعمال

   قائم  CH9 مسارعة أعمال

   قائم  Flat6Labs Bahrain مسارعة أعمال

   قائم  Brinc مسارعة أعمال

   قائم  Co.Lab مكان عمل مشترك

العلمية  مدينة األبحاث العلوم مجمع مصر

 والتطبيقات التكنولوجية

التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات 

الخاليا )والهندسة المتقدمة، وتكنولوجيا النانو 

 (الشمسية

 عند االنتهاء ٣٠٠٠٠ فدان ٢٥٠ قائم

 الذكيةالقرية  التكنولوجيا مجمع

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 فدان ٣٠٠ قائم

 

(٢٠١٠) ٣٥٠٠٠ 

(٢٠١٤) ١٠٠٠٠٠ 



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  21صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 وادي التكنولوجيا في سيناء العلوم مجمع

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وااللكترونيات 

الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية والمواد الجديدة 

 والطاقة المتجددة

 كم مربع ٧٢ تحت التطوير

 

 

   تحت التطوير تقنيات جديدة وادي الساحل الشمالي للتقنية العلوم مجمع

 مركز اتصال

 

Cairo Contacts Centers 

Park 

 عمالة مباشرة ٤٠,٠٠ هكتار ٣١,٠٨ قائم مراكز االتصال واالستعانة بمصادر خارجية

 عمالة غير مباشرة ٦٠٠٠٠

 Technology Innovation حاضنة أعمال

and Entreprenership 

Center (TIEC) 

   قائم 

   قائم  Icecairo حاضنة أعمال

   قائم  AUC Venture Lab حاضنة أعمال

 Social Fund for حاضنة أعمال

Development 

   قائم 

 Information Technology حاضنة أعمال

for Industry 

Development Agency 

TIDA 

   قائم 

 حاضنة أعمال

 افتراضية

IT General Division 

(FoCC IT), the 

Federation of the 

Egyptian Chambers of 

   قائم 



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  22صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

Commerce 

 حاضنة أعمال

 افتراضية

CU-TICO  قائم   

   قائم  CoworkInn مكان عمل مشترك

   قائم  The Ditrict مكان عمل مشترك

   قائم  Greek Campus مكان عمل مشترك

   قائم  Urban Station عمل مشترك مكان

   قائم  Seedspace Cairo مكان عمل مشترك

   قائم  Flat6Labs Cairo مسارعة أعمال

 الجامعة الهاشمية التكنولوجيا مجمع االردن

 

  كم مربع ١,٥ قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 مدينة الحسن العلمية العلوم مجمع

 

منصة تضم الجمعية العلمية الملكية والمجلس 

 iPARKاألعلى للعلوم والتكنولوجيا وحاضنة 

 وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

   قائم

شركة تطوير مدن تقنية  التكنولوجيا مجمع

 المعلومات والصناعة

مشاريع عقارية )منطقة اقتصادية حرة خاصة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (وصناعية

 كم مربع ٤،٥ قائم

 

 

   قائم التكنولوجيا iPARK حاضنة أعمال

   قائم التكنولوجيا QRCE حاضنة أعمال



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  23صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 Jordan Innovation حاضنة أعمال

Center 

   قائم 

 Jordan Forum for حاضنة أعمال

Business and Profesional 

Women – Micro and 

Small Businesses Unit 

   قائم 

 BDC Business حاضنة أعمال

Development Center of 

Jordan 

   قائم 

   قائم التكنولوجيا MENA Apps Jordan حاضنة أعمال

   قائم التكنولوجيا  Oasis500 مسارعة أعمال

   قائم التكنولوجيا  CH9 MENA Hub مسارعة أعمال

   قائم التكنولوجيا Arabreneur مسارعة أعمال

   قائم التكنولوجيا ZINC by Zain مكان عمل مشترك

   قائم التكنولوجيا BIG by Orange مكان عمل مشترك

   قائم التكنولوجيا The Tank by Umniah مكان عمل مشترك

   قائم التكنولوجيا VBC مكان عمل مشترك

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتقنيةحديقة الكويت  التكنولوجيا مجمع الكويت

 

 ٢٠٠١منذ  ٥٠٠  قائم



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  24صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

   قائم التكنولوجيا Sirdab Lab حاضنة أعمال

   قائم األغذية Savour مسارعة أعمال

القطب التقني لجامعة القديس  التكنولوجيا مجمع لبنان

 Berytech يوسف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل 

واالتصاالت والرعاية الصحية والطب اإلعالم 

 .والبيئة واألغذية الزراعية والطاقة

 (٢٠١٦) ٢١٥  قائم

 حاضنة أعمال

 

BIAT 

 

    .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها

 Beirut Emerging العلوم مجمع

Technology Zone 

اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الحيوية ووسائل اإلعالم والتكنولوجيا 

 .واالتصاالت

   تحت التطوير

 Edde Global Village التكنولوجيا مجمع

(Jbeil) 

   تحت التطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 Makse Park (Bekaa التكنولوجيا مجمع

Valley) 

   تحت التطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

   قائم قطاعات متعددة South BIC حاضنة أعمال

   قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا ALT City مسارعة أعمال

   قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا UK Lebanon Tech Hub مسارعة أعمال

   قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Speed مسارعة أعمال

   قائم  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا Flat6Labs Beirut مسارعة أعمال



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  25صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 والتكنولوجيا الخضراء

   قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Smart ESA حاضنة أعمال

 م مربع ٢٩٤٠٠ قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حديقة كازابالنكا التقنية التكنولوجيا مجمع المغرب

 

 

 حديقة بوزنيكة التقنية التكنولوجيا مجمع

 

  هكتار ١١٦  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت Rabat Technopolis التكنولوجيا مجمع

 

   قائم

 تكنوبول

 

Oujda Technopole 

 

  هكتار ١٦٧ قائم جزئي الطاقات المتجددة

 تكنوبول

 

Technopole de 

l'Aéroport Mohammed V 

    

 )متوقعة( ١١٠٠٠ هكتار ١٣٠ قائم جزئي األغذية الزراعية Meknès Agropolis اجريبول

 

 ,Oriental Agropolis اجريبول

Berkane 

 )متوقعة( ٧٠٠٠ – ٥٠٠٠ هكتار ١٠٢ قائم األغذية الزراعية

 

 Agripole d’Agadir اجريبول

 

 ٤٠٠  قائم األغذية الزراعية



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  26صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 Tadla Agropolis, Tadla اجريبول

azilal 

  هكتار ٢٤٤ قائم األغذية الزراعية

 ,Gharb Agropolis اجريبول

Kénitra 

   قائم األغذية الزراعية

 Haouz Agropolis اجريبول

 

   قائم األغذية الزراعية

 تكنوبول

 

Tan Tan  (معالجة منتجات البحر)أغذية 

 

   قائم

 Haliopolis, Agadir اجريبول

 

 (معالجة منتجات البحر)أغذية 

 

  هكتار ١٥٠ قائم جزئي

 حاضنة أعمال

 

Fez Innovation City 

 

   قائم جزئي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 Marrakech Innovation حاضنة أعمال

City 

   تحت التطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 Rabat Innovation City حاضنة أعمال

 

   تحت التطوير 

 Casablanca Innovation حاضنة أعمال

City 

   تحت التطوير 

   قائم  Al Akhawayn University حاضنة أعمال



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  27صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

Incubator 

 Incubator of the حاضنة أعمال

International University 

of Rabat Incubator 

   قائم 

   قائم  Technopark Tanger حاضنة أعمال

 Morocco Climate حاضنة أعمال

Innovation Center 

   قائم 

   قائم  NUMA Casablanca حاضنة أعمال

   قائم  Casa Pioneers حاضنة أعمال

   قائم  !iNSANE حاضنة أعمال

   قائم  New Work Lab حاضنة أعمال

   قائم  Jokkolabs Casablanca حاضنة أعمال

 University Center for حاضنة أعمال

Analysis, Expertise, 

Transfer of Technology 

and Incubator (CUAETI) 

   قائم 

   قائم  Startup Your Life مسارعة أعمال

   قائم  Sun Desk مساحة عمل مشترك

   قائم  7AY Coworking مساحة عمل مشترك



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  28صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 – Orange Coworking مساحة عمل مشترك

Start On 

   قائم 

   قائم  Seedspace Casablanca مساحة عمل مشترك

   قائم  LaFactory مساحة عمل مشترك

م  ٣٠٠٠٠٠ قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنفط مدينة األمير عبد العزيز التكنولوجيا مجمع السعودية

 مربع

 

للعلوم  زالعزيعبد مدينة الملك  التكنولوجيا مجمع

 والتقنية

    

 وادي التكنولوجيا

 

     وادي الرياض للتقنية

 وادي التكنولوجيا

 

     شركة وادي الظهران للتقنية

 Jeddah BioCity Science العلوم مجمع

Park 

   تحت التطوير التكنولوجيا الحيوية

والتكنولوجيا تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  Badir حاضنة أعمال

 والتصنيع

   قائم

   قائم  Makeen حاضنة أعمال

   قائم  WadiMakkah حاضنة أعمال



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  29صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

   قائم  KAUST حاضنة أعمال

   قائم  9/10ths مسارعة أعمال

   قائم  Flat6Labs Jeddah مسارعة أعمال

   قائم  Afkar حاضنة أعمال

 Qatar Science and التكنولوجيا مجمع قطر

Technology Park 

 

الطيران والبيئة والغاز والبتروكيماويات والرعاية 

الصحية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .وتقنيات المياه

   قائم

 Qatar Business حاضنة أعمال

Incubation Center 

   قائم 

 واحة المعرفة مسقط التكنولوجيا مجمع عمان

 

  هكتار ٦٨ قائم واالتصاالت والسياحةتكنولوجيا المعلومات 

   قائم  Ibhar Incubator حاضنة أعمال

  Palestine Technopark التكنولوجيا مجمع فلسطين

 

   

   قائم التكنولوجيا Glow مسارعة أعمال

   قائم التكنولوجيا PICTI حاضنة أعمال

   قائم التكنولوجيا Gaza Sky Geeks مساحة عمل مشترك



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  30صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 Business and حاضنة أعمال

Technology Incubator 

(BTI) 

   قائم التكنولوجيا

   قائم التكنولوجيا Pallinno حاضنة أعمال

 El Gazala Technopark التكنولوجيا مجمع تونس

 

  هكتار ٦٥ قائم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 سيدي ثابت تكنوبول

 

  هكتار ١١٥  (الصيدلة)التكنولوجيا الحيوية 

 األغذية الزراعية بنزرت التكنولوجيا مجمع

 

  هكتار ١٥٠ قائم

 سوسة التكنولوجيا مجمع

 

اإللكترونيات والميكانيكا وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

  هكتار ٦٠ قائم

 Monastir ElFejja مركز تنافسي

 

 المنسوجات

 

  هكتار ١٠٠ تحت التطوير

 صفاقس تكنوبول

 

  هكتار ٦٠ قائم الوسائط المتعددة واالتصاالت

 برج سيدريا تكنوبول

 

الطاقة المتجددة والمياه والبيئة والنباتات في مجال 

 التكنولوجيا الحيوية

  هكتار ٩٠ تحت التطوير



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  31صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

 مدنين اجريبول

 

   تحت التطوير استغالل وتسويق الموارد الطبيعية للصحراء

 جندوبة اجريبول

 

   تحت التطوير وتسويق الموارد الطبيعية للصحراءاستغالل 

 قفصة مركز تنافسي

 

   تحت التطوير (الفوسفات)التعدين 

   قائم  Wikistartup حاضنة أعمال

   قائم  Impact حاضنة أعمال

العلوم  مجمع سوريا

 والتكنولوجيا

Syria Science and 

Technology Park 

    

   قائم  ICTI حاضنة أعمال

العلوم  مجمع سودانال

 والتكنولوجيا

 مدينة إفريقيا التكنلوجية

 

الطاقة وتكنولوجيا النانو والصناعة الكيميائية 

وتكنولوجيا الغذاء وتكنولوجيا الحيوية 

 والتكنولوجيا الجيولوجية

   قائم

     Dubai Technopark لتكنولوجياا مجمع االمارات

   قائم  In5 حاضنة أعمال

   قائم  Silicon Oasis Founders حاضنة أعمال

   قائم  51Labs حاضنة أعمال العراق



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  32صفحة 

 عدد الوظائف حجم المجمع الحالة القطاع االسم النوع البلد

   قائم  RITS حاضنة أعمال

 وحاضنات ومسارعات العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي مجمعات( ٢)رسم توضيحي 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

متنزهات العلوم و تكنولوجيا  حاضنات أعمال  مسارعات أعمال مساحات عمل مشتركة  مجمعاتاجريبول



 عالمياً وعربياً : العلوم والتكنولوجيا مجمعات

 59 من  33صفحة  

  العلوم والتكنولوجيا مجمعات وغايات أهداف. ٣

لديهم توقعات مختلفة عن خاصة وأن أصحاب المصلحة  مختلفة العلوم والتكنولوجيا مجمعاتأهداف وغايات تكون غالبًا ما 

على سبيل . شائع تحدالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتل مجموعة واحدة من األهداف والغايات صياغة عتبرت. بعضهم البعض

أولويات  من يكشبتالربح والتحقيق  كون في حين والقرارت ي السياساتصانعلأولوية التنمية االقتصادية  تعد، المثال

همية تعد األالعوائد المالية أما تحقيق و المؤسسات األكاديمية اتأولويمن البحث والتطوير التكنولوجي و لمستأجرينا

العلوم والتكنولوجيا  مجمعاتتركة لالمشاألهداف والغايات  عنبحث ال، فقد تم ومع ذلك. األعلى لمستثمري القطاع الخاص

 .وشرحها في القسم التالي

 : ظرية االبتكارن ٣.١

 التفاعل اإلبداعي بينالذي يوضح عملية وTriple Helix  العلوم والتكنولوجيا تم البحث بمفهوم مجمعاتغايات  لتحديد

أو السوق "أضاف المؤلفون الالحقون وقد  .والشركات( ومعاهد البحوث)الحكومة والجامعات  ثالثة حلقات مهمة وهم

آلية قي مة لتحفيز األجزاء  العلوم والتكنولوجيا مجمعاتتعد . Quadruple Helix لهذا المفهومكحلقة رابعة " المجتمع

هو منتجات وخدمات Quadruple Helix وهذا أمر منطقي ألن الناتج المرغوب من نشاط . االبتكارعملية لدفع  ربعةاأل

 ١١.لسوق والمجتمعلالوظائف والثروة  لخلقرة جديدة ومبتك

  األهداف والغايات المشتقة ٣.٢

  ١٢فيما يلي:  Quadruple Helixبناًء على  العلوم والتكنولوجيا مجمعاتغايات تتلخص 

 .تعزيز النمو من حيث العمالة واإلنتاجولتنمية االقتصادية المحلية واإلقليمية تحفيز ا •

 .جديدة قائمة على التكنولوجياتسهيل إنشاء وتطوير شركات  •

 .تعزيز نقل المعرفة من األوساط األكاديمية إلى األعمال التجارية •

ً لبعض  عمال ذات تكنولوجيا عالية تم إنشاؤها بواسطة تجمعات لألهي  العلوم والتكنولوجيا مجمعات، فإن الباحثينووفقا

 .االقتصاديةالتنميةوذلك لتحقيق بشكل أولي ل تطوير األعمال يتسهلمبادرات حكومية أو جامعية 

 :في أربع فئات مترابطةالعلوم والتكنولوجيا  مجمعات، يمكن تجميع أهداف المذكورة أعالهالغايات  بناًء على

 التنمية االقتصادية

 .تحسين نظام االبتكار بأكمله •

 .تنويع القاعدة االقتصادية للمنطقة •

 .زيادة فرص العمل المحلية •

 .األعمال الناشئةتطوير ورعاية  •

 .زيادة اإلنتاجية من خالل االبتكار •

 األكاديميالقطاع تطوير 

 .مثل الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومنظمات البحوث بناء روابط رسمية وتشغيلية مع مراكز المعرفة •

 .تعزيز التدريب الفني من خالل البحوث التعاونية والتطبيقية •

 .ع الخاصزيادة نقل التكنولوجيا إلى القطا •

 .زيادة فرص العمل لخريجي الجامعات •

 تسويق وتتجير بحوث الجامعات.   •

                                                 

١١ )2014(Stancova, Kleibrink, & Nauwelaers,  
١٢ )2008(Vila & Pages,  
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 .االستفادة من البحث والتطوير في المنطقة •

 وأرباح للشركات الصغيرة والمتوسطةتوليد دخل 

 .تشجيع ريادة األعمال في المنطقة •

 استقطاب العقول وأصحاب الكفاءة. •

 .توفير وظائف ذات رواتب أعلى •

 .العمل لذوي المهارات المنخفضةايجاد فرص  •

 الستثمارعلى اعائد مالي تحقيق 

 .تحقيق االستدامة المالية •

 .تحسين العوائد المالية قصيرة المدى •

 .مجمعجذب شركاء رئيسيين لل •

 .زيادة األرباح من مبيعات األراضي واإليجار  •

التنمية االقتصادية العامة  أهدافبين جميع  وازنةبالم العلوم والتكنولوجيا مجمعات تقوم أنه من الضروري أن بالذكريجدر  

 .واألهداف المالية قصيرة وطويلة المدى

 (اتمجتمعاألسواق وال)المساهمات في االقتصادات المحلية  ٣.٣

على سبيل . ميةاإلقلي سبيل أمثل لتحسين اقتصادها المحلي واالقتصاداتك العلوم والتكنولوجيا مجمعاتالحكومات إلى  تلجأ

مليارات  ٧، ضخت سنغافورة الصناعة التحويلية في التسعينات استجابة للتهديدات الخارجية التي تعرضت لهاالمثال، 

ً  ٢٠دوالر على مدى  للتكنولوجيا الحيوية والخدمات الطبية والمواد  علمي مجمع ، وهوOne North مجمع في عاما

ً . المتقدمة  مدينة سيول وبنت، للعلوممجمع قطعة من حي القطن القديم بالمدينة إلى  ١١٥ بتحويل، قامت برشلونة وأيضا

باالضافة الى ذلك، . لترفيه والتقنيات التفاعليةا لقطاعاتفدانًا  ١٣٥ مساحتهمجمع  سيول لإلعالم الرقمي، وهومجمع 

مشاريع البحث والتطوير اليها والحد من  لعلوم والتكنولوجيا لجذبلمجمعين  ببناءالمكسيك  في تشيهواهواقامت مدينة 

  . ١٣كاليفورنيامكسيكو سيتي أو هجرتهم الى 

 :ألسباب الثالثة التاليةل القتصاد والسوق والمجتمع المحلياقيمة  تضيف الى العلوم والتكنولوجيا مجمعاتمن الواضح أن 

فة كبيرة باإلضافة إلى استبدال إلى خلق فرص عمل ذات قيمة مضا العلوم والتكنولوجيا مجمعات، تهدف أوالً  •

إنشاء وتطوير أعمال جديدة العلوم والتكنولوجيا على  مجمعاتتعمل . الوظائف في الصناعات التقليدية المتراجعة

وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفة من خالل مواردها التكنولوجية تقودها االبتكارات 

هذه ون تکدًا أن جم لمهن امولكنه ، يةدالقتصاا المؤشراتأهم  هو من إيجاد فرص عملك أن . ال شهاخدماتوالمادية 

  .١٤فةرلمعالی د إتستنر أو البتکااقائمة علی الفرص 

•  ً التي تهدف إلى تنويع االقتصادات وجذب االستثمارات و ها في صناعات جديدة وسريعة النمو، إشراك المنطقة نفسثانيا

  .١٥ز مستويات المعيشة لسكان المنطقةوبالتالي تعز ي للمنطقةقتصادوتحسين الوضع اال

بين مختلف الجهات  تعاونكاستراتيجية لخلق أوجه  العلوم والتكنولوجيا مجمعات، قد ترغب المنطقة في استخدام ثالثًا •

 .فرص لتنمية وزيادة ثروة المنطقة ككلذات الصلة وذلك لخلق 

 

 

                                                 

١٣ )2011(Brown,  
١٤ )2013(Alvarez,  
١٥ )2008(Vila & Pages,  
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 )مؤلف( العلوم والتكنولوجيا مجمعات( أهداف وغايات ٣) رسم توضيحي

 

 في المنطقة العربية العلوم والتكنولوجيا مجمعاتبعض ل األهداف والغايات ٤.٣

، ويستخدم في المنطقة العربية العلوم والتكنولوجيا مجمعاتبعض األهداف والغايات ل( ٤الجدول )وضح الجدول أدناه ي

 .مع بعضها البعض م والتكنولوجياالعلو مجمعاتذكور أعاله لمقارنة مختلف النموذج الم

 في الوطن العربي العلوم والتكنولوجيا مجمعات( األهداف والغايات لبعض ٤جدول )

العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

 للتكنولوجيا البحرين مدينة

  الدولة: البحرين

باإلضافة إلى توفير مركز خصب للصناعات لمواصلة  تعزيز وتطوير مهارات البحرينيين :األهداف

 .تطوير منتجاتهم

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  
 

 القرية الذكية

 مصر الدولة: 

وإمدادات  ضوئية،وهي شبكة ألياف )تهيئة بيئة أعمال جذابة مع مرافق حديثة عالية التقنية : األهداف

وخدمات التدريب واإلدارة الفعالة  (ومحطات تبريد المناطق والتدفئة المصادر،طاقة متعددة 

 .للمشروعات الوطنية واألجنبية

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
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العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

مدينة االبحا ث العلمية 

 والتطبيقات التكنولوجية

 الدولة: مصر 

 .تطوير االقتصاد القائم على التكنولوجيا لخدمة المجاالت المختلفة: الرؤية

 :األهداف

 .التطورات االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المصريتطوير مراكز التميز العلمي لخدمة  •

تطوير المختبرات المركزية والمرافق األساسية للعمل من أجل االستشارات والتدريب وحل  •

 .مشاكل القطاع الصناعي

التكنولوجيا الحيوية : التاليةالمجاالت في إلهام المقترحات البحثية لتحقيق خطة االستثمار •

 .األراضي القاحلة وزراعةالجديدة لوجيا المتقدمة والمواد والتكنو وتكنولوجيا المعلومات

الحاضنات عن طريق  جذب القطاع الخاص واألفكار المبتكرة لتنفيذ رؤىتهم بالشكل المالءم •

 .القائمة على التكنولوجيا في مجاالت التكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية وعلوم المواد

 ة.ولية في مختلف مجاالت التكنولوجيسات الوطنية والدالتعاون مع مختلف المعاهد والمؤس •

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

 وادي التكنولوجيا في سيناء

 الدولة: مصر 

 :األهداف

 .تطور الشامل المتقدمللمواكبة والالحديثة تحقيق مجتمع يعتمد أساسا على صناعة التكنولوجيا  •

 .جعل مصر دولة منتجة للتكنولوجيا من خالل إنشاء قاعدة إنتاجية واسعة تعمل في هذا المجال •

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

 مدينة الحسن العلمية

 الدولة: األردن

أن تكون الجمعية العلمية الملكية مؤسسة ذات بعد مرجعي على المستويين الوطني واإلقليمي : لرؤيةا

وفنون الهندسة في ومحوراً للمعرفة في مجال العلوم والتكنولوجيا تعمل على تسخير البحث العلمي 

  تعزيز النمو االقتصادي والرقي االجتماعي في االردن

أن تقوم الجمعية العلمية الملكية ببناء وتدعيم أساليب البحث العلمي والهندسي بطريقة تبرز : لرسالةا

درة الدور االستراتيجي الفاعل للمملكة األردنية الهاشمية في تطوير الحقول العلمية المختلفة وزيادة الق

 التنافسية

 :األهداف

 إجراء البحوث التطبيقية  •

 تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية •

 تنفيذ البحوث التعاقدية المشتركة وغيرها من المشاريع مع الشركاء الوطنيين والدوليين •
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العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

 لتقديم االستشارات الفنية ذات الصلةإجراء اختبارات على المواد والسلع تامة الصنع والوسيطة  •

 تقديم االستشارات الفنية المتخصصة والخدمات للقطاعين العام والخاص •

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

تقنية شركة تطوير مدن 

 المعلومات والصناعة

 الدولة: األردن

منطقة صناعية حرة مؤهلة للتصدير  شركة تطوير مدن تقنية المعلومات والصناعةتعد : الرؤية

والمباني والبنية التحتية والخدمات التي  يضاوتهدف إلى تزويد المستثمرين المحليين والدوليين باألر

 .في المنطقة للشركات قدرات التنافسيةالمن شأنها تعزيز 

المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير في األردن من خالل تقديم إعفاءات  أفضلأن نكون : الرسالة

 .وحوافز وخدمات وتسهيالت أفضل من المنافسين

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارقيق تح 
 

القطب التقني لجامعة 

  القديس يوسف

 لبنانالدولة: 

 

وفي تشكيل المشهد  عملها م الشركات المبتكرة لتوسيع نطاقنسعى ألن نكون قادة في دع: الرؤية

 .في المنطقة يالتكنولوجي واالبتكار

المبتكرة إلنشاء وتطوير الشركات الناشئة نقدم النظام البيئي المناسب ألصحاب المشاريع : الرسالة

ك يشبتالو ودعم األعمال واالحتضان لمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل البحثوا

 .والتمويل والوصول إلى األسواق واستضافة الشركات واإلرشاد

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
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العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

 واحة المعرفة مسقط

 مانالدولة: ع  

إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان باعتبارها المركز الرائد في  تهدف واحة المعرفة مسقط: األهداف

 حة المعرفة مسقطتوفر شركة وا. المنطقة في مجال التميز في األعمال واالبتكار وريادة األعمال

إن بناء وتوطيد العالقات القوية مع المستأجرين . للمستأجرين حلوالً عقارية مبتكرة وخدمة ممتازة

 .لدينا هو في صميم كل ما نقوم به

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 مالي على االستثمار عائدتحقيق  نعم
 

واحة قطر للعلوم 

 والتكنولوجيا

 قطر :الدولة

تصبح الواحة مركًزا دوليًا جامعًا لالبتكار العلمي والتكنولوجي وريادة األعمال  أن: الرؤية

 التكنولوجية واجتذاب الشركات والمشاريع التكنولوجية الرائدة.

 : الرسالة

والتدريب  والدعم المالي وجية في قطر عبر توفير الحاضناتدعم المشاريع الريادية التكنول •

 .وفرص التواصل مع الشبكة اإلقليمية والعالمية لالبتكار التكنولوجي واإلرشاد

تسريع وتيرة إنتاج السلع المبتكرة في القطاع الخاص عبر مجموعة من البرامج والمنح  •

المخصصة لتشجيع ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والعمل المشترك مع المعاهد البحثية 

 .لمؤسسة قطر

لتشجيع ورعاية االبتكار والعمل المشترك عبر اجتذاب ودعم المشاريع  إيجاد البيئة المناسبة •

 المعنية بتطوير الخدمات والمنتجات التكنولوجية والتسويق التجاري لألبحاث العلمية

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

https://qstp.org.qa/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9/#about


 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  39صفحة 

العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

 زعبد العزيمدينة الملك 

 للعلوم والتقنية

 الدولة: السعودية 

أن تكون مؤسسة للعلوم والتقنية رائدة عالمياً، ترعى االبتكار وتعزز مجتمع قائم على المعرفة : الرؤية

 .في المملكة

للعلوم والتقنية واالبتكار لتعزيز  تعمل المدينة على التطوير واالستثمار في المنظومة الوطنية :الرسالة

 :بناء مجتمع المعرفة بما يخدم التنمية المستدامة للمملكة من خالل مهامها واختصاصاتها التالية

 .تنسيق أوجه النشاط الوطني للعلوم والتقنية واالبتكار •

 .توفير أوجه الدعم للبحث العلمي والتطوير التقني في المملكة •

 .قي ة وتطوير تقنيإجراء بحوث علمي ة تطبي •

 .تطوير وتعزيز التعاون والشراكات المحلي ة واإلقليمي ة والدولي ة لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها •

 .رعاية المْلكي ة الفكرية وتعزيزها واستثمارها •

 .تقديم االستشارات والخدمات والحلول المبتكرة •

 .االستثمار في تطوير التقنية وتجهيزها التجاري •

 ة االقتصاديةالتنمي نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  
 

 وادي الرياض للتقنية

 الدولة: السعودية

تتمثل في جملة اتخذها الوادي شعار له: "الريادة في مجال البحث  وادي الرياض للتقنية :رؤيةال

 ."والتطوير ونقل التقنية وتطويرها

تسهم في تحقيق التنمية  يئة محفزة وجاذبة للبحث والتطويرتوفير بالوادي تتمثل في:  رسالة: الرسالة

 وتعزز القدرة التنافسية لتعزيز االقتصاد المعرفي القائم على المعرفة المستدامة

 .ويحقق التنمية المستدامة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها بما يخدم االقتصاد الوطني •

 .تعزيز التعاون بين الجامعة ومراكز األبحاث والتطوير في الشركات المحلية والعالمية •

إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للشركات االستثمارية المحلية والعالمية المختصة في مجال البحث  •

 .والتطوير

 .وخارجها واستقطابهم ورعايتهم المملكة اكتشاف الموهوبين والمبتكرين والمبدعين من داخل •

وطالباتها بما يحقق المواءمة بين  الجامعة رفية والمهارية لطالب وطالباتتعزيز الحصيلة المع •

 .لمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العم

 .إيجاد فرص وظيفية متميزة في مجاالت صناعة المعرفة •

 .مالي لهابما يحقق استقرار ال للجامعة تنمية الموارد الذاتية •

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF


 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  40صفحة 

العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

 شركة وادي الظهران للتقنية

 الدولة: السعودية

يعمل فيها باحثو جامعة الملك  علميةالريادة وتسويق التكنولوجيا من خالل تعزيز بيئة  تشجيع: الرؤية

ً فهد و  .لتقديم الحلول االقتصادية والتجارية وتعزيز فرص االبتكار في قطاع الطاقة قادة االبتكارمعا

 بالمصادر والتوجيهات الالزمة لتسويق التكنولوجيا المبتكرةتزويد قطاعات األعمال : الرسالة

 .واستحداث فرص العمل وتحفيز ريادة األعمال

 :لتهاالشركة األهدف التالية لتحقيق رسا وضعت: األهداف واإلستراتيجيات

 .تقديم خدمات ذات معيار دولي للعمالء والشركات الوطنية العمالقة •

 .اإلدارة النموذجية لواحة العلوم الرائدة في مجاالت الطاقة والصناعات ذات العالقة •

والجامعة وشركة أرامكو  الواديي تعزيز روابط التعاون بين مراكز األبحاث الموجودة ف •

 .السعودية والجهات األخرى الداعمة لالبتكار

•  ً  .تسهيل إطالق الشركات القائمة على التقنية المطورة محليا

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 االستثمارعائد مالي على تحقيق  نعم
 

 مدينة األمير عبد العزيز 

 الدولة: السعودية

 :األهداف

تقليل ومجاالت الدراسة المجدية تجاريا تركيز جهود الجامعة نحو  عن طريقتسويق البحوث  •

 .تتجيرهاواالبتكار التكنولوجي  الزمنية ما بينالفترة 

 .واالبتكارالبحث مجاالت تقديم الجامعة والمملكة إلى المجتمع الدولي في  •

لشركات والمؤسسات العالمية الكبرى وبالتالي توجيه التكنولوجيا والممارسات منطقة لتوفير  •

 .العالمية في األعمال التجارية المحلية واإلقليمية

 .الناشئة والمؤسسات الصغيرة لتشجيع الشركات احتضانتوفير برامج  •

تعزيز أدائهم ل وأعضاء هيئة التدريساالستفادة من الحضور الصناعي لصالح الطالب والباحثين  •

 .األكاديمي

 .خلق فرص عمل للطالب خالل دراستهم وعند التخرج •

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  41صفحة 

العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

Elgazala Technopark 

 تونسالدولة: 

 الرسالة

 إنشاء وتشغيل المركز التكنولوجي وتوابعه. •

 التنسيق في التشغيل وصيانة المساحات والمعدات المشتركة. •

 دعم التعاون بين وحدات البحث والتدريب واإلنتاج والتنمية. •

االحتضان واإلشراف على أصحاب المشاريع التكنولوجية ضمن المجموعة ومساعدتهم في  •

 أنشطتهم.

 .مجمعالفي مجال تخصصات  اتمار الوطني واألجنبي ودعم الشراكاالستث تشجيع •

 .مجمعفي المجاالت المتعلقة بتخصصات ال االتكنولوجيتعزيز  •

 األهداف

 اجتماعية واقتصادية )تعزيز خلق فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(. •

التفوق التونسي )وضع تونس كركيزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على مستوى  •

وتعزيز تصدير الخدمات والمنتجات القائمة على المادة التونسية  المتوسط،حوض البحر األبيض 

 الخام(.

التأثير االقتصادي اإليجابي )تطوير ونشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مختلف  •

 طاعات االقتصادية في تونس(.الق

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

 سيدي ثابت مجمع

 تونسالدولة: 

 والتدريب واإلنتاج مع داللة تكنولوجيةتقديم مفهوم جديد للشراكة بين البحث واالبتكار : األهداف

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

 مدينة إفريقيا التكنلوجية

 السودانالدولة: 

 تنمية. إلى: تحويل األفكار إلى قيم ... واالبتكار الرؤية

 :الرسالة

 .روح القيادة واالبتكار في الفئات المستهدفة تشجيعتقديم الدعم الفني و •

 إلنشاءالمشروعات الجديدة في مرحلة امساعدة  •

 مراحل اإلنتاج والتسويق التجاري الىنقل نتائج أبحاثهم في المخترعين والباحثين مساعدة  •

 .يةلحلول التكنولوجاتسويق أعمال و تطوير •



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  42صفحة 

العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

 .تقديم الخدمات الفنية واالستشارية إلحداث نقلة نوعية في تقنيات اإلنتاج والجودة •

 .نقل وتوطين ونشر تكنولوجيات الصناعات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •

 .جديدةالتطوير مواد ونماذج من المنتجات صناعية  •

 .والشركات الناشئةضان لألفراد توفير الرعاية واالحت •

 .الفنية والكوادر للمهندسين والباحثين واالداريينلتدريب تقديم ا •

 .تنظيم معارض للتكنولوجيا العالمية واإلقليمية والوطنية •

 األهداف:

ً التقنيات الحديثة وتطبيقاتها  توطين ً ومحليا وتعزيز التعاون بين  وتطوير الموارد البشرية اقليميا

 ً ً  الجهات العامة والخاصة وطنيا  .لتحقيق الرخاء والرفاهية للشعب ودوليا

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

Dubai Techno Park  

 اإلمارات الدولة: 

هو توفير مكان للمستثمرين المحليين واألجانب المستعدين لالستثمار في التكنولوجيا والبنية : األهداف

 التحتية الحديثة.

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 االستثمارعائد مالي على تحقيق  نعم
 

Palestine Techno 

Park 

 فلسطينالدولة: 

إنشاء بنية أساسية وبيئة أعمال وثقافة تمكن المؤسسات القائمة على المعرفة من العمل بنجاح : الرؤية

 محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ً أن ي: الرسالة  من خالل برامج القائمة على المعرفة لتنمية وتسويق الفرص التجارية مثل موقعاً مناسبا

 تطوير.الووالدعم  االحتضان

 :األهداف

تجارية و يةتبتكنولوجيا من خالل توفير خدمات مكفي قطاع ال لتمكين النموإنشاء بنية تحتية  •

 لشركات االبتكار والتكنولوجيا.

 صورة قطاع التكنولوجيا لجذب االستثمار األجنبي المباشر.تطوير  •

 .جديدة في مجال التكنولوجيا مشروعاتدعم برامج ريادة األعمال وإطالق  •

إجراء أنشطة نقل التكنولوجيا التي من شأنها أن تعمل على دورات التسويق والبحث والتطوير  •

 ونقلها إلى األسواق. القطاع الخاصفي الجامعات و

 ةاء القدرات التكنولوجيبن عن طريقسد الفجوة المعرفية بين القطاع الخاص واألكاديمي  •



 اآلفاق العالمية وتجربة المنطقة العربية   مجمعات العلوم والتكنولوجيا:

 59 من  43صفحة 

العلوم  مجمعات

 والتكنولوجيا

 الرؤيا والرسالة واالهداف

 واالبتكار.

 التنمية االقتصادية نعم

 القطاع األكاديميتطوير  نعم

  الصغيرة والمتوسطةللشركات  توليد الدخل والربح نعم

 عائد مالي على االستثمارتحقيق  نعم
 

 الحوكمة واإلدارة. ٤

ف الحقوق والمسؤوليات بين جميع  المؤسسة وأصحاب المصلحة وتحديدبين  العالقات الحوكمة على أنها نظام لترتيب ت عر 

  .تحديد نموذج الحوكمة المناسبل على عدد من األسئلة المترابطة اإلجابة أصحاب المصلحةيجب على  .المساهمين

 أبعاد الحوكمة ٤.١

 ١٦ :تحدد األبعاد التالية أبعاد الحوكمة وفقًا للنموذج الذي وضعته رابطة تكنوبوليس العالمية

 للجامعة؟؟ هل ستكون هناك شركة منفصلة تابعة العلوم والتكنولوجيا مجمعلما هو الهيكل القانوني  -الوضع القانوني  •

 هل سيكون المنتزه قسماً إلحدى المنظمات الشريكة؟

من يمتلك األرض والمواقع والبنى التحتية والمباني التي تشكل المنتزه؟ من يمتلك األصول في المراحل  - الملكية •

 تتغير الملكية بمرور الوقت؟سير؟ هل األولى من التطو

يوفر سمطلوب أثناء التطوير والعمل؟ من الما هو  رأس المال؟شكل  رأس المال؟ ما هو من يملك - رأس المال •

، في حين يمكن توليد رأس المال العامل مقابل وغيرهاالتمويل؟ يمكن الحصول على رأس المال من المنح والقروض 

 .العلوم والتكنولوجيا مجمعدمة في الخدمات أو الحوافز المق

من يتخذ القرارات االستراتيجية؟ إلى أي مدى يرغب كل شريك في الحفاظ على مستوى معين  - صنع القرار والتحكم •

وما مدى استعداده للتخلي عن هذه السيطرة؟ هل سيكون هناك مجلس خارجي مع  مجمعمن السيطرة على تطوير ال

بشكل أساسي من قبل المؤسسة  العلوم والتكنولوجيا مجمعهل سيتم تشغيل  خرين؟آعضوية شركاء وأصحاب مصلحة 

 الراعية الرئيسية؟

العلوم  مجمعمن يتخذ القرارات التشغيلية؟ ما هي ترتيبات التقارير؟ ما هو مستوى االستقاللية؟ تشير إدارة  - اإلدارة •

يتمتع فريق اإلدارة . التخطيط والتطوير واإلدارة والتشغيل يديرون عملياتاألفراد الذين من إلى فريق  والتكنولوجيا

وعالوة . العلوم والتكنولوجيا مجمعالناجح برؤية ورسالة واضحة تساعد في تحقيق األهداف التي تساعد في تطوير 

 اطروإجراء تحليل للمخ العلوم والتكنولوجيا مجمعمسؤولة عن تخطيط وصياغة سياسات  تكون االدارة، على ذلك

قرارات المما يسمح باتخاذ االستقاللية في اإلدارة إلى  مجمعيحتاج ال .لتكلفة ونماذج اإليراداتهيكل ا ورسم

 وتحقيق اإلمكانات الكاملة. كافة المصالح في الغالبتخدم  التي ستراتيجيةاال

صلحة هو كيان ؟ صاحب المالعلوم والتكنولوجيا مجمعمن هم أصحاب المصلحة الرئيسيون في  - أصحاب المصلحة •

، تعتبر العلوم والتكنولوجيا مجمعإلى جانب فريق إدارة . مجمعالأو فرد لديه استثمار أو حصة أو مصلحة في 

والقطاع الخاص من أصحاب  لطات التنمية اإلقليمية والوطنيةوسالشركات المستأجرة ومنظمات البحث والتطوير 

 .مجمعالالمصلحة الرئيسيين في 

                                                 

١٦ )2014(Wasim,  
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؟ ما هو التوازن بين األهداف العلوم والتكنولوجيا مجمعلما هي مقاييس األداء الرئيسية  - الرئيسيةييس األداء مقا •

 ؟مالية وأهداف التنمية االقتصاديةال

التشغيل ط أو يطلتخاحلة رفي م المهمةتيجية راالسترات الخيان ام اً ددع االدارةجه وات - المختارة جياولولتکنا نطاقات •

المشاريع والشركات بكافة  مجمعأم سيستقبل ال مجمعهناك نطاق تكنولوجي معين لل اختيار ما إذا كانواحد منهم هو و

 .مجمعالختيار في المقام األول على القطاعات االقتصادية التي سيتم توفيرها في االيعتمد و. النطاقات التكنولوجية

سيتم خدمتهم داخل لذين ء العمالامجموعة من  هارعتبالمستهدفة باالمجموعة ايتم تعريف  - لمستهدفةا اتلمجموعا •

ومراكز  المتوسطةصغيرة والمؤسسات الو الفرعيةمؤسسات وال ناشئةالالشركات  وقد تشمل هذه المجموعات .مجمعال

تحديد المجموعات  ويجب. إلخ ...المال المغامرس شركات رأو التجاريةعمال واأل الخاصة والعامةتطوير البحث وال

 .الترتيبات المناسبةب القيام على لمساعدة االدارةالمستهدفة في مرحلة التخطيط 

صديقة اللترتيبات لتعطي اإلدارة األولوية سسياسات صديقة للبيئة؟ هل  مجمعالمتلك هل ي - لبيئيةل السياسات الصديقة •

 تخذ مبادرات لتحسين البيئة؟تسللبيئة؟ هل 

 ةنماذج الحوكم ٤.٢

يسلط هذا القسم الضوء على النماذج مع أنظمة اإلدارة . العلوم والتكنولوجيا مجمعاتکمة ولحئيسية ذج ربعة نماك أرناه

  :١٧المقابلة لها

  المؤسسة من قبل الجامعات العلوم والتكنولوجيا مجمعات - ١نموذج 

 :هي الجامعاتالمؤسسة من قبل  العلوم والتكنولوجيا مجمعاتلالوظائف األساسية 

 .ةمباشرا جامعة أو في جوارهال داخل مجمعللإنشاء حرم  •

توفير المساحة والبنية التحتية لتمكين األبحاث التي يقوم بها موظفو الجامعة والطالب باإلضافة إلى القدرة على إنشاء  •

 .الشركات الناشئة

 .أعمال ريادييللمبتكرين وتمكينهم من تحويل أنفسهم إلى  مناسبةخلق بيئة  •

 :بما يلي بأصحاب المصلحة مجمعاتهذه التتميز عالقة 

 .للجامعةفي الهيكل اإلداري  ةمدمج فهيكياناً مستقالً عن الجامعة ومع ذلك  مجمعال تعد ادارة •

البنية التحتية  ، فإن الفريق يفي بالتزاماته داخل الجامعة ويستفيد منومع ذلك. ص بهخافريق اداري  مجمعالدى ل •

 .وثمنح ألغراض البحوال للجامعة

 ية.رلتجااألنشطة واتمويلها( ولبحث ق اطرر ختياا)ث لبحواء اجرإب المتعلقة باألموره لمنتزإدارة استقاللية ا •

 .مجمعالالمستأجرين في ستقاللية ا •

 :المؤسسة من قبل الجامعات العلوم والتكنولوجيا مجمعاتمزايا 

 .داخل الجامعةالموارد مما يتيح سهولة الوصول إلى  الوثيق بالجامعةتصال اال •

 .مجمعللمعرفة واألفراد بين الجامعة وال لتدفق الحرا •

 .مجمعالاستخدام الوحدات اإلدارية للجامعة لدعم السماح ب •

 .البنية التحتية المشتركةاالستفادة من  •

 .لجامعةلتجارية العالمة االستفادة من ال •

 :المؤسسة من قبل الجامعات العلوم والتكنولوجيا مجمعات سلبيات

                                                 

١٧ )2015(Lobejko & Sosnowska,  
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 .االستقاللية المحدودة في صنع القرار •

 .وراثة اإلجراءات البيروقراطية للجامعات •

 .والجامعة مجمعالصعوبة فصل أي بيانات مالية بين  •

 المستقلة عن الجامعة العلوم والتكنولوجيا مجمعات - ٢نموذج 

بالوظائف العلمية والبحثية المرتبطة  يتميز باستقالله عن الجامعة المستقلة عن الجامعة العلوم والتكنولوجيا مجمعاتنموذج 

أيضاً وتكون  المنفصلة التحتية رها وبنيتهامق امنفصلة عن الجامعة وله مجمعاتوبذلك تكون هذه الباألعمال التجارية 

 . ها المستقلةعن نتائج مسؤولة

المساهمة بها والتي  كافة الشركات والمؤسساتهيكل يربط بين  المستقلة عن الجامعة م والتكنولوجياالعلو مجمعاتلدى 

ت التمويل ووكاال جامعة أو عدد من الجامعات ومؤسسات البحوث والشركات والمنظمات المبتكرة ووكاالت التنميةتشمل: 

مسؤولية الويتحملون بتمويل االستثمارات  نلمساهموا يقوم. وحدات الحكومة المحليةوصناديق رأس المال االستثماري و

من قبل رئيس ومجلس إدارة منتخب من قبل  مجمعالتتم إدارة و .العوائدويشتركون في  مجمعالمشتركة عن أنشطة ال

 .المساهمين

بهدف تبادل األفكار وتسهيل  التوسع خارج المناطق األكاديميةب له يسمحف كيان مستقل مجمعاتالهذا النوع من لدى 

 .التعاون

 :المستقلة عن الجامعة العلوم والتكنولوجيا مجمعاتمزايا جامعة 

 .الجامعة عن بيروقراطيةمنظمة مستقلة إدارياً ومالياً  مجمعال •

 .ومجلس علميمجلس منتخب  –مجلسي إدارة من  مجمعالستفيد ي •

  .يةرلتجااة طألنشالى ا باإلضافةالعلمية اتصال مباشر باالنشطة  مجمعلدى ال •

 .لتحقيق نتائج مالية إيجابية حقيقي دافع مجمعلدى ال •

 .من المستأجرين ةعديدمع أنواع  التواصلحرية في ال مجمعلدى ال •

 :المستقلة عن الجامعة العلوم والتكنولوجيا مجمعات سلبيات

 .يتطلب استثمارات أولية كبيرة •

 .المستقل مجمعأي لل - لجامعةرج اخام بحاثهل أنق لجامعة فيافي ون لعاملب اغرال يد ق •

 .النتائج الماليةعلى العدد الكبير من المساهمين قد يؤثر  •

 .بعيد األمدقد يكون العائد على االستثمار  •

  العلوم والتكنولوجيا الخاصة  مجمعات - ٣ نموذج

على  تكزروتالعام والخاص في القطاع منظمة مستقلة أنشأتها مجموعة من المؤسسين  يتكون من مجمعاتهذا النوع من ال

قد يتكون رأس المال األولي من أصول االستثمار المالي أو األصول . إمكانية محتملة لعودة رأس المال على المدى الطويل

 .إلخ الجديدة،ملموسة مثل براءات االختراع والتراخيص والتكنولوجيا الغير 

يتم تضمين تفاصيل نظام اإلدارة في النظام . ين في اجتماع المساهمينالمعين  ودارة من قبل المؤسسين اإلتم اختيار مجلس ي

يجب أن يكون فريق اإلدارة كفًؤا بمؤهالت عالية مقترنة بخبرة العمل في المجتمع . األساسي المعتمد من قبل المساهمين

 .العلمي

 :الخاصة العلوم والتكنولوجيا مجمعات مزايا

 .من مصادر متعددة واستقبال التمويليمكن زيادة رأس المال األولي  •

جامعات ومستثمرين من القطاع الخاص ، ال مثل الناجحين بعدد من المساهمين مجمعلليمكن ربط العالمة التجارية  •

 .إلخ
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 :العلوم والتكنولوجيا الخاصة مجمعاتسلبيات  •

  .معقداً و كبيراً كون ياإلدارة قد هيكل  •

 .أقل من النماذج السابقة مجمعالناتجة عن العدد المشاريع العلمية والتكنولوجية  •

 .مجمعالحجم عقدة نظراً لقد تكون مإدارة البنية التحتية  •

 العلوم والتكنولوجيا المعتمدة على الشبكات االفتراضية مجمعات - ٤نموذج  

العلمية  المؤسساتتنسيق أنشطة على تعمل إدارة المنتزه . على الشبكات االفتراضية مجمعاتمن النموذج هذا ال يعتمد

افتراضية التي تعتمد بشكل كبير على وسائل االتصال التكنولوجية الحديثة وعبر  والتجارية من خالل شبكةوالبحثية 

 االنترنت. 

 المؤسساتومبادئ التعاون بين  المشاركة المؤسساتألهداف األساسية للمنظمة بأكملها ووظائف إلى تحديد ا مجمعالحتاج ي

ً وتتطلب الشروط أيض. األعضاء اآلخرين في الشبكةومهام  عالقات مع المجتمع المحلي والسلطات  مجمعأن يكون لـل ا

 .اإلقليميوالمجتمع 

 :العلوم والتكنولوجيا المعتمدة على الشبكات االفتراضية مجمعاتمزايا 

 .وبالتالي يتميز بمستوى عاٍل من الحداثة ةالحديث التكنولوجياتم توفيرها بواسطة يأدوات  النموذجيستخدم هذا  •

 .التابعة للشبكة طوعية وال تستبعد أي نشاط اقتصادي مستقل المؤسساتمشاركة  •

 .وإرادة المشاركينكل واالستراتيجية الداخلية لنموذج الشبكة بسهولة وفقاً لالحتياجات يمكن تكييف الهي •

 .يمكن أن يستند نظام اإلدارة إلى مبدأ التوافق والمشاركة في عملية صنع القرار •

 :العلوم والتكنولوجيا المعتمدة على الشبكات االفتراضية مجمعات سلبيات

 .قد يعيق تعقيد الروابط صياغة األهداف المشتركة ووضعها موضع التنفيذ •

 .مكن أن يكون النظام المعقد غير متوافق مع اآلخريني •

 .تلياولمسؤاتقسيم صعوبة  •
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 العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي مجمعاتبعض حوكمة  ٤.٣

 .في المنطقة العربية العلوم والتكنولوجيا مجمعاتيوضح الجدول التالي نماذج وأبعاد الحوكمة في مجموعة مختارة من 

 ي الوطن العربيالعلوم والتكنولوجيا ف مجمعات( حوكمة بعض ٥جدول )

للعلوم  زعبد العزيمدينة الملك  

 والتقنية

عبد  بن عبد هللا مدينة األمير

 للعلوم العزيز

القطب التقني لجامعة القديس  واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مدينة الحسن العلمية

  يوسف

العلوم  مجمعات - ٣ نموذج نموذج الحوكمة

  والتكنولوجيا الخاصة 

 

العلوم  مجمعات - ١نموذج 

المؤسسة من قبل  والتكنولوجيا

 الجامعات

العلوم  مجمعات - ٢نموذج 

 المستقلة عن الجامعة والتكنولوجيا

العلوم  مجمعات - ٢نموذج 

المستقلة عن  والتكنولوجيا

 الجامعة

العلوم  مجمعات - ١نموذج 

المؤسسة من قبل  والتكنولوجيا

 الجامعات

 مؤسسة حكومية • الوضع القانوني

 مؤسسة علمية مستقلة •

 مؤسسة غير ربحية •

 مجمعالشركات ربحية التابعة لل •

 إدارة مستقلة •

 مؤسسة خاصة •

 مؤسسة غير ربحية •

 مؤسسة خاصة ربحية • مؤسسة غير ربحية •

عدد من الشركاء بحي ث تتناسب  مملوكة من الحكومة نوع الملكية

 األسهم مع قيمة االستثمار.

االستثمار على شكل مالي أو 

 ملموسةغير أصول 

 ملكية خاصة ملكية خاصة ملكية خاصة

رأس المال من الحكومة  • تمويل من الحكومة التمويل

 ومؤسسات مختلفة

تمويل العمليات عن طريق  •

 اإليجار واألنشطة االستشارية

مع القطاعين الخاص مشاريع  •

 والعام

 مشاريع استشارية •

 اإليجار •

 منحال •

 مؤسسة قطر •

 اإليجار  •

 جامعة القديس يوسف •

 يجاراإل •

تضم العديد من المساهمين  •

مثل:بنك عوده وبنك بيروت 

ومجموعة البحر المتوسط 

وبنك بيمو وبنك بيبلوس 

بنك االعتماد اللبناني و

 وانديفكو وليبانسل و
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Murex وAllianz SNA 

 وبنك Saturn Trustو

Saradar وGME  

شركاء  منمجلس إدارة  صنع القرار والتحكم

 وأصحاب المصلحة

المنظمة الراعية الرئيسية 

(KFUPM) 

المنظمة الراعية الرئيسية )الجمعية 

 العلمية الملكية(

شركاء  منمجلس إدارة 

 وأصحاب المصلحة

شركاء  منمجلس إدارة 

 وأصحاب المصلحة

 معهد بحوث المياه والطاقة • أصحاب المصلحة

 معهد بحوث علم المواد •

معهد بحوث االتصاالت  •

 وتكنولوجيا المعلومات

 معهد بحوث الطيران والفضاء •

 معهد بحوث األحياء والبيئة •

 معهد بحوث العلوم النووية •

 مكتب البراءات السعودي •

 عدة مراكز أبحاث •

• KFUPM 

 الحكومة السعودية •

 غرفة التجارة •

 الشركات المستأجرة •

 المخترعين والشركات الناشئة •

الشركات الضخمة السعودية  •

 SABICمثل أرامكو و

 

 الملكيةالجمعية العلمية  •

 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا •

 حاضنة آي بارك •

 ارادة •

 االسكوا •

شمال  –معهد غرب آسيا   •

 أفريقيا

معهد الشرق األوسط العلمي   •

 لألمن

 الشركات المقيمة •

 حاضنات ومسرعات األعمال •

• Education City 

 

 جامعة القديس يوسف •

 الشركات المستأجرة •

 الشركات الناشئة •

مقاييس األداء 

 الرئيسية

 متوفرة ومتاحة للمساهمين متوفرة ومتاحة للمساهمين متوفرة ومتاحة للمساهمين متوفرة ومتاحة للمساهمين متوفرة ومتاحة للمساهمين

الطاقة والمياه والنفط والغاز  نطاقات التكنولوجية

والمعادن والمواد المتقدمة 

والصحة والطب وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

والنقل  ة والبناءوالزراع

والخدمات اللوجستية والبيئة 

والعلوم النووية والفيزياء 

والفضاء والطيران  التطبيقية

 نوالدفاع واألم

الكيماوية  البترول والصناعات

 وتكنولوجيا المعلومات

 

 الطاقة والمياه والبيئة

 التنمية الصناعية

 البناء والمباني المستدامة

واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات 

 من أجل التنمية

الطاقة والبيئة والعلوم الصحية 

والنفط والغاز والمياه 

والبتروكيماويات وتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
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ات لمجموعا

 لمستهدفةا

 شركات التكنولوجيا الناشئة •

 الباحثون العلميون •

 الشركات الصغيرة والمتوسطة •

 البحث الوطنيةمؤسسات  •

الباحثون والعلماء من الجامعة  •

  وقطاع الصناعة الخاص

 طالب المرحلة الجامعية •

 الناشئة الشركات •

 الشركات المؤسسة •

 الشركات الناشئة •

 الشركات الصغيرة والمتوسطة •

 الجامعات •

 المؤسسات الحكومية •

 األعمال حاضنات •

 منظمات دولية •

 المنظمات غير الحكومية •

 الناشئة  التكنولوجية الشركات •

 الشركات الصغيرة والمتوسطة •

 الشركات متعددة الجنسيات •

 معاهد البحوث •

 وكاالت القطاع العام •

 الشركات التجارية المبتكرة •

 الشركات اللبنانية الناشئة •

الصغيرة اللبنانية الشركات  •

 والمتوسطة

السياسات الصديقة 

 لبيئيةل

 متوفرةغير  غير متوفرة تحت التخطيط غير متوفرة غير متوفرة



 عالمياً وعربياً : العلوم والتكنولوجيا مجمعات
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  في الوطن العربيتكنولوجيا العلوم وال مجمعاتبعض ب الخاصة ةكمويوضح الجدول التالي نماذج الح

 العلوم والتكنولوجيا العربية مجمعاتبعض نماذج الحوكمة  (٦)جدول 

 نموذج الحوكمة متنزه العلوم والتكنولوجيا

  العلوم والتكنولوجيا الخاصة  مجمعات - ٣نموذج  القرية الذكية

 شركة تطوير مدن تقنية المعلومات والصناعة

 

  العلوم والتكنولوجيا الخاصة  مجمعات - ٣نموذج 

 مع وجود جامعة مجاورة

  العلوم والتكنولوجيا الخاصة  مجمعات - ٣نموذج  للتكنولوجيا كازابالنكامنتزه 

 واحة المعرفة مسقط

 

  وم والتكنولوجيا الخاصة العل مجمعات - ٣نموذج 

 مع وجود جامعات في الموقع

 المؤسسة من قبل الجامعات العلوم والتكنولوجيا مجمعات - ١نموذج  وادي الرياض للتقنية

 المؤسسة من قبل الجامعات العلوم والتكنولوجيا مجمعات - ١نموذج  شركة وادي الظهران للتقنية

Elgazala Technopark  العلوم والتكنولوجيا الخاصة  مجمعات - ٣نموذج  

 مع وجود ثالث جامعات مرتبطة

  العلوم والتكنولوجيا الخاصة  مجمعات - ٣نموذج  مدينة إفريقيا التكنلوجية

Palestine Techno Park  المستقلة عن الجامعة العلوم والتكنولوجيا مجمعات - ٢نموذج 
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 العلوم والتكنولوجيا مجمعاتخدمات  .٥

مع  شبكاتمناسبة و عمالقيمة مضافة وبيئة أ ذاتمستأجريها من خالل توفير خدمات  العلوم والتكنولوجيا مجمعاتتدعم 

  :١٨تشملالخدمات  هذه. جهات مختلفة

 العلوم مجمع، كان مصطلح السابقفي . العلوم والتكنولوجيا مجمعاتهي عنصر مهم جدا لالبنية التحتية . البنية التحتية

إلى هذه  اآلنويشار . مكتبية أو منشآت األبحاثتؤجر الجامعات عقارات أو مساحات حيث  العقاري بالجانبمحددًا 

مل نطاقًا أوسع بكثير ولكن هذا ليش العلوم والتكنولوجيا مجمعاتالمصطلح لقد تطور ". المناطق الصناعية"الترتيبات باسم 

 .إلخ والمختبرات،اتف وغرف المؤتمرات ووالكهرباء واله المبانيثل م المساندة لخدماتاالتحتية و البنيةشأن ال يقلل من 

ذلك يشمل القرب من البنية التحتية للنقل مثل المطارات والطرق و مجمعاتال موقع عامالً مهًما في نجاحال. الموقع

عادة . أطراف المدنعلى على الرغم من وجود عدد كبير  داخل المدن مجمعاتال، تقع معظم على الصعيد العالمي. السريعة

 .على تقنيات األغذية الزراعية والمحاصيل خارج المدن مجمعاتالما تركز 

 الدعمالعلوم والتكنولوجيا حوافز لجذب الشركات القائمة على المعرفة وتشمل هذه الحوافز  مجمعات تقدم العديد. الحوافز

 .الضريبيةاالعفاءات و المالي

)أ( نقل التكنولوجيا من المراكز األكاديمية ومراكز البحوث إلى  على لوم والتكنولوجياالع مجمعات تساعد. البحث والتطوير

العلوم  مجمعاتبين الفارق الرئيسي . ات ومراكز االبحاثمن المختبر المنبثقالبحث والتطوير تتجير نتائج )ب(  الشركات،

النشطة. إذا كان  يةالبحثاالكديمية والتجارية األخرى هو الروابط الوثيقة مع مجتمعات أو  والشركات العقارية والتكنولوجيا

 .التكنولوجيأو  تفتقر للطابع العلمين المؤسسة مفقودًا من نطاق الخدمات المقدمة فإهذا العنصر 

نة واحدة على األقل حيث توجد حاض اضنات األعمالوحالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتهناك عالقة قوية بين . االحتضان

مستويات  لكافةحاضنة كبيرة العلوم والتكنولوجيا  مجمعات، تعد األحيانفي بعض . العلوم والتكنولوجيا مجمعاتداخل 

والنتائج االقتصادية المتوقعة  وتحديد األهدافالتدريب على التخطيط ودراسات الجدوى  االحتضان تشمل خدمات .األعمال

 .وتتجير البحوث وتسويق الحلول المتقدمة واستراتيجيات المخاطر

تحقيق مستوى الجاهزية الفنية  ودراساتالبحث والتطوير والتصميم والتحليل واالختبار  هذه الخدماتشمل ت: إدارة االبتكار

 .الجاهزية الصناعيةو

ا المفهوم التمويل النقدي . يشمل هذمجمعلل األموال الذكية رأس المال المغامر يجلب أصحاب. التمويلمصادر  التشبيك مع

إمكانية العلوم والتكنولوجيا  مجمعات. توفر العديد من الواسعة الخبرة التجارية والشبكاتو المهارات التقنية باإلضافة الى

 لجلب االستثمار.القانونية المطلوبة المالية وإعداد األوراق  التمويل هذه باالضاقة الىالوصول إلى الخدمات 

الدعم تسجيل  هذايشمل العلوم والتكنولوجيا.  مجمعاتيعد الدعم القانوني أمًرا هاًما بالنسبة للمستأجرين في الدعم القانوني. 

 التوعية باألمور الضريبية وقوانين العمل والملكية الفكرية.والنزاعات القانونية ووحل  األعمال التجارية

كز كز األبحاث إلى الجامعة أو مرامعة أو مرالفكرية التي أنشأها موظفو الجاالملكية  حقعود ي. حماية الملكية الفكرية

 طريق العلوم والتكنولوجيا بالتتجير عن مجمعاتتساهم  قدو نفسه ولديهم دائما فرصة للتتجير والتسويق. األبحاث

تعويض يتم . فةأو من خالل تشكيل شركة مجاز من خالل تأسيس شركة منبثققة تقاسم اإليرادات أوأوالترخيص 

 في جميع األحوال. مقابل تتجير أفكارهم لمخترعينا

العلوم والتكنولوجيا مزيج من أنواع متعددة من المستأجرين مثل الشركات القائمة على المعرفة  مجمعاتتعد  .التشبيك

للتعاون  تؤديمما يخلق بيئة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة  والتطوير والجامعات ومراكز البحوث

 .وتقاسم األفكار واإلبداع

                                                 

١٨ )2017(UNESCO,  
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 العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي مجمعاتلمقدمة في لخدمات اا ٥.١

 العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي: مجمعاتبعض الضوء على الخدمات المقدمة في   (٧)جدول  يسلط الجدول التالي

 العلوم والتكنولوجيا العربية مجمعاتالخدمات المقدمة في بعض ( ٧) دولج
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 وادي التكنولوجيا في سيناء
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 شركة تطوير مدن تقنية المعلومات والصناعة
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 واحة المعرفة مسقط
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 واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
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 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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 x x x x x    x x للعلوم  مدينة األمير عبدهللا بن عبد العزيز

Elgazala Technopark x   x x    x x 

Palestine Techno Park x x x x      x 



 عالمياً وعربياً : العلوم والتكنولوجيا مجمعات

 59 من  53 صفحة   

 معايير التقييم .٦

العلوم والتكنولوجيا في التطور التكنولوجي واالقتصادي أكبر أهمية مع ازدياد  مجمعاتأصبحت مهمة قياس مساهمة 

تعكس ولإلدارة الداخلية  تاوأداألداء  أو مؤشرات مقاييستعد  .مجمعاتهذه الإنشاء  فيالبلدان واألقاليم والمدن استثمار 

قبة األهداف بشكل منتظم والذي يوفر بدوره إمكانية مرا هذه المؤشراتيوفر تحديد لمشروع. واوأهداف  المراحل الرئيسية

 معلومات عن التقدم والتحديات لفريق اإلدارة والمساهمين.

 :بهدفالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتيجب تقييم  بشكل عام

 .والمستثمرين المجتمعلمساءلة أمام ا •

 .المساهمةللجامعات والمختبرات والشركات  مجمعاتال الفوائد التي تقدمها فهم وتحسين •

 ق. التسويالتتجير وطرق زيادة كفاءة جهود العلوم وبيان  •

 معايير التقييم ٦.١

العلوم والتكنولوجيا على الرغم من اختالفها عن بعضها  مجمعاتبين  األكثر شيوًعاالمشتركة والمؤشرات التالية تم وضع 

 البعض:

 المساحات المبنية ومساحة األراضي المطورة  •

إضافية بنوع العمالة وقد تتعلق معلومات  ،الموظفين فيها وعدد األشخاص مجمعالموجودة في العدد الشركات  •

 .الموظفين فيها وعدد العلماء والمهندسين المؤهلين الموجودة

 .وعدد موظفيهم مجمعالعدد الشركات التي تخرجت من  •

 .سنوياوشهريا  :والخدمات اتاإليجارمن دخل ال •

والعناوين  اللوجستيدعم الومثل اإلنترنت وقاعات االجتماعات ) مجمعالمشتركة التي يوفرها النوع ونطاق الخدمات  •

 (.االفتراضية

الخدمات المحاسبية وتشمل هذه الخدمات . نوع ونطاق الخدمات المهنية المقدمة إما بشكل مباشر أو غير مباشر •

 .إلخ والتسويق، المغامر والوصول إلى رأس المال والتوجيه

 .التشغيلية والعمليات والمصاريفل رأس المال تموي •

 .مجمعال المشاريع االستثمارية داخل •

 عوامل النجاح ٦.٢

 ٢١ ٢٠ ١٩:لذلك مهماتطوير عوامل نجاح واضحة  يعتبر

ً بذاتهالعلوم والتكنولوجيا  مجمعاتال تعد  • يرتبط ارتباطا وثيقا في تنفيذ سياسات التنمية االقتصادية  بل مشروعاً قائما

 .مع غيرهم من المؤسسات الوطنية واإلقليمية

مع تقسيم واضح للمسؤوليات  مجمعبهيكل الجميع الجهات  مشاركة: المناسب ةكموهيكل الملكية والحيجب أن تمتلك  •

 .واالختصاصات

 .اإلدارة الدائمة للمشروعالمهنية عن طريق يجب أن تمتلك  •

 (١): مما يعني وجود فهم واضح للمحاور اإلستراتيجية التالية ةالمدين أومع المنطقة  ستراتيجياتيجب أن تناسب اال •

األسواق  (٥)القطاعي أو التخصص التكنولوجي ( ٤) المستهدفة الشركات( ٣)التكنولوجيا  نطاقات( ٢)الموقع 

 .والتنظيماإلدارة ( ٧) التشبيكاستراتيجية  (٦)( التوازن الصحيح بين الرؤى المحلية والوطنية والدولية)المستهدفة 

                                                 

١٩ )2017(Sanz,   
٢٠ )2008(Vila & Pages,   
٢١ :)2013(Sobkowicz,   
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 .تلك نموذج عمل مستداميجب أن تم •

 .مجمعالدقة ورقابة صارمة على أنشطة مستأجري يجب أن تمتلك  •

 .الدقة في تصميم المباني والبنية التحتيةيجب أن تمتلك  •

 .الشبكات الدوليةوتنظيم ضمان الرؤية يجب أن تمتلك  •

 .بحث متينة واعدذات ق جامعاتمشاركة يجب أن تشمل  •

 .فر خدمات الدعم والقيمة المضافةتويجب أن  •

 .لالحتضانفر مساحات تويجب أن  •

 .والمبتكرة جذب الشركات الناشئةيجب أن ت •

 .نيرلمستأجوامع كافة المؤسسات  كل وتشبصواتتيجب أن  •

 أفضل الممارسات ٦.٣

 :٢٢، والتي تشمل وجودالعلوم والتكنولوجيا مجمعاتالعالمية الفعالة في مجال  هناك بعض الممارسات

العلوم  مجمعاتاهتماًما مستداًما عالي المستوى لنمو وتطوير  يقدمونن الذين الملتزمو المؤيدون: المؤيدون •

 .والتكنولوجيا

القيادة الفعالة واإلدارة المهنية لتسهيل التواصل بين رواد األعمال والباحثين والمستثمرين وغيرهم داخل : القيادة •

 .مجمعالوحول النظام البيئي لالبتكار في 

إلى جانب السياسات العامة الفعالة لدعم والمشاركة النشطة للقطاع الخاص التمويل العام المعين والمستدام : التمويل •

 .بتكارات إلى منتجات للسوقاالالشركات التي تسعى لتحويل األفكار إلى ابتكارات و

من  عدة سنواتي الذي بني على مدى يعب ر هذا المصطلح عن رأس المال البشر: الغير مادية البنية التحتية •

 تشجع على ثقافة تنظيم المشاريع والسياسات العامة التيالتعليم والتدريب على المهارات االستثمارات العامة في 

 .بين المهنيين والتشبيك

 . اإلدارة على تحديد أهداف واضحة المقاييس الفعالة لمساعدة: المقاييس •

  

                                                 

٢٢ )2009(National Research Council,  
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 مالحظات ختامية. ٧

 الدول في العالم العربي تختلف. مختلفةوضعف حيث تمتلك بعض دول المنطقة نقاط قوة  كبير في العالم العربيهناك تنوع 

وبعضها يعاني من وبعضها فقير في مثل هذه المواردبعضها غني بموارد النفط والغاز -في ظروفها  عن بعضها البعض

 .أيًضا في مستوى تفاعلها مع المعرفة واالبتكاروهي تختلف بشكل كبير  - هليةاألب وحرالالصراع السياسي أو 

 الذي الربيع العربيحتى قبل االبتكار والعلوم والتكنولوجيا لم تتحقق بالكامل األهداف المرجوة من ال يزال من الواضح أن 

الى  الدول العربية توصلت، في هذا الصدد. العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بما في ذلكالمجاالتالعديد من  فيإلى الركود  أدى

 :توفر

 .من مؤسسات التعليم العالي ومتزايد مناسبعدد  •

 .في الموارد البشرية يقو استثمار •

 .لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمتينة بنية تحتية  •

 .جيل شباب قوي ومتنامي يتمتع بالذكاء التكنولوجي •

 .األعمال روادمجموعة متزايدة من  •

 .أسواق اإلقليمية الكبيرة •

 :بسبب هم المحتمل محدودنجاحوالعلوم والتكنولوجيا  مجمعات، ال يزال نمو على الرغم من كل ذلك

 .من البحوث الجامعية التي تؤدي إلى براءات االختراع أو التسويق التجاري عدد قليل •

 .القطاع الخاصقلة النشاط البحثي في  •

 .وث الجامعيةروابط محدودة بين مجتمعات األعمال المغامرة ومراكز البح •

 .التواصل بين مؤسسات البحث واالبتكار المحلية ونظيراتها في الخارج ضعف •

 .رةصغي قةطلمنافي  المبتكرد يدلجاجي ولولتکنوى المحتت ذات امادلخت والمنتجاا نسبة •

 .المتصلة عالمياً ت کارلشن ام يلقلعدد  •

 .واالبتكارغير المستغلة في بيئة العلم الإمكانات الشباب  •

 .استنزاف العقول المتعلمة والمهنية •

 .Quadruple Helixالتواصل والعالقات غير الفعالة بين أصحاب المصلحة األربعة في  •

العلوم  مجمعاتو يمكن تقسيم الدول العربية إلى أربع مجموعات رئيسية من حيث سياسات االبتكار والمؤسسات

  :٢٣والتكنولوجيا

 .العلوم والتكنولوجيا الديناميكية والمتكاملة مجمعاتسياسات االبتكار والبلدان ذات  المجموعة األولى:

 .تونس واألردن ولبنان ومصر والمغربتضم هذه المجموعة 

ً من الباحثين  ى هذه الدوللد نظام بحث ديناميكي وسجالت عالية في البحوث العلمية المنشورة وأعداد كبيرة نسبيا

المضي قدًما في و مسيرتها في المبادرات القطاعية أو اإلقليمية في اقتصاد المعرفةتكمل عليها أن  .واألنشطة المبتكرة

 اإلصالحات وتسريعها لضمان تعزيز االبتكار وخلق الوظائف.

 

 

 

                                                 

٢٣ )2012Technology Center , (ESCWA  
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 العلوم والتكنولوجيا المتسارعة لتحقيق التنويع االقتصادي مجمعاتالبلدان ذات سياسات االبتكار و المجموعة الثانية:

 .الى هذه المجموعة يمكن إضافة ع مانوالبحرين و واإلمارات والكويت وقطر السعوديةتضم هذه المجموعة 

أن تزيد من القدرات و تكمل مسيرتها في التنوع االقتصاديعلى هذه الدول أن  وخاصة بالنفط. غنية جداً  هذه البلدان

 اإلدارية لمواطنيها بحيث تتمكن من استبدال العديد من المغتربين الذين تم جلبهم لملء المناصب الرئيسية.

 ( المجموعة الثانية: البلدان العربية٥)رسم توضيحي 

 

 

 .العلوم والتكنولوجيا الناشئة مجمعاتالبلدان ذات سياسات االبتكار و المجموعة الثالثة:

 .السودان وفلسطين والجزائر هذه المجموعة تضم

 .تبادل الخبرات مع المجموعات السابقةوتقوم بأنشطة  مجمعاتمسيرتها في انشاء التكمل على هذه الدول أن 
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 خرىأ :الرابعةالمجموعة 

 تم تطوير بعض. الصغيرة جداث والبحوبتكارات االسياسات وال البلدان ذات هيو من الصعب للغاية تصنيف هذه البلدان

 .ولكن مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بها منخفضةفيها  الجامعات

 العراق واليمن وسوريا وموريتانياتضم هذه المجموعة 
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