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 تقديم

 

ضمن إطار اتفاقية التعاون الفني الموقّعة بين االسكوا وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية  

العربية السورية، وبناًء على طلب الهيئة العليا للبحث العلمي، تعمل االسكوا على تنفيذ مشروع نقل  

  التكنولوجيا، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات األكاديمية والبحثية من جهة، والجهات 

االتفاق مع الهيئة  هذا اإلطار تمّ   وفي .التجارية واالقتصادية والصناعية من جهة أخرى اإلنتاجية والخدمية

هذا التقرير حول اإلطار التنظيمي والقانوني المقترح للمكتب  العليا للبحث العلمي )سورية( على إعداد 

 . نقل التكنولوجيا في الجمهورية العربية السوريةالوطني ل
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 الموجز التنفيذي

 التكنولوجيا في ونقل االبتكار لمنظومة الراهن للواقع للتقرير الوطني يأتي هذا التقرير مكملً 

ً ، حيث يقدّ 2019  سبتمبر/اعتماده في أيلول  السورية الذي تمّ  العربية الجمهورية ً   م هذا التقرير تعريفا   واضحا

ل باستخدام براءات االختراع والعلمات  لعملية نقل المعرفة والتكنولوجيا كمنتج ال مادي بين مرسل ومستقب  

لمخططات والرسومات والتعليمات كدعائم تقنية مرافقة لعملية نقل المعرفة والتكنولوجيا. وكذلك التجارية وا

ل باتجاه جامعات الجيل الثالث التي تعمل على قيادة اقتصادات الدول الموجودة فيها من م نبذة عن التحوّ قدّ ي

 عمال. خلل تزويد المنتسبين إليها بالتعليم والبحث العلمي وريادة األ

دراسة مرجعية لألنظمة والقوانين المعمول بها في سورية من منظور نقل  قرير إلى تتطرق ال ي

دت في غالبيتها بأن أي ابتكار أو براءة  في الجامعات والهيئات البحثية واألكاديمية والتي حدّ  التكنولوجيا

تم االستفادة منه مناصفة بين  تما عدا في الجامعات فاختراع في أي مؤسسة حكومية هو ملك للمؤسسة 

ما يضعف الحافز الشخصي  وهذا الجامعة والشخص الذي حصل على االبتكار أو براءة االختراع، 

فراد العاملين في تلك المؤسسات. إضافة إلى عدم وجود آليات لتسويق نتائج البحوث  والتنافسي بين األ

 لستفادة منها في رفد عملية التنمية االقتصادية. عمال لالمنجزة في أوساط قطاع األ 

أنظمة نقل  االطلع على  عمل بها في هذا المجال في الدول العربية، فقد تمّ ولمعرفة اآلليات التي ي  

 .تونس والمغرب في مجال نقل التكنولوجياو تجربة كل من لبنان التركيز على وها، التكنولوجيا في

ً و العمل على تحديد مهام    جرىمن هذا السياق العربي في مجال االبتكار ونقل التكنولوجيا،    انطلقا

وأهداف نظام نقل التكنولوجيا في سورية المتمثلة في دعم التشبيك بين الجامعات والهيئات والمراكز البحثية 

نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى قطاع االعمال لزيادة قدرته وعمال وتسويق مخرجات البحوث وقطاع األ 

واقتصاد  شركات جديدة ناشئة قائمة على التكنولوجيا وكذلك احتضان ورعاية وتسهيل إنشاءالتنافسية، 

تحليل الفجوة بين الواقع الحالي والمأمول لمنظومة نقل التكنولوجيا باالستفادة من   تمّ  ،بعد ذلكالمعرفة. 

والممارسات القائمة في الدول العربية المجاورة من الناحية القانونية واإلدارية والمالية والتشغيلية    التجارب 

 . هاري التكنولوجيا ومستثمريلقة بين مطوّ للع

يعاني  وفي هذه المرحلة بالذات بدأت تتبلور أهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات العلمية البحثية، و

التنسيق بين هذه الجهات من ضعف واضح، حيث تعمل كل جهة بمفردها دون تنسيق أو تعاون مع غيرها  

ن قبل أكثر من جهة بحثية مما يشكل هدراً في الوقت والجهد والمال. ويتم أحياناً البحث في ذات القضايا م

غالباً إلى تحقيق أهداف مشتركة أو  ىبين تلك الجهات التي تسعوالتعاون التنسيق  تعزيزمن  ال بدّ  لذا،و

ل تمتع بها كي بهدف تعظيم المردود وتجنب هدر الموارد واإلمكانات، واالستفادة من المزايا التي متقاربة، 

، واالستثمار األمثل للموارد المتاحة، وتحسين جودة العمل البحثي ومخرجاته بما يؤدي إلى التكامل  منها

بيئة تمكينية إدارية وقانونية مع بنية تحتية مناسبة، إضافة إلى تعزيز ثقافة    توفرويحتاج ذلك إلى  .  فيما بينها

 العمل الجماعي.

يلي ذلك تسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي، حيث تكمن أهمية البحث العلمي في مخرجاته  

التي تسهم في التقدم العلمي والتطور التقاني وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد، من خلل  

لضعف قيمتها أو  االستثمار المناسب لها. إن عدم استثمار مخرجات البحث التطبيقي قد ال يكون نتيجة

ً أو عدم وجود جهة طالبة لها، بل تكمن أحياناً بضعف التعريف بها أو اإلعلن عنها أو   جدواها أحيانا
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الترويج لها، وهنا تبرز أهمية التسويق الجيد لمخرجات البحث من خلل المكان المناسب الستثمارها. 

أو ة بمشكلت القطاعات اإلنتاجية والخدمية فالبحث المبني على فكرة بحثية بعيدة عن الواقع وغير متصل

لتتجير لكنها  التي لها مخرجات قابلة لاحتياجات المجتمع لن تجد مخرجاته سوقاً الستثمارها. أما البحوث 

 تعاني من ضعف في التسويق والترويج فيمكن إيجاد مخرج لها، من خلل إحداث وحدة إدارية في الجهة

 المخرجات البحثية. المعنية خاصة بتسويق واستثمار

وبالتالي، انطلقاً من األهداف المحدّدة للهيئة العليا للبحث العلمي، ومن المهام واألعمال والدراسات 

التي قامت بها الهيئة خلل المرحلة الماضية والمشاريع البحثية األخيرة التي وقعتها الهيئة مع بعض الفرق  

 ،عنى بنقل التكنولوجيا تحتضنها الهيئة العليا للبحث العلميالبحثية، يمكن اقتراح منظومة عمل وطنية ت  

 وتشبك بين مفرداتها وتشرف على عملها وتسهل قيامها بالمهام الكفيلة لتحقيق أهدافها.

نقل التكنولوجيا على المستوى الوطني من حيث  لمنظومة اقتراح الهيكلية اإلدارية  تمّ  ،بعد ذلك

ات اإلدارية وكذلك التوصيف الوظيفي والمهني للعاملين فيه. حيث تتألف  المهام واألهداف والبنى والهيكلي

 هذه المنظومة من: 

 حدث في الهيئة العليا للبحث العلمي؛ل التكنولوجيا ي  قنلمكتب وطني  •

 نقل التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية؛لمراكز أو مكاتب  •

 عمال الوطني )العام والخاص(؛ وحدات للبحث والتطوير في مؤسسات قطاع األ  •

 التعاون مع مديرية حماية الملكية الفكرية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. •

وهذه البنية الهيكلية ال تحتاج إلى أي نصوص تشريعية إلحداثها وإنما يمكن إحداثها بحسب نصوص  

من رئاسة مجلس الوزراء يهدف إلى تبنيها والعمل   اً قرار قد تتطلب المراسيم والقوانين النافذة حالياً، وهي 

 بموجبها في ظل الظروف الحالية. 

للمهام الجديدة  إحياء وتشغيل هذه المنظومة، ونظراً الموارد المالية الدور الرئيس في  تؤدي 

من التدخل الحكومي في بداية المطاف لجهة إصدار صكوك  نات هذه المنظومة البدّ المطلوبة من مكوّ 

  ومن ثمّ  ،حداث وتحديد األهداف والمهام والهيكليات والوظائف الكفيلة بتحقيق هذه المنظومة ألهدافهااإل

نات باإلضافة إلى نفقات تشغيلية  خلل الرواتب واألجور للعاملين في تلك المكوّ  نفاق عليها منلجهة اإل

واستثمارية وتسويقية أخرى. إال أن نقل هذه التكنولوجيا من الجهة البحثية إلى جهة قطاع األعمال المستفيد  

ائد مالي يتناسب منها من خلل بيعها له أو منحه ترخيص باالستفادة منها أو منحه نسخة منها سيكون وفق ع

 اً وأهمية هذا الحل والميزات التنافسية التي أضافها على المنتج. وبذلك تكون قد أمنت هذه المنظومة جزء

 ً ً  من نفقات تشغيلها وأصبحت معتمدة جزئيا على مواردها الذاتية للمحافظة على استدامتها ورشاقتها    أو كليا

التي تعتمد هذا النوع من المنظومات الستثمار نواتج    ة لحكومألعباء الملقاة على عاتق ااإلدارية وخففت من ا 

 البحوث المنجزة فيها وتطوير الفعاليات االقتصادية ونقل التكنولوجيات الجديدة إليها.
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 يؤديه أن العلمي للبحث  يمكن الذي المستقبلي للدور ةرؤي تقديم إلى التقرير هذا يسعى  ،النتيجةوفي  

 تنافسية تحسينفي مجال  وباألخص  ،سورية في معرفية( ال-ةاالقتصادي-بشريةالالشاملة )التنمية  في

عمال  التي تعاني منها قطاعات األ  القضايا تحويل يمكن  كيف لفهمو  .عمال )االنتاجية والخدمية(األ قطاعات 

وتسويقها   المعرفة ونشرها إنتاج ظروف على من الضروري التركيز ،واالبتكار  للبحث  إلى أفكار

داخل المنشآت االنتاجية  و القطاعات االقتصادية في الموجودة المشكلت  طبيعة علىطلع  اال، وواستثمارها

ً ذلك استقصاء وتشخيص هذه المسائل وتحويلها إلى أفكار بحثية. كيفية  ودراسة ،والخدمية  يجري حاليا

 داخل يحدث  ما بدارسة يقومونالذين   الباحثين عدد  بسبب قلة وذلك النظرية، البحوث ضئيل مقارنةً ب بشكل

ً  نبغيوي .فعال بشكل الشركات  ً  يحدث  مما أوسع بشكل األكاديمية الحياة فهم أيضا  الجامعات  داخلحاليا

ً من نقاط ضعف وتحديات على مستوى السياسات البحثية   تتضمنهوالهيئات والمراكز البحثية وما  أيضا

 د اللزمة لذلك.رالموا يروفوالبنى التحتية والتجهيزات وت 

تتجير التكنولوجيا أو   على  قتصرال ي التطبيقية )التكنولوجيا( العلمية ونقل المعرفة بالمجتمع العلوم ربط إن

نقل الو نتاج اإل بين روابطال حياكة علقات متعددة قضية  هي  بل صحيحة، أعمال  بيئة خلق أو المعرفة

ً  المعرفة واستثمار  .معا

. 

  

رئاسة مجلس الوزراء

وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي

الهيئة العليا للبحث 
العلمي

الجهات المشرفة على 
فعاليات القطاع الخاص

وحدات بحث وتطوير 
في كل جهة

ة فالدولة المشراتوزار
على فعاليات القطاع 

العام

وحدات بحث وتطوير 
في كل مؤسسة عامة

المكتب الوطني لنقل
التكنولوجيا

يا مراكز نقل التكنولوج
في الجامعات والهيئات

االكاديمية والبحثية

وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك

مديرية حماية الملكية 
الفكرية
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 مقدمة -أوالً 

ً   ل، وعندما يكون المحتوىل إلى مستقب  محتوى من مرس    ترحيلف عملية النقل بأنها عملية  عرّ ت     ماديا

المرسل ويضاف    كل من المرسل والمستقبل حيث ينقص أو يخفض من رصيد   فإن نتائجه تظهر مباشرة على

وتتميز عملية نقل التكنولوجيا أو نقل المعرفة بأن المحتوى هنا هو محتوى غير مادي    إلى رصيد المستقبل.

ل بأي نقصان أو  ل دون أن يتأثر المرس  )فكري، معرفي( حيث يؤدي إلى تغيرات واضحة في حالة المستقب  

نتاجية، ومع والتكنولوجيا هي محتوى قابل للتداول واالستهلك من خلل العمليات اإل  تخفيض في إمكانياته.

، ال  على عكس المحتويات المادية ،تتميز بكونها (المعرفة والمعلومات )ناتها غير المادية ذلك فإن مكوّ 

في حال عدم   مع الزمن وتفقد قيمتها من خلل النسيان أو التقادم ضب من جراء االستخدام لكنها تتلشىتن

 . استثمارها

ً عندما بأنه ي نجز ف نقل التكنولوجيا عرّ وي     يصبح شخص أو مجموعة من األشخاص قادرين فعليا

على أداء وظيفة أو أكثر من الوظائف المرتبطة بتقنية معينة، وذلك من خلل تزويدهم باإلجراءات والتأهيل  

تعريف نقل التكنولوجيا بأنه تبادل للمعلومات   [. وتمّ 1]  ويؤكد هذا التعريف على نقل المعرفة التقنية  المناسب 

فإنها عملية معقدة   من ثّم،بين كيانين مستقلين وفقاً لعقد هدفه نقل األنظمة أو األنظمة الفرعية التكنولوجية. و

ومتطورة تتجاوز بكثير االلتزامات التعاقدية للشركاء، وتهدف هذه العملية الطويلة إلى تطوير القدرة 

تقليل التكاليف( من خلل أساليب مختلفة للتعلم تسمح  أو  االرتقاء بالجودة، أو نتاج، زيادة اإل ثل مالتنافسية )

 [.2بامتلك التكنولوجيا المطلوبة ]

»نقل المعارف  [:3]بأنه ف نقل التكنولوجيا عرّ ي   ،)األمم المتحدة( UNCTADاالونكتاد وحسب 

المنهجية اللزمة لصنع سلعة أو لتطبيق وسيلة أو ألداء خدمة، بما في ذلك تقنية اإلدارة والتسويق، وال  

 يشمل ذلك المعاملت التي تنصب على نقل البضائع أو اآلالت«. 

مل  حا توفرمن  هة للمحتويات غير المادية باالتجاه الصحيح، ال بدّ عملية النقل الموجّ من  لتوثقول

عدم المزج    ينبغي ،كل األحوال فيو .كداللة لنقل المعرفةداعم لعملية النقل تلك، أي وجود وسيلة مادية أو 

حقوق استخدام براءات االختراع   تمثل ،في حالة نقل التكنولوجيافوالمحتوى.  )الحامل( بين الداعم

، وهي  لعملية النقل مرافقةفقط دعائم تقنية  ،والتعليمات والعلمات التجارية والمخططات والرسومات 

ل تعديلت وفقاً  وبالتالي ال تكتمل عملية النقل حتى يظهر على المستقب   زات لعملية نقل التكنولوجيا.محفّ 

 المرسل.للمحتوى الذي تلقاه من 

بحاثها التطبيقية، وتستخدم منهجيات أ م المؤسسات البحثية األكاديمية االختراعات من خلل نتائج  تقدّ 

وامتلك المعرفة   اار المخترعة إلى منتجات جديدة، فتقوم بذلك بتطوير التكنولوجيفكاألاالبتكار لتحويل تلك  

مت المنظمة العالمية للمكية الفكرية  وقد قدّ  لها. ةل للتكنولوجيا ومرس   ةرمطوّ  هذه المؤسسات  دّ عوت   .التقنية

WIPO 2015و 2014دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واألعمال التجارية، خلل عامي عدة مشاريع ل ،

توصيات  في هذا الصدد دّ مت دمج اعتبارات الملكية الفكرية في سياسات االبتكار. وق  في الدول األعضاء ل

 اعتماد سياسات االبتكار على نظام الملكية الفكرية لوضع اإلطار اللزم لنقل التكنولوجيادة عن سبل محدّ 

[4.] 



10 
 

وهنا يمكن   .هو شركات مستهلكة للتكنولوجياو ،لتتدفق االختراعات واالبتكارات باتجاه المستقب  

(  2التي تصنع المنتجات المبتكرة،  ات عة للمعدّ الشركات المصنّ ( 1: التمييز بين أربعة أنواع من الشركات 

ة للسلع عالشركات المصنّ ( 3الشركات الكبرى والتي تعتمد أنشطتها على العلم وتعتمد العمليات المبتكرة، 

ويمكن أن تقوم هذه   رة والتي تستهلك ابتكارات اآلخرين. الشركات غير المبتك  ( 4االستهلكية التقليدية، 

 الشركات على عدة ثقافات منها: 

أمراً كمالياً التجارية، وبأن اإلنتاج ليس  ت المشكل ن( بحلّ ويهتم صانعو القرار )السياسي جارية: ت -

 .وإنما ضرورة تفرضها الدولة كجزء من سياسة إحلل المستوردات 

عندما يكون للمجتمع خصائص الثقافة الصناعية ويكون للغالبية خبرة صناعية طويلة أو  صناعية:   -

ً (، فإنه يعتمد هندسية مثلً خلفية علمية ) على تصنيع بعض المنتجات الثانوية واألساسية   عموما

 على المزايا التنافسية المتولدة عن نظام اإلنتاج.  والتجميع، وذلك بناءً 

تتزايد أهمية المخاوف المتعلقة بالنفاذ إلى المعارف والتكنولوجيا ونقلها بين مختلف األطراف 

الصناعة( واإلقليمي/الدولي،   –القطاع الخاص  - هات العلمية البحثيةني )الجالفاعلة على المستوى الوط

ً   دوراً   يؤديانليس فقط ألن اإلبداع واالبتكار   في تحديد القدرة التنافسية والنمو االقتصادي في االقتصاد    حيويا

 ً تفرضها المشكلت  في بعض القضايا التي من الحلّ  ألنهما قد يشكلن جزءاً  القائم على المعرفة، بل أيضا

واالحتياجات المعاصرة المعقدة، كما في مجاالت التغير المناخي، أو الصحة، أو األمن الغذائي، أو في  

 [.4محاوالت تضييق الفجوة في المعارف والتكنولوجيا بين البلدان ]

انتقلت من جامعات  ، حيث جامعات لعلى ا الذي طرأتجدر اإلشارة إلى التطور في هذا الصدد، و

انبثقت جامعات  و، (1الشكل ) ميلدية 1900-1400الجيل األول إلى جامعات الجيل الثاني في الفترة من 

لتعليم مهمتها ا الجيل األول عن مدارس الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في العصور الوسطى وكانت 

اللغة اللتينية للعملية التعليمية. أما جامعات الجيل الثاني  مدت اعت  ، ووإنتاج الموظفيننقل المعرفة و

عليم وإنتاج الموظفين  إضافة للتالعلمي البحث مهمتها من بنى علمية تخصصية )كليات(،  تتكونفأصبحت 

ل   بدأ التحوّ  العشرين،. ومنذ النصف الثاني للقرن والبحث  اللغات المحلية في التعليم ت خدم، واست  باحثينوال

ً من ج  . 2000بالظهور منذ العام  امعات الجيل الثاني إلى جامعات الجيل الثالث التي بدأت فعليا

 

 (4[ )ص 5(: التطور التاريخي للجامعات ]1الشكل )
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تتكون من كليات ذات تخصصات بينية ومراكز بحثية وحاضنات  أصبحت جامعات الجيل الثالث 

العلمي )التدريب، االبتكار، نقل التكنولوجيا، خلق المنشآت، تنمية  نتائج البحث استثمار مهمتها ، أعمال

، اد األعمالوروّ  باحثينالموظفين وال إعداد تعمل على و لتدريس والبحث، إلى ا باإلضافة ،المجتمع، ...(

. ويطلق البعض على أنفسهم "جامعات ريادة العولمة في اجتذابها ألفضل الطلبة والكفاءات البحثية  وأسهمت 

. (1الشكل رقم )كما هو موضح في  مختلفة لهذا النموذج من الجامعات  ما يعطي معان  وهذا األعمال"، 

 [.5األجيال الثلثة للجامعات ] سمات ( 1ن الجدول رقم )ويبيّ 

 السمات 

 

 جامعات الجيل الثالث  جامعات الجيل الثاني  جامعات الجيل األول 

التعليم والبحث   التعليم والبحث  التعليم  الهدف

 واالستفادة من المعرفة 

 خلق القيمة  اكتشاف الطبيعة  الدفاع عن الحقيقة  الدور أو الوظيفة 

علوم حديثة أحادية   دراسية الطريقة 

 التخصصات 

علوم حديثة متعددة 

 التخصصات 

المهنيين باإلضافة إلى  المهنيين  التأهيل

 باحثين ال

 باحثينالمهنيين وال 

باإلضافة إلى رواد 

 األعمال 

 عالمي  وطني  عمومي  التوجه 

 اإلنكليزية  اللغات المحلية اللتينية  اللغة

 مؤسسات جامعية  كليات  مدارس كليات  التنظيم

 إدارة مهنية  متفرغين( أكاديميين )غير  مستشاريات  اإلدارة

 [.5األجيال الثلثة للجامعات ] سمات: (1)الجدول 

 

 [: 5، ومن مزاياها ]قيادة اقتصاد المعرفةتقوم جامعات الجيل الثالث على  ،وبالتالي

)المعارف النظرية في الجامعة والمهارات العملية في فعاليات وشركات تقديم نظام تعليمي متكامل   -

 ؛ بين الجامعة والوسط المهني  التعاونالوسط المهني( من خلل 

العلمي من خلل فرق عمل بحثية في مجاالت البحوث البينية وعلج مشكلت في البحث التميز  -

 ؛الوسط المهني مؤسسات  منواقعية 

تنمية فكر ريادة األعمال لدى الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنات للمشروعات االبتكارية   -

 ؛ والمبدعة

 . لوسط المهنيااللتزام بتسهيل وزيادة تدفق المعرفة، ونقل التكنولوجيا من وإلى ا -

 

لذلك بدأ التفكير في إنشاء الشركات الناتجة عن المخابر البحثية والقائمة على األفكار اإلبداعية  

من خلل مشاريع التخرج وبحوث الدراسات العليا في الكليات ذات  الجهات العلمية البحثيةالمبتكرة في 

موها وتحويلها من  رو التكنولوجيا باستثمار بعض األفكار التي قدّ أي أن يقوم مطوّ  المخرجات التطبيقية.
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للتطبيق إلى  إال أن هذا االتجاه في االبتكار وتحويل األفكار اإلبداعية القابلة ور الفكرة إلى طور الشركة. ط  

منتجات من خلل شركات ال يعتمد فقط على الفكرة العلمية وإنما هو بحاجة إلى دعم وتوجيه للقائمين عليه  

عمال التي  فظهرت فكرة حاضنات األ  عمال وإدارة المشاريع والتسويق وبناء الشركات.في مجال ريادة األ 

ً  العلمية التطبيقية ورعايةتقوم على احتضان أصحاب األفكار   وإدارياً.   شركاتهم الناشئة ودعمهم فنيا

مرحلة من مراحل اإلنتاج أو تطوير مادة معينة  تطوير تقنية تهمّ  يجري ،في الكثير من األحيان

الكبير من األفكار البحثية والتكنولوجيا   مّ الك، ويمكن استخدام هذا تدخل في صناعة العديد من المنتجات 

هذه التقنية المبتكرة للجهات التي يمكن أن   تسويق من المفيد  لذا،و .منتجات و تطبيقات رة في عدة المطوّ 

 جهة مع الحفاظ على موضوع حقوق الملكية فيها وحقوق االنتفاع منها. تنقل إلى أكثر من تستفيد منها و

 : وطنية تقوم علىمنظومة   توفرمن  لذلك ال بدّ 

هم على تطوير األفكار اإلبداعية واالبتكارية وتوجيهها بما التكنولوجيا وحثّ  يرتنشيط مطوّ  .1

 هما؛ ويعمل على زيادة القدرة التنافسية لمنتجات  المؤسسات اإلنتاجية والخدميةويخدم المجتمع 

األمثل واالستفادة منها التكنولوجيا إلى مستثمريها بالشكل تسويق ونقل هذه المعرفة و .2

 ؛من خلل إنشاء شركات جديدة وا سواء من قبل الشركات القائمة أواستثماره

ر التكنولوجيا في ملكية هذه التكنولوجيا ومستثمر التكنولوجيا  الحفاظ على حقوق كل من مطوّ  .3

ر )المطوّ عائد نفعي يعود على الجميع مقابل  ، وذلكفي حصر استثمارها من قبله دون غيره

 والمستثمر والناقل للتكنولوجيا(. 

بناء منظومة نقل التكنولوجيا في الجمهورية  م هذا التقرير، الذي يأتي في المرحلة الثانية من مشروع يقدّ 

، األسس التنفيذية لخطة العمل الوطنية إلنشاء شبكة وطنية وهيكلية عملية لمنظومة نقل  العربية السورية

رة دة والمطوّ السياق القانوني وهياكل الجامعات والمراكز والهيئات البحثية المولّ التكنولوجيا وذلك حسب 

الوطني )العام  االقتصادي  للتكنولوجيا واألفكار اإلبداعية واالبتكارية وكذلك هياكل مؤسسات قطاع األعمال  

 ً اتها من خلل إلى زيادة طيف منتج  والخاص( المستثمرة والمستفيدة من التكنولوجيا والتي تسعى دائما

 رة التنافسية لمنتجاتها القائمة. د وخدمات جديدة وزيادة الق تطبيقات 

االستفادة من منظومة التشريعات القائمة في الجمهورية العربية السورية في مجال  ويعمل التقرير على

اقتراح آليات و ،براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية المنسجمة مع القوانين الدولية في هذا المجال

فرص  إيجاد توليد قيم مضافة عالية و من ثّم،و ،رة موضع التطبيق واالستثماروضع التكنولوجيات المطوّ ل

 إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة.الوطني عمل حقيقية ودائمة والتحول باالقتصاد 
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 دراسة مرجعية لألنظمة والقوانين المعمول بها من منظور نقل التكنولوجيا -ثانياً 

دوات التشريعية في  ورد مفهوم البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والتقاني، في العديد من األ

ورد . حيث مع األنظمة والقوانين العالمية في هذا المجالينسجم أغلبها والتي  ،األنظمة والقوانين السورية

 العامة السياسة  وضع عبارات تدل على  2006لعام  /6قانون تنظيم الجامعات رقم /أكثر من مكان في في 

 والثقافية واالقتصادية المشكلت االجتماعية معالجة نحو وتوجيهها والمعاهد  الجامعات  في العلمية للبحوث 

 في تسهم التي المختلفة والدراسات  العلمية البحوث  إجراء في ، والمشاركةالسورية العربية الجمهورية في

 التطور تواجه التي القضايا لمختلف الحلول إيجاد  إلى منها يهدف ما خاصة والتقني، وبصورة العلمي التقدم

م عمليات تسجيل البحوث العلمية وإنهائها سواء لألساتذة أو لطلب ونظّ . والثقافي واالجتماعياالقتصادي 

 [.6الدراسات العليا ]

في بعض مواده أن  2006لعام  /7لقانون التفرغ رقم /ذ المنفّ  /298د المرسوم التنظيمي رقم /وحدّ 

في موازنة الجامعة ومن مواردها الذاتية  دة وتمويل نفقات البحث العلمي يتم من خلل االعتمادات المرص

 ة لس المختصاوافق عليها المجتلة له، ومن أي مصادر أخرى ومن الجهات المشاركة في البحث أو المموّ 

الجامعة مستلزمات البحث العلمي من مخابر وأجهزة ومواد ومراجع    وفّروفقاً للقوانين واألنظمة النافذة. وت

ً للقوانين واألنظمة النافذة. ولرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الجهات   ومجلت ونشرات وغيرها وفقا

العامة وعلى نفقتها في إطار السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعة إلجراء بحوث تقوم بها وحدات 

طبع باسمها وعلى نفقتها ويجب في  ي  و  ،لعلمي بناًء على تكليف منه. وأن البحث العلمي ملك للجامعةالبحث ا

منح عضو في   ه،جميع األحوال اإلشارة إلى مكان إجرائه وأسماء الباحثين. أما فيما يخص استثمار نتائج

ستثمار أي اكتشاف أو اختراع أو  من األرباح التي قد تجنيها الهيئة العلمية من ا %50الهيئة التعليمية نسبة 

 [. 7بحث علمي له ]

 أهداف هذه الهيئة بـ:  [،8] القاضي بإحداث الهيئة العليا للبحث العلمي 2005لعام  /68د المرسوم /وقد حدّ 

رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية   -أ

 ؛االقتصادية واالجتماعية المستدامة

ً  -ب   ؛ على جميع المستويات وفي جميع المجاالت  كاملً  التنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقا

عد. وبصورة خاصة تعزيز الموازنة  دعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق أغراضها على جميع الص   -ت 

مية البحثية بما يتناسب مع دورها وأدائها في عملية  الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العل

 ؛البحث العلمي

تعزيز الصلة وقنوات وآليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية العامة   -ث 

في تمويله وتسويقه وربطه   وهذا ما من شأنه اإلسهام. لبة للبحث العلمي والمستفيدة منهوالخاصة الطا

 ت التنمية الحالية والمستقبلية. حتياجابا

  / 8/( من القانون رقم 53دت المادة )أما بالنسبة للمبدعين والمبتكرين وأصحاب براءات االختراع، فقد حدّ 

لمالك العلمة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو  [9] 6/3/2007الذي أقره مجلس الشعب بتاريخ 

ل  حوّ ي  أو الخدمات المسجلة عنها العلمة وال  أكثر باستعمال واستثمار علمته عن كل أو بعض المنتجات 

ذلك كتابةً وال يجوز أن تزيد مدة  تفق على خـلفالترخيص للغير دون استعمال مالك العلمة لها مالم ي  

 [.9باستعمال العلمة على المدة المقررة لحمايتها ]الترخيص 
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 العالمية  الملكية الفكرية نشوء حماية

بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا وأثرها الواسع في دول العالم، دفعت هذه الدول إلى التنادي 

و  أرعات لوضع االتفاقيات في سبيل حماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين لما يملكون من مخت

منتجات أو صناعات يتعاملون بها، وأخذت الدول األخرى تنضم إلى هذه االتفاقيات وااللتزام بها وأخذت 

 .تضع التشريعات القانونية لمكاتب الحماية المنظمة فيها

هي المنظمة العالمية لحماية الملكية   منظمة دوليةفقد تأسست اً ألهمية حقوق الملكية الفكرية ونظر

برمت اتفاقية باريس لحماية  عندما أ   1886و 1883يبو إلى سنتي ا تاريخ إنشاء الو ويعود  ،(WIPO) الفكرية

فات األدبية والفنية على التوالي. وقد نصت كلتا االتفاقيتين  الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنّ 

تم توقيع اتفاقية  واستمر العمل به إلى أن    ،1893توحيد المكتبين الدوليين سنة    وتمّ   ،على إنشاء "مكتب دولي"

ودخلت   1967 يوليو/تموز 14في  ستوكهولميبو( في ايبو المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الواالو

المتخصصة  يبو منظمة دولية أصبحت في عداد الوكاالت ا. والو1979لت سنة دّ وع   1970حيز التنفيذ سنة 

 .1974التابعة لمنظومة األمم المتحدة سنة 

الوايبو مسؤولة   أنب ت المادة األولى من االتفاق المبرم بين الوايبو ومنظمة األمم المتحدةوقد نصّ 

ً لوثيقتها األساسية وللمعاهدات واالتفاقيات التي تشرف على إدارتها من  عن اتخاذ التدابير المناسبة طبقا

نقل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الصناعية إلى البلدان النامية بغية دفع   جل تشجيع النشاط الفكري وتيسيرأ

وهيئاتها   التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيها مع مراعاة اختصاصات األمم المتحدة عجلة

المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية   أهم من و .متخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدةوالوكاالت ال

 : للملكية الفكرية 

 

 : الملكية الصناعية

 .1883الصناعية  اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية •

 .1891 لةاتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضلّ  •

 . 1981يروبي بشأن حماية الرمز األولمبي معاهدة ن •

 .1989المتكاملة  ات رلملكية الفكرية فيما يختص بالداا معاهدة واشنطن بشأن •

 .1994 معاهدة قانون العلمات  •

 

 : حق المؤلف

 .1886فات األدبية والفنية حماية المصنّ  اتفاقية برن بشأن •

 .1961ومنتجي التسجيلت الصوتية وهيئات اإلذاعة  اتفاقية روما بشأن حماية فناني األداء •

 . 1971الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح  اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي •

 .1974توزيع اإلشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية  اتفاقية بروكسل بشأن •

 .1996الوايبو بشأن حق المؤلف  معاهدة •

 . 1996 معاهدة الوايبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي •

 

 : أنظمة الحماية العالمية

اإلجراءات الخاصة  ن االعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض معاهدة بودابست بشأ  •

 .1977بالبراءات 
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 .1891 معاهدة مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلمات  •

 .1989التسجيل الدولي للعلمات   بشأنبروتوكول اتفاق مدريد  •

 .1958 لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي اتفاق •

 

 : اتفاقيات التصنيف

 .1957للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العلمات  اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي •

 . 1968والنماذج الصناعية  الدولي للرسوماتفاق لوكارنو بشأن التصنيف  •

 .1971التصنيف الدولي للبراءات  بشأنستراسبورغ  اتفاق •

 .1973للعناصر التصويرية للعلمات  اتفاق فيينا بشأن التصنيف الدولي •

 

 حقوق الملكية الفكرية في سورية 

  الفكرية  في مجال الملكية االتفاقيات مجموعة المعاهدات وانضمت الجمهورية العربية السورية إلى  

اتفاقيات مهمة على مستوى العالم في مجال حماية الملكية الفكرية وتسجيل  وقد صادقت الدولة السورية على  

ع االستثمار في نتائج اإلبداع  يق وتشج يتسو تتيح براءات االختراع، إال أنه يلزمها اآلليات التنفيذية التي 

 واالبتكار والبحث العلمي وبراءات االختراع.

 : تلك االتفاقيات   ومن أبرز

مة إليها سورية منذ عام  المنضّ  20/3/1883اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في  •

ت إليها سورية بموجب المرسوم  التي انضمّ   /1967لعام /  ستوكهولمقة  ي لة بموجب وث والمعدّ   /1939/

 ./2002لعام / /47التشريعي رقم /

التشريعي  معاهدة التعاون بشأن البراءات: انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم   •

 . 1/2/2003تاريخ   /11رقم /

وبروتوكول مدريد لعام  /1891يل الدولي للعلمات لعام /وبروتوكول مدريد بشأن التسج اتفاق  •

 . /2004/لعام  /92م /مت إليهما سورية بموجب المرسوم رقاللذان انض /1989/

  / 1957اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العلمات لعام / •

 . /2004/لعام  /37ت إليه سورية بموجب القانون رقم /وتعديلته والذي انضمّ 

بحماية الملكيات  مديرية حماية الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  وتقوم

 وفق عدد من القوانين وهي: المنتجة والمبتكرة في سورية الفكرية 

المتضمن أصول تسجيل العلمات الفارقة والمؤشرات الجغرافية  /2007لعام / /8القانون رقم / •

 ؛ لصناعية والمنافسة غير المشروعةوالرسوم والنماذج ا

 .2007لعام  /8ل بعض مواد القانون رقم /الذي عدّ  /2009لعام / / 47المرسوم التشريعي رقم / •

أصول منح براءات االختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق   المتضمن / 2012لعام / /8القانون رقم / •

 .الناشئة عن تسجيلها

 : [10] بالمهام التاليةتقوم المديرية هدافها أمن أجل تحقيق و

مات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات االختراع ومنح الشهادات الخاصة بها العلإيداع  .1

 وشهادات الوقوعات الجارية عليها ومنح حق األولوية. 
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واتفاقية التعاون بشأن البراءات التسجيل الدولي للعلمات والبراءات من خلل اتفاقية وبروتوكول مدريد   .2

 واالتفاقيات األخرى المنضمة إليها سورية. 

 التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتقليد وتنظيم الضبوط اللزمة وإيداعها النيابة العامة لمعالجتها أصوالً  .3

فظات  واإلشراف على عمل عناصر الضابطة العدلية في المديرية ومديريات التجارة الداخلية في المحا

 وتنفيذ القرارات واإلجراءات القضائية الخاصة بحماية الملكية.

 مة على اإليداعات. النظر في االعتراضات المقدّ  .4

 متابعة الدعاوى القضائية الخاصة بالمديرية وإعداد الدفوع اللزمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.  .5

ماية الملكية والعمل على االنضمام إلى  والمراسيم المتعلقة بحع القوانين  في دراسة وإعداد مشاري  اإلسهام .6

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 . /2007لعام / / 8دار جريدة حماية الملكية تنفيذاً ألحكام القانون رقم /إص .7

 باإلبداع واالختراع. والمعارض المتعلقة  بداع واالختراع  على إقامة وتنظيم معرض الباسل لإلاإلشراف   .8

 

 تسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي

وتحقيق  التكنولوجي تكمن أهمية البحث العلمي في مخرجاته التي تسهم في التقدم العلمي والتطور 

فإن البحوث  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد، من خلل االستثمار المناسب لها. وبناًء على ذلك

الموارد المتاحة وجهداً   هدراً في  عدّ يتم استثمار مخرجاتها أو البناء عليها في بحوث الحقة، ت    العلمية التي ال

لبلد بغنًى عنه. تجدر اإلشارة إلى أن عدم استثمار مخرجات البحث التطبيقي قد ال يكون نتيجة  ضائعاً ل

ً في المخرجات بحدّ  ذاتها، بل تكمن أحياناً بضعف   لضعف قيمتها أو جدواها فقط، فالمشكلة ليست دوما

التعريف بها أو اإلعلن عنها أو الترويج لها، وهنا تبرز أهمية التسويق الجيد لمخرجات البحث من خلل  

 . [11] البحث عن المكان المناسب الستثمارها

لق منها هذه المشكلة ليس باألمر السهل، وقد يعود أصل المشكلة إلى الفكرة البحثية التي تم االنطإن حل ّ

فالبحث المبني على فكرة بحثية مستمدة من الخيال وبعيدة عن الواقع وغير   ني البحث على أساسها،وب  

متصلة بمشكلت القطاعات اإلنتاجية والخدمية أو احتياجات المجتمع لن تجد مخرجاته سوقاً الستثمارها.  

لتي ال توجد جهات طالبة لها. أما البحوث يكون األمر مشابهاً في حال البحوث التطبيقية ضعيفة الجدوى أو ا

األخرى التي لها مخرجات قابلة لـ "التتجير" لكنها تعاني من ضعف في التسويق والترويج فيمكن إيجاد  

مخرج لها، من خلل إحداث وحدة إدارية في الجهة المعنية خاصة بتسويق واستثمار المخرجات البحثية. 

ار المرتبطة باألنظمة والتشريعات والتعقيدات القانونية، تعديل  ويتطلب حل مشكلة التسويق واالستثم

 النصوص القائمة أو سن قوانين جديدة.

 

في  تأخذ  بحيث فمن الضروري العمل على توجيه البحوث العلمية لتلبية االحتياجات المجتمعية  ،وبالتالي

ز القدرة التنافسية  كي تعزّ لبتكارية،  الجوانب التطبيقية وأن تكون مبنية على أفكار إبداعية وبطرق ا الحسبان  

وذلك مهما كان توجه الجامعة أو الجهة البحثية التي تم تنفيذ البحث من خللها.  ،للقضايا التي تعالجها

بنوعية األبحاث وبإمكانات الباحثين وتوجيههم لتسجيل  االهتمام  مع كل التسهيلت الممكنة وينبغي تقديم

لنقل   واضحة المعالمومن ثم العمل على تسويقها وفق آلية  ، مبادئ حماية الملكية الفكريةنتائج أبحاثهم وفق 

المبتكرين    رة لها إلى الجهات المستفيدة والمستثمرة لها مع الحفاظ على حقوقمن الجهات المطوّ التكنولوجيا  

  في ملكيتها وضمان استفادة المستثمرين منها بالشكل األمثل. والباحثين 
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 اً ودولياً عربينظمة نقل التكنولوجيا أ -ثالثاً 

 

عداد وبدأت في اإل ،بتشخيص منظومات نقل التكنولوجياوالعالمية معظم الدول العربية قامت 

ً هذه المنظومات والتأسيس لها عملي لتعزيزوالتحضير  تلك الدول في المستويات التي بدأت منها  تتفاوت . ا

نقل التكنولوجيا وكذلك المراحل التي وصلت إليها بحسب النشاط العلمي والبحثي  تعزيز منظومات 

 . القائم على المستوى الوطنيوكذلك طبيعة النشاط االقتصادي    فيها،للجامعات والهيئات البحثية واألكاديمية  

 

 تجربة لبنان في نقل التكنولوجيا

 للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا: ن ي مقترح جرى طرح

نقـل  فريـق المكتـب الوطنـي لتطويـر و  يقومالمقتـرح األول، وهـو نهـج أكثـر مركزيـة،  -

حتياجــات القطاعــات االقتصاديــة ونقــاط قــوة  خــلل تقديــره الخــاص ال التكنولوجيـا مـن

يجــب التفكيــر فــي إيجــاد وهنا . لقابلة للنقلباقتراح النتائج التكنولوجية ا الجهــات األكاديميــة

نقـل التكنولوجيـا قبـل تنظيـم أي  ضمـن المكتـب الوطنـي لتطويـر و  بيـن المتعاونيـن الفــرص أوالً 

ً   النهـج تفكيـراً  اجتماعـات بيـن أصحـاب المصلحـة المحتمليـن. ويتيـح هـذا   المؤثرين بيـن    مشـتركا

يقـوم   ،المناسبة تحديـد الفرصـة وعند  .كثـر منهجيـة لنقـل التكنولوجيـا األساسـيين، وطريقـة أ

لحلـول المحتملـة التـي تظهـر فـي مختبـرات البحـوث األكاديميـة قبـل  االمكتـب بفحـص نتائـج 

 . الشــركاء المحتمليــن تنظيـم اجتمـاع مخصـص لهـذا الغـرض بيـن

ً هـو نهـج أكثـر توز  ،يـلاالقتـراح البد  - نقـل التكنولوجيـا نـا المكتـب الوطنـي لتطويـر و. يعمـل هعـا

صلحـة حيـث يجتمـع جميـع أصحـاب الم تنظيـم اللقـاءات  ويركز عمله علىم«، بمثابـة »المنظـّ 

فرصــة   ات االجتمــاع وينبغــي أن تكــون مثــل هــذه. إنجازاتهـمعن للكشـف عـن احتياجاتهـم و 

 .لموظفــي نقــل التكنولوجيــا بالجامعــات لتحديــد الفــرص المحتملــة لباحثيهــا

يسـمح لـه   في الهيكل التنظيمي تحـت سـلطة رئيـس الـوزراء، وهذا  المجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـةيقع  

 ً ً  بـأن يكـون شـريكا .  ي ادي والنظـام األكاديمـي والبحثـاالجتماعـي واالقتصـ ينلـكل مـن القطـاع مناسبا

حيـث أن الجامعـات   ، وعـلوة علـى ذلـك، فـإن المشـهد األكاديمـي فـي لبنـان لـه سـمة مميـزة فـي المنطقـة

مجلـس إدارة المجلـس  برزفـي الناتـج البحثـي للبـلد. ويوهي تسهم بفاعلية  مهم، الخاصـة لهـا حضـور 

أغلبيـة أعضـاء هـذا  نـي للبحـوث العلميـة هـذا التنـوع فـي المشـهد األكاديمـي اللبنانـي حيـث أنالوط

 ـس مـن ممثلي الجامعـات الخاصـة.المجل

للبحــوث العلميــة هــم  مـن جانـب المـوارد البشـرية، وعلـى الرغـم مـن أن موظفـي المجلـس الوطنـي

لحصــول علــى تعويــض ايســتفيدون مــن وضــع خــاص يتيــح لهــم موظفــون حكوميــون، فإنهــم 

القطـاع الخـاص. وفـي الوقـت نفسـه، فـإن العـبء اإلداري المتمثـل فـي   تنافســي مقارنــة بعــروض 

ليـات المكتـب كبيـر فـي بـدء عم يؤدي إلـى بـطءء كيـان جديـد ومسـتقل اشـتراط قانـون جديـد إلنشـا

وتدعــو جميــع الحجــج المذكــورة أعــله، فــي الحالــة . نقـل التكنولوجيـا اللبنانـيطنـي لتطويـر و الو

المجلــس  نقــل التكنولوجيــا بشــكل أولــي فــيو اللبنانيــة، إلــى احتضــان المكتــب الوطنــي لتطويــر

 ه. هيكليتالوطنــي للبحــوث العلميــة كوحــدة مســتقلة داخــل 
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لمــدة ثــلث   لحــاق اإلداري األولــي، الــذي يســمى المرحلــة األولــى، فعــاالً ينبغــي أن يكــون هــذا اإل

ان المكتــب الوطنــي لتطويــر  خارجــي مســتقل لتقييــم مــا إذا ك ــمســنوات قبــل أن يتــم تكليــف مقيّ 

لحـاق اإلداري فـي المجلـس  اإل هــذه المرحلــة، قــد أكمــل أهدافــه وعمــا إذا كان، فــي  ونقــل التكنولوجيــا

 هـو عائـق لتحقيـق أهدافـه. فـي هـذه المرحلـة األولـى، يجـب أداة تمكيـن أو  الوطنـي للبحـوث العلميـة هـو  

هرميتـه فـي نفـس المسـتوى نقـل التكنولوجيـا مديـر معيـن وتكـون يكـون للمكتـب الوطنـي لتطويـر وأن 

 فــي المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة. مثـل مراكـز البحـوث األربعـة األخـرى

 

 المخطط التنظيمي 

التقــارب المطلــوب للمصالــح التــي   إلظهاروضــع مخطــط تنظيمــي مقتــرح للنهــج المركــزي  مّ ت

التكنولوجيـا لنجاحـه. يجـب أن يكـون لـدى هـذا المكتـب مديـر  نقــلـا المكتــب الوطنــي لتطويــر ويتطلبهـ

اص بــه دارة الخــوطنـي للبحـوث العلميـة ومجلــس إولـى مـن قبـل المجلـس الـص فـي المرحلـة األ مخصّ 

نقــل التكنولوجيــا هــو لمكتــب وطنــي لتطويــر و  المخطــط التنظيمــي المقتــرحثانيــة. فــي المرحلــة ال

مسـؤولة عـن رصـد المكتـب كمنظمـة قائمـة  يعمــل بكامــل طاقتــه. مــن المستحســن تشــغيل هــذا

الوظيفــة ســتكون منســقة المــوارد. وهــذه  مؤشـرات األداء الرئيسـية، واسـتهلك الميزانيـة وتخصيـص 

 . مــع الوظائــف اإلداريــة األخــرى التابعــة للمجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة

ً قت  او  قـل التكنولوجيـا أربعـة أقسـام: أن يكـون لـدى المكتـب الوطنـي لتطويـر ون ـرح أيضـا

 ؛ـص والشـؤون القانونيـةقسـم بـراءات االختـراع والتراخي •

 ؛ قسـم الفـرص االقتصاديـة واألعمـال •

 ؛سـم الجامعـات ومؤسسـات البحـث ق •

 قسـم التعـاون الدولـي. •

مـن   12و  10ينبغـي أن يتكـون فريـق العمـل بيـن  لمؤسسـة بهـذه المهمـة والتنظيـم،فـي نهايـة المطـاف، 

تجميـع جميـع أصحـاب المصلحـة لتقديـم  مجلـس إدارتهـا إعـادة  يجـب علـىالعامليـن بـدوام كامـل. و

للبحـوث العلميـة علـى   حتمـال أن يحافـظ المجلـس الوطنـياالسـتراتيجي للفريـق التنفيـذي، مـع ا التوجيـه

الرئاسـة فـي الفتـرة األولـى مـن هـذه المرحلـة. ومـن الناحيـة المثلـى، ينبغـي أال يتجـاوز عـدد أعضـاء 

الــة ومتماسـكة. ويتحمل مجلــس اإلدارة أعضــاء مــن أجــل اتخــاذ قــرارات فعّ  9مجلـس اإلدارة 

تنفيذهـا عبـر المراجعـات الدوريـة.  ولية الموافقــة علــى خطــة العمــل الســنوية والتحكـم فــيؤمســ

الوصـف التشـغيلي السـابق  وبصـرف النظـر عـن تقديـم التقاريـر إلـى مجلـس اإلدارة، ينبغـي أن يظـل 

 .األولـى سـاري المفعـول للمرحلـة

 

 الدعم المادي

ً يعتمد المكتـب الوطنـي لتطويـر وخـلل المرحلـة األولـى،   علـى الدعـم الحكومـي    نقـل التكنولوجيـا حصريـا

كتـب كمديريـة فـي المجلـس نشـاء هـذا الماإلبقـاء علـى النهـج التنظيمـي إل لتغطيـة نفقاتـه اليوميـة. إذا تـمّ 

لـة مـن الحكومـة بتغطيـة  السـنوية المموّ  الوطنـي للبحـوث العلميـة، فسـيقوم المجلـس مـن خـلل ميزانيتـه
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ترحـة  مقترحـات آليـات االسـتدامة ال معنـى لهـا إال فـي المرحلـة الثانيـة مـن البنيـة المقأما . هـذه النفقـات 

الحالـة، فمـن المستحسـن أن يكـون هنـاك عقـد مدتـه  نقـل التكنولوجيـا. فـي هـذهيـر وللمكتـب الوطنـي لتطو

  مكتـب وطنـي لتطويـر ونقـل التكنولوجيـا لث سـنوات يعتمـد علـى مؤشـرات أداء مبـرم بيـن الحكومـة وثـ

التكنولوجيـا الوضـع القانونـي عطـاء المكتـب الوطنـي لتطويـر ونقـل غيـر هادفـة للربـح. ومـن شـأن إ

المصلحـة فـي   دارة يجمـع كل أصحـاب غيـر هادفـة للربـح، يشـرف عليـه مجلـس إ مـة غيـر حكوميـةكمنظّ 

الثقـة بيـن جميـع الجهـات الفاعلـة فـي  أن يخلـق الضمانـات المؤسسـية اللزمـة لبنـاءو نقـل التكنولوجيـا،

متعـددة السـنوات بيـن  اً ينبغـي أن تكـون هـذه الضمانـات المؤسسـية عقـود و . عمليـة نقـل التكنولوجيـا

توفيـر  ب الشـركاء األكاديمييـن  كل مـنالتزام  مـة غيـر الحكوميـة وأعضـاء مجلـس إدارتهـا، مثـل:المنظّ 

  .خبيـر واحـد علـى أسـاس التفـرغ للعمـل بشـأن موضـوع معيـن لمـدة ثـلث سـنوات 

 

 ياتاإليجاب

ستشــارات فــي وزارة ـد وافقــت هيئــة التشــريع واالفقـ  ،االبتــكارات واألبحــاث   تسويقبخصــوص   -1

تفاقيـات وشـراكات مـع الغيـر، كمـا أن موازنـة العـام مكانيــة دخــول الجامعــة فــي االعــدل علــى إ

 %70أجـازت للجامعـة الدخـول فـي شـراكات مـع الغيـر، واعتمـاد توزيـع العائـدات مـا بيـن  2004

 كعائــدات خاصــة للجامعــة. 30%لألســاتذة و 

هيئـة تشـجيع االسـتثمار الهيئـة المركزيـة فـي لبنـان لتشـجيع االسـتثمار وجذبـه والحفـاظ عليـه،   دّ عت   -2

علـى لبنـان لجهـة المعلومـات والتسـهيلت القانونيـة التـي يمكـن أن  الخـارج ونافـذة المسـتثمرين مـن

إمكانيـة   360/2001رقـم  سـتثمار،ـان. وقـد لحـظ قانـون تشـجيع االيحصلـوا عليهـا للسـتثمار فـي لبن

االبتـكارات فـي مجـال لـة لتأسـيس حاجـات دعـم أصحـاب مسـاهمة الهيئـة فـي شـركات مغفّ 

 التكنولوجيـا.

وزارة الشــباب والرياضــة إمكانيــة   16/10/2016الصــادر بتاريــخ  4481منــح المرســوم رقــم  -3

المرســوم إمكانيــة تمويــل تلــك الجمعيــات  الترخيــص للجمعيــات الشــبابية العلميــة، بحيــث أتــاح 

 .مــن موازنــة الــوزارة

عانـي الباحثـون مـن مشـاكل مرتبطـة بتأسـيس الشـركات لـدى السـجل التجـاري، األمـر التـي يزيـد ي -4

ً  15تأسـيس الشـركة  مـن الكلفـة ويهـدر الوقـت، فـي ظـل تجـاوز مـدة حسـب مؤشـر القيـام   يومـا

بهدف تخفيض    .دولـة  189ن  بيـ  139وحيـث يحتـل لبنـان المرتبـة    باألعمـال الصـادر عـن البنـك الدولـي

 .ةحد اوعلى مشروع النافذة ال  27/10/2016 بتاريخ تلك المدة وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة

ة االقتصــاد والتجــارة ضمــن المديريــة  ـة الملكيــة الفكريــة فــي وزارة حمايـديرياســتحداث م -5

 .2/7/1996 ختاري /538/والتجــارة بموجــب القانــون رقــم  العامــة للقتصــاد 

على الصعيد األممي، انضم لبنان إلى مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحماية  -6

 : الملكية الفكرية ومنها 

 ؛ةتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعي ا1.

 ؛ البيانات الكاذبة على مصدر البضاعةتفاقية مدريد حول المعاقبة على ا2.

 ؛ اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية3.
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 ؛تفاقية نيس للتصنيف الدولي للسلع والمنتجات والخدمات العائد للعلمات الفارقةا4.

 . معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن5.

 المثالب

 Global Innovation) 2016 مؤشر االبتكار العالمي للعام وفقلبنان تجربة أبرز مكامن ضعف  -1

Index)1  كانت: 

o 91 ساتية، وقد حل لبنان في المرتبةالضعف الكبير للبنان من الناحية المؤس  ً  ؛ عالميا

o بتكار، وكان صفرا، وحل لبنان  ة فيه في قطاع االانخفاض مؤشر استثمار الشركات العالمي

ً  45في المرتبة   ؛ عالميا

o لمرتبة المتدنية في مؤشر التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحوث، حيث احتلا 

 . 108المرتبة 

2-  ً في    ،المعلومات المتعلقة بتسجيل الملكية الفكرية  ولجهة مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، غابت كليا

ولجهة استيعاب المعرفة من ناحية   نقط  100من أصل    13.3المقاالت العلمية إلى   حين وصلت نقاط

 .110 وحل لبنان في المرتبة الـ 100 نم  39كان المؤشر  High-techالمستوردات عالية التقانة 

ً  1975ئيـس الجامعـة فـي العـام، الصـادر عـن ر /126/ نظـام األبحـاث رقـم دّ عي   -3 ً  قديمـا مـع  نسـبيا

ً   أنـه يتضمـن بعـض المـواد المتعلقـة بنشـر األبحـاث، منـه، إال أنـه ينبغـي تعديلـه   /11/  للمـادة  وفقـا

  ـز األسـاتذة الجامعييـن للمسـاهمة فـي األبحـاث مـع تطـورات هـذا المجـال، بشـكل يحفّ  مءليتل

وكذلـك تنظيـم العلقـة مـع القطـاع الخـاص، خاصـة  ،ارات، خاصـة األبحـاث التطبيقيـةواالبتـك

 قطاعـات اإلنتـاج والخدمـات.

4-  ً عالـي باسـتحداث مكاتب/آليـات أو تكليـف يلـزم مؤسسـات التعليـم ال ال يوجـد نـص قانونـي حاليـا

 ضابـط ارتبـاط لنقـل التكنولوجيـا. 

إال أن هــذا التعميــم بقــي   ،/331/ تعميــم لمصــرف لبنــان، رقــم علــى الرغــم مــن وجــود  -5

علــى نــه مقتصــر أواالبتــكارات، كمــا  عــن تلبيــة حاجــات تمويــل األبحــاث  قاصــراً 

 تكنولوجيــا المعلومــات.

ـم عمليـة نقـل التكنولوجيـا، وباألخـص النصـوص تـكاد تخلـو التشـريعات اللبنانيـة مـن مـواد تنظّ  -6

النقــص التشــريعي،   رع اللبنانــي معالجــة هــذاحــاول المشــقـة بحمايـة الملكيـة الفكريـة. يالمتعل

 ــن ذات الصلــة.أحــكام القوانيوذلــك بتعديــل 

ات عديـدة فـي معـرض اسـتيراد األجهـزة والمعـدّ  مشكلت ن يتواجـه مراكـز األبحـاث والباحثـ  -7

ترخيــص  للــدى اإلدارات العامــة  اللزمـة لألبحـاث، بسـبب عـدم وجـود آليـات واضحـة

الجهــات والــوزارات ذات اســتيراد األجهــزة الضروريــة لألبحــاث، وكذلــك بســبب تعــدد 

  ولعـل تدنـي مؤشـر التنافسـية للبنـان دليـل علـى ذلـك )مسـتوى   .أمنيـة وإداريـة( العلقــة )أجهــزة

 ). 2016 فـي العـام 101

 

 
 ، بحسب تاريخ التقرير المتعلق بنقل التكنولوجيا في لبنان.2016النتائج تعود للعام  1
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 نقل التكنولوجيافي  تجربة تونس
والمؤسسـات التـي تهتـم بالبحـث بشـكل  يعتمـد نظـام نقـل التكنولوجيـا علـى مجموعـة كبيـرة مـن الهيـاكل 

قطاعي.    مركـز فني  15قطـاب التكنولوجيـا و  أ  9 مركـز بحـوث و  38و   جامعـة  13 : عـام علـى النحـو التالـي

يتكـون مـن مؤسسـات اقتصاديـة  كل هـذه الهيـاكل تتفاعـل مـع العالـم االقتصـادي واالجتماعـي الـذي

األعمـال والمنظمـات الدوليـة والجمعيـات العلميـة ووسـائل اإلعـلم وهيـاكل دعـم ومنظمـات أصحـاب 

جميـع المعنييـن وتلبيـة    بالحسبانالمؤسسـات وبرامـج ماليـة. لـذا يجـب علـى نظـام النقـل أن يأخـذ   إلنشـاء

 .حتياجاتهـما

الواجب تحقيقها حتياجـات لتحديـد اال طريقةً  للمحيـطالتحليـل الوظيفـي باسـتخدام طريقـة التحليـل  مـد اعت  

ولذلـك وضـع المكتـب داخـل شـبكة األطـراف المتداخلـة فـي مجـال .  وطنـي لنقـل التكنولوجيـاالنظـام  من ال

 (.2) البحـث ونقـل التكنولوجيـا فـي تونـس والخـارج كمـا يبينـه الشـكل

 

 التكنولوجيا في تونس (: نقل 2الشكل )

 الهيكل التنظيمي: 

 

 (: الهيكل التنظيمي لمكتب نقل التكنولوجيا في تونس 3الشكل )
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نقــل التكنولوجيــا خبــرة فــي مجــال البحــث المعنــي بالنقــل وتجربــة فــي إدارة مشــاريع يتطلــب 

يقتــرح أن يشــغل مركــز المديــر أســتاذا تعليــم عالــي  و والدولــي،  البحــث علــى الصعيديــن الوطنــي

ً  وأن يكــون نائــب المديــر مهندســا، ويتطلــب ذلــك إلحــاق ثمانيــة أســاتذة وثمانيــة    مهندسـين هـم حاليـا

فية وتحقيـق فـي اإلدارة أو فـي الجامعـات أو فـي هيـاكل البحـث )مركـز أو قطـب أو معهـد( ولضمـان الشـفا

شـراف اإلدارة العامـة إحات النتـداب هـذه الكفـاءات وذلـك تحـت ييقتـرح فتـح بـاب الترشـ أفضـل خيـار

بالتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة للنهــوض  لتثميـن البحـث بـوزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

 ـكار ونقــل التكنولوجيــا بالبحــث والمجلــس األعلــى للتجديــد واالبتـ

لتنـوع وتعـدد الهيـاكل المتداخلـة فـي نظـام نقـل التكنولوجيـا وضعـف التشـبيك والعمـل المشـترك  نظـراً 

ورشـات عمـل لفائـدة جميـع المسـؤولين عـن هـذه المنظمـات  يقتـرح تنفيـذ برنامـج تدريبـي علـى شـكل

ً يكة فـي عمليـة نقـل التكنولوالشـر ألهــداف برنامــج تدريــب  جيـا. والجــدول اآلتي يبيــن مقترحــا

 المســتهدفين: 

 

 

 اإليجابيات

وهــو   ،برنامــج تطويــر القــدرات الصناعيــة فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــمتوفر  -1

 . الصناعـة التونسـيةمسـتوى  ويهــدف إلــى رفــع  1995 نامــج وطنــي أطلــق فــي عــامبر

األولويــة فــي وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجــم.   يبرنامــج االســتثمار التكنولوجــي ذ توفر  -2

تضمــن هــذه المنــح الدعــم المالــي للســتثمارات غيــر الملموسـة، وتنفيـذ نظـام إدارة الجـودة 

 وإصـدار الشـهادات.

م إنشـاؤها  تـ  ، منحـة للسـتثمار فـي البحـث واالبتـكار فـي وزارة الصناعـة والطاقـة والمناجـمهناك   -3

وهـي  ؛والتطويـر التـي تجريهـا المؤسسـات  لدعـم االسـتثمار فـي أنشـطة البحـث  1995فـي عـام 

 . ـص الحتياجات المؤسسـةأول برنامـج بحثـي مخصّ 
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البرنامـج الوطنـي للبحـوث واالبتـكار فـي وزارة الصناعـة والطاقـة والمناجـم. وهـو برنامـج  توفر   -4

فــي القــدرات الصناعيــة، وتحديــث  تطويـر، ومشـاريع االبتـكار، والتحسـينات مـول البحـث والي  

عمليــات اإلنتــاج، مــن خــلل توطيــد التعــاون والشــراكة بيــن الشــركات الصناعيــة والهيــاكل 

 .التقنيـة البحثيــة والمراكــز

البرنامــج االســتراتيجي الوطنــي للقتصــاد وهو ، 2018تونــس الرقميــة إصدار استراتيجية  -5

إلـى التحـرك نحـو   برنامــجاليهــدف هــذا    .الرقمــي فــي وزارة التكنولوجيــا واالقتصــاد الرقمــي

نمـوذج إنمائـي جديـد يحبـذ التحـول إلـى االقتصـاد الرقمـي. وسـيكون لنجـاح هـذا المشـروع أثـر  

األنشــطة االقتصاديــة فــي البــلد بفضــل تســريع نقــل التكنولوجيــا   ـععلـى جمي مهمإيجابـي 

 .واالبتــكار فــي جميــع مجــاالت األنشــطة

برنامـج دعـم القـدرة التنافسـية للمؤسسـات فـي وزارة الصناعـة والطاقـة والمناجـم. وهـو  توفر  -6

مــي الخدمــات ذات الصناعيــة ومقدّ  للشـركات  برنامـج للمسـاعدة التقنيـة والتدريـب والتوعيـة

الصلــة بالصناعــة. وهــو يــدور حــول خدمــات التدريــب علــى وظائــف الشــركة 

والتطويـر، والتسـويق، واإلنتـاج، ونظـم المعلومـات، وبيانـات   االســتراتيجية: الجــودة، والبحــث 

 .األعمـال التجاريـة

نظـام البحـث واالبتـكار الـذي تنفـذه الوكالـة الوطنيـة لتعزيـز البحـث العلمـي.   مشـروع دعـمتوفر  -7

  - 2011 مليـون يـورو علـى مـدى أربـع سـنوات  12لـه االتحـاد األوروبـي بمبلـغ وهـو مشـروع موّ 

 والتقنييـناسـتهدف مجموعـة مـن أصحـاب المصلحـة المؤسسـيين واإلدارييـن والمالييـن  2014

 . واألكاديمييـن الذيـن يدعمـون تحويـل المعرفـة التقنيـة إلـى منتـج أو خدمـة ملموسـة

وهـو مشـروع   :الشـبكة التعاونيـة ونقـل المعرفـة فـي الوكالـة الوطنيـة لتعزيـز البحـث العلمـي -8

الجمعيـات فـي نظـام االبتـكار الوطنـي، وتعزيـز   لـه االتحـاد األوروبـي يهـدف الـى تعزيـز دوريموّ 

 . بتـكار قويـةوتعزيـز النمـو الجـذري لثقافـة االمعرفـة العلميـة وتبـادل أفضـل الممارسـات، 

ات اســتراتيجية لتطويــر البنيــة التحتيــة يوضعــت الحكومــة التونســية منــذ أواخــر التســعين -9

جهـات فاعلـة مختلفـة مـن الجامعـات ومؤسسـات البحـث  الســتضافة للحدائــق التكنولوجيــة 

محـدد  والتطويـر والشـركات الخاصـة. ينبغـي علـى كل قطـب تكنولوجـي التركيـز علـى قطـاع

واالسـتفادة مـن تطويـر المنطقـة التـي يقـع فيهـا. وتجمـع الحدائـق التكنولوجيـة التونسـية اليـوم فـي 

واعـد مـن سلسـلة القيمـة مثـل تكنولوجيـا المعلومـات  ـز كل منهـا علـى قطـاع تركّ  جمعيـات،

 ـوجات، والتكنولوجيـات الحيويـة. واالتصـاالت، والبيئـة، والطاقـة المتجـددة، والمنس

عات األعمــال. شــهدت تونــس العديــد مــن المبــادرات حــول حاضنــات حاضنــات ومســرّ  -10

المدنــي. مــن أهــم هــذه الكيانــات:  ت األعمــال مــن قبــل القطــاع الخــاص والمجتمــععاومســرّ 

ع األعمــال »ويكــي ســتارت أب« »ســتارت أب فاكتــوري« حاضنــة »إســبري«، ومســرّ 

 . يونــس االجتماعية

ـد معظمهـا علـى غـرف  مراكـز األعمـال. هنـاك العديـد مـن مراكـز األعمـال فـي تونـس. يعتم -11

األعمــال إلقامــة الشــركات والحصــول علــى   اد التجـارة اإلقليميـة ويقـدم المسـاعدة التقنيـة لـروّ 

التمويــل العــام. وهــي تســتهدف القطاعــات االقتصادية المختلفــة: الصناعــة والخدمــات 

 والســياحة. يــرة والمتناهيــة الصغــروالتجــارة والحــرف والمشــاريع الصغ والفلحــة
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 مــل تــمّ مــة مؤسســية ألربــاب العكونفدراليــة مؤسســات المواطنيــن التونســية. وهــي منظّ  -12

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة  تهــدف إلــى الجمــع بيــن 2011 إطلقهــا بعــد عــام

 الكبيــرة.والشــركات الخاصــة والعامــة 

 

 المثالب

 .سياسة االبتكار غير واضحة لجميع أصحاب المصلحة -1

وتكنولوجيـا المعلومـات  "الناعمـة"والعلـوم  "الصلبـة "االنقسـام القطاعـي والفصـل بيـن العلـوم  -2

 .د ابتكاريـة شـاملة للبلـ يضـر بصياغـة اسـتراتيجية والزراعةواالتصـاالت  

 . االبتكار الوطني منظومةنطاقات ألعمال بعض الكيانات في تداخل الضعيفة و الحوكمة ال -3

ً ال  ىطلقـت أولأ   -4 فـي نفـس الوقـت مـن قبـل الوكالـة الوطنيـة   تجـارب لمكاتـب نقـل التكنولوجيـا تقريبـا

عيـة. ومـع ذلـك، فإنهـا لـم للمواصفـات والملكيـة الصنا لتعزيـز البحـث العلمـي والمعهـد الوطنـي

 . النتائـج المتوقعـة وفشـلت فـي تعزيـز نقـل التكنولوجيـا تعط  

صعوبات عند استيراد التكنولوجيا في مرحلة البحث والتطوير حتى للشركات الرائدة في ة ثمّ  -5

 .مشاريع االبتكار الهندسي في تونس

 .القدرات المنخفضة واالفتقار إلى الموارد اللزمة للبحوث التطبيقية -6

لمعدات العلمية الثقيلة في مختبرات البحوث العامة بسبب وضع وشروط نظام  استخدام وصيانة  قلة ا -7

 .المشتريات العامة

ال يزال مرصد العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وبنك معلومات السوق في مرحلة بدائية مع قواعد   -8

 .بيانات مجزأة للبحث والتطوير

 .لى الشركات إمة المنح االستثمارية المقدّ محاسبة عن تكاليف البحث والتطوير والعدم  -9

صعوبة في مختبرات الجامعات للستفادة من قيمة الملكية الفكرية، وتحويلها كحقوق ملكية في  ال -10

 .شركات منبثقة عن البحوث 

 .تقان عمليات منح البراءات وعملية حماية حقوق الملكية الفكريةإعدم  -11

 .ة واالقتصاديةضعف العلقات العضوية بين القطاعات العلمي -12

 .يال تتبع االبتكارات الصناعية والتجارية اإلنتاج العلمي التونس  -13

 return on investment اسـتراتيجية واضحـة وعـدم اعتمـاد منطـق العائـد علـى االسـتثمار  نقص  -14

 .رفـي مجـال البحـث العلمـي واالبتـكا

 .رؤية تطلعية ومشروع وطني واسع لنموذج التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية غياب  -15

ارتفــاع معــدالت البطالــة، وخاصــة بيــن الخريجيــن، ممــا يهــدد االســتدامة االجتماعيــة  -16

 .البـلد  للمكاســب المســجلة فــي التنميــة البشــرية منــذ اســتقلل

 .تكنولوجي ومجاالت االبتكار للبلد بصفة شاملة للتطور ال دةر محدّ غيولويات وطنية  أ -17

 .عدم معرفة األسواق التي يمكنها استثمار نتائج البحث والبحوث  -18

 .عف عائد البحث العلمي واالبتكارض -19

تسجيل  و الملكية الفكرية: نقص في الخبرات لصياغة البراءات والتراخيص وغيرها من االتفاقات  -20

 لبراءات االختراع قليل 

 .الهياكل: تعدد الهياكل المهتمة بالبحث وبنقل التكنولوجيا ما جعل استراتيجية االبتكار مجزأة -21
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غياب التنسيق والتواصل بين أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والبحث   -22

 .وضعف التشبيك بينها

 .االموارد البشرية: قلة الخبراء في مجال نقل التكنولوجي -23

 .تعقيد اإلجراءات  -24

صول الفكرية وصعوبة الحصول األالتمويل: البنوك تحجم عن االستثمار في المشاريع القائمة على   -25

 . على القروض 

 

 نقل التكنولوجيافي  تجربة المغرب

ايير الدولية  لإلطـار التشـغيلي للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيـا، مع مراعاة المع  جرى طرح مقترحين

 .البيئـة الحاضنة للبتكار فـي المغرب  تعزيزمن أجل وأفضل الممارسـات، 

يسـتند االقتـراح األول إلـى اللمركزيـة الجاريـة لجميـع الخدمـات اإلداريـة فـي المغـرب، مـن أجـل 

وتعزيـز أولويـات نقـل التكنولوجيـا الموجهـة نحـو بفعالية للمنطقـة  لمسـؤوليات التنفيذيةنقـل جميـع ا

  .الصعيــد الوطنــي يعمـل المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا كوحـدة تنسـيق علـى في حينالمنطقـة، 

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في  يؤديهويسـتفيد االقتراح الثاني من الدور المركزي الذي 

كــن أن يكــون المكتــب الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا  . يمتمويل وتشـجيع البحث العلمي في المغرب 

ً   تطــوراً  التكنولوجيـا   للجهــود الحاليــة للمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي فــي نقــل  طبيعيــا

يمكـن للمكتـب الوطنـي لنقـل  الشركات )المقاوالت(. و ة المغربيـة الحتضـان مـن خـلل الشـبك

 ً الوطنـي للبحـث العلمـي والتقنـي، أن يطابـق البحـث   داخـل المركـز  مسـتقلً   التكنولوجيـا، بصفتـه مكتبـا

يسـتمر   ن أنويمك .  الجـاري مـع أعلى إمكانيات نقل التكنولوجيا ويشـرع فـي اتخاذ اإلجراءات اللزمـة

ن ورجـال األعمـال مـن االسـتفادة مـن المركز الوطني للبحـث العلمي والتقني مـن خلل آليات و المبتكر

 . (+9الشركات )المقاوالت الحتضـان   وحضانات الشـبكة الحاليـة المغربية

 

 االقتراح األول 

التكنولوجيا األطراف التنفيذية الرئيسية في  في إطار هذا االقتراح األول، تكون المكاتب اإلقليمية لنقل 

هو ضمان أنه حتى في المناطق ذات  الهـدف الرئيسـي مـن هـذا االقتـراح. نقل التكنولوجيا في البلد 

 وكما هو الحال في. بذل جهد لنقل التكنولوجياي  المساهمة األقل في الناتج المحلي اإلجمالي الوطني، س

ن، فإن بعض المناطق ستحشـد معظم االسـتثمارات التكنولوجية وبطبيعة  أغلب األحيان في معظم البلدا

وباعتمـاد هـذا االقتـراح، يمكـن للمغرب أن يعتمد هذا االتجاه  . الحال معظم جهود نقل التكنولوجيا

بإضفـاء الصبغـة   ويسـمح لكل منطقة بأن يكون لديهـا مكتب إقليمي متخصص لنقل التكنولوجيا يقوم 

لـى اإلمكانيـات االقتصادية للمنطقة، ويعتمد على الموارد األكاديمية للمنطقـة وبيئتها الحاضنة األوليـة ع

بلـدان فـي نقـل السـلطات إلـى المناطـق التـي أخـذت بعد ذلك زمـام المبادرة   وقد نجحت عدة.  للبتكار

سا وألمانيا أمثلة نشطة على هذا فرن فـي التنمية االقتصاديـة بما في ذلك إنشـاء اقتصـاد المعرفة، وتمثل

وبموجـب هـذا االقتـراح، يشـكل المكتـب اإلقليمـي لنقـل التكنولوجيـا هيئة التخاذ القرار فـي  .النجاح

ويحتفـظ المكتـب الوطنـي لنقـل  . إدارتـه المكتب الوطنـي لنقل التكنولوجيا عـن طريق مجلس 
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فـة الدعـم القانونـي وتكـون المعلومـات التجاريـة  التكنولوجيـا بشـؤون التعـاون الدولـي، ووظي

 . اإلقليمـي بمثابـة الداعـم التشـغيلي بين السياسـات الوطنية والجهود االقتصاديـة اإلقليمية واالتصال

يتألـف مجلـس المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا، بموجـب هـذا  ات،المسؤوليفي مجال األدوار و

ممثلـي أصحـاب  عـن  ع مديـري المكاتـب اإلقليميـة لنقـل التكنولوجيـا فضـلً االقتـراح، مـن جميـ 

ديـر المركـز الوطنـي للبحـث : مويشـمل أعضـاء المجلـس.  المصلحـة المسـاهمين فـي نقـل التكنولوجيـا

 لمقـاوالت المغـرب،تحـاد العـام ممثـل عـن االو ،ممثـل عـن وزارة الصناعـةو، العلمـي والتقنـي

اللزمـة إلقـرار الميزانية   يكـون للمجلـس الصلحيـات .  وممثـل عـن جمعيـة رأس المـال االسـتثماري

ً . السـنوية وتحديد أولويات وأهـداف فريق اإلدارة دور هـذا المكتـب الوطنـي لنقـل  يتمثـل أساسـا

 سـاعدة المكاتـب اإلقليميـة لنقـل التكنولوجيـاالتكنولوجيـا فـي التفاعـل مـع اإلدارات المركزيـة وم

وإلـى جانـب المهـام . للسـتفادة مـن المبـادرات الوطنيـة لنقـل التكنولوجيـا وفـرص التعـاون الدولـي

منفصلـة مسـؤولية تقديـم الدعم إلـى المكاتب اإلقليمية لنقـل  اإلداريـة النموذجيـة، تتولـى ثـلث إدارات 

يعتمـد اإلطـار القانونـي لنقـل  : إدارة البـراءات والتراخيـص والشـؤون القانونيـة: التكنولوجيا

الصعيـد الوطنـي، ويمكـن بالتالـي   التكنولوجيـا علـى اإلمكانيات التـي يتيحها اإلطار التشـريعي على

هذه اإلدارة وينبغي أن تكون . أن يكـون متبـادال على مسـتوى المكاتب الوطنية لنقـل التكنولوجيا

توفيـر نمـاذج قانونيـة لعقـود نقـل التكنولوجيـا وعقـد حلقـات عمل بشـأن البـراءات  مسـؤولة عن

 . لنقـل التكنولوجيا ةلصالـح المكاتب اإلقليمـي 

أخـذت فـي االعتبـار سياسـة اللمركزيـة فـي :  دارة معلومـات األعمـال والعلقـات اإلقليميـةإفي مجال  

ً  المغـرب خصوصيـات كل منطقـة وحاولـت إنشـاء مباشـرة لذلـك   ونتيجة.  مناطـق متماسـكة اقتصاديـا

البيئـة   ىإل اسـتناداً  ولوجياكنالتلنقـل  االقتصاديةمنطقـة مجموعـة مختلفة مـن الفـرص  لكل يكون

ً . الجغرافيةوالقيـود القائمـة  االقتصاديةالحاضنـة  لمـا يقتضيـه القانـون، تتحمـل كل منطقـة  ووفقـا

طة الطريق لتحقيق  يد األولويات االقتصادية وخرحدّ اإلقليمية ت   خطـة للتنميـة مسـؤولية وضـع

رسـم صـورة عامـة   ويمثل هذا المخطط مساهمة رئيسية في. اإلمكانيات االقتصادية الكاملة للمنطقة

وينبغـي أن  . الصعيـد الوطنـي عن الفـرص االقتصاديـة اإلقليمية وتداخلهـا وفرصها الفريـدةعلـى 

والعلقـات اإلقليميـة مسـؤولية االتصـال المنتظـم بالمكاتـب اإلقليميـة   تتولى إدارة معلومـات األعمال

 وعـلوة علـى ذلـك، ونظـراً .  ـد ألنشـطة كل منطقـةلنقـل التكنولوجيـا وتقديـم تقريـر عـن منظـور موحّ 

السـتقلليتها، فإن لديهـا إمكانية تقديم معلومـات إلى المكاتب اإلقليمية لنقل التكنولوجيا بشـأن المواقف 

 .  لنقـل التكنولوجيا المستثمرةالمحتملـة واإلمكانـات غير  المتنافسـة

بــع دولــي مثــل تطويــر اليــة ذات طن نقــل التكنولوجيــا عمإ، فإدارة التعــاون الدولــيفي مجال 

ً . التكنولوجيــا نفســها لتكنولوجيـا، الـذي لـه واليـة وتركيـز  ا للمكتــب اإلقليمــي لنقــل وخلفــا

محليـان، ينبغـي أن تتولـى إدارة التعـاون الدولـي مسـؤولية تقديم أي شـركاء دولييـن محتملين إلـى  

وتضطلـع  . التكنولوجيـا، وأي فرصـة تمويـل دوليـة يمكن االسـتفادة منهـا اإلقليميـة لنقـل المكاتب 

ً  ااإلدارات الثـلث للمكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا بدور رئيسـي بوصفه للسياسـات   تتبع تشـغيليا

الصعيـد  التكنولوجيـا وكآليـة توطيـد للمبـادرات اإلقليميـة على  الوطنية نحو المكاتـب اإلقليمية لنقل

 . الوطني

جـارة ينبغـي أن يعمـل المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا بموجـب عقـد مـع وزارة الصناعـة والت 

البحــث المهنــي والتعليــم العالــي و والتأهيل سـتثمار واإلدارات، ومـع وزارة التربيـة الوطنيـةواال
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ً . للتمويــلداء رئيســية العلمــي مــع مؤشــرات أ  أن يبقــي المكتــب الوطنــي لنقــل وينبغــي أيضــا

ن تعمـل إدارة الشـؤون القانونيـة  أالتكنولوجيـا علـى علقـة وثيقـة بأنشـطة التعـاون الدولـي، و

التكاليف بصورة أكثر فعالية بين المكاتب اإلقليمية   والترخيـص علـى الصعيـد الوطني ألنها تتيح تقاسـم

 .  ل التكنولوجيالنق

حسـب هـذا االقتـراح، وعبـر تمثيـل جميـع المناطـق فـي المجلـس، تشـمل أهـداف المكتـب الوطني  ب

تشــغيلية واســتراتيجية، مثــل توفيــر النمــاذج   غير لنقـل التكنولوجيـا، بطبيعـة الحـال، أهدافاً 

لتكنولوجيــا، والتمويــل الدولــي وفــرص التعــاون  القانونيــة لنقــل التكنولوجيــا، وإجــراء تقييــم ا

ستسـاعد المكاتـب اإلقليميـة لنقـل التكنولوجيـا علـى تبـادل المهـام المشـتركة واتخـاذ قـرارات  التــي

  .بشـأن االسـتثمارات المحتملـة فـي البرامـج

كنولوجيـا، عبـر هـذا االقتـراح، دور  ليـس للمكتـب الوطنـي لنقـل التف ،نموذج األعمال واالستدامةأما 

أشـخاص   5إلـى    4مـن   تنفيـذي فـي أنشـطة نقـل التكنولوجيـا، وبالتالـي يتكـون مـن فريق صغيـر مؤلف

مـن أنـه سـيكون مـن المثالـي   وعلـى الرغـم. لتحقيـق أهدافـه بميزانيـة سـنوية قدرهـا مليـون درهـم

لنقـل التكنولوجيـا مـن القيمـة االقتصاديـة التي يولدهـا نقـل التكنولوجيا،  تمويـل المكتـب الوطنـي 

تعتمد استدامة المكتب الوطني .  الواقعـي القيـام بذلك في مرحلة مبكرة من عملية إنشـائه سـيكون من غير

 : طريقتينلنقل التكنولوجيا على 

لنقـل   ةتكنولوجيـا للمكاتـب اإلقليمـيالمكتـب الوطنـي لنقـل ال يولّدهاالقيمـة المضافـة التـي  -1

.  االقتصاديـة والتجاريـة، وفـرص التعـاون الدولـي  كالدعـم القانونـي، والمعلومـات : التكنولوجيـا

  وعلـى هذا األسـاس، وبعد فتـرة البدء األوليـة، ينبغي أن تبـدأ المكاتب االقليمية لنقـل التكنولوجيا 

الميزانيـة السـنوية للمكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا بنسـبة مئويـة إلزاميـة  بمسـاهمة ماليـة فـي 

المسـاهمات الجـزء األكبـر مـن الميزانيـة السـنوية   وينبغـي أن تمثـل هذه. مـن ميزانيتهـا السـنوية

 .لمكتـب نقـل التكنولوجيـا الوطني

التكنولوجيـا التـي يسـتطيع المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا ينبغـي أن تتيـح فـرص تمويـل نقـل   -2

التكنولوجيـا امكانيـة أن يسـتمد منهـا المكتـب الوطنـي   تأمينهـا لنفسـه أو للمكاتـب اإلقليميـة لنقـل

مـن خـلل إنشـاء هذيـن المصدريـن مـن مصـادر اإليـرادات، . نسـبة مئوية لميزانيتـه الخاصة

.  تقديمهـا  يبرمـج ميزانيتـه مـع الخدمات التـي يمكنه الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا أن مكتـب يمكـن لل

مـة إلى المكاتـب اإلقليمية لنقـل التكنولوجيا زادت وكلمـا ارتفعـت نوعيـة خدمـات الدعـم المقدّ 

وكلمـا  . ولوجيـافـي ميزانيـة المكتـب الوطنـي لنقـل التكن  احتماالت اسـتعدادها لزيادة مسـاهمتها

أو للمكاتـب  زادت فـرص التمويـل التـي يسـتطيع المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا تأمينهـا لنفسـه 

وبسـبب المسـؤوليات  .  اإلقليميـة لنقـل التكنولوجيـا، زادت اإليـرادات التـي يمكـن أن يسـتمدها منها

ً التشـغيلية للمكاتـب اإلقليميـة لنقـل التكنولوجيـ ً  ا، سـيكون مخططهـا التنظيمـي مختلفا   اختلفـا

 ً وينبغـي أن يضـم المكتـب اإلقليمـي لنقـل .  الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا  عن مخطـط المكتب   جوهريا

 )رئيـس المجلـس(المنطقـة  ومنهـم رئيـس . التكنولوجيـا ممثليـن ألصحـاب المصلحـة اإلقليمييـن

 .العام لمقـاوالت المغرب وممثـل إقليمي عن التعليـم العاليورئيـس المنطقـة فـي االتحـاد 

وفـي إطـار هـذا االقتـراح، يتوقـع أن تكـون الميزانية اإلقليمية لنقل التكنولوجيا والموارد البشـرية  

أن منطقـة مثـل الـدار البيضـاء التـي تمثـل أكثـر مـن   ومن المتوقع. مختلفة بالنسـبة لمختلـف المناطق

 ثلـث الناتــج االقتصـادي الوطنـي للمغـرب أن تكـون ميزانيتهـا اإلقليميـة أكبـر بكثيـر مـن مكتـب 
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إقليمـي لنقـل التكنولوجيـا مـن المناطـق الصغيـرة األخرى التـي تمثل أقل من عشـر الناتج االقتصـادي  

مـوارد بشـرية مخصصـة على ـا ويتوقـع أن يكـون للمكاتـب اإلقليميـة لنقـل التكنولوجي. في المغرب 

وبالنظـر إلـى األثـر اإلقليمـي للمكتـب اإلقليمي لنقل التكنولوجيا وخطة التنمية االقتصادية في   األقـل.

مـن تمويـل المكتـب اإلقليمـي لنقل التكنولوجيا من   المنطقة، سـيكون مـن الطبيعي أن يأتي جزء كبير

كجمعيـة   وينبغي أن يدرج المكتب االقليمي لنقل التكنولوجيا. نطقةميزانية التنميـة االقتصادية في الم

عمليـات عدد   :غيـر ربحيـة بموجـب عقـد مـع المنطقـة يعتمـد علـى مؤشـرات أداء رئيسـية، قـد تشـمل

مـن قبـل المضافة وحجـم األعمـال  ،العمـل المحليـة وخلـق فـرص  ،بنجـاحالمنجزة نقـل التكنولوجيـا 

أما فيما يتعلق باالستدامة، فمن المنطقي  ).قاس مـن خـلل الضرائـب المدفوعةت  (ات المحليـة الشـرك

 .من االقتصاد الدائري المحلي اً أن يكون إطار المكتب اإلقليمي لنقل التكنولوجيا جزء

 

 االقتراح الثاني 

بـأدوار تنفيذيـة، وهـو مسـؤول عـن تحريـك المنظومـة  هنا  يضطلـع المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا  

أنشــأت الحكومــة المغربيــة المركــز الوطنــي للبحــث  وفي الواقع،. التكنولوجيــا الوطنيـة لنقـل

لبحـث العلمـي والتقنـي فـي الجامعـات مسـؤولة عـن تمويـل وتعزيـز ا مــةالعلمــي والتقنــي وهــو منظّ 

وطنيـة واسـعة النطـاق،  عـن تسـهيل الوصول إلـى المعرفة العلمية، وإنشـاء شـبكة المغربيـة، فضـلً 

 (.المقاوالت الشركات )وتعزيـز نقـل التكنولوجيا مـن خلل الشـبكة المغربية الحتضـان 

لمكتب لبأن يكون  المقترح  يوصي هذا    ،وقدرات الموارد البشريةالهيكل التنظيمي واحتياجات  ومن حيث  

.  العلمـي والتقنـي الوطني لنقل التكنولوجيا، في مرحلته األولى، إدارة متميزة للمركز الوطني للبحث 

ً  وسـيكون المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا تطـوراً  شركات للشـبكة المغربيـة الحتضان ال طبيعيا

عـدد صفقـات  مثل  (المقـاوالت الشركات )المغربيـة الحتضـان  فعند تقييم نتائج الشـبكة. (مقـاوالت )ال

 ً  أن تعقيـد اإلجـراءات  نقـل التكنولوجيـا وخلـق فـرص العمـل والبـدء فـي الحضانـة، يظهـر واضحـا

أنـه بعـد   المقترحك يوصـي هـذا للـذ  ،(المقاوالت الشركات ) اإلداريـة للشـبكة المغربيـة الحتضان

ل المكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيا ليصبح مؤسسـة  سـنوات، يحـوّ  3-1مرحلـة البـدء األوليـة من 

مسـتقلة تعمـل علـى أسـاس عقـد مـع المركـز الوطنـي للبحـث العلمـي والتقنـي، وضمـن   غيـر حكومية

 . إطار مؤشـرات أداء رئيسـية 

تضطلع إدارة البـراءات والتراخيـص والشـؤون القانونيـة بـدور  ، وار والمسؤوليات د األفي مجال 

تكـون مسـؤولة عـن تقديـم   محـوري فـي األيـام األولـى للمكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا، وينبغـي أن

 ً يشارك في  بغي أن وين . لجميـع األطراف المعنيـة العديـد مـن نمـاذج نقـل التكنولوجيا الملزمـة قانونا

القوانين الوطنية لنقل التكنولوجيا وتعزيز اإلطار القانوني للسـتثمار الوطني لرأس المال   تحديث 

نقـاط اتصـال فـي جميـع المكاتـب اإلقليميـة   ينبغي أن تسـعى هذه اإلدارة إلى إنشـاءكما . االسـتثماري

 لتوسـيع نطـاق النشـر والدعـم اليومـي ألفـراد الجامعـات لنقـل التكنولوجيـا التـي يمكـن أن تعمـل 

 .والمبتكرين

أن تصبـح إدارة الفـرص االقتصاديـة ومعلومـات األعمـال مكتـب اتصـال المكتـب  ومن الضروري

وعلـى وجـه الخصـوص، ينبغـي  .  االقتصاديـة -الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا مـع القطاعـات االجتماعيـة

 علـى علقـة وثيقـة مـع االتحـاد العـام لمقـاوالت المغـرب وغيـره مـن أصحـاب المصلحـةأن تكـون 
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ً . االقتصادييـن واالجتماعييـن  ً  وعلـى هـذا النحـو، ينبغـي أن تصـدر اسـتعراضا للفرص  فصليـا

التمويـل  هـذه التقاريـر كأسـاس لتوجيـه االقتصاديـة المتاحة لمؤسسـات بحثية مختارة، وأن تسـتخدم

االستيراد   حصاءات اتشـمل بعـض مصادر البيانات  .  البحثـي لتلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية

واإلنتاج الرقمي والتي تحتوي على    واالستثماروالتصدير التي تم جمعها في وزارة الصناعة والتجارة  

بديـل محلـي لهـا، وصناعـات التصدير    البـلد، والتـي يمكـن تطويـر كل من التكنولوجيا التي تستوردها

  .ذات الدخـل الكافي لتمويل مشـاريع البحـث والتطوير

 المحلية (ـل جميـع اإلحصـاءات االقتصاديـة الوطنيـة  وباإلضافـة إلـى ذلـك، ينبغـي لهـذه اإلدارة أن تحلّ 

لتحديـد فـرص النمـو الحالية والمسـتقبلية  وأيـة خطـة لحوافـز اقتصاديـة وطنيـة ( واإلقليميـة والدوليـة

وينبغـي لهـذه اإلدارة أن تركـز علـى  واالبتـكار لتعالجهـا.   للبيئـة الحاضنة الوطنيـة للعلـوم والتكنولوجيا

إجـراؤه فـي المنظومـة المغربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا   الواجب جميـع البيانـات المتعلقـة بالبحـث 

الدراسـات  وينبغي أن تشـمل.  ـوث الممولـة، وفـرق البحـث والمـوارد البشـرية والماديةالبح:  واالبتـكار 

االسـتقصائية للبيئـة الحاضنـة للعلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار حاضنـات الجامعـات وحدائـق  

ي أن تركـز وينبغـ. الناشـئة القائمة والفرص الناشـئة التكنولوجيـا لتوفيـر الصورة الكاملة للشـركات 

والشـركاء  ةالعربـي المنطقةإدارة التعـاون الدولـي علـى تعزيـز التعـاون مـع المؤسسـات فـي 

وبنـاء شـبكة مـن المغتربيـن المغاربـة الراغبيـن فـي المسـاهمة فـي   االقتصادييـن التقليدييـن للمغـرب،

 .  الجهـود الوطنيـة المغربيـة لنقـل التكنولوجيـا

  3لمدة (العاملــون فــي المكتــب الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا بموجــب عقــود خاصــة  يتعاقــد 

تقييمهـا علـى أسـاس سـنوي بشـأن بنـاء    ، يجــري)ســنوات لتتناســب مــع مرحلــة المرحلــة األولــى

قتـرح اعتمـاد آليـات ي   .واالستدامةاستراتيجية التنمية و، نموذج األعمال. علـى مؤشـرات أداء رئيسـية

وفـي هـذه  .  االسـتدامة فـي المرحلـة الثانيـة مـن الهيكليـة المقترحـة للمكتـب الوطنـي لنقـل التكنولوجيـا

يكـون هنـاك عقـد قائـم على مؤشـرات األداء الرئيسـية مدته ثلث سـنوات بين   وصـى بأنالحالـة، ي  

 . غيـر ربحيـةو غيـر حكوميـة  لى منظمةإل نقل التكنولوجيـا المحوّ الحكومة والمكتـب الوطني ل 

 

 (.155مقارنة بين االقتراحين المقدمين لنظام نقل التكنولوجيا في المغرب )ص (: 2الجدول )

 

 االيجابيات

احـدى أهـم هيئـات وضـع سياسـات   دّ عوت   2001إنشـاء هـذه اللجنـة الوزاريـة فـي عـام  تـمّ  -1

وضــع   2015لـت الحكومــة فــي عــام عدّ . العلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار فـي المغـرب 
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 ً إلــى اســم اللجنــة لتأكيــد الــدور الــذي   "االبتــكار" وأضافــت كلمــة  للدســتور،  اللجنــة وفقــا

م اللجنــة المشــورة ألعضائهــا بشــأن  تقــدّ ار. البتــكفــي تعزيــز ا تؤديهيمكــن أن 

بمــا يتماشــى مــع  االســتراتيجيات البحــث العلمــي واالبتــكار والتطــور التكنولوجــي،

وتتألــف اللجنــة مــن ممثليــن عــن معظــم  . االســتراتيجيات واألولويــات الوطنيــة

أمانــة ســرها هــي الســلطة الحكوميــة المســؤولة  مــة، والحكو  ســها رئيــسأوير  الــوزارات،

 .عــن البحــث العلمــي

 INNOV'ACTطــر صنــدوق ت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن األأأنشــ -2

لمشــاريع االبتــكار والبحــث والتطويــر للشــركات الصغيــرة والمتوسـطة فـي شـراكة مـع 

والهـدف مـن هـذا الصنـدوق   .أو مـع المراكـز التقنيـة مختبـرات البحـث العامـة والجامعـات،

ـكار لتحسـين  هـو تشـجيع الشـركات علـى العمـل علـى مشـاريع البحـث والتطويـر واالبت

 نشـاء مركـز بحـث وتطويـر داخلـي.ومسـاعدة الشـركات علـى إ ،قدرتهـا التنافسـية

يمـول الصنـدوق مـا  ة:للبتـكار فـي الشـركات الناشـئ وهـو صنـدوق"  نطـلقا "برنامـج -3

مـن التكاليـف األوليـة وتكاليـف التطويـر بحـد أقصـى قـدره مليـون درهـم  %90يصـل إلـى 

 . لـكل شـركة ناشـئة

ل الصنـدوق مـا يصـل يمـوّ .  للشـركات التـي تعمـل لفتـرة تزيـد عـن عاميـن"  تطويـر"  برنامـج -4

ملييـن درهـم لـكل  4أقصـى  بحـدّ  مـن تكاليـف مشـاريع البحـث والتطويـر،  %50إلـى 

 مشـروع. 

 يدعــم مشــاريع التكنولوجيــا واالبتــكار فــي الشــركات، شــبكة المصالــح التكنولوجيــة: -5

درهــم لــكل  /100000/مــن التكاليــف بحــد أقصــى  % 75ويغطــي مــا يصــل إلــى 

 . مشــروع

  2002عـام  أنشئيتولـى المركـز الوطنـي للبحـث العلمـي والتقنـي تنفيـذ هـذا البرنامـج الـذي  -6

لـق الشـركات الناشـئة  لتعزيـز االبتـكار وخ كحلقـة وصـل بيـن الجامعـات وعالـم األعمـال،

ً المبتكـرة.  وتشـجع تطويـر الحاضنـات   حاضنـة جامعيـة، 41هـذه الشـبكة  وتضـم حاليـا

مـن خـلل   الجامعيـة لتمكيـن أصحـاب المشـاريع مـن تسـويق بـراءات االختـراع والبحـث،

تكـرة وتؤمـن  لشـركات الناشـئة المبل ةمباشـر  وسيلةكمـا أنهـا ّ تولـد . إنشـاء الشـركات الناشـئة

ـجع الشـبكة علـى إنشـاء شـركات ناشـئة مبتكـرة مـن خـلل الحضانـة  وتش. ااألمـوال لتمويله

والتدريـب علـى إدارة  ،تعزيـز روح المبـادرة: تخدام عـدد مـن اإلجـراءات ومنهاباسـ

وتعزيـز تطويـر  ،الناشـئة داخـل حاضنـات الشـبكة واسـتضافة الشـركات  الحاضنـات،

توفـر الدعـم المالـي والتقنـي  ، وباإلضافـة إلـى ذلـك. حاضنـات األعمـال فـي المغـرب 

 للشـركات الناشـئة المبتكـرة والحاضنـات الجامعيـة. 

ومـة الوطنيـة قـدرات المغـرب فـي بعـض المجـاالت البحثيـة مـن نقـاط القـوة فـي المنظ دّ عت   -7

 ،منشـورات علـى المسـتوى العالمـيمـن ال  %3مثـل الرياضيـات مـع حوالـي    ،العامـة للبتـكار

 . ونوعيـة الباحثيـن فـي عـدد مـن القطاعـات 

 

 المثالب

ويكـون تركيـز هـؤالء الطـلب   .مـن الباحثيـن المغاربـة هـم طـلب الدكتـوراه  %50  يقـرب  -1

وليـس علـى نوعيـة وتأثيـر ، العمـلأكثـر علـى االنتهـاء مـن عملهـم وإيجـاد فـرص 
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وال   هـذا ويمثـل األسـاتذة وطـلب الدكتـوراه معظـم الباحثيـن فـي المغـرب،. أبحاثهـم

األخـرى ون علـى األولويـات زحيـث يركـ يقضـون سـوى جـزء مـن وقتهـم فـي البحـث،

 .  التـي تتطلبهـا أدوارهـم

والباقـي فـي القطـاع  ،  الباحثيـن فـي الجامعـات والمؤسسـات البحثيـةمـن  %  40  يعمـل نحـو -2

مـن   %7  ومـع حوالـي،  وزيـادة علـى ذلـكسسـات التدريـب والتعليـم العالـي،  الخـاص ومؤ

ال يبـدو القطـاع الخـاص فـي وضـع جيـد لضمـان القـدرة  المجمـوع العـام للبحـث،

 . البحـث والتطويـر ونقـل التكنولوجيـاالتنافسـية العالميـة مـن خـلل 

معظـم المواضيـع البحثيـة التـي تجريهـا الجامعـات المحليـة ال تركـز علـى القضايـا   -3

ً  ويصبح. ولكـن أكثـر علـى الصعيـد الدولـي، واالحتياجـات المغربيـة  نقـل البحـث ممكنـا

د والمعرفـة بشـأن النظـم  مـن المـوار ويتطلـب مزيـداً ، علـى الصعيـد الدولـي فقـط

 .واألسـواق الدوليـة

معـات وبيـن  نقـص فـي تنقـل الباحثيـن وتبادلهـم علـى الصعيـد الوطنـي بيـن الجا ةثمّ  -4

وعلـى الصعيـد الدولـي بيـن الجامعـات ومراكـز البحـث ونظرائهـم    الجامعـات والصناعـة،

 . ويشـكل تنقـل الباحثيـن عنصـرا رئيسـيا لنقـل التكنولوجيـا.  الدولييـن

أشـار باحثـون إلـى قلـة ارتبـاط إدارة الجامعـة واإلدارة العليـا فـي عمليـة البحـث لضمـان   -5

المطلـوب أن تكـون هـذه المشـاركة علـى المسـتويين  وليـس . إنجـاز البحـث ونجاحـه

ً   بـل ان مشـاركة اإلدارة العليـا فـي الجامعـة يمكـن أن تؤثـر تأثيـراً   التقنـي والبحثـي،  إيجابيـا

 . عمليـة نقـل التكنولوجيـانجاح علـى البحـث ويمكـن أن تضمـن 

 

 نقل التكنولوجيافي   فرنساتجربة 
A: Centre Régional de l'Innovation et du Transfert de Technologies (CRITT) 

 وهي الثمانينيات، منذ  إنشاؤها تم علمية هياكل( CRITT) التكنولوجيا ونقل للبتكار اإلقليمية المراكز عدّ ت  

 المهني   الوسط  من  المحلية  الفاعلة  الجهات   من(  1901  عام  قانون)  قانون الجمعيات   حسب   صةمرخّ   مؤسسات 

  الصغيرة  الصناعية للمؤسسات  العلمية الخبرة توفروهي . معين مجال في والجامعات ومراكز البحوث 

 للبحث كزامر إلنشاء اللزمة الوسائل تملك ال التي( ذلك ... إلى وما والمتوسطة، الصغيرة الشركات )

ً  والتطوير   شركات  من خلل إنشاء المهني والوسط العلمية المختبرات  بين التكنولوجيا بنقل  تسمح وأيضا

، وهناك على سبيل المثال  .فرنسا  في  CRITTs  /200/  حوالي  ثّمةو   . االختراع  براءات   واالستفادة من   ناشئة،

 وزارة   قبل  من  معتمد   التكنولوجية  للموارد   المركز اإلقليمي للبتكار ونقل التكنولوجيا في تولوز: هو مركز

  الصناعي  الميكانيك مجاالت  في التكنولوجيا ونقل في االبتكار المساعدة مهماتهومن  البحث الفرنسية،

  عناصر المواد  وتصنيع األولية، النماذج وإنتاج االنشاءات  وحساب  بة من خلل التصميمالمركّ  والمواد 

 لجميع  AFAQ-AFNOR من  معتمد هو و  2015 عامفي ال ISO 9001 حصل على شهادةوقد  .المركبة

ً فريق  المركزويضمّ . والمتوسطة الصغيرة للشركات  مثالي وتقني علمي وشريك ،ةنشطاأل   الموظفين  من ا

.  الشريكة المؤسسات الجامعية من والباحثين المدرسين خبرة  من ويستفيد  والفنيين، والمهندسين الدائمين

ً للمركز بأن يكون  والمادية البشرية مكانات اإل تسمح هذا  يستجيب  .عةالمصنّ  الشركات  ق بل من به معترفا

تطوير التكنولوجيات   في  دعمها  أجل  من  والمختبرات   للشركات   والتكنولوجية  المنهجية   المركز للحتياجات 

 عمليات  تطوير إلى تهدف التي والتطوير البحث  مجاالت  جميع نشاطه ويغطي .االبتكار خلل من الحديثة
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  الشركات  من بدءاً  الشركاء من العديد  يرافق الصناعي، وبالتالي النطاق إلى المفهوم جديدة من منتجات  أو

 .الكبيرة المجموعات  إلى الناشئة

 

B: Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) 

  مهمتها  وتتمثل ،SATTالتكنولوجيا  نقل تسريع شركات  تجمع التي الرابطة هيفي فرنسا  SATT شبكة

  وتهدف .  عليها  المهني  الطابع  وإضفاء  الشركات   إلى  الفرنسي  األكاديمي  البحث   من   االبتكارات   نقل  تبسيط  في

هذه  وجدوى كفاءة زيادة أجل من مشتركة إجراءات  تنفيذ  إلى ،2014 عام في إنشاؤها  تم التي هذه الجمعية

 .SATT الشركات 

 قبل  من إنشاؤها تمّ  طةمبسّ  مساهمة شركات  هيو التكنولوجيا، نقل تسريع شركات  SATTتضم الشبكة 

 إجراء ضمن المستقبل، أجل من االستثمارات  برنامج  إطار في العامة البحوث  مؤسسات  من العديد 

  منه  كبير جزءوخ صص  في فرنسا، الشبكة إلنشاء يورو  مليون /856/ تخصيص مبلغ ، حيث تم"التثمين "

  ، / 2009/ عام في" المستقبل أجل من استثمارات " برنامج تأسيس تمّ كما  .وإلنضاج االفكار الفكرية للملكية

 الصحة، و  البيئة،و  التنافسية،)  الغد   تحديات   لمواجهة  فرنسا  إعداد   إلى  ، ويهدف2020-2010  الفترة   يغطي  وهو

  الصناعة و البحوث،و والتدريب،  العالي التعليم في االستثمار  خلل من النمو في إمكاناتها وزيادة( ونحوها

  االستثمار  لبرنامج يكون أن المتوقع ومن .والرقمنة المستدامة التنميةو والمتوسطة، الصغيرة والشركات 

 المشترك. الصناعي التمويل وخاصة اآلخر، التمويل على اً وكبير اً مضاعف اً تأثير المستهدف

  وبالتالي  المنطقة، داخل البحوث العلمية مؤسسات  بين فرق التثمين والتنسيق إلى SATT الشبكة وتهدف

  أصبح ي سمح .  االجتماعية  أو  الصناعية  التطبيقات   إلى   العلمية  المختبرات   في  الناشئة  التكنولوجيا  نقل  تحسين

 إلى تهدف  مشاريع في تستثمر SATT الشبكة فإن لذا،. تجارية  بأنشطة بالقيام ،هائإنشا بعد  ،مات المنظّ  لهذه

  إمكانية  SATT لدى الشبكة. التسويق خدمات  وتوفير العلمية، األبحاث  ونقل وتحويل نضج من التحقق

  مخصصة  مهنية فرق على واالعتماد  ضمن نطاق عملها، الباحثين واختراعات  مهارات  إلى الوصول

 . طور الشركة إلى نقلهم حتى ومرافقتهم االختراعات  هذه  وتقييم  الكتشاف

 األثر  تعظيم إلى SATT الشبكة تهدف االقتصادية، واألسواق األكاديمي البحث  بين الصلة ولتدعيم

  تبسيط  خلل من فرنسا في العمل فرص  إيجاد  وتعزيز األكاديمي البحث  لنتائج واالقتصادي االجتماعي

  تحمي . األحجام جميع من الشركات  إلى البحوث  من  والمعرفة التكنولوجيا وتسهيل  وتسريع نقل  عملية 

  من   تبنيها  حتى  االختراعات   هذه  عن  الناتجة  االبتكار  مشاريع  وتدعم  لوتموّ   االختراعات   هذه  SATT  الشبكة

دعم    صندوق  المشاريع، وذلك من خلل  لهذه  الملزمة  والمالية  التكنولوجية  المخاطر  وتحمل  الشركات،  قبل

 فرنسا.  في وإنضاج األفكار الفريد 

  االجتماعية  األسواق إلى األكاديمي البحث  من االبتكارات  نقل تبسيط في SATT الشبكة أهداف تتمثل

 : الكاملة النقل سلسلة في SATT الشبكة وتدخل. عليها المهني الطابع  وإضفاء  واالقتصادية

 ؛ والسوق المنافسة احتياجات  وتحديد  المضافة القيمة ذات  المبتكرة المشاريع تحديد  •

 ؛السوق احتياجات  وتحديد   تطوير إمكانات  مع االبتكارات  عن الكشف •

 ؛ والصناعية الفكرية الملكية حقوق  على الحفاظ خلل من البحوث  نتائج  حماية •

 ؛ عليها  المصادق مشاريعال وإدارة تنفيذ المشاركة في  •

 ؛ ناشئة شركات  وإنشاء ترخيص   شكل في ةاالقتصادي الفعاليات  إلى النقلو التسويق •

 ؛ الفكرية الملكية حقوق  والحفاظ علىالخدمات،  تقديم إطار في اإلدارة، •
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 ؛الشركات  مع البحثية بالمشاريع المتعلقة العقود  على التفاوض  أنشطة دعم •

 ؛ الفكرية والملكية والنقل باالبتكار والطلب   الموظفين وعي زيادة إجراءات االضطلع ب •

 وائح والل واللعبين االحتياجات ) واألسواق البحث  لمواضيع  خرائط ورسم ودراسة مراقبة •

 ؛(وغيرها 

 . المبتكرة الشركات  لحضانة والدعم والتمويل األبحاث  شراكة عقود  إدارة •

  تتمثل عملية نقل و. البحثية الوحدات  منالناضجة  االختراعات و التكنولوجيا نقل على SATT الشبكة تقوم

 آخر  نوع أي أو شركة قبل من االستفادة منه يمكن عرض  إلى وتحويلها البحث  نتائج أخذ  في التكنولوجيا

  نقل  أو اتفاقية ضمن العرض  هذا تقييم جريي. واالقتصادية االجتماعية األسواق في الفاعلة الجهات  من

وخلل . المستهدفة التطبيقات  في موثوقة العلمية النتيجة  تجعل مهمة خطوة النضج مرحلة وتعد . ترخيص 

 : النقاط اآلتية تقييم يجريعملية النقل 

  األولية،  النماذجو المفهوم، إثبات و الفكرة، :التالية مراحلخلل ال صحةال من التحقق: التقنيات  -

 ؛ التصنيع، الجدوىو

 ؛الفحص  إجراءات و  التراخيص،و الصناعية، الحماية(: IP) الفكرية الملكية -

 . التسويق وأزمنة األسواق،و االقتصادي، النموذجو العرض، توصيف:  والمبيعات  التسويق -

 أجل  من االقتصادي الوسط في الفاعلة الجهات  من أكثر أو جهة مع بالشراكة المرحلة هذه تنفيذ  ويمكن

  في  إما التكنولوجي النضج مراحل تنفيذ ويجري . النقل وتأمين اإلمكان، قدر الواعدة، التطبيقات  ضمان

 ، CTI، CRT)  المنطقة في خاص  بشكل الموجودة للبتكار الوسيطة المؤسسات  مع بالتعاقد  أو المختبرات،

CRITT ، معاهد Carnot ، SRC ... )شركة داخل مباشرة أو . 

 وتعزيز  البحث  تعزيز على المهني الطابع إلضفاءو االقتصادية، والقيمة التكنولوجيا نقل كفاءة لتحسين

  المنظومة  كفاءة زيادة إلى تهدف المنطقة في جديدة اقتصادية فاعلة جهات  SATTs د الشبكةعت   ،المهارات 

 . الصناعة قبل من اواستخدامه التكنولوجيا نقل تسريع خلل من سيما ال العلمية، البحوث  لتعزيز ةالفرنسي

 الجامعات وهي )  منتجيها عن نيابة  ،للبحوث  الترويج خدمات  زّود م بدور بكلمات أخرى، تقوم هذه الشبكة

 .إلنضاجها   المشاريع في للستثمار المالية الوسائل اولديه ، (البحثية والمراكز والهيئات 
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 في سوريةتكنولوجيا الهداف نقل أمهام و -رابعاً 

 

 مؤسسات البحث العلمي واالبتكار في سورية 

 : 2الجهات العلمية البحثية داخل منظومة التعليم العالي  -لفأ

مشفى    13معاهد عليا، و  4جامعة خاصة، و  23جامعات حكومية، و  8تضم منظومة التعليم العالي في سورية  

 معهداً تقنياً، حيث تم بناء نظام تعليمي يسعى إلى تحقيق مبدأ التعليم للجميع.  58تعليمياً، و

 

 : الملحقة بها الجامعات والمعاهد التخصصية

 الجامعات الحكومية  .1

 جامعة دمشق

 جامعة حلب 

 جامعة تشرين 

 جامعة البعث 

 جامعة الفرات 

 طرطوس جامعة 

 جامعة حماة 

 الجامعة االفتراضية السورية 

 

 . الجامعات الخاصة 2

 جامعة القلمون الخاصة 

 جامعة قرطبة الخاصة 

 جامعة االتحاد الخاصة 

 الجامعة العربية الدولية الخاصة 

الجامعة الدولية الخاصة للعلوم  

 والتكنولوجيا 

 الجامعة السورية الخاصة 

 جامعة الوادي الدولية الخاصة

جامعة األندلس الخاصة للعلوم  

 الطبية 

 جامعة الجزيرة الخاصة 

 جامعة الحواش الخاصة 

 جامعة إيبل الخاصة 

 جامعة الشهباء الخاصة 

 جامعة اليرموك الخاصة 

الجامعة العربية الخاصة للعلوم  

 والتكنولوجيا 

األكاديمية العربية للعلوم  

 والتكنولوجيا والنقل البحري 

 الخاصة الجامعة الوطنية 

جامعة بلد الشام للعلوم 

 الشرعية 

 جامعة الرشيد الدولية الخاصة

جامعة قاسيون الخاصة للعلوم 

 والتكنولوجيا 

 جامعة الشام الخاصة 

 جامعة المنارة الخاصة 

جامعة انطاكية السورية  

 الخاصة 

األكاديمية العربية لألعمال  

 اإللكترونية 

 

 

 المعاهد والمراكز التخصصية .3

 العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته المعهد 

المعهد العالي للبحوث والدراسات 

 الزلزالية

 المعهد العالي للتنمية اإلدارية

معهد التخطيط للتنمية االقتصادية  

 واالجتماعية 

 أكاديمية األسد للهندسة العسكرية 

 المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا 

 
 (، الواقع الراهن لمنظومة نقل التكنولوجيا واالبتكار في الجمهورية العربية السورية.2019االسكوا ) 2
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 مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية 

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا 

 المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية 

 (HIBA)المعهد العالي إلدارة األعمال 

 (INAالمعهد الوطني لإلدارة العامة )

 معهد البحوث الزراعية )جامعة تشرين( 

 

معهد التراث العلمي العربي في جامعة 

 حلب 

البحرية في جامعة  المعهد العالي للبحوث 

 تشرين 

المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة  

 تشرين 

المعهد العالي إلدارة المياه في جامعة  

 البعث 

 مركز تكنولوجيا المعلومات         

 

 

 الجهات العلمية البحثية خارج منظومة التعليم العالي:  -اء ب

الكثير من الجهات العلمية البحثية المستقلة مالياً وإدارياً،  تأسست في سورية خلل العقود القليلة الماضية، 

يرتبط بعضها برئاسة مجلس الوزراء والبعض اآلخر بالوزارات المعنية، وهو ارتباط إداري تنظيمي، مع  

 من هذه الجهات: المحافظة على االستقلل المالي واإلداري لهذه الجهات. و

 . مركز الدراسات والبحوث العلمية1

 يئة الطاقة الذرية . ه2

 وزارة الزراعة  –  . الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية3

 وزارة االتصاالت والتقانة  – . الهيئة العامة للستشعار عن بعد 4

 وزارة التعليم العالي  –. الهيئة العامة للتقانة الحيوية 5

 وزارة التعليم العالي   – . هيئة التميز واالبداع6

 وزارة الكهرباء  –لبحوث الطاقة . المركز الوطني 7

 

 المؤسسات الوسيطة والداعمة:  -جيم 

 

الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية 

 السورية 

 الهيئة العامة إلدارة وتنمية البادية 

 الهيئة العامة للتخطيط اإلقليمي

 الهيئة العامة للموارد المائية 

 الشركة العامة للدراسات الهندسية

 االختبارات واألبحاث الصناعية مركز 

 مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية 

 مركز الدراسات والبحوث الشبابية 

 المركز الوطني للسياسات الزراعية 

وزارة النفط    –المركز الوطني للزالزل 

 والثروة المعدنية 

 المركز الوطني للدراسات االستراتيجية 

 المخبر الوطني للمعايير والمعايرة 

 ل والمؤسسات السورية مركز األعما

 مركز دراسات الرأي العام

 المكتب المركزي لإلحصاء

 المجلس العلمي للصناعات الدوائية 

 المؤسسة العامة إلكثار البذار

المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة  

 المعدنية 

شبكة العلماء والتقانيين والمجددين 

 السوريين في المغترب )نوستيا( 

 حاضنات العلوم والتقانة 

 غرف الصناعة والتجارة والزراعة         
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إضافة إلى صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، والموازنة الداعمة للمشاريع العلمية البحثية  

 في الهيئة العليا للبحث العلمي.

 

 النقابات والجمعيات:  -دال 

 

 نقابة المهندسين السوريين 

 نقابة األطباء 

 األسنان نقابة أطباء 

 نقابة الصيادلة 

 نقابة المهندسين الزراعيين 

 النقابات المهنية المختلفة األخرى 

 الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية 

 الجمعية العلمية السورية للجودة

جمعيات عديدة للمختصين الجيولوجيين 

 والكيميائيين والفيزيائيين 

جمعية  –الجمعية السورية الكونية 

 المخترعين 

 جمعيات حماية البيئة 

 جمعيات صحية 

 

 المراكز العربية والدولية الموجودة في سورية والتي تقوم بأعمال بحثية:  -هاء 

 

 ؛ICARDA. المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 1

)المعروف اختصاراً  ، ACSAD. المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة 2

 ؛ بـ"أكساد"(

. المركـز العربـي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، وهو أحد األجهزة الخارجية  3

 ؛ للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(

 .UNDPمائي في دمشق . برنامج األمم المتحدة اإلن 4

 

 المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا

ً لمتطلبات هذه  إنشاء  أصبح من الضروري التفكير في  ،الجهات العلمية البحثيةالمرحلة من تطور وفقا

نقل التكنولوجيا، ومراكز مهنية لمساعدة الطلب على التدريب وفي العثور على الوظائف، وكذلك  لمراكز  

تلك إنشاء مراكز ريادة األعمال التي تقدم الدعم لألوساط الفنية والتي تحفز نشر ثقافة ريادة األعمال في 

  وغالبا تطبيع جهود التسويق.   تسميتهالمرحلة بما يمكن  هذه تتميز يجب أن . والمؤسسات التعليمية والبحثية 

الفعاليات  يكون مسؤوالً عن التسويق والربط مع كل مؤسسة إدارة يتميز ذلك بتعيين عضو في مجلس  ما

، وحث  المطورة في مؤسسته ةالتكنولوجي تسويق المعرفةعلى و  كل مؤسسة،االقتصادية المرتبطة بنشاط 

ل على براءات االختراع. ويصبح التعاون مع  الباحثين وأصحاب المشاريع لديها على التقدم للحصو 

ً  الفعاليات االقتصادية ً   نشاطا  .المراكزتلك يتم تنفيذه من خلل  رئيسيا

ولتشجيع االختراع واإلبداع وحماية حقوق المخترعين والمبدعين من الطلب والباحثين في الجامعات  

تفكيرهم وابتكارهم ومنع اآلخرين من التعدي على  والمراكز البحثية والهيئات األكاديمية في استثمار ثمرات  

ظهر نوع جديد من الحقوق هو: )الحقوق المعنوية أو الفكرية أو   ،هــاذه الحقوق والمزاحمــة في استثماره

هذه الحقوق لم تكن معروفة في   .(ما يسميها البعض حقوق االبتكار وتسميها بعض القوانين بالحقوق األدبية
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. وبالتالي البد من تثبيت نها جاءت وليدة للعوامل والوسائل الحضارية االقتصادية الحديثةالشرائع القديمة أل

لدى مديرية حماية الملكية الفكرية في وزارة التجارة الداخلية  ،حقوق هذه الملكيات الفكرية بشكل موثق

ليها فقط. وبذلك تنشط  كي يضمن أصحابها بأنها ستذهب للجهة المستفيدة التي ستتعاقد عوحماية المستهلك،  

 ً وذو   عمليات التسجيل للنتائج العلمية والبحثية القابلة للتطبيق والنقل التكنولوجي ويصبح استثمارها حصريا

 تعاقد من أجلها.لمن سيطلبها وي قيمة 

 ،ونتيجة الظروف الراهنة والحصار الذي تعيشه البلد   ،أما بالنسبة لقطاع األعمال الوطني )العام والخاص(

  مواجهة تساعد على  ابتكارية  بحث وبشكل أكبر مما كان عليه سابقاً عن تكنولوجيات وأفكار  هناك ضرورة لل

وعدم القدرة على استيراد المواد  ،حوامل الطاقة بشكل مستمرالطاقة أو عدم توفر  مثل ،الظروف الحالية

وإيجاد   الوطنية  منتجات الزيادة طيف    وذلك من أجل  ،االنتاجت والتجهيزات اللزمة لعملية  األدوااألولية أو  

ة التي تعاني منها البلد  جنبي والتغلب على العقوبات االقتصاديحلول كبدائل للمستوردات وتوفير القطع األ

وتوجيهها لتغطية هذه الجوانب  وهذا ما تعمل عليه الحكومة من خلل التوجه إلى الفعاليات االقتصادية    حالياً.

  .3من خلل التشبيك بين المؤسسات العلمية واالستفادة من مخرجاتها البحثية والفكرية 

ً ب أو تخفيض   منتجات الحالية من خلل زيادة الطاقة االنتاجيةلزيادة القدرة التنافسية لويسمح ذلك أيضا

وحدات بحث وتطوير في تلك الفعاليات االقتصادية أو   إحداثال بد من  ،. وبالتاليتهاجود  رفعو التكاليف

تعمل هذه الوحدات على تشخيص مشكلت تلك القطاعات   الخدمية سواء في القطاع الخاص أو العام.

وتسوق المعارف   يع ومواد بحثية للمؤسسات العلمية،وصياغتها بشكل علمي لطرحها على شكل مشار

 .مشكلتهاجيات المناسبة لحل و لتكنولوا

على إيجاد فرص تدريبية لطلب كليات الهندسة  تعمل جاهدةوهو ما بدأت به بالفعل جامعة حلب. فهي 

والمعاهد الهندسية في الفعاليات االقتصادية وخاصة غرفة الصناعة وفق برنامج تدريبي موجه الستكمال  

لصناعية من خلل مشاريع التخرج أو ابحاث طلب المهارات العملية وللتفكير في حل بعض المشاكل ا

من جامعة   2019الدراسات العليا. ونتيجة لتطور هذه التجربة فقد طلبت غرفة صناعة حلب العام الحالي 

حلب العمل على إنشاء مركز للتطوير الصناعي في جامعة حلب استكماال ألعمال المكتب العلمي للتطوير  

وضم في عضويته عدد من الصناعيين   2015عة حلب منذ بداية عام الصناعي الذي شكلته غرفة صنا

 المهندسين وعدد من أساتذة كليات الهندسة في جامعة حلب.

حسب الهيكليات والمهام الحالية للمؤسسات العلمية في الجمهورية العربية السورية، تدير المؤسسات  

والمراكز والهيئات البحثية المعرفة وتقوم على تطويرها لتحويلها إلى أصول فكرية   (األكاديمية )الجامعات 

يمكن نقلها وتسويقها عند الحاجة. إال أن معظم تلك المؤسسات ال تزال تفتقر إلى اآللية العملية بشأن تسويق 

قوانين الوطنية والسياسات  التكنولوجيا من خلل إدارة حقوق الملكية الفكرية استناداً إلى الالمعرفة ووإدارة  

المؤسسية للملكية الفكرية، وكذلك تسويق االفكار ذات المخرجات التطبيقية ونشرها للجهات المستفيدة منها  

وعلى تلك بشكل مباشر، والحصول على عوائد مادية تعود بالنفع على الباحثين والمؤسسات االكاديمية 

جهة   ة نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الجهات المطورة لها مناآلليات لزيادة فاعليتها وتنشيطها لرفع وتير

 والمستثمرة لها من جهة أخرى.

 
ه إلى كل من وزير التعليم العالي ووزير الصناعة ورئيس اتحاد غرف الموجّ  30/10/2019تاريخ  6450/395/12كتاب وزارة االقتصاد رقم  3

ك الصناعة والمتضمن موافقة رئيس الوزراء على مقترح لتنفيذ رؤية إحلل بدائل المستوردات حيال صناعة اآلالت وقطع تبديل السيارات. وكذل

ه إلى كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزير المالية، وزير الموجّ  29/9/2019تاريخ  71373/1كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 

زلية إحدى االقتصاد والتجارة الخارجية، وزير التربية، وزير التعليم العالي، وزير الصناعة والمتضمن الموافقة على اعتبار صناعة التجهيزات المن

 بدائل المستوردات.



38 
 

 

 أهداف وغايات المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا 

 

ً غالب  أصحاب  وأن خاصة مختلفة، وغايات  أهدافلهذه المنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا  يكون ما ا

 تناسب  وغايات  أهدافتحديد  يجريكبير أن  لتحد   إنهو. عنها مختلفة توقعات  لديهم المختلفين المصلحة

  تطوير  أن حين في السياسات، صانعي أولويات  من  االقتصادية التنمية تكون المثال، سبيل علىف. الجميع

  أولوية والشبكات  العوائد المادية توليد  كونيسو ،الجهات العلمية البحثية  من أولويات  التكنولوجياو البحوث 

 الخاص   ينالقطاع   من  للمستثمرين  أكبر  أهمية  ذات   رباحاألو  المالية  والنتائج  ،مؤسسات حماية الملكية الفكرية

 والعام. 

 

 والغايات األهداف

  في المؤسسات األكاديمية )الجامعات  نقل التكنولوجيا مراكز بين والتشغيلية الرسمية الروابط بناء •

 ؛ عمالالبحثية( ووحدات البحث والتطوير في مؤسسات قطاع األوالمراكز 

والتطوير من خلل تسويق البحوث المنجزة في الجامعات   البحث  أنشطة مخرجات  من االستفادة •

 ؛والمراكز البحثية والهيئات األكاديمية ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى قطاع األعمال 

 ؛ التكنولوجيا وتطويرها وتشجيع روح المبادرة على قائمة ناشئةجديدة  شركات  إنشاء وتسهيل رعاية •

 العمالة  حيث  وتنوعه من االقتصادي النمو تعزيزل وأداة واإلقليمية المحلية االقتصادية لتنميةا تحفيز •

 ؛واإلنتاج

 ؛ والبحثية لمؤسسات األكاديميةألطر ا المناسب  التدريب المشاركة في  •

أفكار إبداعية لتقليل التكاليف،   تسويقالعمل على زيادة القدرة التنافسية للفعاليات االقتصادية من خلل  •

 . زيادة االنتاج وزيادة جودة المنتجات 

 

 : لتحقيق األهداف التالية نقل التكنولوجيا  ةمنظوم  تعزيز وبالتالي أصبح من الضروري

زيادة القدرة التنافسية للشركات القائمة ودعم التنمية  تشجيع االبتكار ونقل التكنولوجيا من أجل  -

 ؛االقتصادية المحلية والوطنية 

التي تشكل قاعدة    والبحثية  توفير بيئة تشجع التواصل وتبادل األفكار بين الجامعات والجهات االكاديمية -

 ؛المعرفة والتكنولوجيا، وبين الشركات والمنشآت االقتصادية المستثمرة للتكنولوجيا

للمعرفة   المطّورةإدارة عملية تسويق المعرفة والتكنولوجيا على المستوى الوطني والتشبيك بين الجهات   -

 ؛ والتكنولوجيا والجهات الطالبة أو المستقبلة لها سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام

أصول كنتائج البحوث  للنظر إلى، فكار اإلبداعيةالشركات القائمة على المعرفة واأل توجيه استثمار -

 ؛ منها للستفادةفكرية محتملة وأن هناك توقعات مشروعة للمجتمعات الوطنية 

القائمة على   الناشئةتوفير المساحات وخدمات الدعم الفنية واإلدارية واالستشارية الحتضان الشركات  -

 تطبيق االفكار اإلبداعية والحلول المبتكرة. 
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 :تحقيق ذلك من خالل مكن وي

نقل التكنولوجيا في الهيئة العليا للبحث العلمي يقوم على التشبيك بين  لوتطوير مكتب وطني إنشاء  •

مراكز االبتكار ونقل التكنولوجيا في المؤسسات األكاديمية ومديرية حماية الملكية الفكرية في 

 ؛عمالألوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووحدات البحث والتطوير في مؤسسات قطاع ا

نشر ثقافة االبداع  تهدف إلى كاديمية في المؤسسات األالتكنولوجيا نقل وتطوير مراكز إنشاء  •

 ؛واالبتكار ومن ثم تسويق ابتكاراتهم ونقلها تكنولوجيا إلى مؤسسات قطاع األعمال

المحلي دعم الباحثين في إيجاد وتطوير حلول جديدة للتحديات التقنية المواجهة على الصعيدين  •

 ؛ والعالمي

الملكية الفكرية، ووضع    في مديرية حماية  الطلب والباحثين على تسجيل اختراعاتهم  تشجيعدعم و  •

 ؛حوافز للباحثين من أجل المشاركة في مسارات إدارة المعرفة

لبحث والتطوير في مؤسسات قطاع األعمال الستقصاء االحتياجات التطويرية  اوحدات    التعاون مع •

 ؛ رة المناسبة والعمل على نقلها إلى تلك المؤسسات ات واستقطاب التكنولوجيات المطوّ لتلك المؤسس

فكرة ريادة األعمال لدى الباحثين الشباب ودعمهم إلنشاء شركاتهم الناشئة القائمة على  تعزيز  •

 .اقتصاد المعرفة لمشاركة فيفكار االبداعية وبطرائق ابتكارية لاأل

 

 [:13المرتكزات ]المتطلبات وبعض  توفرل البد من وللقيام بهذا التحوّ 

وضع سياسات إلدارة الملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية العامة، واعتماد سياسة   •

ً للجامعة أو المؤسسة  تقضي بأن تكون الملكية الفكرية المنبثقة عن بحوث موّ  لتها الحكومة ملكا

 ؛ هذه الملكية الفكريةشاركوا بتطوير  شخاص الذين واأل

يندرج في مهام الجامعات والهيئات البحثية وفق مبادئ    ، وهذاتسويق النتائج البحثية القابلة للتطبيق •

ية )االنتفاع  لمنتجات الفكرية والمعرفبا المتعلقة تسويق الأنماط  ومثالب توجيهية بشأن مزايا 

 ؛ والترخيص والتنازل(

البحثية للجامعات والمؤسسات البحثية،  إنشاء مراكز إلدارة ونقل التكنولوجيا تعنى بتأمين المواد  •

 ؛وبإجراءات تسجيل براءات االختراع وحماية ملكية التكنولوجيات الجديدة

 . لشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا  البحثية األخرىووالهيئات األكاديمية    تيسير إنشاء الجامعات  •

ص المشكالت العلمية في مؤسسات  يتشخ بغيةمن أجل إحداث تواصل فعال في المجال المعرفي وبالتالي 

الوسط المهني وتحويلها إلى أفكار قابلة للدراسة والبحث والتطوير وتبادل األفكار االبداعية واالبتكارية  

النتائج القابلة للتطبيق ونقل المعرفة والتكنولوجيا من الجامعات والمؤسسات االكاديمية البحثية  وتسويق  

الجهات العلمية اء بين كل من نقاط التقتحوي وطنية منظومة متكاملة  توفرالبد من  ،إلى الوسط المهني

ً مكتب تتضمن هذه المنظومةالبحثية وجهات الوسط المهني الخدمية واالنتاجية.  نقل التكنولوجيا ل اً وطني ا

بحثية  نقل التكنولوجيا على مستوى الجامعات والمؤسسات الل مراكزفي الهيئة العليا للبحث العلمي و

 .عمال )العام والخاص(قطاع األللبحث والتطوير في مؤسسات  وحداتكاديمية، وعلى شكل واأل

 إلى: ةالوطني  المنظومة ههذهدف ت
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 نظام توفير طريق عن وتوثيقها ابتكاراتهم تطبيقفكار االبداعية والباحثين لمعالجة األ توجيه •

 اختراعاتهم تسجيل تعوق التي اإلدارية الصعوبات  وتجنيب الباحثين المبتكر العلمي البحث  لتشجيع

 ؛ واستثمارها

 والمراكز الجامعة أبحاث  وليدة واالكتشافات  االبتكارات  تجعل التي الوسائل بتوفير المجتمع خدمة •

 خلل من للعامة متاحة والخارج الداخل في  والصناعية العلمية مختلف القطاعات  في البحثية

 ؛الفكري للتبادل قنوات  تأسيس

 وتبسيطها والعالمي الوطني المستوى على العلمي البحث  ونتائج المبتكرات  لتسويق آليات  إنشاء •

 ؛المستفيدة للجهات 

 تطوره ومتابعة والخاص  العام بشقيه عمالقطاع األو كاديميةالمؤسسات األ بين  العلقة ترسيخ •

 ؛ اتجاهاته عن الدراسات  وإجراء المختلفة من االختصاصات  احتياجاته وسبر

 خبراتها من لإلفادة العالم في المماثلة البحثية والمراكز العلمية والهيئات  المؤسسات  مع التعاون •

 ؛المجال هذا في واألساليب المتطورة والطرائق

 الملتقيات  االقتصادي وتنظيم الوسط نحو والباحثين  التدريسية الهيئة أعضاء وحركية اهتمام زيادة •

 ؛ االبتكار مجال في العلمية واأليام والمعارض  والمهنية العلمية

 جديدة شركات  تأسيس على الخريجين تساعد  التي التكنولوجية، الحاضنات  مفهوم وترسيخ دعم •

 . في األفكار اإلبداعيةواالستثمار

 

 :يلي بما أهدافها تحقيق سبيل في المراكز هذه تقوم

المؤسسات االبتكار المتبادل بين   دعم علىالتأهيل  و التدريب و  التوعية سياسات  تنفيذ  على اإلشراف •

 ؛ عمالقطاع األووالبحثية  األكاديمية

براءة   منح بهدف االختصاص المطلوب بحسب  االختراعات  قييموجيه عملية ت ت على العمل •

 ؛ ةالمعني الجهات  من أصوالً  واعتمادها االختراع

 ؛والمهارات  الكفاءة رفع في اإلسهام بهدف العمل سوق عن مستمر بشكل استبيانات  اصدار •

 للوسط وتبسيطها التقانات  وأحدث  االختراعات  تتضمن التي واألدلةالتسويقية  النشرات  إصدار •

 ؛المهني

قطاع األعمال ونقلها للطلب والباحثين في المؤسسات  ومتطلبات استقصاء المسائل التطويرية  •

 ؛األكاديمية

 ؛ المهني بالوسط الجامعة ربط لزيادة الهادفة والمعارض  والمؤتمرات  الندوات  عقد  •

ومع وحدات البحث والتطوير  التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات مع الهيئة العليا للبحث العلمي •

 . في مؤسسات قطاع األعمال

االقتصادية المستثمرة للتكنولوجيا ال بد من إنشاء وحدات إدارية  الوسط المهني فعاليات وعلى مستوى 

على البحث العلمي التنموي  [ 11] الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي ركزت للبحث والتطوير حيث 

إن فكرة إشراك مؤسسات وشركات القطاع العام في عملية البحث والتطوير ليست جديدة، إلى أن    وأشارت 

 العامة المؤسسات ميزانية في %(5) رصد نسبةالمرامي الكمية للخطة الخمسية العاشرة "فقد ورد ذلك ضمن 

 هذه تتحول أن يمكن .مؤسسة بكل الخاصة والتطوير البحث ألغراض والمشترك والخاص العام القطاع وشركات

 ."المؤسسات هذه لصالح أعمال على التعاقد في البحثية المراكز نجاح حال في تمويل إلى مصادر المخصصات
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تحديد المهام التفصيلية لوحدات البحث والتطوير في قرارات إحداثها، وتشترك هذه الوحدات بمهام   يجري

دة مهام خاصة بكل جهة،  عامة واحدة في جميع الجهات العامة والخاصة، وي ضاف إلى المهام العامة الموحّ 

اطها واحتياجاتها. تكون أبرز المهام العامة المشتركة  دها الجهة المعنية وفق رؤيتها وحسب طبيعة نشتحدّ 

 [: 11لهذه الوحدات على الشكل اآلتي ]

 ؛ ، وتقديم مقترحات لتطويرهالتابعة لهاالتوصيف والتحليل الدوري لواقع الجهة  .1

 ؛التابعة لهابعمل الجهة  متابعة المستجدات والتطورات ذات الصلة .2

 ؛ التابعة لهاإعداد دراسات تطويرية لنشاط الجهة  .3

 ؛، ومتابعة تحديثهاالتابعة لهاإنشاء قاعدة بيانات حول الجهة  .4

 .للبحث العلمي الهيئة العليابين الجهة التابعة لها والتنسيق والتواصل وتبادل المعلومات  .5

 

  



42 
 

 تحليل الفجوة بين ما هو موجود وما هو مأمول -خامساً 

 

 واالقتصادية االجتماعية االحتياجات  مواءمة هو التكنولوجيا نقل مؤسسات  لجميع النهائي الهدف

 الذي النهج أثبت  وقد . األكاديمي المجتمع  من قدمةالم والتكنولوجيات  المتاحةالعلمية والبحثية  الكفاءات  مع

ً  يمارس  علم على الصناعة إلبقاء والدراسات  المنشورات  تبادل من يشغل حيزاً قليلً  والذي ،حاليا

 نقل في فعال تعاوني نهج اتباع الضروري من أصبح حيث ، متعددة ضعف نقاط  األكاديمية، بالمخرجات 

 .التكنولوجيا

  2014في عام  أصدرت االسكوا والمجتمع والبحوث  الجامعات  بين المفقودة الحلقةولتشخيص 

ً  والمجتمع جهة من األكاديمي والجسم الباحثين بين االنقطاع عوامل لدراسة تقريراً   اإلنتاج وقطاعات   عموما

 لهذا العوامل أهم التقرير لخص  وقد  .[14] أخرى جهة من خاص  بشكل العربية المنطقة في والخدمات 

 :يلي  بما االنقطاع

 الخدمات  قطاعات  في خاص  بشكل االبتكار وثقافة عموماً، المجتمع في والتقصي البحث  ثقافة ضعف •

 البحث  خلل من لها العملية الحلول إليجاد  وللسعي الملحة المجتمعية االحتياجات  على للتعرف  .واإلنتاج

 ؛"المجتمعي  البحث " والتطوير

 أوضاعهم على الباحثين معظم واعتماد  البحوث، وأهداف المجتمعية لحاجات ا بين الربط ثقافة ضعف •

 مرحلة في بدأوها  التي  بحوثهم متابعة في الباحثين معظم واستمرار  البحوث، أولويات  تحديد  في الخاصة

 ؛ حولهم المجتمعية االحتياجات  أولويات  في البحث  من بدالً  الدكتوراه،

 ،الترقية" سياسات " بقصد الترفيع    محكمة عالمية مجلت  في النشر تركزي العربية،  الجامعات  معظم في •

 والتي ،المجتمعية االحتياجات  بتلبية مؤسسات األكاديميةال فيالمنجزة  البحوث  لعلقة قيمةى عط ت   وال

 ؛ والتطوير البحث  عمليات  لمتابعة أفضل بشكل الباحثين تهيئ

 تبقى والتي البحوث، ومراكز الجامعات  في تجري التي البحوث  نواتج عن اإلعلم في الشديد  الضعف •

 ؛ المجتمع في المصلحة أصحاب  عنها يعرف وقلما األكاديمي، اإلطار في

 الجامعيين لألساتذة كافية ألوقات  الجامعات  تخصيص  وعدم العلمية، البحوث  على المادي نفاقاإل ضعف •

 ؛ التعليم متطلبات  في يغرقون بحيث  بأبحاثهم، للقيام

 إلى الناجح بريالمخ النموذج مرحلة من الجامعي البحث  بنواتج للنتقال والمعنوي المادي الدعم ضعف •

 ؛ النهائي المستفيد  خدمة وإلى ،وانتاج السلعة التسويق

 ؛ الوطني وباالقتصاد  بالمجتمع واإلبداع البحوث  تربط التي الوطنية السياسات  غياب  •

 متعاونةو متضامنة لميةمل بحثية ععوجود مجموعات  عدم  لكن األفراد، الباحثين من مقبول عدد  توفر •

 وعدم تشجيع قيام فرق العمل البحثية  ؛االختصاصات  مختلف مع بعضها من

 ؛ الجامعي التعليم بمناهج البحوث  نواتج لربط السعي عدم •

 يتناقض  بشكل طرف كل وتوجه األكاديمية، والمجتمعات  المجتمع في المصلحة أصحاب  بين الثقة غياب  •

 ؛ اآلخر الطرف توجه مع

 أجنبية بلغات  للنشر الباحثين معظم  واتجاه العربية، باللغة تنشر التي  األفق عالمية  العلمية المجلت  ندرة •

 . العربية المنطقة وخارج

قـل وفيمـا يتعلـق بالعوامـل التـي تؤثـر علـى إنتاجيـة مكاتـب نقـل التكنولوجيـا، وباختصـار، فـإن ن

وعلـى الرغـم مـن وجـود طـرق متعـددة  ".المســتثمرين إلـى المبتكرين مـن التكنولوجيـا الناجـح يسـير " 
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المنطقة  داء رئيسـية معتمـدة فـي ا، وبمـا أنـه ال توجـد مؤشـرات ألقيـاس كفـاءة أنشـطة نقـل التكنولوجيـ

داء الرئيسـية التاليـة: عـدد الوظائـف المؤهلـة التـي تـم إنشـاؤها،  رحـت مؤشـرات األـد اقت  ، فقالعربية

 . عـدد عقـود التراخيـص خـلل إنشـاء مؤسسـات جديـدة و  مـن وتوليـد اإليـرادات 

وفيمـا يتعلـق بالتمويـل، يلحـظ أن مكتـب نقـل التكنولوجيـا ينبغـي أن يكـون فـي بداياتـه كاسـتثمار  

ـن  م  إلـى السـوق، بـدالً  للسـماح باالبتـكارات بالوصـول  أو المركز البحثي أو الهيئة األكاديمية  مـن الجامعـة

ً كيـان ممـوّ كالقصيـر أو  األجـل  عتبـاره طريقـة لكسـب المـال علـى  ا ً ل ذاتيـا النظـر إلـى   . ومـن المهـم أيضـا

واالجتماعيـة الكاملـة، ألن المجتمـع ككل سـيجني فوائـد إنشـاء نظـام فعـال لنقـل  الـدورة االقتصاديـة 

 . تجربة لبنان(مثل ) لهـاتموّ  الجامعـات أو المؤسسـات البحثيـة التـيفقط التكنولوجيـا، وليـس 

 الواقع المأمول الواقع الراهنتحديات 

هة موجّ د أهداف بحثية عامة وغير  وجود بيئة تشريعية تحدّ  -

 حداث الهيئات البحثيةإفي بعض مراسيم وقوانين 

 

هداف البحثية الواردة في مراسيم وقوانين استثمار األ -

 حداث بشكل مخصص للحتياجات المجتمعيةاأل

 بشكل االبتكار وثقافة والتقصي، البحث ثقافة ضعف -

  القطاعات اإلنتاجية والخدمية. في خاص

 

 إليجاد لسعياوتوجيه قطاع األعمال للبحث والتطوير  -

 للقضايا التي تعترضها االبتكارية الحلول

 وأهداف المجتمعية الحاجات بين الربط ثقافة ضعف -

 التي بحوثهم متابعة في الباحثين معظم واستمرار  البحوث،

 الدكتوراه مرحلة في بدأوها

 

المجتمعية، وتحويلها إلى أفكار  االحتياجات في البحث -

التي تعاني منها  المشكلتبحثية ذات أولوية، لمعالجة 

 القطاعات الخدمية واالقتصادية. 

 تربط التيللبحث والتطوير   الوطنية السياساتضعف تنفيذ -

 الوطني وباالقتصاد المجتمعاحتياجات ب واإلبداع البحوث

تنطلق من التوجهات سياسات بحثية تطويرية  توفر -

ممثلو يشارك في وضعها  المرحلية واالستراتيجية للدولة و

 نوعمال والباحثقطاع األ

 البحث ارتكازولكن    ،األفراد الباحثين من مقبول عدد توفر -

تلبية  البحثية العمل فرق قيام تشجيع وعدم الفرد، على

 لمعايير الترقية والترفيع

 

مع  ومتعاونة متضامنةمجموعات عمل بحثية  تكوين -

لعمل بروح وتشجيعها لومتعددة االختصاصات بعضها 

 الفريق

بين بعضها البعض واقتصار قلة تنسيق المؤسسات البحثية   -

 ةبحاث على امكانات كل مؤسسة على حداأل

البحثية وتكامل االمكانات زيادة التنسيق بين المؤسسات  -

البحثية واالستفادة من مكامن القوة لكل منها في خدمة 

 البحث التنموي للمجتمع.

 قطاع األعمال في المصلحة أصحاب بين الثقة غياب -

 يتناقض بشكل طرف كل وتوجه األكاديمية، والمجتمعات

 راآلخ الطرف توجه مع

-  

والمجتمع من خلل بناء الثقة بين الباحثين بشكل عام  -

استقصاء حاجات المجتمع والعمل على معالجتها بحلول 

 ابداعية وطرق ابتكارية

والقائمين عليها   العلمية البحوث  على المادي نفاقاإل ضعف -

 وتسويقها واعتماد كل ذلك على الموازنات الحكومية

 للمؤسسات األكاديمية

 

العلمي من نفاق المادي على منظومة البحث تعزيز اإل -

خلل تخصيص موارد للبحث والتطوير في قطاع  

 مشكلتهببحوث لمعالجة  لقيامعمال لاأل

هدر حق الباحثين بالكامل في نتائج أعمالهم في بعض  -

% من العائد في حال 50المؤسسات البحثية، ومنحهم 

 هاستثمار نتائجوإنجاز البحث في الجامعات 

العمل على تسجيل االختراعات الناتجة عن البحوث لدى  -

مديرية حماية الملكية الفكرية وبذلك تأخذ طرق تسويق 

ن المشاركين في حال استثمار إضافية وضمان حق الباحثي

 تلك النتائج.

النظرية أو العددية أو  النواحي  اقتصار نتائج البحوث على   -

وفق نماذج مخبرية دون المتابعة للحصول على نتائج 

عملية تطبيقية قابلة للتسويق نتيجة للضعف المادي  

 والمعنوي

البحوث نفاق والتشجيع على التحويل التكنولوجي لنتائج  اإل -

العددية والتطبيقية ونقلها من طور الفكرة إلى النموذج 

المخبري ومنه إلى المنتج الحقيقي القابل للتسويق وخدمة 

 المستفيد.
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 تجري التي البحوث نواتج عن اإلعلم في الشديد الضعف -

 اإلطار في تبقى والتي ،المؤسسات األكاديمية في

 في المصلحة عنها أصحاب يعرف وقلما األكاديمي،

 المجتمع

التسويق الجيد لإلمكانات البحثية الكامنة في المؤسسات  -

البحثية ولنتائج البحوث التطبيقية المنجزة كافة من خلل  

التواصل مع المسؤولين عن البحث والتطوير في قطاع 

 األعمال والنشرات التعريفية واألدلة والمعارض. 

 باللغة نشرت   التي األفق عالمية العلمية المجلت ندرة -

 .أجنبية بلغات للنشر الباحثين معظم واتجاه العربية،

زيادة االهتمام بالمجلت البحثية المحلية والعمل على   -

امتلكها معامل تأثير عربي وعالمي وترويج السلسل 

 عمال. التخصصية منها ألصحاب المصلحة من قطاع األ

وجود استراتيجية وطنية لحماية الملكية الفكرية تهدف إلى  - الفكريةغياب استراتيجية وطنية لحماية الملكية  -

ً  تعزيز  براءات االختراع كماً ونوعا

 

االتحاد األوربي   –بمشروع ممول من برنامج تمبوس  2011-2009وقد شاركت جامعة حلب خلل الفترة 

.  MEDAدة والعقبات التي تواجه االبتكار والعلقة بين الجامعات في منطقة المشكلت المحدّ يستهدف 

حسن  الوفي مصر والقاهرة  ،سيكم لكل من جامعات  MEDAدت التحليلت األولية التي أجراها شركاء حدّ 

التي يجب  ت المشكل في تونس  وصفاقسالقديس يوسف في لبنان وفي سورية وحلب  المغرب  في الثاني

 استهدافها في هذا المشروع على النحو التالي: 

المعرفة واستخدام البحث والتطوير واالبتكار لخلق   استثمار تتخلف صناعة ميدا عن قدرتها على  .1

 . مضافة قيمة

 لبحوث التي أجرتها الجامعات هي عادة ذات أهمية ضئيلة للصناعة أو ذات صلة باالقتصاد. ا .2

 مهارات حل المشكلت التي تنطبق على مواقف الحياة الحقيقية.يفتقر الخريجون إلى  .3

، فإن قلة من األشخاص  كاحتياجات الصناعة حقيقية والصناعة بشكل عام تدرك مشاكلها. ومع ذل .4

ا على ترجمة  بحوث في مجال ذي صلة قادرون حالي في الصناعات أو الجمعيات الصناعية أو ال 

 . ت للبحث والتطوير أو االبتكارومتطلباهذه المشكلت إلى احتياجات 

، جامعات هناك اتصال محدود بين الجامعات والصناعة. ال تتم إدارة العملية بشكل منهجي من قبل ال .5

وعندما تحدث، عادة ما تكون مبنية على االتصاالت الشخصية للشركة والشخص الذي يوجد مقره  

 في الجامعة.

م لحل المشكلت الصناعية  معيين بأهمية تكريس أبحاثههناك نقص في الوعي بين الباحثين الجا  .6

 المحلية.

هناك نقص في الوعي العام بأهمية االرتباط بين الجامعات والصناعة بوجه خاص واالبتكار بشكل   .7

 عام. 

ً  MEDA، ليس فقط بين جامعات نقص في التواصل وتبادل المعلومات هناك  .8 بين   ولكن أيضا

 هذا يمنع تبادل الخبرات واالستفادة من أفضل الممارسات. واالتحاد األوروبي. MEDAجامعات 

التي أعدتها الهيئة العليا   ولقد أشارت الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية

يجب أال يقتصر إجراء بأنه [  11] 2019 يونيو/ للبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في حزيران

عمليات البحث والتطوير على الجهات العلمية البحثية أو على المؤسسات والشركات، فجميع الجهات العامة  

والخاصة بحاجة لهذه العمليات، ومن المفيد إحداث وحدات إدارية )شعب، دوائر، مكاتب، أقسام، مديريات(  

ص هذه الوحدات بمهام البحث والتطوير الخاصة بكل  للبحث والتطوير في كافة الجهات العامة، بحيث تخت

جهة، وتكون بمثابة نقطة ارتباط مع الهيئة العليا وتساعد في عملية التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات. 

وحدات، وتعريفها بأهميتها  ال هذهكما يجب العمل على تشجيع جهات القطاع الخاص على إحداث مثل 
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دور الوسيط بين جهات ببه ويعود عليها بالفائدة، إضافة إلى إمكانية قيامها والدور الذي يمكن أن تقوم 

تعدد الجهات العاملة بالبحث العلمي التي تقوم  ونتيجة ل، مّ من ث  و القطاع الخاص والجهات العلمية البحثية.

العلمي في  إدارة ملف البحث في ، وتنوع جهات ارتباطها وتبعتيها، فإن النجاح بدراسات وبحوث علمية

شراف عليه، والتنسيق  سورية يتطلب وجود جهة مرجعية واحدة ذات صلحيات مناسبة تتولى إدارته واإل 

  . تتضح إذن أهمية بين الجهات العاملة فيه والتشبيك بينها وبين الجهات الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه

دة ية )العامة والخاصة( تتولى مهام محدّ إحداث وحدات إدارية للبحث والتطوير في كافة الجهات الوطن

بالهيئة العليا، إضافة إلى التنسيق بين الجهات العلمية البحثية على كافة المستويات، ووضع  فنياً وترتبط 

ضوابط أخلقية للبحوث والدراسات العلمية مع دليل لتقييم البحث وجدواه، وفي النهاية تسويق واستثمار  

 مخرجاته. 

 ك بين الجهات العلمية البحثية التنسيق والتشبي

التي تسعى إلى تحقيق   -أو األفراد  -آلية لتنظيم جهود الجهات  إلى توفرمفهوم التنسيق بشكل عام  يشير

أهداف مشتركة أو متقاربة، بهدف تعظيم المردود وتجنب هدر الموارد واإلمكانات، واالستفادة من المزايا  

 التي تتمتع بها كل جهة بما يؤدي إلى التكامل فيما بينها. 

ية على جميع المستويات وفي جميع المجاالت من مهام الهيئة  التنسيق الكامل بين الجهات العلمية البحث  عدّ ي  

ة، وقد باشرت الهيئة العليا بتنفيذ مشروع حول هذا الموضوع بعنوان "التنسيق بين الهيئات  يالعليا الرئيس

ونشرت الهيئة تقريرها عن آليات الترابط بين الجهات العلمية البحثية   2010العلمية البحثية الوطنية" عام 

لم يكتمل بالشكل المطلوب، على الرغم من  المشروع ، إال أن20174طاعات اإلنتاجية والخدمية عام والق

" الذي يتيح التعرف على جميع الموارد العلمية المتاحة  "نظام إدارة الموارد العلميةأنه خلص إلى إنشاء 

جلة في هذا النظام، حيث يوفر والمطلوبة لدى الجهات العلمية البحثية والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية المس

ً علمية،  تجهيزات، وهذا النظام إمكانية البحث في هذه الموارد وإتاحتها للمستفيدين منها، وتضم بحوثا

بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية   مؤخراً  والبحث العلمي وقامت وزارة التعليم العالي برمجيات، وغيرها.و

ف على نشاطات هؤالء الباحثين  لجميع أعضاء الهيئة التعليمية الباحثين في الجامعات السورية تتيح التعرّ 

 واهتماماتهم البحثية وأعمالهم المنجزة وبحوثهم المنشورة.

 الواقع الراهن للتنسيق بين الجهات العلمية البحثية 

العلمية البحثية من ضعف واضح، حيث تعمل كل جهة بمفردها دون تنسيق أو  يعاني التنسيق بين الجهات 

ه األدنى(، ويتم أحياناً البحث في ذات القضايا  تعاون مع غيرها )يكون التنسيق في أحسن األحوال في حدّ 

اتها  ما زالت عملية التنسيق في خطول هدراً في الوقت والجهد والمال. ومن قبل أكثر من جهة بحثية مما يشك

 :األولى، ويمكن وصف العلقة بين هذه الجهات بما يلي 

 ؛غياب التعاون البحثي الجدي بين الجهات العلمية البحثية إال في حاالت محدودة جداً  •

 ؛ثيةح عدم وجود آلية واضحة لتبادل المعلومات أو تبادل الخبرات بين الجهات العلمية الب •

بإمكانيات بعضها البعض البشرية والمادية )بنية تحتية، موارد  معرفة الجهات العلمية البحثية ضعف  •

 ؛ التي قامت وتقوم وستقوم بها العلمية ات وتجهيزات ...(، أو بالبحوث والدراسات بشرية، معدّ 

 
4 http://www.hcsr.gov.sy/sites/default/files/files/AIM2018.pdf  

http://www.hcsr.gov.sy/sites/default/files/files/AIM2018.pdf
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 . ستقللية في وضع الخطط البحثيةاال •

 

 أهداف التنسيق بين الجهات العلمية البحثية 

العلمية البحثية إلى مكاملة الجهود فيما بينها، واالستفادة من المزايا التي تتمتع  يهدف التنسيق بين الجهات 

 بها كل جهة، واالستثمار األمثل للموارد المتاحة، وتحسين جودة العمل البحثي ومخرجاته، من خلل: 

 ؛االستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات البشرية وتكامل االختصاصات  .1

 ؛ام المخابر واألجهزة والمعدات والمراجع وقواعد البيانات المتوفرةالتشاركية في استخد  .2

 ؛تجنب االزدواج والتكرار في األعمال والمشاريع البحثية .3

 ؛تشجيع العمل الجماعي وتنمية روح الفريق وإجراء بحوث مشتركة .4

 ؛التكامل في وضع السياسات والخطط البحثية، والتعرف على المخرجات البحثية لكل جهة .5

 تحقيق الشفافية واألمانة في العمل البحثي بما يضمن حقوق الملكية الفكرية للباحثين.  .6

يتطلب الوصول إلى األهداف العامة لعملية التنسيق، أن يشمل التنسيق معلومات حول: الباحثين  

وث البح وات وقواعد البيانات المتوفرة وإمكانية استعمالها، واختصاصاتهم وخبراتهم، األجهزة والمعدّ 

خطط التدريب والتأهيل والخطط البحثية السنوية، كما يجب  وذة والتي يتم تنفيذها، والدراسات العلمية المنفّ 

أن يتضمن إجراء ندوات وورشات عمل ومشاريع بحثية مشتركة، وتبادل خبرات وموارد بشرية. ويحتاج  

 إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي.  ضافةذلك إلى وجود بيئة تمكينية إدارية وقانونية مع بنية تحتية مناسبة، إ

 

 تسويق واستثمار مخرجات البحث العلمي

تكمن أهمية البحث العلمي في مخرجاته التي تسهم في التقدم العلمي والتطور التقاني وتحقيق التنمية 

فإن البحوث العلمية التي    ،االقتصادية واالجتماعية للبلد، من خلل االستثمار المناسب لها. وبناًء على ذلك

هدراً في الموارد المتاحة وجهداً ضائعاً البلد    عدّ ال يتم استثمار مخرجاتها أو البناء عليها في بحوث الحقة، ت  

بغنى عنه. تجدر اإلشارة إلى أن عدم استثمار مخرجات البحث التطبيقي قد ال يكون نتيجة لضعف قيمتها  

ً  أو جدواها ذاتها، بل تكمن  ، فالمشكلة ليست دوماً في المخرجات بحدّ هة طالبة لهاأو عدم وجود ج أحيانا

أحياناً بضعف التعريف بها أو اإلعلن عنها أو الترويج لها، وهنا تبرز أهمية التسويق الجيد لمخرجات 

 البحث من خلل البحث عن المكان المناسب الستثمارها. 

االنطلق منها   أصل المشكلة إلى الفكرة البحثية التي تمّ  هذه المشكلة ليس باألمر السهل، وقد يعود  إن حلّ 

ني البحث على أساسها؛ فالبحث المبني على فكرة بحثية بعيدة عن الواقع وغير متصلة بمشكلت وب  

القطاعات اإلنتاجية والخدمية أو احتياجات المجتمع لن تجد مخرجاته سوقاً الستثمارها. يكون األمر مشابهاً 

التطبيقية ضعيفة الجدوى أو التي ال توجد جهات طالبة لها. أما البحوث األخرى التي لها   في حال البحوث 

" لكنها تعاني من ضعف في التسويق والترويج فيمكن إيجاد مخرج لها، من خلل "التتجيرمخرجات قابلة لـ  

لب حل مشكلة إحداث وحدة إدارية في الجهة المعنية خاصة بتسويق واستثمار المخرجات البحثية. ويتط
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التسويق واالستثمار المرتبطة باألنظمة والتشريعات والتعقيدات القانونية، تعديل النصوص القائمة أو سن  

 قوانين جديدة. 
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 ةسورينقل التكنولوجيا في  منظومةلالبنية الداخلية  –سادساً 

أهداف الهيئة حداث الهيئة العليا للبحث العلمي،  القاضي بإ  2005لعام    /68/من المرسوم    /3ورد في المادة /

 ما يلي: ب دةوالمحدّ 

رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبي متطلبات التنمية   .1

 ؛قتصادية واالجتماعية المستدامةاال

2.  ً  ؛ ع المستويات وفي جميع المجاالت على جمي  كاملً  التنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقا

تعزيز الموازنة   ، عد. وبصورة خاصةغراضها على جميع الص  أ دعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق  .3

الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية البحثية بما يتناسب مع دورها وأدائها في عملية  

 ؛البحث العلمي

وآليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية العامة  تعزيز الصلة وقنوات   .4

األمر الذي يسهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات بة للبحث العلمي والمستفيدة منه  والخاصة الطال

 . التنمية الحالية والمستقبلية

ً  ،وبالتالي التي  العليا للبحث العلمي، ومن المهام واألعمال والدراسات دة للهيئة من األهداف المحدّ  انطلقا

األخيرة التي وقعتها الهيئة مع بعض الفرق   والمشاريع البحثية خلل المرحلة الماضية قامت بها الهيئة

تحتضنها الهيئة العليا   (2الشكل رقم )وفق    عنى بنقل التكنولوجيا، يمكن اقتراح منظومة عمل وطنية ت  البحثية

حيث   .5ل قيامها بالمهام الكفيلة لتحقيق أهدافهاتشبك بين مفرداتها وتشرف على عملها وتسهّ للبحث العلمي و

 تتألف هذه المنظومة من: 

 ؛حدث في الهيئة العليا للبحث العلميل التكنولوجيا ي  قمكتب وطني لن •

 ؛اكز والهيئات البحثيةالمرولنقل التكنولوجيا في الجامعات أو مكاتب مراكز  •

 ؛ الوطني )العام والخاص( عمالوحدات للبحث والتطوير في مؤسسات قطاع األ  •

 .التعاون مع مديرية حماية الملكية الفكرية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك •

حداثها بحسب نصوص  إنما يمكن إ إلحداثها ووهذه البنية الهيكلية ال تحتاج إلى أي نصوص تشريعية 

 ً لى تبنيها والعمل إلى قرار من رئاسة مجلس الوزراء يهدف إوهي بحاجة  ،المراسيم والقوانين النافذة حاليا

ت الصادرة من رئاسة مجلس اوهي ترجمة مؤسساتية لبعض القرار .بموجبها في ظل الظروف الحالية

 .الخاصة بموضوع إحلل بدائل المستوردات الوزراء 

إن مديرية حماية الملكية الفكرية تقوم بأعمالها كاملة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق  

يات دولية  باتفاق WIPOنظامها الداخلي المعتمد وهي مرتبطة مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية 

 وتعمل بموجبها. 

 

 

 

 

 

 

 
 للبحث العلمي.يمكن للمكتب التواصل مباشرة مع الجهات الوطنية المختلفة، بحسب ما ورد في الهدف الرابع من أهداف إحداث الهيئة العليا  5
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 (: الهيكل التنظيمي المقترح لمنظومة نقل التكنولوجيا في سورية 4الشكل )

 

 ل التكنولوجياالوطني لنقالمكتب 

بالنسبة للمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا المقترح إحداثه في الهيئة العليا للبحث العلمي فهو بحاجة  

مجلس إدارة والمدير العام  على مقترح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناءً  إلى قرار من السيد 

الهيئة، وفق األهداف والمهام الواردة سابقاً. وهو سيمثل نقطة التشبيك الوطنية بين الفعاليات البحثية ومديرية  

القطاع العام والجهات المشرفة على حماية الملكية الفكرية، ووحدات البحث والتطوير في كل من مؤسسات  

من المقترح  و  .فعاليات القطاع الخاص، ومراكز نقل التكنولوجيا في الجامعات والهيئات األكاديمية والبحثية

 : اآلتية أن يضم المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا الدوائر 

 

عدد  الدائرة

 العاملين

 موجزوصف 

الربط مع قطاع 

 األعمال 

مؤسسات قطاع األعمال الحكومي وحدات البحث والتطوير في للتواصل مع  3

في الجهات المشرفة على فعاليات و)الوزارات والهيئات المستقلة والمديريات( 

 )غرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والنقابات( الخاصالقطاع 

رئاسة مجلس الوزراء

وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي

الهيئة العليا للبحث 
العلمي

الجهات المشرفة على 
فعاليات القطاع الخاص

وحدات بحث وتطوير 
في كل جهة

ة فوزارة الدولة المشر
على فعاليات القطاع 

العام

وحدات بحث وتطوير 
في كل مؤسسة عامة

المكتب الوطني لنقل
التكنولوجيا

يا مراكز نقل التكنولوج
في الجامعات والهيئات

االكاديمية والبحثية

وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك

مديرية حماية الملكية 
الفكرية
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الربط مع 

المؤسسات 

 األكاديمية 

 ل التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية نقاتب  للتواصل مع مراكز ومك 3

تسويق التكنولوجيا 

 وبراءات االختراع

جمع النشرات الفنية واألدلة عن النتائج االبتكارية وبراءات االختراع المسجلة  3

وتسويقها للجهات التي تستفيد منها ويمكن لها أن تستثمرها من خلل نشرها في  

 والمشاركة في المعارض التخصصية والدائمة. دوريات 

عقود نقل 

 التكنولوجيا

ومراجعة العقود التي هي قيد لعقود نقل التكنولوجيا وتطويرها خاصة وضع نماذج  3

 اإلبرام والتصديق عليها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها 

وضع األسس العامة لقيام حاضنات االعمال والحدائق التكنولوجية ونشر ثقافة ريادة  3 ريادة األعمال

 االعمال والشركات الناشئة.

 :اإلدارة

مدير المكتب 

وديوان ومراسلة 

 وخدمة

المكتب وتوزيع العمل على العاملين فيه واعتماد مراسلته وتسجيل وتسليم لتشغيل  5

 واستلم األوراق الواردة والصادرة

 / فئة أولى مدير )مهندس على األقل(، 1/ 20 المجموع

 حقوق( 1اقتصاد،  2مهندسين،  2رؤساء دوائر )/ فئة أولى 5/

 في الدوائر للعمل مهندسين /فئة أولى3/

 للعمل في الدوائر/ فئة أولى اقتصاد وحقوق 3/

 / فئة ثانية معاهد تقانية للعمل في الدوائر )هندسية، إدارة أعمال، محاسبة(4/

 )إدارة أعمال، حاسوب( ديوانمعاهد تقانية للعمل في ال/ فئة ثانية 2/

 / فئة رابعة وخامسة مراسل وخدمة.2/

 

 وسيكون من مهامه: 

المؤسسات البحثية وتكامل االمكانات البحثية واالستفادة من مكامن القوة لكل منها في خدمة التنسيق بين   -

 ؛البحث التنموي للمجتمع

بناء الثقة بين الباحثين بشكل عام والمجتمع من خلل استقصاء حاجات المجتمع والعمل على معالجتها  -

 ؛ بحلول ابداعية وطرق ابتكارية

التسويق الجيد لإلمكانات البحثية الكامنة في المؤسسات البحثية ولنتائج البحوث التطبيقية المنجزة كافة  -

وبراءات االختراع المنشورة من خلل النشرات التعريفية واألدلة والمعارض والتواصل مع المسؤولين  

 ؛في قطاع األعمالعن البحث والتطوير 

وتوثيقها لضمان   عمالا بين الهيئات االكاديمية ومؤسسات قطاع األ اقتراح نماذج عقود نقل التكنولوجي -

 ؛ حقوق كل األطراف

الشركات الناشئة القائمة على األفكار    إنشاءعمال لدى الباحثين الشباب وحثهم على  دعم وتشجيع ريادة األ -

 ، والتنسيق مع هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ تكاريةوبطرق اب اإلبداعية 

 ؛ للقضايا التي تعترضها االبتكارية الحلول إليجاد  لسعياوتوجيه قطاع األعمال للبحث والتطوير  -

التي تعاني منها القطاعات    ت إلى أفكار بحثية ذات أولوية، لمعالجة المشكل  االحتياجات المجتمعية  تحويل -

 ؛ الخدمية واالقتصادية

 خبراتها من لإلفادة العالموالعربية  المنطقة  في المماثلةمنظومات االبتكار ونقل التكنولوجيا  مع التعاون -

 .المجال هذا في المتطورة واألساليب  والطرائق
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 ل التكنولوجيا قمركز/مكتب ن 

التعليم  مراكز نقل التكنولوجيا في الجامعات إلى قرار من وزير كما هو الحال في المكتب الوطني، تحتاج 

لس الجامعة ومجلس الشؤون العلمية في  تعليم العالي ومجاللى موافقة مجلس ع العالي والبحث العلمي بناءً 

 ، وبالنسبة للهيئات البحثية واألكاديمية األخرى  من قانون تنظيم الجامعات.  /16وفق أحكام المادة /  ،كل جامعة

حيث من المقترح   ع ألنظمتها اإلدارية والقانونية.للبتكار ونقل التكنولوجيا فيها سيخض مكتب فإن إحداث 

 األقسام التالية: )المركز أو المكتب( أن يضم 

 

عدد  القسم

 العاملين

 موجزوصف 

الربط مع قطاع 

 األعمال 

للتواصل مع وحدات البحث والتطوير في مؤسسات قطاع األعمال الحكومي  2

القطاع الخاص )غرف الزراعة  )المديريات( وفي الجهات المشرفة على فعاليات 

 والصناعة والتجارة والسياحة والنقابات(

 نشر ثقافة االبتكار بين الوسط الجامعي وأوساط قطاعات االعمال المختلفة  2 االبتكار

نشر ثقافة الملكية الفكرية بين الباحثين ومساعدتهم على تحضير ملفات تسجيل نتاجهم  2 الملكية الفكرية

 .قطاع األعمالالعلمي ونشر براءات االختراع ضمن فعاليات 

تحضير وتوزيع النشرات الفنية واألدلة عن النتائج االبتكارية وبراءات االختراع  2 نقل التكنولوجيا

ود نقل عق  ستفيد منها ويمكن لها أن تستثمرها. وتنظيمالمسجلة وتسويقها للجهات التي ت

من المكتب الوطني تصديق عليها وتوثيقها متابعة الالتي هي قيد اإلبرام و التكنولوجيا

 ومتابعة تنفيذها 

عمال  عمال والحدائق التكنولوجية ونشر ثقافة ريادة األحاضنات األ وإنشاء تنفيذ 2 ريادة األعمال

 الناشئة.والشركات 

 اإلدارة

مدير المكتب 

وديوان ومراسلة 

 وخدمة

وتوزيع العمل على العاملين فيه واعتماد مراسلته وتسجيل وتسليم  المركزلتشغيل  4

 واستلم األوراق الواردة والصادرة

 / فئة أولى مدير )مهندس على األقل(1/ 14 المجموع

 حقوق( 1اقتصاد،  2مهندسين،  2) أقسام/ فئة أولى رؤساء 5/

 )هندسية، إدارة أعمال، محاسبة( االقسامفئة ثانية معاهد تقانية للعمل في  /5/

 فئة ثانية معاهد تقانية للعمل في الديوان )إدارة أعمال، حاسوب( /1/

 / فئة رابعة وخامسة مراسل وخدمة.2/

 

 وسيكون من مهامه: 

  من  احتياجاته وسبر تطوره  ومتابعة والخاص  العام بقطاعيه المهني والوسط الجامعة  بين العلقة ترسيخ -

 ؛ اتجاهاته عن الدراسات  وإجراء المختلفة االختصاصات 

عمال الخدمي واالقتصادي وتحويلها إلى أفكار بحثية ذات قطاع األ ومتطلبات  مشكلت احتياجات و نقل -

 ؛لباحثين في الجامعة لأولوية، 

ضمن أوساط الجامعة وقطاع األعمال وخاصة طلب الدراسات  ونقل التكنولوجيا نشر ثقافة االبتكار -

 ؛ مالوأصحاب القرار في قطاع األعفي مجال البحث والتطوير  العليا والباحثين في الجامعة والعاملين 

 في والمساهمة بقطاع األعمال المرتبطة والبحوث  المبتكرة التطبيقية العلمية البحوث  وتثمين شجيعت -

 ؛ الوطنية التنمية خدمة في ووضعها المحلية والقدرات  بالخبرة  الثقة ترسيخ
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  التقني  المجال في االبتكارات  ومتابعة  الجهات  بعض  مع المشتركة التطبيقية  العلمية األبحاث  متابعة تنفيذ  -

 ؛ والتوجيه لتسجيلها وحماية الملكية فيها

 ؛ الوطنيو المحلي المستوى على العلمي البحث  ونتائج المبتكرات نشر  -

  وبراءات االختراع  النتائج االبتكارية للمشاريع والبحوث المنجزة في الجامعة لتسويق آليات  إنشاء -

 الملتقيات  ظيموتن تحضير النشرات الفنية واألدلة المساعدة في من خلل  المستفيدة  للجهات  وتبسيطها

 ؛عارض والم   والمهنية العلمية

 ؛ تنظيم عقود نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الفرق البحثية في الجامعة والجهات الطالبة من قطاع األعمال -

 والمراكز الجامعة أبحاث  وليدة واالكتشافات  االبتكارات  تجعل التي الوسائل بتوفير المجتمع خدمة -

 تأسيس خلل من للعامة  متاحة والخارج الداخل في والصناعية العلمية القطاعات  مختلف في البحثية

 ؛ الفكري للتبادل قنوات 

 التنسيق الدائم والمستمر بين المركز والمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا   -

عمال ضمن النطاق  في مؤسسات قطاع األ وحدات البحث والتطوير  و المركز بين والمستمر الدائم التنسيق -

 ؛ المحلي والوطني

 إحداث شركاتهم الناشئة. نشر فكر ريادة األعمال بين الطلب والباحثين وتقديم الدعم لهم وتشجيعهم على   -

 

 :في الجامعة المركز إدارة يتولى

 .المركز إدارة مجلس -

 .المركز مدير -

 :منإدارة المركز  مجلس يتألفحيث 

ً   ة الجامع رئيس -  رئيسا

ً    ر المركزمدي -  للرئيس  نائبا

 أعضاء   األقسام  رؤساء -

 الجهات  تسميهم أعضاء ثلثة) الزراعة غرفة الصناعة، غرفة التجارة، عمال )غرفة األقطاع  وممثل -

 المعنية 

 . ومقرراً  عضواً ( المركز مدير )يسميه المجلس سر أمين -

 لمدير يحقكما  .المركز مدير اقتراح على بناءً  الجامعة  رئيس من بقرار المركز مجلس تشكيل ريجي

ً  يراه من المجلس اجتماعات  لحضور يدعو أن المركز  .التصويت   حق له يكون أن دون الخبرة ذوي من مناسبا

 

 في قطاع األعمال    وحدات البحث والتطوير

 من إنشاء وحدات إدارية بدّ ال  ،المستثمرة للتكنولوجيا االقتصادي قطاع األعمالعلى مستوى فعاليات 

بقرار من الوزير أو المدير العام لجهات القطاع    للبحث والتطوير  ، دوائر، مكاتب، أقسام، مديريات( )شعب 

بالهيئة العليا  فنياً ترتبط  العام أو بقرار من مجالس إدارات الجهات المشرفة على فعاليات القطاع الخاص 

 والمشترك والخاص  العام القطاع وشركات  العامة المؤسسات  ميزانية في بةنس  لها  رصد وت    ،للبحث العلمي

 إلى مصادر صات المخصّ  هذه تتحول أن يمكن حيث  .مؤسسة بكل الخاصة والتطوير البحث  ألغراض 

 . المؤسسات  هذه لصالح أعمال على التعاقد  في البحثية المراكز نجاح حال في تمويل
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تحديد المهام التفصيلية لوحدات البحث والتطوير في قرارات إحداثها، وتشترك هذه الوحدات بمهام   يجري

دة مهام خاصة بكل جهة،  عامة واحدة في جميع الجهات العامة والخاصة، وي ضاف إلى المهام العامة الموحّ 

 مهامها العامة: حيث من  دها الجهة المعنية وفق رؤيتها وحسب طبيعة نشاطها واحتياجاتها.تحدّ 

 ؛ ، وتقديم مقترحات لتطويرهالتابعة لهاالتوصيف والتحليل الدوري لواقع الجهة  -

 ؛، ومتابعة تحديثهاالتابعة لهاإنشاء قاعدة بيانات حول الجهة  -

 ؛ االتابعة لهإعداد دراسات تطويرية لنشاط الجهة  -

 ؛التابعة لهامتابعة المستجدات والتطورات ذات الصلة بعمل الجهة  -

في التنسيق والتواصل وتبادل  المساعدةنقطة ارتباط مع الهيئة العليا وك : العملفي اإلدارات المركزية -

 ؛المعلومات 

 . والجهات العلمية البحثية  األعمالطاع قوسيط بين جهات : العمل كفي المؤسسات الفرعية -
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 لمنظومة نقل التكنولوجيااالستدامة والتطوير  -سابعاً 

ناتها في المؤسسات البحثية وفي تحتاج منظومة نقل التكنولوجيا إلى إصدار قرارات إحداث لمكوّ 

د هذه القرارات تسميتها المنسجمة مع النظام الداخلي والبنية  مؤسسات قطاع األعمال العام والخاص، تحدّ 

ً إلى  صدار نظام إالتنظيمية للجهة المحدثة فيها )مكتب، مركز، وحدة، ...(. ثم بعد ذلك تحتاج هي أيضا

ب واألقسام أو الدوائر أو المكات أهدافها والمهام الكفيلة بتحقيق أهدافها، وبنيتها الهيكليةد يحدّ  ،داخلي لها

. لة لهاوتراتبية الوظائف من الموارد البشرية المشغّ   ،التي يتكون منها كل عنصر من عناصر تلك المنظومة

تحديد مستوى الموارد البشرية   جريي ،نات دة في النظام الداخلي لتلك المكوّ على المهام المحدّ  واعتماداً 

ة والتخصصية والداعمة لكل وظيفة مطلوبة  اللزمة للقيام بتنفيذ تلك المهام، والمعارف والمهارات األساسي

 للعمل في تلك المنظومة. 

الموارد المالية الدور الرئيس في إحياء وتشغيل هذه المنظومة ومن المفترض أن تتناسب   ؤديوت 

 الذي سيتقاضاه. المؤهلت العلمية والثقافية للشخص وبالتالي المهام المطلوبة منه مع الدخل والراتب 

من التدخل الحكومي في بداية  البدّ  ،نات هذه المنظومةلجديدة المطلوبة من مكوّ للمهام ا ونظراً 

حداث وتحديد األهداف والمهام والهيكليات والوظائف الكفيلة بتحقيق هذه  المطاف لجهة إصدار صكوك اإل

كونات نفاق عليها من خلل الرواتب واألجور للعاملين في تلك الملجهة اإل ومن ثمّ ، المنظومة ألهدافها

باإلضافة إلى النفقات التشغيلية األخرى من طاقة وماء وكهرباء واتصاالت وقرطاسية وتجهيزات مكتبية  

نفقات استثمارية يتم الصرف عليها إلعداد االستبيانات والدراسات  وثّمةوحاسوبية وطباعة وتصوير. 

على شكل أفكار بحثية،   التطويرية لتشخيص القضايا والمسائل التي هي بحاجة إلى تطوير وصياغتها

نفاق األكبر يحدث عند معالجة هذه األفكار البحثية  واإللطرحها على الباحثين في المؤسسات األكاديمية. 

وحاجتها إلى مواد أولية وعدد وأدوات وتجهيزات بحثية وعادة ما تكون غالية الثمن. وكذلك فهي بحاجة 

 النظرية العددية إلى نتيجة تطبيقية عن طريق نموذج مخبري ومن ثمّ إلى إنفاق لتحويل النتيجة البحثية 

تحويل هذا النموذج المخبري إلى نموذج باألبعاد والقيم الحقيقية وتجريبه تحت تأثير الظروف الخاصة بهذا 

بلة تسويقه وتتجيره بتحويل النتيجة الحقيقة لهذا البحث إلى سلعة قا بعد ذلك، ال بد منالنموذج الحقيقي. و

وتساعد على معالجة قضية حقيقية تعاني منها    ةحقيقيال  ات حتياجاالللتداول التجاري االستثماري ألنها تلبي  

المستفيدة من نتيجة هذا د من القدرة التنافسية للجهة يز مما يالفعاليات االقتصادية وحلها بالطرق االبتكارية 

 البحث.

إلى جهة قطاع األعمال المستفيد منها من خلل بيعها   نقل هذه التكنولوجيا من الجهة البحثيةإال أن  

له أو منحه ترخيص باالستفادة منها أو منحه نسخة منها سيكون وفق عائد مالي يتناسب وأهمية هذا الحل 

 والميزات التنافسية التي أضافها على المنتج. وبالتالي يجب أن يكون لهذا العائد توزيع على: 

 ؛ سلسلة نقل التكنولوجيا بشكل عام )باحثين وإداريين(شخاص الذين اشتركوا في األ •

 اإلبداعية؛ تطوير هذه الحلول  والتجهيزات البحثية المستخدمة فيدد واألدوات المواد والع   •

 ؛النفقات التشغيلية المكتبية والمراسلت واالتصاالت والتجهيزات الحاسوبية وملحقاتها •

االختراع، النشرات الفنية، األدلة، االشتراك في  وسائل وأدوات التسويق )تسجيل براءات  •

 ؛المعارض، ...(
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ً   اً كون قد أمنت هذه المنظومة جزءوبذلك ت ً   من نفقات تشغيلها وأصبحت معتمدة جزئيا على مواردها    أو كليا

الحكومات التي ورشاقتها اإلدارية وخففت من األعباء الملقاة على عاتق الذاتية للمحافظة على استدامتها 

تعتمد هذا النوع من المنظومات الستثمار نواتج البحوث المنجزة فيها وتطوير الفعاليات االقتصادية ونقل  

 التكنولوجيات الجديدة إليها.
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 الخاتمة  –ثامناً 

 

ً لهذا التقرير  قدّم المهام   تضمن صياغة خطوطها األولى في التقرير األول و ت لرؤية التي تممقترحا

ضمن اإلمكانات التقرير يقترح  .هداف لمنظومة نقل التكنولوجيا في الجمهورية العربية السوريةواأل

القانونية المعمول بها حالياً بنية ذات هيكلية إدارية قادرة على التشبيك بين الجامعات والهيئات والمراكز 

عمال  ة كمؤسسات تعمل على تطوير التكنولوجيا بشكل عام، وبين تلك المؤسسات وقطاع األ البحثية من جه

على تسويق واستثمار التكنولوجيا الناتجة عن مخرجات البحث  الخدمي واالنتاجي من جهة أخرى. وتعمل 

 عمال لزيادة قدرته التنافسية. العلمي من خلل اعتمادها وتطبيقها لدى قطاع األ 
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