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Abstract 

The Role of Innovation in Sustainable Industrial Development in Egypt 

           

    This research discusses the most important concepts of Sustainable Industrial 

Development, Innovation, The Global Innovation Index, the importance of 

Innovation for Sustainable Industrial Development, analysis of innovation and 

Egyptian industry, the challenges of innovation in Egyptian industry, some 

indicators of innovation in Egyptian industry and the most important 

International experiences (Sweden, Finland, Brazil, South Korea, China, India), 

Regional experiences (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Morocco( and local 

experiences (Cleaner Production Technology Center, Council of Technology 

and Innovation Industry, Academy of Scientific Research) to support and 

stimulate innovation in the Egyptian industry.  Also this paper is proposed to 

support innovation to promote sustainable industrial development. 
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 مقدمة
االبتكار محركًا أساسيًا لإلنتاجية والنمو في العديد من القطاعا  االقتصادية، حيث من يعد        

الصعوبة بناء قطاعا  فعالة وحديثة ومتطورة في جميه المجاال  )الصناعة، التعميم، الصحة، 
المكرية  تقرير المنظمة العالمية لمممكية غيا  االبتكار. وقد أواح فىاالستثمار، الخدما ، الزراعة....ا 

 فيدولة  927بين من ترتي  مصر  تحسنعن  2197في عام الصادر و  ألمم المتحدةل)الويبوا التابعة 
، 2196في عام  928بين ا من 917مقارنة بترتي  ) ا915)مؤشرا  االبتكار العالمية لتحتل الترتي  

ميزانية ىميا: اعو وتواجو مصر العديد من التحديا  في االبتكار والمعرفة والبحث العممى ومن أ
بما   والتيدول العالم بعض مقارنة بوذلك  العممي وتطوير القدرا  التكنولوجيةاينماق عمى البحث 

 مصر في ىذه النسبةحين لم تتجاوز  في، 2197في عام  الناتج المحمى ايجمالى% من 4,2تيا نسب
، إجمالى الصادرا  الصناعيةالصادرا  عالية التكنولوجيا من ، وانخماض نسبة نمس العامفي % 9

واعو قدرة الشركا  المتوسطة والصايرة عمى  ونقص الروابط بين الجامعا  والصناعة المصرية،
 االبتكار وتسويقو الرتماع تكممتو بالنسبة لقدرتيا التمويمية. 

ورؤية استراتيجية التنمية  2131 -2196وفى ظل تطبيق أىداو التنمية المستدامة العالمية من يناير 
من أىداو التنمية  اليدف التاسعيبرز أىمية ىذا البحث في تسميط الاوء عمى  2131المستدامة لمصر

ل لمجميع، تحتية قادرة عمى الصمود، وتحفيز التصنيع الشام ةبنيإقامة ) وىو: 2131المستدامة 
رؤية مما يعنى أن التصنيه المستدام لن يحدث دون ابتكار وتكنولوجيا، كما أول   اوتشجيع االبتكار

اىتمامًا بزيادة القيمة الماافة في  2131استراتيجية التنمية المستدامة لمصر التنمية الصناعية فى 
القطاع الصناعى والتحول نحو المنتجا  القائمة عمى المعرفة، ودعم الصناعا  ذا  المحتوى 

عشرة لممؤتمر العام لمنظمة االمم  في الدورة الخامسة إعالن ليماالتكنولوجى والمعرفى المرتمه، وقد نص 
عمى أن القااء عمى المقر يمكن أن يتحقق من خ ل  2195المتحدة لمتنمية الصناعية )اليونيدوا 
لمجميه، وايدمال المعال لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  التنمية المستدامة الصناعية الشاممة

 لمتنمية المستدامة.
الصناعا  ذا  المحتوى التكنولوجى المنخمض،  قطاع الصناعى المصرىومازال يام  عمى ىيكل    
تال منتجا  ذا  مواصما  متدنية ناتجة عن التقادم التكنولوجى لخطوط االنتال وغيا  البجث العممى وان

% 1,8الصناعى واالبتكار، وتعتبر نسبة الصادرا  ذا  المحتوى التكنولوجى المرتمه متدينة جدًا حوالى 
من التحديا  التي . باياافة لوجود العديد 2196من إجمالى الصادرا  الصناعية المصرية فى عام 

تواجو تعزيز دور االبتكار في التنمية الصناعية المستدامة ومنيا )عدم توافر البنية التحتية الكافية، 
وصعوبة في بعض مؤشرا  بيئة اأعمال، وتدنى عدد العاممين في البحوث والتطوير، ونقص االلمام 

ا ميز العاممين في القطاع الحكومي والخاصبالعناصر ال زمة لتعزيز وتشجيه االستثمار في االبتكار وتح
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وتحديد آليا  المستدامة، الصناعية في تحقيق التنمية االبتكار عمى دور  اأمر الذى يتطم  التأكيد
  االبتكار لتعزيز التنمية الصناعية في مصر. ومتطمبا  لدعم وتحميز

 
 أىداف البحث 

 ييدف البحث إلى: 

 عرض مماىيم التنمية الصناعية المستدامة واالبتكار.  -
 التعرو عمى الواه الحالي ل بتكار فى القطاع الصناعى في مصر ومعرفة أىم تحدياتو.   -
عااارض أىااام التجاااار  الدولياااة وايقميمياااة ومباااادرا  وجياااود مصااار فاااي دعااام وتحمياااز االبتكاااار فاااى  -

 الصناعة. 
 االبتكار لتعزيز التنمية الصناعية فى مصر.التوصل لمحاور مقترحة لدعم وتحميز  -

 
 منيجية البحث:

المتاحاة الخاصاة والمساوحا   البياناا  والمعموماا مان خا ل المنيج الوصمي التحميمي عمى يعتمد البحث 
، كما تعارض لابعض التجاار  ودوليًا من التقارير الدولية والمؤشرا  العالمية باالبتكار ومؤشراتو في مصر

 االبتكار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وامكانية تطبيقيا في مصر.الدولية في 
 الجيات التى يمكن أن تستفيد من البحث:

 .وزارة التجارة والصناعة 

 .وزارة التخطيط والمتابعة وايص ح ايدارى 

 .صناع السياسا  العامة عمى المستوى الكمى والقطاعى 

 .القطاع الخاص 

 الميتمة باالبتكار وريادة اأعمال. منظما  المجتمه المدنى 

 

أىاام  الجــزا االولعمااى أربعااة أجاازاء بخاا و المقدمااة والدراسااا  السااابقة. حيااث يسااتعرض  اشااتمل البحااث
الخاصاااة بالتنمياااة الصاااناعية المساااتدامة، واالبتكاااار، ومؤشااار االبتكاااار العاااالمى، وأىمياااة االبتكاااار  الممااااىيم

ــانىلمتنميااة الصااناعية المسااتدامة. كمااا يعاارض  تحمياال ل بتكااار والصااناعة المصاارية، وتحااديا   الجــزا الن
 لجـزا النالـثاويعارض االبتكار في الصناعة المصرية، وبعض مؤشرا  االبتكار فاي الصاناعة المصارية. 

الينادا وايقميمياة )تجاار  الصاين و أىم التجار  الدولية )تجار  السويد، وفنمندا والبرازيل وكورياا الجنوبياة و 
العربيااااة المتحاااادة، والمااااار ا والمحميااااة )مركااااز تكنولوجيااااا االنتااااال  ايمااااارا المممكااااة العربيااااة السااااعودية، و 

االنظو، ومجمس الصناعة لمتكنولوجيا واالبتكار، وأكاديمية البحث العممى، وموبايل سايكوا لادعم وتحمياز 
 التنمياة لتعزياز االبتكاار وتحمياز لادعم مقترحاة االبتكار في الصناعة المصرية. وتناول الجزء الرابه محااور

 المستدامة. ناعيةالص
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 الدراسات السابقة:

 Mihaela Caramihai, Narcisa Tanase, Anca Alexandra (20179(دراسة  -9
إلى إباراز عادد مان الطارق لتحساين سياساا  االبتكاار ونقال التكنولوجياا إلاى رومانياا  الدراسةتيدو ىذه    

وتساتند الورقاة إلاى افتاراض أن الحاجاة إلاى نقال  .في ساياق أوروباي، مماا يااه رومانياا فاي فئاة المبتكارين
ومان المارجح أن  راالبتكااالتكنولوجيا تنبه من فشل اأسواق، أي اخات ل كبيار باين العارض والطما  عماى 

ياااؤدي نقااال التكنولوجياااا إلاااى تصاااحيح ىاااذا الخمااال فاااي الساااوق، فاااي حاااين أن الصاااعوبا  فاااي تحقياااق نقااال 
تولياد قيماة مااافة، وال سايما فاي القطااع االقتصاادي واساتحالة و  سةالتكنولوجيا تولد عدم القدرة عمى المناف

تحقيااق ايمكانيااا  االبتكاريااة سااواء فااي المشاااريه الصااايرة والمتوسااطة الحجاام والمؤسسااا  التااي تعماال فااي 
 .مجال البحث والتطوير واالبتكار

 
  UNIDO 8( 2016)دراسة  -8

يتناول تقرير منظمة اأمم المتحدة لمتنمية الصناعية )اليونيدوا كيمية نجاح الدول في تحقيق التنمية    
المستدامة من خ ل التطور التكنولوجي واالبتكار واالرتقاء بنظم االنتال، وكيمية قيام صانعي القرار 

فى أنو من الممكن تسخير التكنولوجيا  وتمثم  النتيجة الرئيسية التى توصل إلييا ىذا التقريربتسييل ذلك. 
وجود سياسا  اقتصادية وصناعية وذلك من خ ل لخدمة جميه أبعاد االستدامة الث ثة بصورة متزامنة 

 .ز عممية االبتكار، بداية من اختراع التكنولوجيا وحتى تبنى الشركا  ليا مثل الصين وكوريايسميمة، وتعز 
 
 Cavdar, Alev Dilek AydinSeyma Caliskan  3( 2015)دراسة  -3

 لمنمااو كبااديل تسااتخدم التكنولااوجي والتااي التطااور الدراسااة إلااى معرفااة الع قااة بااين مؤشاارا  ىااذه تياادو    
 الدراسااة وتشاامل. 2199-9996 المتاارة الدراسااة وتاطااي ،فااي الاادول التنميااة ومسااتوى واالبتكااار االقتصاادي
 والبطالااة، العاليااة، التكنولوجيااا وصااادرا  والتطااوير، البحااث نمقااا  مثاال: المتاياارا  ماان متنوعااة مجموعااة
 كبيارة اينترن . وتوصم  الدراسة إلى وجاود تاأثيرا  ومستخدمي المقيمين، وغير المقيمين براءا  وطمبا 

 االبتكار. عمى التكنولوجي لمؤشرا  التطور
 

  
                                                           

1
 Mihaela Caramihai, Narcisa Tanase, Anca Alexandra )2017(, Proposals for Improving Innovation and 

Technology Transfer Policies in Romania, Procedia Engineering, Vol (181) , PP. 984 – 990. 
2
 UNIDO, The Role Of Technology & Innovation In Inclusive and Sustainable Industrial Development (29 Feb 

2016(.
 
 

3
 Seyma Caliskan Cavdar, Alev Dilek Aydin )2015(, An Empirical Analysis about Technological Development 

and Innovation Indicators, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol (195), pp. 1486 – 1495.  
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 Carols Scheel 0(2011دراسة ) -4
تناول  ىذه الدراسة كيمية ادخال التكنولوجيا في س سل االبتكار لمعالجة و/أو إعادة تصميم      

ىذه الدراسة ارورة وجود إطار لمنظم االقتصادية واالجتماعية والبيئية  العمميا  الصناعية. واقترح 
يدعميا االبتكار  لموصول إلى التنمية الشاممة المستدامة وذلك من خ ل نموذل لمبيئا  الصناعية

 والتكنولوجيا.
 

 Niside Gjoksi8( 2011دراسة ) -5 
 2121ل بتكااار مبااادرة االتحاااد اأوروبااي، و تعريمااا ل بتكااار والمماااىيم ذا  الصاامةيتناااول ىااذا التقرياار    

كماا ، المستدامةمن أجل التنمية  والنيج الذي يتطمبو دمج اأبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية ل بتكار
الاااوء عمااى بعااض المبااادرا  االبتكاريااة عمااى مسااتوى بعااض الاادول اأعااااء فااي االتحاااد اأوربااي يساامط 

مان أجال التنمياة المساتدامة،  ماه التركياز عماى اساتراتيجيا  قياادة االبتكاار )فنمنادا وفرنساا وألمانياا وىولناداا
 االبتكار.تحديا  المستقبل المتعمقة بسياسا  و 
 
 Zouhour Karray & Mohamed Kriaa (2009) 3دراسة  -6

تناول  الدراسة الع قة بين االنماق عمى البحث العممى والتطوير التكنولوجى والنشاط االبتكارى  
فيما يتعمق بمحددا  االستثمار في البحث العممى والتطوير التكنولوجى  ياً تطبيق لمشركا ، وقدم  دلي ً 

ليس  واحدة  R & Dشركا  بتونس، وقد افترا  الدراسة أن العوامل المحددة لإلنماق عمى الفي بعض 
قوم بيذا النشاط وقد توصم  تفي الشركا  التى تقوم بنشاط ابتكارى مقارنة بالشركا  اأخرى التى ال 

 ىذه الدراسة إلى:
والخبرة السابقة في مجال وجود أثر إيجابي أنشطة البحوث والتطوير، وجودة رأس المال البشرى،  -

 .ىاالبتكار، واالعانا  والحوافزا عمى احتمالية قيام الشركا  بالنشاط االبتكار 

 في الشركا  )المبتكرة والاير مبتكرةا فيما يمى: R & Dتتمثل محددا   -

 .القدرة عمى اكتسا  التكنولوجيا الجديدة 

  في الشركا  التى ال تقوم بنشاط موجبًا في الشركا  المبتكرة وسمبياً  اً ىيكل الممكية )أثر 
 ابتكارىا.

 
 

                                                           
1
 Carols Scheel )December 2011(, The Role Of Innovation & Technology In Industrial Ecology Systems For The  

Sustainable Development Of Emerging Region, Journal Of Sustainable Development, vol.4,No(6). 

www.ccsent.org 
2
 Niside Gjoksi (June 2011), Innovation and Sustainable Development: Linkage and Perspectives For 

Policies In Europe, ESDN Quarterly Report.      
3
 Zouhour Karray & Mohamed Kriaa (April 2009), Innovation and R & D Investment of Tunisian firms: A two- 

Regime Model with selectivity correction, ERF, W.P. No. 484. 

http://www.ccsent.org/
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 :ر والتنمية الصناعية )مفاىيم أساسية(االبتكا -0 
 العنان لمقوى يطمق إنو إذ التنمية المستدامة، لتحقيق أساسياً  والمستدام عام ً  الشامل التصنيه يعتبر     

 وتساعد الدولية، وتسيل التجارة الدخل، وتوّلد فرص عمل تخمق التي الديناميكية والتنافسية االقتصادية
 .الرخاء لتحقيق الرئيسية أحد المحركا  التصنيه يمثل ولذا. فعال بشكل الموارد عمى استخدام

 لاااااااتخي كان حيث جذري، الحياة بشكل بتايير التحويمية الصناعة قام  اأولى، الصناعية ومنذ قيام الثورة
 قطاع الصناعة شيده الذي التكنولوجي دون التقدم من مستحي ً  اليومية أمراً اأنشطة في الحياة  العديد من
 اليواتاو وماؤخراً  الكمبياوتر، أجيازة توزياه إلاى السايارا  والاسااال  بصاناعة البادء مان انط قااً  التحويمية،

 فاي ولاىاأ لممارة الجديادة كافاة طرحا  المنتجاا  الحااال  ىاذه وفاي .اأبعااد الث ثياة الذكياة والطابعاا 
 أن عممياة المساتيمكين، غيار مان قميال عادد ساوى شارائيا مان ياتمكن حياث لام مرتمعاة، بأساعار اأساواق
 .9العالم حول اأسر من المزيد إلى بالنسبة معقولة تكاليميا جعمتا والمنافسة المستمرة االبتكار

 
 :مفيوم التنمية الصناعية المستدامة 0-0

الاذى اعتمدتاو الادورة الخامساة عشارة لمماؤتمر العاام لمنظماة اأمام المتحادة لمتنميااة  إعـالن ليمـا وااه     
وتعنى التنمية والتصنيه   .والمستدامة الصناعية الشاممة لمتنمية جديدة رؤية 2193في ديسمبر  الصناعية

ـــة  تاييااار ىيكااال االقتصااااد، باالنتقاااال مااان اقتصااااد قاااائم عماااى كثافاااة العمالاااة إلاااى اقتصااااد قاااائم عماااى كناف
 أىداو التنمية من التاسه اليدو من جزءا والمستدامة الصناعية الشاممة التنمية مميوم يعد، و التكنولوجيا
 والمسـتدام، الشامل التصنيع وتحفيز الصمود، قادرة عمى تحتية بنى إقامة "عمى ينص والذي المستدامة

القوى والشامل والمستدام  واالقتصادييمكن تحقيق ىذا فقط من خ ل النمو الصناعى و  وتشجيع االبتكار"
 والقادر عمى الصمود، وايدمال المعال لألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمتنمية المستدامة. 

 :فيما يمى 8لتنمية الصناعية الشاممة والمستدامةاعناصر وتتمنل 
o  لمتنمية االقتصاديةالتصنيه طويل اأجل والمستدام كمحرك. 
o  بما يوفر المرص المتكافئة والتوزيه العاادل  االجتماعيةالمجتمه والتنمية الصناعية الشاممة من الناحية

 .لممنافه
o ــة ، والمصاال مااا بااين الرخاااء الااذى تولااده اأنشااطة الصااناعية وبااين االسااتخدام المماارط االســتدامة البيئي

 لمموارد الطبيعية واأثر البيئى السمبي.
أن تااؤدى االبتكااارا  الجذريااة المتوقااه لااوجى أىاام محركااا  النمااو طوياال اأجاال، وماان ويعتباار التقاادم التكنو  

 .إلى ثورة فى عمميا  اينتال وتحسين مستويا  المعيشة

                                                           
1
 ألٌيةٕ)ػ١  ألٌاة)ٍِ  ١ّة ألٌدٕ ألٌدس١ٍ٠ٛة  تةع غ ألٌيةٕ)ػ  ػٍةٝ (، تمؽ٠ةؽ ألٌد١ّٕة  ٌيةٕ)ػ١ ، ألٌ ٍة 8112ِٕظّة  ألمِةُ ألٌّدسةعل ٌٍد١ّٕة  ألٌيةٕ)ػ١  )  

 .vٚألٌّكدعألِ ، ص 
8
 . 1(، تمؽ٠ؽ ألٌد١ّٕ  ٌيٕ)ػ١ ، ظٚؼ ألٌدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ  ٟ ألٌد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١  ألٌا)ٍِ  ، ص8112ِٕظّ  ألمُِ ألٌّدسعل ٌٍد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١  )  
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 مفيوم االبتكار 0-8
اأساسااية  لممكاارة العممااي لمتطبيااق أو اختااراع، نتيجااة فكاارة عمااى سااوقية أو تجاريااة قيمااة إاااماء عمميااة ىااو 

: االبتكااار ماان رئيسااية أنــواع أربعــة بــين اأدبياا  وتميااز. جدتااو وطبيعتااو ودرجاة نوعااو وفااق مختممااة بطارق
 فاا  التنظيمياة، واالبتكاارا  التساويق، وابتكاارا  العممياا  فاي الخادما ، واالبتكاارا  أو المنَتج ابتكارا 

 .العالم عمى وجديداً  السوق، عمى وجديداً  الشراء، عمى جديداً  يكون أن: 9هالجد درجا  من ث ث عن
 جديدة، إنتاجية عممية أو ،)وخدما  سمه( كبير   بشكل   أو محسن منتج جديد تطويربأنو  البتكارويعرو ا 
 أو العمال مكاان تنظايم أو التجاارى، العمال ممارساة فاي تنظايم جدياد أسامو  أو تساويق جديادة، طريقاة أو

 الخارجية. الع قا 
 كبيار بشاكل المحسان أو الجدياد التنمياذ" الحاديث بأناو مميوماو بحسا  االبتكـار "أوسـمو دليـل"يعارو كماا 

 ممارسة في الجديدة التنظيمية الوسائل التسويق، أو طرق أو العمميا ، أو ،)الخدما  أو السمه(لممنتجا  
 تعريماو نطااق الادليل يوساه الع قاا  الخارجياة. ثام أو العمال، لمكان الجديد التنظيم أو اأعمال التجارية،

 صـناعية وخـدمات منتجـات إلاى المتقدمين والماؤديين والتطوير البحث عن ينتج ما  :بأنو االبتكار ليعتبر
 االبتكـار عمـى القـدرة ويتااح ىناا ان .2العمل الجدياد وتنظيم التسويق وسائل عن ينتج ما ، وكذلكجديدة

 .اختراعياا أو امت كياا فاي بالارورة التكنولوجيا، وليس استخدام في والمستحدثة تتمثل في الطرق الجديدة
عان  أو التكنولوجياا  أحادث توظياو عان االبتكاار بالاارورة ينباه ال الجدياد حياث يعناى ولاذا فاالبتكاار

أو  محمياة قااايا تنااول فاي تتحقاق أن يمكانياتاو التحويمياة يمكان بال العممياة، لممعاارو مساتحدث تطاوير
 الدول. عيش تحسين سبل

 
  أنواع االبتكار 0-3

  ق، والتنظيم.والتسوي ة،ياينتاج والعممية   وىى: المنتج،3أنواع  ةأربع اراالبتك يشمل  
 أو بخصائصايا فيماا يتعماق ممحاوظ   بشاكل   محسَّانة   أو جديادة   خدماة   أو سامعة   إنتاال المنـت:: ابتكـار   -أ

 أو المكوناا ،أو  المواصاما  التقنياة، اأمر التحسينا  الممموساة فاي ىذا ويشمل .المقصودة استعماالتيا
 وظائمية أخرى. خصائص أو سيولة االستخدام، أو البرمجيا ، أو المواد،

 
 طريقاة ممحاوظ، أو بشاكل   محسان أو مناتج جدياد لإنتاا الجاودة، أو لزياادة عممياة تنميذ :العممية بتكارا - 

 الجودة، زيادة أو لإلنتال، الوحدة تكاليو تخميض ممحوظ. كما يعنى أيااً  محسنة بشكل   أو جديدة تسميم
 ممحوظ. بشكل محسنة أو منتجا  جديدة إنتال أو

                                                           
1
 United Nation Economic and Social Council Economic Commission for Arica, Innovation and Technology 

Transfer for Enhanced Productivity and Competitiveness in Africa, Background paper Theme: Industrialization 

for Inclusive and Transformative Development in Africa, , Nigeria 29- 30 March 2014, p 8. 
8
 .  2-5ألٌؼؽب١ ، ألمُِ ألٌّدسعل، ب١ؽٚت، ص ص  ألٌّٕ م  ألٌا)ٍِ   ٟ ألٌّكدعألِ  ٌٍد١ّٕ  ألالبدى)ؼ (، ق١)ق 8112ألالقىٛأل )  

3
 .111(، تمؽ٠ؽ ِئشؽ ألٌّؼؽ   ألٌؼؽبٝ، ص 8112ِئقك  ِسّع بٓ ؼألشع ألٌّىدَٛ ٌٍّؼؽ   )  
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 لمازيجا مكوناا ى جوىرياة فا تاييارا  عماى تساويق جديادة تنطاوي طريقاة   تنمياذ: التسـويق ابتكـار - 

 إلاى ابتكاارا  التساويق تيادوو . ) تساعيره أو ترويجاو، أو نقماو، أو أو تاميماو، المناتج تصاميم ) ىالتساويق
 زيادة مبيعا  الشركا . بيدو جديدة أسواق افتتاح من خ ل نحو أفال عمى المستيمك احتياجا  تمبية

 
تنظايم مكاان   أو الشاركا  التجارياة، ممارساا  جديادة فاي تنمياذ طريقاة تنظيمياة  :التنظيمـي االبتكـار -ث

التكااليو  تخمايض خا ل مان الشاركا  أداء ىاو تطاوير النياائي واليادو، الخارجياة الع قاا    أو العمال
 المدخ  . تكاليو أو تخميض   تحسين مناخ العمل، أو اينتاجية، العممية تكاليو أو ايدارية

 
 مؤشر االبتكار العالمى 0-4

مؤشار  واعتو جامعة كورينل، والمعيد اأوربي يدارة اأعمال، والمنظمة العالمية لمممكية المكرياة، وينشار
أداة قيااااس رئيساااية بالنسااابة لماااديري اأعماااال ويعاااد  ،2117 مناااذ عاااام فاااي تقريااار سااانوياً االبتكاااار العاااالمى 

، ويعاد مان أكثار قواعااد 9يريادون االطا ع عماى حالااة االبتكاار فاي العاالمممان وواااعي السياساا  وغيارىم 
البيانااا  شاامواًل، ويسااتخدم لمقارنااة م مااح االبتكااار بااين الاادول، وىااو مؤشاار مركاا  يتااألو ماان نااوعين ماان 

ركاائز ل بتكاار  سابه يتاألو مانيركاز عماى مادخ   االبتكاار والثاانى عماى مخرجاتاو. كماا  الركائز: اأول
وىاااى: المؤسساااا ، والتعمااايم، والبنياااة التحتياااة، وتطاااور الساااوق، وتطاااور اأعماااال، والمخرجاااا  المعرفيااااة، 

 2197 والمخرجا  ايبداعية، وتنقسم ىذه الركائز إلى عدة ركائز فرعية مه مؤشرا  لكل منيا، وفى عاام
   دولة. 927مصدرًا لتحميل االبتكار في  31مؤشرًا من  89استخدم 

 
  أىمية االبتكار لمتنمية الصناعية المستدامة: 0-5

إقامة بنـى تحتيـة قـادرة التاسه من اليدو تامن  أىداو التنمية المستدامة العالمية االبتكار امن      
 دور التحويمية ولمصناعة . والمستدام، وتشجيع االبتكارعمى الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل لمجميع 

 محركاا تعاد أنياا فارص العمال، كماا من الكثير تخمق فيي اأجل طويل الييكمي تحقيق التاير في ىأساس
 التحويمياة والقطاعاا  الصاناعة إنتاجياة فاي المساتدام النماو أجال تحقياق مان والتكنولوجياا لتنمياة االبتكاار

 مان القادماة الموجاة النط قاة الا زم بمثاباة الوقاود الحديثاة االبتكاارا  التكنولوجياة اأخرى، وساوو تكاون
 اآللاي واينساان ساحابيَا، البياناا  تكنولوجياة تخازين الذكياة، اليواتاو مثال االقتصاادي العاالمي النماو

 المتقدماة، واأدوا  اأبعااد واأجيازة ث ثياة والطباعاة الطاقاة، تخازين وآال  والسايارا  الذكياة، المتطاور،
 .المتجددة والطاقة

  
                                                           

1
 www.globalinnovationindex.org  
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  :9فيما يمى أىمية االبتكار لمتنمية الصناعية المستدامةتتمثل 
ايجمااالي حصااة الصااناعة فااي العمالااة وفااي الناااتج المحمااي  فااي لماادول الناميااةتحقيااق زيااادة كبياارة  -

دماجيا في س سل القيمة واأسواق    .2131 بحمول عاموا 
وخاصاااة زياااادة فااارص حصاااول المشااااريه الصاااناعية ، و لمجمياااه والمساااتدامتعزياااز التصااانيه الشاااامل  -

 .الصايرة عمى الخدما  المالية
زيااادة كماااءة اسااتخدام المااوارد وزيااادة اعتماااد التكنولوجيااا  و تحقيااق اسااتدامتيا، لتحااديث الصااناعا   -

 .والعمميا  الصناعية النظيمة والسميمة بيئيا
 .كنولوجية في القطاعا  الصناعيةتعزيز البحث العممي وتحسين القدرا  الت -
وجاود وذلاك مان خا ل إتاحاة النامية،  لدولدعم تطوير التكنولوجيا المحمية والبحث واالبتكار في ا -

اافة قيمة لمسمه اأساسيةو بيئة م  .اتية من حيث السياسا  لمتنويه الصناعي وا 
واالتصاال ، والسعي إلى تاوفير تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول عمى تكنولوجيا المعموما   -

 .2121 فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اينترن  في أقل البمدان نموا بحمول عام
 .تحسين الكثير من المؤشرا  مثل مؤشر التنمية البشرية ومعدل المقر -
كثيمااة  ، أنااو يحااول المااوارد ماان اأنشااطةلممااوارد يمثاال القااوة الدافعااة الرئيسااية فااى التاياار الييكمااي -

 .العمالة إلى اأنشطة التى تتسم بالمزيد من كثافة رأس المال وكثافة التكنولوجيا
الساتثمارا  جدياادة أعمااى  أسااواق جديادة، وتخم اايض أساعار الساامه االسااتي كية، وتاوفر الماارصفاتح  -

 ربحية.
الااذين يسااتوع  التوسااه فااى الصااناعا  الجدياادة ذا  الكثافااة التكنولوجيااة واأعمااى إنتاجيااة العمااال  -

 .ليم فقدوا وظائميم، ورفه مستويا  المعيشة
 من شأنو تعظيم اأرباح. ، وذلكتحقيق كماءة استخدام الموارد عبر االبتكار وتقميل المدخ    -
االرتقااااء مااان الصاااناعا  متوساااطة التكنولوجياااا نحاااو الصاااناعا  ذا  التكنولوجياااا المتقدماااة عماااى  -

 .لمتموث البيئي اً مستوى أكثر انخماا
 اساتدامة تحقياق ثام ومان ،لمنماو أطاول فتارا  إلاى يؤدي كما سريعة، نمو معدال  متوسط تحقيق -

 .الطويل اأجل في النمو
 االبتكاار، نظام وتحساين البشاري، الماال رأس في االستثمار طريق عن التكنولوجية القدرا  عزيزت -

 .العالمية القيمة وس سل الصناعية التجمعا  بمستوى واالرتقاء

                                                           
1
 ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ٠زُ اٌشعٛع إٌٝ:  

 .12-8ظٚؼ ألٌدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ  ٟ ألٌد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١  ألٌا)ٍِ ، ِؽخغ قبك غوؽٖ، ص، ِٕظّ  ألمُِ ألٌّدسعل ٌٍد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١  -

- UN )24-27 July 2016(, Progress Towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary, 

p.20.  

- UNIDO (2018), Industrial Development Report 2018, Demand for Manufacturing: Driving Inclusive 

        and Sustainable Industrial Development.   
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 مان ثتماو  أقال أنياا حياث إااافية بيئياة مزاياال المبتكارة والمتقدماة تكنولوجيااً  الصاناعا تحقياق  -
 .اأخرى الصناعا 

 بنااء فاي كثياًرا عالمياة معرفياة قاعادة فاي دولياا والبحثياة المالياة الماوارد تجمياه يسايم أن يمكان -
 والمستدام. الشامل لمتصنيه التكنولوجية القدرا 

 أىمياااة جديااادة أوزياااادة اقتصاااادية وقطاعاااا  أنشاااطةإلاااى ظياااور  المنتجاااا  فاااي االبتكاااارا  تاااؤدى -
 . العمل إلى سوق اأفراد وجذ  القائمة، القطاعا 

 .المستدام النمو قيتحقو  التدوير إعادة صناعةمن عمل  فرص توليد -
 أو التاااادوير إعااااادة أكباااار مثاااال بدرجااااة لمبيئااااة وصااااديقة مسااااتدامة وقطاعااااا  التحااااول إلااااى أنشااااطة -

نطااق  فاي الصاايرة المشاروعا  مان وغيرىاا المشاروعا  الصاناعية ودمج، تمويثاً  اأقلالصناعا  
 اسااتخدام فااي كماااءة اأكثاار التحتيااة والصااناعا  البنيااة وتحسااين القيمااة، س ساالالكبياارة و  اأسااواق
 البحاث ودعام لمبيئاة، النظيمة والصديقة الصناعية والعمميا  التكنولوجية واستخدام الوسائل الموارد،
 واالبتكار. ايبداع عمى والحث القدرا  التكنولوجية وتحسين العممي،

 دور الحكومة في السياسة الصناعية لتحقيق التصنيه المستدام -
 

  االبتكار في الصناعة المصرية -8
 مساىمة نسبة بما  حيث ككل، المصري ل قتصاد المكونة القطاعا  أىم أحد الصناعة قطاع عدي      
 .  2197في عام  ايجمالي المحمي الناتج من%  9,97 التحويمية الصناعا  قطاع

فى مصر فى استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية  9الرؤية االستراتيجية لمتنمية الصناعيةوتتمثل 
فى " أن تصبح مصر دولة رائدة صناعيًا فى الشرق اأوسط وشمال أفريقيا، ومركزًا إقميميًا وعالميًا  2131

لمتصدير، ومنطقة جذ  ل ستثمارا  اأجنبية وذلك فى إطار االقتصاد المبنى عمى المعرفة بما يساىم 
ايقميمية المتوازنة وتحقيق معدال  نمو مطردة فى الناتج المحمى ايجمالي". وقد  فى تحقيق التنمية

أىتم  االستراتيجية بدعم الصناعا  ذا  المحتوى المعرفى والتكنولوجى المرتمه، والتوسه فى خدما  
 المراكز التكنولوجية الصناعية.

 
، وكاان مان أىام ركائزىاا 2125حتى عام  2كما قام  وزرارة الصناعة بواه استراتيجية لمتنمية الصناعية

التحول التدريجى فى ىيكل االنتال الصناعى المصرى تنتقل بو من اأنشطة القائمة عمى استخدام الماوارد 
بنـــاا القـــدرة الطبيعياااة إلاااى التكنولوجياااا المتوساااطة، وأخيااارًا الصاااناعا  عالياااة التكنولوجياااا، وذلاااك بيااادو 

 فيو اينتال والصادرا  عمى التكنولوجيا المتقدمة. وىى المرحمة التى يعتمد االبتكارية

                                                           
1
 .8131ؼإ٠  ِيؽ  –(، ألقدؽألت١د١  ألٌد١ّٕ  ألٌّكدعألِ  8112ٚؾألؼل ألٌدط ١ظ ٚألٌّد)بؼ  ٚألالصالذ ألإلظألؼٞ )  

8
 .8112/8112(، ألقدؽألت١د١  ٚؾألؼل ألٌدد)ؼل ٚألٌيٕ)ػ  ٌدؼؿ٠ؿ ألٌد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١  ٚألٌدد)ؼل ألٌط)ؼخ١  8112ٚؾألؼل ألٌدد)ؼل ٚألٌيٕ)ػ  )  
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 تحديات الصناعة المصرية  8-0

من خ ل  أىم التحدياتويمكن رصد  باالبتكارتعانى الصناعة المصرية من بعض التحديا  والتى ترتبط 
 :9الدراسا  السابقة

حتوى ومنخماة المالصادرا  المعتمدة عمى الموارد الطبيعية  فىىيكل الصادرا  الصناعية يتركز  -9
 .2197فى عام % 9تتجاوز نسبة الصادرا  ذا  المحتوى التكنولوجى عن  حيث لم، التكنولوجى

 عدم م ئمة ناتج العممية التعميمية لنوعية الميارا  المطموبة لمقطاع الصناعى.  -2
والوسيطة ومازال ىيكميا مرتكزًا عمى سبه صناعا  تركز ىيكل الصناعة في الصناعا  االستي كية  -3

أساسية تتمثل في صناعا  )النسيج والمواد الاذائية والمشروبا  واأثاث، والصناعا  التعدينية، 
 والصناعا  الكيمائية، والمعادن اأساسيةا ومعظميا صناعا  تقميدية محدودة المكون التكنولوجى.

 والقدرا  التكنولوجية.تدنى اأنماق عمى البحث والتطوير  -4
عمى  تركز التكنولوجيا في مصروت اعو المحتوى التكنولوجى والمعرفى في الصناعة المصرية. -5

الصناعا  التقميدية كالمنسوجا  والاذائية واأثاث والخام والسيراميك دون التركيز عمى مراكز مناظرة 
 تم انشاء التجارة والصناعةتطورًا كايلكترونيا ، ولكن حاليًا وفقًا لسياسة وزارة  لمصناعا  اأكثر

 ، واينتال اأنظو، والرخام.الصناعا  اليندسية، وااللكترونيا  امني  في مجاال كز تكنولوجيا امر 
 عدم التزام المنتجا  المحمية بالمعايير القياسية العالمية. -6
 الماافة لمسمه الصناعية.انخماض نصي  المرد من القيمة  -7
 تطبيق نتائج صعوبة إلى يؤدي امم والخدمية، الصناعية المؤسسا  البحث والتطوير في غيا  ثقافة -8

 .واالبتكار المعرفة إنتال إمكانا  تراجه ثم ومن المجاال ، ىذه والتطوير في البحث
ناحية،  منا البحثية الخدما    عرض) والتطوير البحث مؤسسا  بين والتعاون االرتباط   اعو -9

 .ناحية أخرى منا البحثية الخدما  عمى الطم ) المدني المجتمه   ومؤسسا    اينتاجية والشركا   
 عدم جاىزية العديد من الصناعا  الستيماء متطمبا  التكنولوجيا النظيمة وقوانين البيئة والجودة. -91
وال  اأجنبياة الادول مان" المفتاح تسميم"  كنولوجياا ت عمى كمياً  اعتماداً  الناجحة الصناعا  تعتمد -99

 المحمية. البحثية المؤسسا  من والتطوير بالبحوث تعترو
       البحااااوث عمااااى اينماااااق عمااااى قااااادرة غياااار يجعميااااا والمتوسااااطة الصااااايرة الصااااناعا  حجاااام صااااار -92

 .والتطوير
 

                                                           
1
 :رُ إػذاد٘ب ثبٌشعٛع إٌٝ  

 .11-21ٌٍّؼؽ  ( ، ص ص ِٚكدطعَ  -ِٕدح -(، ألقدؽألت١د١  ألٌبسث ألٌؼٍّٝ  ٟ ِيؽ )ٔسٛ بٕ)ء ِددّغ ِبدىؽ8115ٚؾألؼل ألٌبسث ألٌؼٍّٝ ) -

 .31-82، ص ص 8131-8115( ، ألالقدؽألت١د١  ألٌم١ِٛ  ٌٍؼٍَٛ ٚألٌدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ 8115ٚؾألؼل ألٌدؼ١ٍُ ألٌؼ)ٌٝ ٚألٌبسث ألٌؼٍّٝ ) -

 .5ص (، " ألٌك١)ق  ألٌيٕ)ػ١   ٟ ِيؽ: بٕ)ء ألٌّكدمبً"، ِاؽٚع أٚؼألق بسث١ ، شؽو)ء ألٌد١ّٕ ، ألٌم)٘ؽل،8113ػبٍٗ ػبع ألٌٍ ١ف ) -

 (، تمؽ٠ؽ ِئشؽ ألٌّؼؽ   ألٌؼؽبٝ.8112ِئقك  ِسّع بٓ ؼألشع ألٌّىدَٛ ٌٍّؼؽ   )  -
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 في مصر:  الراىن لالبتكار في الصناعة في استراتيجيات التنمية المستدامةتقييم الوضع  8-8
العقـد  2196-2117والتاى اعتبار  المتارة مان  8106 -8115واالبتكـار العممـي اسـتراتيجية البحـث . أ

 فاي العماوم القادرا  العمماي، وتحساين البحاث خطاة لتطاوير تام وااه، واالمصـر  لمعمـوم والتكنولوجيـ
 .واالبتكار والموارد البشرية وقد أىتم  ىذه الخطة بالتكنولوجيا واالستثمار والتكنولوجيا

يعاداد  2131 مصار رؤياة إطاار اامن وىاى 8131والتكنولوجيا واالبتكـار قومية لمعموم استراتيجية  .  
لتحقياق التنمياة المساتدامة وتحساين الجاودة، وزياادة و  قاعدة عممية وتكنولوجية فاعمة قاادرة عماى االبتكاار

 وتشااامل 9التكنولاااوجى واالباااداع المجتمعاااىالتنافساااية لمصاااناعة الوطنياااة واالنتقاااال إلاااى مرحماااة االبتكاااار 
 التعمااايم لمؤشااارا  ونوعيااااً  كميااااً  وتقييمااااً  مصااار، العمماااي فاااي البحاااث لوااااه ممصااا ً  وصاااماً  االساااتراتيجية

 . العممي البحث مؤسسا  وأداء ،والتطوير ونواتجو البحث العالي ومدخ  
مصار والاذى وااعتو اساتراتيجية العماوم والشكل التالى يواح ىيكل نظاام العماوم والتكنولوجياا واالبتكاار فاى 

 والتكنولوجيا واالبتكار.
 نظام العموم والتكنولوجيا واالبتكار فى مصر: (0-8شكل رقم )

 

 
 .11، ص 8131-8115(، ألالقدؽألت١د١  ألٌم١ِٛ  ٌٍؼٍَٛ ٚألٌدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ 8115ٚؾألؼل ألٌدؼ١ٍُ ألٌؼ)ٌٝ ٚألٌبسث ألٌؼٍّٝ ) ألٌّيعؼ:

                                                           
1
 (، ألالقدؽألت١د١  ألٌم١ِٛ  ٌٍؼٍَٛ ٚألٌدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ، ِؽخغ قبك غوؽٖ.8115ٚؾألؼل ألٌدؼ١ٍُ ألٌؼ)ٌٝ ٚألٌبسث ألٌؼٍّٝ )  
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اساااتراتيجية العماااوم التكنولوجياااا  المساااارا  الرئيساااية والمجااااال  التاااى ركاااز  عميياااا ويوااااح الجااادول التاااالى
 .2131 واالبتكار

 8131استراتيجية العموم التكنولوجيا واالبتكار  الرئيسية والمجاالت التى ركزت عمييا تالمسارا :(0-8جدول رقم )
البحـث  فـي واالبتكـار لمتميـز وداعمـة محفـزة بيئـة . اسـتحداث0

 المجتمعـات المحميـة، فـي لمجميع الشاممة التنمية لتشجيع العممي
 الدولية لتحقيق الصدارة الجديدة المعارف وتوليد

  لممساىمة وتوطينيا التكنولوجيا ونقل المعارف، . توليد8
 االقتصادية-االجتماعية في التنمية

  والتشريعا  العممي البحث سياسا 
 التحتية والبنية البشرية الموارد وتطوير دعم 
 والتكنولوجيا العموم في العالمية الصدارة تحقيق 
 والشراكا  العممي البحث في االستثمار 
 العممية والثقافة التعميمية والصناعة العممي البحث 
 الدولي التعاون 

 الطاقة 
 المياه 
 الصحة 
 والزراعة الاذاء 
 البيئية؛ والحماية الطبيعية الموارد 
  المستقبمية والعموم التكنولوجية التطبيقا 
  االستراتيجية الصناعا 
  واالتصاال  المعموما  تكنولوجيا 
 التعميم 
 االجتماعية والقيم ايع م 
 والتجارة االستثمار 
 

 ، ِيؽ. 8131(، ألالقدؽألت١د١  ألٌم١ِٛ  ٌٍؼٍَٛ ٚألٌدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ 8115ألٌّيعؼ: ٚؾألؼل ألٌدؼ١ٍُ ألٌؼ)ٌٝ ٚألٌبسث ألٌؼٍّٝ)

 
  8131االبتكار فى استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  .  

منيا  المحور النالثعشرة محاور ويختص  2131تبن  استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
مجتمعاً  2131أن يكون المجتمه المصرى بحمول  والذى يسعى إلى " 9بالمعرفة واالبتكار والبحث العممى

ًا لمعموم والتكنولوجيا والمعارو، ويتميز بوجود نظام متكامل يامن القيمة التنموية ومنتج مبدعًا ومبتكراً 
أىداو وتتمثل  ل بتكار والمعرفة، ويربط تطبيقا  المعرفة ومخرجا  االبتكار باأىداو والتحديا .

 .في الجدول التالى 2131حتى عام  واالبتكار المعرفة
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8131 عام حتى واالبتكار المعرفة أىداف: (8-8رقم ) جدول  
 اليدف االجرااات

تييئة البيئة التشريعية واالستثمارية والتمويمية وتوفير البنية 
 اأساسية

نتاج المعرفة  تييئة بيئة محفزة لتوطين وا 

 تشجيه اينتال ايبداعي -
 التنموية  الروابط بين االبتكار واالحتياجا  زيادة -
 العالي والبحث والتطويروالتعميم  تطوير التعميم اأساسي -

 تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل لالبتكار

 العمل عمى زيادة المنتج المعرفي لمقطاعا  ذا  اأولوية
 المكون المحمي رفه 

 المعرفة ومخرجات االبتكار باألولويات ربط تطبيقات

 .8131ؼإ٠  ِيؽ  -ألٌد١ّٕ  ألٌّكدعألِ (، ألقدؽألت١د١  8112ٚؾألؼل ألٌدط ١ظ ٚألٌّد)بؼ  ٚألإلصالذ ألإلظألؼٜ ) ألٌّيعؼ:   
 

 : 9االبتكار ترتبط بالصناعة وتشمل كما تتامن  االستراتيجية مجموعة من البرامج لتطوير
 واالبتكار  المعرفة بتمكين الصمة ذات والتشريعات القوانين وتطوير . مراجعة0

 مختمو في واالبتكار بالمعرفة المتعمقة والقوانين التشريعا  لكافة شاممة مراجعة يتامن إجراء     
 واينماق والجمركية الاريبية الحوافز ومنظومة واالستثمار العممي والبحث كالتعميم العالي القطاعا 
 القطاع من ك ً  يام مجتمعي حوار خ ل من ذلك يتم ويمكن أن. المكرية الممكية وحماية الحكومي
 واالبتكار المعرفة محمزة ينتال بيئة تكوين في يسيم بما المدني والمجتمه الخاص

 
 :  ومن ضمن العناصر األساسية لمبرنام:

o واالبتكار المعرفة منتجات حقوق حماية مبدأ لتمعيل تنميذىا وآليا  المكرية الممكية تشريعا  مراجعة 
 .العممي والبحث

o العمماي البحاث فاي االساتثمار عند المستثمرين لتشجيه حوافز منح يتم بحيث االستثمار قانون مراجعة 
 .عمميم مجال في والتطوير البحث مجاال  في أرباحيم من أدنى حد استثمار عى إعادة وتحميزىم

o الااوظيمي مساامال فااي الترقااي مسااار ااامن االبتكااار دمااج يااتم بحيااث الجامعااا  تنظاايم تشااريعا  مراجعااة 
 .االبتكار مجال في الدور األكاديمي لتشجيه

o ــااات مــنح يااتم بحيااث االسااتثمار لمنظومااة والحاكمااة الاااريبية التشااريعا  مراجعااة  عنااد ضــريبية إعف
 .منو العائد أو البحثي االستثمار حجم حيث من المخاطر عالية في المجاال  واالستثمار البحث

o العالي التأثير ىذ والبحني االبتكاري اإلنتاج تحفيز يتم بحيث العالي التعميم تشريعا  مراجعة. 
o فااي الحااق البحثيااة والمؤسسااا  الجامعااا  فااي لممبتكاارين تتاايح بحيااث العممااي البحااث تشااريعا  مراجعااة 

 .والبحثية اأكاديمية بمسئولياتيم دون ايخ ل الشركا  تأسيس

                                                           
 . 12-15ألٌّؽخغ ألٌك)بك، ص ص   1
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o الصناعة في المحمي المكون وحماية تحميز يتم بحيث الجمارك لمنظومة الحاكمة التشريعا  مراجعة. 
o والخاااادما  والمنتجاااا  لمشاااركا  اأولوياااة إعطااااء يااااتم بحياااث والمزايااادا  المناقصاااا  قاااانون مراجعاااة 

 .الوطنية
 
عادة تطوير. 8  :واالبتكار المعرفة منظومة ىيكمة وا 

 الحوكماة قواعد وتطبيق ىيكمتيا إعادة خ ل من واالبتكار المعرفة منظومة إدارة كماءة ييدو إلى رفه    
 .   الرشيدة

 :  ومن ضمن العناصر األساسية لمبرنام:
o الخطااااط مخرجااااا  كافااااة بااااين والتنساااايق الااااربط خاااا ل ماااان االبتكااااار فااااي اأولويااااا  خريطااااة رساااام 

 .والقطاعي القومي المستويين واالستشرافية، وعمى المستقبمية والدراسا 
o العممااي والبحااث والجاامعي والمنااي الجااامعي قبال بااالتعميم المعنّياة الااوزارا  باان التاام التكاماال تحقياق 

دارة بحوكماة يتعمق فيا الموارد استا ل وتحسن المؤسسية رفه الكماءة يتم بحيث  العمال وتطاوير وا 
 .واالبتكاري والتعميمي والبحثي والمعموماتي العممي

 
 المجتمع في والمعرفة االبتكار نقافة لغرس شامل برنام: . تبني3

 خا ل مان والمجتماه الانشء لادى االبتكاار ثقافاة وتنمياة ايباداعي التميكار عماى ييادو إلاى التشاجيه    
 .والتوعوية التحميزية المبادرا  من حزمة طريق عن بالتنشئة المعنية بين الجيا  التكامل تحقيق

 
 :  ومن ضمن العناصر األساسية لمبرنام:

o القومية اأولويا  لخدمة وتطويرىا المواى  لدعم المدارس في االستكشافية المراكز إحياء إعادة. 
o ايباداعي التمكيار عماى تشاجه التي واأدوا  اأسالي  تطبيق في والتوسه التعميمية المناىج تطوير 

 .االبتكار نقافة وتنمية
o محمياة كاوادر وتطاوير يعاداد االبتكاار إدارة مجاال فاي المتخصصاة اأكاديمياة البارامج فاي التوساه 

 .مؤىمة
o  االبتكار. وأىمية بمميوم الوعي لنشر النجاح قصص لتناول إع مية مساحا  تخصيص 
o الخاص القطاع مه بالتعاون اأولوية ذا  القطاعا  في االبتكار ومسابقات جوائز من عدد إط ق 

 .االبتكار عمى لمتشجيه
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  االبتكار عمى والمتوسطة الصغيرة الشركات لتحفيز شامل برنام: . تطوير4
 االبتكاار عماى القادرة لياا تتايح والمتوساطة الصاايرة لمشاركا  وممكناة محمازة بيئاة ييادو البرناامج لتييئاة

 لممناتج المااافة والقيمة التنافسية الميزة تعظيم في يسيم بما القومية باأولويا  منو وربطو العائد وتعظيم
 .المحمي

 :  ومن ضمن العناصر األساسية لمبرنام:
o الماافة لممنتج والقيمة التنافسية الميزة لتعظيم اأولوية ذا  المجاال  في االبتكارية التجمعات إنشاء 

 .المحمي
o االبتكار من والمتوسطة الصايرة الشركا  لتمكين األعمال ريادة حاضنات إنشاء. 
 
  االبتكار وتحفيز دعم في الخاص والقطاع الدولة بين الشراكة . تفعيل5

 وتييئاة االبتكاار فاي االساتثمار حجام لتعظايم الخااص والقطااع العاام القطااع نيبا الشاراكة ييادو لادعم
 .السوق الحتياجا  المعرفي المخرل تطويه جان  إلى الممكنة، الظروو

 :  ومن ضمن العناصر األساسية لمبرنام:
o االبتكار. عمى الخاص القطاع لتشجيه والتسويقية التمويمية المحمزا  من حزمة تبني 
o نيبا لماربط وذلاك الخااص، القطااع وبان والبحثياة اأكاديمياة المؤسساا  نيبا الشاراكا  فاي التوساه               

 .واحتياجا  السوق المعرفة مخرجا 
 
 لمرصد المصر  لمعموم والتكنولوجيا واالبتكارا . ث

أكاديمية البحاث العمماى والتكنولوجياا بانشااء المرصاد المصارى لمعماوم والتكنولوجياا واالبتكاار فاى قام      
ويعااد المرصااد ركياازة أساسااية لمساااعدة  ،9تعزيااز تنميااة االقتصاااد القااائم عمااى المعرفااةل  2194 فبراياار عااام

دارة أنشاطة العماوم والتكنولوجياا وذلاك مان  واالبتكاار صانعي القرار في واه السياسا  وتحميل وتخطيط وا 
 خ ل:
  تزوياد صااانعي القارار بالبيانااا  واالتجاىااا  الحديثاة لمعمااوم والتكنولوجيااا واالبتكاار وذلااك لممساااعدة

دا  رة سياسا  العموم والتكنولوجيا واالبتكار.في تحميل، وتخطيط، وتمويل، وا 
 الدولية. يريتصميم وقياس وتحميل وتطوير مؤشرا  العموم والتكنولوجيا واالبتكار باستخدام المعا 
  انشاء مجموعة من المؤشرا  المركبة لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار لقياس المماىيم المتعددة اأبعاد

 .لمعموم والتكنولوجيا
  التطور العممي والتكنولوجي في مصر.رصد 
 .رصد وتقييم سياسا  العموم والتكنولوجيا واالبتكار 

                                                           
1
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  قياااس أداء المراكااز البحثيااة والجامعااا ، بجاناا  قياااس احتياجااا  الشااركا  الصااناعية ماان البحااث
 العممى.

 دراسا  ميدانية عمى العموم والتكنولوجيا واالبتكار. 
   الصمة بالعموم والتكنولوجيا واالبتكارالتعاون الدولى فى المشروعا  ذا. 

 

بدعم المبتكرين لممشاركة في المعارض والمؤتمرات والمسابقات الدولية كما تيتم أكاديمية البحث العمماى 
 طاا   الماادارس والجامعااا  وذلااك ماان خاا ل تبنييااا وتشااجيعيا ل بتكااارا  واالختراعااا  المصاارية المتمياازة

رة والمتوساااطة، وياااتم عراااايا فاااي المعاااارض المحمياااة والدولياااة لتشاااجيه والتاااي تعاااد ناااواة لمصاااناعا  الصااااي
 الباحثين من الجامعا  والمعاىد عمى االبتكار، وتقديم الدعم المالى ليم وذلك من خ ل:

   المؤتمرا  والندوا  وورش العمل والدورا  التدريبية داخل مصردعم جزئى لتنظيم 
  دعم سمر الباحثين المصريين لحاور أنشطة عممية خارل مصر 
 دعم الباحثين والطمبة الموىوبين المشتركين فى مسابقا  عالمية من مختمو الجامعا  والمدارس. 

 
 81060حاالت تكريم أكاديمية البحث العممى لمطالب في عام 

 السرطان. مجال في الدولية بالمسابقة عممي بحث بأفال المائزة كارم نانسي الطالبة تكريم -
 .لممااء اأمريكية ناسا وكالة من تميز شيادة عمى الحاصمة حسن إييا  رناء الطالبة تكريم - 
 .الحميم عبد وعمي الحميم، عبد عمر: ىما الروبوتيكس بمجال الميتمين المبدعين من اثنين تكريم -
 45 دورتااااو فااااى واالختااااراع ل بتكااااار الاااادولى جينيااااو معاااارض بجااااوائز المااااائز المصاااارى المريااااق تكااااريم - 

 ا.برونزية 6و فاية 3و ذىبية 5) ميدالية 94 عمى حاصمين وباحثا طالبا 94 وعددىم بسويسرا،
 .والتكنولوجيا العممي البحث أكاديمية من جنيو م يين 7 با الط   مشروعا دعم  -
 أوئاااال والتشااااجيعية، وكااااذلك والتمااااوق والاااارواد والتقديريااااة النياااال بجااااوائز المااااائزين ماااان عالماااااً  986 تكااااريم -

 .2195،2196 لعام الخريجين
 بحااوث بمعياد المعاوناة والييئاة بالباااحثين الخاصاة البحثياة لممخرجاا  التميااز مساابقة فاى الماائزين تكاريم -

 .ايلكترونيا 
 
 تحديات االبتكار في الصناعة المصرية:  8-3

التى تواجو االبتكاار فاي مصار ومعظمياا  أىم التحدياتعرا  استراتيجية التنمية المستدامة لمصر      
 :2مرتبطة بالصناعة ومن أبرز التحديا  ما يمى

                                                           
1
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8
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 المتعمقة التشريعا  مما يتطم  ارورة مراجعة االبتكار؛ وحماية لتحفيز التشريعية المنظومة . ضعف0
 الممكياة وحماياة الحكاومي، واينمااق والجمركياة، الااريبية الحاوافز ىيكل وتطوير وحماية االبتكار بتحميز
 .االبتكار محمزة عمى بيئة إلى لموصول المكرية

 فاي العمماي البحاث م خرجاا  مان االساتمادة وعادم واالبتكـار المجتمـع احتياجـات بـن التنسـيق ضـعف .2
 .المجتمه المصري منيا ي عاني التي اأساسية التحديا  مواجية

 القومية اأولويا  عمى تحديد  القطاعي التخطيط يركز أن البد حيث القطاعي؛ التخطيط كفااة عدم .3
 واالساتدامة التنافساية مان مرتماه مساتوى لتحقياق العمماي والبحاث والمعرفاة بمنظوماة االبتكاار وربطياا

 .االستراتيجية والقطاعا  لمصناعا 
 المنااىج فاي التطاّور رباط عادم إلاى أدى ماا واالبتكـار؛ المعرفـة بـن لمـربط متكاممـة آليـة وجـود عـدم .4

 عماى االعتمااد إلاى بادوره ىاذا أدى وقاد .المجتمعاي أو الماادي العائاد ذي بانتاال االبتكاار التعمايم وأساالي 
 .كبير بشكل المستوردة التكنولوجيا

 المخّصصاة اينمااق نسابة ااعو بساب  وذلاك لالبتكـار؛ والتمويميـة االقتصـادية الحـوافز كفايـة عـدم .5
 إنتاال عماى ىسامب أثار لاو كاان امام اأنشاطة لياذه المخّصاص التمويال والتطاوير وتواااه العمماي لمبحاث
 .االبتكار

بالنسابة  وتاتكمم ارتمااع نتيجاة وذلاك وتسـويقو؛ االبتكـار عمـى والصـغيرة المتوسطة الشركات قدرة ضعف.6
 التمويمية. لقدرتيا

 واالبتكار بالمعرفة النيوض تواجو التي التحديا  أصع  من ويعد المجتمع؛ في االبتكار نقافة ضعف. 7
 فاي أو التنشائة، فاي االبتكاار ثقافاة غارس عادم مان متوارثاة كنتيجاة يظيار فى الصناعة المصارية ، حياث

 .ايبداعي والتقدير في التحميز أو المدارس، في المواى  احتاان
 المكرية الممكية قانون تمعيل محدودية اوء في وذلك وحمايتيا الفكرية الممكية بأىمية الوعي ضعف. 8
  مصر.  في
 
 تحميل حالة االبتكار في الصناعة المصرية: 8-4
يتنااااول ىاااذا الجااازء تحميااال حالاااة االبتكاااار لقطااااع الصاااناعة المصااارية مااان خااا ل االعتمااااد عماااى بعاااض    

عماااى البحاااث العمماااى والتطاااوير التكنولاااوجى المؤشااارا  المرتبطاااة بالصاااادرا  عالياااة التكنولوجياااا واينمااااق 
 . بالصناعة المرتبطة المرعية والمؤشرا  العالمى االبتكار مؤشروبراءا  االختراع، و 

 
 إلى اجمالى صادرات الصناعات التحويمية: امؤشر نسبة الصادرات عالية التكنولوجي 8-4-0
بااين البحااث العممااى والتطااوير التكنولااوجى واالبتكااار والقاادرة  اتااربط الصااادرا  الصااناعية عاليااة التكنولوجياا 

 البحاث عمى القائمة المنتجا  ىى تمك المتقدمة منتجا  العالية التكنولوجياال التنافسية لمصادرا . وتعتبر
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بماااا  نسااابة صاااادرا  مصااار عالياااة التكنولوجياااا إلاااى إجماااالى صاااادرا  قاااد و المتقااادم واالبتكاااار.  والتطاااوير
وىااى نساابة منخماااة جاادًا وخاصااة بمقارنتيااا باابعض الاادول  2196% فااي عااام 1,5التحويميااة الصااناعا  

مماا يعكااس  %5,3جنااو  أفريقياا و ، %93,5لبرازيال ، وا%3,7الماار  و %، 9,9حياث بماا  فااي االردن 
وأن الصاااناعة   انخفـــاض المحتـــو  التكنولـــوجى واالبتكـــار فـــي الصـــادرات الصـــناعية المصـــريةاساااتمرار 

المصرية مازال  تعانى من اعو القدرة التنافسية لمسمه ذا  المحتوى التكنولوجى والمبتكرة بالنسبة لمدول 
 عمى الرغم من الجيود التى بذل  فى االبتكار. اأخرى التى تم  المقارنة بيا

 
 فى مصر الصناعات التحويميةالصادرات عالية التكنولوجية إلى اجمالى صادرات  نسبة :(3-8جدول رقم )

 8106-8104 خالل الفترةمقارنة ببعض الدول  
 )%( 

 4116 4115 4112 اٌج١ـــــــــــــــــــــــبْ

 1,5 1,2 1,3 ِظش

 1,1 1,2 1,5 األسدْ

 3,2 3,5 5,3 اٌّغشة

 13,5 18,3 11,2 اٌجشاص٠ً

 5,3 5,1 5,1 عٕٛة أفش٠م١ب
World Bank   ) 2017(, World Development Indicators. 

 
 نسبة اإلنفاق عمى البحث العممى والتطوير التكنولوجى من النات: المحمى االجمالى 8-4-8

فاى عاام  9فى مصر من النااتج المحماى االجماالى بما  أن نسبة اأنماق عمى البحث العممى والتطوير    
%، وكورياا الجنوبياة 2,9وىى ال تزال نسبة منخماة فى مصر مقارنة بالصين   %1778حوالى  2195
إال أنااااااو ماااااان المتوقااااااه زيااااااادة ىااااااذه النساااااابة تطبيقااااااًا لمدسااااااتور %  9,2%، والبرازياااااال 3,8%، الينااااااد 4,2

   % عمى اأقل من إجمالى الناتج المحمى ايجمالى.9لتصل إلى  22194المصرى
 
 الصناعة التحويميةالشركات المبتكرة فى  8-4-3
الشااركا  المبتكاارة  فااى الصااناعة التحويميااة موزعااة حساا  حجاام الشااركا   ةيواااح الجاادول التااالى نسااب   

لشااااركا  اى جمااااال، ويتاااااح منااااو ان ارتماااااع نساااابة إ2194و 2191ونااااوع االبتكااااار فييااااا خاااا ل عااااامى 
ممااا  2194م % فااي عااا9,4% مقارنااة 35,5حيااث بمااا   2194فااي مصاار فااي عااام الصااناعية المبتكاارة 

فاي   ولكان ىاذه النسابة مازالا  منخمااة وان تحسان  حياث تتراوحا .تحساين االبتكاارلجيود اليشير زيادة 
 الشـركات الكبيـرةالمبتكارة  فاي الصاناعية الشاركا    تتركاز كماا ، 3%61-%31الدول الناشئة والمتقدماة 

                                                           
1
 .8131، تمؽ٠ؽ أل١ٌٛٔكىٛ ٌٍؼٍَٛ زدٝ (8115) ِٕظّ  ألمُِ ألٌّدسعل ٌٍدؽب١  ٚألٌؼٍَٛ ٚألٌثم)    

8
 .18( ِٓ ألٌفيً ألمٚي ٌٍب)ب ألٌث)ٔٝ، ص83(، ألٌّ)ظل )8111ظقدٛؼ خّٙٛؼٞ ِيؽ ألٌؼؽب١  ، )  
3
 .  96ص ،مرجع سابق ،(2117)العربية المنطقة في الشاملة المستدامة للتنمية االبتكار سياسة االسكوا،  
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المبتكارة  فياى مازالا  منخمااة مماا الصايرة  لشركا  جميه انواع االبتكارا  أما نسبةوذلك عمى مستوى 
 المبتكرة.  والمتوسطة الصايرة لمشركا  المحمزة يتطم  ارورة تييئة البيئة

 
 8104 و 8101 عامىالشركات المبتكرة في الصناعة التحويمية في مصر خالل ة نسب :(4-8جدول رقم )  

)%( 

 البيان
 ىاالبتكار التسويق االبتكار التنظيمى ابتكار العمميات ابتكار المنتجات الشركات المبتكرة

8101 8104 8101 8104 8101 8104 8101 8104 8101 8104 

 25,5 6,5 21,6 3,7 33,4 8,3 25,9 6,9 35,5 9,4 إجمالى الشركات الصناعية

 59,4 94,9 63,3 7,8 73,7 24,8 58,2 97,7 74,9 26,2 الكبيرة

 44,2 7 45,4 6,6 62,3 99,7 47,4 9,7 65,2 94,4 المتوسطة

 22,6 6,6 96,8 2,4 29,2 6,6 22,7 3,6 39,3 6,8 الصغيرة
  

UNESCO, Institute for Statistics, Summary Report of the Data Collection UIS Innovation, (March 

2017), Information Paper N. 37, Canada. . 

 

 لممقيمين وغير المقيمين االختراعبــــرااات  8-4-4
تعد براءا  االختراع المسجمة لمدولة دليً  عمى قدرتيا التكنولوجية، وكان  النسبة اأكبار مان باراءا       

لممتقااادمين مااان غيااار المقيااايمن بمصااار وتمثااال حاااوالى   9االختاااراع الممنوحاااة مااان مكتااا  االبتكاااار المصااارى
ماااان إجمااااالي طمبااااا  البااااراءا ، فاااى حااااين أن نساااابة طمبااااا  بااااراءا  االختااااراع  2196% فاااى عااااام 83,8

، ونسااابة قميماااة لمراكاااز الشـــركات او بمبـــادرات فرديـــة%، ومعظااام االبتكاااارا  مااان 96,2لممصاااريين حاااوالى 
صاااريين فاااى االبتكاااارا ، وبتحميااال باااراءا  االختاااراع البحاااوث والجامعاااا . مماااا يااادل عماااى تماااوق غيااار الم

الممنوحة وفقًا لمتخصص العممى ي حظ أن النسبة اأعمى لمبراءا  في مجال االحتياجا  اينسانية بنسبة 
% والكيرباااء 9,2%، فااي حااين كاناا  أدنااى نساابة لمنساايج والااورق 22,9% تمييااا  لمكيمياااء والمماازا 32,6

% من االبتكارا  51ة فى آلية تحويل براءا  االختراع إلى الجياز حوالى كما أن ىناك فجو واالتصاال . 
ولذلك ينباى أن يتم التركيز عمى القطاعا  ذا  اأولوياة بماا يخادم االقتصااد  .2194ال يتم تسويقيا فى 

 المصرى وبما يحقق أىداو التنمية المستدامة. 
 
 

                                                           
1
 .، ِيؽ  ٟ أؼل)َ( 8112 ِ)ؼـ) زي)ءألٌدٙ)ؾ ألٌّؽوؿٜ ٌٍدؼبئ  ألٌؼ)ِ  ٚألم  
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   المرتبطة بالصناعة:مؤشر االبتكار العالمى والمؤشرات الفرعية  8-4-5
يعكس ىذا المؤشر مدى إدراك الدول أىمية دور االبتكار كمحرك لمنمو االقتصادى، ويصنو الدول      

حساا  قاادرتيا االبتكارياااة والمخرجااا  المتحققاااة منيااا، وياااتم حسااابو وفقاااًا لمؤشاارين فااارعيين ىمااا: مااادخ   
ورأس المال البشارى والبحاوث والبنياة التحتياة، االبتكار والذى يقوم عمى خمسة ركائز تشمل ) المؤسسا ، 

تطااور اأسااواق واأعمااالا، والمؤشاار المرعااى لمخرجااا  االبتكااار ويااام ) مخرجااا  المعرفااة والتكنولوجيااا 
 .9والمخرجا  ايبداعيةا

 2197-2196الجااادول التاااالى يوااااح ترتيااا  مصااار فاااي مؤشااار االبتكاااار العاااالمى وركاااائزه خااا ل المتااارة و 
 مى: ويتاح منو ما ي

حيث جاء  مصار  ،إال انو مازال متأخر 2197تأخر ترتي  مصر فى مؤشر االبتكار وأن تحسن فى  -
وىاى قيماة منخمااة أيااا، ويرجاه  26، كما أن قيماة المؤشار لام تتايار 2197فى عام  915فى المرتبة 

رجاا  المعرفاة الترتي  والقيمة فى مؤشرا  مخرجا  االبتكار ) لتاأخر ترتيا  وقيماة مؤشار مخ تأخرلذلك 
والتكنولوجيااا و المخرجااا  ايبداعيااةا و مؤشاارا  ماادخ   االبتكار)لتااأخر ترتياا  وقيمااة بعااض مؤشااارا  

 المؤسسا  وتطور السوق واأعمال التجاريةا.  
 (8107 -8106ترتيب مصر في مؤشر االبتكار العالمى وركائزه خالل الفترة ): (5-8جدول رقم )
 المؤشر

 
 دولة( 088) 8107 دولة( 040) 8106

 القيمة الترتيب القيمة الترتيب
 86 015 86 017 االبتكار العالمى
 0973 97 8178 98 مدخالت االبتكار

 41,4 929 39 923 المؤسسا 
 26,9 82 27,3 82 رأس المال البشرى والبحوث

 38,4 93 38,3 82 البنية التحتية
 36,7 917 34,2 991 تطور السوق

 29 921 21 922 التجارية تطور اأعمال
 3877 016 3078 017 مخرجات االبتكار

 97 93 98,5 94 مخرجا  المعرفة والتكنولوجيا
 29,6 97 29,8 97 المخرجا  ايبداعية

Source: Cornell University, INSEAD, WPIO )2016, 2017(, The Global Innovation Index  

وٍّ) و)ْ غٌه أ ضً. 51ألؼتفؼت ألٌم١ّ  ػٓ ( ٚوٍّ) 111-1ل١ّ  ألٌّئشؽ تدؽألٚذ )  

 
لمزيااد ماان التحمياال تاام االعتماااد عمااى الترتياا  والقيمااة لاابعض المؤشاارا  المرعيااة لمؤشاار االبتكااار العااالمى 

 . 2197-2196لمصر والمرتبطة بالصناعة خ ل المترة 

                                                           
1
 Cornell University, INSEAD, WPIO (2017(, The Global Innovation Index.  
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  8107-8106خالل الفترة  مصر فى بالصناعة والمرتبطة لمؤشر االبتكار العالمى الفرعية المؤشرات :(6-8) جدول
 

 اٌّؤشش

 
 دٌٚخ( 141) 4112 دٌٚخ( 121) 4116

 

 ػؼف لٛح اٌم١ّخ اٌزشر١ت اٌم١ّخ اٌزشر١ت

  * 61.6 91 61.4 91 رطٛس ث١ئخ االػّبي

  * 18,1 33 22,8 52 قٌٙٛ  ألٌبعء  ٟ ألمػّ)ي ألٌدد)ؼ٠ 

 •  31,5 12 32,1 111 قٌٙٛ  زً ألمػك)ؼ

 •  58,1 111 52,1 111 ألٌضؽألئ قٌٙٛ  تكع٠ع 

 •  41,1 141 41,1 144 رطٛس األػّبي اٌزغبس٠خ

  * 66,9 21 66,6 61 ألٌؼّ)ٌ  وث١ف  ألٌّؼؽ   %

ألإلٔف)ق ألإلخّ)ٌٟ ػٍٝ ألٌبسث ٚألٌد ٠ٛؽ ٌٍاؽو)ت ألٌدد)ؼ٠  ِٓ ألٌٕ)تح ألٌّسٍٝ 

 1 24 1,1 62 ألإلخّ)ٌٟ %

 • 

 •  6,4 26 1,1 26 ألٌّّٛي ِٓ ألٌاؽو)ت ألٌدد)ؼ٠  %ألإلٔف)ق ألإلخّ)ٌٟ ػٍٝ ألٌبسث ٚألٌد ٠ٛؽ 

 •  46,9 14 42,6 14 سأط اٌّبي اٌجششٜ

 •  6,1 16 6,1 15 ألالٔف)ق ػٍٝ ألٌدؼ١ٍُ ِٓ ألٌٕ)تح ألٌّسٍٝ ألإلخّ)ٌٟ%

 •  11,1 92 11,1 92 ألٌطؽ٠دْٛ  ٟ ألٌؼٍَٛ ٚألٌٕٙعق  %

   629,1 52 611,6 52 ألٌكى)ْ ألٌب)زثْٛ ألٌؼ)ٍِْٛ بّى) ٝء ألٌعٚألَ ألٌى)ًِ ٌىً ١ٍِْٛ ٔكّ  ِٓ

   1,2 29 1,2 51 ألمٔف)ق ألإلخّ)ٌٟ ػٍٝ ألٌبسث ٚألٌد ٠ٛؽ ِٓ ألٌٕ)تح ألٌّسٍٝ ألإلخّ)ٌٟ %

  * QS 26 41,5 21 44,9تي١ٕف ألٌد)ِؼ)ت ألٌؼ)ٌّٝ 

 •  61,2 96 61,6 14 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ

  * 56,1 21 51,4 21 ألٌٕف)غ اٌٝ تىٌٕٛٛخ١) ألٌّؼٍِٛ)ت ٚألالتي)الت

   61,2 12 42,1 12 تىٌٕٛٛخ١) ألٌّؼٍِٛ)ت ٚ ألالتي)الت قدطعألَا

   22,1 91 59,1 51 ضعِ)ت ألٌسىِٛ  ػٍٝ ألمٔدؽٔت

   66,2 112 62,4 111 رطٛس اٌغٛق

 •  51,1 24 51,1 69 ألٌمؽٚض ألٌّس١ٍ  ٌٍم )ع ألٌط)ص ِٓ ألٌٕ)تح ألٌّسٍٝ ألإلخّ)ٌٟ %

 •  1 61 1,1 62 ألٌّسٍٝ ألإلخّ)ٌٟ %اخّ)ٌٝ ألٌد٠ًّٛ ألٌّدٕ)٘ٝ ألٌيغؽ ِٓ ألٌٕ)تح 

 •  19,4 119 41,1 115 سٚاثؾ االثزىبس 

 •  46,1 141 46,1 141 ألٌدؼ)ْٚ ألٌبسثٟ ب١ٓ ألٌد)ِؼ)ت ٚألٌيٕ)ػ 

  * 52,5 61 52,5 61 ت ٠ٛؽ ألٌددّؼ)ت ألٌدىٌٕٛٛخ١  ٚألٌس)ضٕ)ت  

 •  1,1 91 1,1 91 ألإلٔف)ق ألإلخّ)ٌٟ ػٍٝ ألٌبسث ٚألٌد ٠ٛؽ ألٌّّٛي ِٓ ألٌط)ؼج

   1 16 1 111 بؽألءألت ألالضدؽألع 

   46,5 111 16,9 111 اعز١ؼبة اٌّؼشفخ

  * 1,2 66 1,2 66 ِع ٛػ)ت زمٛق ألٌٍّى١  ٚؼقَٛ ألٌدؽألض١ص ِٓ ألٌدد)ؼل %

   1,6 56 2,1 62 ألػ)ظل ألالقد١ؽألظ( %  -)ٚألؼظألت ألٌدىٌٕٛٛخ١) 

   5,2 26 5,5 21 ٔكب  ألٌّٛأل٘   ٟ ألٌبسٛث ِٓ ألٌاؽو)ت ألٌدد)ؼ٠  % 

   6,1 21 1,6 21 خٍك اٌّؼشفخ

طٍب)ت بؽألءل ألالضدؽألع  ٌٍّم١١ّٓ ألٌّس١١ٍٓ ٌىً ١ٍِ)ؼ ظٚالؼ ِٓ ألٌٕ)تح ألٌّسٍٝ 

 1,1 69 1,1 61 ألإلخّ)ٌٝ  

  

طٍب)ت بؽألءل ألالضدؽألع  ٌٍّم١١ّٓ ألٌّس١١ٍٓ  تست ِؼ)٘عل ألٌدؼ)ْٚ ٌىً ١ٍِ)ؼ ظٚالؼ 

 1 11 1,1 22 ِٓ ألٌٕ)تح ألٌّسٍٝ ألإلخّ)ٌٝ  

  

  * 45,6 91 46,5 116 رؤص١ش اٌّؼشفخ

   4,2 12 8,3 21 ٌىً ١ٍِ)ؼ ظٚالؼ ِٓ ألٌٕ)تح ألٌّسٍٟ ألالخّ)ٌٟ  ISO 9001شٙ)ظل ألٌدٛظل 

 •  1,4 61 81,5 51 ٔكب  ألٌيٕ)ػ)ت غألت ألٌدم١ٕ  ألٌؼ)١ٌ  ٚألٌّدٛق  

Source: Cornell University, INSEAD, WPIO )2016, 2017(, WIPO, The Global Innovation Index 
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 وي حظ منو ما يمى: 

  :92.4التجارية بقيمة  اأعمال في البدء تحسن فى مؤشر سيولةمؤشرات تطور بيئة األعمال 
سيولة وتأخر فى ترتي  مؤشر  ،97، وتأخر فى ترتي  مؤشر سيولة حل ايعسار 33 وترتي 

  .2196مقارنة بعام  2197عام وذلك فى  999تسديد الارائ  
  :وترتيا   33.9بقيماة  العمالاة كثيماة المعرفاةفاى مؤشار  تحسانمؤشرات تطور األعمـال التجاريـة

 لمشااركا  والتطااوير البحااث عمااى ايجمااالي تااأخر فااى ترتياا  كاال ماان مؤشاار نساابة اينماااق، و41
نسابة اينمااق ايجماالي عماى البحاث والتطاوير  ومؤشار  72ايجماالي  المحماى النااتج من التجارية
  .2196مقارنة بعام  2197عام وذلك فى  76 من الشركا  التجاريةالممول 

  : تااأخر و 48 تحساان فااى ترتياا  مؤشاار تصاانيو الجامعااا  المصااريةمؤشــرات رأس المــال البشــر
، نسابة الخريجاون فاي العماوم واليندساة 86النمااق عماى التعمايم فى ترتيا  مؤشارا  كال مان نسابة ا

  .2196مقارنة بعام  2197وذلك فى عام   97
 القاروض المحمياة لمقطااع الخااص : تاأخر فاى ترتيا  كال مان مؤشار نسابة مؤشرات تطور السـوق

و مؤشااار نسااابة إجماااالى التمويااال المتنااااىى الصاااار مااان النااااتج  72مااان النااااتج المحماااى ايجماااالي 
 .2196مقارنة بعام  2197وذلك فى عام   69المحمى ايجمالي 

  :39ر تطوير التجمعا  والحااانا  التكنولوجياة تحسن فى ترتي  مؤشمؤشرات روابط االبتكار ،
ومؤشااار اينمااااق  929والصاااناعة  ا التعااااون البحثاااي باااين الجامعااا وتاااأخر فاااى ترتيااا  كااال مااان 

مقارناااة بعاااام  2197وذلاااك فاااى عاااام  98ايجماااالي عماااى البحاااث والتطاااوير المماااول مااان الخاااارل 
2196 . 

وقااد أجرياا  دراسااة لتقاايم االبتكااار فااى بعااض المشااروعا  الصااناعية الصااايرة والمتوسااطة فااي مصاار 
 :9أىم نتائجيا ما يمىوكان من 

 اعو ع قة الجامعا  المصرية بالصناعة، حيث أنيا أقل من المراكز البحثية. -
و، والجازء اأكبار معظم المراكز البحثية ال تقدم أية أنشطة واقعية حول نوع االبتكار الاذى تعمال فيا -

 تطــوير النمــاذج وتطبيقــات بــرااات االختــراع،ونااادرًا مااا يااؤدى إلااى  تطــوير المنتجــاتيعماال فااي 
االنشطة االبتكارية التى تعمل عمى تطوير المنتجا  ال تؤدى إلى منتجا  نيائياة أو حماول تقنياة و 

ولااذا يجاا  التعاارو عمااى أساابا  توقااو االبتكااار فااي المؤسسااا  المصاارية وتقااديم منتجااا   سااميمة.
 نيائية وتسويقيا. 

                                                           
1
 Fraunhofer ) 2010(, Evaluation of the Science, Research and Technology Land scape for the Design 

of the Egyptian Innovation and Strategy, P.P.112-114. 
 



 مصردور االبتكار في التنمية الصناعية المستدامة في 

- 23 - 
 

  وىاى  1.2حياث بماا  قيمتاو  العاليـة والمتوسـطةالصـناعات ذات التقنيـة نسـبة مؤشر تأخر فى
 قيمو ائيمة جدًا.

 في الصناعة المصرية راالبتكا نتائ: مسحأىم  8-5
 القـومى لالبتكـارالمسح  ولمزيد من تقييم االبتكار في الصناعة المصرية تم االعتماد عمى أىم نتاائج     

قطاااعين العااام والخاااص عمااى ىااا عمااى المنشاات  االقتصااادية بالؤ ى تاام أجراتااوال 2195فااي مصاار فااي عااام 
شااركة مصاارية.  3111، وعمااى مسااتوى 2195 -2192المتاارة  خاا لفااي مصاار فااي  مسااتوي المحافظااا 

تنمياذ تماك المساوح لقيااس اأنشاطة االبتكارياة  بادأ  فاي مصر من أوائل الدول العربية وايفريقية التيوتعد 
 لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار. من خ ل المرصد المصري 2118منذ عام 

دليــل وتنميااذ المسااح القااومي ل بتكااار عمااى منيجيااة  تصااميم، اعتمااد فااى منيجيــة المســح القــومى لالبتكــار
الصادر من منظمة التعااون االقتصاادي والتنمياة، وعماى المساح المجتمعاي ل بتكاار لادول االتحااد  0أوسمو

بتكاار فاي العدياد مان دول العاالم منياا االتحااد اأورباي والادول ل تنميذ استبيان  حيث أعتمد عمىاأوربي، 
 .براء من منظمة اليونسكو ومنظمة الشراكة من أجل تنمية إفريقياايفريقية وكذلك الخ

رصد حجم اأنشطة االبتكارية  تم تنميذ المسح القومى ل بتكار بيدو المسح القومى لالبتكار، اليدف من
معرفة معوقات واحتياجات و المعمية ومدى تأثيرىا عمى تحسين جودة المنتج لتمبية احتياجا  المستخدمين، 

ن واه مصر الادولى فاي االبتكاارا ، وتطاوير يحسوت، الشركات لمتوسع فى استخدام األنشطة االبتكارية
وزيااادة  ودعاام االبتكااارالمبتكاارة ، باياااافة إلااى تحسااين أداء الشااركا  واالبتكااار اسااتراتيجية البحااث العممااي

 التعاون بين البحث العممى والصناعة.
 

 :8بالتركيز عمى المنشآت  الصناعية  8105 – 8108أىم نتائ: مسح االبتكار والتطوير خالل الفترة 
في عام  معدل االبتكار في المنشت  االقتصادية بالقطاعين العام والخاص عمى مستوى المحافظا بمغ   -

، مما يدل عمى 2119% في عام 8,97 ، و2192عام % في 5,6مقارنة بحوالى  %6,37 نحو 2194
  .2194إلى  2192خ ل المترة من زيادة معدل االبتكار في المنشت  االقتصادية 

، والشركا  التى ربع المنشآتأى حوالى  %6,25 ابتكارات في المنت:الشركا  التي لدييا بما  نسبة  -
 التى لدييا ابتكارا  تسويقية الشركا %، وجاء  نسبة 9,35لدييا ابتكارا  حالية أو مستانى عنيا 

%، االبتكارية التى تقوم بيا المنشأة بارض 7,21الشركا  التى لدييا ابتكارا  تنظيمية بينما %، 9,26
 . الحصول عمى االبتكار

                                                           
1
  ٟ ألالبدى)ؼ بؤٔا   ألٌّدؼٍم  ألٌب١)ٔ)ت ٚألقدطعألَ ٌدّغ تٛخ١ٙ١  ِب)ظة ػٍٝ ٠سدٛٞٚألٌد١ّٕ   ألاللدي)ظٞ ألٌدؼ)ْٚ ِٕظّ  ػٓ ص)ظؼ ظٌٟٚ ظ١ًٌ  

 ألٌيٕ)ػ . 
8
 ، ، ٔد)ئح ألٌّكر ألٌمِٛٝ ٌالبدى)ؼ.(8115) ألٌدٙ)ؾ ألٌّؽوؿٜ ٌٍدؼبئ  ألٌؼ)ِ  ٚألالزي)ء، ألٌبسث ألٌؼٍّٝأو)ظ١ّ٠   
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حيث أنو كمما ارتمه حجم الشركة زاد معدل  ومعدل االبتكار اتعالقة طردية بين حجم الشركتوجد  -
حوالي  العام 49 -91)بمغ معدل االبتكار في الشركا  صايرة الحجم ذا  العمالة حيث  االبتكار،

، أما الشركا  ذا  العمالة اأكثر %6,63حوالي  لاعام 249 - 51) ذا  العمالةوالشركا  ، 7,33%
 .% 6,75عام  فقد بمغ معدل االبتكار بيا حوالي  251من 
 اآل شراء  الصناعية المبتكرة عمي مشركا االبتكارية لتتركز معظم اأنشطة   :االبتكارية األنشطة -

 إلى الوصول بارض التدري والقيام ب لدييا، االبتكارا  وبرمجيا  لتنميذ كمبيوتر أجيزة متطورة أو ومعدا 
 االبتكارا . لتنميذ ، وبعايا يعتمد عمى مصادر تمويل خارجيةالسوق في االبتكارا  طرحو  االبتكار،

 تنمياذ بيادو والبارامج والمعادا  اأجيازة عمى الحصول فى يتركز معظم االنماقاالبتكار:  عمى االنفاق -
نسابة توجاو بينماا  الجديادة ل بتكاارا  التساويق االبتكارياة، ثام اأنشاطة تنمياذ باارض التادري  االبتكاار، ثام

الشاركا . ولاذا الباد  داخال والتطاوير لألبحااث االبتكارياة اأنشاطة إلاى إجماالى االنمااق مانا %8٫4)قميماة 
 من ارورة زيادة اأنماق عمى البحث والتطوير في الشركا  الصناعية.  

 جمياه االبتكارياة لمصاناعا  التحويمياة لألنشاطة الماالي الدعم يشملاالبتكارية:  لألنشطة المالي الدعم -
 المدعوماة القاروض المانح، الاارائ ، خصام مثال االبتكاار لتنمياذ عممياة الشاركا  تتمقااه الذى الدعم نواعأ

 العمماي البحاث أكاديمياة :مثال مصارية داخمياة تمويال جياا  مان دعم مالي وأ ،ا%9,9)الحكومة قبل من
 ،ا%4,2) حوالى وغيرىا ويمثل الصناعة تحديث مركز التكنولوجية، العموم والتنمية صندوق والتكنولوجيا،

 .ا%1,5)ويمثل حوالىاأوروبي  مثل االتحاد دولية مؤسسا  من خارجي دعم وأ
قصوى وتتمثل   أىمية المعموما  تشكل مصادر: االبتكارية األنشطة تنفيذ أجل من المعمومات مصادر -

 فيما يمى: امعظمي
 65٫5 منيا المبتكرة الداخمية ومعظم الشركا  المصادر%.  
 ثم 36٫6 ) و البرمجيا  والمكونا  والمواد المعدا  )موردي وتشمل متعمقة بالسوق مصادر ،% 

 زبائن. او العم ء
  المنياة والمعاىاد الجامعاا أعتمادىاا عماى  إلاى%  2,2المبتكارة  الشاركا من شار  نسبة قميمة أ 

 البحاث العمماي مان المصاادر عماى الشركا  اعتماد عمى قمة مما يدل ،البحثية والمعاىد والمراكز
 .بينيم وارورة التواصل

ثير ان االبتكارنتائج مسح  أظير  االبتكار: تأنير -  فيماا والخادما  السامه زياادة االبتكاار يتمثال فاي تااث
 السمعة. جودة تحسين و الحالي السوق في الحصة زيادة أو جديدة أسواق بالمنتج، ودخول يتعمق

 : لمشركات المبتكرة االبتكار معوقات وتحديات -
 .ارتماع تكممة االبتكار 
 .نقص المعرفة التكنولوجية 
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 المؤىمين لمعمل في اأنشطة االبتكارية. عدم توافر اأفراد 
  .عدم وجود طم  عمى االبتكار 
  االبتكار تدعم ال التنافس سياسة. 
  المرتبطة باالبتكار. حكومية وتشريعا  معايير غيا 
  والطاقة الااز ودعم حكومي دعممل االفتقار. 
  المكرية الممكية حقوق اعو. 

 المبتكرة غير الشركات تواجو التي االبتكار معوقات -
 االبتكار تكممة ارتماع 
 ايبتكارية اأنشطة لتنميذ متعاون شريك إيجاد صعوبة 
 البحثية الجيا  مه التواصل صعوبة 
 خارل الشركا  الصناعية مصادر من التمويل توافر عدم 
 ايبتكارية اأنشطة فى لمعمل المؤىمين اأفراد توافر عدم 
 التكنولوجية والمعرفة بالمعموما  ايلمام عدم 
  منخمض المحسنة أو الجديدة الخدما / السمه عمى الطم 
 الشركا  الصناعية المبتكرة  داخلالمالية  الموارد توافر عدم 

 

قميمية ومحمية لدعم وتحفيز االبتكار في الصناعة  -3  تجارب دولية وا 
الاادول العربيااة وتجااار   يتناااول ىااذا الجاازء بعااض التجااار  الدوليااة، وبعااض تجااار  الاادول الناميااة بمااا فييااا

 محمية لدعم وتحميز االبتكار في الصناعة .
 
 رغبسة د١ٌٚخ 6-1 

 يتناول ىذا الجزء بعض التجار  الدولية لدعم وتحميز االبتكار في الصناعة. 
 
 اٌغ٠ٛذ رغشثخ 6-1-1

المرتبة اأولى تعتبر السويد من قادة دول العالم في االبتكار واالنتال الصناعى المستدام،  وتأتى في 
، وقد اعتمد  السويد في دعم وتحميز 2197 9كأفال االقتصادا  المبتكرة  فى مؤشر االبتكار العالمى

 :2االبتكار في الصناعة من خ ل
o . توافر ايرادة السياسية لدعم االبتكار والتنمية المستدامة 

                                                           
1
 Cornell University, INSEAD, WIPO (2017), The Global Innovation Index. 

8
قٍكٍ  لض)٠) ألٌدط ١ظ ٚألٌد١ّٕ ، ؼلُ ِد ٍب)ت ألٌدسٛي إللدي)ظ ألٌّؼؽ    ٟ ِيؽ،  ،)8112أغك ف (ػالء ألٌع٠ٓ ِسّٛظ ؾ٘ؽألْ ٚأضؽْٚ   

 .83-11(، ِؼٙع ألٌدط ١ظ ألٌمِٛٝ، ص ص 822)
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o  لخمق المزيد من الوظائو وتعزيز الرفاه. نمو الصادرات الصناعيةالتركيز عمى 
o  عمى الوقود اأحمورى. بدون االعتمادالسويد رائدة العالم في تحقيق الرفاه 
o بحمااول عااام  الســويد أكنــر ابتكــاراً تتااامن ىاادو وطنااى وىااو الوصااول إلااى  اســتراتيجية وطنيــة لالبتكــار

وذلاك مان  ر المنـاخ االبتكـار  لألفـرادوتـوفيمن خ ل المعرفة والمياارا  واالباداع،  ويتم تنميذىا 2121
 خ ل ث ثة محاور:

 شع  مبتكر يساىم بمعالية في توفير الحمول المبتكرة لموطن والعالم. -
 بحث عممى وتطوير تكنولوجى جيد. -
 بنية تحتية لدعم االبتكار. -
 االبتكار.  لتعزيز والمنظما  واأعمال اأفراد بين جيود والتكامل التنسيق -
o  ط ق خمساة  وطنى لالبتكارتأسيس مجمس ، ومان 2198-2196لتنمياذىا  برام: تشاركية ابتكاريـةوا 

والاذى ييادو لحماول ابتكارياة وأساالي  جديادة الساتخدام  االقتصاد التـدوير  واالقتصـاد الحيـو امنيا: 
ركا  المااوارد،  وتوساايه اسااتخدام المااواد الجدياادة المسااتدامة قميمااة االنبعاثااا  الكربونيااة، ودعاام قاادرا  الشاا

الصااايرة فيمااا يخااص البحااوث والتطااوير، وتعزيااز التاارابط الصااناعى واسااتخدام المااواد الجدياادة فااي اطااار 
 استراتيجية لمصناعة الذكية.

o مااان خااا ل الرقمناااة لااادعم التنافساااية واالساااتدامة واالىتماااام بالصاااناعا  الذكياااة  إعـــادة اختـــراع الصـــناعة
 والتصنيه الجيد ومن أىم م مح ذلك:

 أعمال صناعية جديدة.خمق نماذل  -
 منتجا  وعمميا  وأنماط جديدة لمتعامل مه العم ء. -
الطباعاااة ث ثياااة اأبعااااد، ممااا يايااار مااان أشاااكال وطبيعاااة  ةً التطبيقااا  الرقمياااة فاااي الصاااناعة، وخاصاا -

 الطم  عمى المنتجا ، وطبيعة التواصل مه العم ء، ومكان العمل.
 لى منتج تنافسى.تطوير المنتجا  والخدما  الصناعية والتحول إ -
 أو / المعرفة كثيمة البيئية المنتجا  ىمع  مالط تصاعد مه خاصة والتنافسية، االستدامة تعزيز -

   .االنبعاثا  ةميمق بيئةلم وصديقة ، Bio-based Products الحيوي المحتوى وكثيمة التكنولوجيا،
 
 رغشثخ فٍٕٕذا  6-1-4

 9وتأتى في المرتبة الثامناة 2191منذ عام  "النمو زعيم" عن أنيا  فا ً   "االبتكار في رائدة" فنمندا تعتبر 
 .2197كأفال االقتصادا  المبتكرة  فى مؤشر االبتكار العالمى عام 

 :2عمى ما يمىدعم وتحفيز االبتكار في الصناعة مندا في نوقد اعتمد  ف 
                                                           

1
 Cornell University, INSEAD University, WIPO )2017), The Global Innovation Index, optic. 

2
 Niside Gjoksi (June 2011), Innovation and Sustainable Development: Linkage and Perspectives for Policies in 

Europe, optic.     
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o  لدعم االبتكارا  في قطاع اأعمال اأبحاث،سياسا  القطاع العام التي تعزز االبتكار وتمويل. 
o  زيادة نقل المعرفة والتعاون بين اأعمال التجارية واأوساط اأكاديمية. 
o مجتمه تجريبي" يطور اينتاجية والرفاىية القائمة عمى االبتكارمندا نف". 
o سياسا  االبتكار تنميذ معظم و عمى التعميم باياافة إلى اأبحاث والتكنولوجيا،  سياسة االبتكار تركز

ا ، وىو عامل قوي TEKESفي فنمندا من خ ل تمويل وكالة التمويل المنمندية لمتكنولوجيا واالبتكار )
 .في سمعة فنمندا لدعم االبتكار

o وتعزياااز أعماااال التطاااوير  العمااا ء،تطاااوير منتجاااا  وخااادما  تمباااي احتياجاااا   نحاااو توجياااو االبتكاااار
 .بتكرينالمتبادل بين المستخدمين والم

o  مشاااريه البحااث والتطااوير فااي مجااال االبتكااار فااي مجاااال  التنميااة المسااتدامة والمرتبطااة بالتركياز عمااى
 .تعزيز اينتاجيةو الطاقة المتجددة والتقنيا  البيئية 

 
 رازيلــــتجربة الب 3-0-3
ثمانينا  العان  في  ، حيثلي دولة متقدمةإالمقر  تعانى مندولة من البرازيل تحول ساعد االبتكار عمى  

 المبكااار الحكوماااةدراك إلكااان و  ،االقتصااااديةالقطاعاااا   كافاااةمااان عااادم االساااتقرار االقتصاااادي والركاااود فاااي 
مالمـح تجربـة البرازيـل فـي دعـم أىام ومان  وجعمياا دولاة متقدماة. اأنييارأنقذىا من  ردعم االبتكا أىمية
  ما يمى: 0االبتكار
 ولاااام تتحاااارك البرازياااال نحااااو االبتكــــار الــــوطنيمنظومــــة مجموعااااو ماااان االجااااراءا  لخمااااق  واااااه ،

 .االبتكارات المحميةالديموقراطية في الثمانينيا  إال بعد أن فتح  أسواقيا تدريجيا أمام 
   تنمياااذ العدياااد مااان ، و 9999فاااي عاااام  برنـــام: تمويـــل رئيســـي يســـتيدف االبتكـــاربااادأ تنمياااذ أول

منظومااااة  ومنياااااالسياسااااا  والخطااااط االسااااتراتيجية التااااي تسااااتيدو قطاعااااا  تكنولوجيااااة مختممااااة 
االسااااتثمار اآلماااان لمشااااركا  القائمااااة عمااااي االبتكاااااار الااااوطني، و ذلااااك لتشااااجيه المسااااتثمرين فاااااي 

 االستثمار في االفكار الوطنية. 
  شـاا العديـد مـن القطاعـات الصـناعيةإنوتام  تشريعات بشـأن تطـوير العمـوم والتكنولوجيـاإصدار 

اسااااتخرال الاااانمط والااااااز والتعاااادين وتصاااانيه الساااايارا  ) :اليامااااة ماااان منظااااور اأماااان القااااومي مثاااال
 اتطوير صناعة الوقود الحيويو  والطائرا 

 أىمياا  2196تاييارا  ىاماة فاي إدارة العماوم والتكنولوجياا واالبتكاار فاي ماايو  الحكوماة بعادة  قياام 
 ماان الناااتج المحمااي ايجمااالي فااي :8إلــى ليصــل إجمــالي اإلنفــاق عمــى البحــث والتطــوير  زيــادة

                                                           
.بؽ٠ٕٛؼ ِيؽ  ،(، ألالبدى)ؼ ٘ٛ قب  تسٛي ظٚي ِٓ ألٌم)ع ألٌٟ ألٌمّ !١ٌٛ٠8112ٗ  11غ)ظل ػ)ِؽ ) 1   

http://preneur-masr.com  
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وقد ترجم  زيادة التمويل البحثاي إلاى زياادة طردياو فاي عادد البحاوث المنشاورة والتاي لياا ، 2199
 المجتمهاحتياجا  عائد اقتصادي حقيقي عمي 

 وذلاااك بتخمااايض اااارائ  الااادخل،  مـــنح حـــافز ضـــريبى لبـــرام: التنميـــة الصـــناعية والتكنولوجيـــة
مماا يسااىم فاي التنمياة  اإلعفاا من الضريبة عمـى السـمع المصـنعةووايعماء من ارائ  الدخل 

 الصناعية.
 ــل ــا نق ــات لمقطــاع المؤسســات مــن التكنولوجي ــة والجامع ــة الحكومي فااي مجاااال   الخــاص البحني

   .9اأسواق في جديدة منتجا  النانو، وطرح والط ، وتكنولوجيا الصناعة
   وزارة العمـــوم والتكنولوجيـــا واالبتكـــارات واالتصـــاالتوزارا  العماااوم واالتصااااال  لتصااابح دماااج ،

التي تحدد التحديا  الرئيساية و وأطمق  االستراتيجية الوطنية الجديدة لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار، 
 :بتكار وىيالتي تواجييا الدولة فيما يتعمق بسياسة العموم والتكنولوجيا واال

o سد المجوة التكنولوجية مه االقتصاديا  المتقدمة  
o تعزيز القدرا  المؤسسية لزيادة اينتاجية من خ ل االبتكار . 
o  واالجتماعياينتاجي  ل ندمالإيجاد حمول مبتكرة. 
o تعزيز التنمية المستدامة. 

 
  تجربة كوريا الجنوبية 3-0-4

أصبح  كوريا تحتل و الدخل،  ةمرتمع دولةلممساعدا  إلى  ةمتمقي دولةمن الجنوبية كوريا  تحول 
فى مؤشر االبتكار  99 الترتي فى كوريا اآلن، وجاء   من حيث ترتي  اقتصادا  العالم 95المرتبة رقم 

الدولة الوحيدة في  ، حيث أنيارواد االبتكارالجنوبية من كوريا تعتبر وبذلك  57,95قيمة ب 2197العالمى 
مؤشر االبتكار لدولة في جميه المؤشرا  المرعية  25منطقة شرق آسيا التي تدخل امن أفال 

 مايمى: عمى اعتمدت كوريا الجنوبية في دعم وتحفيز االبتكار في الصناعةوقد  .2العالمي
  مؤشر  في عالمياالمركز األول حصم  كوريا عمى  وقد باستمرار اإلنفاق عمى البحث والتطويرزيادة

 . 2197في نمو االنفاق عمى البحوث والتطوير كنسبة من النات: القومي االجمالي 
 من واالستمادة المحمية، الجامعا  جودة من خ لوذلك  ،االبتكار المستمر بجودة االىتمام 

والتدري  المنى، واأىتمام برفه كماءة العمل اينتاجية من خ ل التعميم  عالميًا، المحمية االبتكارا 
وتشجيه البحوث والشراكا  المختممة، واالستمادة من االستثمارا  اأجنبية لزيادة القدرة التنافسية لعدد 

 .3من الصناعا  الكورية مما ساىم فى تنمية الصادرا  الصناعية

                                                           
1
 .85، ِؽخغ قبك غوؽٖ، ص 8131(، تمؽ٠ؽ أل١ٌٛٔكىٛ ٌٍؼٍَٛ 8115) ألٌّدسعل ٚألٌؼٍَٛ ٚألٌثم)   ِٕظّ  ألمُِ  

2
 Cornell University, INSEAD, WIPO (2017), The Global Innovation Index, optic. 

3
( ، ألٌك١)ق)ت ألٌيٕ)ػ١  ٚألٌدسٛي ٌاللدي)ظ ألٌّؼؽ ةٝ  ةٟ ِيةؽ " ؼإ٠ة  ػ)ِة   ةٟ ضةٛء أ٘ةُ ألٌددة)ؼب 8112أبؽ٠ً  81-12ِغ)ؼٜٚ شٍبٝ ػٍٝ )  

 .82-81ألٌع١ٌٚ ، ألٌّئتّؽ ألٌعٌٚٝ ألٌس)ظٜ ٚألمؼبؼْٛ ٌإلزي)ء ٚتىٌٕٛٛخ١) ألٌّؼٍِٛ)ت، ألٌدّؼ١  ألالزي)ئ١  ألٌّيؽ٠ ، ألٌم)٘ؽل، ص ص 
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 المساىمة مؤشر في عالميا اأول المركز عمى كوريا حصم  حيثااللكترونية،  بالصناعات االىتمام 
 ودورىا االلكترونية الصناعات أىمية عمى ذلك . ويدل2197 في االلكتروني المحتوى صناعة في

 تداعيا  ظل في خاصة االقتصادي، النمو من مرتمعة معدال  التنمية وتحقيق عجمة دفه في الكبير
 . اأخيرة اآلونة في العالم يشيدىا التي الرابعة الصناعية الثورة

  الكربونية االنبعانات بالصناعا  الخاراء ومنخماةاالىتمام.  
  وأدوا   اأقمشاة تشامل الصاناعا : مان مجموعاةل مراحل نالث كوريا االبتكار في الصناعة فى طبق

 التكنولوجيـا األجنبيـة اسـتيراد عبـر اإلنتـاج فـي البـداالنارياة وذلاك مان خا ل:   والادراجا  اآلال 
 التحساين عبار التطاويرو  اينتاالفاي  توساهياتم ال الارواد  نجااح وبعاد الارواد؛ أيادي عماى وتطبيقـو

مكانية تحديث إلى يؤدي ما المنتجا ، وتصميم لعممية اينتال التراكمي التكنولوجي  االنتقال الجودة وا 
 .9التصدير عبر الخارجية إلى اأسواق المحمية لألسواق اينتال من

 تشاامل  والتااي اأولااى الخطااوا  أثناااء ، وخاصااةورعايتيااا الناشاائة الصااناعا  بمواكبااة الحكومااة اىتمااام
تقان المعرفة حيازة  المستوردة. التكنولوجيا وا 

 مان خميطااً  السياسا  التجارية وتامن . التكنولوجيا عمى الطمب التجارية والمالية تحفيز السياسات 
 لكاي لادفه الشاركا  الصاادرا  وتعزياز المحمياة، التجارياة فاي اأعماال البادء لتحمياز الجمركية الحماية
اساااتيراد  ليتسااانى المحميااة اآللياااا  لصااناعة الحماياااة وكاااذلك بعااض دوليااًا، المنافساااة عمااى قاااادرة تصاابح
 .الدولية باأسعار الرأسمالية السمه بعض

  تكنولوجيًا. والعالية المتوسطة في الصناعا  تطوراً  اأكثر التكنولوجيا استيراد 
  
 رغشثخ اٌظ١ٓ 6-1-5

أول دولة ذا  دخل متوسط تدخل  كما أنيا 2196فى عام  من الدول الرائدة ل بتكارالصين تبر تع   
اعتمدت ، 2197فى مؤشر االبتكار العالمى  25حيث احتم  الترتي  " رواد االبتكارتصنيو الدول "

 يمى: ما عمى الصين في دعم وتحفيز االبتكار في الصناعة
 إلى  2117 عام في% 28,8)من  2في الصناعة نسبة المشاركة في اأعمال االبتكارية اعارتم

 .ا2197عام % في 46,8
 تعد الصين الدولة الوحيدة ذا  الدخل المتوسط و ، اإلنفاق المتزايد المستمر عمى البحث والتطوير

% من إجمالي الناتج 2,2 3التي تنمق عمى البحث والتطوير وعمى مدخ   ومخرجا  االبتكار

                                                           
1
 .  81-11(، ِؽخغ قبك غوؽٖ، ص ص 8112ألٌؼؽب١  ) ألٌّٕ م  ألٌا)ٍِ   ٟ ألٌّكدعألِ  ٌٍد١ّٕ  البدى)ؼأل ألالقىٛأل، ق١)ق   

8
  ، ِدٍ  ألٌي١ٓ أل١ٌَٛ.) 8112-2-1( ش١ٛٔغ ٘ٛٔغ ؼٚ، ألالبدى)ؼ ٠مٛظ ألٌد١ّٕ  ألٌدع٠عل ٌاللدي)ظ ألٌي١ٕٟ  

3
 IRUI, Global R & D Funding Forecast, Winter 2016.  
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مثل الواليا   9ما تنمقو الدول ذا  الدخل المرتمه وىو يقار  2195عام فى المحمى ايجمالي 
 .ا%2,7حوالى ) المتحدة اأمريكية

 أول تمسكو  فاائي ، أطمق  الصين اإلبداعيةمنتجات والالمنتجات عالية التقنية  زيادة صادرات
السوداء، وتطويرىا أول آلة حوسبة كمية في العالم، باياافة إلى لألشعة السينية لمراقبة الثقو  
مؤشر نسبة صافي الصين عمى المركز اأول عالميا في وقد حصم   .أول طائرة نماثة محمية الصنه

إلى إجمالي التجارة  الصادرات عالية التقنية إلى إجمالي التجارة ومؤشر صادرات المنتجات اإلبداعية
البحث و اىتمام الصين والشركا  العاممة بيا في مجال االنتال والتصدير  ل عمىيد مما. 2197 في

تطوير منتجات جديدة الدائم عن المجوا  بين جانبي العرض والطم  ومحاولة سدىا من خ ل 
  .إبداعية

 حيث حصم  الصين عمى المركز اأول عالميا في مؤشر مستوى العموم والقراءة  ،التعميماالىتمام ب
 .2197في  ايا رياوال

 حيث تحتل الصين المركز اأول  تسجيل برااات االختراع وحقوق الممكية والتصاميم الصناعية
مؤشر براءا  االختراع المسجمة عمى المستوى المحمي، ومؤشر حقوق الممكية المكرية  عالميا في

تجاوز  براءا  االختراع المؤىمة و  ،2196 فى عام  المسجمة، ومؤشر التصاميم الصناعية المسجمة
، لتصبح ثالث دولة بعد الواليا  المتحدة واليابان ل نامام إلى 2195عام لمصين مميون شخص في 

 .نادي المميون براءة اختراع في العالم
 من بناء النظام وتحميز  لتحو وال، تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة باالبتكار وتعميق إصالح نظام

من االىتمام بالسياسا  المتعمقة بالتكنولوجيا إلى و  ،مناخ االبتكاروتحميز االبتكار إلى تييئة ط نشا
من السياسا  التمايمية لبعض المؤسسا  المعنية إلى  والتحولاالىتمام بمنظومة سياسا  كاممة، 

 .سياسة المنمعة العامة 
 

  ندـــتجربة الي 3-0-6
ووفقااا لمؤشاار االبتكااار العااالمي "، "عقــد االبتكــار باااع ن 2121-2191لينااد االحكومااة رؤيااة واااع     

 أىااموماان  البتكاااراتعزيااز لاتخااذ  حكومااة الينااد العديااد ماان المبااادرا  و، 61تحتاال الينااد المرتبااة  2197
 : 2م محيا ما يمى

 ــار ــس الــوطني لالبتك الااذي تتمثاال ميمتااو فااي تنساايق مختمااو اأنشااطة المتصاامة و ، إنشــاا المجم
 اليند.تنميذ وتعزيز أداء االبتكار في و  باالبتكار

                                                           
1
 World Bank Data 

   www.worldbank.org. 
2
 Ravindra Abhyankar (August 2014), The Government of India's Role in Promoting Innovation through Policy 

Initiatives for Entrepreneurship Development, Technology Innovation Management Review. 
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 التاي تيادو إلاى تعزياز روح المباادرة و ، 2193العموم والتكنولوجياا الجديادة و االبتكاار لعاام  سياسة

 والتصنيه المستدام.  العمم لتحقيق النمو المستدام والشامل لمجميعوالحمول التي يقودىا 
  نشاا او  ،: من النات: المحمي اإلجمالي8البحث والتطوير إلى زيادة اإلنفاق اإلجمالي في مجال

ـــار ـــا واالبتك ـــوم والتكنولوجي ـــة لمعم كمباااادرة شاااراكة باااين القطااااعين العاااام والخااااص  مؤسســـة وطني
 .الستثمار مستويا  ىامة من الموارد في مشاريه مبتكرة وطموحة

 عماى  والتطاوير إنمااق البحاث نصاو مان أكثار ،  وانمااقالصـناعية فـي القطاعـات اتاالبتكار  تركز
 وبرمجيا  الكمبيوتر. والسيارا  صناعا  وىى: اأدوية ث ث

   ــارالصــندوق اإنشاااء : ماان الصااندوق، والباااقي ماان المؤسسااا  21ىم الحكومااة بنساابة اتسااو  بتك
 دعاامو ،  الماليااة وشااركا  التااأمين ووكاااال  التنميااة متعااددة اأطااراو والشااركا  الينديااة والعالميااة

 اأفاارادفااي  االبتكااارتشااجيه و ، لصاارو اأمااوال لممشاااريه المبتكاارة أمــوال صــغيرة" -صــغيرة "فكــرة 
  .والشركا  الناشئة والمشاريه الصايرة والمتوسطة الحجم

  فااااي مجااااال  الجامعااااا  ومراكااااز البحااااوث ومؤسسااااا  اأنتااااال والخاااادما بااااين التعــــاون والشــــراكة
 .الصناعةالخبراء من اأوساط اأكاديمية إلى انتقال الصناعة وتسييل 

 من خا ل تحساين أساالي  التادريس والمنااىج العممياة وتحمياز والرياضيات واليندسة  تعزيز العموم
 .م في وق  مبكرو معملمعممي العموم وخطط جذ  المواى  

 دخ   العمميااة والتكنولوجيااة عمااى جميااه مااماان خاا ل تااوفير ال ،البتكــارلقيمــة الســل معالجــة سال
 والتصنيه في المجاال  ذا  اأىمية االجتماعية واالقتصادية.مستويا  البحث والتكنولوجيا 

 
 تجارب عربية 3-8
 تجربة المممكة العربية السعودية  3-8-0

 العربياااة الساااعودية ولاااذا شااامم  رؤياااة المممكاااة العربياااة يعتبااار االبتكاااار أسااااس التنمياااة االقتصاااادية بالمممكاااة
 العربيااااة والتكنولوجيااااا  المتطااااورة. وقااااد اعتمااااد  المممكااااةاالبتكااااار فااااي القطاااااع الخاااااص  2131السااااعودية
 :يمى عمى مافي دعم وتحميز االبتكار في الصناعة  السعودية

  9عمى االبتكار خطط التنمية في المممكة العربية السعودية اداعتم : 
ا ىاادف  إلااى تطااوير االبتكااار والتكنولوجيااا فااي جميااه قطاعااا  2195-2119خطااة التنميااة التاسااعة ) -

 االنتال لزيادة االنتاجية والقدرة التنافسية.

                                                           
1
 .32-31ألٌؼؽب١ ، ِؽخغ ق)بك، ص ص  ألٌّٕ م  ألٌا)ٍِ   ٟ ألٌّكدعألِ  ٌٍد١ّٕ  ألالبدى)ؼ ألالقىٛأل، ق١)ق   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.dsir.gov.in/12plan/prism/prism.htm&xid=25657,15700019,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjwdi98NCUfKNPhqzFH2cepuwiyEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.dsir.gov.in/12plan/prism/prism.htm&xid=25657,15700019,15700105,15700124,15700149,15700168,15700201&usg=ALkJrhjwdi98NCUfKNPhqzFH2cepuwiyEg
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ا ىادف  إلاى زياادة اينمااق عماى البحاث والتطاوير ليصال إلاى 2199-2195خطة التنمياة العاشارة )   -
لى 2199% من الناتج المحمى االجمالى في عام 9,3 ، كماا شاجع  الخطاة 2125% في عام 2، وا 

 رفة.اأنشطة الداعمة ل بتكار والتحول إلى مجتمه المع
  ماان خاا ل تعــاون بــين الحكومــة والصــناعات والجامعــات والمراكــز البحنيــةمل انشــاا روابــط صــناعية 

برناااامج التعااااون الصاااناعى االبتكاااارى لجامعاااة المماااك عباااد ال لمعماااوم والتقنياااة، والتعااااون ماااه الجامعاااا  
 الدولية.

   ،تموياال القطاااع العااام لممشاااريه الصااايرة والمتوسااطة المبتكاارة تــوفير التمويــل لتعزيــز ريــادة األعمــال
 ونجاح برنامج كمالة لتمويل المشاريه الصايرة والمتوسطة. 

 
 .2125حتى  مكة العربية السعوديةميواح الشكل التالى االبتكار في الخطط الخمسية  لمم

 
 السعوديةاالبتكار في الخطط الخمسية  لمممكة العربية : (0-3شكل رقم )

    
 Source: King Saud University (2015), A Brief Report On National For National Plan For Science, Technology 

and Innovation Program.   
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  العربية المتحدة اإلماراتتجربة  3-8-8
العربية المتحدة من رواد االبتكار عمى مستوى الادول العربياة حياث جااء  فاي التريا   ايمارا تعتبر دولة 

لجعال  2194ل بتكاار فاي  الوطنياة ، وتيدو االساتراتيجية2197في مؤشر االبتكار العالمى في عام  35
 . امن الدول االكثر ابتكارًا عمى مستوى العالم خ ل السبه سنوا  القادمة ايمارا 

 : 9العربية المتحدة ايمارا  مح تجربة ومن أبرز م
 
   كمرحماة أولاى تشامل دعام ( 8108-8105)مبـادرة وطنيـة لمتنفيـذ خـالل  31لتنفيـذتشريعات جديدة

 حاانا  االبتكار وبناء القدرا  الوطنية المتخصصة
   إنشااء مراكاز االبتكاار والبحاث  مان خا ل، محفزات لمقطاع الخاص وبناا الشراكات العالميـة البحنيـة

لتنميـة منتجـات وخـدمات مبتكـرة العممي وتبني التكنولوجيا  الجديادة وتشاجيه ودعام الشاركا  الوطنياة 
اياااافة لتعزيااز مكانااة الدولااة كمركااز عااالمي بواسااتقطا  الشااركا  العالميااة الرائاادة فااي مجااال االبتكااار 

نشااء مجتمعاا   الختبار ومنياا  ومنااطق مخصصاة ل بتكاار فاي بعاض القطاعاا االبتكاارا  الجديادة وا 
 الصناعة.

  تشجيه المؤسسا  البحثية لمتركيز عمى البحوث التطبيقية في القطاعا  ذا  اأولوية الوطنية . 
  ــار ــز االبتك ــار وتحفي ــد مــن االبتك ــل الحكــومي نحــو مزي ــر منظومــة العم  قطاعااا  رئيسااية 7فااي  تغيي

 ، وىذه القطاعا  ىى:لمستدامةومعظميا تخدم التنمية الصناعية ا
 وتعزيااز والنظيمااة، المتجااددة بالطاقااة المرتبطااة الصااناعا  فااي االبتكااار تشااجيه :المتجــددة الطاقــة -

 النظيمة. التكنولوجيا مجال في التطبيقية االبحاث
 تقديم بيدو الموجستية والمدن والخدما  والبحري الجوي النقل مجال في االبتكار تحميز :النقل -

 المركبا  مجال في االبتكار والتركيز عمى المجال، ىذا في  ومبتكرة جديدة وخدمات منتجات
 . طيار دون من والطائرا 

نشاء واالبتكار وايبداع المشك   حل خ ل من التعميم في االبتكار تشجيه  :التعميم -  مختبرا  وا 
 .االختراعا  لتشجيه والجامعا  المدارس في ابتكار

 خادما  تقاديم الحيوياة، والتقنياة الدوائياة الصناعا  تطوير مجاال  في االبتكار تشجيه  :الصحة -
 لعاا ل الطبيااة اأبحاااث قطاااع وتنميااة وتشااجيه المتقدمااة، التكنولوجيااا باسااتخدام وع جيااة صااحية

 .السائدة اأمراض
 .المياه ندرة تحدي معالجة مجال في االبتكار تشجيه :المياه -

                                                           
1

 www.uaecabinet. ألٌؼؽب١  ألٌّدسعل، ألالقدؽألت١د١  ألٌٛط١ٕ  ٌالبدى)ؼ ألإلِ)ؼألتِدٍف ألٌٛؾؼألء،   
 
 

http://www.uaecabinet/
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 والتكنولوجيا اأبحاث في االبتكار :التكنولوجيا -
 الصااااناعية واأقمااااار االتصاااااال  مجااااال فااااي التكنولوجيااااا وتطااااوير المااااااء استكشاااااو :الفضــــاا -

  ل ستخداما . المااء تكنولوجيا بنقل الخاصة لألبحاث باياافة
  حاضـــنات دعـــم فااي والتوساااه ل بتكاااار وداعمااة مؤسساااية بيئااة تاااوفير ماان خااا لمحفـــزة  لالبتكـــار  بيئـــة 

  تكنولوجية. تحتية بنية وتوفير االبتكار مجاال  في والتطوير البحث عمى والتركيز االبتكار
 لصـناعة مسـتقبل القطاعـات االسـتراتيجيةنشاء منصة عالمية متكامماة ي مبادرة مسرعات دبى المستقبل 

المسااتقبمية، ، وخمااق قيمااة اقتصااادية قائمااة عمااى احتاااان وتسااريه اأعمااال والحمااول التكنولوجيااة الســبعة
دعم رواد اأعماال . وذلاك لاوجذ  أفال عقول العالم لتجرباة وتطبياق ابتكاراتياا عماى مساتوى مديناة دباي

تحويل أفكارىم ومشروعاتيم الناشئة إلى شركا  ذا  قيمة تجارية، وايسايام فاي نماو أعماال و والمبتكرين 
الاربط ماه و  ، ومختبارا  االبتكاارمسااحا  العمال :مثال ىذه الشركا  من خ ل تقديم حزمة مان الخادما 
  .الشركاء أصحا  الع قة والمستثمرين المحتممين

  ــادرة ــار ســفراامب طالاا  فااي مبااادرة  961أطمقتيااا خطااة وزارة التربيااة والتعماايم ماان خاا ل اشااراك ، 0االبتك
كسااابيم أفااال الممارسااا  فااي مجااال االبتكااار  ساامراء االبتكااار لاادعم ورعايااة المبتكاارين وتطااوير قاادراتيم وا 
الصااااناعى، واالطاااا ع عمااااى التجااااار  العمميااااة والعمميااااة وورش عماااال تدريبيااااة فااااي مجااااال االلكترونيااااا  

مااان خااا ل سااامر الطااا   لااادول رائااادة فاااي االبتكاااار وىاااى بريطانياااا وسويسااارا وىولنااادا وكورياااا  والروبوتاااا 
 الجنوبية. 

 والمؤسساا  المجمعاا  مان عادد، العاالي ايلكتروناي التعمايم مؤسساا  بانشااء توساع ، التعمـيم تطـوير 
 -لمتقنياة راشاد بان محماد ومجماه - مصادر مديناة) واالبتكاار ايباداع لتشاجيه والتقنياة البحثياة والمعاىاد
 العربياة والمؤسساة - لممعرفاة دباي قرياة - لمسايمكون دباي وواحاة - واأبحااث الحيوية لمتقنية دبي مجمه
 ا.بالشارقة والتكنولوجيا لمعموم

 2194 ل بتكاار الوطنية لتنميذ االستراتيجية الجيا  من عدد من لإلبتكار العميا الوطنية المجنة انشاا ، 
والتنسااايق  التعااااون وتعزياااز الاااوطني، االبتكاااار  يدارة والخاصاااة الحكومياااة الجياااا باااين  التنسااايق وتتاااولى
   الجيا . بين الخبرا  وتبادل

 وتاوفير المؤسساا  الداعماة تحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال العمـوم والتكنولوجيـا ،
 لنقل التكنولوجيا وحاانا  االبتكار.

 
  

                                                           
1
ظؼألقة  ز)ٌة   -(، ظٚؼ ألمبةعألع ٚألمبةعألع ألٌّكةدّؽ  ةٟ ضةّ)ْ ألٌّؽوةؿ ألٌدٕ) كةٝ ٌٍّئقكة)ت ألاللدية)ظ٠  ٚألٌةعٚي١ٔ8112ف١ٓ زك١ٓ ِسّةع )أغكة ف  

 . 12-11ألٌؼؽب١  ألٌّدسعل، ص ص   ألإلِ)ؼألت، ٚؾألؼل ألاللدي)ظ، ألإلِ)ؼألتظٌٚ  
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 تجربة المغرب 3-8-3
 ومبادرة، ) 2025 أفق( العممي الوطنية لمبحث واالستراتيجية ل بتكار، خصيصاً  ويمبادرة موج المار  تطبق

 .9في الصناعة باالبتكار أيااً  المرتبطة الرقمي المار 
 المغرب في االبتكار مبادرة 

. واالقتصاااد الرقمااي واالسااتثمار والتجااارة الصااناعة مسااؤوليا  وزارة ااامن المااار  فااي االبتكااار مبااادرة تقااه
 :فيما يمى لممبادرة الرئيسية اأىداوتتمثل و 

 التنافسية. القدرة في أساسياً  عام ً  االبتكار جعل 
 لمتكنولوجيا. منتجاً  بمداً  المار  جعل 
 الماربية. الجامعا  في البحث والتطوير ميارا  من االستمادة 
 والتطوير. ومشاريه البحث لمواى ، وجذ  ااأعمال وريادة االبتكار ثقافة نشر  
 .اأىتمام بالصناعا  الخاراء 

 مبادرة المار  ل بتكار. محاوروالشكل التالى يواح 
 المغرب لالبتكار مبادرة (:8-3شكل رقم )

 
 .   ب١ؽٚت(، ألمُِ ألٌّدسعل، 8112) ألٌؼؽب١  ألٌّٕ م  ألٌا)ٍِ   ٟ ألٌّكدعألِ  ٌٍد١ّٕ  ألالبدى)ؼ ألٌّيعؼ: ألالقىٛأل، ق١)ق           

                                                           
 :٠ّىٓ ألٌؽخٛع اٌٌّٝؿ٠ع ِٓ ألٌدف)ص١ً   1

 .33-31(، ِؽخغ قبك غوؽٖ، ص ص 8112) ألٌؼؽب١  ألٌّٕ م  ألٌا)ٍِ   ٟ ألٌّكدعألِ  ٌٍد١ّٕ  ألالبدى)ؼ ألالقىٛأل، ق١)ق  -

 .  ب١ؽٚت ألٌّدسعل، ألمُِ ٔمعٜ، تس١ًٍ ألٌؼؽب١  ألٌبٍعألْ  ٟ ألالبدى)ؼ ِالِر ،(8112) ألالقىٛأل -
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 والتطاوير  البحاث عماى وتيادو إلاى زياادة نسابة اينمااق  2025العممـي أفـق لمبحـث الوطنيـة االستراتيجية

 االساتراتيجية اقترحا  فاي االبتكاار االمتيااز ولتشاجيه ،2125% عمام 3إلاى  المحماي ايجماالي النااتج من
 .والتكنولوجيا العموم في والبحث ل بتكار بالمكافأة الوطنية العمل

  لمشاركا الجديادة  ويتركاز ىدفاو  فاي دعام وتمويال ومتابعاة مشااريه التكنولوجياا  الرقمـي المغـربصندوق 
  . الخاراء متكنولوجيا % من رأس المال لم21، ويخصص الحجم والمتوسطة الصايرةالناشئة 

 
 محمية تجارب 3-3
خاصااة و المصاارى  لمتكنولوجيااا واالبتكاااردور مجمااس الصااناعة عمااى ساايتم التركيااز فااي التجااار  المحميااة      

 مركز تكنولوجيا االنتال اأنظو باعتباره ييتم بتشجيه االبتكار لمتنمية الصناعية المستدامة.
 
  :المصرية دور مجمس الصناعة لمتكنولوجيا واالبتكار فى دعم وتحفيز االبتكار فى الصناعة 3-3-0

لمتابعة وتطوير عمل المراكز التكنولوجية  2191 عام واالبتكارمجمس الصناعة لمتكنولوجيا ىء أنش
فى دعم  االبتكاروتعميق الترابط بيينا وبين الصناعة المصرية بقطاعاتيا المختممة والتأكيد عمى أىمية 

  .الصناعة المصرية
 مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف

وزارة التجارة والصناعة من قبل  2115س المركز الوطني لإلنتال اأنظو في مصر عام يتأستم 
 بالتعاون الوثيق مه منظمة اأمم المتحدة لمتنمية الصناعية )اليونيدوا كمزود لمخدما  لمصناعة المصرية

  . ويعمل المركز كوسيمة لتعزيز نقل التكنولوجيا الخاراء واالبتكار لمصناعة المصرية
 

 ميد -مشروع األعمال لتشجيع المبتكرين سويتش
ومنيا   إلى تعزيز تحول اقتصادا  منطقة البحر المتوسط ول من االتحاد اأوربى ييدووىو مشروع مم 

نمو ذو انبعانات بما في ذلك  المستدامين واالقتصاد اأخار االستي كو  اينتالنحو أنماط مصر 
من خ ل نشر اأسالي  التي تعمل عمى تحسين كماءة  ،مما يحقق التنمية الصناعية المستدامة منخفضة

إلى التقميل من التأثيرا  البيئية المرتبطة بدورة حياة  المشروع كما يسعى ،استخدام الطاقة والموارد
دعم ريادة االعمال الخاراء في أنشطة تطبيق الجية و  . تعزيز الطاقة المتجددةو المنتجا  والخدما ، 

وزارة التجارة و الصناعة متمثمة في مركز تكنولوجيا االنتال االنظو التابه لمجمس الصناعة  :مصر ىي
 لمتكنولوجيا واالبتكار.
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في محافظا  مختممة ومنيا القاىرة وايسكندرية  2197رائدًا لألعمال في عام  961وقد تم اختيار

ة والطاقة الشمسية والمنتجات تدوير المخمفات الصناعيوالشرقية والصعيد مبتكرين في مجاال  
رواد أعمال  3فكرة ابتكارية وتسويقيا كما تم اختيار  41، ودعم الصناعية والزراعية المستدامة

 . وييتم المشروع بتقديم الدعم ومساعدتيم في تمويل مبتكراتيم.9لمساعدتيم في تأسيس فكرتيم
 
 2196-2199خ ل المترة  واالبتكارومشروعا  مجمس الصناعة لمتكنولوجيا  وفيما يمى أىم برامج 

 ومعظم مشروعاتو تخدم التنمية الصناعية المستدامة.  مركز تكنولوجيا االنتاج األنظفبالتركيز عمى 

                                                           
1
. 8112ِع٠ؽ ِؽوؿ تىٌٕٛٛخ١) ألإلٔد)ج ألمٔظف ألٌد)بغ ٌّدٍف ألٌيٕ)ػ  ٌٍدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ،ِغ ِم)بالت شطي١      
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 8106-8100الفترة  المستدامة خالللمتنمية الصناعية  واإلبتكارأىم برام: ومشروعات مجمس الصناعة لمتكنولوجيا  :(0-3جدول رقم )
 إٌزبئظ اٌّؾممخ  أ٘ذاف اٌّششٚع اٌغٙبد إٌّفزح اٌّذح اعُ اٌّششٚع َ

1 

 

رؼض٠ض رطج١ك رىٌٕٛٛع١بد 

اٌطبلخ اٌّزغذدح ٚاٌّغزذاِخ فٟ 

 أفش٠م١ب ِٓ خالي اٌجؾش اٌؼٍّٟ

4114-4116 

ِؽوةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةة) ألإلٔدةة)ج ألمٔظةةف 

ب)ٌدؼةةةةة)ْٚ ِةةةةةغ ِؽألوةةةةةؿ ألإلٔدةةةةة)ج 

ألمٔظةةةةةف  ةةةةةٟ تٕؿأل١ٔةةةةة) ٚأٚغٕةةةةةعأل 

ألإلقةةب)١ٔ   IATٚاث١ٛب١ةة) ِٚئقكةة  

ٚألالتسةةة)ظ ألم ؽ٠مةةةٟ ٚبد٠ّٛةةةً ِةةةٓ 

 ألإلتس)ظ ألمٚؼٚبٟ

 

ِةةٓ  اٌز١ّٕةةخ اٌّغةةزذاِخ فةةٟ أفش٠م١ةةبألٌّكةة)ّ٘   ةةٟ 

 خفةةةغ االػزّةةةبد ػٍةةةٝ اٌطبلةةةخ اٌّغةةةزٛسدحضةةةالي 

ٌزطة٠ٛش رىٌٕٛٛع١ةبد ٚألالقدف)ظل ِٓ ألٌبسةث ألٌؼٍّةٟ 

ِٚةٓ ثةُ  اٌطبلخ اٌّزغذدح ٚرشغ١غ  رظ١ٕؼٙب ِؾ١ٍب

 . خٍك فشص ػًّ عذ٠ذح ٌشٚاد األػّبي

تس١ًٍ ٚتٛص١ف ل )ع ألٌ )ل   ٟ ألٌبٍعألْ ألٌّا)ؼو  ٚٚضغ ظؼألق  

ِفيٍ  ػٓ ألٌٛضغ ألٌس)ٌٟ ٌٍ )ل  ألٌّددعظل  ٟ وً بٍع )ػٍٝ قب١ً 

ق  ألٌؼ)ِ  ٌدىٌٕٛٛخ١)ت ألٌ )ل  ألٌّددعظل، اط)ؼ ألٌك١) ألٌّث)ي

ٚألالتد)٘)ت ألٌد)ؼ٠ ، ألٌدسع٠)ت ألٌدٟ تٛألخٗ تٕف١ػ تىٌٕٛٛخ١)ت ألٌ )ل  

 ألٌّددعظل ٚألٌفؽص ألٌّد)ز (

 

4 
 رشش١ذ اٌطبلخ ٌمطبع 

 اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ
 4116- 4115   

ِؽوةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةة) ألالٔدةة)ج ألالٔظةةف 

ب)ٌدؼةةةة)ْٚ ِةةةةغ ِؽوةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةة) 

ألٌيةةٕ)ػ)ت ألٌغػألئ١ةة  ١٘ٚئةة  ألٌد١ّٕةة  

 USAIDألٌيٕ)ػ١  ٚ 

تؽو١ةةؿأل رششةة١ذ اٌطبلةةخ ثمطةةبع اٌظةةٕبػبد اٌغزائ١ةةخ 

ػٍةةةٟ ِدةةة)الت ألٌطضةةةؽٚألت ألٌّدّةةةعل ٚألٌّدففةةة ، 

 ٚألٌٍسَٛ.

 

 شؽو)ت ٌدٕف١ػ ألٌّاؽٚع. 2شؽو  ٌدسع٠ع ػعظ  31ؾ٠)ؼٖ  -

 شؽو)ت ػٓ ألالزد١)خ)ت ٚل١)ق)ت ألٌ )ل . 2ِكر و)ًِ ٌـؼعظ  ألػعألظ -

ِٕٙةعـ ب١ٙئة  ألٌد١ّٕة  ألٌيةٕ)ػ١   15ؼ غ وف)ءل ٚبٕ)ء لعؼألت وٛألظؼ  -

 ِٓ ألٌؼ)١ٍِٓ ب)ٌّي)ٔغ. 81ٚ 

ِك)ػعل  ألٌاؽو)ت ٌدؤ١ٍ٘ٙ) ٌبؽٔ)ِح ألٌبيّ  ألٌىؽب١ٔٛ  ٌفدر ألالقٛألق  -

 ألٌديع٠ؽ٠  

3 
ِششٚع ثٕبء اٌىٛادس فٟ ِغبي 

 اٌطبلخاداسح 
4114-4115  

ِؽوةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةة) ألإلٔدةة)ج ألمٔظةةف 

ألٌدةةةةةةةةةة)بغ ٌّدٍةةةةةةةةةةف ألٌيةةةةةةةةةةٕ)ػ  

ٌٍدىٌٕٛٛخ١ةة) ب)ٌدؼةةة)ْٚ ِةةةغ ألٌغؽ ةةة  

ألٌؼؽب١ةةةةةةة  ألمٌّ)١ٔةةةةةةة  ٌٍيةةةةةةةٕ)ػ   

 ٚألٌدد)ؼل

بٕة)ء لةةعؼألت ػةةعظ ِةةٓ ألٌىةةٛألظؼ ب)ٌّيةة)ٔغ ألٌّيةةؽ٠  

ٚاوك)بُٙ ألٌّٙ)ؼألت ٚألٌطبؽألت ألٌالؾِ  ٌد ب١ك ٔظةُ 

 .اظألؼل ألٌ )ل 

 

 ِٕٙعـ ػٍٝ وف)ءل ألٌ )ل . 21تُ تعؼ٠  ِدّٛػٗ  -

ِاؽٚع تدؽ٠بٟ ظألضةً ألٌاةؽو)ت ألٌيةٕ)ػ١   ةٟ ِدة)ي  21تُ تٕف١ػ  -

 وفبءح اعزخذاَ اٌطبلخ ٚاٌطبلخ اٌّزغذدح

2 
دػُ ر١ّٕةخ اٌظةٕبػبد ِٕخفؼةخ 

 اٌىشثْٛ فٟ ِظش

4112-4116 

 

ِؽوؿ تىٌٕٛٛخ١) ألإلٔد)ج ألمٔظف 

ب)ٌدؼةةة)ْٚ ِةةةغ ِٕظّةةة  أل١ٔٛ١ٌةةةعٚ 

 ِٚؽألوةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةة) ألإلٔدةةةةةة)ج

ألمٔظةةةةف  ةةةةٟ و١ٕ١ةةةة)، ألٌكةةةةٕغ)ي، 

 ٚخٕٛب أل ؽ٠م١).

رؾم١ةةةةك اٌز١ّٕةةةةخ اٌظةةةةٕبػ١خ اٌّغةةةةزذاِخ ٚدػةةةةُ 

 اٌظٕبػبد ِٕخفؼخ اٌىشثْٛ فٟ ِظش

 ِؽألزً: ٠3دُ تٕف١ػ ألٌّاؽٚع ػٍٝ  -

 ألٌّؽألخؼ  ٚخّغ ألٌّؼٍِٛ)ت  -1

 ألٌدم١١ُ ألٌفٕٟ  -8

 ِؽزٍ  ألٌدٕف١ػ ٚتب)ظي ألٌطبؽألت -6

 ٟ ِيؽ، ٚألٌدٟ  ٠ؼًّ ٘ػأل ألٌّاؽٚع ػٍٝ ألالقدد)ب  ٌدغ١ؽ ألٌّٕ)ش -

 ٟ٘ غألت صٍ  ب)ٌيٕ)ػ  ألٌّيؽ٠ .

رفؼ١ً إعشاءاد اٌزخف١ف ٚاٌزى١١ف ػٍٝ اعبط عٍغٍخ اٌم١ّخ  -

 ٌدد١ٙؿ ألٌفٛألوٗ ٚألٌطضؽٚألت، ٚألٌٍسَٛ ألٌعٚألخٓ.

ٚؾألؼل ألٌيٕ)ػ  ٚألٌدد)ؼل ٚألٌّاؽٚػ)ت ألٌدؼ)ْٚ ألٌّادؽن ب١ٓ  -

 UNIDOألٌيغ١ؽل ٚألٌّدٛق  ، ألٌّيؽ٠ ، خٙ)ؾ شئْٛ ألٌب١ئ ، 

   ٟ ٘ػأل ألٌّاؽٚع.  ألٌغؽ   ألٌّيؽ٠  ٌٍيٕ)ػ)ت ألٌغػألئ١ ، خ)٠ى)
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5 

 

دػُ اٌزىٌٕٛٛع١بد ِٕخفؼخ 

 اٌىشثْٛ فٟ اٌزغخ١ٓ ٚاٌزجش٠ذ
ِؽوؿ تىٌٕٛٛخ١) ألإلٔد)ج ألمٔظف  4115-4141

 ١ٔعٚٛب)ٌدؼ)ْٚ ِغ ِٕظّ  أل١ٌ

اعةةةةةةةزخذاَ  ت ةةةةةة٠ٛؽ ألٌك١)قةةةةةةة  ألٌؼ)ِةةةةةةة  ٌةةةةةةةعػُ  -

 ةةٟ  ألٌد ب١مةة)ت  اٌزىٌٕٛٛع١ةةبد ِٕخفؼةةخ اٌىشثةةْٛ

 ألٌيٕ)ػ١  ٚألٌدد)ؼ٠ .

ألٌد ب١مة)ت   ةٟرم١ٕبد اٌطبلةخ اٌشّغة١خ ظػُ ٔاؽ  -

 ألٌيٕ)ػ١  ٚألٌدد)ؼ٠ .

ِةةٓ ِىٛٔةة)ت  ٚألٔظّةة  رؼض٠ةةض اٌظةةٕبػخ اٌّؾ١ٍةةخ  -

 ألٌ )ل  ألٌاّك١ .

 ةةٟ تيةة١ُّ ٚت ةة٠ٛؽ  ثٕةبء لةةذساد اٌىةةٛادس اٌف١ٕةخ -

 ٚص١)ٔ  ألٌٕظُ ألٌاّك١ .

٠دؼٍةةك تم١ٕةة)ت ِٕطفضةة   اػةةعألظ ظؼألقةة  ػةةٓ ألٌٛضةةغ ألٌةةؽأل٘ٓ  ١ّةة) -

 ألٌىؽبْٛ  ٟ ألٌدكط١ٓ ٚضؽ٠   طؽ٠ك ٌٍدٕف١ػ.

طٕذٚق ر٠ٍّٟٛ ِف)ٚض)ت ِغ ألٌبٕه ألمٍٟ٘ ألٌّيؽٞ باؤْ ألٔا)ء  -

 ٌذػُ رٕف١ز رم١ٕبد ِٕخفؼخ اٌىشثْٛ.

 اػعألظ ض)ؼط  طؽ٠ك ٌدٕف١ػ ألٌّاؽٚع.  -

 بعء زّالت تٛػ١  ػٓ أٔا   ألٌّاؽٚع.  -

6 

 

 دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌإلٔزبط االٔظف

اوزٛثش -ِب٠ٛ

4112 

ِؽوؿ تىٌٕٛٛخ١) ألإلٔد)ج ألمٔظف 

ب)ٌدؼةةة)ْٚ ِةةةغ ِئقكةةة  ألٌد٠ّٛةةةً 

 (IFCألٌع١ٌٚ  )

ألٌدؼؽف ػٍٟ ألٌّؼٛل)ت ٚألٌدسع٠)ت ألٌدٟ تٛألخٗ 

رطج١ك آ١ٌبد اإلٔزبط ألٌاؽو)ت ألٌيٕ)ػ١   ٟ 

ٚالدؽألذ ض)ؼط  طؽ٠ك ٌدؼؿ٠ؿ ت ب١ك ٘ػٖ األٔظف 

 أل١ٌ٢)ت

 خّغ ل)ػعل ب١)ٔ)ت ػٓ ألٌاؽو)ت. -

 شؽو   111تسع٠ع ألم٠ٌٛٚ)ت  ٌـ  -

 ػًّ ألقدب١)ْ بطيٛص ٚق)ئً ألالٔد)ج ألالٔظف. -

 

2 

ِشةةةةةةةشٚع ٔمةةةةةةةً اٌزىٌٕٛٛع١ةةةةةةةب 

اٌظذ٠مخ ٌٍج١ئ١خ فٝ دٚي ؽةٛع 

-MED) اٌجؾةةةةش اٌّزٛعةةةةؾ 

TEST) - اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ 

 -١ٔٛ٠4115خ 

 ١ٔٛ٠4112خ 

ِؽوةةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةةة) ألالٔدةةةةةةة)ج 

ب)ٌدؼةةة)ْٚ ِةةةغ ِٕظّةةة   ألالٔظةةةف

ٌٍد١ّٕةة  ألٌيةةٕ)ػ١  ألالِةُ ألٌّدسةةعل 

(UNIDO  ِٚؽ ةةةةةةةك ألٌب١ئةةةةةةة )

 (.GEFألٌؼ)ٌّٝ )

ثٕبء اٌمذساد اٌٛؽ١ٕخ ٚٔمً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌظذ٠مخ  -

ٚسفغ اٌىفبءح  ٚرؾغ١ٓ األداء اٌج١ئٝ ث١ئ١ب  

اإلٔزبع١خ ٌٍّٕشآد اٌظٕبػ١خ ثّب ٠زٛافك ِغ 

 ػٓ طؽ٠ك:   اٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ

 .ألٌعػُ ألٌفٕٝ ٌد ب١ك آ١ٌ)ت ألإلٔد)ج ألمٔظف  

 ٌدىٌٕٛٛخ١)ت ألٌيع٠م  ٌٍب١ئ١ ، ٚتؽش١ع ٔمً أل

ألٌ )ل  ألٌدع٠عل ٚألٌّددعظل، آ١ٌ  ألٌد١ّٕ  ألٌٕظ١ف  

 ٚألٌد١ّٕ  ألٌّكدعألِ .

  ًت ب١ك ٔظُ ألٌّس)قب  ٚألإلظألؼل ألٌب١ئ١  ظألض

 ألٌّٕاآت ألٌيٕ)ػ١ .

 -8115ٚؼل أػّة)ي تٛػ١ة  ضةالي ألٌفدةؽل )ظ٠كةّبؽ  5تةُ ػّةً  -

 (  ٝ ألٌم)٘ؽل ٚألإلقىٕعؼ٠ .٠8112ٕ)٠ؽ 

 تم١١ُ ِبعئٝ. 21ػعظ تُ ػًّ  -

شةؽو)ت  ةٝ  11خ)ؼٜ ألٌبعء  ةٝ تمةع٠ُ ضةعِ)ت ألٌّاةؽٚع ٌؼةعظ  -

 شؽو)ت  ٝ ألإلقىٕعؼ٠ . 11ألٌم)٘ؽل ٚ

 تُ تٕظ١ُ ظٚؼت١ٓ تٛػ١  ٌّمعِٝ ألٌطعِ)ت ألٌّس١١ٍٓ  ٝ ِيؽ. -

ِةٓ ِمةع١ِٓ ألٌطعِة  ألٌّس١ٍة١ٓ ٚتةُ تةعؼ٠بُٙ  11ٚتُ ألضد١)ؼ ػةعظ  -

 .8112 ٝ أبؽ٠ً 
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اٌظةةةةةةةةٕبػ١خ إداسح اٌّخٍفةةةةةةةةبد 

ٚرشةةةةةةةةغ١غ س٠ةةةةةةةةبدح األػّةةةةةةةةبي 

 اٌّظش٠خ

4112 - 4112 
ِؽوةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةة) ألإلٔدةة)ج ألمٔظةةف 

 ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ بٕه ألٌد١ّٕ  ألم ؽ٠مٟ

إٔشةةبء ٔظةةبَ ِزىبِةةً ِٚغةةزذاَ ٌزجةةبدي اٌّخٍفةةبد  -

ِةةٓ ضةةالي ألٌةةؽبظ بةة١ٓ ِٕددةةٟ ألٌّطٍفةة)ت اٌظةةٕبػ١خ 

ألٌيٕ)ػ١  ٚألٌؼ)١ٍِٓ  ةٟ ِدة)ي اظألؼل ٚألػة)ظل تةع٠ٚؽ 

 بٙعف:ألٌّطٍف)ت 

  ؾ٠ةة)ظل وفةة)ءل ألقةةدطعألَ ألٌّةةٛألؼظ بةة١ٓ ألٌّيةة)ٔغ

 ألٌّيؽ٠   ٟ ألٌم )ػ)ت ألٌّطدٍف .

  رشةةغ١غ إٔشةةبء طةةٕبػبد طةةغ١شح ِٚزٛعةةطخ

 ل)ئّ  ػٍٟ اظألؼل ألٌّطٍف)ت ألٌيٕ)ػ١ .  عذ٠ذح

  ِٓ ألٌّب)شةؽل ٚألٌغ١ةؽ  فشص اٌؼًّتٛ ١ؽ ألٌؼع٠ع

 ِب)شؽل.

ِةغ ؼقُ ألٌطؽألئظ ٌٍٕف)٠)ت ألٌيٕ)ػ١  ِةٓ ضةالي ألٌدم١ة١ُ ٚألٌدس١ٍةً  -

 اػعألظ زيؽ ٚل)ػعل ب١)ٔ)ت ٌٍٕف)٠)ت ألٌيٕ)ػ١ .

 ِؽألخؼ  ألمٔظّ  ٚألٌداؽ٠ؼ)ت ألٌم)ئّ . -

تٕف١ػ ضّف ٔعٚألت تٛػ١  ٌألطؽألف ألٌّؼ١ٕ  ٚاػعألظ تٛص١)ت  -

 ب)ٌك١)ق)ت ألٌّ ٍٛب .

 تك٠ٛم١ . ت زّال -

 تُ أا)ء ِٛلغ اٌىدؽٚٔٝ ٌٍّاؽٚع ٚاظألؼتٗ. -

 

1 

رمةةذ٠ُ اٌخةةذِبد  -ِشةةشٚع ٚفةةش

ٚاٌّزٛعةةطخ ٌٍّظةةبٔغ اٌظةةغ١شح 

فةةةةٟ ِغةةةةةبالد اٌج١ئةةةةةخ ٚوفةةةةةبءح 

 اعزٙالن اٌطبلخ ٚاٌّٛاسد

4116- 4115 
ألٌّؽألوؿ ألٌدىٌٕٛٛخ١  ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ 

ٚو)ٌ  ألٌدؼ)ْٚ ألإلّٔ)ئٟ ألمٌّ)ٟٔ 

(GIZ) 

رؾغ١ٓ وفبءح إعزخذاَ اٌّٛاسد فٟ اٌمطبع 

 اٌظٕبػٟ ثّظش.

ِٓ ألٌّاؽٚػ)ت ألٌيغ١ؽل ٚألٌّدٛق   ألٌّيؽ٠   ٟ  311ظػُ  -

 ٟ أِ)وٓ ػٍُّٙ  ٟ ِاؽٚػ)ت  وفبءح اعزخذاَ اٌّٛاسدرٕف١ز أعب١ٌت 

 ألٌدٍٛظ،ٚألٌّاؽٚػ)ت ألٌؿؼألػ١  ٚألٌٕٙعق١ ، ِٚاؽٚػ)ت  ألمغػ٠ ،

 ٚألٌبالقد١ه ٚألٌى١ّ)٠ٚ)ت ٚألٌّٕكٛخ)ت.

 ألقدا)ؼٞ.  51موثؽ ِٓ  رٛف١ش رذس٠ت -

 .ػ)ًِ 311أوثؽ ِٓ  سفغ وفبءح -

11 

ثشٔبِظ االُِ اٌّزؾذح ٌٍج١ئخ 

 اٌج١ئ١خ اٌّجزىشحٌزمذ٠ُ اٌؾٍٛي 

(Eco-innovation 

approach in Small and 

Medium-sized 

Enterprises) 

 -4115ِب٠ٛ 

 4116ٔٛفّجش 

ِؽوؿ تىٌٕٛٛخ١) ألالٔد)ج ألالٔظف 

ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ بؽٔ)ِح ألمُِ ألٌّدسعل 

 SWITCH( UNEPٌٍب١ئ  )

MED 

رؼض٠ةةةةض اٌمةةةةذسح اٌزٕبفغةةةة١خ ٌٍشةةةةشوبد اٌظةةةةغ١شح  -

 ٚاٌّزٛعطخ.

فةةةٝ ِغةةةبي ادائٙةةةب ٌزششةةة١ذ  شةةةؽو)ت 5كةةة)ػعل ِ -

 إعزٙالن اٌى١ّب٠ٚبد.

رمذ٠ُ ؽٍٛي ث١ئ١خ ِجزىشح ٚ رىٌٕٛٛع١بد خؼشاء  -

ٌشفةغ وفةبءح اعةزخذاَ اٌّةٛاسد ِةٓ ١ِةبٖ ٚ ؽبلةخ ٚ 

 ِٛاد خبَ ٚ ا٠ؼب  رم١ًٍ اٌّخٍفبد إٌبرغخ.

 اٌّغبّ٘خ فٟ خٍك ٚظبئف عذ٠ذح. -

ٌيٕ)ػ١  ػًّ ؾ٠)ؼألت ١ِع١ٔ  ٌدم١١ُ ألٌٛضغ ألٌس)ٌٝ ٌٍّٕاآت أل -

ٌدسع٠ع ألٌفؽص ألٌّد)ز  ٌد ٠ٛؽ ألٌّٕدد)ت ٚتسك١ٓ ألقدعألِ  ٘ػٖ 

 ألٌاؽو)ت.

ؽٍٛي ث١ئ١خ ِجزىشح ٚضغ ألقدؽألت١د١)ت  خع٠عل ِٚكدعألِ  ٌدمع٠ُ  -

 ٌٍاؽو)ت ألٌّك)ّ٘ . ّٚٔبرط أػّبي عذ٠ذح
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اإلداسح اٌج١ئ١ةةةخ اٌغةةة١ٍّخ ٌٍّةةةٛاد 

ٚإٌفب٠ةةةةةبد اٌى١ّب٠ٚةةةةةخ ٚإ٠غةةةةةبد 

 ؽٍٛي ِجزىشح ٌٙب

االٌٚٝ: اٌّشؽٍخ 

4116-4112 

ِؽوةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةة) ألإلٔدةة)ج ألمٔظةةف 

ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ ِٕظّة  ألمِةُ ألٌّدسةعل 

 ٌٍد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١ 

اخؽألء تم١١ّ)ت  ١ٕ  ظألضً ػعظ ِٓ ألٌاؽو)ت  -

 ظؼألق)ت ز)ٌ  ٌٍاؽو)ت ألٌّطد)ؼل. 5ٚتٕف١ػ 

 case)ألٌّطد)ؼل  اٌذػُ اٌفٕٟ ٌٍششوبدتمع٠ُ  -

studies). 

ألٌالؾِ  ٌإلظألؼل ألٌب١ئ١   رط٠ٛش األعب١ٌت ٚاٌؾٍٛي -

 ألٌك١ٍّ  ٌٍّٛألظ ٚألٌٕف)٠)ت ألٌى١ّ)٠ٚ .

 اخؽألء ألٌدم١١ّ)ت ألٌف١ٕ  ألٌا)ٍِ   ٟ ألٌاؽو)ت ألٌّطد)ؼل. -

 ظؼألق)ت ز)ٌ . 5تُ تٕف١ػ  -

 تُ ت ٠ٛؽ ألمق)١ٌ  ألٌالؾِ  إلظألؼل ألٌّٛألظ ٚألٌٕف)٠)ت ألٌى١ّ)٠ٚ .  -
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اٌزغّؼةةةةبد اٌظةةةةٕبػ١خ طةةةةذ٠مخ 

 Eco-Industrial)اٌج١ئةةةةخ 

Parks) 

 اٌّشؽٍخ األٌٚٝ

 

4112 

 

ِؽوةةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةةة) ألإلٔدةةةةةةة)ج 

ألمٔظةةةف ب)ٌدؼةةة)ْٚ ِةةةغ ِٕظّةةة  

 ألمُِ ألٌّدسعل ٌٍد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١ 

 

اػةةةعألظ ظؼألقةةة)ت ألٌس)ٌةةة ، ِٚؽألخؼةةة  ألٌك١)قةةةة)ت  -

ثبٌزغّؼبد اٌظٕبػ١خ طةذ٠مخ ألٌٛط١ٕ   ١ّ) ٠دؼٍك 

 .اٌج١ئخ

ِؽألخؼة  اػعألظ ٚتمع٠ُ ألٌٕكةط  ألٌٕٙ)ئ١ة  ِةٓ تمؽ٠ةؽ  -

ألٌك١)قةةةة)ت ألٌٛط١ٕةةةة  ٚو١ف١ةةةة  أاةةةة)ء ألٌددّؼةةةة)ت 

 ألٌيٕ)ػ١  صع٠م  ألٌب١ئ   ٟ ِيؽ.

 تُ اػعألظ ِاؽٚع ش)ًِ ٌعؼألق  ٚتم١١ُ ألٌٛضغ ألٌس)ٌٟ. -

 تُ اػعألظ ألٌّكٛظل ألمٌٚٝ ٌّؽألخؼ  ألٌك١)ق)ت ألٌٛط١ٕ . -

 تُ ػؽض ألٌٕد)ئح ألٌّئلد  ضالي ألخدّ)ع  ؽ٠ك ألٌطبؽألء. -

ٓ تمؽ٠ؽ ِؽألخؼ  ألٌك١)ق)ت تُ اػعألظ ٚتمع٠ُ ألٌٕكط  ألٌٕٙ)ئ١  ِ -

 ألٌٛط١ٕ  ٚو١ف١  أا)ء ألٌددّؼ)ت ألٌيٕ)ػ١  صع٠م  ألٌب١ئ   ٟ ِيؽ.
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ِششٚع اعزخذاَ االؽبساد 

 اٌّؼبد رٍج١غٙب
4116 - 4112 

ِؽوةةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةةة) ألالٔدةةةةةةة)ج 

ألالٔظةةةف ب)ٌدؼةةة)ْٚ ِةةةغ ألٌغؽ ةةة  

ألٌؼؽب١ةةةةةةة  ألالٌّ)١ٔةةةةةةة  ٌٍددةةةةةةة)ؼل 

 ٚألٌيٕ)ػ 

ألٌّكةةدؼٍّ   ةةٟ تم١ةة١ُ ألٌٛضةةغ ألٌسةة)ٌٟ ٌإلطةة)ؼألت  -

 ِيؽ.

تٕظ١ُ ؾ٠)ؼل مٌّ)١ٔ) ٌٍدؼؽف ػٍٟ ألٌ ؽق ألٌسع٠ث   -

  ٟ ٘ػأل ألٌّد)ي.

ِشةشٚع رغش٠جةٟ إلػةبدح رظة١ٕغ اإلؽةبساد تٕف١ػ  -

بؤٌّ)١ٔةةةة) ٚألضدبةةةة)ؼ ألإلطةةةة)ؼألت ألٌّؼةةةة)ظ  اٌّظةةةةش٠خ

 تي١ٕؼٙ) ٚػًّ تم١١ُ  ٕٟ ٌٍّاؽٚع ألٌددؽ٠بٟ.

إلػةةة)ظل  رطةةة٠ٛش اٌّٛاطةةةفبد ٚاٌّؼةةةب١٠ش اٌف١ٕةةةخ -

  ٟ ِيؽ. تي١ٕغ ألإلط)ؼألت

 ِٓ ضالي ٚؼش  ػًّ ضد)١ِ . سفغ اٌٛػٟ -

 ػعألظ تمؽ٠ؽ ػٓ "ألٌٛضغ ألٌس)ٌٟ ٌإلط)ؼألت ألٌّكدؼٍّ   ٟ ِيؽ".إ -

 شؽو)ت ألٌٕمً الضدب)ؼ ألإلط)ؼألت ألٌّؼ)ظ تي١ٕؼٙ). 5ألضد١)ؼ  -

اخؽألء ؾ٠)ؼل تعؼ٠ب١  ٌدعؼ٠   ؽ٠ك ألٌؼًّ ػٍٝ تىٌٕٛٛخ١) ألػ)ظل  -

 تي١ٕغ ألالط)ؼألت  ٟ أٌّ)١ٔ).

 ٌّاؽٚع ألػ)ظل ألٌدي١ٕغ ٌالط)ؼألت  ٟ ِيؽ. اػعألظ ظؼألق  خعٜٚ -

 تمع٠ُ ِمدؽذ ٌد ٠ٛؽ ألٌّٛألصف)ت ٚألٌّؼ)١٠ؽ ألٌف١ٕ  ٌّيؽ. -

 اػعألظ ألٌدٛػ١  ٚتم١١ُ ألٌّاؽٚع ٚػؽضُٙ  ٟ ٚؼش  ػًّ ضد)١ِ . -

 

 

12 
سفةةةغ وفةةةبءح سٚاد االػّةةةبي فةةةٟ 

 ِغبي اٌظٕبػبد اٌخؼشاء

 ٛ١ٌٛ٠4115-

 ٛ١ٌٛ٠4116 

ِدٍةةةةف ألٌيةةةةٕ)ػ  ٌٍدىٌٕٛٛخ١ةةةة) 

ٚألالبدى)ؼ ب)ٌدؼة)ْٚ ِةغ ِاةؽٚع 

SWITCH-MED 

 تسع٠ع ِعؼب١ٓ ل)ظؼ٠ٓ ػٍٟ تمع٠ُ ألٌطعِ .  -

ِٓ ؼٚألظ ألالػّ)ي ألٌةؽألغب١ٓ  ةٟ  161تسع٠ع ػعظ  -

 اٌظٕبػبد اٌخؼشاء.ألٌؼًّ  ٟ ِد)ي 

ػٍةةةٟ ألٌؼّةةةً  ةةةٟ ِدةةة)ي  رةةةذس٠ت سٚاد االػّةةةبي -

 ألٌيٕ)ػ)ت ألٌطضؽألء.

 .8115 ٝ ٔٛ ّبؽ  رذس٠ت اٌّذسث١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ -

ضةالي ألٌفدةؽل  رذس٠ت سٚاد األػّبي فٝ ِغةبي اٌظةٕبػبد اٌخؼةشاء -

 (.١ٌٛ٠8112ٛ -8112 بؽأل٠ؽ )

 ألٌّطدٍف  ألٌدٟ تعػُ ؼٚألظ ألمػّ)ي. ثٕبء اٌششاوبد ِغ إٌّظّبد -
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ِشةةةشٚع رؾغةةة١ٓ لطةةةبع اػةةةبدح 

 رذ٠ٚش اٌجالعز١ه
4115-4116 

ِؽوةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةة) ألٌبالقةةةةةد١ه 

تسةةةع٠ث ب)الشةةةدؽألن ِةةةغ ِؽوةةةؿ 

 ألٌيٕ)ػ  ٚخّؼ١  ق١ّ)

 ٌط)ِ)ت ألٌبالقد١ه. ص٠بدح اٌم١ّخ اٌّؼبفخ -

ب)قةةدطعألَ ألضةة) )ت  رؾغةة١ٓ خةةٛاص اٌجةةٌٟٛ أص١ٍةة١ٓ اٌّؼةةبد رةةذ٠ٚشٖ -

 ٌؿ٠)ظل ٔؼِٛ  ألٌك ر ٚٔكب  ألالقد )ٌ .

 81بٕكةب   ص٠بدح اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٌخبِبد اٌجالعز١ه اٌّؼبد رةذ٠ٚشٖ -

.% 

16 

إؽةةةالق ٚرفؼ١ةةةً ِجةةةبدسح رؼ١ّةةةك 

اٌزظةة١ٕغ اٌّؾٍةةٟ ٌزىٌٕٛٛع١ةةبد 

اٌطبلةةةةةةخ اٌّزغةةةةةةذدح )اٌّشؽٍةةةةةةخ 

 األٌٟٚ: اٌغخبٔبد اٌشّغ١خ(

 

-4112فجشا٠ش 

 ٛ١ٔٛ٠4116 

ِؽألوةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةة) ألٌيةةةةةٕ)ػ)ت 

ألٌٕٙعقةةةةةةة١  ٚألإلٔدةةةةةةة)ج ألمٔظةةةةةةةف 

ب)ٌدؼةةةةة)ْٚ ِةةةةةغ ٚو)ٌةةةةة  ألٌدؼةةةةة)ْٚ 

 (GIZ)ألمٌّ)ٟٔ  ألإلّٔ)ئٟ

ٚشةةةةةةةةةةةةةؼبدٟ صةةةةةةةةةةةةةٕ)ػ  أل٢الت 

ٚألٌّؼةةةعألت، ٚألمخٙةةةؿل ألٌىٙؽب)ئ١ةةة  

 بغؽ   ألٌيٕ)ػ)ت ألٌٕٙعق١ 

ٚخّؼ١ةة  ت ةة٠ٛؽ ألٌ )لةة  ألٌاّكةة١  

SEDA)) 

ٌدٍب١ةة  ألزد١)خةة)ت و) ةة   ِظةةبدس ؽبلةةخ ثذ٠ٍةةخا٠دةة)ظ  -

 ألٌم )ػ)ت ألإلٔد)خ١ .

ٌٍّىٛٔةةةة)ت ألٌّغػ٠ةةةة  رؼ١ّةةةةك اٌزظةةةة١ٕغ اٌّؾٍةةةةٝ  -

 ٌٍكط)ٔ)ت ألٌاّك١  ٚألٌسع ِٓ اقد١ؽألظ ِٓ ألٌط)ؼج

 ضص ألقدثّ)ؼألت ِيؽ٠  ٚأخٕب١   خع٠عل. -

خع٠ةعل ِٕٚددة  ٚتاةد١غ ؼ٠ة)ظل  رٛف١ش فشص ػًّ -

 ألمػّ)ي.

ِةةةةٓ ألٌاةةةةؽو)ت ألٌّيةةةةؽ٠  ألٌّيةةةةٕؼ   85ؾ٠ةةةة)ؼألت ١ِعأل١ٔةةةة  ٌؼةةةةعظ  -

ٌٍكةةط)ٔ)ت ألٌاّكةة١  ٚوةةػأل ألٌاةةؽو)ت ألٌدةةٟ ٠ّىٕٙةة) ألٌةةعضٛي  ةةٟ ِدةة)ي 

تيةة١ٕغ ألٌّىٛٔةة)ت ٚألمخةةؿألء ويةةٕ)ػ)ت ِغػ٠ةة  بٙةةعف تم١ةة١ُ ألٌٛضةةغ 

ت ألٌسةةة)ٌٟ ٌكٍكةةة  ألإلِةةةعألظ ٚألٌؼ١ٍّةةة)ت ألإلٔد)خ١ةةة  ٌّىٛٔةةة)ت ألٌكةةةط)ٔ)

 ألٌاّك١  ٚتؼؽ٠ف ألٌاؽو)ت ألٌّيؽ٠  ب)ٌّد ٍب)ت ألٌف١ٕ  ٌٍدي١ٕغ.

ِٓ ألٌّي)ٔغ ألٌّيؽ٠   ٟ ِد)ي  112ٌعضٛي ػعظ  خٍك فشص -

 تي١ٕغ ٘ػٖ ألٌّىٛٔ)ت ٚألمخؿألء.

تٛل١غ بؽٚتٛوٛي تؼ)ْٚ ب١ٓ وً ِٓ ٚؾألؼألت ألٌيٕ)ػ  ٚألٌدد)ؼل  -

ألٌط)ؼخ١  ٚألٌىٙؽب)ء ٚألٌ )ل  ٚألٌك١)ز  ِٚؽوؿ ألٌّؼٍِٛ)ت ٚظػُ 

ٌزٕف١ز ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌذػُ اٌزظ١ٕغ اٌّؾٍٟ ٌٕظُ ط)غ ألٌمؽألؼ ات

اٌطبلخ اٌغذ٠ذح ٚاٌّزغذدح ٚوزٌه ٌّىٛٔبد ٔظُ رؾغ١ٓ وفبءح 

 اعزخذاَ اٌطبلخ

زً ألٌّاىالت ألٌؽئ١ك١  ألٌدٟ تٛألخٗ ألٌّيٕؼ١ٓ ألٌّس١١ٍٓ ٚتؿ٠ٚعُ٘  -

 بّ) ٠ٍؿَ ِٓ ألٌعػُ ألٌفٕٟ.
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ِجبدسح رؼ١ّك اٌزظ١ٕغ اٌّؾٍٟ 

 اٌذثبغخٌجشا١ًِ 

 ٛ١ٌٛ٠4114-

4116 

ِؽوةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةة) ظب)غةةة  ألٌدٍةةةٛظ 

ب)ٌدؼةةةةة)ْٚ ِةةةةةغ خ)ِؼةةةةة  ألٌمةةةةة)٘ؽل 

ٚأل١ٌٙئةة  ألٌؼؽب١ةة  ٌٍديةة١ٕغ ٚشةةةؼب  

أل٢الت ٚألٌّؼةةةةةةةةةةةةةعألت بغؽ ةةةةةةةةةةةةة  

 ألٌيٕ)ػ)ت ألٌٕٙعق١ 

 

 رؼ١ّةةةةةك اٌزظةةةةة١ٕغ اٌّؾٍةةةةةٟ ٌّؼةةةةةذاد اٌذثبغةةةةةخ -

 )ألٌبؽ١ًِ( بٙعف:

٘ػٖ ألٌّؼعألت ٚل ةغ   اٌزم١ًٍ ِٓ ػ١ٍّبد اعز١شاد -

 ألٌغ١)ؼ.

ِةٓ ضةالي % 21رم١ًٍ رىٍفخ اٌّؼذاد ثؾٛاٌٟ    -

ٚرٛف١ش فةشص تي١ٕؼٙ) ِس١ٍ) بعالً ِٓ اقد١ؽألظ٘) 

 خع٠عل. ػًّ

ألٌعب)غ  لبً ػ١ٍّة  ألٌٕمةً  رؾذ٠ش ٚط١بٔخ ِؼذاد  -

 اٌٝ ألٌؽٚب١ىٟ.

 

 خّغ ألٌّؼٍِٛ)ت ِٓ ضالي ؾ٠)ؼألت ١ِعأل١ٔ  ٌٍّعألبغ ألٌّيؽ٠ . -

 .ألػعألظ ألٌؽقِٛ)ت ألٌٕٙعق١  ٚألٌدي)١ُِ ٌبؽ١ًِ ألٌعب)غ   -

 تٕف١ػ ألمخؿألء ألٌّؼع١ٔ  ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ أل١ٌٙئ  ألٌؼؽب١  ٌٍدي١ٕغ. -

 تؽو١  ألٌّٕٛغج ألمٌٟٚ ٌٍبؽ١ًِ ٚخ)ؼٞ ألالػعألظ ٌددؽ٠بٗ ب)ٌّعألبغ. -
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رط٠ٛش لطبع طٕبػخ اٌزّٛس فٝ  12

 ِظش
 4115ثذءا  ِٓ 

 ٚؾألؼل ألٌدد)ؼل ٚألٌيٕ)ػ  

UNIDO ٚ FAO  

 

خةة)ئؿل ض١ٍفةة  ألٌع١ٌٚةة  ٌٕط١ةةً ألٌدّةةؽ 

 ألٌؿؼألػٟٚألالبدى)ؼ 

 ِس) ظ  ِ ؽٚذ

 فةةزؼ أفةةبق عذ٠ةةذح ٌّٕزغةةٟ ٚ ِظةةٕؼٟ اٌزّةةٛس -
ٌدكةة٠ٛك ٚ تيةةع٠ؽ ِٕددةة)تُٙ ِةةٓ ضةةالي ظػةةٛل 

ػةةعظ ِةةٓ ألٌّكةةدٛؼظ٠ٓ ٚ ألٌّيةةعؼ٠ٓ ٚ ِّثٍةةٟ 

 قالقً ألٌدك٠ٛك ألٌىبؽٜ ٚ ألٌاؽو)ت ألٌىبؽٜ.

ب١ٓ ِٕددٟ ٚ  ٚ رجبدي اٌخجشادتٛث١ك ألٌؽٚألبظ  -

 ِيٕؼٟ ألٌدّٛؼ ِٓ ظألضً ٚ ض)ؼج ِيؽ.

 ٌّٕدد)ت ألٌدّٛؼ. ّخ اٌّؼبفخص٠بدح اٌم١ -

ٚ ألإلػةةعألظ  8115تةةُ ػمةةع ِٙؽخةة)ْ ألٌدّةةٛؼ ألمٚي  ةةٝ أودةةٛبؽ  -

 ٌّٙؽخ)ْ ألٌدّٛؼ ألٌث)ٟٔ.

 ِس) ظ  ِ ؽٚذ بك١ٛل. رشغ١ً ِظٕغ رّٛس -

 ٟ ِد)ي ألٌؿؼألػ  ألٌدؽألث١  ٚ ألٌب١ئ  ٚ  ِٕؼ ع١ٛح شٙبداد د١ٌٚخ -

 ألٌؿؼألػ  ألٌؼض٠ٛ .

ِششٚع رط٠ٛش رغّغ طٕبػبد  11

 األصبس ثب١ٌّٕب 

 ٛ١ٌٛ٠4115- 

 4116د٠غّجش 

ِؽوةةةةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةةةةة) ألمثةةةةةةةةة)ث 

ب)إلشةةةةةةةةةةةدؽألن ِةةةةةةةةةةةغ ِٕظّةةةةةةةةةةة  

(UNIDO) 

 تدّغ صٕ)ػٝ ٌألث)ث ب)١ٌّٕ).  سفغ وفبءح -

 خع٠عل. خٍك فشص ػًّ -

 ٌّٕدد)ت ألمث)ث. ص٠بدح اٌم١ّخ اٌّؼبفخ -

 ٔد)ؼ بّغ)غ  ٚألٌؼعٚل. 21ٌؼعظ   سفغ وفبءح اٌؼب١ٍِٓ -

 ش)ب ٌٍدٛظ١ف.  31تؤ١ً٘  -

  ٝ أل١ٌّٕ). اٌم١ّخ ٌمطبع طٕبػخ األصبسرط٠ٛش عٍغٍخ  -

 

81 

ِششٚع ر١غ١ش اٌزغبسح 

اٌخبسع١خ فٟ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ 

ٌٍظٕبػبد اٌظغ١شح ٚ 

 Tradeاٌّزٛعطخ )

Facilitation )-  اٌّشؽٍخ

 اٌضب١ٔخ

 

ألٌّؽألوةةةؿ ألٌدىٌٕٛٛخ١ةةة  ِٚؽوةةةؿ 

تسةةع٠ث ألٌيةةٕ)ػ  ١٘ئةة  ألٌّؼٛٔةة  

 (.USAIDألالِؽ٠ى١  )

 ألقدطعألَ ألٌ )ل  رشش١ذ  -

 خع٠عل  فزؼ أعٛاق -

 .رفؼ١ً رطج١مبد اٌطبلخ اٌغذ٠ذح ٚ اٌّزغذدح  -

 تُ ألػعألظ ٚؼش  ػًّ ٌٍّؽزٍ  ألالٌٟٚ ٌٍّاؽٚع. -

شةةةؽو  ِةةةٓ ل ةةة)ع ألٌيةةةٕ)ػ)ت ألٌغػألئ١ةةة  ٚ ألٌٕكةةة١ح  18تةةةُ ألضد١ةةة)ؼ  -

 ٌالشدؽألن  ٟ ألٌّؽزٍ  ألٌث)١ٔ  ٌٍّاؽٚع.

ألػةةعألظ ظؼألقةة  ل )ػ١ةة  ٌد ب١مةة)ت ألٌ )لةة  ألٌدع٠ةةعل ٚ ألٌّددةةعظل  ةةٟ  -

 ألٌغػألئ١ . ألٌيٕ)ػ)ت

شةةةؽو  ٌٍّاةةةؽٚع ِةةةٓ ل ةةة)ع ألٌيةةةٕ)ػ)ت ألٌغػألئ١ةةة   12تةةةُ ألضد١ةةة)ؼ  -

 ٌٍّؽزٍ  ألٌث)١ٔ .

 

81 
LACTIMED 

رطةةة٠ٛش عٍغةةةٍخ اٌم١ّةةةخ ٌمطةةةبع 

 األٌجبْ ٚإٔشبء رغّؼبد طٕبػ١خ

4116-4115 

ِؽوةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةة) ألٌيةةةةةةٕ)ػ)ت 

ألٌغػألئ١ةةةةةة  ب)ٌدؼةةةةةة)ْٚ ِةةةةةةغ ٚؾألؼل 

 ألالقدثّ)ؼ

ٌطٍةةةك  رطةةة٠ٛش اٌزغّؼةةةبد اٌظةةةٕبػ١خ اٌضساػ١ةةةخ -

صةةٕ)ػ  ألٌبةة)ْ ِس١ٍةة  ِدمعِةة   ةةٟ ِٕ مةة  ألٌبسةةؽ 

ِٓ ضالي ظػُ ألٌبسث ٚألٌد ٠ٛؽ ألمب١ض ألٌّدٛقظ 

 ٚٔمً ألٌدىٌٕٛٛخ١) ٌٍّٕدد١ٓ ألٌّس١١ٍٓ

 ٌّٕدد)ت ألٌددّؼ)ت. خٍك أعٛاق عذ٠ذح -

ٌّٕددة)ت  اٌّؾ١ٍةخ رؼض٠ض ٚرىبِةً عالعةً اٌم١ّةخ -

 ألمٌب)ْ

  ٟ ألٌّٕ)طك ألٌؽ٠ف١ . رؼض٠ض س٠بدح األػّبي -

 ػٟ بدٕٛع أقٛألق ِٕٚدد)ت ٚألمٌب)ْٔاؽ ألٌٛ -

 

 

ألٌّاةة)ؼو   ةةٟ ٚؼل ألٌؼّةةً ٚألٌبةةؽألِح ألٌدعؼ٠ب١ةة   ةةٟ تةةٛٔف ٌٚبٕةة)ْ  -

 ٌدب)ظي ألٌطبؽألت  ٟ ِد)ي صٕ)ػ  ألمٌب)ْ

 .٠خبسثٛرغّغ ٌّٕزغٟ األٌجبْ ثبٌٕخ)ؼٞ ألإلػعألظ إلٔا)ء  -

 تي١ُّ ٚزعل ٔمً بٙ) ٚزعل تبؽ٠ع ٌدّغ ٚٔمً ألٌٍبٓ -

اظألؼل ألٌّاةةؽٚع ػ١ٍةةٗ ٌدؤ١٘ةةً تةةُ اػةةعألظ بؽٔةة)ِح تةةعؼ٠بٟ ِٚٛأل مةة   -

 أػض)ء ألٌددّغ. 

 تؼ١١ٓ ألٌّٛظف١ٓ ٚتؼؿ٠ؿ ألٌمعؼألت ألٌف١ٕ . -

 ألٌدٛػ١  ٌّٕددٝ ألٌس١ٍ  ألٌّسٍٝ. -

ٚٔمةةً ألٌس١ٍةة  ٚألٌدس١ٍةةً  شةةشوخ ٌٍزؼبِةةً ا٢ِةةٓ 66ثٕةةبء اٌمةةذساد ي -

ألٌى١ّ١)ئٟ ٌٍس١ٍ  ٚوػٌه ػٍٝ ألٌيٕ)ػ)ت ألٌدس١ٍ٠ٛ  ٚتم١ٕ)ت ألٌس١ٍة  

 ِٕٚدد)ت ألمٌب)ْ.
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اٌزؼٍةة١ُ اٌّزىبِةةً فةةٟ دٚي دػةةُ 

ؽةةةةةةةةٛع اٌجؾةةةةةةةةش اٌّزٛعةةةةةةةةؾ  

(PRIME ٌٍظةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕبػبد  )

 اٌزم١ٍذ٠خ ِضً طٕبػخ اٌؾٍٝ.

4116-4115 

ِؽوؿ تىٌٕٛٛخ١) صٕ)ػ  ألٌسٍٟ 

 ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ: 

ألتسةةةةةةةة)ظ صةةةةةةةةٕ)ع ألٌسٍةةةةةةةةٝ  -

 ٚألٌّاغٛالت ألٌفض١  بؤث١ٕ)

غؽ ةةةة  ألٌددةةةة)ؼل ٚألٌيةةةةٕ)ػ   -

 بّع٠ٕ  ب١ؽٚت بٍبٕ)ْ 

ألتسةةةة)ظ زضةةةة)ٔ)ت ألمػّةةةة)ي  -

 بٍبٕ)ْ

   ٔٛتؽظألَ خ)ِؼ -

رمةةةةذ٠ُ اٌةةةةذػُ اٌفٕةةةةٟ ٌٍّشةةةةشٚػبد اٌظةةةةغ١شح 

 ٚاٌّزٛعةةةطخ ٚسٚاد األػّةةةبي ٚرشةةةغ١غ االثزىةةةبس

ٚٔمةةةً ٚتبةةة)ظي ألٌّؼؽ ةةة  ٚألٌطبةةةؽألت ٚألٌّٙةةة)ؼألت 

ألمق)قةةة١   ةةةٟ صةةة١)غ  ألٌةةةػ٘  ٚألٌفضةةة  ٚػٍةةةُ 

 ألمزد)ؼ

 اٌّظبٔغ اٌظغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚسٚاد األػّبيػمع ٌم)ءألت ِغ  -

 ٌٍدؽ٠ٚح ٌٍّاؽٚع.

ِٓ أصس)ب ألٌٛؼل  2ٚ سٚاد األػّبي اٌشجبة ِٓ 15تُ ألضد١)ؼ  -

 ألٌػ٠ٓ ق١ا)ؼوْٛ  ٟ ألٌّاؽٚع .

ٚتم١١ُ ألزد١)خ)ت  soft skillsتٕظ١ُ ثالث ٔعٚألت  ٟ ِد)ي ألٌـ  -

ؼٚألظ ألمػّ)ي ٚتسع٠ع أٚخٗ ألٌعػُ ألٌفٕٟ ألٌدٟ ق١دُ تمع٠ّٙ)  

 ٌٍٛصٛي ألٌٟ ِٕدد)ت ٔٙ)ئ١  

 ٟ ألٌؼًّ ِغ ألصس)ب ألٌٛؼل ٚألٌّي)ٔغ ٌٕمً ضبؽألت ألٌّاؽٚع  -

  ١ٕ)ت ألٌدٛأل٘ؽ ٚ ص١)غ  ألٌػ٘ .

83 
رٕف١ز ِششٚع رط٠ٛش عالعً 

اٌم١ّخ ٌٍٕجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ 

(EMAP) 

4114-  ٛ١ٔٛ٠

4116 

ِؽوةةةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةةةة) ألٌديةةةةةةةة١ٕغ 

ألٌؿؼألػةةةةٟ ب)ٌدؼةةةة)ْٚ ِةةةةغ ِٕظّةةةة  

 ألمُِ ألٌّدسعل ٌٍد١ّٕ  ألٌيٕ)ػ١ 

ٌّٕددة)ت  رؾغ١ٓ عٛدح ٚص٠ةبدح اٌم١ّةخ اٌّؼةبفخ -

 ألٌٕب)ت)ت ألٌ ب١  ٚألٌؼ ؽ٠  ٚضٍك ِٕدد)ت خع٠عل.

ٌٍٕب)تةة)ت ألٌ ب١ةة  ٚ  ػّةةً ِٕظِٛةةخ ل١ِٛةةخ ٌٍغةةٛدح -

 ألٌؼ ؽ٠ .

ٌٍّية)ٔغ  ةٟ ِدة)ي  سفغ وفبءح اٌّٛاسد اٌجشةش٠خ -

 تسك١ٓ ألٌدٛظل ٚ ألٌديع٠ؽ.

 

ألٌدعؼ٠  ألٌعٌٟٚ ػٍٝ ِؼ)ٌد  ٚأد)ج ألٌؿ٠ةٛت ألمق)قة١  ب)ٌدؼة)ْٚ  -

( تست اشةؽألف ٚؾألؼل FFDC  )ِغ  ِؽوؿ ت١ّٕ  ألٌؼ ؽ ٚألٌٕىٙ

 ألٌّا)ؼ٠غ ألٌيغ١ؽل ٚألٌّدٛق   ِٓ زىِٛ  ألٌٕٙع.

 

 ِجبدسح "اٌزغبسح اٌخؼشاء" 81

 

4116-4116 

ِؽوةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةة) ألٌيةةةةةةٕ)ػ)ت 

ألٌغػألئ١ةةةةةة  ٚألٌديةةةةةة١ٕغ ألٌؿؼألػةةةةةةٟ 

ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ ِٕظّة  ألمِةُ ألٌّدسةعل 

ٌٍد١ّٕةةة  ألٌيةةةٕ)ػ١  ١٘ٚئةةة  ألٌؽل)بةةة  

 ػٍٝ ألٌي)ظؼألت ٚألٌٛألؼظألت

رٕبفغةةةةة١خ اٌظةةةةةبدساد اٌّظةةةةةش٠خ ِةةةةةٓ رؾغةةةةة١ٓ 

اٌةةٝ ظٚي ألالتسةة)ظ ألالٚؼٚبةةٝ  اٌؾبطةةالد اٌضساػ١ةةخ

 :ِٓ ضالي ألٌؼًّ ػٍٝ

ٌٍدٛأل ةةةةك ِةةةةغ  رطةةةة٠ٛش ٔظةةةةُ ِشالجةةةةخ اٌغةةةةٛدح -

 ألٌّٛألصف)ت ألمٚؼٚب١ .

 ٚألٌٕظُ ألٌٍٛخ١كد١ . سفغ وفبءح خذِبد إٌمً -

 ر١غ١ش اٌؾظٛي ػٍٝ األدٚاد اٌز١ٍ٠ّٛخ -

 ت٠ًّٛ بٕىٟ(. -زٛأل ؿ -ألٌّطدٍف  )ِٕر

ت١ك١ؽ ألٌٛصٛي اٌٝ ألمقٛألق  ٟ ألالتس)ظ  -

 ألالٚؼٚبٝ.

 

ألٌّب١عألت ِكدطعِٝ  ألٌىٛألظؼ ٌدٛػ١ ت ٠ٛؽ لعؼألت تعؼ٠  ٚ -

 . ٝ ِس) ظ)ت ألمليؽ ٚأق١ٛط ٚألٌٕٛب)ؼ٠ 

 ٌٍدٛأل ك ِغ تسم١ك طفؽل  ٝ ألٌّّ)ؼق)ت ألٌؿؼألػ١   -

يغ)ؼ ٌ ألٌّؼ)١٠ؽ ألٌّ ٍٛب   ٝ ألٌعٚي ألٌؼؽب١  ٚألمٚؼٚب١ 

  .ؿؼألػ١ ألٌّس)ص١ً ألٌ ٌبؼضألٌفالز١ٓ ٚألٌّيعؼ٠ٓ 
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رط٠ٛش عالعً اٌم١ّخ ٌمطبػبد 

األٌجبْ ِٕٚزغبرٙب ٚاٌؾبطالد 

 اٌجغزب١ٔخ

 

-4112أوزٛثش

 4115ِبسط

ِؽوةةةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةةةة) ألٌيةةةةةةٕ)ػ)ت 

ألٌغػألئ١ةةةةةة  ٚألٌديةةةةةة١ٕغ ألٌؿؼألػةةةةةةٟ 

ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ ألٌيةٕعٚق ألالخدّة)ػٟ 

 ٌٍد١ّٕ  ٚ بٕه ألٌد١ّٕ  ألم ؽ٠مٟ

 األٌجبْرط٠ٛش اٌظٕبػبد اٌجغزب١ٔخ ٚطٕبػخ 

ٚرشغ١غ س٠بدح األػّبي ٚخٍك فشص ِٕٚدد)تٙ) 

  ػًّ عذ٠ذح

 

 خّؼ١ . 21اخؽألء ِكر ٌدم١١ُ ألزد١)خ)ت  -

ألٌّةةؿألؼػ١ٓ  811ٌـةةـ  رمةةذ٠ُ خةةذِبد اٌةةذػُ اٌفٕةةٟ ٚثٕةةبء اٌمةةذساد -

 ٚألٌّٕدد١ٓ ِٓ ألٌدّؼ١)ت. 

 ( ٌضّ)ْ ألقدعألِ  ألٌّاؽٚع.TOTألٌّعؼب١ٓ ) ػًّ ثشٔبِظ ٌزذس٠ت -

ت ةة٠ٛؽ ألمػّةة)ي ٌةةعػُ ألٌدّؼ١ةة)ت  ةةٟ اػةةعألظ ٚتاةةغ١ً تمةةع٠ُ ضةةعِ)ت  -

 ألٌّا)ؼ٠غ غألت ألٌم١ّ  ألٌّض)   ألٌؼ)١ٌ 

إٔشبء ِىزت ٌٕمً ٚرغ٠ٛك  82

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚدػُ اإلثزىبس
4112-4112 

ِدٍةةةةةةف ألٌيةةةةةةٕ)ػ  ٌٍدىٌٕٛٛخ١ةةةةةة) 

ٚألالبدىةةةة)ؼ بد٠ّٛةةةةً ِةةةةٓ أو)ظ١ّ٠ةةةة  

 ألٌبسث ألٌؼٍّٟ

ِٓ ألٌد)ِؼ)ت رغ١ّغ اٌجؾٛس اٌمبثٍخ ٌٍزطج١ك  -

 ٚألٌّؽألوؿ ألٌبسث١ .

ِطبثمخ اٌجؾةٛس ِةغ االؽز١بعةبد اٌمبئّةخ فةٟ  -

 .اٌمطبػبد اٌظٕبػ١خ

ٚألٌبسث١ةةةةة  دػةةةةةُ اٌّشةةةةةشٚػبد االثزىبس٠ةةةةةخ  -

 ٌالقدف)ظل ِٓ بؽألِح ألٌد٠ًّٛ ألٌع١ٌٚ  

 

ٚخ)ؼٞ  ؽظش اٌّشبوً اٌف١ٕخ اٌمبئّخ ثبٌمطبػبد اٌظٕبػ١خ -

 ألٌدٛألصً ِغ ػعظ ِٓ ألٌّؽألوؿ ألٌبسث١  ٚألٌد)ِؼ)ت ٌدٛ ١ؽ ألٌسٍٛي

 ألٌف١ٕ  ٌٙػٖ ألٌّا)وً.  

ؽبػٕبد ٌذػُ سٚاد األػّبي فٟ رمذ٠ُ إٌّزغبد ألٌدؼ)ْٚ ِغ  -

ألٌدٟ ٠ّىٓ تك٠ٛمٙ) ٚضٍك ٌُٙ ألٌدٛ ١ك ألٌفؽص ِغ  اٌّجزىشح

 ِّثٍٟ ألٌم )ػ)ت ألٌيٕ)ػ١ .

 

82 

رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕةٟ ٚسفةغ اٌمةذسح 

اٌزٕبفغ١خ ٌٍّششٚػبد اٌظةغ١شح 

فةٟ لطبػةبد اٌشخةبَ ٚاٌغشا١ٔةذ 

ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ِٓ خالي 

 ٚس٠بدح األػّبي

 

 

4116-4115 

ِؽوةةةةؿ تىٌٕٛٛخ١ةةةة) ألٌيةةةةٕ)ػ)ت 

ألٌدؼع١ٕ٠ةة  ٚألٌؽضةة)َ ب)ٌدؼةة)ْٚ ِةةغ 

 ِئقك  ِيؽ ألٌط١ؽ

 ةةٟ  ثٕةةبء اٌىةةٛادس اٌف١ٕةةخ اٌّؤٍ٘ةةخ ٚاٌّزخظظةةخ -

 .ألٌّئقك)ت ألٌيغ١ؽل ٚألٌّدٛق  

 ةةةةٟ ِطدٍةةةةف  رشةةةةغ١غ ٚدػةةةةُ س٠ةةةةبدح األػّةةةةبي -

 ألٌّس) ظ)ت ِغ ألٌدؽو١ؿ ػٍٝ ألٌيؼ١ع 

 

ِؽشس) ػٍٝ  52 ٟ ِس) ظ  أل١ٌّٕ) ٌؼعظ  ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ -

 أق)ق١)ت صٕ)ػ  ألٌؽض)َ ٚألٌدؽأل١ٔت.

ظؼألق  ألٌكٛق ٌّٕدد)ت ألٌّاؽٚع ٚتٛ ١ؽ  ؽص ألٌؼًّ  ٟ  -

 ألٌّي)ٔغ.

ٌّطٍف)ت ٚػغ اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌالعزخذاَ األِضً  -

 ألٌس)خؽ.

 .شؽألء تىٌٕٛٛخ١)ت ببػ)ظل تع٠ٚؽ ِطٍف)ت ألٌّس)خؽ -

 

82 

إٔشبء ؽؼبٔبد رىٌٕٛٛع١خ 

الثزىبس ػالِبد رغبس٠خ فٟ 

 ِغبي اٌّالثظ اٌغب٘ضح

 

4116-4112 

ِؽوةةةةةؿ ألٌديةةةةة١ّّ)ت ٚألٌّٛضةةةةة  

ب)ٌدؼةةةةة)ْٚ ِةةةةةغ أو)ظ١ّ٠ةةةةة  ألٌبسةةةةةث 

 ١)ٚألٌدىٌٕٛٛخ ألٌؼٍّٟ

 ةةٟ ِدةة)ي خٍةةك ػالِةةبد رغبس٠ةةخ ِظةةش٠خ عذ٠ةةذح 

 ألٌّالبف ألٌد)٘ؿل

 

 اٌغةةب٘ضحِغةةبي اٌّالثةةظ  ةةٟ  رمةةذ٠ُ اٌةةذػُ اٌفٕةةٟ ٌةةشٚاد األػّةةبي -

 ٚألالؼتم)ء بّٙ)ؼألت ألٌدي١ُّ ٚؼ٠)ظل ألمػّ)ي. 
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 واالبتكار، وزارة التجارة والصناعة. مجمس الصناعة لمتكنولوجيا ، 2197بمعرفة الباحث باالعتماد عمى تقرير غير منشور  المصدر:

 

 

81 

 

أشةةبء ؽؼةةبٔبد رىٌٕٛٛع١ةةٗ فةةٝ 

ِغبي طٕبػٗ اٌؾٍةٝ ٚإٌّزغةبد 

 اٌّؼذ١ٔٗ

4116-4112 

ِؽوةةةةةؿ ألٌسٍةةةةةٝ ٚ ألٌيةةةةةةٕ)ػ)ت 

ألٌدم١ٍع٠ةة  ب)ٌدؼةة)ْٚ ِةةغ أو)ظ١ّ٠ةة  

 ٚألٌدىٌٕٛٛخ١) ألٌبسث ألٌؼٍّٟ

 ةٟ صةٕ)ػ   خٍك ػالِبد رغبس٠ةخ ِظةش٠خ عذ٠ةذح

 ألٌسٍٟ 

  ٟ ِد)ي ألٌسٍٝ. رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌشٚاد األػّبي

 

31 
رط٠ٛش ع١ً عذ٠ذ ِٓ اٌّظ١ّّٓ 

فٟ ِغبي اٌّالثظ اٌغب٘ضح 

 "االعب"

4111-4115 

ِؽوؿ ألٌدي١ّّ)ت ٚألٌّٛض  

ب)ٌدؼ)ْٚ ِغ ألٌغؽ   ألٌؼؽب١  

 ألالٌّ)١ٔ  ٌٍدد)ؼل ٚألٌيٕ)ػ  

رطةة٠ٛش ع١ةةً عذ٠ةةةذ ِةةٓ اٌّظةةة١ّّٓ فةةٟ لطةةةبع 

ػالِةةةةخ رغبس٠ةةةةخ  اٌّالثةةةةظ اٌغةةةةب٘ضح ٚإٔشةةةةبء

ٌدىةْٛ ٍِّٛوة  ٚتةعألؼ ِةٓ لبةً  ِظش٠خ "االعب"

 ِيّّٟ ألمؾ٠)ء ألٌاب)ب.

 

 

اِةةذاد اٌّظةة١ّّٓ ثّؼٍِٛةةبد ٚاعزشةةبساد ػةةٓ اٌغةةٛق ِٚٙةةبساد  -

 ألٌالؾِ  ٌٍكٛق ألٌّسٍٟ ٚألمٚؼٚبٟ. اٌزظ١ُّ

ػٍةةةٝ ألالؾ٠ةة)ء ألٌاةةةؼب١  إلل)ِةةة  ظٚؼل  إػةةذاد د١ٌةةةً رظةة١ُّ رةةةذس٠جٟ -

 ٌعٚؼألت ألٌؼ)ظ٠  بّؽوؿ ألٌّٛض .تي١ُّ ألمؾ٠)ء ألٌاؼب١  ودؿء ِٓ أل

 "ألالخ)". اٌزش٠ٚظ ٚاٌزغ٠ٛك ٌٍؼالِخ اٌزغبس٠خ -

ألٌّك)ػعل  ٟ ألضد١)ؼ  ٚتٛ ١ؽ ضعِ)ت ٌٍّي١ّّٓ ألٌّيؽ١٠ٓ ألٌاب)ب  -

 ألٌدي)١ُِ ٚألٌّٛألظ ٚ م)ً ٌالتد)٘)ت ألٌؼ)١ٌّ . 

ظػةةةُ شةةةب)ب ألٌّيةةة١ّّٓ  ةةةٟ ت ةةة٠ٛؽ ِٕددةةة)ت غألت خةةةٛظل ػ)١ٌةةة   -

 .ٜألٌّيؽٚألٌدؽألث ِكدٛز)ل ِٓ ألٌثم)   
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 المبتكرين فى مجاالت التنمية الصناعية ريادة االعمال لمشباب دعم 3-3-8

رواد اأعماال لزياادة فارص  االبتكاار وتشاجيه  التجاارة والصاناعة بادعمفى إطاار اىتماام وزارة     
يقااوم  2131العماال خاصااة لمشاابا  والمساااىمة فااى تحقيااق أىااداو اسااتراتيجية التنميااة المسااتدامة 

بتنميذ مجموعة من البرامج التجارة والصناعة  التابه لوزارة واالبتكار و مجمس الصناعة لمتكنولوجيا 
بالتعااون ماه الجياا  فاى مجااال  التنمياة الصاناعية المساتدامة والمشاروعا  لادعم رواد اأعماال 

 المحمية واأجنبية الداعمة ليذا المجال.
تحوياال اأفكاااار فاااى  لمشـــباب المبتكــرين اليــدف مـــن مشـــروعات وبــرام: ريـــادة األعمــاليتمثاال 

 ة رواد اأعماااال لتماااك المشاااروعا ومسااااعد ت صـــناعية ناجحـــةمشـــروعاإلاااى  المبتكااارة ايبداعياااة
مماااا سيساااىم أيااااًا فاااى إنشااااء  ،منتجـــات مبتكـــرة تحقـــق قيمـــة مضـــافة لمصـــناعةلموصااول إلاااى 

 وتطوير العديد من المشروعا  الصايرة ومن ثم زيادة فرص العمل والحد من معدال  البطالة.
 القطاعات والمجاالت الصناعية:أىم 
  الطاقة وتطبيق آليا  اينتال اأنظو بالمنشت  الصناعيةكماءة ترشيد. 
 قطاع صناعة الرخام. 
 قطاع المنسوجا  والم بس الجاىزة. 
 قطاع الحمى والحرو اليدوية. 

كمااءة ترشايد الطاقاة وتطبياق آلياا  اينتاال اأنظاو بالمنشات  مشاروعا  وسوو نركز عماى 
 كنموذل لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة فى تمك المشروعا .   0الصناعية

 
 كفااة ترشيد الطاقة وآليات اإلنتاج األنظف بالمنشآت الصناعية

 ا2197-2195) مشروع ريادة االعمال الصديقة لمبيئة .0
 اليدف من المشروع: 

مان خا ل المشااركة  دعم أصحا  المشروعا  الصديقة لمبيئة المختارين لتنميذ مشاروعاتيم وذلاك
لتحويل معرفتيم وأفكـارىم الارورية  الميارا  واأدوا  ييملد يصبحلعممية الالتدريبية  في الورش

 من خ ل تطوير المكرة وقياس الجدوى االقتصادية لممشروع.نموذج مشروع أخضر  المبتكرة إلى
 ستساعدىم في تطبيق العمل الخاراء، والتي يقوم المشاركون في برنامج التدري  بتطوير خطةو 

 لتقااديمالمشااروعا   يااتم اختيااار أصااحا  أفااال وفااي مرحمااة ثانيااة .لمبيئااة ةيم الصااديقاتمشااروع
 .تطوير أو إنشاء مشروعيم اأخار الدعم المنى من أجل

                                                           
1
 .8112ِع٠ؽ ِؽوؿ تىٌٕٛٛخ١) ألإلٔد)ج ألمٔظف ألٌد)بغ ٌّدٍف ألٌيٕ)ػ  ٌٍدىٌٕٛٛخ١) ٚألالبدى)ؼ، ِغ ِم)بالت شطي١  تُ ألخؽإأل٘)   
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 األنشطة التى تم تنفيذىا: 

   ورش عمل. 8 تم تقسيميم عمىرائد اعمال  961تدري 
  مشروع. 96 فالأتقديم الدعم المني 
  شيور لتقديم الدعم ال زم لتنميذ مشروعاتيم. 8من رواد االعمال لمدة  3احتاان 
  مااااان رواد االعمااااال فاااااي الحصااااول عماااااي دعاااام ماااااالي ماااان احاااااد المساااااتثمرين 2مساااااعدة 

 .المصريين
 8107مشروع نورت  .8

مخصااص لتشااجيه رواد اأعمااال  مجــال الطاقــة المتجــددةىااو برنااامج لاادعم ريااادة اأعمااال فااي 
 Priceلممسااااااااىمة فاااااااي بنااااااااء قطااااااااع الطاقاااااااة المتجاااااااددة فاااااااي مصااااااار. البرناااااااامج تحااااااا  رعاياااااااة 

Waterhouse Coopers ( والتقنياة النظيماة فاي العاالم العربايClean tech Arabia ا بادعم
 RIBHكال مان مقار إدارة اأعماال المسائولة و الشااممة بمنطقاة شامال افريقياا والشارق اأوساط )

MENA( ا  وىااو جاازء ماان التعاااون اينمااائي األمااانيGIZووزارة التجااارة والصااناعة متمثمااة فااي  ا
 مجمس الصناعة لمتكنولوجيا واالبتكار التابه ليا.

 اليدف من المشروع
الصاناعية مماا يسااىم فاي التنمياة  إنشاا شركات صغيرة تعمل في مجال الطاقة المتجددةتشاجيه 

 . المستدامة
 المشروع:أنشطة 

  تقديم المساعدة لممبتكرين وأصحا  المشروعا  الصايرة يط ق شركاتيم الناشئة، وذلاك مان
تساااييل وجاااود مساااتثمر وشاااريك و خااا ل تقاااديم دورا  تدريبياااة واستشاااارا  فنياااة وتجارياااة مكثماااة 

 وذلك من خ ل الواسعة في مجال التكنولوجيا النظيمةة خبر الو  بحاثاأتقديم  وكذلكلممشروع. 
 :ما يمى

 تاام اختيارىااا ماان عاادة مشاااريه مشااروعا  ناشاائة  9 ويتمثاال ىااذا الاادعم فااى تاادري  :دعــم جزئــي
لتمااك االتصااال والمتابعااة والقيااام ب، ليااا االستشااارا  المنيااة لاارواد اأعمااال، باياااافة إلااى تقااديم

 لمدة ثمانية أشير.المشروعا  الناشئة 
 مشااروعا  ناشاائة لتقااديم الاادعم الكاماال لياام وذلااك ماان خاا ل التاادري   6اختيااارتاام  :دعــم كمــي

ومسااعدتيم ماه فتارة طويماة مان االستشاارا  المنياة، المنى واالدارى عمى ادارة ىذه المشاروعا  
 سااا  شاااركا مااان  شاااركتينأفاااال اختياااار ، وكاااذلك تااام فااى التمويااال مااان جياااا  محمياااة ودولياااة

 .جنيو مصري لكل منيماألو  21 منحة مالية قدرىا وقدم 
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والتااى تاام دعميااا فااى  مشــروعات رواد األعمــال الصــديقة لمبيئــةوالجاادول التااالى يواااح بعااض 
 وكميا تخدم التنمية الصناعية.  2197برنامج ميدا 
 8107برنام: ميدا  فى  اتم دعميم التى الصديقة لمبيئة رواد األعمالمشروعات : (8-3جدول رقم )

اعُ  اٌّششٚعفىشح  اعُ سائذ االػّبي

 اٌّششٚع

 سلُ

اؽّذ ِؾّذ ػجذ  .1

 اٌٍط١ف 

اعالَ عبثش ػٍٝ ػجذ  .4

 اٌغفبس

ِؾّذ سث١غ ِؾّذ ػجذ  .6

 اٌؼظ١ُ

ثطبلةةخ اٌش٠ةةبػ ِؾ١ٍةةخ اٌزظةة١ُّ تؼّةةً  ؽٍّجةةبد ١ِةةبٖؼأل٠سةة١ٓ تمةةعَ 

 ةٟ ٘ةػأل ألٌّدة)ي  ةٟ ِيةؽ ز١ةث اْ  ٚ٘ةٟ سائةذح، ٚاٌزظ١ٕغ ثبٌىبًِ

خ١ّةةغ طٍّبةة)ت أل١ٌّةة)ٖ ألٌّد)زةة   ةةٟ ألٌكةةٛق اِةة) تؼّةةً ب)ٌىٙؽبةة)ء أٚ 

ِةٓ  ، أؼضةص قةؼؽألً ِٛفش ٌٍطبلخ، ِٕزظ طذ٠ك ٌٍج١ئخب)ٌع٠ؿي، ٟٚ٘ 

تؼّةً بكةؽػ  ؼ٠ة)ذ ضف١فة  ِّة) ٠دؼٍٙة) ٚطٍّب)ت ألٌىٙؽب)ء ٚألٌةع٠ؿي، 

 .تٕ)ق  خ١ّغ ألٌّٕ)طك  ٟ ِيؽ بّطدٍف ظؽٚ ٙ) ألٌد٠ٛ 

ٌٙةة) ٚتّةةت تدؽبدةةٗ  ػّةةً ّٔةةٛرط أٌٚةةٟألٌّضةةط  ِةةٓ  ٛألٔدٙةةٝ ِيةةّّ

 بٕد)ذ.

 1 سا٠ؾ١ٓ

و)ٔت تدؽب  ٌّس)ٌٚ  تي١ُّ ٚألٔدة)ج ظؼألخة)ت وٙؽب)ئ١ة   HE-Bike  ػجذ اٌشؽّٓ عبِؼ

ِدؼعظل ألمغؽألض قٛألء ٌٍّٕددؼ)ت ألٌك١)ز١  أٚ ٌأل ؽألظ بكؼؽ ِٕ)ق  

ٚ أدة)ج ٌٚىةٓ ٘ةػأل وة)ْ ٠سدة)ج ٌدية١ٕغ  ٌّٕ) كة  ألٌةعؼألخ)ت ألٌبط)ؼ٠ة 

و١ّةةة)ت ضةةةطّ  ِةةةٓ ألٌةةةعؼألخ)ت ٌدم١ٍةةةً ألٌدىٍفةةة  ٚ٘ةةةٛ تسةةةعٞ وب١ةةةؽ 

 .ِٚد)ؾ   غ١ؽ ِضّٛٔ   ٟ بعأل٠  أٞ ِاؽٚع صغ١ؽ

ؼت، ٚتؼٍّةةت ِةةٓ ضالٌةةٗ ظؼألقةة   HE-Bike ألٔضةةّت  ٛ ٌبؽٔةة)ِح ٔةة

ألٌكةةٛق ِٚد ٍب)تةةٗ ظؼألقةة  ٚأل ١ةة  ٚتسع٠ةةع ألٌؼّةةالء ألٌةةػ٠ٓ قدكةةدٙع ُٙ 

ؼل ألٌّاةةؽٚع ِ)١ٌةة)ً ٌٍدةةؽ٠ٚح ٌّٕددٙةة) ٚألودكةة)ب ألٌطبةةؽل ألٌالؾِةة  إلظأل

 .ٚتسع٠ع قؼؽ ألٌّٕدح ٚزدُ ألالقدثّ)ؼ ألٌالؾَ القدىّ)ي ألٌّاؽٚع

 ّٔٛرط ِجذئٟ ٌٍذساعخ.ألتّ)َ  HE-Bike ٚلع ألقد )ع شب)ب

  

HE-Bike 8 

% ِةةٓ ِدّةةٛع 2اضةة)ءل ألٌاةةٛألؼع  ةةٟ ِيةةؽ تكةةدٍٙه زةةٛألٌٟ  - اؽّذ فب٠ك

ألقةةةدٙالن ألٌىٙؽبةةة)ء ٌٍعٌٚةةة ، ٚألٌسٍةةةٛي ألٌيةةةع٠م  ٌٍب١ئةةة  ألٌّد)زةةة  

ػ)١ٌّ) ٌٙػٖ ألٌّاىٍ  ال تالئُ ِٕ)ش ِيؽ غٌةه اٌةٝ خ)ٔة  تىٍفدٙة) 

 .ألٌب)٘ظ 

أٔظّةةخ إٔةةبسح ٌٍشةةٛاسع رؼّةةً ثبٌطبلةةخ   Green Lightتمةةعَ -

خفةغ رىٍفةخ تك)ػع ػٍٝ  اٌشّغ١خ ِغ ِض٠ظ ِٓ رم١ٕبد أخشٜ

االعةةزٙالن ِةةغ ػةةّبْ أِةةبْ إٔةةبسح اٌشةةٛاسع ؽزةةٝ ِةةغ أمطةةبع 

ألمضةةةؽٜ بد)ٔةةة   خفةةةغ ثؼةةةغ األؽّةةةبي اٌىٙشثبئ١ةةةخ، ٚاٌز١ةةةبس

تيةةة١ّّٙ) أل١ٌّّةةةؿ ألٌةةةػٞ ٠دؼٍٙةةة) لةةة)ظؼل ػٍةةةٝ تسّةةةً ألٌظةةةؽٚف 

 .ألٌّٕ)ض١  ألٌم)ق١  ٌّيؽ

ؽٍٛي ٌّشبوً رىٍفخ اٌىٙشثةبء ػٍٝ ا٠د)ظ  Green Lightتؼًّ  -

، وةةػٌه زةةً ِاةةىٍ  ِٚشةةبوً اٌظةة١بٔخ ألػّةةذح اإلٔةةبسح اٌؾب١ٌةةخ

 .ألؼتف)ع أقؼ)ؼ ألمٔظّ  ألٌيع٠م  ٌٍب١ئ  ألٌّدٛ ؽل ػ)١ٌّ)

تم١ٕة)ً ب)إلقةدف)ظل ِةٓ ظػةُ  Green light ٔظّة ٚلةع ت ةٛؼت أ -

ؼت  ١ٕة)ً بد)ٔة  ألالقةدف)ظل  ةٟ خٛألٔة  اظألؼل ألمػّة)ي   ٛ بؽٔ)ِح ٔة

 .ٚتٛق١غ ظألئؽل ألالتي)الت ألٌط)ص  ب)ٌاؽو 

خ)٘ؿل ٌٍعضٛي اٌٝ ألٌكةٛق ألٌّيةؽٞ ٚألٌؼّةً  Green Light أٔظّ 

بٗ ٌٚىةٓ أوبةؽ تسةعٞ ٠ٛألخةٗ ألٌاةؽو  ٘ةٛ ألزد١)خٙة) اٌةٝ ألٌةعػُ ألٌدمٕةٟ 

ٌّ)ٌٟ ٌدكد ١غ ألالقةدّؽألؼ ٚألٌؽ٠ة)ظل  ةٟ أدة)ج أٔظّة  صةع٠م  ٌٍب١ئة  ٚأل

  .ِٚٛ ؽل ٌٍ )ل  ِمبٌٛ  ألٌكؼؽ  ٟ ِيؽ ٚألٌاؽق ألمٚقظ
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بعأت  ىؽت ألٌّاؽٚع  ٟ تمع٠ُ زً بك١ظ ِٕطفض ألٌدىٍف  ١ٌٍبةٟ  - عبسح ِٛعٝ

ألالزد١)خةة)ت ألمق)قةة١  ٌكةةى)ْ ألٌّٕةة)طك ألٌؼاةةٛألئ١  ِةةٓ ألٌ )لةة ، 

رظ١ُّ ٚرظ١ٕغ عخبٔبد ١ِبٖ شّغ١خ ِؾ١ٍخ اٌظةٕغ  بعأت  ٟ 

، ِّ) ٠اةىً تسةع٠) وب١ةؽأل أِة)َ شّكةٕ) ثبٌىبًِ ِٕٚخفؼخ اٌزىٍفخ

ٌٍسيٛي ػٍٝ ألٌط)ِ)ت ألٌالؾِ  ألٌّٕ)قب  ٚألٌد١عل ٌٍسيٛي ػٍٝ 

ِٕةدح ػة)ٌٟ ألٌدةةٛظل، ٚوةػٌه ا٠دةة)ظ أ٠ةعٞ ػ)ٍِةة  ِة)٘ؽل ٌدةةعؼ٠بٙ) 

ضةعِ)ت ٚتٛ ١ؽ  ؽص ػًّ ٌٙ)، ٚبػٌه تىةْٛ شّكةٕ) لةع لةعِت 

ِطدٍف  م٘)ٌٟ تٍه ألٌّٕ)طك ١ٌٚف ِدؽظ تٛ ١ؽ ١ِة)ٖ قة)ضٕ  ٌٙةُ 

 .باىً أللدي)ظٞ ٚصسٟ

ٚأٔددةت  8113أل ددست شّكٕ) ٚؼشدٙ)  ٟ ألٌةعؼب ألمزّةؽ  ةٟ  -

ٚرةةُ رشو١ةةت أٚي عةةخبْ فةةٛق ِجٕةةٟ أٚي ظ ؼةة  ِةةٓ ألٌكةةط)ٔ)ت، 

 ةةٟ ِٕاةة١  ٔ)صةةؽ ألٌدةةٟ تؼّةةً وّئقكةة  تؼ١ّ١ٍةة   ِؤعغةةخ ٔجٕةةٟ

ً ألٌكط)ْ ألٌػٞ تةُ تؽو١بةٗ ال ٠كةدطعَ ٌألطف)ي ٚألٌاب)ب، ِّ) خؼ

 مةةظ  ةةٟ تةةٛ ١ؽ ١ِةة)ٖ قةة)ضٕ  ٌةةؽٚألظ ألٌّئقكةة  ٚألٌؼةة)١ٍِٓ بةةٗ، بةةً 

ػةةةٓ و١ف١ةةة  ػٍّةةةٗ ٚتاةةةغ١ٍٗ وٛعةةة١ٍخ رؼ١ّ١ٍةةةخ ٚرضم١ف١ةةةخ أ٠ضةةة) 

ٌٍزم١ٕةبد إٌظ١فةخ اٌظةذ٠مخ ٚأ١ّ٘دٗ وّٕٛغج ػٍّٟ أِ)َ ألمطف)ي 

 .ٌٍج١ئخ

 اٌمةةةٜٛ اٌجشةةةش٠خ اٌؼبٍِةةةخ اٌزةةةٟ رّزٍةةةهٝ ألزد١)خةةة)ت شّكةةةٕ) ٘ةةة -

ٌدسم١ةك ِة) تؽ٠ةعٖ ِةةٓ   اٌّٙةبسح ٚاٌمةذسح ػٍةٝ االثزىةبس ٚاإلثةةذاع

تؤث١ؽ ٌطعِ  ألٌّددّؼ)ت ألٌّّٙا  ١ٌف  مظ بدؿ٠ٚع٘) بّ) تسد)خةٗ 

ٌزؾ٠ٍٛٙةب ٌّغزّؼةبد ػبٍِةةخ  ِةٓ ِية)ظؼ ط)لة  أق)قةة١ ، ٌٚىةٓ 

جزَِىشح  ِٚف١ذح. ُِ   
 

 1 شّغٕب

 

 أعبِخ ثخ١ذ

 ِؾّٛد فٛصٜ

، تبسةث ػةٓ 8115٘ةٟ شةؽو  ٔ)شةئ  بةعأت ػٍّٙة)  ةٟ أغكة ف   -

ؽٍٛي ٌزٛف١ش اعةزٙالن اٌطبلةخ ٚاٌىٙشثةبء ٌٍّٕشةآد اٌىج١ةشح وةبٌجٕٛن 

ِٚةة) اٌةةٝ غٌةةه،  ٙةةٟ  ٚاٌّشاوةةض اٌزغبس٠ةةخ ٚاٌّةةذاسط ٚاٌّغزشةةف١بد

تٛ ؽ أٔظّة  تى١١ةف ٘ةٛألء )تبؽ٠ةع ٚتع ئة ( تةٛ ؽ  ةٟ ألقةدٙالن ألٌ )لة  

ل،  ٙةةٟ لةةع أظضٍةةت اٌةةٟ ِيةةؽ % مٞ ِٕاةةؤ51بٕكةةب  تمدةةؽب ِةةٓ ألي 

ألٌّؼؽٚ ة  ػ)١ٌّة)  VRF (Variable Refrigerant Flow) أٔظّة 

 .ػ)ِ) ٌٚىٕٙ) ٌُ تىٓ ِؼؽٚ   أٚ ِكدطعِ   ٟ ِيؽ 81ِٕػ زٛألٌٟ 

ٚألخٙت  ٟ ألٌبعأل٠  بؼض ألٌيؼٛب)ت ٚألٌدسع٠)ت ٚلعِت ألٌاؽو   ٟ  -

ؼت" ألٌدعؼ٠بٟ ٌٍاؽو)ت ألٌٕ)شئ  ألٌدٟ تمعِٗ  ٛ  Cleantech بؽٔ)ِح "ٔ

Arabia ٚ PWC  ٚGIZ  ٚألقدّؽ ٌّة)  8112ٚألٌػٞ بعأ  ٟ  بؽأل٠ؽ

شةةةٙٛؼ ِٚةةةٓ ضالٌةةةٗ ألقةةةد )ػت ألٌاةةةؽو  تسع٠ةةةع ٘ةةةع ٙ)  ٠2مةةة)ؼب ألي

ألٌؽئ١كٟ ٚتسع٠ع ٔا)طٙ)  ٟ ِد)ي ِسعظ بعالً ِٓ ز)ٌة  ألٌدطةبظ ٚػةعَ 

ألٌمةةعؼل ػٍةةٝ ألٌدؽو١ةةةؿ  ةةٟ أوثةةؽ ِةةةٓ ِدةة)ي، ٚألقةةد )ػت ألٌٛصةةةٛي 

ٓ ضبةةؽألت أصةةس)بٙ) ِٚد ٍبةة)ت ألٌكةةٛق. ٌٍ ؽ٠مةة  ألمٔكةة  ٌٍدٛ ١ةةك بةة١

وةةػٌه و)ٔةةت ألالقةةدف)ظل  ةةٟ ألٌدٛألٔةة  ألٌّ)١ٌةة  ٌٍاةةؽو  ز١ةةث وةة)ْ ٌةةعٜ 

أصس)بٙ) بؼض ألٌميٛؼ  ٟ اظألؼل ألمِٛؼ ألٌّ)١ٌ  ٌٍاةؽو  ٌؼةعَ ضبةؽل 

أصس)بٙ) ألٌى) ١  بٙػأل ألٌّد)ي  ٟ ألٌبعأل٠ة ، ٌٚىةٓ بؼةع ألٌدةعؼ٠  ألضدٍفةت 

ٟ طؽ٠مٙ) ٌٍٕد)ذ أٚض)ع ألٌاؽو  ٌألزكٓ ٚألقد )ػت ألٌّضٟ لعِ)ً  

ٚتسم١ةةك ٘ةةعف أصةةس)بٙ) ألٌؽئ١كةةٟ  ةةٟ تٛظ١ةةف ضبةةؽألتُٙ ألٌف١ٕةة   ةةٟ 

 .تٛ ١ؽ زٍٛي ِٛ ؽل ٌٍ )ل  ٚألٌّس) ظ  ػٍٝ ألٌب١ئ 
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٘ٝ زم١ب  غو١ة  ِةؿٚظل بةؤٌٛألذ شّكة١  تكةّر ٌية)زبٙ) باةسٓ  - أؽّذ ِظطفٝ صوش٠ب

ألمخٙؿل و)ٌد١ٍفْٛ ألٌّسّٛي ٚألٌد)بٍت ٚألٌالب تٛب  ٟ أٞ ٚلت 

ٚأٞ ِىةة)ْ ظْٚ ألٌس)خةة  ٌّيةةعؼ وٙؽبةة)ئٟ. وةةػٌه ٘ةةٟ ِٕةةدح 

صةةع٠ك ٌٍب١ئةة ، ِكةةدعألَ، ِٛثةةٛق ٚلةةٛٞ ألٌدسّةةً بد)ٔةة  شةةىٍٙ) 

 ألٌد١ًّ ٚأل١ٌّّؿ. 

قؼؽ٘) ز١ةث   ٝ  Solarista ألٌدسعٞ ألموبؽ أِ)َ صٕ)ع٠دّثً  -

اْ ألٌدةةةؿء ألموبةةةؽ ِةةةٓ ِىٛٔةةة)ت ألٌّٕةةةدح ألمق)قةةة١  ٠ؼدّةةةع  ةةةٟ 

ٌٍّس) ظة  ػٍةٝ  وب١ؽألً  ألمق)ـ ػٍٝ ألالقد١ؽألظ، ِّ) ٠اىً تسع٠)ً 

قةةؼؽ ألٌّٕةةدح ألٌٕٙةة)ئٟ  ةةٟ ألٌسةةعٚظ ألٌّمبٌٛةة  ٌٍّكةةدٍٙه. وةةػٌه ال 

ِةةٓ ألإلبةةعألع ٚألالبدىةة)ؼ،  مةةع لةة)َ ِيةةٕؼٛ٘)  Solarista تطٍةةٛ

. اٌزؾىُ اٌخبطةخ ثبٌشةبؽٓ اٌّةضٚدح ثةٗ اٌؾم١جةخثزظ١ُّ ٚؽذح 

ٚأصةةبست أل٢ْ ألٌسم١بةة  خةة)٘ؿل ٌٍٕةةؿٚي اٌةةٝ ألٌكةةٛق ألٌّيةةؽٞ 

ٌٚىٓ ٠دبمةٝ ألالٔدٙة)ء ِةٓ بؼةض ألمِةٛؼ ٚألإلخةؽألءألت ألٌم)١ٔٛٔة  

ألٌسم١بةة  أْ  ٚلبةةً ألٌٕةةؿٚي اٌةةٝ ألٌكةةٛق. ٠ٚ ّةةر ألٌاةةب)ب ِبدىةةؽ

٠ىةةْٛ ِٕةةددُٙ صةة)ز  ألٌؽ٠ةة)ظل  ةةٟ ٘ةةػأل ألٌّدةة)ي  ةةٟ ألٌاةةؽق 

 .ألمٚقظ

 

Solarista 2 

 اؽّذ ػجبط

 ِؾّذ ػٍٝ

 ِؤِٓ فزؾٝ

ألقةدغالي أشةؼ  ألٌاةّف ألٌةٛ ١ؽل  ةٟ ؼٞ ألٌسمةٛي  ل)ِةت ألٌفىةؽل ػٍةٝ -

رظةة١ُّ ؽٍّجةةخ ١ِةةبٖ رؼّةةً ثةةبألٌٛاػ ألٌؿؼألػ١ةة ، ٚغٌةةه ػةةٓ طؽ٠ةةك 

ٌؽٞ ألٌسمٛي ٌٚدكد ١غ  اٌشّغ١خ ٚرىْٛ لبثٍخ ٌٍطٟ ٚعٍٙخ اٌؾشوخ

٠ ّةر ألٌّاةؽٚع إلٔٙة)ء ألقةدطعألَ  ٚ ضعِة  أوبةؽ ػةعظ ِةٓ ألم عٔة ، 

طٍّب)ت ألٌع٠ؿي ١ٌف  مظ  ٟ ِيؽ بً  ٟ ا ؽ٠م١ة) ب)ٌى)ِةً ٚتس٠ٍٛٙة) 

 .ِؼخبد اٌطبلخ اٌشّغ١خالقدطعألَ 

ألٌدسعٞ ألموبؽ ٌّيّّٟ ألٌ ٍّب  ٘ٛ ألٌٛصٛي ٌاةىً ٚزدةُ ِٕ)قة   -

ِٚؽْ ألٌسؽو  ِّ) ٠كًٙ زؽو  ألٌ ٍّب  ِغ ضةّ)ْ لٛتٙة) ٚوف)ءتٙة)، 

ٕ)قةة  ٠ىةةْٛ  ةةٟ ِدٕةة)ٚي ألٌّةةؿألؼػ١ٓ ب)إلضةة)   اٌةةٝ تسع٠ةةع قةةؼؽ ِ

 .ٌدكد ١غ ِٕ) ك  طٍّب)ت ألٌع٠ؿي  ٟ ألٌكٛق

٘ةٟ صةؼٛب  تةٛ ١ؽ ِىٛٔة)ت  Sun City ألٌيةؼٛب)ت ألٌدةٟ ٚألخٙدٙة) -

تي١ٕغ ألٌ ٍّب  ِٚس)ٌٚ  تسع٠ع ػعظ ألمٌٛألذ ألٌاّك١  ألٌّكدطعِ   ةٟ 

 .ب)ٌ ٍّب   باؽط ألٌسف)ظ ػٍٝ وف)ءتٙ)

) ٠ ّةر ا١ٌةٗ، ٚلةع  ةٟ تسم١ةك خةؿء وب١ةؽ ِّة Sun City ٔدر  ؽ٠ك -

ٓ ٢ٌةةٚ٘ةةُ أل،  ةة)ؾٚأل بؼةةعل خةةٛألئؿ  ةةٟ ِةةئتّؽألت ِٚكةة)بم)ت ظ١ٌٚةة  

 .ّٔٛغخ) و)ِال ٠ؼًّ بىف)ءل ٠ّْدٍىٛ

ِٓ ػعل خٙ)ت وٛؾألؼل ألٌؿؼألػ  ٚألٌبٕه دػُ  ػٓ Sun City تبسث  -

ألٌؿؼألػةةٟ ٌٍٛصةةٛي موبةةؽ ػةةعظ ِةةٓ ألٌّةةؿألؼػ١ٓ ٚتكةة٠ٛك ألٌ ٍّبةة  

ألٌدىٍفة  ػٍةٝ ألٌّةؿألؼػ١ٓ ألٌاّك١ ، ألٌبسث ػٓ ألٌ ؽ٠م  ألٌّثٍٝ ٌدم١ٍةً 

ٚألٌدك١ًٙ  ٟ طؽق قعألظ قؼؽ ألٌ ٍّب  ٌداةد١غ ألٌٕة)ـ ػٍةٝ شةؽألئٙ). 

ٚألٌدكةة١ٙالت القةةد١ؽألظ ألٌّىٛٔةة)ت ألٌّ ٍٛبةة  ٌديةة١ٕغ ألٌ ٍّبةة  ٚألٌغ١ةةؽ 

 .ِدٛ ؽل  ٟ ِيؽ

 

Sun City 2 

٠مديةؽ ألقةدطعألَ ط)لة  ألٌؽ٠ة)ذ ٌد١ٌٛةةع ألٌىٙؽبة)ء  ةٟ ِيةؽ  مةظ ػٍةةٝ  - ٘جخ ششف

ثئدخةةةبي ألٌّةةةؿألؼع ألٌؼّاللةةة  ألٌدةةةٟ تّدٍىٙةةة) ألٌعٌٚةةة . ٌةةةػأل تةةةُ ألٌدفى١ةةةؽ 

رىٌٕٛٛع١ب رٛسث١ٕبد اٌش٠ةبػ طةغ١شح اٌؾغةُ إٌةٝ اٌغةٛق اٌّظةشٞ  

 . فٟ ِؾبٌٚخ ٌزٛف١ش ؽً ثذ٠ً ٌز١ٌٛذ اٌىٙشثبء

-   ٛ ِغةشد ؼت ِٕػ أْ وة)ْ بعأت ؼألئعل ألمػّ)ي ِاؽٚػٙ) ِغ بؽٔ)ِح ٔ

، ِّةة) قةةّر ٌٙةة) بعؼألقةة  ألٌفىةةؽل ِةةٓ خ١ّةةغ ألٌدٛألٔةة ، ألٌدم١ٕةة  فىةةشح

ٚألٌكٛل١  ٚألٌّ)١ٌ ، ِّ) ق)ػع٘) ػٍٝ ِؼؽ ة  ألٌدسةع٠)ت ألٌدةٟ قةدٛألخٗ 

 ىؽتٙ) ظألضً ألٌكةٛق ألٌّيةؽٞ. ألٌدسةعٞ ألموبةؽ ٚألم٘ةُ وة)ْ ألؼتفة)ع 

قؼؽ ألٌدٛؼب١ٕ  ألٌدٟ تكةؼٝ إلظض)ٌٙة) ِدة)ي أدة)ج ألٌ )لة  ػٍةٝ ٔ ة)ق 

ٚألت  ةؤوثؽ( ٚ٘ةةٛ ألٌكةب  ألٌؽئ١كةٟ  ةةٟ صةؼٛب  تٕف١ةةػ  311غ١ؽ )صة

ألٌفىؽل ٌؼعَ لعؼل ألٌؼّالء ألٌّكدٙع ١ٓ بى)   أٔٛألػُٙ ػٍٝ تسًّ تىٍف  

تٛؼب١ٕٗ ب)٘ظ  ألٌثّٓ ِغ ألٌّط)طؽل بددؽب  تىٌٕٛٛخ١) خع٠ةعل ب)ٌٕكةب  

ٌُٙ. 

 1 ؽبلخ عذ٠ذح



 معيد التخطيط القومى –ا 9659مذكرة خارجية رقم )

- 52 - 
 

ؼت، ت ةةةٛؼت ألٌفىةةةؽل ِةةةٓ  -  ٛ ِغةةةشد ِشةةةشٚع ِةةةٓ ضةةةالي بؽٔةةة)ِح ٔةةة

، بد س٠ةبػ طةغ١شح اٌؾغةُ إلٔزةبط اٌىٙشثةبءاعز١شاد ٚرشو١ت رٛسث١ٕة

فىةةشح رؼزّةةذ ػٍةةٝ اٌؼٍةةُ ٚاإلثةةذاع ٚاالثزىةةبس ٚاٌجؾةةش ٚاٌزطةة٠ٛش اٌةةٝ 

 اٌذائُ فٟ لطبع اٌطبلخ اٌّزغذدح.

 ػّشٚ أثٛاٌؾغٓ

 ِؾّذ ع١ذ

 ػّشٚ ِظطفٝ

ِٕزغةبد ٌض٠ةبدح وفةبءح اعةزٙالن اٌطبلةخ ِّةب ٘ٝ شةؽو  ٔ)شةئ  تمةعَ  -

، ِٕددٙ) ألمٚي ٘ٛ ِيب)ذ وٙؽب)ئٟ غوةٟ االعزٙالن٠ض٠ذ ِٓ رٛف١ش 

٠دُ ألٌدسىُ  ١ٗ ػٓ بؼع، ػٓ طؽ٠ك ت ب١ةك ػٍةٝ ألٌٙٛألتةف ألٌّسٌّٛة ، 

 ّٓ ضالي ألٌد ب١ك ٠دُ ألٌدسىُ  ٟ لٛل ألإلض)ءل ٌٚٛٔٙ) زك  ِ) ٠الئُ 

ؼغب  ألٌؼ١ًّ ٚألزد١)خ)ت ألٌّى)ْ  ٟ أٞ ٚلت. ٟٚ٘ ال تسدة)ج ٌدغ١١ةؽ 

ٌّٕ)ؾي ٌدؽو١بٙ)،  )ٌّيب)ذ ٠ةدُ تؽو١بةٗ ألٌٕظ)َ ألٌىٙؽب)ئٟ ٌٍّب)ٟٔ أٚ أل

ِثً أٞ ِيب)ذ ػ)ظٞ ٚبّدؽظ تس١ًّ ألٌد ب١ك ػٍٝ ألٌٙ)تف ٠كةد ١غ 

 .ص)زبٗ ألٌدسىُ بٗ  ٟ أٞ ٌسظ 

٠ؼٍّةةةْٛ ػٍةةةٝ  Creetova بةةةعأت ألٌفىةةةؽل ػٕةةةعِ) وةةة)ْ أصةةةس)ب -

ِاةةؽٚع تطةةؽخُٙ  ةةٟ و١ٍةة  ألٌٕٙعقةة ، خ)ِؼةة  أل١ٌّٕةة)، ٚبسةةثُٙ ػةةٓ 

ِةةةةٓ ألإلٔةةةة)ؼل ِٚس)ٌٚةةةة  طؽ٠مةةةة  أٚ  ىةةةةؽل ٌطفةةةةض ا٘ةةةةعألؼ ألٌ )لةةةة  

ا٠دةة)ظ أٚ ت ةة٠ٛؽ ٔظةة)َ تسىةةُ بكةة١ظ ِٚةةٕطفض ألٌدىٍفةة  ٠ؼّةةً ػةةةٓ 

 .بؼع، ػىف ألمٔظّ  ألٌّٛخٛظل ػٍٝ ألٌك)ز  ألٌّؼمعل ٚألٌّىٍف 

ؼت ٚألقةةد )ع  -  ٛ رؾ٠ٛةةً اٌفىةةشح ٌّشةةشٚع ألٔضةةُ ألٌفؽ٠ةةك ٌبؽٔةة)ِح ٔةة

ٚظؼألقةةة  ِد ٍبةةة)ت ألٌكةةةٛق ٚألزد١)خةةة)ت ألٌؼّةةةالء، ٚت ةةة٠ٛؽ  ؽم١مةةةٟ

ٌزظةة١ٕغ ٚث١ةةغ ثؼةةغ  ٍبةة)ت، زدةةٝ ٚصةةٍٛأل ِٕةةددُٙ ٌةة١الئُ تٍةةه ألٌّد

ِٚؼؽ   آؼألئٙةُ ٚؽذاد اإلػبءح اٌزو١خ ٚرغشثزٙب ِغ ثؼغ اٌؼّالء 

ٌدسك١ٓ ألٌّٕدح لعؼ ألٌّكد )ع ١ٌيبر خة)٘ؿأل ٌٍةعضٛي ٚألٌّٕ) كة   ةٟ 

ببٔدة)ج ِفٙةَٛ  Creetova ألٌكٛق  ٟ ألؽب ٚلت، ز١ث ٠سٍُ شةب)ب

ئةةع بةةعْٚ خع٠ةةع ٌإلٔةة)ؼل ٠كةة)ُ٘  ةةٟ ضفةةض ألالقةةدٙالن ألٌىٙؽبةة)ئٟ ألٌؿأل

 .ظألػٟ  ٟ ٔظُ ألإلٔ)ؼل ألٌدم١ٍع٠ 

Creetova 11 

واالبتكار، وزارة التجارة مجمس الصناعة لمتكنولوجيا ، 2197المصدر: بمعرفة الباحث باالعتماد عمى تقرير غير منشور 
 والصناعة. 

 :التقنية عالم إلى الغازية المشروبات صناعة من في التحول موبايل سيكوتجربة  3-3-3
مؤتمر القااىرة الادولي  خ ل فعاليا  2198فى عام   SICO-NILE X موبايل سيكورح ط -

وىاو اليااتو المنتماي لممئاة اأعماى مان ، نايـل إكـسحمل اسام وأول نسخة منو ي 9ل تصاال 
وبساعر أقال ومواصاما  وىاو أول سامار  فاون فاي مصار ىواتو الشركة المصارية الناشائة ، 

 جيدة.
، والتااى كاناا  تحتاال شــركة ســيكو لممشــروبات الغازيــةلنساابة  شااركة موباياال ساايكو ىااواساام   -

اسااتطاع  ماان خ ليااا منافسااة شااركا  صااناعة خاا ل الخمسااينا  والسااتينا ، و مكانااًة قويااًة 
المشاااروبا  الاازياااة العالمياااة الشاااييرة عماااى صاااعيد الساااوق المصاااري، ولكااان وبعاااد أن تحولااا  
الشركة إلى القطاع العام الحكومي، قام  الشركة بايقاو خطوط إنتال صناعتيا المحمية من 
المشاروبا  الاازيااة، واكتماا  بتصاانيه وتعبئااة المشااروبا  الخاصااة بواحاادة ماان أكباار الشااركا  

 .العالمية

                                                           
 ٌم)ء ت١ٍفؿ٠ٟٛٔ 8112 ِغ ِع٠ؽ شؽو  ِٛب)٠ً ق١ىٛ ِٕاٛؼ  ٟ ِٛلغ ألٌٛطٓ. 

1
 

ألٌٍّّٛو  ٌٍسىِٛ  ألٌّيؽ٠ ، ٚتّدٍه  "ق١ٍ١ىْٛ ٚألز "ٚ  "ق١ىٛ تىٌٕٛٛخٟ"* ٟ٘ شؽو  ِك)ّ٘  ِيؽ٠  ٔاؤت ب)ٌاؽألو  ب١ٓ شؽودٟ 

  .١ٍِْٛ ٚزعل ق٠ًٕٛ)، بمٛل ضّك  ض ٛط أد)ج ٟ٘ ألمزعث  ٟ ا ؽ٠م١) ٚألٌاؽق ألمٚقظ 1.2ألٌاؽو  ألٌٕ)شئ  ِيًٕؼ) بمعؼل أد)ج تبٍغ 

http://cairoict.com/
http://cairoict.com/
http://cairoict.com/
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عماااى ياااد صااااحبيا الجدياااد ابااان مؤساااس الشاااركة  2113عاااام  * الجديااادةشـــركة ســـيكوبااادأ    -
ــى مجــال آخــرفــي االقديمااة،  مجــال صــناعة بعيااد تماًمااا عّمااا اعتاااد  عميااو، وىااو  لتحــول إل

اســـتيراد ، مااان خااا ل تعاممياااا ماااه الشاااركا  الصاااينية، حياااث عممااا  سااايكو عماااى التكنولوجيـــا
، وقااد ”موبايــل سـيكو“اليواتـف الصــينية وتوزيعيـا فــي مصــر تحـت اســم العالمـة التجاريــة 

أدق تفاصـيل صـناعة صاة تعارو الشاركة عماى أتاح ىذا التعاون الذي استمر لعادة سانوا  فر 
 .8108وطرح أول موبيل مصر  في  اليواتف المحمولة والذكية

 
 جيود أكاديمية البحث العممى فى تشجيع االبتكار فى الصناعة المصرية 3-3-4
 ” برنامج دعم مشروعا  التخرل“إع ن المشروعا  البحثية المائزة في مسابقة  -
 .وتطبيقاتو ثانية باسم د. يحيى عبد المطيو فيمي فى مجال أبحاث النانوإنشاء جائزة سنوية  -
 .إط ق مسابقا  ومبادرا  وبرامج وأنشطة بحثية جديدة -
 .توزيه جوائز النيل والدولة التشجيعية والتموق والتقديرية -
  .”رالقاىرة تبتك“من البرنامج التميمزيونى  2198 الثانى، و 2197ين اأول إط ق الموسم -
 .ألو جنيو 951إط ق المسابقة العممية الخامسة عشرة لمبحث العممي، بجوائز مالية تبمغ  -
وذلااك فاي إطااار ايساتراتيجية القوميااة لمعمااوم  رعايــة الشــباب الموىــوبين عممي ـاإطا ق برنااامج  -

 .2131والتكنولوجيا واالبتكار 
جامعاااة  27طالااا  فاااى  91511لتسااتوع   جامعـــة الطفـــلفااتح باااا  التقااادم لماادورة الثالثاااة مااان  -

 لتشجيه تعميم العموم واليندسة. مصرية حكومية وخاصة
مبااادرا  عمميااة  9فااي مجاااال  مختممااة، و طالباااً  251ليااام ” العمــوم المصــر “إطاا ق شااير  -

 .لخدمة المجتمه
الساااااتقبال الموىاااااوبين مااااان الطااااا   والبااااااحثين  مبـــــادرة حاضـــــنة العقـــــول المصـــــريةإطااااا ق  -

 .والمخترعين
ا 91تح  مظمة أكاديمية البحث العممى بدعم ) مبادرة رالى تصنيع أول سيارة مصريةإط ق  -

 .ا مميون ينشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارا 94م يين جنيو لممسابقة و )
الناشائة فاى إطاار البرناامج القاومى لمحااانا  تخاريج الدفعاة اأولاى مان الشاركا  التكنولوجياة  -

 .ا شركا  تاطى قطاعا  إنتاجية وتكنولوجية مختممة8وعددىا )” انط ق“التكنولوجية 
فـــي مجــــال كاااأول حااااانة تكنولوجياااة قومياااة متخصصااااة لااادعم االبتكاااارا  ” طرياااق“حااااانة  -

 .اإللكترونيات وتطبيقاتيا
 و، 2197معارض القااىرة الادولى الراباه ل بتكااروالتاى تام افتتاحياا فاي  8107بوابة االبتكـار  -

وتام اختياار  مبادرة تسويق مخرجات البحث العممـىكمنح مميون ونصو جنيو أفال االبتكارا  
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تشاامل: وحاادة لتحميااة المياااة و جدياادة تجمااه بااين التميااز العممااى والعائااد االقتصااادى مشااروعا   5
ز ومبااادرة لتخاازين القمااح فااى صااوامه ب سااتيكية و شااركة ينتااال ومشااروع ل سااتمادة ماان قااش اأر 
 .اأجيزة الطبية ومسمسل كرتونى

 خ ل: من وذلك المجتمع واحتياجات بالصناعة العممي البحث وربط االبتكار دعم -
  61تصنيه تجاري لوحدا  متحركة لتحمية المياه بنسبة مكون محمي ال تقل عن%. 
  لتعمياااااق التصااااانيه المحماااااي فاااااي تحمياااااة الميااااااه، والااااادواء،  يااااااً تحالمًاااااا تكنولوج 92تمويااااال

 .وايلكترونيا ، والبتروكيماويا ، والطاقة، وقطه الايار، واأقمار الصناعية
   ماان شاابا  الباااحثين فااي  975منحااة ماجسااتير لعمماااء الجياال القااادم، ودعاام  456تااوفير

 .ميما  عممية قصيرة في الدول المتقدمة
  المنياااة كمياااة بالتعااااون ماااه ىيئاااة الرقاباااة ايدارياااة و  التكنولوجيـــة لمصـــرالخريطـــة مشاااروع

  .االبتكارا لتشجيه العسكرية والجامعا  المصرية لتنظيم المشروعا  والبرامج البحثية 

 

 محاور مقترحة لدعم وتحفيز االبتكار لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة -4
وايقميميااة والمحميااة يمكاان طاارح مجموعااة ماان المحاااور فااي اااوء االسااتمادة ماان التجااار  العالميااة 

عمااي  زيااتركالمقترحااة لاادعم وتحميااز االبتكااار لتعزيااز التنميااة الصااناعية المسااتدامة حيااث لاام يعااد ال
 .زيادة اينتال فقط بل إيجاد منتجا  مبتكرة جديدة تامن الريادة

 دور الحكومة  -أ
 والشاركا اأفاراد  باين التكنولوجياا والمعموماا  يقوم عماى تادفق الوطني االبتكار تأسيس نظام -

 والمؤسسا ، وذلك من خ ل:
 الممكياة حقوق إنتال يعزز ، مماالخاص والقطاع البحثية المؤسسا ب االبتكار منظا ربط 

 .تجارياً  واستا ليا وحمايتيا المكرية
 الرائاد المساتخدم بادور االااط ع طرياق عان المحمياة التمياز مجموعاا  رعاياة 

 .المبتكرة والحمول لمتكنولوجيا 
 :9عمى وتشمل الرئيسية االبتكار نظام عناصر -

 بيا. والنيوض ودعميا مبتكرة عمل وأماكن ريادية شركا  إنشاء 
  الموىوبين وتدريبيم. تنمية قدرا 
 فاي مرحماة التعمايم مان بادءاً  التعمايم مساتويا  جمياه عماى الماوارد ال زماة تخصايص 

 وصواًل  العالي، والتعميم الميني بالتعميم والتدري  مروراً  المدرسي، والتعميم المبكرة الطمولة
 .العمل مكان إلى

                                                           
1
 .  81-82ٚط١ٕ  ٌٍٍّى١  ألٌفىؽ٠ ، ص ص (، ِٕٙد١  ألػعألظ ألقدؽألت١د١)ت8112ألٌّٕظّ  ألٌؼ)١ٌّ  ٌٍٍّى١  ألٌفىؽ٠  )  
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 حتاى  الحكومياة والمراكاز البحثياة الجامعا  في لمبحوث التمويل الحكومي مستويا  زيادة
 تطبيقية مستدامة تسيم في حل مشاكل المجتمه المصرى. اً بحوثأن تقدم تستطيه 

 عمااااى التعاماااال مااااه تحااااديا  المجتمااااه المصاااارى فااااى  2131االبتكااااار تركيااااز اسااااتراتيجية
مجاال  االنتال واالستي ك المستدام، الطاقاة النظيماة، االقتصااد اأخاار، النقال الاذكى 

 المدن المستدامة.
 الشاركا ،( التكنولوجياا وتطاوير الرئيسية فـي الصـناعة الفاعمة األطراف بين العالقاتتقوية  -

 إلاى تساعى التاي السياساا  والحكوماة، القطااع الخااصا، وتشاجيه البحاوث، ومعاىاد والجامعاا 
عماى  الشاركا  قادرة وتعزياز والسياساا  النظاام داخال شاتى اأطاراو باين التواصال تحساين

 .التكنولوجيا  واستيعابيا عمى التعرو عمى قدرتيا سيما وال االبتكار،
 الصااناعا  التكميميااة فااي وخاصااة صــغيرة شــركات تضــم التــي االبتكــار مجمعــات إنشــاا دعــم -

 المراعياة البنااء وماواد والبتروكيماويا  والموسما  السيميكون وصناعة المنزلية واأجيزة لمسيارا 
 .متكاممة جديدة مدن لقيام ناجحاً  نموذجاً  تشكل ىذه المجمعا  لمبيئة، ويمكن ان

 بتمويل مشترك من كافة أطراو المجتمه. صندوق لتشجيع االبتكارانشاء  -
 
 : 9من خ ل تعزيز االبتكار فى المجتمع المصر  - 
 اأفراد المبتكرين باعتبارىم أساس االبتكار.ا  استثمار قدرا  وامكان 
 .التعاون والشراكة بين المجتمه المدنى والحكومة والمواطنين واالكاديمية ورجال اأعمال 
  والتنافسااية وتشااجيه االسااتثمار فااي التكنولوجيااا ورأس المااال القااائم عمااى تطااوير بيئااة اأعمااال

المعرفاااة، والتاااى تسااااعد الشاااركا  المبتكااارة عماااى النماااو، وتمكنياااا مااان تجرباااة اأفكاااار الجديااادة 
 .2والتقينا  وتحويميا إلى منتجا 

 يعاازز الشااراكة فااي مجااال الصااناعة  الخضــراا التجاريــة األعمــال لتنميــة صــندوقاء نشاا
 الماواد اساتخدام وتعزياز والتصاميم لممنتجاا ، االبتكاار عممياا  لتاطياة منحاً  الخاراء ويقدم

 منتجا  صناعية مستدامة. وانتال تصميم في المستدامة
  ــادة الصــادرات الصــناعية ذات القيمــة المضــافة والمكــون تقااديم الحــوافز الداعمــة لنمــو وزي

التراخيص ال زماة و  بدءًا من توفير اأرااى، وذلك التكنولوجى المتطور والصناعات الترانية
ينشااااء المصاااانه ، والتجمعاااا  الصاااناعية، وتاااوفير الحاااوافز االساااتثمارية لجاااذ  االساااتثمارا  

                                                           
1
 . 118(، ِؽخغ ق)بك، ص 8112ػالء ألٌع٠ٓ ِسّٛظ ؾ٘ؽألْ ٚأضؽْٚ، ِد ٍب)ت ألٌدسٛي اللدي)ظ ألٌّؼؽ    ٟ ِيؽ)  

2
 OECD ) 14 October 2015(, The Innovation Imperative Contributing to Productivity, Growth and Well 

Being, ST Policy Note. 
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وذلك لتايير ىيكال الصاادرا  الصاناعية نحاو الصاناعا  القائماة عماى  ،تجاه تمك الصناعا 
 المعرفة العممية والتكنولوجيا.  

 سياسات التنمية الصناعية  -ت
يتطم  دعم القادرة التنافساية وتعزياز االبتكاار اارورة اساتكمال السياساا  الصاناعية ل بتكاار مان 

 خ ل:
  تنميااذ واسااتكمال سياسااا  البنيااة التحتيااة لمصااناعة، وزيااادة االسااتثمارا  فااي البنيااة التحتيااة

 والمعرفة العممية.
  وتتناساا  مااه احتياجااا  الصااناعة  االبتكــار التركيــز عمــىوجااود سياسااة وااااحة تتااامن

 وخطط قطاع الصناعة. 
  سواء في تصميم المنااطق الصاناعية المساتدامة أو العممياا   باالقتصاد األخضراالىتمام

 االنتاجية.
  .تخصيص التمويل لمبحوث التطبيقية والتطوير ونقل وتوطين التكنولوجيا 
 تعزيز أجل من القوة نقاط لتحديد الوطني االبتكار لنظام سياسا  لوااعي الوااح الميم 

 .المصرية لمصناعة التنافسية والقدرة االبتكاري اأداء
  . تعزيز قدرا  القائمين بادارة السياسا  الصناعية، من خ ل التدري  لمقيادا 
  تااااافر الجياااود باااين القطااااعين الصاااناعى العاااام والخااااص لتصاااميم منتجاااا  قائماااة عماااى

 المعرفة التقنية.
  تحديث بيانا  الصناعة وتوفير قاعدة بياناا  جيادة، تتاامن الصاناعا  القائماة والطاقاة

 االنتاجية والطاقة العاطمة ومشاكل الصناعة بحيث يتم توفير حمول ابتكارية مستدامة. 
  سياسا  العموم والتكنولوجيا واالبتكار.باالىتمام بدمج الصناعة 
 النظيمة. الطاقة توليد في االستثمار عمى الشركا  تشجيه 
 .وجود استراتيجيا  لدعم االبتكارا  المعالة 
  .تشجيه انشاء مجمعا  االبتكار لمشركا  الصايرة المبتكرة 
 تادار بكمااءة لتحمياز الشاركا  الصاناعية عماى االبتكاار  انشاا منصـة تفاعميـة الكترونيـة

وذلك من خ ل: معموما  عان بارامج دعام االبتكاار الصاناعى، ونشار اأمثماة الصاناعية 
 الناجحة، وعرض االتجاىا  الصناعية الحديثة والمبتكرة.

 أبعاد عمى القائمة االنبعاثا  قميمة الصناعا  وتعزيز االخار االقتصاد صناعا  تنمية 
 .الزراعيةو  الصناعية المخمما  تدوير كصناعا  بيئية
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 وتشجيع االبتكار محكومة في السياسة الصناعية لتحقيق التصنيع المستداملأدوار مقترحة 
 دٚس اٌؾىِٛخ اٌٛطف أِضٍخ

  ٚػغ ع١بعبد ِب١ٌخ ٚٔمذ٠خ ٚع١بعبد عؼش اٌظشف ٚع١بعبد

 اٌؼًّ

  ٚوفبالد اٌمشٚعرمذ٠ُ االػزّبداد أ 

 اػزّبد ؽٛافض ٌالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش 

 ٚػغ ع١بعبد ٌزؼض٠ض اٌظبدساد ٚع١بعبد إٌّبفغخ 

ِكةة)ػعل ألٌاةةؽو)ت ألٌيةةٕ)ػ١  ٚتةةٛ ١ؽ ألٌب١ئةة  ألٌّٕ)قةةب  ٌداةةد١غ ألٌديةة١ٕغ ٌٍّٕددةة)ت 

 ألٌّبدىؽل ٌدم١ًٍ ألمػدّ)ظ ػٍٝ ألٌ ٍ  ألٌط)ؼخٝ.
 ١ِّغش ٌٍزظ١ٕغ ٚاٌزط٠ٛش

  رؤع١ظ ِشاوض ٌألثؾبس 

 رؼض٠ض اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛش فٟ اٌششوبد 

 اػزّبد آ١ٌبد ٌٕمً اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚػمذ ارفبل١بد ٌّشبس٠غ ِشزشوخ 

 رؼض٠ض اٌزظذ٠ش 

 االعزؼبػخ ػٓ اٌٛاسداد ثّٕزغبد ِؾ١ٍخ  

 االػزّبد االٔزمبئٟ ٌالعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش 

 ٌّٟٕٙاٌزذس٠ت ا 

 ب)إلض)   اٌٝ ت ٠ٛؽ٘)تؼؿ٠ؿ ألػدّ)ظ ألٌدىٌٕٛٛخ١) ٚألقدطعألَ ٘ػٖ ألٌدىٌٕٛٛخ١)، 

 ٚألٌدٛألخع  ٟ ألمقٛألق ألٌّس١ٍ  ٚألٌع١ٌٚ .
 شش٠ه ٠ّٕٟ اٌمذساد اٌزىٌٕٛٛع١خ

   ألٌيةٕ)ػ   ألٌّةئثؽل ػٍةٝ  ٚض)صة  ألٌدغ١ةؽألت ؼصع تغ١ؽألت ألٌدىٌٕٛٛخ١) أٚ تٛل ؼٙة)،  ػٓ اٌغٛق ٚاالعزؼالَخذِبد االعزششاف

 ألٌدس١ٍ٠ٛ .
 عبِغ ٌٍّؼٍِٛبد ػٓ اٌغٛق

 ُٚؽّالد اٌزٛػ١خ  اٌزؼ١ٍ 

 اٌؼالِبد اٌزغبس٠خ اٌٛؽ١ٕخ 

تٛقةة١غ ِؼؽ ةة  ألٌّكةةدٍٙه، ٚٔاةةؽ ألٌةةٛػٟ، ٚألٌدةةؤث١ؽ  ةةٟ ألالقةةدؼعألظ ٚألٌمةةعؼل ػٍةةٝ 

 ألقدٙالن بؼض ألٌّٕدد)ت ألٌّيٕؼ 
ٚٔبشش ٌٍٛػٟ ِمّذَ ٌٍّؼٍِٛبد أٚ/  

  ٚع١بعبد ِب١ٌخ )اٌؼشائت أٚ اٌشعَٛ اٌغّشو١خ أٚ اٌؾظض أ

 )اإلػفبءاد اٌؼش٠ج١خاإلػبٔبد أٚ اٌخظَٛ اٌؼش٠ج١خ أٚ 

 ًّع١بعبد ٔمذ٠خ ٚع١بعبد عؼش اٌظشف ٚع١بعبد اٌؼ 

ألٌّيٕؼ  ٚتٕظ١ّٗ، أٚ ألٌدؤث١ؽ ػٍةٝ قةٍٛن ألٌّبدىؽل ألٌدسف١ؿ ػٍٝ ألقدٙالن ألٌّٕدد)ت 

  .ألمقؼ)ؼ طف١ضألٌّكدٍٙه ِٓ ضالي ت
 ِٕظُّ

 أٚ تسكةة١ٕٗ أٚ ا٠دةة)ظٖ ِةةٓ ضةةالي ألقةةدٙعألف  تؼؿ٠ةةؿ ألٌ ٍةة  ػٍةةٝ ألٌّٕددةة)ت ألٌّبدىةةؽل إٌّؼ ٚاإلػبٔبد العزٙالن إٌّزغبد اٌّجزىشح

 ألٌّكدطعَ ألٌٕٙ)ئٟ
 ِز١ؼ ٌالثزىبس أٚ ِشبسن فٟ ر١ٌٛذٖ

  تؼؿ٠ةةةؿ ألقةةةدٙالن ألٌّٕددةةة)ت ألٌّيةةةٕؼ ، أٚ ل١ةةة)ظل ألالقةةةدثّ)ؼألت ألإلقةةةدؽألت١د١   ةةةٟ  اٌؼبِخاٌؾى١ِٛخ اٌّشزش٠بد

ألالبدىةة)ؼ، أٚ تةةؤ١ِٓ ز)خةة)ت ألٌّددّةةغ ِةةٓ ضةةالي تةةٛ ١ؽ ألٌكةةٍغ ألٌّيةةٕؼ ، أٚ تةةؤ١ِٓ 

 .قٛق ٌٍيٕ)ػ)ت ألالقدؽألت١د١  أٚ ٌألٔا   ألاللدي)ظ٠ 

 ِغزٍٙه

المصدر: بمعرفة الباحث بالرجوع إلى:       
     UNIDO (2018), Industrial Development Report 2018, Demand for Manufacturing: Driving Inclusive and Sustainable Industrial Development. 
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 االبتكار والصناعة والبحث العممى -ج 
يتمثل اليدو الرئيسى لمتنمياة الصاناعية فاي تطاوير الصاناعة المصارية اعتماادًا عماى االبتكاارا  والبحاوث 

 إلى منتجا  وخدما  لخدمة الرفاه في المجتمه وذلك من خ ل:  ا والتطوير، وتحويمي
 العممى لحل مشك   الصناعة المصرية. تسخير امكانا  البحث 
 .انشاء حاانا  تكنولوجية وأودية العموم لمصناعا  الاذائية والدوائية وصناعا  الطاقة 
 .ابتكار منتجا  بديمة لما يتم استيراده من الخارل 
   التعاااون والااربط بااين الجامعااا  ومراكااز البحااوث المحميااة والدوليااة والمصااانه ومؤسسااا  وشااركا

 اينتال.
  االىتماااام بحااااانا  اأعماااال الصاااناعية والتقنياااة وحااادائق العماااوم والتكنولوجياااا والتاااى تاااربط باااين

 الجامعا  ومراكز البحوث والشركا  والحاانا  مثل جامعة النيل وجامعة أسيوط. 
 .تنمية قدرا  شبا  الباحثين والميندسين والمنيين في الصناعة 
 تراع في مجاال  الصناعة.  االىتمام بالبحوث التطبيقية وبراءا  االخ 
  .احتاان االبتكارا  ومخرجا  البحث العممى الواعدة 
   التعاااااون بااااين الصااااناعة والبحااااوث والتطااااوير والبحااااث العممااااى لزيااااادة القيمااااة الماااااافة لممنتجااااا

 الصناعية.
  مساااندة الصااناعة فااي الحصااول عمااى التموياال الاا زم لتنميااذ االبتكااارا  بمشاااركة رجااال اأعمااال

   المجتمه المدنى.ومنظما
  زيااادة باارامج التؤامااة مااه المراكااز التكنولوجيااة الدوليااة ومراكااز البحااوث والتطااوير المصاارية وتبااادل

 وبناء القدرا  البشرية والتعرو عمى أحدث االبتكارا  في مجاال  الصناعة المستدامة.
   عا  الصاااايرة تساااويق االبتكاااارا  وتعظااايم االساااتمادة مااان التجمعاااا  الصاااناعية المتاحاااة لممشااارو

والمتوسااطة ومتناىيااة الصااار، وتعظاايم اساااتمادتيا ماان المشااتريا  والتعاقاادا  الحكوميااة وخاصاااة 
 المشتريا  االبتكارية.

  تطاااااوير حااااااانا  االعماااااال ومسااااارعا  االعماااااال بالتعااااااون ماااااه الجامعاااااا  والمراكاااااز البحثياااااة
 المتخصصة لتشجيه وتطوير اأفكار وخاصًة االنشطة الصناعية المستدامة.

 
 التعميم واالبتكار -ح

   متطمبا  سوق العمل.ءمة مه والموااالىتمام بجودة التعميم والتدري 
 .التأىيل والتدري  لمعمالة المنية نحو القطاعا  الصناعية ذا  التكنولوجيا المرتمعة 
   المنيااة تطااوير منظومااة التعماايم والتاادري  المنااى والمينااى وفقااًا لممعااايير العالميااة العتماااد الشاايادا

 المينية.
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 .االىتمام بالتعميم والبحث والتطوير والحمول التكنولوجية المبتكرة 
 .نشر ثقافة االبتكار في المراحل التعميمية المختممة 
 . زيادة المسابقا  والجوائز لتشجيه االبتكار وتحميز المبتكرين الشبا 
 ستدامة.تشجيه ريادة اأعمال لممشروعا  التى تخدم التنمية الصناعية الم 
 نشر ثقافة االبتكار و ريادة االعمال بين الشبا  خاصة ط   التعميم المنى والتدري  المينى. 
 المختارعين والموىاوبين  الطا   لادعم وصاندوق جامعاة كال داخال وايباداع لمموىباة مركاز نشااءا

  أولية. نماذل إليمبتكراتيم ومخترعاتيم  لتحويل
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 ممخص البحث

 دور االبتكار في التنمية الصناعية المستدامة في مصر
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 عماى يعتبر االبتكار ىاو المحادد القتصااديا  الادول المتقدماة والناشائة عماى حاد ساواء، ول بتكاار تاأثير  
 بجميه، حيث يرتبط البيئية والحماية االجتماعي الرفاه وتحسين الصناعية ةالتنمي وتحقيق االقتصادي النمو
 .والبيئة والمجتمه االقتصاد :أي الث ث؛ المستدامة التنمية ركائز

ورؤياااااة اسااااااتراتيجية التنميااااااة المسااااااتدامة  2131وفاااااى ظاااااال تطبيااااااق أىاااااداو التنميااااااة المسااااااتدامة العالميااااااة 
تيادو ىاذه الورقاة ، و الصناعية في مصـرتحقيق التنمية االبتكار و  أىمية عمى يبرز التأكيد 2131لمصر

البحثية إلى التوصل لمحاور مقترحة لدعم وتحميز االبتكار لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة فى مصر. 
أىااام المماااااىيم الخاصاااة بالتنميااااة  الجــــزا االولحياااث يسااااتعرض  أربعاااة أجاااازاءوقاااد تااام تناااااول الورقاااة عمااااى 

أىمياة االبتكاار لمتنمياة الصاناعية المساتدامة. الصناعية المساتدامة، واالبتكاار، ومؤشار االبتكاار العاالمى، و 
ل بتكاااار والصاااناعة المصااارية، وتحاااديا  االبتكاااار فاااي الصاااناعة  فقاااد تنااااول تحماااي ً   الجـــزا النـــانىأماااا 

عاارض فيااو أىاام  الجــزا النالــثالمصاارية، وبعااض مؤشاارا  االبتكااار فااي الصااناعة المصاارية. كمااا تناااول 
التجاااار  الدولياااة )تجاااار  الساااويد، وفنمنااادا والبرازيااال وكورياااا الجنوبياااة والينااادا وايقميمياااة )تجاااار  المممكاااة 

العربياااة المتحااادة، والماااار ا والمحمياااة )مركاااز تكنولوجياااا االنتاااال االنظاااو،  ايماااارا العربياااة الساااعودية، و 
بحااث العممااىا لاادعم وتحميااز االبتكااار فااي الصااناعة ومجمااس الصااناعة لمتكنولوجيااا واالبتكااار، وأكاديميااة ال

 المستدامة. الصناعية التنمية لتعزيز االبتكار وتحميز لدعم مقترحة تناول الجزء الرابه محاورو المصرية. 
 

 وقد توصم  الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج والمقترحا  ومن أىميا ما يمى:
المستدامة وما يحدثاو مان تعزياز التصانيه الشاامل والمساتدام لمجمياه، أىمية االبتكار لمتنمية الصناعية  -

وزيادة فرص حصول المشروعا  الصايرة والمتوساطة عماى التمويال، ودماج المشاروعا  الصاايرة فاى 
س سل القيمة، وتحديث الصناعا  القائمة، وتحقيق كماءة استخدام الموارد من خا ل االبتكاار وتقميال 

ماان الصااناعا  متوسااطة التكنولوجيااا نحااو الصااناعا  ذا  التكنولوجيااا المتقدمااة الماادخ   واالرتقاااء 
 واأقل تموتًا لمبيئة، والتحول إلى صناعا  مستدامة وصديقة لمبيئة.

، وتمثما  أىام ركائزىاا فاى  2125اىتمام مصر باالبتكار فى استراتيجية التنمية الصاناعية حتاى عاام  -
صاناعى المصاارى واالنتقاال ماان اأنشااطة القائماة عمااى اسااتخدام التحاول التاادريجى فاى ىيكاال االنتااال ال

الموارد الطبيعية إلى التكنولوجيا المتوسطة والصناعا  عالية التكنولوجية لبناء القدرا  االبتكارية. كما 
باالبتكااار، وواااع  وزارة البحااث العممااى خطااة  2131أىتماا  اسااتراتيجية التنميااة المسااتدامة لمصاار 

درا  فى العموم والتكنولوجيا واالستثمار فى الماوارد البشارية واالنتقاال إلاى االبتكاار لتطوير وتحسين الق
التكنولااوجى والمجتمعااى. كمااا واااع  العديااد ماان الباارامج مرتبطااة بالصااناعة لتطااوير االبتكااار ومنيااا: 

معرفاة فاى مراجعة القوانين والتشريعا  المرتبطة باالبتكار، تبنى برنامج شامل لارس ثقافة االبتكاار وال
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المجتمااه، وتحميااز الشااركا  الصااايرة والمتوسااطة عمااى االبتكااار، وتمعياال الشااراكة بااين الدولااة والقطاااع 
 الخاص. 

الصااناعة المصاارية ومنيااا: اااعو المحتااوى  اتعااانى منياا ىنــاك بعــض التحــديات المرتبطــة باالبتكــار -
ط بين مؤسسا  البحث التكنولوجى والمعرفى فى بعض الصناعا  المصرية، واعو التعاون واالرتبا

والتطوير والشركا  االنتاجية والمصانه، وغيا  االبحااث التطبيقياة، ااعو قادرة الشاركا  المتوساطة 
 والصايرة عمى تسويق مبتكراتيا لمحدودية التمويل.

 ما يمى: عتماد عمى بعض المؤشرا  اتاحأبا حالة االبتكار فى الصناعة المصريةبتحميل  -
  حيث بما   2194في مصر في عام  الصناعية المبتكرة  الشركا  ارتماع نسبة إجمالي

مما يشير زيادة جيود مصر لتحسين االبتكار ولكن ىذه  2194% في عام 9,4% مقارنة 35,5
وذلك  في الشركا  الكبيرة الشركا  المبتكرة ، وتتركز معظم ن تحسن ا  النسبة مازال  منخماة و 

الصايرة المبتكرة  فيى مازال  منخماة مما يتطم   شركا لا نواع االبتكارا  أما نسبةأفي جميه 
 المبتكرة. والمتوسطة الصايرة لمشركا  المحمزة ارورة تييئة البيئة

  المحتوى التكنولوجى واالبتكارى لمصادرا  المصرية عالية التكنولوجيا انخماض. 
  الناتج المحمى ايجمالىتدنى نس  اينماق عمى البحث العممى والتطوير التكنولوجى من إجمالى.  
  تأخر ترتي  مصر فى مؤشر االبتكاار العاالمى وبعاض المؤشارا  المرعياة المرتبطاة بالصاناعة فاى

، وذلااااك لمتااااأخر فااااى قيمااااة وترتياااا  بعااااض مؤشاااارا  2196وان تحساااان مقارنااااة بعااااام  2197عااااام 
رجاااااا  مخرجااااا  االبتكااااار )المعرفاااااة والتكنولوجيااااا، والمخرجااااا  االبداعياااااةا وبعااااض مؤشاااارا  مخ

االبتكار )المؤسسا ، والسوق، واأعمال التجارياةا، وكاذلك مؤشارا  نسابة الصاناعا  ذا  التقنياة 
العالية والمتوسطة والتعاون البحثى بين الجامعة والصناعة، واينماق عمى البحث العممى والتطاوير 

كسايولة  التكنولوجى والممول من الخاارل. وعماى الجانا  اأخار ىنااك تحسان فاى بعاض المؤشارا 
البااادء فااااى اأعماااال التجاريااااة، والعمالاااة كثيمااااة المعرفاااة، وتصاااانيو الجامعاااا  المصاااارية، وتطااااوير 

 التجمعا  والحاانا  التكنولوجية.
المسـح القـومي لالبتكـار تمثم  أىم نتاائج االبتكاار فاى الصاناعة المصارية والتاى تام استخ صايا مان  -

فيمااا يمااى: ربااه االبتكااارا  فقااط يااتم تسااويقيا، وااارورة زيااادة االنماااق عمااى البحااث  8104فــى مصــر 
والتطوير لمشركا  الصناعية حيث يتركز معظم االنماق فى الحصول عمى اأجيزة والمعدا  والبرامج 

ر، فى الشركا  الصناعية فى ارتماع تكممة االبتكا معوقات االبتكاروالتدري  لتنميذ االبتكارا . تركز  
ونقااص المعرفااة التكنولوجيااة، وعاادم وجااود طماا  عمااى المبتكاارا ، وغيااا  معظاام التشااريعا  الحكوميااة 

 المرتبطة باالبتكار واعو حقوق الممكية.
 ارورة االستمادة من التجار  الدولية واالقميمية لدعم وتحميز االبتكار فى الصناعة كما يمى: -
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 سااتخدام المااوارد واالقتصاااد التاادويرى والصااناعا  تااوفير الحمااول المبتكاارة  واأسااالي  الجدياادة ال
قميمااااة االنبعاثااااا  الكربونيااااة ماااان خاااا ل البحااااث العممااااى والتطااااوير التكنولااااوجى والبنيااااة التحتيااااة 

 المناسبة، والتنسيق الكامل بين اأفراد واأعمال والمنظما  لتعزيز االبتكار.
 دام الماواد الجديادة فاى إطاار اساتراتيجية االىتمام بالتصنيه الجيد والطباعة ث ثية اأبعاد، واساتخ

 لمصناعا  الذكية، وتطوير الصناعا  والمنتجا  إلى منتجا  تنافسية. 
  ـــارتأسااايس ـــى لالبتك ـــس وطن طااا ق  مجم طااا ق بااارامج تخااادم التنمياااة الصاااناعية المساااتدامة وا  وا 

 مبادرا  يقودىا العمم لتحقيق النمو المستدام والشامل لمجميه.
  أغمااا  مسااااىمتو مااان القطااااع الخااااص لتحمياااز مبتكااارا  الصاااناعا   ارصـــندوق لالبتكـــانشااااء

 الصايرة والمتوسطة.
    المرتبطة بالطاقة المتجددة و المستدامة الصناعية فى مجاال  التنمية التطبيقية تمويل اأبحاث

 وتعزيز االنتاجية والتقنيا  البيئية.
  ونقل التكنولوجيا من المؤسسا  البحثية والجامعية لمقطاع االبتكارات المحميةفتح اأسواق أمام ،

 الخاص، واالىتمام بمواكبة الصناعا  الناشئة واحتاانيا.   
   زيادة نسبة اينماق عمى البحث والتطوير من الناتج المحمى ايجمالي وزيادة صادرا  المنتجاا

 ىتمام بجودة االبتكارا . أعالية التقنية، وا
  وبناء القدرا  لممبتكرين، ونشر ثقافة االبتكار وريادة اأعمال.    بتكارحاضنات االدعم 

بااذل  لتعزيااز دور االبتكااار فااى التنميااة الصااناعية المسااتدامة ومنيااا دور مصاارية ىناااك جيااود محميااة  -
 التااابه لااوزارة التجااارة والصااناعة والمراكااز التابعااة لااو فااى دعااممجمــس الصــناعة لمتكنولوجيــا واالبتكــار 

مركـز تكنولوجيـا الصناعية، وقد تم التركيز عماى  التنمية مجاال  فى المبتكرين لمشبا  االعمال ريادة
ودوره فى االبتكار لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وذلك من خا ل مسااىمتو فيماا  اإلنتاج األنظف

 يمى: 
 المسااتوردة  الطاقااة عمااى االعتماااد والمسااتدامة وخمااض المتجااددة الطاقااة تكنولوجيااا  تطبيااق تعزيااز

 ومان محمياا تصانيعيا  وتشاجيه المتجددة الطاقة تكنولوجيا  لتطوير العممي البحث من واالستمادة
 .اأعمال لرواد جديدة عمل فرص خمق ثم

 ترشيد الطاقة لقطاع الصناعا  الاذائية. 
 كسابيم المصرية بالمصانه الكوادر من عدد قدرا  بناء  نظام لتطبياق ال زمة والخبرا  الميارا  وا 

 .الطاقة إدارة
 مصر. في الكربون منخماة الصناعا  دعم 
 والتجارية الصناعية التطبيقا  في الشمسية الطاقة تقنيا  نشر دعم. 
 اأنظو. اينتال آليا  مساعدة الشركا  فى تطبيق 
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 اينتاجياة الكمااءة ورفاه البيئى اأداء وتحسين بيئياً  الصديقة التكنولوجيا ونقل الوطنية القدرا  بناء 
 البيئية. المعايير مه يتوافق بما الصناعية لممنشت 

 الصناعية. المخمما  إدارة عمي قائمة جديدة ومتوسطة صايرة صناعا  إنشاء تشجيه 
 اسااتي ك وكماااءة البيئااة مجاااال  فااي والمتوسااطة الصااايرة لممصااانه الخاادما  لتقااديم وفــر مشــروع 

 والموارد. الطاقة
 والمتوسطة الصايرة لمشركا  التنافسية القدرة تعزيز. 
 ومواد طاقة و مياه من الموارد استخدام كماءة لرفه خاراء تكنولوجيا  و مبتكرة بيئية حمول تقديم 

 الناتجة، وخمق وظائو جديدة. المخمما  تقميل وأيااً  خام
  البيئة. صديقة الصناعية التجمعا 
 الخاراء الصناعا  مجال في االعمال رواد كماءة رفه. 
 ومنتجااة جدياادة عماال فاارص المتجااددة وتااوفير الطاقااة لتكنولوجيااا  المحمااي التصاانيه تعميااق مبااادرة 

 .اأعمال ريادة وتشجيه
 المتوسطة. و الصايرة لمصناعا  الاذائية الصناعا  في الخارجية التجارة تيسير مشروع 
 دول إلاى الزراعياة الحاصا   مان المصرية الصادرا  تنافسية لتحسين  "الخاراء التجارة" مبادرة 

 االوروبى. االتحاد
 ايبتكار. ودعم التكنولوجيا وتسويق لنقل مكت  إنشاء 
 الجاىزة. الم بس مجال في تجارية ع ما  البتكار تكنولوجية حاانا  إنشاء 
 المعدنيو. والمنتجا  الحمى صناعو مجال فى تكنولوجيو حاانا  انشاء 

 مااافة قيمة تحقق مبتكرة منتجا و  ناجحة صناعية مشروعات إلى المبتكرة ايبداعية اأفكار تحويل -
 فارص زياادة ثام ومان الصاايرة المشاروعا  من العديد وتطوير إنشاء فى أيااً  سيساىم مما لمصناعة،

 البطالة.  معدال  من والحد العمل
لتحويمياااا إلاااى مشاااروعا   مشـــروعات ريـــادة األعمـــال الصـــديقة لمبيئـــةاااارورة االىتماااام بالمزياااد مااان  -

 خاراء.
المصرية من خ ل الجوائز التى  الصناعة فى االبتكار تشجيه فى العممى البحث ىناك دور أكاديمية -

طااا ق  تقاادميا لتشااجيه المبتكااارين فااى مجااال الناااانو وتطبيقاتيااا، ودعاام مشاااروعا  التخاارل لمطاا  ، وا 
مباادرة رالاى تصانيه تعميم العموم واليندساة، و  المسابقا  العممية لمبحث العممى، وجامعة الطمل لتشجيه

االبتكااارا  ، وبوابااة االبتكااار دعاام االبتكااارا  فااي مجااال ايلكترونيااا  وتطبيقاتيااا، و أول ساايارة مصاارية
 .تسويق مخرجا  البحث العممىلمبادرة ك

نياا ماا لادعم وتحمياز االبتكاار لتعزياز التنمياة الصاناعية المساتدامة وممحاور مقترحـة تم التوصل إلاى  -
 :ىيم
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 الخاص والقطاع البحثية المؤسسا ب االبتكار ربطالوطني، و االبتكار تأسيس نظام. 
 الموىوبين وتدريبيم. وتنمية قدرا  مبتكرة عمل وأماكن ريادية شركا  إنشاء 
 تقادم التاى بادورىا الحكومياة، و  والمراكاز البحثياة الجامعاا  فاي لمبحاوث التمويال الحكاومي زياادة

 .الصناعة المصريةمشاكل بعض حل لتطبيقية مستدامة  اً بحوث
  فاااى مجااااال   تحـــديات المجتمـــع المصـــر عماااى التعامااال ماااه  2131تركياااز اساااتراتيجية االبتكاااار

 االنتال واالستي ك المستدام، الطاقة النظيمة، االقتصاد اأخار، النقل الذكى المدن المستدامة.
  يا في وتطوير التكنولوج يسية لالبتكار في الصناعةالرئ الفاعمة األطراف بين العالقاتتقوية

 .والحكومة، القطاع الخاص البحوث، ومعاىد والجامعا  الشركا ،)
 الصاااناعا  التكميمياااة فاااي وخاصاااة صـــغيرة شـــركات تضـــم التـــي االبتكـــار مجمعـــات إنشـــاا دعـــم 

 المراعياة البنااء وماواد والبتروكيماوياا  والموساما  السيميكون وصناعة المنزلية واأجيزة لمسيارا 
 .متكاممة جديدة مدن لقيام ناجحاً  نموذجاً  تشكل ىذه المجمعا  لمبيئة، ويمكن ان

  بتمويل مشترك من كافة أطراو المجتمه. صندوق لتشجيع االبتكارانشاء 
  مما يعزز الشراكة في مجال الصناعة الخاراء  الخضراا التجارية األعمال لتنمية صندوقأنشاء

 فاي المساتدامة الماواد اساتخدام وتعزياز والتصاميم لممنتجاا ، االبتكاار عمميا  لتاطية منحاً  ويقدم
 منتجا  صناعية مستدامة. وانتال تصميم

  تقديم الحوافز الداعمة لنمو وزيادة الصادرا  الصناعية ذا  القيماة المااافة والمكاون التكنولاوجى
 المتطور.

  اساتكمال السياساا  الصاناعية ل بتكاار مان خا ل: دعم القدرة التنافسية وتعزيز االبتكار واارورة
تنمياذ واسااتكمال سياسااا  البنيااة التحتيااة لمصااناعة، وزياادة االسااتثمارا  فااي البنيااة التحتيااة والمعرفااة 

وتتناساا  مااه احتياجااا  الصااناعة  التركيــز عمــى االبتكــارالعمميااة، وجااود سياسااة وااااحة تتااامن 
ساااواء فاااي تصاااميم المنااااطق الصاااناعية  األخضـــرباالقتصـــاد وخطاااط قطااااع الصاااناعة، واالىتماااام 

المستدامة أو العمميا  االنتاجية، ودمج الصناعة بسياسا  العموم والتكنولوجيا واالبتكار، وتحديث 
بيانا  الصناعة وتوفير قاعدة بيانا  جيدة، تتامن الصناعا  القائمة والطاقة االنتاجية والطاقاة 

ر حمااول ابتكاريااة مسااتدامة، وتشااجيه انشاااء مجمعااا  العاطمااة ومشاااكل الصااناعة بحيااث يااتم تااوفي
 االبتكار لمشركا  الصايرة المبتكرة. 

 تدار بكماءة لتحميز الشركا  الصناعية عمى االبتكار.  انشاا منصة تفاعمية الكترونية 
   التعاااون والااربط بااين الجامعااا  ومراكااز البحااوث المحميااة والدوليااة والمصااانه ومؤسسااا  وشااركا

 ىتمام بالبحوث التطبيقية وبراءا  االختراع في مجاال  الصناعة.اينتال. واال
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  االىتمااااام بحاااااانا  اأعمااااال الصااااناعية والتقنيااااة وحاااادائق العمااااوم والتكنولوجيااااا والتااااى تااااربط بااااين
الجامعااا  ومراكااز البحااوث والشااركا  والحاااانا  مثاال جامعااة النياال وجامعااة أساايوط، واحتاااان 

 ى الواعدة.االبتكارا  ومخرجا  البحث العمم
   التعاااااون بااااين الصااااناعة والبحااااوث والتطااااوير والبحااااث العممااااى لزيااااادة القيمااااة الماااااافة لممنتجااااا

 الصناعية.
  زيااادة باارامج التؤامااة مااه المراكااز التكنولوجيااة الدوليااة ومراكااز البحااوث والتطااوير المصاارية وتبااادل

 اعة المستدامة.وبناء القدرا  البشرية والتعرو عمى أحدث االبتكارا  في مجاال  الصن
  تسااااويق االبتكااااارا  وتعظاااايم االسااااتمادة ماااان التجمعااااا  الصااااناعية المتاحااااة لممشااااروعا  الصااااايرة

والمتوساااطة ومتناىياااة الصاااار، وتعظااايم اساااتمادتيا مااان المشاااتريا  والتعاقااادا  الحكومياااة وخاصاااة 
 المشتريا  االبتكارية.

 والمراكااااااز البحثيااااااة تطااااااوير حاااااااانا  االعمااااااال ومساااااارعا  االعمااااااال بالتعاااااااون مااااااه الجامعااااااا  
 المتخصصة لتشجيه وتطوير اأفكار وخاصًة االنشطة الصناعية المستدامة.

  مة التعميم والتدري  لمتطمبا  سوق العمل، والتأىيال والتادري  لمعمالاة المنياة ءاالىتمام بجودة وم
 نحو القطاعا  الصناعية ذا  التكنولوجيا المرتمعة.

  والتطااوير والحمااول التكنولوجيااة المبتكاارة، ونشاار ثقافااة االبتكااار وتوااايح االىتمااام بااالتعميم والبحااث
 دوره في المراحل التعميمية المختممة.

 . زيادة المسابقا  والجوائز لتشجيه االبتكار وتحميز المبتكرين الشبا 
 .تشجيه ريادة اأعمال لممشروعا  التى تخدم التنمية الصناعية المستدامة 
  ريادة االعمال بين الشبا  خاصة ط   التعميم المنى والتدري  المينىنشر ثقافة االبتكار و. 
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية

، نتااااائج المسااااح القااااومى ا2195) الجياااااز المركاااازى لمتعبئااااة العامااااة واالحصاااااءو أكاديميااااة البحااااث العممااااى  -
 .ل بتكار

 العربية، اأمم المتحدة، بيرو .  المنطقة الشاممة في المستدامة لمتنمية االبتكار ، سياسةا2197) االسكوا -
  ا، م مح االبتكار في البمدان العربية تحميل نقدى، اأمم المتحدة، بيرو . 2197االسكوا ) -
 ، مصر في أرقام. ا2198مارس )الجياز المركزى لمتعبئة العامة والحصاء  -
 وطنية لمممكية المكرية.   استراتيجيا  ، منيجية اعدادا2196) المنظمة العالمية لمممكية المكرية -
التحويمياة  الصاناعة عمى ، تقرير التنمية لصناعية، الطم ا2198) منظمة اأمم المتحدة لمتنمية الصناعية -

 والمستدامة. الصناعية الشاممة التنمية تدفه
 .ا من المصل اأول لمبا  الثانى23ا، المادة )2194دستور جميوري مصر العربية ، )  -
 ، االبتكار يقود التنمية الجديدة ل قتصاد الصيني، مجمة الصين اليوم. ا9/6/2197) شيونغ ىونغ رو -
ا، السياسااة الصااناعية فااي مصاار: بناااء المسااتقبل، مشااروع أوراق بحثيااة، شااركاء 2193عبمااو عبااد المطيااو ) -

 التنمية، القاىرة.
المعرفااة فااي مصاار،  القتصاااد، متطمبااا  التحااول  ا2197أغسااطس ) عاا ء الاادين محمااود زىااران وأخاارون -

  القاىرة. ا، معيد التخطيط القومى،277سمسمة قاايا التخطيط والتنمية، رقم )
 .، االبتكار ىو سب  تحول دول من القاع الي القمة ، برينور مصرا2197يوليو 99) غادة عامر -
منظماة اأمام تقرير غير منشاور، وزارة التجاارة والصاناعة.  ا،2197)مجمس الصناعة لمتكنولوجيا واالبتكار -

 .2131، تقرير اليونسكو لمعموم ا2195) المتحدة لمتربية والعموم والثقافة
 العربية المتحدة، االستراتيجية الوطنية ل بتكار.  ايمارا مجمس الوزراء،  -
 ، السياسا  الصاناعية والتحاول ل قتصااد المعرفاى فاي مصار ا2196أبريل 29-98) مااروى شمبى عمى -

رؤياااة عاماااة فاااي ااااوء أىااام التجاااار  الدولياااة"، الماااؤتمر الااادولى الحاااادى واأربعاااون لإلحصااااء وتكنولوجياااا 
 .المعموما ، الجمعية االحصائية المصرية، القاىرة

ولوجيااا واالبتكااار، مركااز مجمااس الصااناعة لمتكنا، 2197)مقاااب   مااه د/ عمااى أبااو ساانة تااامر ود/ ساامير  -
  تكنولوجيا اينتال االنظو. 

دور  :، تقريار التنمياة الصاناعية، النماو المساتدام لمتشاايلا2193) منظمة اأمام المتحادة لمتنمياة الصاناعية -
 الصناعة التحويمية والتايير الييكمي.
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التكنولوجياا واالبتكااار فااي ، تقرياار التنمياة لصااناعية، دور ا2196) منظماة اأماام المتحادة لمتنميااة الصاناعية -
  .التنمية الصناعية الشاممة

 .، تقرير مؤشر المعرفة العربىا2196) مؤسسة محمد بن راشد المكتوم لممعرفة -
، دور اأبااااداع واأبااااداع المسااااتمر فااااي ااااامان المركااااز التنافسااااى ا2196أغسااااطس ) نيمااااين حسااااين محمااااد -

 العربية المتحدة. ايمارا ، وزارة االقتصاد،  ايمارادراسة حالة دولة  -لممؤسسا  االقتصادية والدول
 -مناااتج -ا، اسااتراتيجية البحااث العممااى فااي مصاار )نحااو بناااء مجتمااه مبتكاار2195وزارة البحااث العممااى ) -

 .ومستخدم لممعرفةا
 ".2131-2195وزارة التعميم العالى والبحث العممى، االستراتيجية القومية لمعموم والتكنولوجيا واالبتكار  -
اساااتراتيجية وزارة التجاااارة والصاااناعة لتعزياااز التنمياااة الصاااناعية والتجاااارة  ا،2196)وزارة التجاااارة والصاااناعة  -

 .2196/2197الخارجية 
 .2131رؤية مصر  –، استراتيجية التنمية المستدامة ا2196) وزارة التخطيط والمتابعة واالص ح االدارى -
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