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مقدمة
تؤكد النظريات والتجارب واملمارسات العاملية املعاصرة على اختالف العوامل احملركة للنمو االقتصادي اليوم عما كانت
اعتمادا يف منوه على عامل املعرفة أكرث من أي وقت مضى يف تاريخ البشرية.
عليه يف السابق ،حيث بات االقتصاد أكرث
ً
وللتفاعل اإليجابي مع تلك التطورات لضمان االرتقاء بالقدرات التنافسية لالقتصاد الوطني ،يلزم اهتمام السياسات
االقتصادية باملعرفة؛ أي بكل من :االبتكار واستثماره يف جميع القطاعات ،والدور اجلديد للتقنية ،وريادة األعمال ،والتعليم،
والتعلّم مدى احلياة ،واالرتقاء مبهارات القوى العاملة ،وانتقال اإلدارة من الهياكل الهرمية إىل األفقية مع االستفادة من
شبكات التعامالت اإللكرتونية واالتصال األكرث كفاءة.

وحرصًا على مواكبة التطورات التي تهم رجال األعمال واجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة باململكة  ،فقد مت
املكون املعريف يف القطاع الصناعي السعودي  :الواقع واملستقبل" وقد مت تقسيمه
إعداد هذا الكتيب حتت عنوان "
ِّ
إىل خمسة فصول ،حيث تناول الفصل األول اإلطار املفاهيمي لالقتصاد املعريف واالقتصاد القائم على املعرفة.
ويف الفصل الثاين مت البحث يف واقع االقتصاد املعريف يف اململكة العربية السعودية .ويف الفصل الثالث مت البحث
املكون املعريف يف املنشآت الصناعية السعودية  .فيما تعرض الفصل الرابع إىل التحديات التي تواجه االقتصاد
يف
ِّ
املكون املعريف
املعريف يف اململكة العربية السعودية  .ويف الفصل اخلامس مت تقدمي اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير
ِّ
يف الصناعة السعودية.
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الفصل األول
اإلطار املفاهيمي لالقتصاد املعريف واالقتصاد القائم على املعرفة
أو ًال :ماهية االقتصاد املعريف
» »االقتصاد املعريف :هو ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي يهتم بعوامل حتقيق الرفاهية العامة من خالل مساهمته
يف اعداد دراسة نظم تصميم وانتاج املعرفة ،ثم تطبيق اإلجراءات الالزمة لتطويرها وحتديثها  .فاالقتصاد املعريف
يبتدئ من مدخل عملية إنتاج وصناعة املعرفة ويستمر نحو التطوير املرتكز على البحث العلمي ،و يكون حتت أهداف
اسرتاتيجية يتواصل العمل على حتقيقها من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
» »نشري هنا إىل وجود تسميات عديدة أطلقت على اقتصاد املعرفة مثل اقتصاد االنرتنت  ،االقتصاد االلكرتوين ،اقتصاد
الويب و االقتصاد الرقمي  ،واالقتصاد الشبكي .وكل هذه التسميات إمنا تشري إىل اقتصاد املعرفة.
» »االقتصاد القائم على املعرفة  :يعتمد على تطبيق قواعد االقتصاد املعريف يف خمتلف األنشطة االقتصادية
واالجتماعية يف جمتمع ميكن أن نطلق عليه اجملتمع املعلوماتي.
» »تتسم االقتصاديات القائمة على املعرفة بالقدرة على توليد واستخدام املعرفة  ،أو مبعنى آخر القدرة على االبتكار،
ال ميثل فقط املصدر األساسي للرثوة وإمنا تعد أساس امليزة النسبية املكتسبة يف االقتصاد اجلديد .فاملعرفة
هي الوسيلة األساسية لتحسني كفاءة عمليات اإلنتاج والتوزيع وحتسني نوعية وكمية اإلنتاج وحتسني فرص االختيار
بني السلع واخلدمات ،سواء بالنسبة للمنتجني أو املستهلكني .كما أن املعرفة قد تلعب دورًا كبريًا يف منو اإلنتاج
والتوظيف يف قطاعات تتصف بأنها تستخدم تقنيات عالية مثل احلاسبات وااللكرتونيات واالتصاالت وغريها ،وبشكل
عام يتميز االقتصاد القائم على املعرفة باآلتي :
 إن املعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة األفراد .و يتم توفريها بصورة تتوافق واالحتياجات الفردية واالجتماعية مباميكِّ ن كل فرد من اتخاذ القرارات بصورة أكرث حكمة ،و كل فرد يف اجملتمع ليس جمرد مستهلك للمعلومات ولكنه
أيضا صانع ومبتكر لها.
 اقتصاد منفتح على العامل بأسره إذ ال ميكن أن يوجد اقتصاد يحتكر املعرفة دون أن يشارك أو يستورد املعارفاجلديدة من اآلخرين .
 بروز االهتمام باملعلومة من حيث أرشفتها وتصنيفها وتخزينها وتوفريها بطريقة ميسرة وعملية للباحثني. -أصبحت املوارد البشرية املؤهلة هي املطلوبة .
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ً
ثانيًا :أهمية االقتصاد املعريف
» »يحقق االقتصاد املعريف الفوائد التالية-:
 يرغم املؤسسات على التجديد واالبتكار. يقوم على نشر املعرفة وتوظيفها وإنتاجها. يحقق التبادل الكرتونيًا. يحقق خمرجات ونواجت تعليمية مرغوبة وجوهرية. يعطي املستهلك ثقة أكرب وخيارات أوسع.الشكل رقم( )1-1يوضح العالقات اخملتلفة لالقتصاد املعريف.
شكل رقم()1-1

العاملون باملعرفة
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ثالثًا :سمات االقتصاد املعريف
نظرا خلصوصية اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من معطيات مم َّيزة فإنه ميتاز ببعض اخلصائص منها-:
 االستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها رأس املال الفكري واملعريف . االعتماد على القوى العاملة املؤهلة واملتخصصة. انتقال النشاط االقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إىل إنتاج وصناعة اخلدمات املعرفية.املستمرين ،وإعادة التدريب.
 اعتماد التعلم والتدريبّ
 -توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفاعلية.

كمحرك للتغيري والتنمية.
 تفعيل عمليات البحث والتطويرّ

 ارتفاع الدخل لصنّاع املعرفة كلّما ارتفعت وتنوعت مؤهالتهم وخرباتهم وكفايتهم. عقود العمل أكرث مرونة ومؤقتة ومرتبطة باملهمة. االستخدام الكثيف للمعرفة العلمية واملعرفة العملية املتطورة عالية التقنية وتوظيفها يف أداء النشاطاالقتصادي لتحقيق أعلى نتائج متوقعة.

 مل تعد املوجودات الفيزيائية للشركة تشكل عام ًال أساسيًا يف تقييم الشركة املايل. مل يعد كرب حجم الشركة يتطلب زيادة يف التكاليف. مل يعد تأسيس شركات عاملية يتطلب استثمارات مالية ضخمة.حتول املعلومة إىل سلعة ميكن اال ِّتجار بها.
ّ

رابعًا :ركائز االقتصاد املعريف :
يستند االقتصاد املعريف يف أساسه على أربعة ركائز ،وهي-:
املنظمات التي تستطيع
فعال من الروابط التجارية مع املؤسسات وغريها من
ّ
» »االبتكار(البحث والتطوير) :نظام ّ
مواكبة ثورة املعرفة املتنامية واستيعابها وتكييفها مع االحتياجات احمللية.

» »التعليم :وهو من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية ،حيث يتعني على احلكومات أن توفِّ ر اليد
العاملة املاهرة واإلبداعية أو رأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل ،وتنامي
احلاجة إىل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال عن املهارات اإلبداعية يف املناهج التعليمية وبرامج
التعلُّم مدى احلياة.
» »البنية التحتية املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :التي تسهل نشر وجتهيز املعلومات واملعارف
وتكييفها مع االحتياجات احمللية ،لدعم النشاط االقتصادي وحتفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.
» »احلاكمية الرشيدة :والتي تقوم على أسس اقتصادية قو ّية تستطيع توفري كل األطر القانونية والسياسية التي

تهدف إىل زيادة اإلنتاجية والنمو ،وتشمل هذه السياسات التي تهدف إىل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
متاحة أكرث ،وتخفيض الرسوم اجلمركية على منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة
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خامسًا :أنواع املعرفة
تتضمن املعرفة أنواعا وأشكا ًال متنوعة ومتعددة ميكن ذكر أهمها باختصار شديد :
» »املعرفة الضمنية  :وهي املعرفة التي تكون متضمنة لدى أشخاص ،تختزنها عقولهم ،وما حتتويه هذه العقول
من معارف وأفكار ال تنفصل عنهم .وبتعبري آخر هي تلك املهارات التي تتواجد داخل كل عقل وقلب كل فرد ممن
يعملون يف املؤسسة والتي من غري السهل نقلها أو حتويلها لآلخرين ،وقد تكون تلك املعرفة فنية أو إدراكية،
وهي املعرفة املوجودة يف عقول األفراد واملكتسبة من خالل تراكم خربات سابقة ،وغالبا ما تكون ذات طابع
شخصي لكونها خمتزنة داخل عقل صاحب املعرفة.
» »املعرفة الظاهرة (الصريحة)  :التي تتجسد بشكل مادي وتتعلق باملعلومات املوجودة واخملزنة يف أرشيف
منظم على شكل  :كتب وتقارير وأبحاث ودراسات وما ميكن تخزينه من خمتلف املعلومات املتنوعة واملتعددة يف
ّ
أجهزة احلاسوب أو أجهزة أخرى للتوثيق والتخزين .وعليه ميكن لألفراد داخل املنظمة االستفادة منها والوصول
إليها واستخدامها ملا هو مناسب من خالل الندوات واللقاءات واالصدارت وغريها من الوسائل املتاحة ،شريطة
حتديد استخدامها باجلهة التي تبنتها أو حصلت عليها حصرا ويف هذه احلالة تكون املعرفة هذه معرفة مغلقة
وغري مفتوحة من خالل حماية األسرار الصناعية وحقوق امللكية مبا فيها حقوق امللكية الفكرية وحقوق الطباعة
والنشر والتوزيع واألسرار الصناعية والعالمات التجارية وغريها .

» »املعرفة العلمية  :ميكن أن تكون معرفة فكرية أو نظرية ،تشمل ك ًال من اجلانب التطبيقي والعملي،أي أنها
فتكون معرفة علمية وعملية يف وقت واحد ،وبتعبري آخر جتمع بني املعرفة يف جانبها النظري واملعرفة يف
جانبها التطبيقي العملي.
» »املعرفة العامة :قد تكون معرفة عامة وشاملة خملتلف اجلوانب واجملاالت ،أو متخصصة مبجال أو جانب مع َّين
أو جماالت وجوانب معينة حمددة.

» »املعرفة الفردية (املؤسسية) :تكون املعرفة فردية عندما تتحقق وترتبط بالفرد ،وتكون مؤسسية عندما
ترتبط باملؤسسة أو اجلهة التي تتوفر لديها هذه املعرفة ،وهذا ما يجعل من املعرفة أن تكون منظمة عندما
تتوىل توليدها مؤسسات تنظم عملية توليد املعرفة.
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الفصل الثاين
واقع االقتصاد املعريف يف اململكة العربية السعودية
وانتهاء بالتعليم العايل .ففي
يشكل التعليم املنظومة الرئيسية لنشر املعرفة( )1يف اجملتمع بدءًا من رياض األطفال
ً
ظل التوجه نحو جمتمع املعرفة تصاعد االهتمام العاملي بتنشئة األطفال وخاصة يف التعليم ما قبل املدرسة .وقد
جتلّى هذا االهتمام يف إطالق العديد من الربامج العاملية يف هذا اجملال.
وقد انطلق برنامج امللك عبداهلل لتطوير التعليم الذي من شأنه أن يعالج أوضاعًا راهنة تخص التعليم بكل مراحله ،وتتطلب
املزيد من االهتمام مثل نوعية التعليم وتأهيل املعلمني وتطوير املناهج بالرتكيز على املواد العلمية والتقنية ،والتوسع
يف أنشطة تنمية املهارات ،والفكر التحليلي ،واملهارات اليدوية ،وروح املبادرة واالبتكار ،وريادة األعمال .من خالل ما يلي-:
» »زيادة عدد الطالب :زيادة عدد طالب املاجستري والدكتوراه وحجم انشطة البحث والتطوير ،ويف هذا السياق،
نشري إىل برنامج خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لالبتعاث اخلارجي ،والذي مت تدشينه حتت
إشراف وزارة التعليم العايل حرصًا منه على سد االحتياج الوطني من الكوادر املتخصصة وإسهامًا يف إعداد املوارد
البشرية الوطنية املتخصصة واملعدة إعدادًا مميزًا يف أبرز اجلامعات األجنبية ،ويسعى هذا الربنامج الستيعاب
آالف اخلريجني من املرحلة الثانوية واجلامعية للدراسة يف اخلارج يف تخصصات متنوعة تتفق واالحتياج الوطني
والتوجهات االقتصادية احمللية واإلقليمية والدولية لسوق العمل .ويقوم الربنامج بابتعاث الطالب والطالبات
السعوديني إىل أفضل اجلامعات العاملية يف خمتلف دول العامل ملواصلة دراساتهم يف مراحل التعليم العايل
بناء على حاجة الوزارات واملؤسسات الوطنية
اخملتلفة .وقد مت حتديد التخصصات املطلوبة وأعداد املبتعثني ً
والقطاع اخلاص مبا يتوافق مع سوق العمل واحتياجات املناطق واحملافظات واجلامعات واملدن الصناعية،
حيث يهتم الربنامج بتأهيل الشباب السعودي للقيام بدوره يف التنمية يف خمتلف اجملاالت يف القطاعني العام
واخلاص.
» »الرتكيز على نشر املعرفة وتوطني املعرفة واستثمارها من خالل زيادة عدد املؤسسات الوسطية التي
تربط التعليم العايل بأنشطة االنتاج واخلدمات مثل حاضنات األعمال ،وحاضنات التقنية ،وحدائق العلوم والتقنية،
وشركات رأس املال اجلريء ،ويف هذا السياق نشري إىل ما يلي-:
ال :جهود مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)2( :
أو ً

 -1األهداف العامة
» »تبنّي منظور شمويل ملنظومة العلوم والتقنية واالبتكار على املستوى الوطني ليكون مرجعـًا لتنمية املنظومة
وتنسيق وتكامل مكوناتها ،وترشيد عالقاتها وروابطها بالقطاعات املستفيدة.
» »العناية بإعـداد القوى البشرية يف جماالت العلوم والتقنية ،مع االستمرار يف تنميتها كمـا ونوعـًا مبا يتالءم ومتطلبات
املنظومة اخملتلفة.
( )1موقع وزارة التخطيط واالقتصاد على شبكة االنرتنت ،األهداف والسياسات خلطة التنمية العاشرة،
( )2موقع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على شبكة االنرتنت.
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» »رعاية البحث العلمي ،وتوفري املوارد والسبل الالزمة لقيامه مبهامه على الوجـه األمثل يف تلبية احتياجات األمن
الوطني الشامل والتنمية املستدامة.
» »دعم وتنمية القدرات التقنيـة الوطنية يف القطاعات اخملتلفة على النحو الذي ميكِّ نها مـن توطني وتطوير التقنية
واملنافسة مبنتجاتها يف األسواق العاملية ،وخاصة املنتجات ذات القيمة املضافة العـالية.
» »التطوير املستمر لألنظمة املعنية بالعلوم والتقنية ،وتنسيقها على النحو الذي يدعم املنظومة ،ويعزز من تفاعل
مكوناتها وحتسني أدائها.
» »تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العامل اخلارجي ،وتطوير سبله وصيغه مبا يواكب االجتاهات العاملية املستجدة،
ويل ّبي احتياجات التقدم العلمي والتقني املنشود يف اململكة.

» »تعزيز األنشطة املساندة للعلوم والتقنية ،كخدمات املعلومات والتقييس ،وبراءات االخرتاع ،واملكاتب االستشارية
الهندسيـة ،واجلمعيات العلمية.
» »االستثمار األمثل للمعلومات وتقنياتها مبا يواكب متطلبات اجملتمع املعلوماتي واقتصاد املعرفة0
» »تسخري العلوم والتقنيـة للمحافظـة علـى املوارد الطبيعيـة وحماية البيئة وتنميتها.
» »إيجاد الوعي لدى أفراد اجملتمع بأهمية العلوم والتقنية ،ودورهما وجدواهما فـي حتقيـق األمن الوطني الشامل
والتنمية املستدامة.

 -2األسس االسرتاتيجية
» »األساس االسرتاتيجي األول :العمل على تبني رؤية شمولية يف تطوير منظومة العلوم والتقنيـة واالبتكار تؤدي إىل
تآزر مكونات هذه املنظومة ،وتناسـق خططـهـا ،وتوثيق روابطها ،وتفاعلها مع األنشطة االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،وذلك من خالل السياسات اآلتية-:
 التنسيق بني السياسـة الوطنية للعلوم والتقنية والسياسات القطاعية اخملتلفة يف اململكة. تبني آلية على املستوى الوطني لتعزيز فعالية إدارة وتخطيط وتنسيق ومتابعة أنشطة العلوم والتقنيةواالبتكار ودعم مواردها.
 االستمرار يف استكمـال وتقويـة البنى التحتية الالزمة لتنمية املنظومة ورفع كفاءة عملها.مكونات املنظومة اخملتلفة من جهة ،وبينها وبني القطاعات اخملتلفة
 إيجـاد املؤسسـات الوسيطة بني ِّمن جهة أخـرى ،كمراكز التطوير التقني ،وحدائق العلوم ،واحلاضنات التقنية ،وصناديق التمويل.

 إيجاد اآلليات الالزمة لتشجيع وتقوية الروابط بني املكونات الرئيسة للمنظومة ،مثل مؤسسات البحثوموردي التقنية ،واملكاتب االستشارية،
والتطوير ،والتعليم والتدريب ،والشركات ،واملستثمرين ،واملبتكرين،
ِّ

واإلعالم العلمي وغريها.
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 حفـز القطاع اخلاص للقيام بدور ريادي يف تنفيذ وإدارة األنشطة العلمية والتقنية وحتديد الربامج البحثيةوتقييمها واستثمار نتائجها.
 توجيـه وسـائل التوعيـة اخملتلفة لتعميق إدراك أفراد اجملتمع عامة ،والقطاعات احلكومية واخلاصة بالدوراحلاسم للعلوم والتقنية واالبتكار يف حتسني الكفاءة اإلنتاجية وزيادة القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني
واحملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية واالرتقاء مبستوى معيشة املواطن.
مكونات املنظومة اخملتلفة ،مع عدم إغفال اللغات األخرى الالزمة
 اعتماد اللغـة العربيـة مرتكزا رئيسا لتنمية ِّلنقل ما يستجد من املعارف العلمية والتقنية من مصادرها.

» »األساس االسرتاتيجي الثاين  :تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعـا وتنوعـا مبا يتفق واحتياجات التقدم
العلمي والتقنـي املنشـود ،والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية واملستجدات التقنية العاملية
وحتدياتها ،وذلك من خالل السياسات اآلتية :
الفعالة لتحقيق
 ربـط خمرجـات مؤسسات التعليم والتدريب باالحتياجات الفعلية للمنظومة ،وإيجاد اآللياتّ
ذلك.

 تفعيـل اجلوانب التطبيقية يف جميع مراحل التعليم والتدريب لتعميق اإلدراك والتفكري العلمي والتقنيللمستفيدين ،وتنمية حب ممارسة البحث العلمـي وااللتزام مبنهجيتـه لدى الطالّب عامة ،وطالب التعليم
العايل خاصة.
 التقييم الدوري لربامـج تعليم العلوم والتقنية يف جميع أنواع ومراحل التعليم والتدريب ،وتطويرها لتصبحمواكبة وقادرة على االستجابة لالحتياجات املستجدة للمنظومة.
 العمـل على مشاركة القطاعات املستفيدة من خمرجات التعليم يف تقييم وتطوير برامج تعليم العلوموالتقنية.
 توسيع الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية يف اجملاالت العلمية والتقنية ،وزيادة نسبة قبول الطالبفيها مقارنة بالتخصصات األخرى.
 تطوير برامج الدراسات العليا تنوعـا ومستوى واستيعابـا وتوزيعـا على مناطق اململكة ،مع توجيه اهتمامخاص بالدراسات العليا يف اجملاالت العلمية التطبيقية والتقنية املناسبة للمملكة.
 إيجاد معاهد عليا متميزة يف جماالت علمية تطبيقية وتقنية على املستويني اجلامعي وما فوق اجلامعيلتكوين نخبة رائدة من العلماء واملهندسني والفنيني التقنيني ،تكون قادرة على إجناح تأصيل البحث العلمي
التطبيقي ،وتوطني وتطوير التقنية.
التوسع يف التعليم الفني والتقني والتدريب املهني كمـًا ونوعـًا ،لتلبية احتياجات املنظومة وحتقيق االكتفاء
ُّ
الذاتي يف خمتلف املهارات والتخصصات الفنية واملهنية.
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 تشجيع إنشاء وتطوير مؤسسات ومراكز تدريب متخصصة يف اجملاالت التقنية الرائدة واملؤثرة يف االقتصادالوطني وتفعيل دور القطاع اخلاص فـي هـذا اجملال.
 تفعيل وتطوير دور مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي يف التدريب والتأهيل املستمر. العناية بالتعليم التعاوين يف كافة مؤسسات التعليم وبخاصة مؤسسات التعليم الفني والتدريب املهني. تطوير مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية نحو مزيد من فهم واقع اململكـة ،مبـا يفضـي إىل تطوير املناهـجالوطنيـة؛ لالستشراف املستقبلي والتخطيط وإدارة العلـوم والتقنيـة ،وعالج املشكالت االجتماعية امللحـة.
» »األساس االسرتاتيجي الثالث :تهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية يف البحث العلمي والتطوير
التقني وتنسيق جهودها ،وضمان تلبيتها وتكاملها مع احتياجات اجملتمع ومتطلبات التنمية املستدامة .وذلك من
خالل السياسات اآلتية-:
وفعالـة تشـارك بها اجلهـات البحثيـة واملستفيـدة فـي القطاعني احلكومـي واخلـاص
 إيجاد آلية مناسبةّ ،تعمـل علـى تنسيـق جهـود املؤسسـات البحثية وتكاملها.

 حفز وتشجيـع الطلـب االقتصادي واالجتماعـي على أنشطة املؤسسات الوطنية للبحث العلمي والتطويرالتقنـي بكافة الوسائل والسبل املمكنة.
 إنشاء وحـدات جديدة للبحث والتطوير يف القطاعني احلكومي واخلاص ،ذات قدرات تقنية متكاملة يفاجملاالت االسرتاتيجية الرائدة يف االقتصاد الوطني.
 إيجاد وتقوية القدرات الوطنية يف جماالت التصميم والتطوير الهندسي والهندسة العكسية ،ال س ّيما يفالقطاعات اإلنتاجية.
 االهتمام بتعزيز القـدرات التسويقيـة ملؤسسات البحث والتطوير ،والعمل على إشراك اجلهات املستفيـدةمـن منتجات تلك املؤسسات يف وضع براجمها.
 توفري اإلمكانات الالزمة لالرتقاء باملراكز البحثية يف مؤسسات التعليم العايل ،وتطويرها لتصبح ركيزة رئيسـةللبحـوث املوجهة خلدمة التنمية ،ولتشارك بفاعلـية يف التقـدم العلمـي والتقني املعاصر.
 تبني آليات فاعلة لتوثيق العالقة بني مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني من جهة والقطاعات اإلنتاجيةواخلدمية من جهة أخرى.
 العمل على زيادة أعداد العاملني يف جماالت البحث والتطوير مع مراعاة التوازن بني فئاتهم اخملتلفة. تشجيع تبادل الباحثني مبختلف فئاتهم بني مراكز البحث والتطوير يف اجلامعات واملؤسسـات اإلنتاجيةواخلدمية يف القطاعني احلكومي واخلاص.
 إيجاد اآلليات والوسائل الكفيلة باالستفادة من العلماء والباحثني املتميزين من غري السعوديني يف تطويرالقدرات الوطنية للبحث والتطوير يف جماالت اسرتاتيجية رائدة.
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» »األساس االسرتاتيجي الرابع :العمل على تبنِّي اجتاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تل ِّبي متطلبات أولويات
األمن الوطني الشامل والتنمية املستدامة ،وذلك من خالل السياسات اآلتية :
 توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتحقيق األمن املائي. توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتأمني االحتياجات االسرتاتيجية للدفاع واألمن الوطني. توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النفط والغاز والصناعاتالبرتوكيميائية.
 دعم البحث العلمي والتطوير التقني يف جماالت احملافظة على البيئة واستكشاف املوارد الطبيعية وتنميتهاوترشيد استخداماتها.
 العناية بالبحث العلمي والتطوير التقني يف جمال اإللكرتونيات واالتصاالت واملعلومات. توجيه البحـث العلمـي والتطـوير التقني خلدمـة الشعائر اإلسالمية وتيسري أدائها. رصد وتتبع الفرص الواعدة التي تتيحها التطورات العلمية والتقنية املعاصرة واملستجدة ،خاصة يفاجملاالت املتوقع أن يكون تأثريها ملموسـا على االقتصاد الوطني يف العقدين القادمني.
 تطـوير آليات ومنهجيـات فاعلـة لتحديد ومـراجعـة أولـويات البحـث العلمـي والتطـوير التقني علـى املستـوىالوطني تـشـارك فيهـا اجلهات ذات العالقة.
» »األساس االسرتاتيجي اخلامس :العمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم املايل اخملصصة ألنشطة املنظومة
الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار مبا يضمن قيامها بأداء مهامها على الوجه املطلوب ،وذلك من خالل السياسات
اآلتية:
 وضـع برنامـج زمنـي لزيـادة مـوارد البحـث والتطـوير مـن خمتلـف املصـادر(حكومي ،خاص ،أفراد ،منظماتدولية ،مؤسسات أو شركات أجنبية  ..الخ) ليصل تدريجيـا بحلول عام 1441هـ (2020م) إىل ( )%1.6من الناتـج
احمللي اإلجمايل للمملكة.
-

إيجاد اآلليات املناسبة والسبـل الكفيلة بحفز مؤسسات القطاع اخلاص على االستثمار يف أنشطة العلوم
والتقنية واالبتكار ،ودعمها.

 تشجيع مراكز البحث والتطوير واخلدمات املساندة يف القطاع احلكومـي على استمرار زيادة مصادر التمويلالذاتي لنشاطاتها.
-

إيجاد آلية وطنية لتمويل األنشطة العلمية والتقنية يشارك فيها إىل جانب الدولة مؤسسات القطاع اخلاص
واألفراد.
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-

العمل على إيجاد شركات رأس املال اخملاطر لتمويل املشروعات التطويرية ذات اخملاطرة العالية يف
اجملاالت التقنية املتقدمة الواعدة.

 التوكيد على ضرورة تخصيص نسبة حمددة من ميزانية املؤسسات اخلاصـة واحلكومية ألغراض البحثوالتطوير ،والتدريب والتأهيل املستمر.
 تعزيز االستفادة من برامج التعاون واملنح الدولية يف دعم أنشطة العلوم والتقنية واالبتكار. العمل على حتقيق االستفادة املثلى من عقود املشاريع التنموية الكربى يف دعم أنشطة مكونات املنظومةاخملتلفة.
» »األساس االسرتاتيجي السادس :االستمرار يف نقل وتوطني واستنبات وتطوير التقنية املالئمة لرفع الكفاءة
اإلنتاجية ،وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات اإلنتاجية واخلدمية ،وذلك من خالل السياسات اآلتيـة:
واجملسد  -بني مؤسسات البحث والتطوير الوطنية ،وبني
 العناية بالنقل الداخلي للتقنية  -بشقيها املعريفّ
مؤسسات القطاعات االقتصادية اخملتلفة.
 تشجيع تبادل وانتقال العاملني ذوي اخلربة بني املؤسسات املنتجة واملستخدمة للتقنية ،كآلية أساس يفتطبيق وتعميم االستفادة من التقنية حمليـًا.
 دعم وتشجيع نقل التقنيات املتقدمة املالئمة للتنمية املستدامة يف اململكة ،وتهيئة القطاعات التنمويةباإلمكانات والوسائل الالزمة لتوطينها.
 تعزيز القدرات الوطنية لتقييم واختيار التقنيات األجنبية املالئمة والتفاوض حولها.اجملسدة يف
 الرتكيز على نقل املعارف ،واملهارات واخلربات التقنية األجنبية جنبـا إىل جنب مع نقل التقنيةّ
اآلالت واألجهزة واملعدات ،ووضع اآلليات واألنظمة الالزمة لضمان ذلك.
 االستفادة القصوى من املشاريع واالتفاقيات االستثمارية التقنية الكربى يف اململكة.-

االهتمام بتفكيك احلزم التقنية يف خمتلف املشاريع ،وإيجاد اآلليات الالزمة ملشاركة املؤسسات البحثية
الوطنية يف ذلك.

 تبني برامج وطنية لتعزيز وتقوية عمليات استنبات وتطوير التقنية حمليا ،مبا يف ذلك إيجاد وتفعيل املؤسساتواخملتربات واخلدمات املساندة الالزمة لذلك.
 تعزيز وتفعيل دور املكاتب االستشارية والهندسية الوطنية يف عمليات نقل وتوطني وتطوير التقنية. االستمرار يف تطوير التقييـس (مواصفات وجودة ومعايرة) مبا يكفل رفع القدرة التنافسية للمنتجاتالوطنية حمليًا ودوليـا ،ويضمن حماية املستهلك.
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» »األساس االسرتاتيجي السابع :دعم ورعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية لإلبداع واالبتكار ،وذلك من خالل
السياسات اآلتية:
 تهيئـة البيئة املالئمة ،وتوفري اإلمكانات املناسبة لتشجيع وحفز إبداعات ومبادرات األفراد واجلماعاتومؤسسات القطاع اخلـاص.
 العناية واالهتمام باملوهوبني واملبدعني وخاصة يف اجملاالت العلمية والتقنية ،وإيجاد الظروف التنافسيةاحملفزة لهم.
 تشجيع تبنِّي القطاع اخلاص واملستثمرين خملرتعات املبدعني واملبتكرين الوطنيني. إيجاد اآلليات واحلوافز الالزمة الستقطاب املبدعني واملبتكرين املتميزين من الوطنيني للعمل يف املراكزالبحثية.
-

تشجيع إقامة املشروعات الصغرية واملتوسطة من خالل تبنِّيها من قبل احلاضنات االقتصادية التقنية.

-

االهتمام باإلنتاج الفكري للعلماء واملبدعني ،وحفزهم على نشر إنتاجهم ،وتوفري القنوات املناسبة للنشر.

 دعم وتقوية اجلمعيات العلمية يف اجملتمع وتفعيل دورها يف تنمية القدرات الوطنية لإلبداع واالبتكار.-

إيجاد الوسائل الالزمة لتفعيل دور املدرسة واألسرة واجملتمع يف اكتشاف ورعاية املوهوبني واملبتكرين.

-

إبراز مواهب وخمرتعات املبدعني واملبتكرين يف وسائل اإلعالم اخملتلفة ،وتوعية أفراد اجملتمع بدورهم
احليوي يف التقدم العلمي والتقني ويف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.

» »األساس االسرتاتيجي الثامن :تطوير األنظمة التي حتكم أداء املنظومة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ،ورفع
كفاءة التنظيم واإلدارة يف املؤسسات العلمية والتقنية لتتالءم مع املتطلبات احلالية واملستقبلية للتنمية الشاملة
واملستدامة ،وذلك من خالل السياسات اآلتية:
 املراجعة الدورية لألنظمة ذات العالقة بالعلوم والتقنية ،وتطويرها مبا يوفر البيئة املناسبة لرفع كفاءة أداءاملنظومة ،ويواكب التطورات واملستجدات العاملية.
 تبنـي أنظمة مالية وإدارية تتفق مع طبيعة ومتطلبات أنشطة العلوم والتقنيـة.-

وضع األنظمة املشجعة على التعاون فيما بني مؤسسات العلوم والتقنية ،وبينها وبني القطاعات األخرى.

-

تطوير األنظمة احملفزة واملشجعة ملنتجي التقنية املتقدمة لالستثمار يف اململكة.

 وضع أنظمة تراعي خصوصيات طبيعة العمل واألخطار احملتملة يف نشاطات العلوم والتقنية. تطوير الهياكل اإلدارية ملؤسسـات العلـوم والتقنيـة ،وتقوميها املستمر بهـدف ربط وحداتهـا وحتسـنيأدائها وتنسيـق أعمالها.
 تطوير أساليب التنظيم واإلدارة يف مؤسسات العلوم والتقنية وتقوميها دوريـا ،وتبني وسائل التقنيةاملتقدمة يف إدارة تلك املؤسـسـات.
 استكمال الهياكل املؤسسيـة الالزمة لرسم السياسات العلمية والتقنية ،وإدارة وتخطيط نشاطات العلوموالتقنية ،ودراسات االستشراف ،واجلدوى وغريها ،مع العمل على تنسيق مهامها وجهودها.
14

» »األساس االسرتاتيجي التاسع :تطوير خمتلف أوجه التعاون العلمي والتقني على املستوى اخلليجي والعربي
واإلسالمي والدويل مع تركيز التعاون مع البلدان واملؤسسات املتقدمة يف اجملاالت التي تسعى فيها اململكة
للريادة العلمية والتقنية ،وذلك من خالل السياسات اآلتية-:
 إيجاد اآلليات الالزمة لالستفادة القصوى من االتفاقيات الثنائية واجلماعية مع الدول واملؤسسات املتقدمةعلميـا وتقنيـا ،ورفع كفاءة االستفادة من املنظمات الدولية واإلقليمية يف جماالت العلوم والتقنية اخملتلفة،
خاصة يف اجملاالت ذات األولوية للمملكة.
 استثمار امليزات النسبية للمملكة ،واملشاريع التنموية الكربى يف توفري فرص أفضل للتعاون العلميوالتقني ،مبا يؤدي إىل تطوير اجملاالت العلمية والتقنية ذات األولوية للمملكة.
 تطوير التعاون العلمي والتقني بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية إىل مستوى التكامل العلميوالتقني بينها يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.
 تعزيز التعاون العلمي والتقني الثنائي واملشرتك مع الدول العربية واإلسالمية. تعزيز اآلليات الالزمة لرصد وتتبع التطورات اجلارية يف اجملاالت العلمية والتقنية عامليـا وتعميمها علىاجلهات املعنية يف اململكة.
 تشجيع وحفز التعاون العلمي والتقني على املستوى الفردي بني العلماء والباحثني داخل اململكة ونظرائهميف اخلارج.
 تعزيز التعاون املؤسسي العلمي والتقني املبـاشر مع اجلهات اخلارجية ودعمـه. تشجيع التعاون عن طريق التوأمة بني اجلامعات ومراكز البحوث يف اململكة ومثيالتها يف اخلارج. االستمرار يف مواكبة االجتاهات العاملية املستجدة يف أساليب التعاون العلمي والتقني.» »األساس االسرتاتيجي العاشر  :إتاحة املعلومات العلمية والتقنية وتيسري كافة السبل للوصول إليها يف إطار نظم
تتفق مع أهداف وظروف اململكة ،وذلك من خالل السياسات التالية-:
 دعم وتطوير قواعد وطنية للمعلومات العلمية والتقنية وضمان سهولة الوصول إليها ،واالستمرار يفحتديثها.
 تبني أنظمة وبرامج وطنية تعمل على تشجيع إنتاج ونقل ونشر وتبادل املعلومات ،وتسهيل استخداماتها. دعم وتطوير نظم املعلومات العلمية والتقنية وتقنياتها ،وتسهيل احلصول عليها مبا ميكّ ن اململكة منمواكبة عصر املعلومات.
 ربط املؤسسات العلمية ومراكز البحوث بشبكة معلومات وطنية عالية السرعة لتبادل اخلربات يف الداخلواخلارج وإثراء البحث العلمي والتطوير التقني.
 إيجاد اآلليات الالزمة لضمان أمن املعلومات وحمايتها. دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية يف جمال تقنية املعلومات.الفعال يف حتسني كفاءة وفعالية نظم املعلومات
 الرتكيز على توطني وتطوير تقنيات املعلومات ذات األثرّ
وخدماتها يف اململكة.

 إعداد خطة وطنية للمعلومات تتفق مع أهداف وتوجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ،وتعمل علىدعم التنمـيـة الشاملة يف اململكـة.
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 -3املشاريع البحثية:
أجنزت املدينة وضع ورسم املسارات التفصيلية خلمس عشرة تقنية اسرتاتيجية حددتها اخلطةمبشاركة اجلامعات
واجلهات احلكومية والقطاع اخلاص وهي كما يلي-
 املياه. البرتول والغاز . البرتوكيماويات. التقنيات املتناهية الصغر . التقنية احليوية. تقنية املعلومات. اإللكرتونيات واالتصاالت والضوئيات. الفضاء والطريان. الطاقة. البيئة. املواد املتقدمة. الرياضيات والفيزياء. األبحاث الطبية والصحية. الزراعة. -البناء والتشييد .

ً
ثانيًا :جهود جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية:
» »تسعى اململكة إىل نقل املعرفة وتوطينها ثم إنتاجها داخليًا ،وذلك من خالل العديد من القنوات منها نقل التقنية
عرب شركات القطاع اخلاص وشراكاتها مع الشركات األجنبية الرائدة ،فض َال عن التعاون مع املؤسسات العلمية
العاملية املتميزة إلنشاء جامعات ومراكز بحثية يف اململكة .ويف هذا الصدد فقد مت افتتاح جامعة امللك عبداهلل
للعلوم والتقنية.
املصممة لتعزيز اخلربات
» »يتوىل مكتب برامج اإلثراء يف جامعة امللك عبداهلل مسؤولية إقامة سلسلة من الربامج
ّ
األكادميية يف جامعة امللك عبداهلل ،وتشمل ما يلي:

( :) 1وزارة اإلقتصاد والتخطيط ،خطة التنمية التاسعة ،ص .511
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 برنامج اإلثراء الشتوي السنوي :وهو برنامج حملي تتم إدارته وتنفيذه بالكامل من قبل مكتب برامج اإلثراء بجامعةامللك عبداهلل للعلوم والتقنية بقيادة ماريلور بولو .ويعترب أحد أهم الفعاليات التي تتميز بها اجلامعة ومدته ثالثة أسابيع،
ويهدف بصورة رئيسية اىل إثراء وإلهام طالّب اجلامعة وجمتمعها وشركائها األكادمييني والصناعيني الذين تتم دعوتهم
للحضور من خمتلف أنحاء العامل .والتسجيل يف برنامج اإلثراء الشتوي إلزامي لطالب اجلامعة ملرة واحدة خالل فرتة
دراستهم .ويشارك جمتمع جامعة امللك عبداهلل بأكمله يف واحد من أكرث برامج العام إثارة والذي تتخلله احملاضرات
األكادميية وورش العمل والتدريب على املهارات وريادة املشاريع والفعاليات الثقافية والرتفيهية .ويستضيف الربنامج
متحدثني بارزين من جامعة امللك عبداهلل والعامل والفائزين بجوائز نوبل وأصحاب املشاريع املبتكرة واألكادمييني وكذلك
القادة احملليني واالقليميني وصناع القرار)3(.

 مسابقة مطويات األبحاث :والتي متثل فرصة مثالية للطلبة وباحثي ما بعد الدكتوراه ملشاركة نتائج أبحاثهم ،وعرضهاعلى زوار جامعة امللك عبداهلل و أفراد جمتمعها .وتقام كل عام مسابقتان مللصقات األبحاث كجزء من فعاليات برنامج
اإلثراء الشتوي ،األوىل خاصة بالطلبة اجلامعيني من خمتلف أنحاء العامل ،والثانية لطالب الدراسات العليا وباحثي ما بعد
الدكتوراه باجلامعة .وتستقبل جامعة امللك عبداهلل كل عام ملخصات أبحاث مئات من الطلبة اجلامعيني من جامعات
عاملية مرموقة مثل معهد كاليفورنيا للتقنية ومعهد ماساتشوستس للتقنية .ويتم تقييم هذه املشاركات و ترشيح
 50طالبًا لزيارة اجلامعة وعرض ملصقات أبحاثهم .و بلغ عدد املشاركات يف مسابقة الطلبة اجلامعيني الدوليني التي
أقيمت أخريًا ضمن فعاليات برنامج اإلثراء الشتوي ( )WEPلعام  2014أكرث من  600مشاركة.

( :) 3يتم إعداد الربنامج بالتعاون مع طالب جامعة امللك عبداهلل وأعضاء هيئة تدريسها وجمتمعها واخلريجني ،والشركاء الصناعيني الذين تتم دعوتهم كل عام لتقدمي مقرتحاتهم .حيث
تقوم جلنة حتكيم مرموقة تابعة لربنامج اإلثراء الشتوي بتقييم هذه املقرتحات بحسب اجلوانب العلمية والتقنية ومدى إبداع و حداثة األفكار .موقع جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية على
شبكة االنرتنت.
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ثالثًا :جهود جامعة امللك سعود :
» »مـعـهـد الـمـلـك عـبـد الـلـه للـتـقـنـيـة ،وأهداف املعهد هي-:
 مواكبة التقدم احلضاري. استخدام أحدث التقنيات يف تدريب وتعليم الطلبة والطالبات بحيث ال تكون خمرجات التعليم متخلفة عن الركباحلضاري.
 إثراء البحث العلمي وتطويره. رفع مستوى املعيشة.» »بـرنـامـج األمـيـر سـلـطـان بـن عـبـد الـعــزيــز الـعـالـمـي لـلـمـنـح الـبـحـثـيـة الـمـتـمـيـزة
 حتقيقًا للريادة العاملية ،يهدف برنامج األمري سلطان بن عبد العزيز العاملي إىل جذب أفضل اخلريجني منداخل اململكة وخارجها لاللتحاق بربامج الدراسات العليا ،وذلك من خالل توفري منح بحثية متميزة ،لتنشيط
البحوث النظرية واملعملية يف كافة التخصصات العلمية والهندسية والطبية واإلنسانية.
» »وادي الرياض للتقنية
 وادي الرياض للتقنية هي إحدى مساهمات جامعة امللك سعود يف بناء شراكة مع القطاعني اخلاصوالعام يف جمال اقتصاديات املعرفة  ،مستفيدة يف ذلك من مواردها البحثية وسمعتها العالية وشبكة
ً
باإلضافة إىل تلبية احتياجات الشركات التي تعمل يف جماالت الصناعة املعرفية .وتتطلع
اتصاالتها الواسعة،
اجلامعة من خالل املشروع إىل استقطاب شركات حملية وعاملية مرموقة لالستثمار داخل املشروع ،وإىل
إحداث ديناميكية بحثية داخل اجلامعة توظف الكفاءات العالية لديها لتسهم يف تيسري إمناء املؤسسات
االقتصادية املبنية على االبتكار من خالل آليات التحضني وتوفري مساحات وجتهيزات عالية اجلودة ،باإلضافة
إىل خدمات ذات قيمة مضافة .كما ستعمل اجلامعة من خالل هذا املشروع على توليد واكتساب التقنية
ونقلها إىل املؤسسات املستثمرة داخل الوادي مما يساعد على إرساء اقتصاد املعرفة داخل املشروع.
كما تهدف اجلامعة من وراء وادي الرياض للتقنية إىل مساعدة خريجيها على اكتساب روح املبادرة وترجمة
أفكارهم ومشاريع تخرجهم إىل استثمارات ذات مردود اقتصادي .هذا باإلضافة إىل إنشاء شبكات تعاون بني
املؤسسات املتواجدة يف ما بينها وأيضا مع عدد من املؤسسات االقتصادية والبحثية داخل اململكة
وخارجها ،خدمة للتنمية وتوظيفا للمعرفة يف خمتلف النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية-.
 أهم أهـداف جـامـعـة الـمـلـك سـعـود مـن بـرنـامـج وادي الـريـاض لـلـتـقـنـيـة :√
√
√
√
√
√
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√رفع مستوى التعاون و التفاعل بني جامعة امللك سعود و الشركات الصناعية والتجارية يف اململكة.
√إيجاد فرص وظيفية متميزة خلريجي اجلامعة و طلبة الدراسات العليا.
√تكوين موقع مناسب الستقطاب املستثمرين الدوليني الراغبني يف االستثمار يف شركات التقنية.
√تعزيز و تقوية صورة جامعة امللك سعود كمركز تعليمي بحثي متميز يف نظر شركات الصناعة و التجارة.
√إيجاد مصدر دخل مستقل للجامعة من ممتلكاتها الفكرية و العقارية.
√إيجاد البيئة املناسبة لتطوير مناهج اجلامعة لتتماشى مع احتياجات اقتصاد املعرفة.

رابعًا :جهود جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن( :وادي الظهران للتقنية) ()4

» »نشري هنا أن شركة شلمربجري كانت هي مزود عاملي خلدمات حقول النفط ،أول شركة تنضم لواحة العلوم يف عام
2003م .ويف وقت الحق يف عام 2005م مت تغيري اسمها إىل واحة امللك عبداهلل بن عبد العزيز للعلوم بعد زيارة خادم
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود  ،بعد ذلك مت دمج واحة امللك عبداهلل بن عبد العزيز للعلوم
مع خمس مبادرات أخرى يف اجلامعة يف عام 2006م وهي مركز االبتكار و حاضنة األعمال واخلدمات االستشارية،
و مكتب االتصال ،و مركز األمري سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية (سايتك) من أجل تطوير اقتصاد قائم على
وسميت الوحدة بأكملها وادي الظهران للتقنية لتصبح نواة التطوير
املعرفة داخل اململكة العربية السعوديةُ ،
واألبحاث والتقنية الصناعية األرقي يف الشرق األوسط  .ويف عام 2010م أنشئت شركة وادي الظهران للتقنية()5
مبوجب مرسوم ملكي بشروط منصوص عليها من قبل جملس الوزراء .و كانت اجلهود الدؤوبة جلامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن من أجل تطوير تقنيات مبتكرة ألكرث من عقد من الزمن جعلت منها واحدة من املؤسسات الرائدة
يف الشرق األوسط و على الصعيد العاملي أيضًا.
» »دوافع إنشاء شركة وادي الظهران للتقنية :من الدوافع الهامة لتأسيس شركة وادي الظهران للتقنية كشركة
مستقلة وضع اسرتاتيجيات التدريس وإدارة األبحاث التقليدية املتبعة يف البيئات األكادميية .وتختلف أساليب
واسرتاتيجيات وإجراءات شركة وادي الظهران للتقنية عن تلك التي تتبانها اجلامعة ،وتعترب أكرث انسجاما مع األساليب
واالسرتاتيجيات واإلجراءات التي تتبناها شركات ريادة األعمال .ومن أهم أهداف الشركة ما يلي-:
فعالة من حيث التكلفة حلماية امللكية الفكرية من خالل تسجيل براءات اخرتاع لها.
 ضمان عملية ّ حتديد وتقييم التقنيات واالبتكارات اجلديدة التي تتعلق بالصناعة. تعزيز الروابط بني املعنني بالنظام االيكولوجي لنقل التقنية. تسهيل التمويل وفرص التعاون بني املعنيني يف وادي الظهران للتقنية. تقدمي خدمات امللكية الفكرية األساسية على الفور ،وتكثيف القدرات كلّما تزايد الطلب على اخلدمات. التعاون مع خدمات األعمال التي تقدمها شركة وادي الظهران للتقنية وخدمات إدارة واحة شركة واديالظهران ملواءمة االسرتاتيجيات والنهج وتقدمي اخلدمات.
» »جماالت التقنية بشركة وادي الظهران للتقنية :تركز شركة وادي الظهران للتقنية يف أنشطة تطوير التقنية يف
قطاع الطاقة حول ستة جماالت رئيسية-:
 املواد املتقدمة. علوم األرض وهندسة البرتول. -عمليات التكرير والبرتوكيماويات.

 إدارة وانتاج ومعاجلة املياه. مصادر الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. -احلوسبة املتقدمة.

( )4موقع شركة وادي الظهران للتقنية على شبكة االنرتنت.
( )5شركة وادي الظهران للتقنية هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل جلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وجزء ال يتجزأ منها فهد لتعزيز وتسويق امللكية الفكرية للجامعة .ويف واقع األمر،
تعترب جامعة امللك فهد مبثابة احملرك لشركة وادي الظهران للتقنية ،والتي توفر تدفق الصفقات املطلوبة يف جمال تطوير التقنية وزيادة تسويقها.
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خامسًا :جهود شركة سابك البحثية ودورها يف االقتصاد القائم على املعرفة يف اململكة:
» »حجم االستثمار مبركز األبحاث التقني :أعلنت الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) عن استثمار تقدر
قيمته بحوايل  100مليون دوالر أمريكي لتشييد مركز تقني جديد ألبحاث وتطوير املنتجات املبتكرة ،على مساحة 60,000
مرت مربع يف مدينة "كاجنكايو" شرق شنغهاي)6(.

» »دور املركز يف التطوير :يركز املركز على تطوير املواد املبتكرة التي ميكن استخدامها يف نطاق واسع من
الصناعات مبا فيها قطاع السيارات ،واألجهزة االلكرتونية الشخصية ،وتقنية املعلومات ،والطاقة البديلة ،والبناء
والتشييد والبنى التحتية .كما يضم املركز التقني اجلديد مركز االبتكار للسيارات يف الصني الذي س ُيعنى بتقدمي حلول
مبتكرة للمواد املستخدمة يف صناعة السيارات.
» »دور شركة سابك يف األبحاث :إن استدامة املواد هي األساس إلنشاء تطبيقات جديدة يف جميع اجملاالت الصناعية.
وبتشييد هذا املركز اجلديد لألبحاث والتطوير تنقل (سابك) خرباتها العاملية يف جمال أبحاث وإنتاج البرتوكيماويات
إىل الصني ومساعدة الشركات يف إيجاد إمكانيات وطاقات جديدة لتصميم املنتجات لألسواق احمللية والعاملية.
»

»حجم براءات االخرتاع لدى سابك)7( :

 حققت الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) إجنازًا كبريًا بتخطيها عتبة عشرة آالف براءة اخرتاع،سواء التي حصلت عليها ،أو التي متر بإجراءات االعتماد ،وبهذا تصبح (سابك) أكرب مالك حلقوق امللكية
ً
الفكرية يف الشرق األوسط.
 سجلت الشركة يف العام 2013م 373 ،طلب براءة اخرتاع ،وهو ما ميثل زيادة بنسبة ( )% 300عن املعدلاملسجل يف العام 2010م.
 مت تسجيل  159طلب براءة اخرتاع خالل الثالثة أشهر األوىل من عام 2014م. يف املتوسط ،تسجل (سابك) طلب براءة اخرتاع جديد كل  18ساعة ،معتمدة على جهود أربعة باحثنيتقريبًا لكل براءة اخرتاع ،وهذا املعدل يفوق معدل أية شركة من الشركات العشر األوىل يف جمال صناعة
الكيماويات .يأتي هذا اإلجناز نتيجة سعيها املتواصل لتلبية احتياجات الزبائن للحصول على مواد بالستيكية
أخف وزنًا ،وأكرث مقاومة للحرائق ،مع خصائص الشفافية.

( )6موقع شركة سابك على شبكة االنرتنت
( ) 7جريدة الرياض ،العدد  16790بتاريخ  13يونيو2014م.
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سادسًا :جهود شركة أرامكو

السعوديةيف جمال التقنية وتوطينها ()8

» »تدشني مركز أبحاث متميز  :دشنت أرامكو السعودية يف  13نوفمرب لعام 2015م مركز أبحاث "أرامكو-دترويت"،
وهو أحد مراكز األبحاث والتطوير األساسية ضمن شبكة أرامكو السعودية العاملية ملراكز األبحاث والتي تضم ()11
مركزا ،موزعة يف اململكة وحول العامل بهدف توسيع إمكانات األبحاث واالبتكار وتطوير التقنية يف اجملاالت املرتبطة
بأعمال الطاقة-.
-

جمهز بأربعة خمتربات متطورة جدًا
موقع املركز  :يقع املركز على مساحة تبلغ نحو  5000مرت مربع ،وهو
ّ
لقياس قوة احملركات .ومن املقرر يف منتصف عام 2016م افتتاح خمترب لتكامل أنظمة السيارات يتميز
مبقياس لتقييم أداء احملركات وإيجاد احللول جلميع حتديات تكامل األنظمة ،وهذا يشمل ضمان أن تلبي
التقنيات اجلديدة مواصفات األداء يف السيارات ،ومعايري االنبعاثات يف األجواء احلارة جدا والباردة جدا.

 مرافق املركز  :وتشمل املرافق املساندة التابعة للمركز؛ خمتربًا لبناء مناذج أولية للمحركات ،وورشةتصنيع وتركيب ،ومرافق الختبار أداء الوقود وأنظمة احملركات يف ظروف مناخية شديدة ،وخمتربًا لتشغيل
املُ حركات ،ومرافق تكامل أنظمة السيارات.
 الدور املأمول للمركز  :من شأن املركز ،الواقع يف مدينة "نويف" ،بوالية "ميتشغان" ،والذي متلكه وتشغله"شركة خدمات أرامكو" التابعة ألرامكو السعودية يف الواليات املتحدة األمريكية ،تعزيز برنامج الشركة يف
األبحاث العاملية يف جمال الطاقة بهدف تطوير وتبني حلول تتميز بالكفاءة واالستدامة واألسعار املقبولة
يف املستقبل.
 أهمية افتتاح املركز  :يشكل افتتاح مركز دترويت حدثا علميا وخطوة مهمة يف سعي الشركة احلثيثلتكون طرفًا عامليًا رائدًا ومؤثرا يف ابتكار تقنيات خفض االنبعاثات واستدامة البرتول كوقود أمثل لوسائل
موقعا مثال ًيا حلشد
النقل ،وأن يكون لها حضور بارز يف قلب عاصمة صناعة السيارات األمريكية ،والتي تعد
ً
اخلرباء والكفاءات املتخصصة ملا تتميز به من توفر اخلدمات الالزمة ألبحاث الوقود وأنظمة احملركات ،كما
مصنعي السيارات ،وهو تعاون مهم جدا ،و هناك أمل
أن الفرص بها مهيأة لتطوير تعاون مثمر مع كبار ِّ
أن تسهم شركة أرامكو السعودية من خالل هذا املركز مع مصنِّعي السيارات يف تطوير اخرتاعات كربى
وصياغة مستقبل وسائل النقل مبا يتوافق مع أهداف االستدامة.
 جماالت أبحاث املركز  :تشمل جماالت األبحاث التي جتري على وجه التحديد يف املركز اجلديد يف دترويت؛أبحاث احرتاق الوقود وانبعاثاته ،والتكامل التقني يف أنظمة السيارات ،والدراسات االسرتاتيجية لوسائل
النقل .وسيكلف املركز مبهمة تطوير وعرض تقنيات تخفيض آثار الكربون يف النقل ،دعمًا جلهود خفض
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من وسائل النقل.
( )8موقع شركة أرامكو على شبكة االنرتنت.
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» »أهداف شركة أرامكو البحثية :تهدف الشركة من وراء األبحاث اإلسهام على املدى البعيد يف تطوير أنواع أفضل
ً
فارقا يف كفاءة االستهالك وتقليل نسبة االنبعاثات
من الوقود وتقدمي حلول مبتكرة للعامل من شأنها أن تُحدث
يف الهواء مبا يعزز اسهامها يف مكافحة التغري املناخي .ومتثل أبحاثها يف الوقود جزءًا من برناجمها الكبري يف
وانتهاء بالسيارات أثناء
إدارة الكربون ،وهو يشمل جميع مراحل الصناعة البرتولية ،بدءًا من فوهة البئر أثناء اإلنتاج
ً
االستهالك.

» » شبكة مراكز شركة أرامكو:
 تشمل شبكة أرامكو السعودية لألبحاث العاملية للوقود؛ مركز البحوث والتطوير يف مقر الشركة بالظهران،ومركز أبحاث االحرتاق النظيف يف جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية ،ومركز أرامكو ألبحاث الوقود يف
باريس بالشراكة مع املعهد الفرنسي للبرتول والطاقة اجلديدة.
 تشمل مراكز األبحاث األخرى التابعة لشركة خدمات أرامكو يف الواليات املتحدة :مركز أبحاث "أرامكو-بوسطن" ،القريب من معهد "مستشوستس" للتقنية (إم آي تي) ،ومركز أبحاث "أرامكو-هيوسنت" ،يف
"ممر الطاقة" شمال غرب املدينة.
 هناك مراكز بحثية للشركة يف مدينة "أبردين" يف اسكتلندا ومدينة "دلفت" يف "هولندا" ومدينة "دايجون"يف كوريا اجلنوبية ومدينة "بكني" يف الصني .وتعمل هذه الشبكة العاملية من مراكز األبحاث عن كثب مع
مركزي األبحاث املرموقني يف مقر أرامكو السعودية بالظهران ،وهما :مركز البحوث والتطوير ومركز األبحاث
املتقدمة يف مركز التنقيب وهندسة البرتول.

سابعًا :حتسني البيئة املواتية لنشر املعرفة ونقلها وانتاجها-:
رغم التحسن الكبري يف نشر املعرفة يف اململكة" مؤشر االقتصاد املعريف العاملي" (أنظر اجلدول رقم ( ، ))1-2يتطلب
نشر املعرفة ونقلها وإنتاجها توافر بيئة حمفزة وذلك بتوفري أربعة عناصر رئيسة تتمثل فيما يلي :
 البنية األساسية لتقنية املعلومات واالتصاالت  :تؤدي تقنية املعلومات واالتصاالت دورين أساسيني ،األول:كونها أداة لتوفري البنية التحتية التي تساعد على خزن املعرفة وتراكمها ونقلها ونشرها ،والثاين :اعتمادها
قطاعا معرف ًيا إنتاج ًيا وخدم ًيا .وقد قطعت اململكة خطوات ملموسة يف هذين االجتاهني ،مبا يؤهلها
ً
للتوجه نحو االقتصاد القائم على املعرفة ،حيث جرى االنتقال من التعامل مع املعلومات البحتة إىل التعامل
مع املعرفة ،مثل :استعمال "النظم اخلبرية" ،وتوصيف املعلومات ،ونظم استخالص البيانات "التنقيب عن
املعلومات" ،ونظم املعرفة وإدارتها ،فض ًال عن حيازة اململكة للحواسيب فائقة التطور مثل احلواسيب
املوزعة واحلواسيب املتوازية ،والتي بدأ استخدامها يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية .ومن جهة
ً
واجلوال ،ويف شبكة اإلنرتنت،
ملحوظا يف عدد املشرتكني يف الهاتف الثابت
أخرى ،شهدت اململكة تطو ًرا
ّ
والنطاق العريض ،باملستوى الذي يؤهلها للتوجه نحو االقتصاد القائم على املعرفة ،خاصة إذا ما حافظت

على وترية معدالت التطور املتحققة.
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ملموسا يف جمال حماية حقوق امللكية وعامل جذب للشركات
 امللكية الفكرية  :شهدت اململكة تطو ًراً
األجنبية ،فحق امللكية الفكرية يضمن ملكية خمرجات النشاط الفكري يف اجملاالت الصناعية والعلمية
واألدبية والفنية وغريها .وتقسم امللكية الفكرية يف اململكة إىل قسمني ،األول :امللكية الفكرية الصناعية،
وتشتمل براءات االخرتاع والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ،والثاين :امللكية الفكرية األدبية أو
حقوق املؤلف فحقوق اخملرتعني ،على سبيل املثال ،حتظى باحلماية ً
وفقا لنظام براءات االخرتاع الصادر
باملرسوم امللكي رقم(م )38/وتاريخ 1409/6/10هـ(.)1989
-

األنظمة والتشريعات :تؤكد دراسة الوضع الراهن لألنظمة والقوانني التي تؤثر يف عمليات نشر املعرفة
ونقلها وإنتاجها واستثمارها أن هناك حاجة لتطويرها على ضوء متطلبات التك ّيف مع املتغريات واملستجدات
احمللية واإلقليمية والدولية.

 اخلدمات املساندة :تعد اخلدمات املعرفية املساندة من األدوات املهمة لقيام جمتمع املعرفة واالقتصادالقائم على املعرفة وتطوره ،ويدل استعراض الوضع الراهن لهذه اخلدمات على وجود مستوى ج ِّيد ميكن
تعزيزه لدعم التوجه نحو االقتصاد القائم على املعرفة باململكة ومن أهم تلك اخلدمات ما يلي-:
√ √خدمات تقدمي احملتوى الرقمي العربي مثل املكتبات وقواعد البيانات ومواقع االنرتنت وغريها وقد تطورت
هذه اخلدمات يف اململكة يف ظل وجود العديد من املكتبات الكربى ،وبدعم من مبادرة امللك عبداهلل

للمحتوى العربي التي انطلقت يف عام 2007م.
√ √خدمات املواصفات واملقاييس التي تتوالها "الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة".

√ √إدارات اخملتربات يف العديد من اجلهات؛ مثل وزارة التجارة والصناعة ،وشركة أرامكو السعودية ،ومدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وغريها.

√ √وعلى الرغم من التطور الذي شهدته اخلدمات اإلذاعية والتليفزيونية ،إال أنه ال تزال هناك حاجة ملحة لزيادة
حصة الربامج واملواد املرئية واملسموعة املتخصصة يف نقل املعرفة وإنتاجها واستثمارها.

23

جدول رقم()1-2
مؤشر االقتصاد املعريف العاملي

الدولة

الرتتيب على مستوى العامل
(2000م)

الرتتيب على مستوى العامل
(2012م)

االمارات

48

42

عمان

76

47

السعودية

76

50

قطر

49

54

الكويت

46

64

تركيا

62

69

تونس

89

80

املغرب

92

102
Source: World Bank, Knowledge Economy Index 2012
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ثامنًا :مشاريع معززة لالقتصاد القائم على املعرفة باململكة
»

»شهدت خطة التنمية الثامنة البدء يف تنفيذ العديد من املشاريع الكربى ،ويبني اجلدول رقم( )2-2قائمة بهذه
املشاريع.
جدول رقم()2-2
أهم املشروعات املعززة لبناء االقتصاد القائم على املعرفة باململكة

الرقم

اسم املشروع

1

املدن االقتصادية اخلاضعة إلشراف الهيئة العامة لالستثمار وهي-:
 مدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف رابغ. مدينة األمري عبد العزيز بن مساعد االقتصادية يف حائل. مدينة املعرفة االقتصادية يف املدينة املنورة. مدينة جازان االقتصادية. -كما جتري دراسة إنشاء مدينتني اقتصاديتني يف كل من تبوك واملنطقة الشرقية.

2

منطقة التقنية بالدمام (الهيئة السعودية للمدن الصناعية مناطق التقنية).

3

حديقة تقنية املعلومات واالتصاالت يف الرياض (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض).

4

مشاريع املناطق الصناعية اجلديدة وهذه ستنتشر يف خمتلف مناطق اململكة تنفيذًا لربامج
االسرتاتيجية الوطنية الصناعية.

5

اإللكرتونية(يسر).
مشروع تطوير التعامالت
ّ

6

وادي الرياض للتقنية وواحة املعرفة "كسب" ،والذي يأتي ضمن برنامج (مركز املعرفة ومبادرة رواق
املعرفة (جامعة امللك سعود).

7

جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.

8

برنامج امللك عبداهلل لالبتعاث.

9

برنامج امللك عبداهلل لتطوير التعليم.

10

مبادرة امللك عبداهلل للمحتوى الرقمي العربي.

11

مركز امللك عبداهلل املايل يف مدينة الرياض.

املصدر :وزارة االقتصاد والتخطيط ،خطة التنمية التاسعة  ،الفصل اخلامس،
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الفصل الثالث
املكون املعريف يف املنشآت الصناعية السعودية
ِّ
أو ًال :االستثمار يف املعرفة وتكوين رأس املال املعريف
» »االستثمار يعني استخدام املدخرات النقدية والعينية لتكوين أصول رأسمالية تستخدم يف إنتاج السلع واخلدمات،
وهذه األصول الرأسمالية مل تعد جمرد موجودات ثابتة فقط أي مادية ،وإمنا امتدت يف اقتصاد املعرفة لتتضمن
االستثمار يف املعرفة من أجل تكوين رأس مال معريف إلنتاج منتجات معرفية ،وهي يف جزء مهم منها منتجات
حتول
غري مادية ،كالربامج والتصاميم وغريها ،والتي تتصل مبضامني اقتصاد املعرفة .وهو األمر الذي ّ
أدى إىل ّ
هيكلي يف تكوين رأس املال بحيث أصبح يتضمن إضافة إىل االستثمار املادي وامللموس لتكوين املوجودات

الرأسمالية الثابتة ( ،آالت ومكائن وغريها )،يتضمن أيضًا قدرًا مهمًا من االستثمار غري املادي وغري امللموس،
مادية وغري ملموسة ،تسهم يف توسيع اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية ومن ثم اإلسهام يف
لتكوين أصول رأسمالية غري ّ
حتقيق منو أكرب لالقتصاد.

» »يسهم االستثمار يف زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد ،من خالل األصول الرأسمالية اجلديدة التي يضيفها
التوسع يف اإلنتاج ومنوه  .ومما الشك فيه أن
االستثمار إىل اخملزون الرأسمايل لالقتصاد ،وبالشكل الذي يتيح
ّ
اجملاالت التي متثلها التقنيات املتقدمة ،التي يتضمنها اقتصاد املعرفة ،تتيح القيام باستثمارات جديدة ،من
خالل استخدام هذه التقنيات يف القيام باألنشطة االقتصادية وتوسيعها ،وبالشكل الذي يحقق زيادة اإلنتاج ومنو
االقتصاد.
» »يسهم االستثمار يف جتديد الطاقة اإلنتاجية بإحالل أصول رأسمالية حمل األصول الرأسمالية التي تتعرض لالندثار
نتيجة استخدامها وارتباطا بعمرها اإلنتاجي ،أو تقادمها الزمني .واألهم يف اقتصاد املعرفة هو االستثمار الذي
يتم من خالله التعويض عن األصول الرأسمالية بإحالل أصول رأسمالية أحدث وأكرث تقدمًا وتطورًا.
» »إن اإلحالل التكنولوجي يف ظل اقتصاد املعرفة يتم األخذ به واستخدامه يف إطار سعي املستثمر للحصول
على الربح ،يدفعه نحو توسيع نشاطاته االقتصادية اعتمادًا على التطورات التكنولوجية التي تتيح له احلصول على
األرباح األعلى ،ارتباطًا مبا حتدثه التطورات التكنولوجية من جتديد وحتديث وتطوير يف األنشطة االقتصادية ،وما
حتققه من كفاءة عند استخدامها يف هذه األنشطة ،ولذلك مت اعتبار االستثمار دالة للربح ،أي أن الربح يعتمد
على االستثمار وأن الربح دالة للتقدم التكنولوجي ،ولذلك فإن التقنيات املتقدمة حتفز على االستثمار وبالذات يف
اجملاالت املعرفية والتي يتم من خاللها تكوين رأس مال معريف يسهم يف حتقيق أرباح مرتفعة من خالل توسيع
األنشطة التي يستخدم فيها رأس املال املعريف والذي يتحقق من خالل استخدامه إنتاج منتجات معرفية حتقق
هذه األرباح املرتفعة.
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املكون التكنولوجي يف العملية االنتاجية
ثانيًا:
ِّ
» »أفرز اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من وسائل وأساليب وتقنيات متقدمة العديد من املضامني و اآلثار على العمل
ويتمثل هذا يف اجلوانب التالية :
 إن التكنولوجيا عموما واملتقدمة منها خصوصا أدت (وتؤدي) إىل تقليل اجلهد العضلي وبدرجة كبرية ،وتقليلساعات العمل يف املنشآت الصناعية.
 أدى استخدام التقنيات املتقدمة إىل إحالل العمل الفكري والعقلي حمل العمل العضلي وبدرجة كبرية  ،نظراالرتباط أداء العمل فيه مبستوى معارف ومهارات أعلى ،وحصولهم على دخول أعلى ارتباطا مبستويات معارفهم.
» »تتيح مضامني اقتصاد املعرفة والتقنيات واألساليب التي تستخدم يف إطاره فرصة لزيادة إنتاجية العامل ،ويتيح
للتطور والتجديد والتنويع يف األنشطة االقتصادية للمنشأة الصناعية.
ذلك جما ًال
ّ

املكون التكنولوجي يف الصناعة السعودية
ثالثًا:
ِّ
 -1جتارة اململكة من السلع الصناعية ذات احملتوى التكنولوجي املتوسط والعايل:
» »رغم اجلهود التي تبذلها احلكومة السعودية والقطاع اخلاص السعودي لنقل وتوطني التقنية إال أن انعكاساتها ال
تزال أقل كثريًا من الطموحات حيث أن نسبة املنتجات الصناعية ذات القاعدة التقنية العالية واملتوسطة ال تزال
تشكل نسبة متواضعة من إجمايل املنتجات.
» »وتشري إحصاءات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية( )UNIDOأن مساهمة الصناعات عالية ومتوسطة
التكنولوجيا يف الناجت الصناعي يف اململكة بلغت خالل عام 2013م نحو  %35.9وهو من أعلى املعدالت مقارنة
بالدول اخملتارة حيث بلغت هذه النسبة نحو  %22.5يف مصر ونحو  %32.7يف تركيا  ،ومن املؤكد أن قطاع صناعة
البرتوكيماويات قد لعب دورًا كبريًا يف ارتفاع قيمة هذه النسبة.
» »كما تشري إحصاءات  UNIDOإىل أن نسبة الصادرات ذات احملتوى التكنولوجي املتوسط والعايل بلغت يف اململكة
خالل عام 2013م نحو  %35.7من إجمايل الصادرات الصناعية مقارنة بنسبة بلغت  %26خالل عام 2008م ،و مقارنة
بنسب  %40.3يف عمان و %40.6يف تركيا و  % 46.8يف تونس.
» »ويعترب التصنيف الدويل للسلع هو التصنيف الذي ميكن من خالله حتديد السلع الصناعية ذات احملتوى التكنولوجي
العايل واملتوسط وذلك باالعتماد على معايري منها نسبة اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير يف هذه الصناعات
من الناجت احمللي اإلجمايل أو كثافة أنشطة البحث والتطوير فيها.
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جدول رقم( : )1-3الصناعات ذات املكون التكنولوجي يف اململكة مقارنة ببعض الدول

الدولة

البيان

نسبة الصناعات عالية ومتوسطة
التكنولوجيا من الناجت الصناعي ()%

السعودية
قطر
الكويت
عمان
مصر
تونس
تركيا
املغرب

نسبة الصناعات عالية ومتوسطة
) (%التكنولوجيا من الصادرات الصناعية

2008م

2013م

2008م

 2013م

36,3
33
27,4
14,2
22,3
27,3
32,6
29,1

35,9
25,8
29,6
48,2
22,5
28,8
32,7
27,4

26
43,7
8,2
28,9
24,5
39,2
42,2
3 1 ,6

35,7
38,8
13,4
40,3
31,6
46,8
40,6
44,5

Source:UNIDO, Industrial Development Report 2016.

» »يتضح من العرض السابق أن الهيكل التقني احلايل يف الناجت الصناعي والصادرات الصناعية السعودية ضعيف
نسبيًا ،وبالتايل يظهر بوضوح مدى أهمية حفز استثمارات صناعية جديدة تتكامل فيها سالسل القيمة إىل أعلى
مستوى ممكن وهو األمر الذي يعني ضرورة تغيري هيكل القطاع الصناعي نحو الصناعة ذات القاعدة التقنية
واالجتاه نحو تراكم القيمة.

 -2حجم االستثمار الصناعي يف الصناعات ذات املكون التكنولوجي:
»

»

»

»
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»مت االعتماد يف هذا اجلزء من الورقة على بيانات وزارة التجارة والصناعة ،وذلك بهدف معرفة األهمية النسبية
للصناعات ذات املكون التكنولوجي العايل واملتوسط ،وذلك فيما يتعلق بعدد املصانع وإجمايل التمويل وعدد
العمالة.
»فيما يتعلق بعدد املصانع العاملة يف جمال الصناعات ذات املكون التكنولوجي العايل واملتوسط يف اململكة
فقد بلغت حتى الربع األول من عام 2016م نحو  1377مصنعًا تركز منها  402يف املنطقة الشرقية ،وبنسبة بلغت
 %29.2من إجمايل املصانع املتخصصة يف الصناعات ذات املكون التكنولوجي وقد شكلت املصانع ذات املكون
التكنولوجي يف اململكة نحو  %19.6من إجمايل عدد املصانع يف اململكة.
»وفيما يتعلق بإجمايل التمويل اخملصص للصناعات ذات املكون التكنولوجي يف اململكة فقد بلغ نحو  575مليار
ريال حتى الربع األول من عام 2016م  ،تركز نحو  %89.4منها يف املنطقة الشرقية .وقد شكل حجم التمويل
اخملصص للصناعات ذات املكون التكنولوجي يف اململكة نحو  %53.4من إجمايل التمويل اخملصص للصناعة
يف اململكة .
»وفيما يتعلق بعدد العاملني يف الصناعات ذات املكون التكنولوجي فقد بلغ حوايل  187ألف عامل ،تركز منها نسبة
 %45.1يف املنطقة الشرقية .وقد شكل عدد العاملني يف الصناعات ذات املكون التكنولوجي يف اململكة نحو
 %19.1من إجمايل العاملني يف القطاع الصناعي يف اململكة.

جدول رقم( : )2-3حجم الصناعة ذات املكون التكنولوجي حتى الربع األول من عام 2016م

رمز
النشاط

النشاط
الصناعي

عدد املصانع املنتجة

إجمايل التمويل (مليون ريال)

عدد العمالة

اإلجمايل

اإلجمايل

الطباعة واستنساخ
املواد املسجلة

47

8

17

2725,7

351,3

12,9

5972

82 3

احلواسيب واملنتجات
االلكرتونية والبصرية

51

14

27,5

2 657 ,4

271,4

10,2

10220

2328

22,8

املواد الكيماوية

662

1 97

29,8

4 67 6 94 ,2 537455,1

87

83971

42891

51,1

املواد الصيدالنية

36

4

11,1

5079,4

296

5,8

1105

10619

10,4

املعدات الكهربائية

217

54

24,9

2113,8

14477,4

14,6

37220

8133

21,9

28

اآلالت واملعدات غري
املصنفة

208

77

37

23788,1

27168,9

87,6

31008

13577

43,8
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املركبات ذات
احملركات

146

40

27,4

999,7

3283,1

30,4

15878

4663

29,4

معدات النقل األخرى

10

8

80

194,7

2 60 , 7

74,7

1687

1254

74,3

إجمايل الصناعات عالية التكنولوجيا

98

22

22,4

5 3 83 ,1

622,7

11,6

16192

3151

19,5

إجمايل الصناعات متوسطة
التكنولوجيا

1279

380

29,7

569630,8

513180,3

90,1

170869

81137

47,5

إجمايل الصناعات عالية ومتوسطة
التكنولوجيا

1377

402

29,2

575013,9

513803

89,4

187061

84288

45,1

إجمايل النشاط الصناعي

7011

1624

23,2

1075952,6

681575,9

6 3 ,3

978720

246450

25,2

نسبة الصناعات عالية التكنولوجيا/
اإلجمايل ()%

1,4

1,4

0,5

0,1

1,7

1,3

نسبة الصناعات متوسطة
التكنولوجيا  /اإلجمايل ()%

18,2

23,4

52,9

47,7

17,5

32,9

نسبة الصناعات عالية ومتوسطة
التكنولوجيا  /اإلجمايل ()%

19,6

24,8

53,4

75,4

19,1

34,2

صناعات عالية التكنولوجيا

نسبة
املنطقة
الشرقية()%

املنطقة
الشرقية

نسبة
املنطقة
الشرقية()%

18
26

20

21

صناعات متوسطة التكنولوجيا

27

30

املنطقة
اإلجمايل
الشرقية

املنطقة
الشرقية

نسبة املنطقة
الشرقية()%

13,8

املصدر  :إحصاءات مت احلصول عليها من املوقع االلكرتوين لوزارة التجارة والصناعة  ،ومت جتميعها وتبويبها بواسطة الباحث .
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الفصل الرابع
التحديات التي تواجه املنشآت الصناعية يف نقل املكون املعريف وتوطينه يف
اململكة العربية السعودية
التحدي األول  :القدرة على نقل ِّ
املكون املعريف وتوطينه
املكون املعريف يف املنتجات الصناعية ،وقياس حتقق
» »املكون املعريف يف املنتجات الصناعية :تنطوي زيادة
ِّ
هذه الزيادة على أهمية كبرية .وتسعى املنشآت الصناعية يف الدول األخرى لتنفيذ برامج من أجل زيادة املكون
املعريف فيها.
» »املكون املعريف يف الصادرات والواردات :يعتمد تقرير الصناعة العاملي الصادر عن األمم املتحدة للتنمية
الصناعية( ،)UNIDOعددًا من املؤشرات يقاس من خاللها مدى التوجه نحو االقتصاد القائم على املعرفة ،ومنها
حتديد حصة الصادرات والواردات عالية ومتوسطة التقنية من إجمايل الصادرات والواردات ،مما يتطلب مراجعة
باملكون املعريف والتقني يف الصادرات والواردات من أجل رفع هذه
تلك املؤشرات والتعرف على معايري االرتقاء
ِّ

النسب.

باملكون املعريف الرقمي نوعية املعرفة وكميتها املرتاكمة واملتاحة باللغة
املكون املعريف الرقمي  :يقصد
» »
ِّ
ِّ
العربية على شبكة االنرتنت  ،وقد جاءت مبادرة امللك عبداهلل للمكون الرقمي لعام (2007م) لتشكل خطوة
أساسية نحو معاجلة هذه القضية  .وتعكف مدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تنفيذ هذه املبادرة .إال أن
املكون املعريف الرقمي العربي.
الوضع القائم يتطلب تواصل هذه اجلهود من خالل مضاعفة
ِّ

التحدي الثاين  :مدى القدرة على إنتاج املعرفة
» »يتم انتاج املعرفة من خالل ثالثة انشطة وهي البحث العلمي والتطوير التقني واالبتكار ،وهي انشطة يتوجب
مضاعفتها يف جميع الصناعات على أن تتوافق خمرجاتها مع متطلبات االقتصاد الوطني .ويتطلب ذلك تكثيف
اجلهود اخلاصة ببناء القدرات الضرورية الستيعاب املعرفة وتوطينها وزيادة حجم موارد البحث والتطوير واالبتكار
املادية والبشرية والتوسع يف البحوث التطبيقية على الصناعة وحتفيز القطاع اخلاص على إنتاجها.
» »من أبرز حتديات بناء قدرات انتاج املعرفة يف الصناعة ما يلي-:
 بناء القدرات الالزمة الستيعاب املعرفة وتوطينها  :والتي تستند على تكوين املوارد البشرية املعرفية يفالصناعة واالعتماد على املؤسسات املتخصصة يف ذلك .وكذلك تعزيز التطوير التقني االبتكاري يف املنشآت
الصناعية ،وتطوير البيئة التنظيمية واإلدارية فيها.
 تقليص الفجوة بني الصناعة واجلامعات  :إن القدرة على زيادة التواصل بني املنشآت الصناعية واجلامعات يؤديإىل زيادة البحوث التطبيقية الالزمة للصناعة.
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 تركيز أنشطة البحث والتطوير  :تركيز أنشطة البحث والتطوير على القطاعات الصناعية اخملتلفة ملعاجلة اخلللالنسبي القائم بني البحث األساسي والبحث التطبيقي ،والتطوير واالبتكار  .ويف هذا الصدد يتم تبنّي برامج بحث
وتطوير وابتكار بعقود مع أنشطة االنتاج اخملتلفة.
 قدرة املنشآت الصناعية على املنافسة حمليًا ودوليًا :مدى استناد املنتجات الوطنية التي تدخل املنافسةعامليًا على مناذج متطورة يف انشطة البحث والتطوير واالبتكار والتي تدعى بالنماذج التنافسية والتي ال تأتي من
اخلارج عادة بل تبنى بقدرات حملية.
 حتفيز الصناعة احمللية :لزيادة دورها يف إنتاج املعرفة مع توسيع جمال الشراكة بني املنشآت الصناعيةومنظومة البحث والتطوير من أجل زيادة إنتاج املعرفة وطنيًا.

التحدي الثالث :حتويل املعرفة إىل منتجات
» »يعد التعليم والتدريب و البحث والتطوير حتوي ًال للرثوة إىل معرفة ،وحتى تكتمل الدورة املعرفية اقتصاديًا ينبغي حتويل
املعرفة إىل ثروة ،ومن أ برز التحديات يف هذا اجملال ما يلي-:
 االستثمار يف األنشطة املعرفية :يحتاج االستثمار يف جماالت تطبيق املعرفة واستخدامها إىل دعم كبري خاصةيف ضوء استمرار التحديات يف جماالت التنويع االقتصادي واالنتاجية والتنافسية فعلى الرغم من التطور الذي
حتقق يف جماالت االستثمار يف القطاعات الصناعية اخملتلفة إال أن املردود االقتصادي لهذه االستثمارات ما
املكون املعريف فيها.
زال دون املستوى املأمول نظرًا لضعف
ِّ

 املوهبة واإلبداع واالبتكار :مت اعتماد اسرتاتيجية وطنية لرعاية املوهبة واإلبداع و دعم االبتكار ،وكذلك إنشاءمؤسسة امللك عبدالعزيز للموهبة واإلبداع  .وتأسيس جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية إال أن تعزيز هذه
اخلطوات سيزيد من زخم هذا التوجه نحو االقتصاد القائم على املعرفة.
 املؤسسات الوسيطة :تنطلق أهمية املؤسسات الوسيطة ،بني التعليم والبحث والتطوير من جهة ،وقطاعاتاإلنتاج واخلدمات من جهة أخرى ،من دورها يف ربط البحث والتطوير والتعليم باالقتصاد ،فض ًال عن دعمها لالبتكار،
أي نقل نتاج البحث والتطوير إىل خطوط اإلنتاج واخلدمات وحتويل املعرفة إىل ثروة .وقد بدأت اململكة تتقدم يف
هذا اجملال .وتأخذ هذه املؤسسات أشكا ًال عديدة ،فمنها ما يوجد يف اجلامعات ،ومنها ما يوجد لدى مواقع
اإلنتاج وقطاعاته ،مثل مكاتب التوظيف والتدريب والتأهيل ،ومنها ما هو مستقل ،مثل "مؤسسات ترخيص
التقنية" ،ومنها ما يربط مكان ًيا أو جغراف ًيا بني البحث والتطوير والتعليم وفعاليات اإلنتاج واخلدمات ،مثل حدائق
التقنية ومدن املعرفة بأنواعها ومراكز التميز ومراكز نقل التقنية وحاضنات التقنية ،ومنها ً
أيضا بنوك وصناديق
وشركات رأس املال اجلريء بأنواعه اخملتلفة ،وهنا تتجلى قضية زيادة االهتمام بهذه املؤسسات الوسيطة،
بحيث تتوىل متويل الربط بني التطوير واالبتكار وخطوط اإلنتاج.
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 مشاركة القطاع اخلاص :تعد زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف نقل املعرفة وتوطينها ونشرها وتراكمهاوخاصة استثمارها إحدى أبرز قضايا االقتصاد القائم على املعرفة ،خاصة يف ظل توجه الدولة الساعي إىل تعزيز
مشاركة هذا القطاع يف التنمية .وحتى ميكن للقطاع اخلاص القيام بهذا الدور ،يلزمه إجراء تطوير جذري يف
قاعدته املعرفية والتقنية بدعم من الدولة ومساندتها.

التحدي الرابع :القدرة على إدارة املعرفة
لقد أشارت األهداف والسياسات خلطة التنمية العاشرة (  )9إىل أهمية التحول نحو االقتصاد القائم على املعرفة يف
عدة حماور وهي -:
 نشر املعرفة -:√ √اإلسراع يف اعتماد االسرتاتيجية الوطنية للتحول نحو اجملتمع املعريف ،وحتويلها إىل خطط خمسية.

√ √نشر ثقافة االقتصاد القائم على املعرفة يف اجملتمع ،ومتكني املوارد البشرية منها.

√ √نشر الوعي بربامج بناء جمتمع املعرفة وآلياته،من خالل الوسائل اإلعالمية ،وورش العمل.

√ √تقليص الفجوة املعرفية والرقمية بني مناطق اململكة ،وشرائح اجملتمع اخملتلفة.
 -استثمار املعرفة-:

√ √استثمار نتائج البحوث العلمية يف معاجلة القضايا االقتصادية واالجتماعية ،وحتويل املعرفة إىل ثروة.

√ √حتسني احملتوى املعريف للسلع واخلدمات املنتجة يف اململكة.

√ √ تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف إنتاج سلع وخدمات ذات حمتوى معريف ،وقيمة مضافة عالية.

√ √تعزيز مكانة اململكة (إقليميًا ،وعامليًا) على صعيد االقتصاد القائم على املعرفة ،ومتابعة مؤشرات أدائها
يف ذلك.

√ √حتفيز اجلامعات واملنشآت على االستثمار يف جماالت األبحاث ،والتطوير ،واالبتكار ،مع التأكيد على تطبيق
أنظمة حماية حقوق امللكية الفكرية.

 -توليد املعرفة-:

√ √تعزيز منظومة العلوم والتقنية ،ومتتني ترابطها مع كل القطاعات اإلنتاجية واخلدمية.

التحول إىل جمتمع املعرفة ،واالقتصاد القائم على
√ √تشجيع الدراسات والبحوث التطبيقية التي تسهم يف
ّ
املعرفة.

√ √التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية املعلومات يف كل القطاعات ،وخاصة يف التعليم والتدريب ،وتعزيز البنية
التحتية املعلوماتية.

√ √تنمية القدرات املعرفية للقوى العاملة الوطنية (علمًا ،وانتاجًا ،ومهارة ) .

√ √تعريب العلوم والتقنية ،وزيادة احملتوى الرقمي العربي.
( )9وزارة التخطيط واالقتصاد ،األهداف والسياسات خلطة التنمية العاشرة ( )2015-2019م
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» »هناك عدة حتديات أمام اململكة تتطلب معاجلة يف جمال إدارة املعرفة منها-:
 إيجاد بيئة مؤسسية وتنظيمية مالئمة جملتمع املعرفة ،وتطوير البنية التحتية إلدراتها. زيادة قدرات اململكة يف جمال توليد املعرفة  ،ومتويلها  ،ونقلها ،واستثمارها ،ونشرها ،وخاصة يف اجلهازاإلداري احلكومي.
 حتسني التنسيق بني خمتلف األجهزة والقطاعات يف إجناز مهام التحول جملتمع املعرفة  ،ومعاجلة القضاياالهيكلية والتنظيمية املؤسسية التي تعيق التكامل والتنسيق املشرتك
 القدرة على التنسيق بني املبادرات الوطنية العديدة اخلاصة باالقتصاد القائم على املعرفة. توفري حوافز لالستثمار يف األنشطة ذات الصلة باملعرفة. اعتماد اململكة على مؤشرات رقمية لقياس التقدم الذي مت إحرازه يف االقتصاد القائم على املعرفة ،وإجراءقياس دوري لها عن طريق التنسيق بني الهيئة العامة لإلحصاء ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة
االتصاالت وتقنية املعلومات.
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الفصل اخلامس
املكون املعريف يف الصناعة السعودية
اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير
ِّ
أو ًال :على مستوى القطاع احلكومي
 -1تعميق دور القطاع احلكومي يف نشر قواعد املعرفة يف اململكة :
اعتماد آليات تفضي إىل زيادة نشر قواعد املعرفة التي متكن من حسن نقلها ومن ثم توطينها وإنتاجها واستثمارها
للتوجه نحو االقتصاد القائم على املعرفة ،وذلك من خالل القيام مبا يلي-:
فعال مبني على املدرسة ليكون األداة الرئيسة لتزويد جميع الطلبة يف اململكة بتعليم
» »وضع نظام تطوير ّ
نوعي ،يرتكز على تطوير القدرات واملهارات واالجتاهات ،لتكون منسجمة مع االقتصاد املبني على املعرفة.
» »مراجعة وتطوير سياسات وممارسات عملية توظيف املعلِّمني/املعلِّمات واستثمار املوارد البشرية
وسياسات التطوير املهني.
» »حتسني معدالت االلتحاق بالتعليم يف مراحله اخملتلفة.
ومقرراتها وزيادة عدد املسجلني فيها  ،وربط عملها وخمرجاتها باالقتصاد
» »تطوير أنظمة الدراسات العليا
ّ
القائم على املعرفة.
» »تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها معرف ًيا وتقن ًيا ،مبا يواكب املعارف والتقنيات احلديثة.
» »تعريب العلوم والتقنية وزيادة احملتوى الرقمي العربي.
» »تضمني املناهج مهارات تطوير املنتج ،وتنمية روح املبادرة ،وتعليم التقنيات.
» »حتقيق مواءمة وانسجام بني املعايري واملواصفات التي تتبعها وزارة الرتبية مع املواصفات العاملية ومتطلبات
عملية تطوير التعليم.
» »تبنِّي نظم التعليم عن بعد ،حيث يوفر التعليم عن بعد فرصا هائلة لعملية التعليم بشكل عام ولعملية التعلم
مدى احلياة بشكل خاص ،فالتعليم عن بعد مينح الفرد فرصة تعلم ما يرغب فيه يف الوقت واملكان املناسبني
وباللغة التي يطلبها وكل ذلك بصورة إلكرتونية وبأقل تكلفة ومبستويات ذات جودة عالية.

 -2زيادة االعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
» »وضع اسرتاتيجية متكاملة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة عن طريق استعراض أفضل ممارسات
تكنولوجيا املعلومات وزيادة الوعي حول كيفية دعم تلك التكنولوجيا لتعزيز األنشطة االقتصادية.
» »الرتكيز من خالل البيانات واملعلومات املتوفرة واخملزنة واإلبداع املتواصل والبحوث امليدانية وروح املبادرة يف
اإلسراع يف عملية التنمية االقتصادية اإلقليمية واستعمالها يف جماالت متنوعة مبا فيها  :التعليم االلكرتوين،
التجارة االلكرتونية ،احلكومة االلكرتونية.
» »جودة البيانات املنشورة :ينبغي الرتكيز على جتميع املعلومات االجتماعية واالقتصادية ونشرها على االنرتنت.
والتأكيد على تطبيقات االنرتنت التي تخدم عامة الشعب ،كالصحة اإللكرتونية ،والتعليم االلكرتوين ،و التعلّم عن بعد.
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تشجيع توطني املعرفة لدى الصناعة السعودية:
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» »تشجيع املنشآت الصناعية السعودية على إبرام العقود التي تعمل على استرياد املعرفة ونقلها واستثمارها،
فض ًال عن االستفادة القصوى من اتفاقيات التعاون الدويل وبراجمه يف نقل املعرفة وتوطينها ،وتوجيه اللجان
الثنائية الدولية للرتكيز على نقل املعرفة.
» »تشجيع املنشآت الصناعية السعودية للدخول يف شراكات ،أو اتفاقات شراء خملرجات الشركات املعرفية
الكربى.
» »تشجيع املنشآت السعودية على استرياد السلع واخلدمات ذات احملتوى املعريف املرتفع.
» »الرتكيز على الصناعات اإلبداعية ومنح فرص حقيقية إلقامة مشاريع هادفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

 -4دعم و حتفيز املنشآت الصناعية من خالل ما يلي:
»
»
»
»
-

»تقدمي دعم مايل للمنشآت الصناعية لزيادة أنشطتها البحثية والتطويرية واالبتكارية.
»العمل على إقامة جممعات بحثية لقطاعات تقوم فيها مؤسسات صغرية ومتوسطة لتكون مبثابة حاضنات
لألعمال.
»تقدمي دعم مايل للمنشآت الصناعية لتحفيزها للتوجه نحو األنشطة القائمة على املعرفة ،وذات القيمة
املضافة العالية.
»حتفيز املنشآت الصناعية من قبل صناديق الدولة اإلستثمارية و التمويلية ،ويف هذا السياق يقرتح ما يلي-:
االستثمار يف التقنيات احمللية والعاملية واملشاركة الفعالة يف تطوير ومنو تلك التقنيات يف املنشآت
املستدامة اقتصاديًا.
سد الفجوة التجارية التي تعرتض يف الوقت الراهن حتول األنشطة الصناعية إىل أنشطة صناعية قائمة على
املعرفة وحتول األنشطة القائمة على البحث والتطوير إىل مؤسسات إقتصادية حملية.
اإللتزام بأهداف ومبادئ وتطوير اخلطة الوطنية لإلقتصاد املعريف (معرفة) وإسرتاتيجية الصناعات الوطنية
وذلك للوصول إىل إقتصاد متني قائم على املعرفة.
حتديد الفرص الصناعية القائمة على التكنولوجيا حاليًا ،والتي من شأنها أن تناسب أهداف التنمية االقتصادية
السعودية  ،والعمل على إيجاد قنوات وطرق لتطويرها.
مراقبة منو مستوى القطاعات ذات القيم املضافة العالية ،ودراسة تقدمي حمفزات لها.
دراسة متويل مراكز بحوث الشركات املصنعة للمنتجات األساسية لغرض متكني الشركات من خالل ما يلي-:
√ √اإلستمرار يف توطني التقنيات و نقل املعرفة.
√ √تقدمي دراسات ذات جدوى إقتصادية للقطاع اخلاص لتعزيز الصناعات التحويلية حمليًا ،واإلستفادة القصوى
من توطني سلسة القيمة املضافة ،وتطوير رأس املال البشري.
√ √تسهيل التوفيق بني املستثمريني احملليني والعامليني وذلك ملساعدة القطاع اخلاص يف تأمني تقنيات
مستخدمة يف الصناعات التحويلية ،إما عن طريق الشركات العاملية التي مت اإلستحواذ عليها يف اخلارج ،أو
عمالء مصنعي املنتجات األساسية.
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للمكون املعريف يف الصناعة السعودية من خالل ما يلي -:
حتسني البنية التحتية
ِّ
» »فرض نظام الضبط والتدقيق مع الشركات وزيادة التفتيش والرقابة على األسواق املالية وتبسيط اإلجراءات
أمام حركة رؤوس األموال من وإىل الدول.
» »عدم الرتكيز فقط على املؤسسات والشركات الكربى ،بل إعطاء فرصة وجمال للشركات واملؤسسات
املتوسطة والصغرية ،وكذلك على مؤسسات القطاع اخلاص التحلي بالقدرة على تنظيم االستثمار واقتحام
األسواق اخلارجية بغية تصريف منتجاتها.
» »تخصيص موازنات متوسطة وبعيدة املدى من أجل بناء مشاريع البنية التحتية اجلديدة التي لها عالقة بتنفيذ
وإقامة املشاريع االستثمارية .
» »إقامة املؤسسات الوسيطة ،بني التعليم والبحث والتطوير من جهة ،والقطاعات اإلنتاجية واخلدمية من جهة
أخرى ،مثل :احلاضنات وحدائق التقنية ومراكز التميز.
» »تطوير سياسات التمويل وقنواته لدعم التوجه نحو االقتصاد القائم على املعرفة.
» »اللجوء إىل مناذج جديدة من املعرفة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحفاظ عليها ونشرها
واالستفادة منها واستغاللها وتوظيفها كنموذج متطور للمكتبة الكالسيكية يف العصر الرقمي.

ثانيًا  :على مستوى املنشآت الصناعية
 -1تعظيم االستفادة من اقتصاد املعرفة يف زيادة اإلنتاج واإلنتاجية:
إن اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من ثروة يف املعلومات واالتصاالت وتقنياتها املتقدمة والتقنيات املتقدمة األخرى يف
جماالت عديدة ومتنوعة تسهم بشكل واضح وبدرجة كبرية يف حتقيق زيادة اإلنتاجية يف املنشأة الصناعية ويف اإلنتاج
من خالل ما يلي -:
املكون املعريف يف االستثمار الذي يتضمن التقنيات احلديثة يف جمال عمل األنشطة الصناعية،
» »زيادة
ِّ

وبالشكل الذي يتم من خالله توسيع القدرة اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج ،وكذلك جتديد هذه األنشطة وبالشكل الذي
يؤدي إىل زيادة إنتاجيتها.

» »ضمان حسن استخدام املوارد والقدرات اإلنتاجية املتاحة ،من خالل توفري القدرات البشرية واإلدارية املتطورة،
ومبا يحقق استغالل أكرب وأكفأ للطاقات اإلنتاجية ،ومبا يقود إىل زيادة إنتاجياتها وزيادة اإلنتاج.
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 -2إدارة املعرفة يف املنشآت الصناعية:
» »الرتكيز على البحث والتطوير ملا لذلك من فوائد للمنشأة الصناعية.
» »االهتمام بعمليات إدارة املعرفة يف املنشآت الصناعية ألنها تلعب دورًا كبريًا ومؤثرًا يف رفع مؤشرات االقتصاد
املعريف.
» »العمل على زيادة االهتمام بدراسة وتشخيص مؤشرات اقتصاد املعرفة يف املنشأة الصناعية ،من خالل
إخضاعها الختبارات عملية و موضوعية ،ومن ثم حتديد األكرث مالءمة وواقعية منها.
» »ضرورة قيام اإلدارة العليا يف املنشأة الصناعية بدعم توفري تكنولوجيا املعلومات احلديثة ذات السرعة والكفاءة
العالية ،وضمان استخدامها يف جميع إدارات املنشأة الصناعية.
» »االهتمام برتاكم املعرفة ،وهو تزايد الوفورات الناجتة من التعمق والتوسع يف خمتلف األساليب والطرق والناجتة
من اإلستخدام األفضل والرتاكم األكرث واألسرع للمعرفة .
» »تطبيق معايري اجلودة مثل ( ) ISO9000و ( ) ISO14000يف املنشآت الصناعية بغية االرتقاء بجودة العمل.
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