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 .ملخص

 
ينبغي  فعلية للصناعة واتمع ت تليب احتياجاتطوير ابتكارات متواصلةمـن اجل زيادة إنتاج ونقل املعرفة التقنية و        

. بطريقة متكاملة ويف مكان واحد ايتها إىل بدايتها كافة التطورات العلمية والتقنية من     ا تترابط من خالهل   ةمعينبيئة  تكـوين   
عدة " مناطق التقنية "ويندرج حتت مسمى    . ية مع الزمن ليصبح ما يعرف مبناطق تقنية       وقـد تطـور مفهـوم هذه البيئة التقن        

جممعات العلوم وحدائق التقنية وجممعات األحباث ومراكز االبتكار وواحات املعرفة وغالبا ما توجد             : مسـميات وأمناط منها   
 التقنية يف زيادة مستمرة وان ما يقارب نصفها ويالحظ حاليا أن أعداد املناطق .حاضنة أو آلية للتحضني داخل هذه املناطق

-وتعترب مناطق التقنية من أجنح وسائل التنمية اليت تفعل تكاتف املثلث املعروف بـ احلكومة             . مـرتبطة باجلامعـات البحثية    
توضيح ونظـراً حلداثة موضوع مناطق التقنية يف اململكة، تقدم هذه الورقة تعريف هلذه املناطق، و              . الصـناعة -اجلامعـات 

ألهـدافها، ودوافـع إنشائها، وأجنع السبل لتطويرها، ودور اجلامعات البحثية السعودية يف تفعيلها حىت تساير هذه املناطق                  
 . املستقبل بكل اعتباراته البيئية واملعرفية يف اململكة العربية السعودية

 
 .نيةمناطق التقنية، البحث والتطوير، نقل التق: الكلمات األساسية يف البحث
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The Role of Saudi Universities in Establishing Technology 
Zones in the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
Dr. Aymen Kayal, Saudi Organization for Industrial Estates & Technology Zones 
 
Abstract: In order to advance industrial capabilities and accelerate technology 
transfer it is beneficial to link all the various phases of technological development 
from basic research to commercialization in one supporting clustering environment 
under what is known as technology zones. Technology zones is a generic name that 
describes various forms and functions of this environment, which is sometimes called 
science, research, or technology parks. More than half of technology zones around the 
world are inside or associated with research universities, and most have incubation 
facilities. This paper discusses the different objectives, forms, and functions of 
technology zones. The main focus of this paper was to discuss the role of the 
universities in establishing technology zones and how Saudi universities could initiate 
technology zones in Saudi Arabia.  
 
Keywords: technology zone, technology transfer, research and development,  
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 مقدمة

 
 وبرامج التطوير بعيدة    األحباث أن الدول الصناعية الكربىمن املتعارف عليه على نطاق واسع يف   

يساعد على ضمان  للبحث والتطوير ، وأن التخطيط االستراتيجي واعداملدى تعترب ضرورية لصياغة مستقبل  
NSB 1998 (صادية اجتماعية مهمةتوجيه املوارد العلمية واالبتكارات التكنولوجية حنو تلبية احتياجات اقت

ينبغي    فعلية للصناعة واتمع ت تليب احتياجا تطوير ابتكارات متواصلة لزيادة إنتاج ونقل املعرفة التقنية و    و. )
  على حنو منتظم أدناها  إىل أعالها كافة التطورات العلمية والتقنية من ا تترابط من خالهلةمعينبيئة تكوين 
فإن من املستحسن وصل البحث األساسي والبحث التطبيقي وتطوير املنتجات       وبعبارة أخرى،    . متكامل

على اخلدمات يف مكان واحد و وتسويق املنتجات وإنتاج وتأسيس الشركات ومتويل  ةجتانالاخلدمات و
مبا يسمى   يف إطار علمي وتكنولوجي البيئة ه جتسيد مثل هذ االمكان ويف  ،)cluster( شكل تكتل اقتصادي 

 ).  ١٩٩٥Yoshizawa IASP 2002;  ; Petree, 2002; Sanz 1998( قنية مناطق الت
 
 

 تعريف مناطق التقنية  
 

جممعات العلوم وحدائق التقنية  : عدة مسميات وأمناط منها " مناطق التقنية"يندرج حتت مسمى 
 هذه وجممعات األحباث ومراكز االبتكار وواحات املعرفة وغالبا ما توجد حاضنة أو آلية للتحضني داخل  

 منطقة تقنية يف العامل أغلبها يف الواليات املتحدة األمريكية ومشال أوروبا    ١٢٠٠وهناك أكثر من    . املناطق
( م يف بويل آلتو بوالية كاليفورنيا             ١٩٥٠وقد نبعت فكرة مناطق التقنية يف بداية عقد    . واليابان

Silicon Valley (   ود املرافق الصناعية والتجارية بالقرب من  عندما تبني ملدير جامعة ستانفورد ضرورة وج
مراكز األحباث لربط خمرجات البحث والتطوير اجلامعية باألعمال االقتصادية ولتسريع عملية نقل املعرفة       

وقامت على هذا النمط يف الستينات والسبعينات امليالدية عدة مناطق تقنية أخرى أنشأت يف أماكن        . والتقنية
الذي يقع بني  ) Research Triangle Park( جممع األحباث الثالثي   : الكربى مثل بني اجلامعات البحثية  

بني  ) Root 128  ( ١٢٨اكرب ثالثة جامعات يف والية مشال كارولينا بالواليات املتحدة االمريكية، وطريق         
يف   ) Sophia Antipolis Science Park(أكرب جامعتني يف والية ماستيوستس، وجممع سوفيا انتبليز        

 .    وب فرنساجن
ومنذ ذلك الوقت تبلورت فكرة مناطق التقنية وبدأت تستحوذ على اهتمام املشرعني واحلكومات   

علمية حديثة مبنية على املعرفة   -عندما أثبتت جناحها كمشاريع تنموية ختدم تكوين تكتالت صناعية      
وسائل التنمية اليت تفعل تكاتف    وتعترب مناطق التقنية حاليا من أجنح   . واالبتكار يف اإلقليم اليت توجد به 

وتقوم الشراكة بني احلكومة واجلامعات والصناعة على  . الصناعة-اجلامعات-املثلث املعروف بـ احلكومة 
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أسس التعاون يف كل ما خيدم إجناح هذه املناطق سواء يف جمال التخطيط االستراتيجي أو التسهيالت والدعم            
 .   تأو االلتزاما

 خلصوصية كل دولة وتعددت  التقنية حول العامل على عدة أمناط خمتلفة نظراً وقد منت فكرة مناطق 
 ): Sanz 1998(هو أن مناطق التقنية  عليه  منط عام متعارف   تعريفها وأهدافها ولكن ظل هناك

 أو املعاهد التعليمية العالية األخرى؛/أو مراكز البحث و /لديها تواصل عملي مع اجلامعات و •

التقنية وتنتج منتجات  املعرفة يف املنطقة تكون مبنية علىنمية صناعات  معدة لتشجيع إنشاء وت •
 ؛عاليةقيمة مضافة وخدمات ذات 

 ومهارات العمل إىل املؤسسات  التقنيةيديرها فريق إداري متمكن يشارك بفاعلية يف نقل   •
 .  يف املنطقةاملقيمة

 كثرياً من الدول النامية قامت بتنفيذ  ، إذ أن فقطمناطق التقنية على الدول املتطورةإنشاء   قتصر يال و
قامت العديد من البلدان النامية  و .  اليت ختص صناعاا التقنيةنقلة استراتيجية ناجحة فيما يتعلق مبستويات   

املوارد   (ميزا النسبية  باالعتماد على   وايرلندا وسنغافورة   واهلند والربازيل وتركيا  مثل الصني وماليزيا
إنتاج  االقتصاد املعريف عن طريق   خطة لالنتقال االستراتيجي إىل توضح رؤية واضحة ةلصياغ ) واإلمكانيات

 بدال من املنتجات واخلدمات ذات القيمة املضافة املتدنية، عالية قيمة مضافة  ذات قنيةخدمات تومنتجات 
قنية على مناطق تذلك من خالل تنفيذ نظام علمي وتقين قومي متكامل يشمل تلك الدول  أجنزتوقد 

 . مدعومة من الدولة عن طريق منحها حوافز اقتصادية عديدة 
   

جممع   ) International Association of Science Parks(لقد عرفت الرابطة العاملية معات العلوم 
 ): IASP 2002( التقنية باآليت / العلوم

ية هي زيادة ثروة      التقنية هو منظومة يديرها متخصصون أكفاء غايتهم الرئيس    /جممع العلوم" 
ومن  . اتمع من خالل تعزيز ثقافة االبتكار و التنافسية ملنشآت األعمال املبنية على املعرفة التقنية

 حتفيز وإدارة سريان املعرفة والتقنية بني      -١:أجل حتقيق الغايات املنشودة يعمل امع على  
 ومنو املنشآت االقتصادية     تيسري تكوين  -٢اجلامعات ومعاهد البحوث والشركات واألسواق،  

 من الشركة األم  2واالنفصال ) incubation ( 1التحضني املبنية على االبتكار من خالل آليات   
)spin-off( ،توفري مساحات وجتهيزات عالية اجلودة باإلضافة إىل خدمات ذات قيمة    -٣ 

 ."مضافة
 

                                                 
 ).NBIA(د  هو آلية ختدم تكوين ورعاية منشآت أعمال جديدة مبنية على املعرفة و االبتكار مملوكة ومنبثقة من أفراالتحضني  1
أو   هو آلية ختدم رعاية منشآت أعمال جديدة مبنية على املعرفة و االبتكار تكون مملوكة و منبثقة من الشركات الكربىاالنفصال  2

 ).Lalkaka 1996(اجلامعات 
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 أهداف مناطق التقنية
 

هداف اجلهة الرئيسية املكونة هلا وحسب األغراض اليت     أل ضعة معينة خا غالبا ما تكون أهداف منطقة تقنية    
  :املناطق واليت منها  ختدمها هذه 

 ، املساعدة يف إنشاء مشاريع صغرية ومتوسطة ذات تقنية عالية    . ١

 االقتصادية يف اإلقليم، املساعدة يف إعادة اهليكلة    . ٢

 نقل التقنية، . ٣

 ،  وظائفاستحداث . ٤

 .ربى  لشركات ك جذب مشاريع ذات تقنية عالية  . ٥

 
فاجلامعات على سبيل املثال عادة ما تم بنقل التقنية من اجلامعة واستغالل خمرجات أحباثها جتاريا       
باإلضافة اىل توظيف وتدريب الطلبة واستخدام أساتذة اجلامعة يف مشاريع األحباث والتطوير يف املنطقة،  

 قد تتمثل يف تنمية اقتصاد املنطقة    وهذه األهداف ختتلف عن أهداف بلدية أو حكومة منطقة معينة واليت    
 ).   Matkin 1990( وجذب االستثمارات والوظائف إليها 

وحسب اخلربة الدولية املتراكمة يف جمال مناطق التقنية، تتراوح مساحة منطقة التقنية عادة بني    
 حيث  مليون متر مربع وتتواجد معظمها إما داخل اجلامعات أو بالقرب منها١٠ – ألف متر مربع   ١٠٠

ولذلك تسعى اجلهات احلكومية إىل ). ٢ و١انظر الشكل (تتوافر املوارد البشرية واملعرفة واالبتكارات ا  
يئة البيئة املناسبة من ناحية التنظيم واإلجراءات من أجل حتفيز اجلامعات على تبين هذه املشاريع على          

ية هلم من ناحية تعزيز التواصل الصناعي، ونقل    أراضيها لالستفادة من اإلجيابيات اليت توفرها مناطق التقن   
التقنية، وتوظيف الطلبة، وتوفري إيرادات إضافية من اإلجيارات أو اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة للمنشآت      

 .اليت تقطن منطقة التقنية
 

 األنشطة املسموح مبزاولتها يف مناطق التقنية
 

تجارة واإلنتاج واالستشارات والتدريب لتوجد     تـربط مناطق التقنية خمرجات البحث والتطوير بال       
ويسمح يف منطقة التقنية عادة األنشطة     . التقنية/بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة مبنية على املعرفة الفنية        

 :اآلتية
 أحباث وتطوير، وخمتربات -١
ى مبنية عل(تصنيع وجتميع مناذج أولية ومنتجات عالية التقنية يف جمال تقين مستهدف  -٢

 ).خمرجات أحباث وتطوير، أو ابتكار، أو براءة اختراع
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مبنية على خمرجات أحباث (مراكز أعمال ملنتجات عالية التقنية يف جمال تقين مستهدف  -٣
 ).وتطوير، أو ابتكار، أو براءة اختراع

 .استشارات فنية أو إدارية أو قانونية -٤
 ).مهين أو فين أو إداري(تعليم وتدريب  -٥
 .ةحاضنة أعمال تقني -٦
 .خدمات جتارية أخرى كاملطاعم وفروع بنوك -٧

 
 

 اخلدمات اليت تقدمها مناطق التقنية  
 
 :  تقدم مناطق التقنية عدة خدمات أساسية للمنشآت اليت تقطنها مثل  

 . مكاتب أو مساحات أراضي جاهزة لإلجيار أو البيع -
 .  خمتربات ومعامل مفتوحة متخصصة -
 ).ة وفنيةقانونية وإداري ( خدمات استشارية -
 . خدمات تواصل مثل قاعات املؤمترات والتدريب-
 . مركز معلومات متخصص  -
 . تنسيق خدمات التدريب -
 . تنسيق خدمات التمويل -

 . نسبة وجود هذه اخلدمات األساسية يف مناطق التقنية حول العامل٣ويوضح الشكل 
دة اليت عادة ما تتنافس مناطق        إىل اخلدمات األساسية هناك العديد من اخلدمات املسان  ةوباإلضاف

  ٤انظر الشكل  (التقنية يف تقدميها من اجل إجياد ميزة تنافسية للمنطقة تساهم يف جذب االستثمارات إليها      
 ). للتوضيح

  
 

 دور اجلامعات السعودية يف تفعيل مناطق التقنية يف اململكة     
 

 : إجناح املنطقة وهيهناك عدة ادوار أساسية البد أن تلتزم اجلامعة بأدائها من اجل  
 . توفري قطعة ارض مناسبة داخل حرم اجلامعة -١
 .  متكني املنشآت اليت تقطن املنطقة من توظيف طلبة وأساتذة اجلامعة ولو بوقت جزئي  -٢
متكني األساتذة والطلبة من تطوير ابتكارام بطريقة جتارية حمترفة يف حاضنة أعمال داخل منطقة      -٣

 .التقنية
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املكتبات واملختربات    : قة من حيث استخدام مرافق اجلامعة احليوية مثلتقدمي تسهيالت للمنط -٤
 .واملعدات والربامج وأنظمة املعلومات العلمية واهلندسية

 .  ربط البنية النحتية للجامعة مثل الكهرباء واملياه والصرف الصحي والطرق مبنطقة التقنية   -٥
 

ناك عدة أساليب وأمثلة متبعة حول العامل ومجيعها  أما بالنسبة إىل آلية متويل وإدارة منطقة التقنية فه
جيدة ولكن تعتمد على آلية التمويل اليت تتبعها اجلامعة، ومن أفضل األساليب هي قيام اجلامعة بتأسيس 
كيان مستقل على هيئة مؤسسة غري رحبية متلكها اجلامعة، وتقوم اجلامعة بوضع جملس إدارة مستقل        

ويف استطاعة هذه املؤسسة الغري رحبية الدخول يف .  إليها ملدة زمنية طويلة للمؤسسة ومن مث تأجري األرض 
 . شراكة مع القطاع اخلاص لتطوير وتشغيل املنطقة التقنية 

وقد أصبح املناخ النظامي ملناطق التقنية يف اململكة مكتمل بعد أن قامت الدولة بتأسيس اهليئة السعودية    
تماد وترخيص مناطق التقنية يف اململكة، ويرتبط مع هذا الترخيص     للمدن الصناعية ومناطق التقنية الع

 .قروض للمطورين يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق االستثمارات العامة
 

 اخلامتة والتوصيات  
 

.  لقد أثبتت مناطق التقنية جناحها حول العامل يف حتقيق أهداف اجلهات اليت تبنتها وخباصة اجلامعات 
 مناطق تقنية تابعة هلا يف تفعيل شراكة حقيقية بينها وبني القطاع الصناعي       تنت اجلامعات اليت إنشاءا ومتك

واخلاص، وسامهت تلك املناطق بدور كبري يف تسريع عملية نقل التقنية واملعرفة ويف ربط البحث العلمي   
املناخ النظامي والتمويلي ملناطق ومن هذا املنطلق وبعد أن توفر . والتطوير التقين باالحتياجات الصناعية

التقنية يف اململكة أصبح من الضروري أن تبادر اجلامعات السعودية يف إنشاء مناطق تقنية تكون مبثابة آلية   
تفعلها اجلامعات السعودية للتفاعل مع منظومة ابتكار وطنية واليت ختدم يف تنمية القدرة الذاتية يف البحث 

ولتفعيل مناطق تقنية ناجحة   . تساهم يف حتويل اقتصاد اململكة إىل االقتصاد املعريف  العلمي والتطوير التقين و
البد أن تقيم اجلامعات ميزاا وإمكانياا العلمية من اجل حتديد جماالت ختصص للمنطقة حبيث تكون           

تقنية جماالت القوى لدي اجلامعة متناسقة مع جماالت التخصص العلمي للمنطقة سواء كانت يف جمال 
 .     املعلومات أو الطب والدواء أو الطاقة أو العلوم  اهلندسية
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 مكان وجود مناطق التقنية بالنسبة للجامعات. ١-شكل

 
 IASP 2003: املرجع

 
 قرب مناطق التقنية بالنسبة للجامعات. ٢-شكل

 

 
 IASP 2003: املرجع

 
 
 
 
 

  اخلدمات األساسية٣-شكل
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 IASP 2003: املرجع

 
 
 

 اخلدمات املساندة. ٤-لشك

 
 IASP 2003: املرجع

 
 
 

 املراجع األجنبية   
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