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وكالة البحث و االبتكار وزارة التعليم 

يلعب قطاع التعليم العايل دورًا أساسًيا يف تعزيز االبتكار وريادة األعمال يف المملكة 

العربية الســـعودية، كما تمثل اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل أحد أهم محركات 

تطويـــر التقنيـــة وتســـويق الملكيـــة الفكريـــة ونقـــل المعرفـــة إىل المملكة. وتشـــهد 

التغيريات طويلة األمد تأثرياً كبرياً لتشـــكيل النظام البييئ لالبتكار وريادة األعمال يف 

التعليم العايل احلايل يف المملكة العربية السعودية، مما يستدعي أن تلعب مؤسسات 

وزارة التعليـــم دورًا كبـــريًا وحيوًيـــا طويـــل األمـــد يف تعزيـــز التفكـــري الريـــادي وغرس 

المهـــارات والســـمات الرياديـــة وتمكـــني الطالب وإنمـــاء فكرهم. وقد شـــهدت خالل 

السنوات اخلمس الماضية مؤسسات التعليم العايل حراكاً إيجابياً يف اتخاذ اإلجراءات 

واغتنام الفرص المتاحة ودعم وإنماء ريادة األعمال، إال أنه ال تزال هناك حاجة إىل بذل 

جهود كبرية لتعزيز دور المملكة كرائد دويل رئييس يف مجال االبتكار و ريادة األعمال 

قـــادر عىل التنافســـية العالميـــة والتقدم المعريف. تقـــدم هذه المقالة نظـــرة عامة عىل 

االبتكار وريادة األعمال يف قطاع التعليم العايل يف المملكة العربية السعودية، بما يف 

ذلك األنشـــطة والمبادرات الرئيســـية باإلضافة إىل اإلنجازات األخرية يف هذا المجال، 

كما تســـتعرض لمحـــة مخترصة عن واحات العلـــوم وأودية التقنيـــة ودورها يف تعزيز 

االبتكار وريادة األعمال يف المملكة العربية السعودية.
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يكمن الدور احلاسم لالبتكار وريادة األعمال يف قطاع التعليم العايل يف قدرة اجلامعات 

ومؤسسات التعليم العايل عىل إنشاء نظام بييئ تعاوين عىل مستوى الدولة مسؤول 

عـــن التطـــور التقـــين يف المملكة وتســـويق الملكية الفكريـــة ونقل المعرفـــة إىل رواد 

األعمال والرشكات يف المملكة العربية الســـعودية. إذ يؤمل أن يســـاهم النظام البييئ 

لالبتـــكار وريـــادة األعمال المدعـــوم من مؤسســـات التعليم العايل بشـــكل مبارش يف 

ازدهار االقتصاد الوطين كأحد أهم ركائز رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. كما أن 

هنـــاك طريقة واعـــدة للوصول إىل هذه األهداف بتناســـق وتكامل لـــألدوار من خالل 

التوســـع يف واحـــات العلوم وأوديـــة التقنية اليت تعمل كمحرك نمـــو للرشكات ورجال 

األعمال والرشكات الناشئة والمجتمعات. وسوف تستعرض هذه المقالة هذه األبعاد 

بتقســـيمها إىل جزئيني يســـتعرض اجلزء األول االبتكار وريـــادة األعمال ويوضح حالة 

االبتـــكار، وهيكلـــه وأداءه يف اجلامعـــات الســـعودية وبرامـــج االبتكار وريـــادة األعمال 

وكذلك تصنيف أوجه الرصف عىل أنشـــطة وبرامج وخدمـــات االبتكار وريادة األعمال. 

ويركـــز اجلـــزء الثـــاين عـــىل دور األوديـــة العلميـــة والتقنية وتلقـــي نظرة عـــىل وظائفها 

التنظيمية وتوزيع المزيانية واإلنجازات الرئيسية اليت حققتها يف المملكة.

مقدمة
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الوضع احلايل
 لـالبتكار وريادة األعمال 
يف قطاع التعليم العايل

وكالة البحث و االبتكار وزارة التعليم 

من جيل الشباب السعودي يؤمن بأن امتالك مرشوعك التجاري يزيد الرفاهية والمكانة االجتماعية

من سكان المملكة العربية السعودية يؤمن أن هناك فرًصا متاحة بسهولة لبدء أعمالهم التجارية اخلاصة

تجاري عمل  بدء  عىل  وقدرة  عالية  ثقة  لديهم  السعودية  العربية  المملكة  سكان  من 

ترتيب المملكة يف التعليم العايل الريادي بحسب دراسة المرصد العالمي لريادة األعمال 2020

توجهت مؤسســـات التعليم العايل مؤخرًا نحو دعم وتمكني الطالب بطرق وأســـاليب 

تعليمية مختلفة من خالل الربامج التدريبية والمهنية بما يف ذلك برامج ريادة األعمال 

يف بعض التخصصات وإنشـــاء مراكز ابتكار وريادة أعمال جامعية (مثل مكاتب نقل 

التقنية و احلاضنات و المرسعات) لتحفزي بيئة ريادية يف اجلامعة. وقد أنشأت ٦٤٪ من 

جميـــع جامعات المملكة العربية الســـعودية مراكز ووحدات تقـــدم التوجيه والتدريب 

والتمويل واالحتضان للمشـــاريع التجريبية الناشئة. وقد كانت هذه المبادرات محركأ 

مفيـــداً يف تعزيـــز ثقافة االبتـــكار وريادة األعمـــال وبناء الفكر الريادي يف مؤسســـات 

التعليم العايل وتعزيز قدرة المملكة العربية الســـعودية عىل االبتكار. وفيما ييل لمحة 

عن بعض المعلومات األساســـية حـــول نظام االبتكار وريـــادة األعمال يف المملكة يف 

قطاع التعليم العايل:

4  

 78 %   

 76 %   

 83 %   

 12 +   
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شكل 2: أداء المملكة العربية السعودية يف مؤرشات االبتكار وريادة األعمال العالمية

وبالتايل ُيعكس الوضع احلايل لــــالبتكار وريادة األعمال يف قطاع التعليم العايل صورة 

محســـنة لمنظومـــة ريادة األعمـــال يف المملكـــة العربية الســـعودية مدفوًعا بشـــكل 

أســـايس باجلهود األخرية اليت بذلتها وزارة التعليم وحكومة المملكة العربية السعودية 

األوســـع لتعزيز مســـتوى التدويل يف التعليـــم العايل وزيادة أهميـــة تدريس مهارات 

القرن احلـــادي والعرشين مثـــل تقنية المعلومـــات واالتصاالت والشـــبكات ومهارات 

تأســـيس الرشكات الناشئة باإلضافة إىل تحســـني اجلودة وإمكانية الوصول إىل نظام 

اجلامعـــة الريادي . ويمكن أيًضا رؤية هذه اجلهود من خالل مراقبة ثالثة اتجاهات من 

المؤرشات الرئيسية اليت تتبع أداء دول العالم يف االبتكار وريادة األعمال وهي مؤرش 

االبتـــكار العالمي (GII)، ومؤرش ريادة األعمـــال العالمي (GEI) والمرصد العالمي لريادة 

األعمـــال يف التعليـــم العـــايل (GEM HE) . ويوضـــح الشـــكل ٢ أداء المملكـــة العربيـــة 

السعودية عىل المؤرشات المذكورة أعاله.
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تقدمت المملكة العربية السعودية مركزين يف تصنيف مؤرش االبتكار العالمي يف عام 

٢٠٢٠ وهـــي حالًيـــا ثاين أكرث الدول تقدماً يف منطقة دول مجلس التعاون اخللييج. يُوعز 

التحســـن إىل الزيـــادة الكبرية يف مـــؤرش المخرجات وكفاءة االبتـــكار مدفوعة بتجويد 

أنظمـــة االبتكار وحقوق الملكيـــة الفكرية، والمزيد من التطويـــر يف التعليم، وإمكانية 

الوصـــول إىل مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت واســـتخدامها يف وظائف االبتكار 

وريادة األعمال. عالوة عىل ذلك فإن أحد الركائز األساســـية لمؤرش االبتكار العالمي يف 

التعليم العايل هو خلق المعرفة اليت زادت بشـــكل كبري يف الســـنوات األخرية مدفوعة 

جزئًيا بالنرش البحيث المحيل والدويل.

كمـــا تقدمـــت المملكة ثالثة مراكز يف تصنيف GEI بشـــكل عام ويعزى التحســـن إىل 

زيادة مواقف ريادة األعمال بما يف ذلك مهارات التواصل ومهارات الرشكات الناشـــئة 

اليت يقودها بشـــكل أســـايس زيـــادة تعليم وتنميـــة ريادة األعمال الـــيت تعززها وزارة 

التعليـــم. ومـــن األمثلـــة احلديثـــة اليت نذكرهـــا يف هذا الصـــدد برنامج مســـك لالبتكار 

للـــرشكات الناشـــئة ٥٠٠ الـــذي جلب تقنيـــات النمو والرتكـــزي الكامل لـــرشكات التقنية 

الفائقة يف هذا المجال لدعم الرشكات اليت تتخذ من منطقة الرشق األوسط وشمال 

إفريقيا مقراً لها للتوســـع وجمع األموال حيث اســـتقطبت مســـك بالرشاكة مع وزارة 

التعليـــم ووزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات باإلضافـــة إىل رشكـــة االتصـــاالت 

السعودية أكرث من مليون شخص للمشاركة يف مبادرة الرموز السعودية وهي مبادرة 

تعليمية تعلم مهارات الربمجة األساسية.

أخريًا ، تقدمت المملكة العربية السعودية ١٢ مركزًا يف تصنيف GEM HE حيث سجلت 

المركـــز ٤٢. ويعـــد هذا إنجازًا رائًعا يف عام واحد فقط ويجعلها واحدة من أرسع البلدان 

تحســـنًا يف هـــذه الفئـــة. ويؤكد ذلك مـــا ورد أعاله حيـــث ارتفع تصنيف نشـــاط ريادة 

األعمال اإلجمايل يف المملكة العربية السعودية وفًقا لمؤرش GEM من المركز التاسع 

عـــرش إىل المركز الســـادس عـــرش يف عام ٢٠٢٠ ، حيـــث حققت مدينة جـــدة أعىل نمو يف 

السنوات األخرية مدفوعة ببيئتها اجلذابة لـمشاريع االبتكار وريادة األعمال التجريبية.
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هيكل وأداء
االبتكار وريادة األعمال
 يف جامعات المملكة العربية السعودية

تلعـــب اجلامعـــات دورًا حيوًيا يف تطويـــر نظام االبتكار وريادة األعمـــال البييئ يف المملكة مع 

الرتكـــزي ضمـــن حدودها عىل خلـــق ثقافة رياديـــة وبيئة محفـــزة تعتمد عىل االبتـــكار وريادة 

األعمال.حيث أقامت اجلامعات عددًا من المبادرات والمشـــاريع اليت تدعم تبين أفكار مبتكرة 

وريادية قام بها الشباب الطموح.

أجـــرت وزارة التعليم دراســـة شـــاملة لتقييم منظومة االبتـــكار وريادة األعمـــال يف المملكة 

العربية الســـعودية يف التعليم العايل. وحللت الدراســـة الوضع احلايل يف قطاع التعليم العايل 

ومجموعـــة اخلدمـــات والربامج اليت تقدمهـــا جامعات المملكـــة العربية الســـعودية والمراكز 

الريادية اخلاصة باإلضافة إىل النتائج والنجاحات الرئيســـية المســـتمدة من مبادرات االبتكار 

وريـــادة األعمـــال المختلفـــة الـــيت تم إطالقهـــا يف المملكـــة. وجمعـــت الدراســـة المعلومات 

الرئيســـية ذات الصلـــة عن المنظومـــة  يف المملكة العربية الســـعودية يف التعليم العايل عرب 

سلســـلة من المقابالت واالســـتطالعات. إذ تم حرص جميع مراكز االبتكار وريادة األعمال يف 

المملكـــة واإلرســـال إىل ١٠٤ مركـــزا عاماً يف المملكـــة وأكرث من ٣٠ مركز ابتـــكار وريادة أعمال 

جامعـــي.  وحصلـــت الدراســـة عـــىل معـــدل اســـتجابة إجمـــايل ٤٤٪، وإضافـــة إىل المقابالت 

المؤسسية باستجابة قدرها  ٩٠٪ من ١٠ جهات تعترب  الرائدة واألبرز يف مجال االبتكار وريادة 

األعمـــال يف المملكـــة العربيـــة الســـعودية. باإلضافة إىل ذلك أجـــرى خرباء االبتـــكار وريادة 

األعمال ٢٨ مقابلة شـــخصية مـــع المراكز اجلامعية وكذلك مع أصحـــاب المصلحة اخلارجيني 

الســـتخالص المعلومات الموثوقة حـــول نظام االبتكار وريادة األعمـــال يف المملكة العربية 

الســـعودية يف التعليـــم العـــايل. ونســـتعرض فيما ييل نتائج هذه الدراســـة الـــيت غطت عينة 

تمثيلية لمؤسسات التعليم العايل يف جميع أنحاء المملكة وتوضح عرب األقسام التالية نظرة 

عامة عىل االبتكار وريادة األعمال يف قطاع التعليم العايل يف المملكة العربية السعودية.
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شكل 3:  مراكز االبتكار وريادة األعمال يف مؤسسات التعليم العايل

نسبة اجلامعات اليت تمتلك مراكز ابتكار وريادة أعمال

هيكل االبتكار وريادة األعمال يف اجلامعات: 

يتكـــون قطـــاع التعليم العايل يف المملكة العربية الســـعودية من اجلامعـــات احلكومية (٧٠٪) 

واجلامعات األهلية (٣٠٪). من أصل ٤٤ جامعة يف المملكة العربية السعودية أنشأت ( ٦٤٪) 

مراكزا  عىل هيئة مراكز ريادة أعمال ومكاتب نقل التقنية و حاضنات و مرسعات. وأنشـــأت 

أكـــرث من (٧٣٪) من اجلامعات احلكوميـــة مراكز ابتكار وريادة أعمال ويف المقابل ( ٤٣٪) من 

اجلامعات األهلية قامت بذلك.  وعند مقارنة النســـبة المئوية للجامعات األهلية اليت أنشـــأت 

المراكز مع النسبة المئوية للجامعات احلكومية نجد هناك نسبة منخفضة نسبًيا من المراكز 

يف القطاعـــات األهلية مقارنة بالقطاعات احلكومية. وهذا ما يقودنا للتأكيد عىل أن اجلامعات 

األهلية لديها فرصة كبرية ومجال للتوسع فيما يتعلق باالبتكار وريادة األعمال

8وكالة البحث و االبتكار وزارة التعليم   

اجلامعات احلكومية

الهيكل واألداء

اجلامعات األهلية

27%

73%

1430

43%

57%



شكل 4:   نشاط االبتكار وريادة األعمال األكاديمي (١)
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برامج االبتكار 
وريادة األعمال

تتطـــور محفظـــة برامج االبتـــكار وريادة األعمال يف مؤسســـات التعليم العـــايل يف المملكة 

العربية السعودية بشكل إيجايب. حيث تقدم العديد من اجلامعات احلكومية واألهلية برامج 

تركـــز عىل موضوعات االبتكار وريادة األعمال مثل التفكري اإلبداعي واإلدارة الريادية وابتكار 

المنتجات كدورات أساســـية معتمدة عىل مستوى اجلامعة. وأصبح هذا جزًءا من المتطلبات 

التعليميـــة القياســـية يف قطـــاع التعليم العـــايل يف المملكة العربية الســـعودية حيث تتقدم 

جهـــات متعددة بشـــكل مزتايد مـــن اجلامعـــات احلكومية واألهليـــة ودورات و شـــهادات يف 

االبتكار وريادة األعمال بشكل نشط

نسبة اجلامعات احلكومية اليت تقدم برامج يف ريادة األعمال  75 %   

نسبة اجلامعات السعودية اليت تقدم خدمات عامة لدعم المشاريع يف االبتكار وريادة األعمال  72 %   

نسبة اجلامعات احلكومية اليت تقدم درجات دبلوم أو بكالوريوس أو دكتوراه يف ريادة األعمال  14 %   

البرامج



شكل 5: النشاط األكاديمي لالبتكار وريادة األعمال (2)
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تقـــود اجلامعـــات احلكوميـــة يف المملكـــة الطريـــق يف هـــذا المجال مـــن حيث توفـــر وتقديم 

األنشـــطة وبرامج االبتـــكار وريادة األعمـــال األكاديمية ومـــن األمثلة البـــارزة جامعة الملك 

سعود وجامعة الملك فهد وجامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز واليت لها تأثري واضح 

يف دعـــم منظومـــة االبتكار وريـــادة األعمال مـــن خالل إنشـــاء المراكز والربامـــج األكاديمية 

والدورات التدريبية وورش العمل. كما يتضح من الشـــكل ٤ فقد أنشأت ٧٥٪ من اجلامعات 

احلكوميـــة برامـــج رياديـــة، كما أن ٧٢٪ مـــن اجلامعات احلكوميـــة تقدم أيًضا نوًعـــا من الدعم 

(التشـــغييل والمايل) لمشاريع االبتكار وريادة األعمال. إال أن النتائج أيضا بينت أن نسبة  ١٤

٪ منهم فقط يقدمون برامج أكاديمية ذات درجات علمية معتمدة. تزداد النسبة عند توسيع 

النطـــاق ليشـــمل جميع الربامج األخـــرى، وكذلك جهـــود اجلامعات األهلية الـــيت تقدم برامج 

اختيارية.

31%
38%

46%

85%

35 %   
نعم

ال

مقررات 
اختيارية 

 متطلبات
الكلية 

  هل تقدم اجلامعات برامج لالبتكار وريادة األعمال ؟تصنيف برامج ريادة األعمال المعتمدة

متطلبات 
القسم

متطلبات 
اجلامعة

 65 %   

البرامج



أمـــا  فيما يخص تصنيـــف الربامج األكاديمية فهنـــاك ٣٥٪ من إجمايل مؤسســـات التعليم 

العـــايل تقـــدم مقررات أكاديمية، مـــع ٨٥٪ منها تصنف كمقررات اختياريـــة و ٣١٪ متطلبات 

جامعـــة، ونســـبة ٤٦٪ منها لديهـــا كمقررات من متطلبـــات الكلية و ٣٨٪ متطلبات القســـم 

(الشـــكل ٥). ويعد هذا تطورًا إيجابًيا حيث أن جامعات المملكة العربية السعودية تدرك أن 

مقـــررات ريادة األعمـــال واالبتكار هي متطلب عىل مســـتوى كليات اجلامعـــة جلميع الطالب 

بغض النظر عن تخصصه يف اجلامعة.

وفيمـــا يتعلق بالتوجه االســـرتاتييج والرؤية يف جامعـــات المملكة العربية الســـعودية، فإن 

غالبيـــة اجلامعـــات لديها خطـــط أعمال ريادية لتقديم إرشـــادات وورش عمـــل إرشافيه حول 

كيفيـــة تعامـــل اجلامعات وأعضائها بشـــكل أفضـــل مع التغيـــريات البيئية لالبتـــكار وريادة 

األعمال والتحديات والفرص اليت حددتها وزارة التعليم يف المملكة العربية السعودية ورؤية 

٢٠٣٠. كما تبدي معظم اجلامعات حماساً للتوجه نحو اجلامعة الريادية. ومع ذلك فهناك حاجة 

إىل التحسني جلعل هذه اخلطط االسرتاتيجية أكرث ذكاء و تحديدا وقابلية للقياس وواقعية 

يف الوقـــت نفســـه.  ويف المقابـــل فهناك عدة محـــددات ظاهرة تحد من هـــذا التوجه، فيجد 

أعضـــاء هيئة التدريس والموظفون باجلامعة صعوبـــة يف االنتقال من البحث األكاديمي إىل 

التتجري، حيث يرجع ذلك جزئًيا إىل مؤرشات األداء الرئيسية المحدودة والسياسات الداخلية 

الـــيت تركز عىل تنظيـــم الملكية الفكرية بما يف ذلك الرتاخيص واحلقوق القانونية والتنظيمية 

واإلجرائيـــة والـــيت تشـــكل تحدًيا لتســـويق التقنية وتتجريهـــا. ويؤكد ذلك أهميـــة أن تركز 

مؤرشات األداء الرئيســـية عىل نتائج االبتكار وريـــادة األعمال ومقاييس تقييم األثر، عوضا 

عىل أن تكون محدودة يف االسرتاتيجيات وخطط األعمال عىل مستوى اجلامعة.

وكالة البحث و االبتكار وزارة التعليم  11

البرامج



مفاتيح نجاح 
االبتكار وريادة األعمال

وكالة البحث و االبتكار وزارة التعليم 

عـــززت وزارة التعليم يف الســـنوات األخرية بقـــوة برنامج التحول الرقمـــي يف اجلامعات الذي ركز عىل 
زيـــادة مهـــارات إنشـــاء الرشكات الناشـــئة لدى الشـــباب وتنفيذ برامج زيـــادة تطويـــر تعليم ريادة 
األعمال. وتشـــمل هذه الربامج تطوير المهارات المتعلقـــة بتقنية المعلومات واالتصاالت و إطالق 
المنصـــات التعليمية الريادية و برنامج تطويـــر كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومرشوع التحول نحو 
اجلامعات الريادية. تساهم هذه المبادرات يف رفع كفاءات التدريس والقيادة وإنشاء منصة مركزية 
لتقديم خدمات االبتكار وريادة األعمال للطالب وتوفري قاعدة بيانات شـــاملة عىل مســـتوى الدولة 
لمـــوارد المعلومات األكاديمية والعلمية يف العالم العريب. كما دعمت وزارة التعليم مبادرات االبتكار 
وريادة األعمال من خالل منح االبتعاث اخلاريج بهدف تمكني المبتعثني لالنضمام إىل المؤسسات 
التعليمية ذات المســـتوى العالمـــي ومن ثم تزويدهم بالكفاءات الالزمـــة لتلبية احتياجات التطوير 

مما انعكس عىل زيادة المتخصصني والمهتمني باالبتكار وريادة األعمال. 
أحـــرزت اجلامعـــات تقدًما عىل مســـتوى مراكز االبتكار وريـــادة األعمال اجلامعية يف زيادة تحســـني 
الـــرشاكات بـــني القطاعني العام واخلاص واجلامعات. وقد أدى ذلك إىل تجســـيد مزتايد للفرص لكل 
من اجلامعات المحلية والمراكز الريادية اليت أصبحت أكرث انفتاحًا بمشاركة الموارد المحلية وتنظيم 
مبـــادرات االبتكار وريادة األعمال المشـــرتكة. وهناك نجاح آخر يتعلق بــــاالبتكار وريادة األعمال يف 
نظـــام التعليم العايل وهو مشـــاركة الموارد وتعزيز شـــبكة الرشاكة المحليـــة حيث تعمل عددا من 
اجلامعـــات والمراكـــز الرياديـــة اجلامعية عىل تنمية شـــبكتها المحلية من خالل التعـــاون يف مبادرات 

وبرامج مختلفة لزيادة وتوسيع تقديم اخلدمة.
كمـــا حققـــت المراكـــز الريادية اجلامعيـــة تقدًما ملحوًظـــا يف الســـنوات األخرية. إذ أطلقـــت المراكز 
احلكومية واألهلية العديد من احللول الرقمية بنجاح لتوسيع عروض خدمات االبتكار وريادة األعمال 
مثـــل برامج احلضانة عرب اإلنرتنت ودورات ريادة األعمال األكاديمية عن بُعد بالكامل. وقد أدى ذلك 
مؤخرًا إىل دعم المبادرات القوية اليت تهدف إىل زيادة إرشاك الشـــباب والنســـاء عىل وجه اخلصوص 
يف االبتكار وريادة األعمال، باإلضافة إىل تكريس مزيد من االهتمام لتنمية رواد األعمال المحليني. 
كمـــا يـــربز تقدم آخر لتلك المراكـــز يرتبط بالموارد البرشية اليت ترشف عـــىل خدمات االبتكار وريادة 
األعمـــال المقدمـــة يف اجلامعـــات والمراكز الريادية اخلاصـــة بها، حيث أوضحت نتائج الدراســـة تمتع 
الموظفون بفهم جيد ومعرفة بمنظومة ريادة األعمال المحلية واحتياجات السوق وإمكانية تقديم 
مســـاعدة مخصصة جليل الشـــباب الذين يبحثون عن فرص عمل. كما بدأت السنوات األخرية زيادة 
االســـتثمار يف البحـــث والتطوير (R&D) يف اجلامعات محاولة لتحفـــزي االبتكار وريادة األعمال . وقد 
أدى ذلـــك إىل وصـــول اإلنفاق اإلجمايل عىل البحث والتطوير (GERD) عىل مســـتوى الدولة إىل ٠٫٨٪ 

من الناتج المحيل اإلجمايل ، يأيت ٧٥٪ منه مبارشة من القطاع العام

12  
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تهدف واحات العلوم وأودية التقنية إىل تطوير االســـتثمارات المعرفية يف بيئة صحية 

عالية اجلودة يف تجمعات حرضية تشـــبه المنزتهـــات، وتقع بالقرب من مركز أبحاث أو 

جامعـــة متخصصة يف مجـــال العلوم والتقنيـــة. وتهتم واحات العلـــوم وأودية التقنية 

بشكل أسايس باألنشطة اليت تعزز تطوير األبحاث وتسويق التقنيات. وجدير بالذكر 

أنـــه قد تم إنشـــاء أول واحة للعلـــوم والتقنية داخل جامعة ســـتانفورد منذ أكرث من ٥٠ 

عاًمـــا، والـــيت حولت منطقة وادي الســـيليكون من كونها واحدة مـــن أفقر المناطق يف 

الواليـــات المتحدة األمريكية إىل مركـــز عالمي للتقنيات والتعليـــم واألبحاث. ونتيجًة 

لذلـــك، اســـتحوذت ظاهرة مجمعات التقنيـــة المتقدمة عىل رؤى صانعي السياســـات 

العامـــة. وتم إنشـــاء المئات مـــن مجمعات العلـــوم والتقنية المتقدمـــة المماثلة حول 

العالم، وال تزال هذه األعداد يف ازدياد مطرد ســـنويا.  وتتمزي هذه المنظومة بالتفاعل 

والتواصـــل بأشـــكال مختلفة بني العديد مـــن اجلهات المعنية، منهـــا: اجلهات احلكومية 

والقطـــاع اخلـــاص ومراكز األبحاث واجلامعـــات والمنظمات غري الربحيـــة، يف عدة أبعاد 

مختلفـــة تتضمن االســـتثمار والتمويل واحلوافز الرضيبية والتشـــجيعية. وإجماال فإن 

واحات العلوم وأودية التقنية تضطلع باألدوار الرئيسية التالية:

تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال  

ُتعزز واحات العلوم وأودية التقنية نرش وترســـيخ ثقافـــة االبتكار وريادة األعمال، كما 

تعمل عىل رفع مســـتوى أداء االبتكار من خالل االســـرتاتيجيات اليت يتم وضعها عىل 

أســـاس العالقـــات بـــني اجلامعـــات واجلهـــات الفاعلـــة يف القطـــاع (الـــرشكات الكبرية، 

والمؤسســـات الصغرية والمتوســـطة، والرشكات الناشـــئة)، واجلهات احلكومية، أو كما 

يطلـــق عليه احللـــزون الثـــاليث (Triple Helix). إىل جانب ذلك، فإنهـــا تمك[ن أكاديميات 

اجلامعات المحلية من التسويق لألفكار البحثية، وتوفر أماكن إقامة للرشكات الكربى 

الـــيت ترغـــب أن يكون لها مقرات بالقرب من اجلامعات لتســـهيل نـــرش ثقافة االبتكار. 

وفضًال عن ذلك، فإن واحات العلوم وأودية التقنية ُتســـهم يف تطوير مهارات الشباب 

وإثراء معارفهم ودعم ثقتهم للدخول إىل مجال ريادة األعمال.
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الواحات العلمية

الواحات العلمية 
(واحات العلوم وأودية التقنية) 

 



مشاركة المعرفة وإدارتها

ُتكمـــل واحـــات العلوم وأوديـــة التقنية منظومة المعارف يف اجلامعـــات من خالل إثراء 

المعـــارف، واليت يمكـــن نقلها بعد ذلك إىل الرشكات/الرشكات الناشـــئة أو تســـويقها 

إليهـــا. وتُشـــارك الـــرشكات القائمـــة يف واحـــات العلوم وأوديـــة التقنية يف األنشـــطة 

التجارية اليت تهُدف إىل تيســـري عملية إدخال التطورات البحثية إىل الســـوق، وغالبًا ما 

تعمل كحلقة وصل بني اجلهات األكاديمية وقطاعات الســـوق يف محاولة لزيادة تأثري 

وجـــدوى األبحاث اجلامعية وتوفري الفرص لتحقيق عوائـــد مالية. وبينما يتمثل هدفها 

األكـــرب يف التســـويق لألبحـــاث اجلامعية، إال أن هـــذه الرشكات تشـــارك يف العديد من 

األنشـــطة اليت ال تـــؤدي إىل إدخال هذه التطورات إىل الســـوق فحســـب، ولكنها أيًضا 

ُتشجع الكليات والطالب وتدعمهم يف عملية التأهيل وتبادل المعرفة وعلمية التحول 

بأكملهـــا. ويمكـــن أن يزيد هذا التشـــجيع من الفرص المتاحة أمـــام الكليات والطالب 

إلحداث التطورات البحثية اليت يمكن تسويقها تجارًيا. ومن تلك المحركات الرئيسية 

الـــيت تقدمها واحات العلوم وأودية التقنية، الرشاكات عىل مســـتوى القطاع، والملكية 

الفكرية، وتقديم االستشارات، واحتضان الرشكات الناشئة.
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المساهمة يف التنمية االقتصادية

يمكن أن تساهم واحات العلوم وأودية التقنية يف تحقيق النمو االقتصادي يف منطقة 

ما من خالل رفع مســـتوى النشـــاط االقتصادي وإنتاجية الرشكات بمجرد إنشائها يف 

هـــذه المنطقة. إذ توفر البنيـــة التحتية والمنظومة المتكاملة للمتخصصني يف القطاع 

الذيـــن يعملون عىل إثراء "االقتصاد المعريف"، والذي بـــدوره يجذب المواهب العالمية 

ويدعمهـــا، كما تعمل واحات العلوم وأودية التقنية عىل تعزيز مخرجات ريادة األعمال 

عىل الصعيد االقتصادي من خالل االضطالع بدورين

الواحات العلمية



دور اجلهة اجلاذبة: 
 يتـــم هذا الدور عـــن طريق جمع الباحثـــني ورواد األعمـــال ورؤوس األموال من خالل 

توفـــري المنظومة والمنصة للجمع بني األطـــرف، حيث يلتقي المبتكرون ورواد األعمال 

مع الرشكات واجلهات االستثمارية المهتمة.

دور اجلهة التنسيقية: 
حيث تســـتهدف زيادة معدالت نجاح واســـتمرارية الرشكات الناشئة، من خالل وضع 

إطـــار العمل وتوفري اخلربات وتقديم الدعم الالزم لنجاح االبتكار ابتداًء من مرحلة طرح 

األفكار وصوًال إىل السوق.

ومـــن خالل هذيـــن الدورين الهامني، ال تضمـــن واحات العلوم وأوديـــة التقنية دخول 
الرشكات الناشـــئة إىل الســـوق فحســـب، ولكن تضمـــن أيًضا اســـتمراريتها وتأثريها 

اإليجايب عىل االقتصاد من خالل خلق قيمة مضافة وتوفري فرص عمل.
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الواحات العلمية
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الواحات العلمية

نبذة عن بعض الواحات واألودية القائمة:

يوجد حالًيا ســـبع أوديـــة علمية وتقنية يف ثـــالث مناطق مختلفة؛ المنطقة الوســـطى  

رشكـــة وادي الرياض والمنطقـــة الرشقية - وادي الظهران للتقنيـــة والمنطقة الغربية 

رشكـــة وادي مكة ورشكـــة وادي جدة ووادي جامعـــة الملك عبد الله للعلـــوم والتقنية 

ووادي طيبة ووادي الطائف للتقنية.

رشكة وادي الظهران للتقنية:

 تأسست الرشكة يف عام ٢٠٠٦ باسم رشكة وادي الظهران للتقنية القابضة، وهي رشكة 

تابعـــة ومملوكة بالكامل جلامعة الملك فهد للبرتول والمعادن، وهي المحرك الرئييس 

يف منظومـــة وادي الظهـــران للتقنية، واليت تم إنشـــاؤها لتعزيز االقتصـــاد القائم عىل 

المعرفة يف الظهران والمنطقة الرشقية. وتشـــمل تلـــك المنظومة جامعة الملك فهد 

للبـــرتول والمعـــادن والـــرشكات الوطنيـــة الرائـــدة، مثل أرامكـــو الســـعودية والرشكة 

الســـعودية للصناعات األساســـية (ســـابك) والرشكة الســـعودية للكهرباء، فضالً عن 

الـــرشكاء يف قطـــاع التقنية والمؤسســـات الصغرية والمتوســـطة. وتعـــد رشكة وادي 

الظهـــران للتقنيـــة منظومة متكاملة أسســـتها مجموعـــة فريدة من اجلهـــات المعنية. 

وتعمـــل الرشكة عىل تســـهيل مهام منظومـــة وادي الظهران للتقنية وقيادة أنشـــطة 

اجلهـــات المعنيـــة وتمكـــني التعاون الفكـــري. كما تركـــز الرشكة عىل المـــواد المتقدمة 

والطاقة والموارد المتجددة واحلوسبة المتطورة.
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الواحات العلمية

واحة البحث والتقنية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية:

 تأسســـت واحة البحث والتقنية بجامعة الملك عبـــد الله للعلوم والتقنية عام ٢٠٠٩، وتختص بتوفري 

بيئة لألعمال القائمة عىل التقنية، عالوة عىل إنشـــاء شـــبكة الســـاحات العامة والمرافق المخصصة 

للتنافس اإلبداعي ومشـــاركة المعرفة. كما تعمل الواحة عىل تعزيز التواصل بني جامعة الملك عبد 

الله للعلوم والتقنية والقطاع، وكذلك شـــبكة المســـتأجرين والرشكات الناشـــئة ومقدمي اخلدمات. 

وتقدم الواحة العون إىل الرشكات، من خالل مؤسساتها البحثية وخدمات الدعم، لتأسيس مقرات 

ومختـــربات وحاضنات أعمال متعددة األغراض ومراكز البحث والتطوير اخلاصة بها واخلدمات الفنية 

و مرافـــق اســـتعراض المعلومات. تتضمـــن المرافق الرئيســـية للواحة حاضنـــات األعمال لرشكات 

التقنيـــة الناشـــئة، ومرافق وخدمات األبحـــاث المخصصة، ومرافق االختبـــارات اخلارجية والمحطات 

الميدانيـــة، فضالً عـــن إمكانية الوصـــول إىل خدمات إدارة عمليات المشـــرتيات وسالســـل التوريد 

عالميـــة المســـتوى، والمختـــربات الرئيســـية المتطـــورة بجامعـــة الملك عبـــد الله للعلـــوم والتقنية، 

ومســـتودعات المـــواد الكيميائيـــة، وأماكـــن تخزيـــن المـــواد اخلطـــرة والتخلـــص منهـــا، واخلدمات 

االستشارية يف قطاعي األعمال والتسويق. كما تختص الواحة بأعمال القطاعات األساسية التالية: 

التقنية احليوية والكيمياء والمواد الكيميائية والطاقة والبيئة.

رشكة وادي الرياض: 
تأسســـت رشكـــة وادي الرياض عـــام ٢٠١٠، وتهدف الرشكـــة إىل المشـــاركة الفعالة يف تطوير 

اقتصاد المعرفة عرب تكوين رشاكات بني المؤسســـات التعليمية والبحثية ومجتمع األعمال 

واالســـتثمار عىل أســـس تجارية عن طريق االســـتثمار يف المشـــاريع المشرتكة اليت تصقل 

اخلـــربات والتطبيـــق العميل لطالب اجلامعة وأســـاتذتها. كما تهدف رشكـــة وادي الرياض إىل 

تحقيق مكاسب مالية واسرتاتيجية من خالل استثماراتها يف قطاعني رئيسيني؛ االستثمار 

المعريف واالســـتثمار العقاري، واليت تتسق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. تتنوع استثمارات الرشكة 

يف مجال المعرفة بني الرعاية الصحية وعلوم احلياة والطاقة المتجددة والموارد المســـتدامة 

وتقنية المعلومات واالتصاالت. كما تقوم بإدارة الممتلكات العقارية بجامعة الملك ســـعود 

بهـــدف تحقيـــق عوائـــد طويلـــة األمـــد، مـــن خـــالل تكويـــن رشاكات اســـرتاتيجية مـــع كبار 

المســـتثمرين يف مختلـــف القطاعـــات، وقـــد تـــم تنفيـــذ إحدى هـــذه الرشاكات مـــع الرشكة 

الســـعودية للصناعات األساسية (ســـابك)، ونتج عنها إنشاء مركز لالبتكار يختص بالتعاون 

مع الكليات يف مجال البحث العلمي.
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الواحات العلمية

رشكة وادي جدة:
 تأسســـت رشكـــة وادي جـــدة عـــام ٢٠١٠، وهـــي رشكـــة عامـــة مملوكـــة جلامعـــة الملك 

عبدالعزيـــز. وتهـــدف الرشكة إىل المســـاهمة الفاعلة يف تطوير االقتصـــاد المعريف عرب 

االســـتثمار يف صناعة التقنية ونقلها. كما تستثمر الرشكة يف مجاالت براءات االخرتاع 

وحقـــوق الملكية الفكريـــة والنماذج الصناعية، وكذلك تركـــز رشكة وادي جدة بجامعة 

الملك عبد العزيز عىل اكتشـــاف ودعم وإدارة الفرص المتمزية لالستثمار يف تعزيز دور 

االقتصـــاد المعـــريف بالمملكة من خـــالل عقد رشاكات اســـرتاتيجية فعالـــة ذات عائد 

تنمـــوي مســـتدام. ويركز التوجه االســـرتاتييج للرشكة عىل احلفاظ عـــىل أصولها احلالية 

وتنميـــة أصولها من خـــالل إضافة أصول جديـــدة قيّمة وزيادة إيراداتها واالســـتخدام 

األمثـــل للمـــوارد المتاحـــة، من أجل تفعيـــل المنظور المـــايل يف خطة االســـرتاتيجية، 

وتفعيـــل رؤيتها وتحقيـــق متطلبات العمالء وأصحاب المصلحـــة وذلك بتوجهها نحو 

الرشاكات والتحالفات االسرتاتيجية مع قطاعات اجلامعة أو مع اجلهات اخلارجية، فضالً 

عـــن تكويـــن رشاكات عالميـــة لتفعيـــل منظـــور العميل االســـرتاتييج. تـــويل الرشكة 

اهتماًمـــا كبريًا لنقـــل التقنيـــة وتطويرها، وكذلك االلزتام الراســـخ لتوطـــني التقنيات 

المنقولة بســـواعد وكوادر وطنيـــة ذات كفاءة عالية ومؤهلة لتشـــغيل هذه التقنيات، 

ممـــا يؤدي إىل تفعيل منظور العمليات االســـرتاتيجية الداخلية. وتحرص الرشكة عىل 

توفـــري بيئة عمل محفـــزة وداعمة لإلبداع واالبتـــكار، وتوفري جميـــع المتطلبات الفنية 

والبرشية واإلدارية لتفعيل منظور التعلم والنمو.

رشكة وادي مكة:
تأسســـت رشكة وادي مكة يف عـــام ٢٠١٢، وهي رشكة مملوكة جلامعـــة أم القرى، حيث 

أسســـها مجلس اإلدارة برأسمال من اجلامعة وموارد نقدية لالستثمار اجلريء لتقديم 

الربامـــج التدريبية وخدمات حضانة األعمال وترسيع وتريتها. تطمح رشكة وادي مكة 

إىل أن تصبـــح حاضنة أعمال لإلبداع واالبتكار ومحورًا لريادة األعمال، فضالً عن زيادة 

مـــوارد اجلامعـــة وتنويعها من خالل االســـتثمار يف األصول الماديـــة والفكرية واإلنتاج 

القائـــم عـــىل المعارف من خالل تزويد المســـتفيدين من اخلدمـــات اليت تقدمها رشكة 

وادي مكـــة للتقنية بخدمات التوجيـــه واخلدمات األخرى المطلوبة لتســـويق التقنيات 

االبتكارية ومشاريع ريادة األعمال الممزية يف مكة المكرمة
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وادي طيبة: 

 بـــدأت جامعـــة طيبة مســـريتها التنموية يف عام ٢٠١٨ من خالل تأســـيس رشكة "وادي 

طيبة" التابعة للجامعة بهدف تعزيز االســـتثمارات يف مجاالت شـــىت تماشًيا مع رؤية 

المملكـــة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الرقمي. وتتطلع رشكة وادي طيبة إىل أن تصبح مركزًا 

رائًدا يف التقنيات احلديثة، ال ســـيما يف سلسلة الكتل (البلوكتشني)، وإنرتنت األشياء، 

والذكاء االصطناعي. وتنبثق هذه المبادرة من رغبة جامعة طيبة يف تطوير استثماراتها 

يف مختلف المجاالت تماشـــًيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الرقمي. وتتمثل 

رؤية وادي طيبة يف بلوغ الريادة يف االســـتثمارات القائمة عىل المعارف واضعًة نصب 

أعينها رســـالتها الرئيســـية المتمثلة يف التعزيز الفع,ال والمســـتدام لفرص االســـتثمار 

والتنافس الوظيفي بهدف تحسني منافع المساهمني ودعم االقتصاد الوطين.

وادي الطائف للتقنية:

 ال تـــزال رشكة وادي الطائف للتقنية تحت التأســـيس، وتتضمن التقنيات المزمع أن 

تقدمهـــا الرشكة التقنيـــات ذات الصلـــة بالطاقة الشمســـية، وطاقة الريـــاح، والتقنية 

البيولوجية، وتقنيـــة المعلومات، والدفاع، واألمن، والرعايـــة الصحية، والعلوم الطبية، 

وإدارة احلشود، والزراعة، وصناعة العطور.

أودية يف الطريق:

كما تستعد واحات العلوم يف كل من األحساء بجامعة الملك فيصل، والدمام بجامعة 

اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة جازان إلطالق نماذجها اجلديدة يف واحات العلوم 

وأودية التقنية باإلضافة إىل عدد من اجلامعات األخرى اليت تسري يف هذا االتجاه
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أوضحت نتائج الدراسة بمقارنة واحات العلوم وأودية التقنية بمراكز االبتكار وريادة األعمال 

األخـــرى (أي مراكـــز االبتـــكار وريـــادة األعمـــال المملوكـــة للجامعـــات، والمملوكـــة للدولـــة، 

والمســـتقلة، والمملوكـــة للـــرشكات)، أن واحات العلـــوم وأودية التقنيـــة يف المملكة العربية 

الســـعودية تعمل بوصفها محورًا لقيادة جهود البحث والتطوير واالضطالع بمهام التشغيل 

واإلدارة وتقديم اخلدمات بمختلف أنواعها مثل نقل المعارف التقنية وتصميم النماذج األولية 

وتطويـــر األعمـــال، باإلضافًة إىل تو[يل إدارة الشـــؤون المالية والتمويل والمنشـــآت التدريبية 

إلدارة الفصول الدراسية واحللقات النقاشية بهدف تدريب المواهب والموظفني ودعمهم.

وأوضحـــت نتائـــج االســـتبيان أن واحات العلـــوم وأودية التقنيـــة تتفوق عىل مراكـــز االبتكار 

وريـــادة األعمال األخرى (مثل: حاضنـــات األعمال، ومرسعات األعمـــال، ومراكز تعزيز ريادة 

األعمـــال، ومكاتـــب نقل التقنيـــات) فيما يتعلق بتوفـــر الوحدات الرئيســـية. وتركز الوحدات 

الرئيســـية يف واحات العلوم وأودية التقنية عىل ترسيـــع / احتضان األعمال وعقد الفعاليات 

وتنمية المجتمع. وتمتلك جميع واحات العلوم وأودية التقنية يف المملكة العربية السعودية 

وحـــدات تختص بترسيع/احتضان األعمال وعقد الفعاليـــات وتنمية المجتمع مقابل ٤٨٪ و

٥٩٪ عىل الرتتيب لمراكز االبتكار وريادة األعمال األخرى كما يف الشـــكل رقم (٦). وأوضحت 

النتائـــج تركزي واحات العلوم وأودية التقنية يف المملكة عىل العمل بوصفها جهات وســـيطة 

لتحويل أفكار الرشكات الناشـــئة إىل مؤسســـات اقتصادية فعالة من خالل تقديم خدمات 

ترسيـــع واحتضـــان األعمـــال. وأكدت النتائـــج أيًضا عىل أهميـــة قرب واحات العلـــوم وأودية 

التقنية من المجتمعات الطالبية واتصالها بالمجتمعات المحلية.

الوظائف التنظيمية



 الشكل 6: الوحدات التنظيمية لواحات العلوم وأودية التقنية مقارنًة بمراكز االبتكار وريادة األعمال األخرى
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أمـــا فيما يخص اإلنفـــاق المايل فعرضت النتائج كما يظهر يف الشـــكل رقم ٧ تأكيداً للنتائج 

المذكـــورة أعاله. إذ تبني الدراســـة توزيع مخصصات مزيانية واحات العلـــوم وأودية التقنية. 

ص القســـط األعظم من  األنشـــطة المختلفة. ويوضح الشـــكل رقم ٧ أن أودية التقنية ُتخص[

مزيانياتهـــا الحتضـــان وترسيع األعمال بنســـبة (٢٦٪)، وتمويل رواد األعمال بنســـبة (٢٤٪)، 

بينمـــا تخصص مراكز االبتكار وريادة األعمـــال األخرى النصيب األكرب من مزيانياتها للربامج 

والفعاليات بنسبة (٤٤٪)، واخلدمات التدريبية بنسبة (٣٦٪).
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الشكل 7: تقسيم مزيانية واحات العلوم وأودية التقنية مقارنًة بمراكز االبتكار وريادة األعمال المملوكة للجامعات وغريها
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تضطلـــع واحات العلوم وأودية التقنية بالمملكة العربية الســـعودية بـــدورٍ مهٍم يف منظومة 

االبتـــكار وريادة األعمال بالمملكـــة، ويمكن إجمال أبرز اإلنجازات الـــيت حققتها حىت اآلن يف 

ثالثة تصنيفات هي :

أهم إنجازات
 األودية وواحات العلوم

1- عقد رشاكات مع رشكات عالمية: 
تركـــز واحة العلوم والتقنيات التابعـــة جلامعة الملك عبدالله للعلـــوم والتقنية -باإلضافة إىل رشكيت 

وادي الظهـــران للتقنيـــة ووادي الرياض للتقنية -عىل بناء عالقـــات قوية مع رشكات عالمية والعمل 

عـــىل تعزيـــز هذه العالقـــات. إذ تهدف جامعة الملـــك عبدالله للعلوم والتقنيـــة إىل عقد رشاكات مع 

الرشكات المحلية واإلقليمية والعالمية المهتمة باحتضان أنشطة ريادة األعمال وتعزيز الرابط بني 

البحـــث األكاديمـــي ونمـــو االقتصاد؛ حيـــث تتعـــاون رشكات أمريكية مثل رشكة جـــرنال إلكرتيك، 

ورشكـــة بوينـــغ، ورشكة آي يب إم، ورشكـــة داو للكيماويات، ورشكة شـــلمربجري، بفعالية مع جامعة 

الملـــك عبدالله للعلـــوم والتقنية. كما عقدت رشكات جرنال إلكرتيـــك، وداو للكيماويات، وهانيويل، 

وشـــلمربجري جميعهـــا رشاكات مـــع حاضنـــات األعمـــال ومختربات األبحـــاث التابعـــة لرشكة وادي 

الظهران للتقنية، وتســـتعني منشـــآت البحث والتطوير التابعة لرشكة هانيويل يو أو يب بالمحطات 

التجريبية التابعة لرشكة وادي الظهران للتقنية الختبار تركيبات االمزتاز بهدف إزالة مركب كربيتيد 

الهيدروجـــني مـــن الغاز الطبيعي الذي يحتوي عىل ثاين أكســـيد الكربون.  أمـــا جرنال إلكرتيك، فهي 

تســـتخدم منشـــأتها البحثية لـــدى رشكة وادي الظهـــران للتقنية لطرح الكثري من احللول المســـجلة 

كرباءات اخرتاع، فضالً عن تقديم مادة الدورة المفقودة الثورية اجلديدة المستخدمة يف تقليل هدر 

اإلنتاج. 

2- التعاون مع رشكات محلية: 
تتعـــاون العديـــد مـــن واحـــات العلـــوم وأوديـــة التقنية مـــع رشكات محلية بهـــدف دعـــم الكفاءات 

والمواهـــب. فعـــىل ســـبيل المثال، تتعـــاون رشكـــة وادي الظهـــران للتقنية مع الرشكة الســـعودية 

العالمية للبرتوكيماويات (ســـبكيم) لتدشني مركز للتقنية واالبتكار "منار" الكائن يف وادي الظهران 

للتقنيـــة؛ ويتمثـــل الهـــدف مـــن هذا المركـــز يف بنـــاء وتطوير قـــدرات المواهب الشـــابة يف مختلف 

المجاالت المتنوعة، ومن ضمنها الذكاء االصطناعي، والربمجة، والطباعة ثالثية األبعاد، والروبوتات 

كمـــا يتعـــاون وادي الريـــاض يف جامعة الملك ســـعود مع رشكة ســـابك يف مركـــز متخصص لدعم 

اإلبتكار وتطوير المنتجات..
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3- تحقيق أثر اقتصادي:
 تســـعى واحـــات العلـــوم وأوديـــة التقنيـــة يف المملكة بفعاليـــة إىل تعزيز االقتصـــاد المحيل 

وتنويعه، باإلضافة إىل المســـاهمة يف تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. تشمل محفظة االستثمار 

اخلاصـــة برشكـــة وادي مكة ثالث رشكات ناشـــئة تعمل يف تقديم احللـــول يف مجال تقنيات 

التعليـــم. الرشكة األوىل هي رشكة "عقول إبداعية"، وهـــي منصة إلكرتونية تربط بني أولياء 

األمـــور والمستشـــارين الرتبويـــني، وتهدف إىل االســـتفادة من قدرات األطفـــال ومهاراتهم 

وتطويرهـــا. الرشكـــة الثانية هي رشكة "تمزي"، وهي منصـــة إلكرتونية تقدم محتوى تعليمي 

للطالب وتســـاعدهم يف اجتياز االختبارات والتقييمات الدراسية؛ والرشكة الثالثة هي رشكة 

"ســـيبويه"، وهـــي منصـــة تدريبيـــة تســـاعد األفـــراد الناطقني باللغـــة العربية عىل تحســـني 

مهاراتهـــم اللغويـــة وتطويرها عن طريق االســـتفادة من التقنيات احلديثـــة. عالوًة عىل ذلك، 

اســـتثمرت رشكـــة وادي مكة يف رشكـــة "مبيت"، وهي منصة تصل الباحثني عن ســـكن من 

احلجّاج والمعتمرين -سواء حمالت أم أفراد- بأصحاب المساكن احلاصلني عىل ترصيح توفري 

اإلســـكان يف مكّـــة المكرمـــة والمدينة المنورة، باإلضافة إىل اســـتثمارها يف رشكة "ســـارية" 

ç.المتخصصة يف تقديم خدمات المرشدين السياحيني للحجاج والمعتمرين
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الفرص
واالستنتاجات المستقبلية

تخضع منظومة االبتكار وريادة األعمال يف التعليم العايل يف المملكة العربية السعودية إىل 

تغيري رسيع ودينامييك حيث تعمل المبادرات احلالية والطموحات المســـتقبلية عىل تشكيل 

اتجاهـــه يف المملكـــة ممـــا يخلـــق مجموعة من الفـــرص الكبرية. كما تشـــهد المملكـــة حالًيا 

اهتماًما مزتايًدا من المواهب الشـــابة يف متابعة وظائـــف ومبادرات االبتكار وريادة األعمال 

المتخصصة، مدفوعة بالوعي الوطين المزتايد المدعوم من رؤية المملكة العربية الســـعودية 

٢٠٣٠ واليت تستننهض أيًضا اجلهات احلكومية لدعم المراكز الريادية اجلامعية مالياً ولوجستياً 

يف المملكة. ومن جانبها تواصل وزارة التعليم تعزيز برامج ومبادرات االبتكار وريادة األعمال 

المختلفة مثل التحول يف الرتكزي نحو شـــمول أوســـع لرائدات األعمال وتشجيع ودعم زيادة 

برامـــج ومبـــادرات ريادة األعمال اليت تهدف إىل تطوير مهارات الشـــباب والراغبني يف العمل 

احلر  يف المناطق والمدن. 

مـــن جانـــب آخر تلعب أوديـــة العلوم والتقنيـــة دورًا حيوًيا يف المملكة بدعمهـــا تحويل تركزي 

الدولـــة إىل اقتصاد قائم عىل المعرفة. وتعمل هذه األوديـــة كمحركات لدفع االبتكار وريادة 

األعمال إلطالق اإلمكانات الكاملة لمبتكرين ورواد األعمال.  ويجب أن تستمر أودية العلوم 

والتقنية يف لعب هذا الدور النشط يف االقتصاد المحيل ومواصلة توسيع األنشطة المتعلقة 

باالستثمار والشبكات وعقلية النمو وحجم االستثمار واحلوكمة وإدارة األداء.

ويف اخلتـــام، فقـــد تم مؤخرا إطـــالق مبادرات وتحســـينات طويلة األمـــد يف منظومة االبتكار 

وريادة األعمال يف التعليم العايل يف المملكة العربية الســـعودية. إذ بدأت اجلامعات والمراكز 

الرياديـــة و غريها من أصحاب المصلحة يف االبتكار وريادة األعمال يف التعليم العايل باتخاذ 

إجراءات الغتنام هذه الفرص واســـتثمار أنشـــطتها يف السوق. عىل الرغم من أنه يتعني بذل 

جهود كبرية من أجل جعل المملكة قادرة عىل المنافســـة يف الساحة الدولية األوسع يعكس 

التقـــدم يف قطـــاع التعليم العايل يف المملكة العربية الســـعودية الذي بـــدأ يظهر يف عدد من 

المـــؤرشات الدوليـــة المقارنة اليت تشـــري إىل زيـــادة االهتمـــام والرتكزي عىل االبتـــكار وريادة 

األعمال كركزية أساسية القتصاد المملكة يف المستقبل.
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تخضع منظومة االبتكار وريادة األعمال يف التعليم العايل يف المملكة العربية السعودية إىل 

تغيري رسيع ودينامييك حيث تعمل المبادرات احلالية والطموحات المســـتقبلية عىل تشكيل 

اتجاهـــه يف المملكـــة ممـــا يخلـــق مجموعة من الفـــرص الكبرية. كما تشـــهد المملكـــة حالًيا 

اهتماًما مزتايًدا من المواهب الشـــابة يف متابعة وظائـــف ومبادرات االبتكار وريادة األعمال 

المتخصصة، مدفوعة بالوعي الوطين المزتايد المدعوم من رؤية المملكة العربية الســـعودية 

٢٠٣٠ واليت تستننهض أيًضا اجلهات احلكومية لدعم المراكز الريادية اجلامعية مالياً ولوجستياً 

يف المملكة. ومن جانبها تواصل وزارة التعليم تعزيز برامج ومبادرات االبتكار وريادة األعمال 

المختلفة مثل التحول يف الرتكزي نحو شـــمول أوســـع لرائدات األعمال وتشجيع ودعم زيادة 

برامـــج ومبـــادرات ريادة األعمال اليت تهدف إىل تطوير مهارات الشـــباب والراغبني يف العمل 

احلر  يف المناطق والمدن. 

مـــن جانـــب آخر تلعب أوديـــة العلوم والتقنيـــة دورًا حيوًيا يف المملكة بدعمهـــا تحويل تركزي 

الدولـــة إىل اقتصاد قائم عىل المعرفة. وتعمل هذه األوديـــة كمحركات لدفع االبتكار وريادة 

األعمال إلطالق اإلمكانات الكاملة لمبتكرين ورواد األعمال.  ويجب أن تستمر أودية العلوم 

والتقنية يف لعب هذا الدور النشط يف االقتصاد المحيل ومواصلة توسيع األنشطة المتعلقة 

باالستثمار والشبكات وعقلية النمو وحجم االستثمار واحلوكمة وإدارة األداء.

ويف اخلتـــام، فقـــد تم مؤخرا إطـــالق مبادرات وتحســـينات طويلة األمـــد يف منظومة االبتكار 

وريادة األعمال يف التعليم العايل يف المملكة العربية الســـعودية. إذ بدأت اجلامعات والمراكز 

الرياديـــة و غريها من أصحاب المصلحة يف االبتكار وريادة األعمال يف التعليم العايل باتخاذ 

إجراءات الغتنام هذه الفرص واســـتثمار أنشـــطتها يف السوق. عىل الرغم من أنه يتعني بذل 

جهود كبرية من أجل جعل المملكة قادرة عىل المنافســـة يف الساحة الدولية األوسع يعكس 

التقـــدم يف قطـــاع التعليم العايل يف المملكة العربية الســـعودية الذي بـــدأ يظهر يف عدد من 

المـــؤرشات الدوليـــة المقارنة اليت تشـــري إىل زيـــادة االهتمـــام والرتكزي عىل االبتـــكار وريادة 

األعمال كركزية أساسية القتصاد المملكة يف المستقبل.
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