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ومضات :

تنتهج الكثير من 

دول العالم المتقدمة 

أسلوب الشراكة ما 

بين القطاع الحكومي 

والخاص وأفراد 

المجتمع، في تحمل 

المسؤوليات تجاه 

الكثير من الجوانب 

في مناحي الحياة.

المسؤولية االجتماعية 

عملية تشاركية 

تعاونية مقسمة على 

القطاع الحكومي، 

والقطاع الخاص، وأفراد 

المجتمع، فكٌل عليه 

مسؤوليات، وواجبات، 

ومن خاللها تتحقق 

مصلحة المجتمع 

بشكل عام.

المسؤولية 

االجتماعية تجاه 

البحث العلمي، منه 

تنطلق التنمية، 

وتزدهر المجتمعات.

القطاع الخاص أول 

المستفيدين من 

نتائج البحث العلمي 

على المدى الطويل.

االستثمار في البحث 

العلمي ال يقل أهمية 

عن االستثمار في أي 

مجال آخر، والنهضة 

التي تنعم بها الدول 

المتقدمة هي نتيجة 

للتطور العلمي 

والمعرفي الذي وصلوا 

إليه.
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-  ما تم إنفاقه على البحث العلمي في اµعوام ما بين ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣ بلغ مقدراه ٥٧٫٧ مليار ريال، حيث إنه في عام ٢٠١٠ أنفق ما قدره  

١٢٫٢٥ مليار، وفي عام ٢٠١١ أنفق ما قدره ١٣٫٦٥ مليار، وفي عام ٢٠١٢ أنفق ما قدره ١٥٫٢ مليار، وفي عام ٢٠١٣ أنفق ما قدره ١٦٫٦ مليار.

-  متوسط نسبة ا¹نفاق الحكومي على البحث العلمي خالل اµعوام من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣ ال تتجاوز ٠,٦٥%.

ا�سؤولية اجت�عية للقطاع الخاص تجاه البحث العلمي
لمحة عن واقع البحث العلمي في

المملكة مقارنة ببعض دول العالم:

٢

نسبة ا¹نفاق على البحث العلمي في السعودية عام ٢٠٠٣ بلغ ٠,٠٦%، وتتالت هذه النسبة باالرتفاع حتى عام ٢٠١٣ حيث بلغت   -

. %٠,٨٢

- بعض الدول النامية قد يفوق إنفاقها على البحث العلمي بعض الدول المتقدمة، فنجد أن كوريا الجنوبية ُتقدر نسبة إنفاقها 

على البحث العلمي من ناتجها المحلي ٣,٧٤%، وسنغافورة ٢%.

-  أمريكا ُتقدر نسبة إنفاقها على البحث العلمي من ناتجها المحلي ا¹جمالي ٢,٧٧%، وفي اليابان ٣,٢٦%، وفي الصين ١,٨٤%، 

وفي المملكة المتحدة ١,٧٧%.
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البحث العلمي في المملكة العربية السعودية ورؤية ٢٠٣٠:

إن رؤية ٢٠٣٠ تهدف بشكل واضح إلى تقليص االعتماد على البترول وتنويع مصادر الدخل، والتحول إلى اقتصاد المعرفة.

هذا التحول لن يتحقق في جزء كبير منه إال من خالل البحث العلمي والنمو المعرفي.

قامت وزارة التعليم بتخصيص ٦ مليارات ريال ضمن إحدى مبادراتها في برنامج التحول الوطني لرؤية ٢٠٣٠ لتطوير البحث العلمي في 

الجامعات السعودية.

قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمواءمة وتطوير الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار في عام ٢٠١٦ لتواكب 

ة والعلمية بميزانية تبلغ ١٦ مليار ريال رؤية ٢٠٣٠، والتي تستهدف دعم وتوجيه البحث العلمي للعديد من المجاالت الِتَقِنيَّ

قامت وزارة التخطيط واالقتصاد با¹عالن عن خطة التنمية العاشرة وقد تضمنت استهداف المملكة العربية السعودية رفع حجم 

ا¹نفاق على البحث العلمي وتطويره من إجمالي الناتج المحلي بنسبة تبلغ ٢% بحلول عام ٢٠٢٥.
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تمويل البحث العلمي من القطاع الخاص في بعض الدول:

حرصت الحكومات في العديد من دول العالم وتحديدا المتقدمة منها على إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي.

يساهم القطاع الخاص في دعم وتمويل البحث العلمي بشكل كبير في العديد من دول العالم وهو ما توضحه ا¡حصائيات:

ففي دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية تزيد نسبة مساهمة القطاع الخاص في دعم وتمويل البحث العلمي عن ٧٠% من إجمالي حجم 

ا¹نفاق الكلي عليه، وكذلك يتم دفع ما يقارب ٧٥٪ من البحوث التطبيقية الطبية في الواليات المتحدة اµمريكية من قبل الشركات الخاصة، 

ففي عام ٢٠٠٩ أنفق القطاع الخاص في الواليات المتحدة اµمريكية ما قدره ٢٤٧٫٤ مليار دوالر على البحث والتطوير، وهو ما يمثل نسبة ٦٢% 

من حجم ا¹نفاق الكلي على البحث العلمي، بينما انفقت الحكومة الفيدرالية التي تمثل القطاع الحكومي في الواليات المتحدة اµمريكية ما 

قدره ١٢٤٫٤ مليار دوالر وهو ما يمثل نسبة ٣١% من إجمالي ا¹نفاق على البحث والتطوير، وفي عام ٢٠١٥ أنفقت الشركات الخاصة ٣٥٦ مليار 

دوالر على البحث والتطوير، وأما في كوريا الجنوبية ففي ٢٠١٤ تم إنفاق ما يقارب ٦٠ مليار دوالر على البحث والتطوير بشكل إجمالي، بلغ منها ما 

يقارب ٤٥ مليار دوالر من القطاع الخاص، وأما في بريطانيا فيساهم القطاع الخاص في دعم وتمويل البحث العلمي والتطوير بما تصل نسبته 

من إجمالي ا¹نفاق إلى ٦١%.

إيجاد تشريعات وبرامج لرفع كفاءة وتقنين وتنظيم دعم القطاع الخاص للبحث العلمي، فعلى سبيل المثال:

 (The Science Philanthropy Alliance) تم إنشاء التحالف الخيري للدعم العلمي

في الواليات المتحدة اµمريكية. 
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%٢٠١٠                  ٣٠

%٢٠١١                  ٤٩

%٢٠١٢                ٣٧
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واقع دعم القطاع الخاص للبحث العلمي في السعودية:

بلغت نسبة دعم القطاع الخاص من إجمالي حجم ا¡نفاق على البحث العلمي:
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شركة أرامكو السعودية: تأسيس (Fab Lab) الذي يهدف لدعم اµفكار والمشاريع العلمية في مجال التصنيع في جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن، وكذلك تأسيس مركزا للبحوث والتطوير بجامعة الملك عبداÔ للعلوم والتقنية، وتأسيس كرسي أرامكو السعودية 

للطاقة الكهربائية بجامعة الملك سعود، ودعم برنامج الباحث المتميز بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحوث.  

الشركة السعودية للصناعات ا¶ساسية (سابك): توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بهدف دعم 

مجاالت الهندسة والعلوم الكيميائية اµساسية والتطبيقية، ودعم برامج للمنح البحثية في بعض الجامعات كجامعة الملك سعود 

وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وجامعة الملك عبداÔ للعلوم والتقنية وجامعة اµمير سطام وجامعة جازان.

شركة االتصاالت السعودية: تأسيس معمل متخصص في كلية الهندسة بجامعة القصيم فكان اµول من نوعه على مستوى الجامعات 

السعودية، وإنشاء كرسي شركة االتصاالت السعودية في جامعة الملك سعود كأول كرسي متخصص من نوعه يتعلق بمجال االتصاالت 

وتقنية المعلومات، وإنشاء معملين في الجامعة أحدهما لالتصاالت والشبكات واÖخر للتصوير الكهرومغناطيسي وذلك بهدف االبتكار 

والبحث العلمي. 

شركة المراعي: بادرت الشركة بتبني جائزة وطنية سنوية ل×بداع العلمي، تهدف إلى دعم وتشجيع العلماء والباحثين والمخترعين في 

المملكة تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكذلك جائزة المراعي للطب البيطري بجامعة الملك فيصل.

ا�سؤولية اجت�عية للقطاع الخاص تجاه البحث العلمي
بعض أوجه الدعم المقدمة من القطاع

الخاص في مجال البحث العلمي:

١

٢

٣

٤

٦



شركة الراجحي: قامت شركة الراجحي من خالل ذراعها الخيري (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية) بدعم العديد من المبادرات 

واµنشطة العلمية، ومنها تخصيص برنامج لمنح ا¹ثراء المعرفي الذي يهدف لدعم المشاريع البحثية وا¹سهامات العلمية في قطاع 

التنمية، وكذلك قامت المؤسسة من خالل البرامج نوعية بتأسيس مركز بيت الخبرة للدراسات والبحوث االجتماعية في مدينة 

اµحساء، وكذلك قامت شركة الراجحي بتأسيس العديد من الكراسي البحثية في بعض الجامعات ومنها كرسي الراجحي µبحاث 

المرأة السعودية، وكرسي الراجحي لتطوير العمل الخيري.

شركة الجميح: قامت شركة الجميح من خالل ذراعها الخيري (مؤسسة آل الجميح الخرية) بدعم العديد من البحوث والمراكز 

العلمية واµنشطة العلمية بإنفاق بلغ حجمه خالل العشر سنوات الماضية ١٥ مليون ريال.

شركة بن الدن: قامت شركة بن الدن بتأسيس العديد من الكراسي البحثية في بعض الجامعات السعودية ومنها، كرسي المعلم 

محمد بن الدن ل×بداع وريادة اµعمال بجامعة أم القرى، وكرسي المعلم محمد بن الدن µبحاث الجودة وا¹نتاجية في قطاع ا¹نشاءات 

الهندسية بجامعة حائل.

الكراسي البحثية: بلغ عدد الكراسي البحثية في الجامعات السعودية ما قارب (٢٠٣) بحجم تمويل يقارب (٧٠٠) مليون ريال، تدعم 

مجال البحث والتطوير العلمي، تتراوح مدة العمل بها بين ثالث إلى خمس سنوات، وجميع تلك الكراسي دعمت من رجال أعمال 

وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص.

ا�سؤولية اجت�عية للقطاع الخاص تجاه البحث العلمي
بعض أوجه الدعم المقدمة من القطاع

الخاص في مجال البحث العلمي:
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مميزات دعم القطاع الخاص للبحث العلمي:

المساهمة بشكل 
فعال في رسم 

السياسات العامة 
تجاه العديد من 

المجاالت وتحديدا 
التنموية، ومساندة 

اتخاذ القرار فيما 
يخدم العملية 

التنموية.

التكامل والتعاون 
بين القطاع 

الحكومي والخاص 
لتحقيق النهضة 

المعرفية والتقنية.

المساهمة 
الفعالة في توطين 
التقنية والوصول 

لمرحلة توليد 
التقنية من خالل 

مخرجات 
ومنتجات البحث 

العلمي وبما 
يواكب احتياجات 
المجتمع، ويزيد 

من الفرص 
االستثمارية.

تجويد العمل في 
مجال البحث 

العلمي بسبب ما 
سيؤديه من ارتفاع 

لمستوى 
المنافسة بين 

الباحثين للحصول 
على الدعم من 
قبل الشركات 

والمؤسسات في 
القطاع الخاص.

الرفع من وتيرة 
الحراك العلمي 

والدفع لتأسيس 
المزيد من المراكز 

البحثية.

تحسين مستوى 
الكفاءة في االنفاق 
على مجال البحث 

العلمي.

يحقق التنمية 
البشرية للعاملين 
في المجال العلمي 
ويرفع من مستوى 
ا¹نتاجية والكفاءة 

لديهم.

يعزز التوجه إلى 
التخصصات 
الدقيقة في 

مجاالت العلوم 
بما يخدم 

مجاالت التنمية.

حل العديد من 
المشاكل 
المتعلقة 

بالصناعة وا¹نتاج.

المميزات
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من أهم التحديات هي، التحول من مرحلة المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص تجاه البحث العلمي، لمرحلة االعتماد والتكامل بين القطاع الخاص، 

وتحديدا القطاع التقني والصناعي، وبين البحث العلمي. وذلك يتطلب العديد من المبادرات والجهود المرتبطة بجانب السياسات، والتوعية، والشراكة 

الحقيقية بين القطاعات المعنية، ورفع مستوى الثقة بينهما، وتحديد اµولويات المرحلية على المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد، وتهيئة البيئة 

المناسبة لتحقيق اµهداف المرجوة، لضمان االستدامة في هذا المجال.

التحديات واالقتراحات:

وفي ضوء ما سبق يقترح تبني العمل على اÖتي:
عقد ورش عمل تتبناها الجامعات السعودية، بحيث يكون المستهدف بها الشركات والمؤسسات الصناعية والتقنية الكبرى العاملة في المملكة 

العربية السعودية، وذلك بهدف توعيتهم تجاه أهمية البحث العلمي، والفوائد التي يمكن أن تنعكس على مجاالت عملهم وإنتاجيتهم، وعلى 

االقتصاد والتنمية بشكل عام.

تعزيز الثقة تجاه مجال البحث العلمي، وذلك من خالل بناء لوائح وسياسات تضمن جودة مخرجات البحوث العلمية.

حث ودفع اµكاديميين في الجامعات السعودية للحصول على تمويل ودعم لبحوثهم من خالل عقد شراكات مع بعض الجهات في القطاع الخاص، 

وتبني نظام للحوافز في الجامعات بهدف تعزيز هذا التوجه.

عقد شراكات واتفاقيات تعاون بين القطاع الخاص ومراكز بحوث عالمية أو شركات عالمية لديها تجربة في تأسيس مركز بحثي خاص بها.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة يتم من خاللها رصد نشاط البحث العلمي المعتمد على القطاع الخاص.

 العمل على بناء استراتيجية وطنية شاملة تهدف لرسم خارطة طريق واضحة للقطاع الخاص تجاه البحث العلمي.
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