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” كفالة البحث العلمي في مصر ٢ ” وزارة البحث العلمي والتمويل الفعال

فـــــي الـــــعدد الـــــسابـــــق مـــــن الـــــنافـــــذة و 
تــحت عــنوان " كــفالــة الــبحث الــعلمي 
فـــــــي مـــــــصر " ، بـــــــدأنـــــــا فـــــــي تســـــــليط 
الـضوء عـلى الـجهات املـانـحة لـتمويـل 
الـــــبحث بـــــإعـــــتبار أن الـــــتمويـــــل يـــــمثل 
أحــد أهــم ركــائــز تــقدم الــبحث وصــوالً 

لتحقيق املرجو منه . 
تــــناولــــنا أكــــاديــــمية الــــبحث الــــعلمي و 
الـــتكنولـــوجـــيا بـــإعـــتبارهـــا املـــظلة ذات 
الـذراع األسـاسـية لـتمويـل الـعديـد مـن 
املشـــــــروعـــــــات و الـــــــبرامـــــــج الـــــــخاصـــــــة 
بــــاألبــــحاث الــــعلمية لــــكافــــة املهــــتمني و 
الـــــعامـــــلني بـــــالـــــجامـــــعات و املـــــراكـــــز و 

الهيئات البحثية . 
كـما قـامـت الـنافـذة بـإبـراز دور وزارة 
الـبحث الـعلمي فـيما قـامـت بـه بـالـبدء 
فــي تــنفيذ إســتيراتــيجيتها الــطموحــة 
لــــــــتعديــــــــل مــــــــسار أنشــــــــطة و تــــــــمويــــــــل 
الــبحث الــعلمي فــي مــصر بــدايــة مــن 
الــــــــــــــعام ٢٠٠٦ ملــــــــــــــواكــــــــــــــبة املــــــــــــــدارس 
الــــــــعلمية الــــــــدولــــــــية ، حــــــــيث إعــــــــتمدت 
الـوزارة مجـموعـة مـن الـبرامـج الـتابـعة 

لـها قـائـمة عـلى الـتمويـل املشـترك مـع 
مـــــع اإتـــــحاد و فـــــي غـــــيره مـــــن الـــــدول 
لـــــــدعـــــــم الـــــــبحث الـــــــعلمي فـــــــي مـــــــصر 
بـــــــــحيث تـــــــــقوم تـــــــــلك الشـــــــــراكـــــــــة عـــــــــلى 
الــــــــــبحث و الــــــــــتنمية و اإلبــــــــــتكار مــــــــــن 
خــالل مــا يــطلق عــليه بــرامــج الــتعاون 

الدولي . 
و إســتكماالً لــلجهات املــانــحة لــتمويــل 
الـــــــــــــــــبحث الـــــــــــــــــعلمي فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــصر ، 
نســتعرض فــي هــذا الــعدد جــزء مــهم 
مــــــن الــــــجهات املــــــانــــــحة ذات النســــــبة 
األكــــبر فــــي تــــمويــــل املســــتفيديــــن مــــن 
الـــــــــجهات الـــــــــتابـــــــــعة مـــــــــن املـــــــــراكـــــــــز و 
املـــــــــــــــعاهـــــــــــــــد و الـــــــــــــــهيئات الـــــــــــــــبحثية و 

الجامعات في مصر .
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STDF صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
فــــــي املــــــؤتــــــمر الــــــقومــــــي لــــــلبحث الــــــعلمي بــــــعنوان " إطــــــالق طــــــاقــــــات 
املـصريـني " والـذي أقـيمت فـعالـياتـه عـلى مـدار يـومـي السـبت واألحـد 
٢٤ – ٢٥ مــــن شهــــر مــــارس ٢٠١٨ والــــذي شــــرف بــــحضور ورعــــايــــة 
الـسيد / رئـيس الجـمهوريـة، أكـد الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / خـالـد عـبد 
الــــــــغفار – وزيــــــــر الــــــــتعليم الــــــــعالــــــــي والــــــــبحث الــــــــعلمي فــــــــي الــــــــعرض 
الــــــتقديــــــمي عــــــن أنشــــــطة الــــــوزارة أمــــــام الــــــسادة الــــــحضور عــــــلى أن 
صـــــندوق الـــــعلوم والـــــتنمية الـــــتكنولـــــوجـــــية يـــــعد مـــــن أهـــــم وأكـــــبر روافـــــد 
الــــتمويــــل لــــلبحث الــــعلمي فــــي مــــصر بــــإجــــمالــــي مــــيزانــــية عــــلى مــــدار 

عشرة سنوات بما يقارب من ٢ مليار جنيه. 
تـــوجهـــت الـــنافـــذة بـــالـــسؤال لـــلسيد األســـتاذ الـــدكـــتور / عـــماد الـــديـــن 
حـــجازي – املـــديـــر الـــتنفيذي لـــصندوق الـــعلوم والـــتنمية الـــتكنولـــوجـــية 

(STDF) عن تاريخ ونشأة الصندوق، فأجاب سيادته:

 
تاريخ ونشأة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  

بـــــــدأت وزارة الـــــــتعليم الـــــــعالـــــــي والـــــــبحث الـــــــعلمى فـــــــي عـــــــام ٢٠٠٦، 
مشــروعــاً طــموحــاً لــتعديــل مــسار أنشــطة الــبحث الــعلمى فــى مــصر، 
وقــــد نــــجحت الــــوزارة خــــالل عــــام ٢٠٠٧ فــــى إعــــادة هــــيكلة مــــنظومــــة 
الـــبحث الـــعلمى وذلـــك بـــإنـــشاء املجـــلس األعـــلى لـــلعلوم والـــتكنولـــوجـــيا 
بـموجـب الـقرار الجـمهوري رقـم ٢١٧ لـسنة ٢٠٠٧، و تـال ذلـك إنـشاء 
صـندوق الـعلوم والـتنمية الـتكنولـوجـية بـموجـب الـقرار الجـمهوري رقـم 
٢١٨ لـسنة ٢٠٠٧ ، عـلى أن يـكون الـصندوق هـو املـؤسـسة الـوطـنية 
الــتي تــكفل تــمويــل الــبحث الــعلمي لــتحقيق الــتنمية الــتكنولــوجــية مــن 
خـــــــــــالل األولـــــــــــويـــــــــــات الـــــــــــتي يحـــــــــــددهـــــــــــا املجـــــــــــلس األعـــــــــــلى لـــــــــــلعلوم و 

التكنولوجيا .
 

أمــــــا عــــــن األهــــــداف االســــــتراتــــــيجية لــــــلصندوق، فــــــيمكن 
تلخيصها فيما يلي:

طـــــبقاً لـــــلقرار الجـــــمهوري الـــــخاص بـــــإنـــــشاء الـــــصندوق، تـــــم تحـــــديـــــد 
خـــــــمسة اهـــــــداف رئـــــــيسية لـــــــلصندوق -تـــــــصب فـــــــى دعـــــــم االقـــــــتصاد 

الوطني القائم على املعرفة -وهي:

كــفالــة تــمويــل الــبحث الــعلمى والــتنمية الــتكنولــوجــية فــى إطــار •
األولــــــــــــويــــــــــــات الــــــــــــتي يحــــــــــــددهــــــــــــا املجــــــــــــلس األعــــــــــــلى لــــــــــــلعلوم 

والتكنولوجيا. 
دعم القدرات االبتكارية ملنظومة العلوم والتكنولوجيا.•
دعـــــــم الـــــــدورة الـــــــكامـــــــلة لـــــــلبحث الـــــــعلمي وتـــــــطويـــــــر املـــــــنتجات •

الــــوطــــنية الــــتي تــــعتمد عــــلى املــــعرفــــة والــــتكنولــــوجــــيا (أبــــحاث 
مــــــنشورة – بــــــراءات اخــــــتراع – نــــــماذج نــــــصف صــــــناعــــــية – 

منتجات). 
دعم نشر البيانات واملعلومات عن العلوم والتكنولوجيا. •
إجــراء تــقييم مســتمر ومــفصل ملــؤشــرات الــعلوم والــتكنولــوجــيا •

وبراءات االختراع وتأثير ذلك على االقتصاد القومي.

آلـــــــيات وبـــــــرامـــــــج تـــــــمويـــــــل صـــــــندوق الـــــــعلوم والـــــــتنمية 
التكنولوجية:

يـــقوم الـــصندوق بـــطرح مـــنح مـــختلفة عـــلى أســـاس تـــنافـــسي لـــضمان 
الـــــشفافـــــية والـــــكفاءة فـــــي اإلنـــــفاق، عـــــلماً بـــــان كـــــل حـــــزمـــــة مـــــن املـــــنح 
املـــــــــختلفة تـــــــــم تـــــــــصميمها لـــــــــتحقق أهـــــــــداف محـــــــــددة، حـــــــــتى يـــــــــتمكن 
الــــصندوق فــــي الــــنهايــــة مــــن دعــــم الــــدورة الــــكامــــلة لــــلبحث الــــعلمي و 
االبــــتكار تــــحقيقا لــــتكليفات الــــصندوق املــــنصوص عــــليها فــــي الــــقرار 
الجــــمهوري الــــخاص بــــإنــــشائــــه، و بــــذلــــك ومــــن خــــالل مــــختلف آلــــيات 
صـــــــــندوق الـــــــــعلوم والـــــــــتنمية الـــــــــتكنولـــــــــوجـــــــــية فـــــــــإن الـــــــــصندوق يـــــــــوفـــــــــر 
االســــتثمارات الــــالزمــــة لســــد الــــفجوة املــــوجــــودة بــــني الــــبحث الــــعلمي 
األكــاديــمي واحــتياجــات املــجتمع والــسوق (الــصناعــة)، كــما ال يــغفل 
الـــصندوق مـــن خـــالل املـــنح املـــختلفة بـــناء الـــقدرات الـــخاصـــة بـــاملـــوارد 
البشــريــة والــخاصــة بــاملــعامــل املــختلفة بــالــجامــعات واملــراكــز الــبحثية 

املصرية  
 

منح البحوث األساسية والتطبيقات 
وذلـك فـي مـجاالت (زراعـة – كـيمياء -فـيزيـاء -ريـاضـيات -الـجيولـوجـيا 
والـــــثروة املـــــعدنـــــية -عـــــلوم الـــــفضاء واالســـــتشعار عـــــن بـــــعد-الـــــغذاء – 
أحـياء – مـاء -تـكنولـوجـيا املـعلومـات واالتـصاالت -الـعلوم االجـتماعـية 
واإلنـسانـية -الـنقل واملـواصـالت – الـطاقـة – اإللـكترونـيات – الـبيئة -
الـتكنولـوجـيا الـحيويـة – الـنانـوتـكنولـوجـى – الـطب – الـصيدلـة -عـلوم 
الـبحار واملـحيطات -اإلسـتزراع الـسمكي -الـكيمياء الـحيويـة -الـعلوم 

البيئية -العلوم املستقبلية –امليكروبيولوجي.
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منح التعاون الدولي  
وذلــــك مــــن خــــالل الــــتعاون املشــــترك املــــصري مــــع كــــل مــــن الــــدول الــــتالــــية 
(الــــواليــــات املتحــــدة األمــــريــــكية – أملــــانــــيا – فــــرنــــسا – الــــيابــــان – كــــوريــــا 
الـــجنوبـــية – روســـيا – إيـــطالـــيا – األردن – أســـبانـــيا – الـــصني – جـــنوب 
أفــريــقيا – بــريــطانــيا " نــيوتــن / مشــرفــة " – بــاإلضــافــة إلــى الــتعاون مــع 
 Prima -Eranetmed – :دول االتــــحاد األوروبــــي مــــن خــــالل بــــرامــــج


.Leap Agri

منح التطوير واالبتكار  
فـي مـجاالت املـنح الـتالـية (مـنح تـنمية الـتكنولـوجـيا -االبـتكار -أسـتاذ لـكل 
مــــصنع -تــــلبية احــــتياجــــات املــــجتمع -التحــــديــــات الــــوطــــنية -املشــــروعــــات 


املشتركة بني الجهات البحثية -الحاضنات التكنولوجية.

منح بناء القدرات  
(مـنح الـسفر قـصيرة األجـل -مـنح دعـم ورش الـعمل -مـنح شـراء األجهـزة 
-املـكتبات الـرقـمية -مـنح إعـادة الـتوطـني -مـنح شـباب الـباحـثني -مـنح دعـم 


األبحاث) 

املنح املوجهة  
وهـــــي مـــــنح يـــــتم مـــــن خـــــاللـــــها دعـــــم وتـــــمويـــــل الـــــبحث الـــــعلمي فـــــي بـــــعض 
املــجاالت ذات الــبعد الــقومــي والــتي قــد يــشكل بــعضها جــزء لــيس بــالهــني 
مـــن التحـــديـــات الـــتي يـــواجـــهها الـــوطـــن ويـــشارك الـــبحث الـــعلمي فـــي حـــل 


مشكالتها والعمل على تطويرها وذلك في مجاالت:
(االلــتهاب الــكبدي الــوبــائــي -الــطاقــة الجــديــدة واملتجــددة -الــغذاء -تحــلية 


املياه -اإلستزراع السمكي -صناعة الدواء -تنمية سيناء)
أمــــا عــــن الــــتمويــــل املــــميز ذات الــــتمويــــل الــــعالــــي الــــذي يــــقدمــــه الــــصندوق 


للجهات العاملة في البحث العلمي فهو ما يطلق عليه:

منح مراكز التميز  
حــيث قــام صــندوق الــعلوم والــتنمية الــتكنولــوجــية بــتمويــل عــدد (٣١) مــركــز 
تـــميز عـــلمي مـــختلفي الـــتخصصات والـــعلوم عـــلى مســـتوى الجـــمهوريـــة، 

ويوضح الجدول التالي بياناً بمراكز التميز بالجهات العلمية املختلفة: 

حــــتى ٢٠١٧، قــــام مجــــلس إدارة صــــندوق الــــعلوم والــــتنمية الــــتكنولــــوجــــية 

بــاملــوافــقة عــلى تــمويــل ٢١٢٦ مشــروع بــإجــمالــي مــيزانــيات حــوالــي ١.٩ 

مـليار جـنيه، وقـد تـم بـالـفعل صـرف دفـعات مسـتحقة لـتلك املـشاريـع بـقيمة 

١.٠٩ مليون جنيه حتى العام املالي ٢٠١٧/٢٠١٦
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مما سبق يمكننا حصر إجمالي املشروعات املمولة كأعداد وبإجمالي مبالغ منصرفة فيما يلي:

املشروعات املقبولة للتمويل في إطار املنح املختلفة وقد بلغ عددها ٢١٢٦ مشروعاً مموالً.

أمـا عـن تـقييم الـجهات الـتي حـصلت عـلى أعـلى نسـبة تـمويـل ألبـحاث ومشـروعـات مـن الـصندوق عـلى مـدار 10 سـنوات فـيمكن أن نـحصرهـا بـالـبيان 

التالي:

أعلى ثمان جهات بحثية حاصلة على تمويل من خالل آليات ومنح الصندوق املختلفة

املنح

٢٠٠٨ - ٢٠١٧

عدد املشروعات املقبولة للتمويل
امليزانية املخصصة

(باملليون جنيه)

٤٥٣٤٠٩.٤٦منح البحوث األساسية والتطبيقات

٦٩٥٥٦٠.١٤منح بناء القدرات

٣١٢٥١.٨٢منح مراكز التميز

٦٦٣٣٠٢.١منح التعاون الدولي

٩٧١٢٧.٢منح التطوير واالبتكار

١٨٧٣٠١.٩٧املنح املوجهة

٢١٢٦١٩٥٢.٦٩اإلجمالي

الجھات 
المنفذة

منح البحوث األساسیة 
والتطبیقیة

اإلجماليالمنح الموجھةمنح التعاون الدوليمنح االبتكارمنح مراكز التمیزمنح بناء القدرات

عدد 
المشروعات 

المقبولة 

المیزانیة 
المخصصة 

(بالملیون 
جنیھ)

عدد 
المشروعات 

المقبولة 

المیزانیة 
المخصصة 

(بالملیون 
جنیھ)

عدد 
المشروعات 

المقبولة 

المیزانیة 
المخصصة 

(بالملیون 
جنیھ)

عدد 
المشروعات 

المقبولة 

المیزانیة 
المخصصة 

(بالملیون 
جنیھ)

عدد 
المشروعات 

المقبولة 

المیزانیة 
المخصصة 

(بالملیون 
جنیھ)

عدد 
المشروعات 

المقبولة 

المیزانیة 
المخصصة 

(بالملیون 
جنیھ)

عدد 
المشروعات 

المقبولة 

المیزانیة 
المخصصة 

(بالملیون 
جنیھ)

1-المركز 
القومى 
للبحوث

7667.827448.09430.702126.708225.722335.28280
234.3

2

2-جامعة 
3329.804075.93436.46715.135319.911828.03155القاھرة

205.2
6

3-جامعة 
1816.703431.73322.0022.82144.911618.198796.34اإلسكندریة

4-مركز 
البحوث 
الزراعیة

3939.95176.4613.0024.703513.16511.369978.63

5-جامعة 
76.032626.17220.0035.73196.6657.646272.23عین شمس

6-جامعة 
1814.071823.69219.7011.35183.1666.946368.91المنصورة 

7-جامعة 
1513.412623.8500.0022.1285.0244.285548.68أسیوط

8-مدینة 
األبحاث 
العلمیة 
والتكنولوجیة

1210.61811.58211.0832.52111.8043.974041.57
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وبــسؤالــنا عــن الــنتائــج الــتي تــعكس دور الــصندوق عــلى املــجتمع، أجــاب 

سيادته:
بــعض املؤشــرات والــنتائــج الــتي تــعكس دور الــصندوق واألثــر 

على املجتمع العلمى 
١١١ مشروع بناء قدرات-
بإجمالي ميزانيات حوالي ٤٤٠.٥٩ مليون جنيه-
مـــوزعـــة عـــلى املـــعامـــل املـــوجـــودة فـــى ٣٤ جـــهة بـــحثية فـــي مـــختلف -

أنحاء الجمهورية.

ونــظراً لــحاجــة املــعامــل بــالــهيئات لشــراء أجهــزة حــديــثة، كــان 

لـلصندوق دور فـعال فـي تـمويـل شـراء بـعض األجهـزة الـعلمية 

كما يلي:
األجهزة العلمية

 فــي املــتوســط نســبة مــن ٢٥% إلــى ٥٠% مــن مــيزانــيات كــافــة املــشاريــع 
البحثية املمولة من الصندوق تخصص لبند األجهزة

فـــي مـــجال املـــساهـــمة فـــي تـــكالـــيف الـــسفر لـــحضور فـــعالـــيات 

املؤتـــمرات وورش الـــعمل الـــدولـــية، كـــانـــت مـــساهـــمة الـــصندوق 

بنسبة ليست بالقليلة في هذا الشأن:

منح السفر
قـام الـصندوق بـدعـم أكـثر مـن ٣١٥ بـاحـث مـن خـالل مـختلف مـنح الـسفر 
املــتاحــة مــن خــالل آلــيات الــصندوق، بــإجــمالــي مــيزانــيات حــوالــي ٣٦.٦١ 
مـــليون جـــنيه (فـــضالً عـــن أن نســـبة ١٠% مـــن مـــيزانـــيات كـــافـــة املـــشاريـــع 
الـــبحثية املـــمولـــة مـــن الـــصندوق تـــخصص لـــبند الـــسفر، مـــع الـــتأكـــيد عـــلى 

استفادة شباب الباحثني من دعم الصندوق لهذا البند)

فــي مــجال دعــم إقــامــة ورش الــعمل بــالــهيئات الــعلمية نجــد مــا 

يلي:

ورش العمل

دعــم الــصندوق ٤٧ ورشــة عــمل مــن خــالل املــنح الــوطــنية أو مــنح الــتعاون 
الدولي، بإجمالي ميزانيات حوالي ٣.٤٠ مليون جنيه.

وعن أهم املخرجات البحثية الناتجة عن تمويل الصندوق:
١ – النشر العلمي 

مـــن ضـــمن مخـــرجـــات األبـــحاث الـــعلمية املـــمولـــة مـــن الـــصندوق، يـــأتـــي فـــي 

مـقدمـتها األبـحاث املـنشورة فـي دوريـات عـلمية عـاملـية مـصنفة، حـيث يـمكن 

تحديد نسب النشر العلمي في اآلتي:
نســبة ٦٦% مــن املــشاريــع املــنتهية أكــدت تــسجيل رســائــل عــلمية -

في إطار املشروع املمول وضمن مخرجاته.
فـي املـتوسـط فـي إطـار املشـروع الـبحثي الـواحـد يـتم تـسجيل عـدد -

٢ رسالة علمية.

٨٢% مــن املشــروعــات املــنتهية تســتطيع أن تــنتج نشــر عــلمي مــن -

مخرجات املشروع املمول.
فـــي املـــتوســـط فـــي إطـــار املشـــروع الـــبحثي الـــواحـــد يـــتم إنـــتاج ٣ -

ورقات بحثية منشورة.
٨٩% مــــن املــــشاريــــع املــــنتهية، تــــقوم بــــعرض مخــــرجــــات املشــــروع -

املمول في مؤتمرات.
فـــــي املـــــتوســـــط فـــــي إطـــــار املشـــــروع الـــــبحثي الـــــواحـــــد يـــــتم عـــــرض -

مخرجات املشروع في ٣ مؤتمرات. 
 

٢ – براءات االختراع:
قــام الــصندوق بــتسجيل ٦٥ بــراءة اخــتراع، وهــي مخــرجــات لــعدد •

٤٥ مشروع بحثي ممول من الصندوق.
حتى ٢٠١٥ تم منح الصندوق ٤ براءات اختراع.•
مــــساهــــمة الــــصندوق فــــي مشــــروع دعــــم مــــركــــز الــــنانــــوتــــكنولــــوجــــى •

بـــــــجامـــــــعة الـــــــقاهـــــــرة (بـــــــالـــــــتعاون مـــــــع ومـــــــساهـــــــمة كـــــــال مـــــــن وزارة 
االتــــــصاالت وشــــــركــــــة IBM) نــــــتج عــــــنها تــــــسجيل عــــــدد ٤٤ بــــــراءة 

اختراع.  
وفيما يلي رسم توضيحي لعدد البراءات في املجاالت 

املختلفة 

واستكماال ألهم املخرجات ذات األثر على املجتمع العلمي، 

نجد من أبرزها:

تـــطويـــر نـــموذج مـــصري لـــنظام طـــاقـــة شـــمسية مـــركـــزة، الســـتغالل الـــطاقـــة 

الشمسية حراريا (جامعة القاهرة)

 تـــــوطـــــني الـــــتكنولـــــوجـــــيا -نســـــبة مـــــرتـــــفعة مـــــن الـــــتصنيع املحـــــلى -ابـــــتكارات 

مصرية خالصة -(تم منح براءة االختراع)
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تـــطويـــر تـــكنولـــوجـــيا بـــناء جـــديـــدة مـــنخفضة الـــتكلفة صـــديـــقة لـــلبيئة (تـــم عـــمل 
وحـدة مـن خـالل املشـروع بـجامـعة الـقاهـرة (املـكتبة الـرقـمية) وتـم االتـفاق مـع 
مــحافــظة الــقاهــرة عــلى تــنفيذ بــعض املــبانــي بــمنطقة االســمرات بــاســتخدام 

تكنولوجيا املشروع

تطوير أطول ريش توربينات رياح من مواد مركبة بطول 25م 

 Changing Behavioral Aspects Leading to Hepatitis C
 Endemicity through Developing Educational and Multi-

 media Tools
حـيث أقـرت الـلجنة الـوطـنية ملـكافـحة الـتهاب الـكبد الـفيروسـي بـوزارة الـصحة 
إنـــجازات هـــذا املشـــروع املـــمول مـــن الـــصندوق فـــى مـــجال الـــصحة ومـــكافـــحة 
الــــتهاب الــــكبد الــــفيروســــي، حــــيث اســــتخدمــــت ثــــالثــــة مــــن االبــــحاث املــــنشورة 
عـاملـياً والـتي انـبثقت مـن نـتائـج املشـروع املـمول كـمرجـع ملـكون الـتواصـل فـى 
الخــطة االســتراتــيجية الــقومــية املــصريــة لــلقضاء عــلى االلــتهاب الــكبدي عــلى 

مدى السنوات املقبلة 

 

تــكنولــوجــيا مــصريــة خــالــصة «غــشاء الــتقطير لتحــلية املــياه»، حــيث أنــه ومــن 
خــــالل هــــذا املشــــروع يــــمكن إنــــشاء وحــــدة كــــامــــلة لتحــــلية مــــياه البحــــر بــــتكلفة 

حوالى5.70 (خمسة جنيهات وسبعون قرشاً) للمتر املكعب الواحد.

تـــقنية مســـتحدثـــة لتحـــلية مـــياه البحـــر بـــاســـتخدام األغـــشية الـــنفاذة املـــحتويـــة 
على األغشية السائلة ذات شعيرات مجوفة 

وهـــــي تـــــكنولـــــوجـــــيا غـــــير مســـــبوقـــــة فـــــى تحـــــلية املـــــياه بـــــتقليل الـــــطاقـــــة والـــــتكلفة 
املســتخدمــة، وبــساطــة الــتطبيق لــلحصول عــلى مــياه مــحاله بــدرجــة عــالــية ال 

تحتاج ملعالجة، وتعد هذه التقنية األرخص عاملياً فى تحلية املياه

Newsweek Magazine December 2014 Article on STDF 
Funded Light Dispersion Invention
تـــقريـــر مجـــلة Newsweek فـــى ديـــسمبر 2014 عـــن مشـــروع «إضــــاءة املـــنـاطـــق 
الــحضريــة الــكثـيفـة بــإعـــادة تــوجـــيه الــضـوء بــاســتخدام ألـــواح مــبتكرة» املــمول مــن 

الصندوق 

«تـــكنولـــوجـــيا لـــتدويـــر قـــش االرز إلنـــتاج لـــب ورق ومـــركـــزات اعـــالف وخـــالصـــة 

طبيعية تعمل كمبيد ليرقات الناموس واخرى تعمل كمبيد للقواقع»

حــيث تــم انــتاجــهم عــن طــريــق تــنفيذ وحــدة صــناعــية بــطاقــة تــدويــر ٢٠٠ طــن/

شهر (يمكن تكرارها) 

ويــسعى الــصندوق لنشــر تــلك الــتكنولــوجــيا بــالــتعاون مــع املــحافــظات املــنتجة 

لــقش االرز لــيجعل هــذه الــكيماويــات الــخضراء مــتوفــرة كــمدخــالت لــصناعــات 

اخــــرى، وتــــم تــــنفيذهــــا لــــصالــــح شــــركــــة شــــمال الــــصعيد، وجــــارى عــــمل وحــــدة 

أخرى بشركة ببلبيس 
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الــــنظام املــــتكامــــل ملــــراقــــبة الــــصحة، نــــظام يســــتقبل االشــــارات الــــحيويــــة مــــن 
املـــريـــض ومـــعالـــجتها وعـــرضـــها وتخـــزيـــنها مـــن لحـــظة وجـــود املـــريـــض بـــاملـــنزل 
وحــتى وصــولــه للمســتشفى، ويــمكن مــن خــاللــه مــعرفــة حــالــة املــريــض عــن بــعد 

 Biobusiness تم الترخيص بتطبيقه لشركة

تبنى تكنولوجيا اللحام الجديدة للتطبيقات الصناعية فى مصر:
تــم تــصميم وتــصنيع اول مــاكــينة لــلحام بــاالحــتكاك الــتقليبي فــى مــصر فــكرة 
مــــــصريــــــة، تــــــصميم مــــــصري، تــــــصنيع مــــــصري. تــــــقوم هــــــذه املــــــاكــــــينة بــــــلحام 
املــــعادن والســــبائــــك املــــختلفة فــــى الــــحالــــة الــــصلبة أي بــــدون حــــدوث انــــصهار 
لـــــــــلمعادن بـــــــــدون الـــــــــحاجـــــــــة الـــــــــى أي اضـــــــــافـــــــــات خـــــــــارجـــــــــية، مـــــــــميزات هـــــــــذه 

التكنولوجيا: 
وفــر تــصنيع املــاكــينة الــحالــية حــوالــي ٧٥% مــن ســعر شــراء مــاكــينة -

مشابهة 
تـــــتم عـــــملية الـــــلحام فـــــى الـــــحالـــــة الـــــصلبة، أي تـــــجنب املـــــعادن عـــــملية -

االنصهار والتجمد بالتالي يتم تجنب البخبخة والعيوب االخرى
توفير فى الوقت حيث يمكن لحام تخانات كبيرة من مسار واحد -
تــــتم عــــملية الــــلحام بــــشكل أوتــــومــــاتــــيكي وال تــــعتمد عــــلى مــــهارة فــــني -

اللحام 
الخواص امليكانيكية اعلى من نظيرتها بطرق اللحام االخرى -
تــــعتبر طــــريــــقة صــــديــــقة لــــلبيئة نــــظرا لــــعدم وجــــود أي انــــبعاثــــات اثــــناء -

اللحام او غازات 

إنــتاج جــنب شــيدر مــنخفض الــدهــن بــاســتخدام الــبادئــات املــنتجة لــلسكريــات 
العديدة والبادئات املساعدة 

إنـتاج جـنب شـيدر مـنخفض الـدهـن لـه صـفات حـسية وريـولـوجـية مـطابـقة لـتلك 
املــوجــودة فــي الــجنب الــشيدر الــكامــل الــدســم تــم انــتاجــه بــاســتخدام ســالالت 
مـن بـكتيريـا وأخـرى مـساعـدة فـي الـتسويـة هـذا بـاإلضـافـة الـي تـعديـل طـريـقة 
الـتصنيع الـتقليديـة. ومـن مـميزات هـذا االنـتاج انـه جـنب طـبيعي خـالـص حـيث 
ال يســـــتخدم فـــــى تـــــصنيعه أي إضـــــافـــــات صـــــناعـــــية مـــــثل بـــــدائـــــل الـــــدهـــــون او 

املثبتات او ليثسني الصويا. 

اخـتبار االمـتصاص املـناعـي(األلـيزا) لـبعض الـسموم الـبكتيريـا املنتشـرة فـى 
مصر

نـــتج عـــن هـــذا املشـــروع تـــكنولـــوجـــيا يـــمكنها الـــكشف الســـريـــع عـــن وجـــود أهـــم 
الــسموم الــبكتيريــا املنتشــرة فــى مــصر، مــما يــمكن مــن الــكشف الســريــع عــن 
فـــساد وتـــسمم األغـــذيـــة والـــكشف عـــن الـــسموم الـــبكتيريـــة وتـــشخيص حـــاالت 
الـتسمم الـغذائـي، عـلماً بـأن هـذه الـتكنولـوجـيا تـتميز بـالـدقـة فـى الـكشف ألنـها 
تحــدد كــمية الــسم الــبكتيري ونــوعــه وســرعــة الــكشف مــقارنــة بــالــطرق االخــرى 
املــــعروفــــة. يــــمكن اســــتخدامــــها فــــى املســــتشفيات ومــــراكــــز االبــــحاث ومــــراكــــز 
الــــسموم ومــــصانــــع االغــــذيــــة واملــــطاعــــم واملــــوانئ واملــــطارات وحــــمالت تــــفتيش 

وزارة الصحة

"اســــتغالل الــــطفالت الــــطبيعية فــــى مــــصر بــــدل مــــن حــــامــــض الــــكبريــــتيك فــــى 
تصنيع االسترات“ 

نـجح املشـروع فـى الـتوصـل الـى ثـالث طـفالت طـبيعية مـوجـودة بـكميات كـبيرة 
(٥٠ مـليون طـن) بـالـوادي الجـديـد يـمكن اسـتخدمـهم بـعد مـعالـجتهم بـطريـقة 
بـسيطة إلنـتاج االسـترات، مـما يـترتـب عـليه إمـكانـية تـغير عـملية االسـترة فـى 
مــصانــع الــحوامــديــة بشــركــة الــسكر والــصناعــات الــتكامــلية املــصريــة وإحــالل 
الـــــطفالت الـــــطبيعية املـــــصريـــــة كـــــعوامـــــل حـــــفازة بـــــدال مـــــن اســـــتخدام حـــــمض 
الـكبريـتيك املـركـز والـذي يـؤدى الـى مـشاكـل بـيئية وتـآكـل ملـعدات املـصنع، كـما 

يسبب وجوده فى املنتج الى العديد من املشاكل الصحية.
جـــارى دراســـة تـــمويـــل مـــرحـــلة تـــالـــية مـــن املشـــروع لـــتطويـــر الـــنموذج الـــنصف 

صناعي والذي من شانه ان يكون له فوائد اقتصادية وبيئية هامة. 
وأضــاف الــسيد األســتاذ الــدكــتور / املــديــر الــتنفيذي لــلصندوق، بــأنــنا نــتطلع 
إلــى زيــادة الــتمويــل للمشــروعــات الــهادفــة بــالــجهات الــبحثية املــختلفة واملــرجــو 
مـــنها تـــحقيق أعـــلى اســـتفادة ذات عـــائـــد عـــلى املـــجتمع تـــساهـــم فـــي تـــطويـــره 
ومــــعالــــجة مــــشكالتــــه ومــــواجــــهة التحــــديــــات الــــتي قــــد تــــعرقــــل مــــسيرة الــــتنمية 

القومية.



[ ! ]8

مـــــن املـــــالحـــــظ مـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق فـــــي هـــــذا 
الــعدد مــن الــنافــذة – ومــن األعــداد الــسابــقة 
– أنــــــــه كــــــــان مــــــــن الــــــــضروري وجــــــــود كــــــــيان 
بـــوزارة الـــبحث الـــعلمي يـــعد كـــوســـيلة هـــامـــة 
لــتحويــل شــعار " مــراكــز الــبحث والــجامــعات 
بـيوت خـبرة قـومـية " الـى حـقيقة مـلموسـة مـن 
خـالل صـيغة عـملية مـناسـبة كـإنـشاء جـهاز وطـني حـكومـي يجـمع بـني 
مـــــزايـــــا مـــــكاتـــــب الـــــخبرة الـــــخاصـــــة ومـــــرونـــــتها وبـــــني قـــــوة أجهـــــزة الـــــعلم 
والـــتكنولـــوجـــيا الـــقومـــية والـــثروات املـــتاحـــة فـــيها مـــن الـــخبرات البشـــريـــة 

والتجهيزات العلمية والفنية.
لـذا تـوجـهنا بـالـسؤال لـلسيد األسـتاذ الـدكـتور / محـمود حـسن رمـيح – 
املـــديـــر الـــتنفيذي لـــصندوق االســـتشارات والـــدراســـات والـــبحوث الـــفنية 
والـتكنولـوجـية لـكون الـصندوق هـو اآللـية املـنوط بـها تـحقيق الهـدف مـن 
الجـــــمع بـــــني الـــــبحاث واملخـــــرجـــــات الـــــبحثية إلـــــى واقـــــع يـــــمس ويخـــــدم 
بــــصورة مــــباشــــرة املســــتفيد الــــنهائــــي مــــن تــــلك األبــــحاث وهــــو تــــحقيق 
الـتنمية لـحياة املـواطـن املـصري، عـن تـاريـخ ونـشأة الـصندوق والهـدف 
مـــــن إنـــــشائـــــه وأهـــــم مـــــا تـــــم إنـــــجازه مـــــن أهـــــداف فـــــي ضـــــوء الخـــــطط 
املــــوضــــوعــــة وفــــقاً لــــرؤيــــة ورســــالــــة صــــندوق االســــتشارات ... فــــأجــــاب 

سيادته بالتالي:

تاريخ صندوق االستشارات ونشأته:
أنشئ صـــــــــــــــندوق االســـــــــــــــتشارات والـــــــــــــــدراســـــــــــــــات الـــــــــــــــبحثية والـــــــــــــــفنية 
والـــتكنولـــوجـــية الـــتابـــع لـــوزارة الـــبحث الـــعلمي بـــالـــقرار الجـــمهوري رقـــم 

٦٧ لسنة ١٩٨٨.

الهدف من إنشاء صندوق االستشارات:
كـان الهـدف مـن إنـشاء الـصندوق  تـأسـيس نـظام فـعلي يهيئ السـبيل 
إلــى تــعظيم اســتخدام املــوارد الــقومــية لــلعلم والــتكنولــوجــيا و االعــتماد 
عــلى الــذات مــن خــالل إرســاء قــواعــد املــمارســة الــفعلية بــصورة واقــعية 
وعــــــالــــــية الــــــكفاءة بــــــحيث يــــــكون اإلنــــــشاء فــــــعلياً بــــــغرض االســــــتشارات 
والــــدراســــات الــــفنية والــــتكنولــــوجــــية الــــالزمــــة لــــالســــتثمارات الــــصناعــــية 
وإعــــــداد دراســــــات الجــــــدوى الــــــفنية واالقــــــتصاديــــــة و تــــــطويــــــر الحــــــزم 
الـــتكنولـــوجـــية املـــتكامـــلة لـــنتائـــج الـــبحوث الـــتطبيقية وبـــراءات االخـــتراع 
املــــختلفة وإعــــدادهــــا  لــــلتطبيقات الــــصناعــــية املــــناســــبة وتــــكنولــــوجــــيات  
الـــبيئة  ومـــعالـــجة املخـــلفات وتـــدويـــرهـــا والـــتصميم  الـــهندســـي  والـــعمل 
عــــلى تــــطويــــر الــــتكنولــــوجــــيا املحــــلية و الــــتطبيقات الــــتكنولــــوجــــية الــــتي 
تــعتمد عــلى ربــط مــراكــز الــبحث الــعلمي والــجامــعات بــمواقــع اإلنــتاج 
والـــجهات املســـتفيدة مـــن خـــالل مجـــموعـــات عـــمل مشـــتركـــة وتـــطبيقات 

تــــكنولــــوجــــيا املــــعلومــــات املــــتقدمــــة فــــى املــــجاالت الــــهندســــية والــــزراعــــية 
والـــــبيئية والـــــثقافـــــية و دراســـــات االســـــتفادة مـــــن تـــــكنولـــــوجـــــيات تـــــولـــــيد 
وتــــــرشــــــيد الــــــطاقــــــة وتــــــقليل الــــــفاقــــــد وإدارة املشــــــروعــــــات الــــــبحثية ذات 
الــــطابــــع الــــقومــــى مــــتعدد الــــتخصصات.كــــما أن مــــن مــــهام الــــصندوق 
االســـــتعانـــــة بـــــاألســـــاتـــــذة املـــــتخصصني كـــــاســـــتشاريـــــني فـــــى املـــــجاالت 

السابق ذكرها من الجامعات واملراكز البحثية .

ماذا عن كيفية عمل الصندوق ووسائله لتحقيق أهدافه؟
أجــــاب الــــدكــــتور / محــــمود رمــــيح بــــأن الــــصندوق فــــى أســــاســــه تــــنظيم 
تخـــــطيطي وتـــــسويـــــقي وادارى ومـــــالـــــي يـــــتلقى املـــــشاكـــــل مـــــن الـــــعمالء 
ويــــصوغــــها فــــى شــــكل مشــــروعــــات تــــمويــــل بــــتعاقــــدات (وقــــد تــــمول فــــى 
أحـــــيان اســـــتثنائـــــية مـــــن الـــــصندوق ذاتـــــه) ويـــــكون لـــــها فـــــرق عـــــمل مـــــن 
الــــخبرات املحــــلية املــــتوافــــرة ويســــتعني بــــتجهيزات املــــؤســــسات الــــعلمية 
املــــتاحــــة ويــــتابــــع تــــلك املشــــروعــــات حــــتى تــــصل إلــــى مــــرحــــلة االنــــجاز 
للمخــرج الــرئــيسي أي الــناتــج املســتهدف ســواء كــان حــالً لــلمشكلة أو 

دراسة أو تكنولوجيا.
ولـــــــتحقيق ذلـــــــك كـــــــان مـــــــن األهـــــــمية إيـــــــجاد أســـــــلوب مـــــــتكامـــــــل وفـــــــعال 
لـــــــالتـــــــصال بـــــــالـــــــجهات املســـــــتفيدة مـــــــن جـــــــانـــــــب وبـــــــمؤســـــــسات الـــــــعلم 
والــــتكنولــــوجــــيا مــــن جــــانــــب آخــــر، مــــع تــــوفــــير املــــعلومــــات عــــن الــــخبراء 

والتجهيزات القومية بشكل موثق وسريع االسترجاع. 
وعـمالً عـلى سـرعـة تـلبية احـتياجـات الـعمالء وتـقديـم أفـضل الخـدمـات، 
تــــــــــم إنــــــــــجاز جــــــــــزء كــــــــــبير مــــــــــن مشــــــــــروع السجــــــــــل الــــــــــقومــــــــــى لــــــــــلخبراء 
واملســــتشاريــــن بــــاســــتخدام الــــحاســــب األلــــى وعــــلى أســــاس اســــتمارة 
مــوحــدة وبــذلــك يــمكن اســترجــاع الــبيانــات بــشكل يــتناســب مــع نــوعــية 
املشــروع وطــبيعة الــخبرات املــطلوبــة لــه بــطريــقة مــوضــوعــية وفــعالــة بــما 

يمكن من تكوين فرق من الخبراء املناسبني فى أسرع وقت ممكن.

(TTCSRF) صندوق االستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية
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نطاق الخدمات التي يقدمها الصندوق:
مــن الــنموذج الــسابــق يــتضح لــنا أن الــصندوق قــام بــتدشــني قــاعــدة بــيانــات 
تشــتمل عــلى الــخبرات املــتراكــمة مــن الــقوى البشــريــة مــن الــعلماء املــصريــني 
املــــتميزيــــن فــــي مــــجاالت عــــديــــدة تــــغطي كــــافــــة مــــناحــــي واتــــجاهــــات الــــبحث 

العلمي في مصر،
وهـــــو مـــــا يـــــنعكس بـــــالـــــضرورة عـــــلى اتـــــساق نـــــطاق الخـــــدمـــــات الـــــتي يـــــقدمـــــها 
الـــصندوق حـــيث يـــقدم مـــدى واســـعا مـــن الخـــدمـــات فـــى مـــختلف فـــروع الـــعلم 
والـــتكنولـــوجـــيا نـــتيجة العـــتماده عـــلى مـــختلف مـــصادر لـــلخبرة ويـــشمل نـــطاق 

الخدمات على وجه الخصوص املجاالت التالية:
تقديم املشورة الفنية فيما يختص بمشاكل اإلنتاج واالنتاجية.•
دراسات السوق.•
دراســــــات مــــــا قــــــبل االســــــتثمار شــــــامــــــلة دراســــــات الجــــــدوى وتــــــقيم •

املشروعات.
اختيار وتقيم التكنولوجيا.•
تطوير التكنولوجيا محليا وتنمية الحزم التكنولوجية املتكاملة.•
دراسة وتصميمات هندسية.•
نظم الهندسة البيئية ومعالجة واسترجاع املخلفات.•
دراسات نظم األمن الصناعي وتقييم ودرء املخاطر.•
النظم الزراعية.•
النظم املتكاملة وتخطيط املشروعات القومية.•
تقييم االستثمارات واألصول للمشروعات.•
دراسة البدائل.•
خدمات االستشارات الفنية واالقتصادية.•
التدريب الفني واإلداري للهياكل واإلداريات كافة.•

ويـكون الـعمل ضـمن نـطاق الخـدمـات فـي املـجاالت الـسابق ذكـرهـا 
طبقاً لرؤًى مستقبلية هي كاآلتي:

املـــساهـــمة فـــى تـــطويـــر وتحـــديـــث قـــطاعـــات اإلنـــتاج والخـــدمـــات مـــن •
 Best and Shelf) خـــالل نـــقل أفـــضل وأنســـب املـــعارف املـــتاحـــة

.(Know-how Of Practices
دعــــــم الشــــــركــــــات الــــــناشــــــئة لــــــتطويــــــر مــــــنتجات محــــــلية قــــــادرة عــــــلى •

املنافسة التكنولوجيا
تــــقديــــم الخــــدمــــات االســــتشاريــــة وإعــــداد دراســــات الجــــدوى الــــفنية •

واالقتصادية.
إنــــــشاء الــــــحاضــــــنات الــــــتكنولــــــوجــــــية لــــــتطويــــــر املخــــــرجــــــات الــــــبحثية •

(صــناعــات دوائــية – تــكنولــوجــيا املــعلومــات – تــكنولــوجــيا الــنانــو – 
الزراعات املتقدمة – الطاقة الجديدة واملتجددة).

تــطويــر تــكنولــوجــيات مــعالــجة املخــلفات الــسائــلة والــصلبة ومــجاالت •
هندسة البيئة

املـــــساعـــــدة فـــــى إنـــــشاء مشـــــروعـــــات الـــــطاقـــــة الجـــــديـــــدة واملتجـــــددة •
وخـاصـة الـطاقـة الـشمسية إلنـتاج الكهـربـاء مـن الـخاليـا الـشمسية 
والـــــطاقـــــة الـــــشمسية الحـــــراريـــــة وإنـــــتاج الـــــوقـــــود الـــــحيوي وتـــــعميق 

التصنيع املحلى للمعدات الالزمة لها.
تــــطويــــر بــــعض الــــصناعــــات الســــتغالل الــــثروات املــــعدنــــية وخــــاصــــة •

الــرمــال الــسوداء واســتخالص املــعادن الــنادرة وصــناعــات الــكولــني 
والبنتونيت والتيتانيوم وغيرها.

تطوير تكنولوجيات متقدمة لتحلية مياه البحر.•
الـتدريـب وتـنمية الـقدرات البشـريـة وإقـامـة املـؤتـمرات الـعلمية وورش •

العمل.
االســـــــــــتشارات والـــــــــــدراســـــــــــات الـــــــــــفنية والـــــــــــتكنولـــــــــــوجـــــــــــية الـــــــــــالزمـــــــــــة •

لالستثمارات الصناعية عبر الشبكة االلكترونية 
.On Line Consultation

الـــــتعاقـــــد مـــــع بـــــعض املجـــــموعـــــات االســـــتشاريـــــة األجـــــنبية لـــــتنويـــــع •
الخبرة بالصندوق.

اســـــتخدام الـــــصندوق كـــــآلـــــية جـــــيدة لـــــعمل االنـــــدمـــــاج بـــــني الـــــبحث •
العلمي والصناعة.

العمل على تسويق مخرجات البحث العلمى:•
عـمل مجـموعـات بـحثية وكـذلـك عـمل قـاعـدة بـيانـات لـلخبراء فـى ا.

كل مجموعة تخصصية.
عـــمل قـــاعـــدة بـــيانـــات لجـــميع املخـــرجـــات الـــبحثية يـــتم وضـــعها ب.

بصورة معينة على موقع الكترونى متعدد مراحل السرية.
عـمل أطـلس لجـميع املخـرجـات الـبحثية لـيوضـع أمـام متخـذي ت.

القرار (مجلس الوزراء -رئاسة الجمهورية-الجهات املعنية).
التركيز على التميز ورفع قدرات الصندوق فى املجاالت اآلتية:•

o دراســــــات الجــــــدوى وتــــــقييم اآلثــــــار الــــــبيئية ونــــــظم األمــــــن
الصناعي وتقييم درء املخاطر.

o تــــــطويــــــر الــــــتصميم الــــــهندســــــي لــــــلتكنولــــــوجــــــيات الــــــبيئية 
واملــــــعدات االســــــتثماريــــــة ومــــــكونــــــاتــــــها فــــــى الــــــصناعــــــات 

املختلفة كيميائياً (بترولية – زراعية – غذائية. إلخ) 
o نـــــقل وحـــــيازة الـــــتكنولـــــوجـــــيا واخـــــتيار وتـــــصميم وتـــــصنيع

بــــعض نــــماذج بــــراءات االخــــتراع الــــقابــــلة لــــلتطبيق عــــلى 
نطاق تجاري.

o الـــعمل عـــلى إيـــجاد آلـــيات فـــعالـــة فـــى الـــربـــط بـــني مـــراكـــز
تـــــــولـــــــيد الـــــــعلم والـــــــتكنولـــــــوجـــــــيا ومـــــــؤســـــــسات االســـــــتخدام 
لـــــــــــتعميق الـــــــــــتصنيع املحـــــــــــلي لـــــــــــلمعدات واآلالت وقـــــــــــطع 

الغيار.
تـــــعظيم االســـــتفادة مـــــن الـــــحضانـــــة الـــــتكنولـــــوجـــــية مـــــلك الـــــصندوق •

بــــــمديــــــنة ٦ أكــــــتوبــــــر فــــــى املــــــجاالت اإللــــــكترونــــــية وغــــــيرهــــــا وتــــــدعــــــيم 
مشروعات الصناعات الصغيرة.

ماذا عن مصادر التمويل للصندوق وموازنته؟
الــعوائــد املــباشــرة مــن حــصة الــصندوق نــتيجة لــلتعاقــدات املــباشــرة •

(اســـــــــتشارات – دراســـــــــات – مـــــــــؤتـــــــــمرات – ورش عـــــــــمل – دورات 
تــــدريــــبية – تــــسويــــق مــــنتجات) والــــتي ال يــــجب أال تــــقل عــــن نســــبة 

.%٢٠
الــتقدم بــمقترحــات مشــروعــات لــجهات الــتمويــل املــختلفة (صــندوق •

الــــعلوم والــــتنمية الــــتكنولــــوجــــية – مشــــروعــــات االتــــحاد األوروبــــي – 
صناديق التمويل املختلفة).

املـعونـات املحـلية واألجـنبية والهـبات والـتبرعـات الـتي يـقبلها مجـلس •
إدارة الــــصندوق (طــــبقا لــــلمادة ٣ مــــن الــــقرار الجــــمهوري رقــــم ٦٧ 

السنة ١٩٨٨ بإنشاء الصندوق).
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مـا هـي أهـم الـجهات الـتي تـتعاون مـع الـصندوق مـن الـجامـعات 
واملراكز البحثية؟

هـناك عـدد مـن مـراكـز ومـعاهـد الـبحوث وكـليات الـهندسـة والـعلوم بـالـجامـعات 
املختلفة مثل:

املركز القومي للبحوث •
مـركـز بـحوث وتـطويـر الـفلزات-مـركـز بـحوث الـطاقـة بـهندسـة الـقاهـرة •

-الهيئة القومية لالستشعار عن بعد 
معهـد تـيودور بـلهارس -بـرنـامـج تحـديـث الـصناعـة -مجـلس الـتدريـب •

الصناعي 
الهيئة العامة لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء•
جامعة القاهرة•
معهد بحوث البترول•
كلية الهندسة جامعة القاهرة•

وقـد أثـمر الـتعاون مـع بـعض الـجهات الـسابـقة عـن مخـرجـات مـؤثـرة 
ســنذكــرهــا لــلسادة الــقراء فــيما بــعد، ولــكن البــد أن يــتم الــتنويــه هــنا 
عـن أنـنا تـقدمـنا ملـكتب تـسجيل الـبراءات بـأكـاديـمية الـبحث الـعلمي 
بـــعدد ثـــالثـــة طـــلبات لـــبراءات اخـــتراع مـــختلفة حـــفاظـــاً عـــلى حـــقوق 
املــــلكية الــــفكريــــة لــــلصندوق والــــباحــــثني ذوي الــــخبرة فــــي الــــجهات 

التي أثمر التعاون معها عن التقدم بطلب تلك البراءات وهي:
طــــــلب بــــــراءة اخــــــتراع رقــــــم ٩٦/٧٠٦٥١ بــــــتاريــــــخ ١٩٩٦/٧/٨ عــــــن •

تــصميم وحــدة مــعالــجة ســوائــل الــصرف الــصحي بــأســلوب الحــمأة 
املنشطة بطاقة ٥٠٠م٣ / يوم.

طــــــلب بــــــراءة اخــــــتراع رقــــــم ٩٦/٧٠٦٥٠ بــــــتاريــــــخ ١٩٩٦/٧/٨ عــــــن •
تصميم وحدة معالجة وتنقية مياه مدمجة سعة ١٠م٣ / ساعة.

طـــــلب بـــــراءة اخـــــتراع رقـــــم ٦٠٥٦٩/٩٦ بـــــتاريـــــخ ٢٠/٦/١٩٩٦ عـــــن •
تـصميم وتـصنيع مـحارق مـتكامـلة لـنفايـات املسـتشفيات سـعة ٥٠، 

١٠٠ كجم
ويـتطلع الـصندوق إلـى زيـادة عـدد املخـرجـات الـبحثية الـناتـجة عـن 
قـيامـه بـالـدور الـذي أنشئ مـن أجـله لـدعـم الـبحوث الـعلمية وربـطها 
بـــاملـــجال الـــصناعـــي الـــتطبيقي، ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل ارتـــباط خـــطة 
الــــعمل املســــتقبلية لــــلصندوق بــــرؤيــــة وزارة الــــبحث الــــعلمي ضــــمن 

رؤية مصر ٢٠٣٠.

الخطة العامة للصندوق:
دعـــم الشـــركـــات الـــناشـــئة لـــتطويـــر مـــنتجات محـــلية قـــادرة عـــلى املـــنافـــسة ١.

التكنولوجية
تـــــــقديـــــــم الخـــــــدمـــــــات االســـــــتشاريـــــــة وإعـــــــداد دراســـــــات الجـــــــدوى الـــــــفنية ٢.

واالقتصادية
إنــشاء الــحاضــنات الــتكنولــوجــية لــتطويــر املخــرجــات الــبحثية (صــناعــات ٣.

دوائـــــية – تـــــكنولـــــوجـــــيا املـــــعلومـــــات – تـــــكنولـــــوجـــــيا الـــــنانـــــو – الـــــزراعـــــات 
املتقدمة– الطاقة الجديدة واملتجددة)

تـــــطويـــــر تـــــكنولـــــوجـــــيات مـــــعالـــــجة املخـــــلفات الـــــسائـــــلة والـــــصلبة ومـــــجاالت ٤.
هندسة البيئة

املـــساعـــدة فـــى إنـــشاء مشـــروعـــات الـــطاقـــة الجـــديـــدة واملتجـــددة وخـــاصـــة ٥.
الــــطاقــــة الــــشمسية إلنــــتاج الكهــــربــــاء مــــن الــــخاليــــا الــــشمسية والــــطاقــــة 
الـــشمسية الحـــراريـــة وإنـــتاج الـــوقـــود الـــحيوي وتـــعميق الـــتصنيع املحـــلى 

للمعدات الالزمة لها.

تــطويــر صــناعــات الســتغالل الــثروات املــعدنــية وخــاصــة الــرمــال الــسوداء ٦.
واسـتخالص املـعادن الـنادرة وصـناعـات الـكولـني والـبنتونـيت والـتيتانـيوم 

وغيرها.
تطوير تكنولوجيات متقدمة لتحلية مياه البحر.٧.
الــــتدريــــب وتــــنمية الــــقدرات البشــــريــــة وإقــــامــــة املــــؤتــــمرات الــــعلمية وورش ٨.

العمل.
تـــــــــنمية الـــــــــقدرات البشـــــــــريـــــــــة فـــــــــى الـــــــــصناعـــــــــات الـــــــــصغيرة واملـــــــــتوســـــــــطة ٩.

ومساعدتها على إنشاء وحدات بحوث وتطوير خاصة بها.
إنشاء وحدات اتصال ميداني   Out Reach لخدمة الصناعة.١٠.

هـــل هـــناك صـــور أخـــرى لـــلتعاون مـــع جـــهات غـــير تـــابـــعة لـــوزارة 
الـتعليم الـعالـي والـبحث الـعلمي .... ومـا هـو املـتوقـع تـحقيقه مـن 

مثل هذا التعاون؟
بــــالــــفعل لــــديــــنا مجــــموعــــة مــــن االتــــفاقــــيات والــــبروتــــوكــــوالت املــــوقــــعة مــــع جــــهات 
مــختلفة وعــديــدة فــي أكــثر مــن مــجال مــن املــنتظر أن نــجني ثــمار نــجاح هــذا 

التعاون مع تلك الجهات مثل:
بروتوكول تعاون مع وزارة االنتاج الحربي.•
بروتوكول تعاون مع وزارة النقل واملواصالت.•
بـــــروتـــــوكـــــول تـــــعاون ثـــــالثـــــي بـــــني وزارتـــــي الـــــبحث الـــــعلمي واالنـــــتاج •

الحربي ووزارة البترول.
بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية االجتماعية.•
بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة.•
بروتوكول تعاون مع شركة يسست الصينية•
بروتوكول تعاون مع البنك األهلي ملبادرة انجاز•
بــــــــروتــــــــوكــــــــول تــــــــعاون مــــــــع الــــــــبنك اإلفــــــــريــــــــقي إلنــــــــشاء الــــــــحاضــــــــنة •

التكنولوجية بالسادس من أكتوبر.
بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية•

العمل على تسويق بعض املنتجات األولية مثل اآلتي:

دهان كريستالي لألخشاب 
عــبارة عــن بــولــي اســتر مــعالــج كــيميائــياً ويــتم صــبه مــباشــرة عــلى الخشــب ثــم 
تـشعيعه بـالـشعاع الكهـربـائـي اإللـكترونـي (املعجـل اإللـكترونـي) ملـدة عشـرون 
ثـانـيه فـقط حـيث تـتمدد طـبقة الـبولـي اسـتر لـتعطى طـبقة بـلوريـة (كـريسـتالـيه) 
ذات أشــكال جــمالــيه المــعه كــاســره لــلضوء لــتعطى ألــوانــاً ضــوئــية مــثل الــلؤلــؤ 

حيث يمكن أيضاً إنتاج نوعية خاصة من األويما.
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Hard wax بدائل الرخام. الشمع الصلب
شـــمع صـــلب درجـــة انـــصهاره ١١٠ ْم لـــيعطي ســـيولـــه مـــثل الـــزيـــت حـــيث ▪

يـمكن إضـافـة املـواد املـالـئة إلنـتاج ألـواح وبـالطـات تشـبه الـرخـام أو صـب 
األشكال والتحف الديكورية. 

يـمكن زيـادة املـواصـفات املـيكانـيكية ودرجـة انـصهار املـنتج الـنهائـي إلـى ▪
١٨٠ ْم وذلـك بـمعالـجة املـنتج الـنهائـي بـالـشعاع الكهـربـائـي اإللـكترونـي 

(املعجل اإللكتروني). 
الشمع ليس له أضرار بيئية ويمكن إعادة تدويره.

بلوكات وبالطات مطاطية 
بــلوكــات وبــالطــات مــطاطــية بــأي حجــم أو سُـــــــمك مــن مخــلفات الــكاوتــشوك. - 
مـقاومـة لـلصدمـات. - عـازلـه لـلمياه. - قـابـلة لـلدهـان بـالـدهـانـات املسـتحلبة أو 
الـــــــبولـــــــي يـــــــوريـــــــثان. - يـــــــمكن اســـــــتخدامـــــــاهـــــــا كـــــــمصدات لـــــــلطرق واألرصـــــــفة 

وبالطات للمالعب الرياضية

الخشب املطاطي (صديق للبيئة)
بــــلوكــــات وبــــالطــــات خشــــبية مــــطاطــــية ▪

بــــأي حجــــم أو سُـــــــــمك. - مــــواد طــــبيعية 
وغــــــــــير صــــــــــناعــــــــــية وبــــــــــدون اســــــــــتخدام 

كيماويات. 
مـقاوم لـلصدمـات – عـازل لـلصوت – ▪

عـــــازل لـــــلمياه. - يـــــقبل جـــــميع عـــــمليات 
التشغيل مثل الخشب. 

يـــــقبل جـــــميع أنـــــواع الـــــلواصـــــق. - يـــــقبل جـــــميع أنـــــواع الـــــدهـــــانـــــات. - يـــــمكن 
اســتخدمــه داخــل املــنازل بــأمــان لــعمل األرضــيات وتــبطني الــحوائــط فــى غــرف 

األطفال للحضانات واملدارس واملستشفيات ومعامل اللغات

الجبيرة الصلبة 
مـــواد بـــولـــيمريـــه – مـــضادة لـــلمياه – خـــفيفة – سهـــلة الـــتركـــيب 

واإلزالة
جبيرة لألصابع – مرنه – خفيفة – ذاتية اللصق – مقاومة للمياه. ▪
يـتم لـفها بـالـيد بـطريـقة تـكراريـة فـوق بـعضها أو بـطريـقة مـغزلـيه فـوق ▪

بــــــــــعضها والــــــــــضغط بــــــــــالــــــــــيد 
إلتــــــــــــــــــمـام عــــــــــــــــــمـلـيـة الــــــــــــــــــلـصـق 

الذاتي.
يــــتم إزالــــتها بــــالــــيد مــــباشــــرة ▪

بـــدون مـــجهود-خـــالـــية تـــمامـــاً 
مــــــــــــــــن أي مــــــــــــــــواد ضــــــــــــــــارة – 
تســـــــــــتخدم مـــــــــــباشـــــــــــرة عـــــــــــلى 

الجلد.

الخشب الرغوي الخفيف

بوليمرات مقاومه لإلشعاع
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بوليمرات ملعالجة الشروخ
بوليمرات مطاطية للشروخ الشعرية (مركب واحد):•
اسمنت مطاطي للشروخ العميقة (مركبني)•
الصق بالضغط والحرارة •
الصق للورق على األسطح البالستيكية (على البارد)•
دهان مؤخر للحريق للخشب والحديد•
مانع للحريق لألقمشة واإلسفنج•
•Sandy Soil Stabilizer – مثبت للتربة الرملية

وفــيما يــلي صــور لــلنماذج األولــية لــكل املــنتجات الــسابــقة والــتي نــعمل عــلى 
تسويقها بعد اإلنتاج

وهـــناك الـــعديـــد مـــن االتـــفاقـــيات الـــجاري الـــعمل عـــلى تـــوقـــيعها وتـــفعيل الـــعمل 
بـها، ويـأتـي فـي مـقدمـتها بـروتـوكـول تـعاون مـع مـؤسـسة مـصر الـخير إلنـشاء 

.GRC ١٠٠ مدرسة بتقنية

واسـتكماال ألهـم أنشـطة صـندوق االسـتشارات الـفنية نـعرض عـلى 
سيادتكم التالي:

تدوير املخلفات:
جــــــاري صــــــياغــــــة مشــــــروع بــــــحثي عــــــن انــــــتاج وقــــــود بــــــترولــــــي مــــــثل •

الــبنزيــن والــسوالر مــن املخــلفات الــبالســتيكية وإطــارات الــسيارات 
بــــاســــتخدام الــــنانــــوتــــكنولــــوجــــى. وبــــالــــتالــــي التخــــلص مــــن املخــــلفات 
الــبالســتكية وإطــارات الــسيارات املســتعملة وتــحويــلها الــي مــصدر 
لـلطاقـة مسـتخدمـا تـقنية الـنانـو. وتـتركـز خـطة الـعمل عـلى اسـتخدام 
مـواد مـن الـنانـو لـها قـدرة فـائـقة عـلي الـتفاعـل والـتحويـل للمخـلفات 
الــــبالســــتكية وإطــــارات الــــسيارات الــــي وقــــود ســــائــــل ومــــن ثــــم يــــتم 
الـــتحول الـــي مشـــتقات الـــبترول مـــع الـــتركـــيز عـــلي وقـــود الـــسيارات 
(الــبنزيــن) والــسوالر. وذلــك فــى إطــار الــتعاون بــني الــصندوق وكــلية 
الـــــهندســـــة -جـــــامـــــعة املـــــنيا وجـــــارى تـــــوقـــــيع بـــــروتـــــوكـــــول تـــــعاون مـــــع 
الــــجامــــعة وبــــعض الشــــركــــات الــــصناعــــية بــــاملــــنيا (صــــناعــــة الــــورق-

واملوالس-األسمدة).
مشـروع تـطويـر وتـشغيل مـصنع دفـرة بـمحافـظة الـغربـية للمخـلفات •

للمساعدة فى حل تلك املشكلة القومية
الـــــتعاون مـــــع هـــــيئة املـــــجتمعات الـــــعمرانـــــية بـــــالـــــشيخ زايـــــد لـــــتقديـــــم •

االســــتشارات الــــفنية ملــــدفــــن مــــحافــــظة الــــغربــــية بــــمديــــنة الــــسادات 
وكذلك كيفية االستفادة من املخلفات الصناعية. 

صناعة أمن املعلومات
صــــناعــــة امــــن املــــعلومــــات كهــــدف وطــــني عــــن طــــريــــق اعــــداد كــــوادر •

مـتميزة فـى مـجاالت صـناعـة أمـن املـعلومـات مـن بـرمـجيات وتـطويـر 
وتـشغيل وتـأمـني كـافـة قـطاعـات األعـمال والـحكومـة بـمصر والـتوسـع 
الـجغرافـي لـشمل الـدول الـعربـية وقـارة افـريـقيا وأوربـا وخـلق فـرص 
اســتثماريــة مــصريــة ووظــائــف جــديــدة لــلمبدعــني فــى هــذه الــصناعــة 
الـــناشـــئة بـــمصر واملـــتقدمـــة عـــاملـــيا. كـــما ســـيشمل املشـــروع انـــتاج 
وتـــــــطويـــــــر الـــــــهادرويـــــــر الـــــــخاص بـــــــتلك الـــــــصناعـــــــة. تـــــــم عـــــــقد أولـــــــى 

الجلسات مع جهات التمويل (البنك األهلي – بنك مصر).

تطوير وحلول لبعض الصناعات القائمة:
جــــارى اعــــداد دراســــة عــــن مــــشاكــــل شــــركــــة كــــيما أســــوان لــــتقديــــر •

الحـلول الـخاصـة بـالشـركـة وذلـك نـظرا لـخبرة تـعامـل الـصندوق مـع 
الشركة.

جـارى الـتعاقـد عـلى تـصنيع محـطة تحـلية مـياه تسـتخدم لـألغـراض •
الصناعية لشركة سيناء للمنجنيز بمنطقة أبو زنيمه.

جــــارى الــــتعاون مــــع املــــهندس عــــبد الــــعزيــــز محــــمود كــــاســــتشاري •
لـتطويـر مـزلـقانـات خـط الـسكة الحـديـد ابـو قـير بـاإلسـكندريـة (وزارة 

النقل واملواصالت). 
عــــمل بــــيت خــــبرة لــــدراســــة الــــغرض االســــتراتــــيجى لــــتطويــــر قــــطاع •

الغزل والنسيج واملالبس التابع لوزارة قطاع االعمال.
تقديم دراسة لتطوير املجزر اآللي.•
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املشـروع الـقومـى إلنـتاج مشـروعـات قـادرة عـلى املـنافـسة لـتطويـر 
وتسويق منتجات محلية قادرة على املنافسة التكنولوجية.

تــــصميم وتــــصنيع جــــهاز طــــارد لــــلنامــــوس بــــالــــتعاون مــــع أحــــد 
املخترعني

فـكرة الـجهاز: الـجهاز يخـرج ذبـذبـات مـعينة، تـعمل عـلى إضـرار 
اإلبـرة الـتي تـساعـد الـبعوض عـلى مـص الـدمـاء مـن األشـخاص سـواء كـانـوا 

نائمني أو مستيقظني. ليال أو نهارا 
هــذا الــجهاز يــقوم بــعمل ذبــذبــة مــعينة تــمنع الــنامــوســة مــن شــم هــذه الــرائــحة 
فـال تنجـذب لهـذا الـشخص. ولـقد قـمنا بـإجـراء بـعض الـتجارب وكـانـت الـنتائـج 

مبهرة.

تـطويـر وتـصنيع مـاكـينة ج آر سـي بـالـتعاون مـع أحـد املـخترعـني 
مـــع تـــصنيع أعـــمدة انـــاره وأســـاس ومحـــطات أتـــوبـــيس ومـــساكـــن 

جاهزة من مخلفات الكرتون مع بعض االضافات 
GRC عـــبارة عـــن مجـــموعـــة مـــتكامـــلة مـــن املـــركـــبات املـــعتمدة عـــلى •

االســـمنت عـــالـــي األداء املســـلح بـــاأللـــياف الـــزجـــاجـــية ذات الـــقدرة 
الـــخاصـــة ملـــقاومـــة الـــقلويـــات مـــما يـــجعله قـــابـــل لـــلتطويـــع لـــيناســـب 

مجاالً واسعاً من التطبيقات
تتحمل إجهاد عالي يصل إلى ٥٠ نيوتن / مم.٢•
مــــادة مــــقاومــــة لــــالحــــتكاك والــــقلويــــات واألحــــماض وال تــــأثــــر بــــاملــــاء •

والرطوبة وأمالح البحر نظرا ألنها مادة إسمنتية.
مادة غير موصلة للكهرباء وعمرها الزمني ٥٠ عاما•
مادة عازلة للحرارة والصوت.•
لـقد تـم تـطويـر مـادة الـ GRC فـي الـقرن العشـريـن لـتكون الـبديـل •

عـــــن مـــــواد الـــــكساء الـــــكالســـــيكية والـــــطبيعية كـــــالحجـــــر والـــــرخـــــام• . 
مــــنتجات GRC صــــلبة ، خــــفيفة الــــوزن ، ســــريــــعة اإلنــــشاء ، ذات 

مرونة عالية ، سهلة املعالجة والنقل والتركيب صديقة للبيئة.

 تــطويــر وتــصنيع جــراب شــاحــن لــلموبــيل بــالــتعاون مــع بــعض 
املخترعني:

تــقوم الــفكرة حــول تــحويــل الــطاقــة الحــراريــة واملــيكانــيكية الــى طــاقــة كهــربــية 
حيث يتم تطوير جراب املوبيل العادي ليكون بديال للشاحن.

تـقديـم االسـتشارات الـفنية ملعهـد أمـراض الـعيون بـمقابـل 25 ألـف 
جنيها مصريا كل عام:

يـتم تـقديـم االسـتشارات فـى مـجال الشـبكات واالتـصاالت طـبقا لـلعقد املـوقـع 
بني الصندوق واملعهد.

تـطويـر بـعض خـطوط االنـتاج وتـدريـب الـعامـلني بـمصنع مـنجينى 
للحلويات:

تـــم تـــدريـــب الـــعامـــلني عـــلى تـــطبيق نـــظام األيـــزو وجـــارى االتـــفاق عـــلى تـــحويـــل 
بعض خطوط االنتاج اليدوية الى أتوماتيكية.

تطوير خطوط االنتاج بالشركة الشرقية للدخان:
يـقوم الـصندوق بـعمل تـطويـر لـبعض الخـطوط أو املـعدات نـظير مـقابـل مـادي 

باالشتراك مع أ.د/ محمد زكى جامعة القاهرة.

مشـروع الـعبقري الـعربـي بـالـتعاون مـع بـعض الـجهات بـالـدولـة (د 
حاتم زهران – الفنية العسكرية)

الـــرؤيـــة: مشـــــروع قـــــومـــــي يـــــسعى إلـــــى الـــــحفاظ عـــــلى أصـــــحاب املـــــواهـــــب 
والعقليات الفذة وتوفير البيئة الصالحة لتطوير ونمو ابتكاراتهم.

الـرسـالـة: تــعديــل الــقوانــني الــخاصــة بــالــتعليم وتــوفــير بــيئة اقــتصاديــة وعــلمية 
واجتماعية للمبدعني واملبتكرين الصغار كثروة بشرية

هو مشروع قومي يهدف إلى:
االكتشاف الدوري للعباقرة واملوهوبني من سن (٥-١٧) سنة.•
تـــــــصعيد أفـــــــضل هـــــــذه الـــــــعناصـــــــر بـــــــصورة دوريـــــــة وتـــــــبنيها عـــــــلميا •

واالستفادة منهم.
تـــــــأســـــــيس نـــــــظام تـــــــعليمي جـــــــديـــــــد يـــــــقوم عـــــــلى االســـــــتغالل األمـــــــثل •

للقدرات.
تــــقسيم هــــذه الــــعناصــــر حســــب املــــجال املــــميز فــــيه ووضــــعها عــــلى •

الطريق الصحيح.
تحقيق الدور الريادي ملصر كمركز لإلشعاع العلمي والفكري.•
إعادة اإلعالم املصري من خالل مادة علمية تربوية هادفة.•

مشــروع تــطويــر املــكامــير (بــالــتعاون مــع شــركــات الــقطاع الــخاص 
والصندوق االجتماعي):

املكمورة البناء:
هـي مـبنى يـعلو كـومـة الـتفحيم بـغرض تجـميع كـل االنـبعاثـات ويـتم مـعالـجتها 
عــــن طــــريــــق تــــكثيفها وحــــرق الــــناتــــج الــــنهائــــي وهــــو الــــغازات الــــضارة ويــــكون 
الحــرق كــامــالً فــي وحــدة حــرق الــغازات الــنهائــية وبــالــتالــي تــكون االنــبعاثــات 
صـديـقة لـلبيئة وال يـتم الـتدخـل فـي تـكنيك الـتفحيم الـداخـلي وهـو عـمل املـشغل 
لــلمكمورة ويــتم شــفط كــل االنــبعاثــات وتــكثيفها لــتسير فــي نــفس دورة أفــران 
الــــــتفحيم حــــــتى يــــــتم مــــــعالــــــجة االنــــــبعاثــــــات بــــــشكل عــــــلمي لــــــجعلها مــــــتوافــــــقة 
الشــتراطــات الــبيئة والــصحة املــهنية لــلعامــل وهــذا األســلوب فــضله كــثيراً مــن 

أصحاب املكامير.
ومــــازال الــــصندوق يــــعمل مــــن أجــــل تــــحقيق الــــغرض األســــاســــي مــــن إنــــشاؤه 
كـــكيان وطـــني يـــعمل عـــلى جـــعل مـــراكـــز الـــبحث الـــعلمي وهـــيئاتـــه عـــبارة عـــن 
بـيوت خـبرة عـلمية تـقدم االسـتشارات الـالزمـة بـغرض الـوصـول إلـى مخـرجـات 
بـــــــحثية ومـــــــنتجات ذات مـــــــكون مـــــــصري وبـــــــفكر وطـــــــني يـــــــعمل عـــــــلى وصـــــــول 

املواطن إلى أقصى درجات االستفادة من البحث العلمي ومخرجاته.



[ ! ]14

لــم يــعد دخــول الــعناصــر الــجامــدة إلــى الــحياة مــقتصرا عــلى الــكوابــيس إذ أصــبح بــإمــكانــنا الــسيطرة 
على العناصر بفضل ابتكار باحثني لجلد مرن يحول أي شيء إلى روبوت.

وصـمم بـاحـثون مـن جـامـعة يـيل األمـيركـية الجـلد اآللـي، بـالشـراكـة مـع وكـالـة اإلدارة األمـريـكية لـلمالحـة 
الـــــجويـــــة والـــــفضاء (نـــــاســـــا) ونشـــــروا مـــــقطع فـــــيديـــــو وبـــــحثًا عـــــن الـــــتقنية الجـــــديـــــدة فـــــي مجـــــلة ســـــايـــــنس 
روبـوتـيكس األمـريـكية، يـوم األربـعاء. ويـتكون الجـلد الـروبـوتـي مـن صـفائـح مـطاطـية مـدمـجة مـع زوج مـن 
الــــحساســــات واملحــــركــــات املــــيكانــــيكية. ويــــمكن لــــلفريــــق تــــوجــــيه الجــــلد بــــاســــتخدام جــــهاز تــــحكم، لــــجعله 
يـنقبض أو يـثبت أو يتحـرر، بـاإلضـافـة إلـى إمـكانـية لـف صـفائـح الجـلد حـول أي شـيء مـرن، لـلوصـول 

إلى مرحلة برمجته للتحرك.
وأظهـر مـقطع الـفيديـو الـتعريـفي عـملية لـف الجـلد الـروبـوتـي عـلى حـصان مـحشو، لـيعمد املـبتكرون إلـى 
تحـريـكه عـن بـعد لـيتمكن مـن املـشي بـبطء، ويـعمل بـاحـثو جـامـعة يـيل عـلى إنـجاز تـطبيقات عـملية أكـثر 
مـــن الجـــلد الـــروبـــوتـــي، إذ يـــمكن تـــطويـــر هـــذه الـــتقنية لـــتصبح قـــابـــلة لـــالرتـــداء، فـــتصبح ســـترة مـــصممة 

ملساعدة مرتديها على تحسني حركتهم،  وقد تكون مفيدة أيًضا في الفضاء الخارجي.
وقـال كـريـمر بـوتيجـليو الـباحـث املـشارك فـي الـدراسـة إن «أحـد أهـم األشـياء الـتي فـكرت بـها هـو أهـمية 
تـعدد الـوظـائـف، واسـتخدامـات الجـلد الـروبـوتـي فـي اسـتكشاف الـفضاء الـعميق حـيث تـصادف البشـر 

ظروف غير متوقعة، وهنا بإمكانك استخدام الجلد الروبوتي ملواجهتها.»

ابتكارات مشابهة
وال يُـعد االبـتكار الجـديـد األول مـن نـوعـه، إذ سـبق أن صـمم عـلماء مـن جـامـعة كـورنـيل واملعهـد اإليـطالـي 
لـــلتكنولـــوجـــيا فـــي بـــونـــتيديـــرا فـــي الـــعام ٢٠١٦، جـــلًدا روبـــوتـــيًا مـــشابـــًها، مـــكونًـــا مـــن أنـــواع مـــختلفة مـــن 
الــسيليكون وعــلى درجــة عــالــية مــن املــرونــة إذ يــمكن مــطه لخــمسة أضــعاف حجــمه األصــلي، وبــإمــكانــه 

تغيير لونه وتسجيل الضغط عليه.
ويـعمل الـعلماء عـلى تـطويـره لـتشمل اسـتخدامـاتـه مجـموعـة مـن الـتقنيات االسـتهالكـية الـقابـلة لـالرتـداء؛ 
مــثل الــساعــات املــرنــة واألذرع املــرنــة املــوصــلة للكهــربــاء وصــناعــة روبــوتــات قــادرة عــلى الــتمويــه، بســبب 
قــــدرتــــه عــــلى جــــعل الــــروبــــوت غــــير قــــابــــل لــــلتمييز عــــن بــــيئته. ويــــمكنه كــــذلــــك تــــعديــــل لــــونــــه لــــيبدو ودوًدا أو 

عدوانيًا. وهو مكون من ثالث طبقات أساسية من السيليكون املعدل ما يمنحه مرونة ونعومة فائقة.
وتــحتوي الــطبقة الــوســطى مــن الــسيليكون عــلى مــساحــيق فــوســفوريــة مخــلوطــة مــع الــسيليكون، تــتوهــج 
عــند مــرور الــتيار الكهــربــائــي عــبرهــا، مــا يــمنح الجــلد مــيزة تــغيير لــونــه بــإدخــال عــناصــر مــختلفة؛ مــثل 
الـنحاس لـجعله أزرق أو املـغنيسيوم لـجعله أصـفر، ولـتزويـد هـذه الـطبقة بـالـطاقـة غـلفها الـعلماء بـطبقات 
مـرنـة مـوصـلة لـلطاقـة الكهـربـائـية، لهـذا اسـتخدم الـفريـق تـقنية مـتقدمـة تـم تـطويـرهـا مـن قـبل الـباحـثني فـي 

جامعة هارفارد في أعوام سابقة وهي مادة هيدروجيل السيليكون.
وفـــي الـــعام ٢٠١٦؛ أطـــلقت شـــركـــة ويـــروبـــوت الـــناشـــئة فـــي املـــكسيك مشـــروعًــــا لـــتصميم ســـترة خـــارجـــية 
مــــعياريــــة، لــــتسهيل حــــركــــة الــــهياكــــل وتحســــني الــــقدرة الحــــركــــية والــــوظــــيفية لــــكبار الــــسن، وذوي الحــــركــــة 
املحـدودة بسـبب اإلصـابـات أو األمـراض، إذ يـمكن للسـترة الـروبـوتـية أن تـساعـد حـركـة املـفصل بـدعـمه 
مـيكانـيكيًا. فـهي تـمتاز بـنظام تـحكم فـريـد مـبني عـلى شـبكة مـن األقـطاب املـثبتة عـلى جـلد املسـتخدم، 

لقراءة اإلشارات من العضالت واملفاصل.
وتـوقـع الـباحـثون حـينها أن تـسهم الـتقنية أيـًضا فـي حـمايـة ورفـع فـعالـية الـعمال الـذيـن يـمارسـون الجهـد 
الـعضلي، أو اسـتخدامـها فـي الـتدريـبات الـريـاضـية عـالـية الـتقنية، وتـزويـد رواد الـفضاء بـها فـي ظـروف 

محاكاة الجاذبية املنخفضة.
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