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Forward

This report is the outcome of a UN Development Account (DA) project on “Establishment of National Technology 
Transfer Offices (NTTO) in Selected ESCWA member countries (Egypt, Lebanon, Morocco, Mauritania, Tunisia, and 
Oman)”. The project aims to enhance national innovation system capacity through updating related legislations, 
policies; and the establishment of National Technology Transfer Offices (NTTO) linked to universities and research 
institutions facilitating the partnership among the research community, economic development sector, industry, and 
relevant governmental actors. 

Starting in July 2015, Science, Technology Development and Innovation Landscape Maps in Egypt, Lebanon, 
Morocco, and Tunisia were developed. Commissioned studies identified legislative gaps and needs in the national 
and institutional relevant policies with present challenges and opportunities. Additional targeted studies introduced 
recommendations towards addressing the weaknesses in such policies and legislations, in addition to proposing a 
road map towards effective implementation. 
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Chapter 1

National Innovation System in Morocco

Introduction 

Globalization calls for competitiveness. Now more than ever, technology transfer and innovation are important to 
the development and competitiveness of Morocco, a country with limited natural resources and manufacturing 
capabilities. Economies that are based on research and development (R&D) and on technology transfer (TT) create 
much more added-value, and generate more high-level and sustainable jobs; companies that are research inspired 
with products that result from a TT process have higher survival rate and much greater exit ratio and value.

TT and valorization is a complex process, requiring different skills, expertise, and resources at each phase along its 
value chain. The degree of this complexity changes from technology to another, and from field to another, making the 
management of TT process at the national level a fairly complicated issue, often overlooked despite its importance 
to development and sustainability.

To better understand the TT ecosystem in Morocco, its capacities and flaws, and its impact on the industrial and 
commercial competitiveness of the country, this chapter analyses the entire value chain of TT. It covers the main 
stakeholders from each TT category, their roles, and how they serve the ecosystem. 

The chapter includes a descriptive review of the available national innovation system (NIS) various components, 
highlights the industrial and commercial competitiveness needs from R&D, and analyses the national Science, 
Technology and Innovation (STI) capacity and gaps for commercialization of research outcomes. It will support the 
National Stakeholders Workshop.

Approach

To analyze the value chain of TT in Morocco, STI categories covering the entire ecosystem are first presented, along 
the main stakeholders in each category. Deep-dive analysis is then performed on a set of stakeholders from each 
category to better appreciate their role and impact on the ecosystem. Information was obtained through analyzing a 
number reports and studies, and direct meetings and interactions with stakeholders in each category. 

Conclusions are then derived with regards to the efficiency of the entire TT value chain, capacity and gaps for 
commercialization of research outcomes, and the contribution of each STI category to the national industrial and 
commercial competitiveness.

1. National Science, Technology, and Innovation System

STI categories, and stakeholders within each category are interconnected and overlap with each other respectively. In 
addition, many stakeholders belong to more than one STI category as they play different roles within the ecosystem. 
For simplicity, this Chapter covers categories and stakeholders separately, and each stakeholder is only associated 
with one category. 

The STI categories are: Academia; Research and Development Institutions; STI Related Ministries and Governance; 
STI Support; and Industrial and Business Sectors
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1.1 Academia

1.1.1 Public Universities

There are fifteen public universities in Morocco. Twelve universities are under the management of the Ministry of Higher 
Education, Scientific Research, and Training Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Formation des Cadres (MESRSFC), and are subject to the financial control of the Ministry of Economy and 
Finance (MEF). 

All these universities have a number of science, engineering, and technology establishments with research structures 
and platforms, including many research laboratories. In addition to teaching, professors are also involved in research 
at the national and international levels. Doctorate students represent the majority of researchers within these 
establishments. 

The 12 MESRSFC universities group 125 institutions, classified into two categories:

Establishments with open enrollment:

- Faculties of Law, Economics, and Social Sciences

- Faculties of Literature, Arts and Humanities

- Sciences Faculties

- Multidisciplinary Faculties

Establishments with selective and regulated enrollment:

- Schools of Medicine and Pharmacy

- Schools of Dentistry

- Schools of Engineering

- Schools of Science and Technology

- National Schools of Business and Management

- Ecoles Normales of Higher Education

- Colleges of Higher Education in Technology

- Schools of Higher Education in Technology

- Schools of Education

University Al Quaraouiyine - Fès

Known as the oldest operating university in the world, scientific research at Al Quaraouiyine University focuses on the 
science of religion and the history of Islamic ideology and civilization. The University is under the trusteeship of the 
Ministry of Habous and Islamic Affairs.

Al Akhawayn University - Ifrane

Al Akhawayn University in Ifrane is the only independent, public, not-for-profit, university in Morocco, administered 
by a Board of Trustees.  The University has three schools: School of Science and Engineering, School of Humanities 
and Social Sciences, and School of Business Administration. The University promotes graduate and undergraduate 
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research, believing that it is an important part of the Liberal Arts model, and directly supports faculty research through 
University Research Grants and the Presidential Innovation Fund. Moreover, the University established research 
centers, which actively contribute to the mastery of knowledge and of new technologies, emphasizing scientific 
research in areas of strategic importance to the national economy.

Euro-Mediterranean University of Fès - Fès

Euro-Mediterranean University of Fès (UEMF) is under the Honorary Presidency of His Majesty King Mohammed VI. 
Created in November 2012, its mission includes the development of academic partnerships in the Euro-Mediterranean 
region, education, and high-level research. UEMF is inspired by the core values of Fès and Morocco in terms of 
openness, tolerance, and diversity to build a regional cooperation platform based on excellence in teaching and 
research on topics of interest to Morocco and to the Euro-Mediterranean region. UEMF has a School of Engineering 
and Architecture, and a School of Humanities and Social Sciences.

1.1.2 Private Universities, Institutions and Foundations

Morocco saw the emergence of many private universities and private higher education institutions and foundations, 
and the development and modernization of existing ones, covering many specialties and areas of studies. There 
are about 175 private higher education institutions in Morocco. They are not all recognized by MESRSFC, and their 
statuses range from for-profit to not-for-profit, and from fully recognized by MESRSFC with diplomas equivalent to 
those of public universities, to no specific recognition. With the exception of a few well-funded ones, most of these 
private universities are not research and innovation focused, and do not contribute to TT.

1.1.3 Engineering Schools

There are over 20 engineering schools in Morocco. Most engineering schools are under the management of the public 
universities, with the exception of a few that are under the trusteeship of different ministries. These engineering 
schools were historically concentrated on teaching specialties and focused research in areas related to the ministries 
that finance them, but most have evolved to becoming multidisciplinary engineering schools with diverse research 
areas. It is widely accepted that the engineering schools network contributes significantly to TT in Morocco.

1.1.4 Hassan II Academy of Sciences and Technology 

Created in 2006, and placed under the guardian protection of the head of state, the Hassan-II Academy of Science and 
Technology has the mission of promoting and developing scientific and technical research, contributing to setting the 
general orientations for scientific and technological development, funding scientific and technical research programs, 
and contributing to the integration of scientific and technical research in the national and international socio-economic 
environments. It is very clear from its mission that the Academy is an important stakeholder covering a large spectrum 
of the TT value chain. 

1.2 Research and Development Institutions

1.2.1 Introduction

Morocco has a wide network of research institutions and centers, covering different disciplines and specialties from 
social sciences and humanities, to pure sciences and technology. A few of these research institutions and centers 
are stand-alone organizations, but most of them belong to universities, ministries, government agencies, and state-
owned corporations.
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The mission of most of these organizations is to link research to industry, and to finance research projects, covering 
important elements of TT. The fact that these R&D institutions and centers are sector specific makes them efficient 
at linking all stakeholders; however, the fact that these research centers are industry specific leaves a number of 
industries not well covered in terms of TT and ties between research and the industry. In addition, the private sector 
remains a small player in research activities with the exception of mining and pharmaceutical industries.

Generally, agronomy, phosphates and mining are better structured along the value chain of research and TT, due 
to the impact these sectors have on the national economy, and to the importance given to them in the country. 
More recently research establishments emerged supporting new sectors, including renewable energies and new 
technologies, building strong ties between research and the industry.

An introduction to some public research institutions with significant impact in the development of their perspective 
sectors follows. 

1.2.2 National Fisheries Research Institute

The National Fisheries Research Institute Institut National de Recherche Halieutique (INRH) is the main player 
in fisheries research, with a mission is to carry the national fisheries strategy in terms of scientific research and 
innovation, through conducting studies and research in the fields of fisheries and oceanography. 

1.2.3 National Institute of Agronomic Research

The National Institute of Agronomic Research Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), is the leading 
research institution for agricultural development. INRA operates through ten regional agricultural research centers, 
with 23 experimental areas covering the various agricultural systems in the country. INRA develops research 
partnerships with national and international organizations, the public and private sectors, and with Non-Governmental 
Organizations.

1.2.4 Solar Energy and New Energies Research Institute

The Solar Energy and New Energies Research Institute Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies 
Nouvelles (IRESEN) is an organization dedicated to R&D, with a mission to take R&D in applied sciences to nationwide 
scale, to innovate, to encourage university-industry partnerships, and to finance and manage research projects. The 
institute is working on translating the national solar and renewable energy strategy into R&D projects, through setting 
mechanisms to finance and coordinate research projects carried out by research institutions and industry.

1.2.5 National Centre for Nuclear Energy, Science and Technology

The National Centre for Nuclear Energy, Science and Technology Centre National de l’Energie des Sciences et des 
Techniques Nucléaires (CNESTEN) is a state owned institution with legal and financial autonomy, operating under 
the control of the Ministry of Energy, Mines, Water and Environment. CNESTEN was established in 1986 to promote 
the applications of nuclear science and technology in the country. Its mission includes performing scientific R&D in 
nuclear science and technology, and promoting their applications in social and economic sectors. CNESTEN manages 
R&D programs in many areas including health, water, climate, agriculture, and material science.

1.2.6 Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research

The Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research (MAScIR) is a scientific and technical 
research organization, created in 2007 with the task to promote scientific and technological research and development. 
MAScIR is focused on the valuation of R&D through bringing its expertise and know-how to industrial partners. 
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The organization is active in six research sectors, organized into three divisions: biotechnology, microelectronics, 
and nanomaterials. MAScIR has succeeded in bringing to market several innovative products through commercial 
licensing to industrial and commercial partners, and through start-ups creation, giving the organization a credibility 
with industry, and the leverage to attract industrial partners nationally and internationally.

1.2.7 OCP Group R&D

OCP Group Office Chérifien des Phosphates, the national phosphates company, is a global leader in the phosphate and 
phosphate derivatives markets. OCP is integrated across the entire phosphate value chain: extracting, transforming, 
marketing and selling phosphate and its derivatives, phosphoric acid and fertilizers. It is the world’s largest exporter 
of phosphate rock and phosphoric acid, as well as one of the world’s largest producers of fertilizer. 

With more than 170 researchers, OCP R&D organization is one of the largest R&D groups in Morocco. The R&D 
organization was a stand-alone center and but got integrated into OCP. R&D at OCP fully covers the Group’s integrated 
industrial value chain, from geology to the end products. Its mission is to drive innovation in the phosphate industry, 
to develop new products and technologies and create value and support OCP Group leadership, and to improve OCP’s 
operations, performance and enhance OCP technological capacity.

OCP’s R&D is based on three different initiatives. The first initiative is Operational R&D, linked to the production and 
industrial processes. It aims to improve production performances, particularly in terms of efficiency, protection against 
corrosion of equipment facilities and energy efficiency. The second initiative, known as R&D of Differentiation, refers 
to continuous research on product quality enhancement to improve our competitive positioning in the market. And 
the third initiative is Disruptive Research. It strives to develop new, niche products and innovative technologies with 
an unwavering focus on eco-design. The scope of OCP R&D covers the entire value chain of OCP, including geology, 
mining, materials, phosphate beneficiation and treatment, sulfuric and phosphoric acid, new products development, 
and fertilizer and fertilization. 

1.3 STI Related Ministries and Governance

1.3.1 Introduction 

MESRSFC is the main ministry governing STI organizations in Morocco. STI activities are either directly managed by 
MESRSFC, or indirectly through universities and research institution under the management of the ministry.

The Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie Numérique  (MICIEN) is also an important stakeholder in the STI landscape in 
Morocco, through its initiatives to promote advanced technologies and innovation, and to strengthen the link between 
universities and industry. It implements an ambitious innovation program that finances and supports industrial 
innovation through a number of actions.

It is important to mention that most ministries, and many other government organizations have established technology 
and R&D centers, and play important roles in the STI landscape in Morocco.

The Ministry of the Economy and Finance Ministère de l›Economie et des Finances controls the financial flows 
governing all public Science, Technology, and R&D activities.

Other ministries manage research and development institutions, and higher education science and engineering 
schools. These include: Ministry of Energy, Mines, Water and Environment Ministère de l›Energie, des Mines et du 
Développement Durable; Ministry of Health Ministère de la Santé; and Ministry of Agriculture and Fisheries Ministère 
de l›Agriculture et de la Pêche Maritime.

In this section, we will focus on the Ministry of Higher Education, Scientific Research, and Training; the Ministry 
of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy; the Permanent Inter-Ministerial Committee for Scientific 
Research, Innovation and Technological Development Comité permanent interministériel pour la recherche scientifique, 
l›innovation et le développement technologique (CPIRSIDT); and the Supreme Council of Education, Training and 
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Scientific Research Conseil suprême de l›éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS). Together 
they play the most important roles in the governance and strategies of STI in Morocco. The sections also covers 
element of policies and decision making with regards to STI.

1.3.2 National Research System

The national research system is a set of coordinated public and private organizations and structures with the 
responsibility to design and implement national research policies and strategies. Government entities that are 
responsible for developing the national research policy through legislation, regulations, financing and evaluation of 
research activities are:

Permanent Inter-Ministerial Committee for Scientific Research, Innovation and Technological Development

Ministry of Higher Education, Scientific Research, and Training 

Hassan II Academy of Sciences and Technology

The Supreme Council of Education, Training and Scientific Research

The organizations that are responsible for the implementation of the national policy in research include universities, 
public research institutions, and other research institutions.

Governance

1.3.3 Ministry of Higher Education, Scientific Research, and Training

MESRSFC is responsible for all elements of higher education in the country from policy making to pedagogy, including 
the governance and advancement of scientific and technological research. It administers public universities and their 
establishments, engineering schools, technical and training institutions, and governs the policies for both public and 
private higher education. The organizational structure of the ministry includes a department for Scientific Research and 
Innovation, with a mission to develop scientific and technological research strategies, develop policies and provide 
financial and other resources, and encourage research and innovation partnerships nationally and internationally.
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1.3.4 National priorities of scientific and technological research

MESRSFC initiated in 2014 the updating of the national priorities of scientific and technological research in consultation 
with various stakeholders at the national level. A commission of experts was commissioned to study priorities while 
taking into account sectorial strategies for socio-economic development. 

The first list of national priorities for scientific and technological research was submitted for review and approval to 
the Permanent Inter-Ministerial Committee for Scientific Research, Innovation and Technological Development in 
2014 under the leadership of the Head of Government. Six national priorities of scientific and technological research 
were retained, covering both fundamental and applied research:

Health, environment and quality of life.

Agriculture, fisheries and water.

Natural resources and renewable energy.

Automotive and aerospace industry, transportation, logistics and advanced technologies.

Education and training.

Humanities and contemporary challenges of Moroccan society.

1.3.5 Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy

MICIEN is responsible for the conception and implementation of policies in the industrial, trade and new technologies 
fields. Within the context of STI, its mission includes: managing and implementing development strategies for industry 
and for new technologies in the country, promoting and developing industrial and new technology innovations, and 
issuing industrial and new technology regulations and policies.

Morocco Innovation Initiative

The organizational structure of MICIEN includes a department for Advanced Technologies, Innovation, and R&D. This 
department implements an ambitions Innovation and Advanced Technology strategy, “Morocco Innovation Initiative”, 
with the objectives to position Morocco among countries that develop and produce technology, enable the creation of 
a strong value-added economy, and strengthen Morocco’s image internationally making it more attractive for foreign 
investments in technology fields. Morocco Innovation Initiative is supposed to help commercialize R&D output and 
advance R&D capabilities in Moroccan universities, give the NIS a new impulse, and allow the country to catch up 
with other emerging and competitive economies. The outline of this initiative was first presented and approved at the 
First Moroccan Innovation Summit in 2009, with initial targets of reaching 1000 Moroccan patents and creating 200 
innovative startups per year by 2014. 

The action plan of Morocco Innovation Initiative consists of 13 programs in 4 different areas:

Governance framework

- Public-Private governance

- Dedicated structure: Moroccan Innovation Centre. (This structure was dismantled in 2016 and its services were 
transferred to the National Agency for the Promotion of Small and Medium Enterprises Agence Nationale pour la 
Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (MarocPME, ex-ANPME). 

- Flexible and effective legal framework
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Infrastructure

- Technology infrastructure, “Cités d’innovation” or “innovation Park”

- Valorization infrastructures 

- Industrial Technical Centers

- Clusters

Funding and support

- Portfolio of services to support innovation

- Venture capital analysis and information

- Intellectual property (IP) system development

- International Innovation funds

Talents deployment 

- Creation of a Moroccan Innovation Club 

- Promoting the culture of innovation

- Promoting Moroccan R&D and innovation

Morocco Innovation Initiative

Some of these programs were never implemented, and some have changed during the implementation of the overall 
initiative. The targets in terms of the number of startups and number of patents per year are not reached yet.

1.3.6 Permanent Inter-Ministerial Committee for Scientific Research, Innovation and Technological Development

CPIRSIDT was created in 2001. It is considered as one of the most important STI policy-making bodies in Morocco. In 
2015 the government amended the status of the committee in conformity with the constitution, and added the word 
“innovation” to the committee name to assert the role it can play in the promotion of innovation. The committee 
advises its members on strategies with regards scientific research, innovation and technological development, in 
line with national strategies and priorities. The committee is composed of representatives from most ministries. The 
president of the committee is the head of government, and its secretariat is the government authority responsible for 
scientific research. 

Governance 
framework

•National Innovation 
Committee 
• Innovation framework
•Moroccan Innovation 
Center (2009 -
Dismenteled in 2015-
16)

Infrastructure

•Clusters (9 Clusters)
•Cités de l'innovation -
Innovation Parks (4 
Parks)
• Industrial Technical 
Centers (8 Centers)
•Technology 
Infrastructures

Funding and support

•Different funds for 
innovation, startups, 
and R&D programs

Talents deployment

• Innova Project 
•Moroccan Innovation 
Club
• Innovation Awards
•Entrepreneurship 
promotion



14

The responsibilities on CPIRSIDT include: 

Propose to the government strategies and necessary guidelines for the promotion of scientific research, innovation 
and technological development.

Coordinate and monitor scientific and technical research carried out through research activities under different 
ministries.

Propose to the government the allocation of resources assigned to various projects and research programs 
according to national priorities.

Conduct studies and evaluations with regards to scientific research, innovation and technological development.

Develop human resources in STI. 

Support national and international research and technological partnerships. 

1.3.7 Supreme Council of Education, Training and Scientific Research

CSEFRS is an independent advisory body. The Council serves as an authority for strategic thinking on the issues of 
education, training and scientific research.

The Council is composed of 54 members: Experts; Government representatives from several sectors; Personalities 
representing other organizations and institutions; two members of each house of parliament; Members representing 
institutions of education and training; and Members representing unions and associations of education

The mission of CSEFRS is:

Advise on all matters concerning the national system of education, training and scientific research.

Advise the government and the parliament on projects and proposed legislations in the fields of education, training 
and scientific research.

Conduct research and studies on issues relevant to education, training and scientific research.

Perform global comprehensive assessments and evaluations on policies and programs in the areas of education, 
training and scientific research.

Present the Government with policy proposals that encourage the development of scientific research, and promote 
creativity and innovation.

1.4 STI Support

1.4.1 Introduction 

STI support section covers different aspects of support related to STI and TT, including financial support, awards, 
funds, certifications bodies, and other programs and initiatives. Once more the focus is on the Ministry of Higher 
Education, Scientific Research, and Training, and on the Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital 
Economy, in addition to some other organizations that provide support to the ecosystem. These two ministries have 
a number of support programs from financing scientific research, to providing support and financing for enterprises 
to promote TT and for entrepreneurship. 
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1.4.2 National Centre for Scientific and Technical Research

The National Centre for Scientific and Technical Research Centre national de la recherche scientifique et technique 
(CNRST) is a public institution under the authority of MESRSFC, originally created in 1976 under the name of the 
National Centre for Coordination and Planning of Scientific and Technical Research.  Its status and name changed 
to the current ones in 2001. CNRST’s mission is the promotion, development and exploitation of scientific research, 
taking into account the cultural, economic and social needs of the country.

The responsibilities of the Center include:

Prepare the framework of the national priorities established by the government.

Strengthen the national research infrastructure.

Contribute to the exploitation of research and TT and research results.

Create research synergies, and promote high quality and impactful research in scientific, socio-economic and 
technology fields.

Increase national scientific production.

Develop international research partnerships, and Include Moroccan researchers abroad in the development process 
of the national STI system.

CNRST also plays an important role in funding and financing scientific research and TT in the country. Examples 
include:

Creation of research structures and research laboratories.

Research excellence awards programs.

Research projects with high socio-economic and technological impact.

- Research on road safety

- R&D in the phosphates industry

- Research and technological development in national high priority areas

- Research in social sciences 

CNRST is also the parent organization of a number of entities that enable CNRST to achieve its mission. These 
organizations include the Moroccan Institute for Scientific and Technical Information, Technical Support Units for 
Scientific Research, Moroccan Academic and Research Wide Area Network, National Institute of Geophysics, and 
Morocco Incubation and Spin-off Network.

In the context of innovation and TT, it is important to mention that the legal status of CNRST enables it to provide 
services for pay, exploit and commercialize patents and licenses, and market products of its activities. The Center may 
take shares in public and private companies, provided that its ownership is no less than 20% of the capital of these 
companies.

CNRST can also create subsidiaries provided that such companies are related to the production, promotion and 
commercialization of products or services in scientific, technological, industrial and cultural fields. CNRST must hold 
at least 50% of the capital of these subsidiaries.



16

1.4.3 Moroccan Office for Industrial and Commercial Property

Moroccan Office for Industrial and Commercial Property Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale 
(OMPIC) is a self-funded public institution under the management of Ministry of Industry, Trade, Investment and the 
Digital Economy. OMPIC has two main functions, the registration of industrial and commercial property rights, and 
the registration of commercial names of companies. OMPIC holds and communicates information on the national 
registers of industrial property, trademarks, commerce, patents, and industrial designs and models.

OMPIC plays a strategic role in TT in Morocco, and contributes to the development of the industrial sector through 
the implementation of an ambitious strategy. OMPIC works on developing knowledge and skills around intellectual 
and commercial property, and promoting a better use of industrial and commercial property, with the aim to make 
innovation and TT important factors of competitiveness for Moroccan companies.

Industrial Property Diagnostics Program

An industrial property development program is offered by OMPIC for innovative companies to help them implement 
a strategy for managing their industrial property. The program is adapted to the needs of the companies and to their 
development and competitive environments. The program is half a day long, during which experts form OMPIC 
perform a diagnostic on the company, and train the management on industrial property. After the program, OMPIC 
provides the company with a report that includes a diagnosis of the current state, along with propositions to enhance 
the development of the company through industrial property.

1.4.4 National IP Management Process

Patents in Morocco

A patent is an exclusive right awarded by the State for a limited period time on a new invention, involving technical 
and functional aspects of a product or a process that brings a technical solution to a known problem. A patent is an 
industrial property title awarded for a maximum period of 20 years.

Patent Filing

A patent is an intangible asset that can be used and commercialized by a person or by a company during the life of 
the patent. It is also possible to transfer and license patents.

Individuals and companies can file applications for patent at OMPIC, and provide the following information:

Patent application filing.

Description of the invention including a study on the technology, a description of the technical problem and the 
solution the invention brings, and all possible industrial applications.

Designs, if they are necessary to the comprehension of the invention.

Detailed technical information of the invention and its applications limits.

If the patent application has not been withdrawn or rejected with valid reasons, it will be published 18 months from 
the filing date. If the preliminary search report is established, it is published with the application, otherwise they are 
published separately.

Things that can be patented

A patent must meet three criteria:

Novelty: An invention is considered new if it has not been made public, either as a patent publication, other types 
of publications, or as public knowledge and use. 
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Inventive activity: An invention is considered to involve an inventive activity if it is not an obvious activity for an 
expert.

Industrial application: An invention is considered susceptible of industrial application if it has a specific, substantial 
and credible purpose.

Things that cannot be patented

An idea is not patentable; only the technical means by which the idea can be realized are patentable. The law provides 
a list of things that cannot be patented (Article 23, 24 and 25 of Law 17/97): Discoveries, scientific theories and 
mathematical methods; Aesthetic designs; Presentations of information; Plans, service rules and methods; Computer 
programs; Inventions opposite to public order or decency; Methods of surgical or therapeutic treatment on humans or 
animals; Diagnostic methods practiced on the human or animal body; Plant varieties or animal breeds; and Biological 
processes for the production of plants or selection of animal races

Process of patent filing in Morocco

1.4.5 Program INNOV’ACT

INNOV’ACT is a MESRSFC fund for innovation and R&D projects for SMEs in partnership with public research 
laboratories, universities, or technical centers. The objective of the fund is to encourage companies to work on R&D 
and innovation projects to improve their competitiveness, help companies establish internal R&D centers. The funding 
amount is 200,000 dirhams per project for small companies, 400,000 dirhams for SMEs, and 700,000 dirhams for a 
consortium of companies.

1.4.6 Grand Prize for Invention and Research in Science and Technology

The Grand Prize for Invention and Research in Science and Technology by MESRSFC aims to encourage and reward 
research and innovation. The amount of the prize is 170,000 dirhams.
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1.4.7 Science and Technology Medal

The Science and Technology Medal by MESRSFC is for a researcher or a team of researchers who significantly 
contributed to the advancement of science and technology. It is a biannual award, recognizing a long and rich career 
that contributed to the progress of science and technology. This honorary medal is accompanied with 250,000 dirhams.

1.4.8 Morocco Innovation Initiative 

The Moroccan Innovation Center was created as part of Morocco Innovation Initiative by MICIEN. The role of the 
Center was to support innovation initiatives, and acts as a one-stop shop for the coordination and management of 
innovation funding tools to support innovation projects. The size of the fund was 380 Million dirhams. The Center was 
recently dismantled, and the fund is transferred to be managed by MarocPME.

The Center launched the following programs:

Intilak: an innovation fund for market-oriented startups with less than two years of operations, in the fields of 
information or advanced technologies. The fund finances up to 90% of the initial and development costs with a limit 
of 1 million dirhams per startup. 

Tatwir: for companies with more than 2 years of operations. The fund finances up to 50% of the costs of R&D projects, 
with a limit of 4 million dirhams per project. 

PTR, Prestation Technologique Réseau: supports technology and innovation projects developed by companies, and 
covers up to 75% of the costs with a limit of 100,000 dirhams per project.

Program 2011 2012 2013

Intilak 12 projects 13 projects 9 projects

Tatwir 2 projects 4 projects 2 projects

PTR - 4 projects 5 projects

1.4.9 Innovation Awards

The innovation awards are prizes for the efforts of companies that are committed to technological development and 
innovation, with substantial results that contributed to improving the competitiveness of the industrial sector. The 
awards are part of Morocco Innovation Initiative.

1.4.10 Innovation Parks “Cités de l’Innovation”

The innovation parks are physical technology infrastructures, with laboratory and prototyping equipment, within 
universities. This is a program of Morocco Innovation Initiative.

The mission of the innovation parks is:

Promoting R&D, innovation, and TT within companies.

Promoting innovation through the use of patents and their transfer to the industry.

Bridging the gap between the university and industry.

Promoting the creation of innovative companies through an incubation process and the commercialization of 
research.

Encouraging R&D and innovation service companies to promote TT and innovation within the market. 

At present there are two innovation parks operational and two others are being developed, all housed and supported 
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by the following universities: University Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès; University Mohammed V - Rabat; 
University Cadi Ayyad - Marrakech; and University Hassan Premier - Settat.

1.4.11 Moroccan Standards Institute

Moroccan Standards Institute, IMANOR, is the official organization in charge of standards in Morocco. It is an 
independent and autonomous institute, with a mission to contribute to the competitiveness of Moroccan enterprises, 
and to provide strategic and public policy support to establish conditions of economic competitiveness, consumer 
protection, environment protection, and living standards improvements. The responsibilities of IMANOR include: 
Production of Moroccan standards; Certification of conformity to standards; Development and publication of standards 
and related services; and Training on technical standards; Representation of Morocco at international and regional 
standardization organizations.

IMANOR has four divisions responsible for standard-setting, certification, information and training. The institute sets 
standards in the following sectors: Chemistry and the chemical industry; Agro-industry; Textiles and leather; Materials, 
mechanical and electrical industries; Civil engineering; and Health, security, and the environment.

Its certification unit has two components that oversee the certification of products and the certification of management 
systems: product certification for industrial product certification and labeling; and management system certification 
for quality management, environmental management and industrial product management.

1.4.12 National Agency for Higher Education and Scientific Research Evaluation and Quality Assurance Agence 
Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Created in 2014, the responsibilities of the agency include: evaluation of public and private higher education institutions, 
and research institutions; review and evaluation of training programs for license renewal and accreditation; evaluation 
of doctoral study centers’ activities; and evaluation of scientific research and the effectiveness of scientific research 
structures. The agency has 3 Commissions: Institutions review commission; Training evaluation commission; and 
Scientific research evaluation commission.

Requests for the Agency’s support are received from: related ministries; the Supreme Council of Education, Training 
and Scientific Research; Hassan II Academy of Sciences and Technology; National Centre for Scientific and Technical 
Research; and universities and other higher education and research institutions.

1.5 Industrial and Business Sectors

1.5.1 Clusters

Morocco Innovation Initiative Clusters

The promotion and creation of clusters is one of the main programs of Morocco Innovation Initiative. Inspired from 
international experiences, the objective of the clusters is the emergence of innovative and market oriented projects. 
Clusters aim to create a favorable environment and technological synergies among members of each cluster to stimulate 
the development of R&D and innovative collaborative projects, and to give them national and international visibility. 
Each cluster has a small structure that manages and supports its members. It is an effective way to collaboratively 
generate innovative projects among members of each cluster, including large companies and SMEs, training centers 
and research institutions. 

Currently, there are 9 clusters under this initiative, covering a wide range of industries. Each cluster gets an annual 
budget from Morocco Innovation Initiative for the cluster management team, and cluster management expenses. 
These clusters are: Information Technology and Communication (ICT); Valuation of Sea Products - 2 clusters; 
Microelectronics; Electronics, Mechanics and Mechatronics; Luxury goods in the food and cosmetic; Textile - 2 clusters; 
and Energetic efficiency. Two additional clusters are in the process of being created in Renewable Energy and in Agro-
sources industries. The goal of the initiative is to create 20 industry and technology clusters.
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Solar Cluster

The Solar Cluster is an association of stakeholders in the solar industry, and an innovative and ambitious platform 
that facilitates the development of a competitive industrial solar sector. The objective of the cluster is to contribute to 
capacity building and to the development of skills in the areas of solar and green technologies. Members of the cluster 
include professional organizations, industry leaders, researchers and academic organizations.

The cluster was recently created, and aims to spread the culture of innovation at all levels of the value chain of 
green technologies, and offers a wide range of services to its members, ranging from strategic to technical, including 
financing solar projects and promoting innovation and entrepreneurship through its incubator.

Technopark

Casablanca Technopark, a public-private partnership, is an IT business cluster located in Casablanca. It was launched 
in 2001, and is the first of its kind in Morocco. This business and industrial park is under the supervision of MICIEN, 
and is dedicated to enhance the development of IT in Morocco. Technopark’s mission is to help the creation and 
development of businesses in ICT and Green Technologies. Engaged in a strategy of regional duplication of its model, 
Technopark opened in Rabat in 2012 and in Tangiers in 2015.

The main service that Technopark provides to its clients is office space at special prices, with access to common 
needed services. Since its creation Technopark hosted more than 750 innovative companies in Casablanca, and more 
than 70 companies in Rabat. Currently Technopark is constantly hosting around 230 Moroccan start-ups and SMEs, 
with 1,500 employees and more than 10% of the national ICT turnover. 

1.5.2 Industrial Ecosystems

The new strategy of MICIEN is primarily based on the establishment of new ecosystems. Ecosystems are groups 
of industry leaders and SMEs located in dedicated industrial zones, aiming to create technological fields around 
targeted programs of cooperation leading to long-term supply contracts and technology transfer. The strategy of 
the ecosystems stresses the importance of encouraging industry leaders, local and international companies, who 
subcontract to first-tier suppliers, to transfer their technology and know-how. Part of the work will be transferred to 
second-tier suppliers including TT.

1.5.3 Industrial Representative

General Confederation of Enterprises of Morocco

General Confederation of Enterprises of Morocco Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) is a 
private association of enterprises in Morocco. It is the largest network of enterprises in the country, with 31 professional 
federations that include enterprises and sectorial professional associations from all industrial sectors.

Within the context of this Chapter, the mission of CGEM includes: establish production standards to increase the 
competiveness of Moroccan industries; improve the attractiveness of industrial investments through leveraging tax 
incentives; and encourage technological innovation through tax incentives and partnerships between industry and 
universities.

Examples of industrial representatives

There are many industrial representatives and associations in Morocco. Some of them are very active in terms of 
developing their industry and strengthening the ecosystem; however, their involvement in innovation and TT is very 
limited. To mention a few:

Moroccan Industrial and Commercial Automobile Association Marocaine pour l›Industrie et le Commerce de 
l›Automobile (AMICA): Its mission is to improve the competitiveness for its members, promote export, support 
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technology transfer, and develop foreign investment in the automobile industry.

Moroccan Aerospace Industries Grouping Groupement des Industries Marocaines Aeronautiques et Spatiales 
(GIMAS): Its mission is to consolidate and strengthen the competitiveness of the Moroccan aeronautics industry, 
and position Morocco as a sourcing destination for the European market.

Association of Moroccan Textile and Clothing industries Association Marocaine des Industries du Textile et de 
l’Habillement (AMITH).

Moroccan Association for Research and Development

The Moroccan Association for Research and Development Association Marocaine Pour La Recherche-Développement 
(R&D Maroc) has a mission to promote and boost innovation and R&D within industrial Moroccan companies. The 
association has active members from a wide range of industry leaders in the country. The objectives of the association 
translate into a few actions: raise awareness and convince decision makers to establish and encourage R&D activities 
in companies; propose and encourage the implementation of regulatory and fiscal frameworks favoring innovation 
and R&D by to the authorities and policy makers; attract and channel national and international funding for R&D; and, 
facilitate synergies between R&D laboratories in companies and other research institutions.

1.5.4 Incubators

Morocco Incubation and Spin-Off Network

MESRSFC, in partnership with MICIEN, set up a national program to promote innovation, business incubation and 
entrepreneurship: the Morocco Incubation and Spin-Off Network Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE). 
CNRST is the organization in charge of the implementation of the program. RMIE was established in 2002 as a link 
between universities and the business world, to promote innovation and the creation of innovative startups. Currently 
RMIE includes 14 university incubators.

RMIE encourages the development of university incubators to enable entrepreneurs to commercialize patents and 
research, through the creation of startups. It also generates a pipeline of innovative startups and raises funds to 
finance them. The network promotes the creation of innovative startups through incubation using a number of 
actions: promoting entrepreneurship; training for the management of incubators; hosting startups within the network 
incubators; and promoting the development of business incubators in Morocco. 

In addition, RMIE provides financial and technical support to innovative startups and to university incubators. These 
include:

For entrepreneurs and startups: financial support to a maximum of 230,000 dirhams per startup; technical support 
and mentoring; and connections with a network of experts, partners and investors.

For university incubators: training on the management on incubators; and assistance in identifying creative projects 
and innovative startups. 

Soft Centre

The Soft Centre is managed by the National Agency for Telecommunication Regulations Agence Nationale de 
Réglementation des Télécommunications (ANRT). It is a center for software development, available for IT companies 
to enable them to develop and launch innovative market-oriented software products at affordable costs. The Centre 
was established in 2010 to link IT companies with universities for applied research and software development. The 
Center provides a range of services including technology infrastructures and services, expertise, and highly skilled 
technical human resources from universities, including:

Identifying and assessing R&D projects in the field of software development.

Allocating skilled resources from universities and engineering schools (researchers, doctoral students, graduate 
students, and engineering students in addition to the additional permanent resources of the Soft Centre).

Performing proofs-of-concepts and developing pilot products.
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Private Incubators

In recent years, some private incubators started in Morocco to invest in locally developed technologies and innovative 
startups. Their investments and portfolios are still not significant to have a major impact, but it is necessary to mention 
that they are important to the value chain and that their contribution will soon start showing results.

Also, a number of internationally known incubators from the USA and the Middle East started attracting product and 
technology focused startups, with an interest to even set operations in the country. An important factor that attracts 
these incubators is insuring an important and high quality pipeline of technologies, products, and startups that result 
of a healthy TT environment.

1.5.5 Funds

The growing technology startup ecosystem in Morocco started to attract international funding. In addition to financing 
a startup, these international funds offer expertise, coaching, and access to global markets, “smart money”. Moreover, 
traditional industrial investment funds started also financing and investing in innovative and high-potential startups 
that develop new technologies or offer new solutions for the market. A number of financing tools that fund research, 
innovation, R&D projects and startups were mentioned in different section of this Chapter since they are part of bigger 
initiatives.

Maroc Numeric Fund

Maroc Numeric Fund (MNF) was launched by three major banks, a national fund, and Technopark Management 
Company in 2013. MNF is a 100 Million Dirhams fund, and the first investment fund dedicated to Moroccan technology 
startups. MNF aims to be a catalyst for the creation and innovation of technology in Morocco. Its role as a seed fund 
is to support innovative startups with high profitability potential, and to cultivate a culture of breakthrough invention 
and technologies.

Central Guarantee Fund

Central Guarantee Fund Caisse Centrale de Garantie (CCG), created in 1949, is a public financial institution that 
operates like a loan organization. It offers enterprises access to bank financing for their investment projects and 
operating funds. CGC also supports the modernization of companies to improve their competitiveness. Its portfolio 
includes a wide range of financing tools for enterprises and individuals depending on their needs.

Additional funds

These funds are not necessarily focused on financing innovation, R&D, and technology related ventures, but they are 
available and they contribute to the development of the ecosystem. They include: Dayam Capital Risque: Sindibad 
Fund by CDG Capital Private Equity; and OCP Innovation Fund for Agriculture
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1.6 Morocco STI MAP

2. National STI System: Capacity and Gaps

2.1 System Capacity and Gaps

Most analyzed stakeholders have recently implemented new strategies, or are currently working on new ones. This 
is a positive note as the overall NIS is going through a phase of modernization and development, contributing to 
the industrial and commercial competitiveness of the country. What is lacking in these efforts to set and implement 
new strategies by most stakeholders of the ecosystem is a global vision and a synchronized strategy for the NIS. 
Most of these stakeholders are working individually on their own strategies, knowing well that collaboration and 
synchronization are necessary to make their strategies successful through the value chain of TT.

A central strategy will also drive efficiencies in managing and distributing funds, and in working with the international 
environment.

According to the Global Innovation Index, Morocco’s best innovation attribute is the availability of scientists and 
engineers; however, the country lacks behind in terms of capacity for innovation, spending on R&D especially 
in the private sector, and university-industry collaborations. The quality of scientific research institution also 
needs improvement. This is confirmed though the analysis of the stakeholders and through meetings with many 
representatives from the ecosystem.

Research and Development

It is difficult to generalize the strengths of the overall NIS; however, Morocco does well in certain research fields like 
mathematics, with about 3‰ of publications worldwide. Another capacity lies in the quality of researchers in a number 
of sectors.

The government’s goal is to reach a spending of 1% of GDP on R&D. It is often difficult to measure with accuracy the 
spending on R&D nationwide, but many organizations estimate that R&D spending is still well below the target of 1% 
of GDP (estimated between 0.7% and 0.8% of GDP), with researchers’ salaries as the bulk of the research spending.
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Higher education represents about 65% of R&D spending, followed by the energy and agriculture sectors with about 
9% each, and all the other sectors share the rest of the budget, indicating that R&D budget is not well distributed 
among sectors of national importance. This is also a result of the lack of a global R&D strategy.

In addition, the university sector receives the bulk of R&D budgets, while other sectorial research institutions that are 
closer to industry with more TT potential are left with small portions.

Another challenge is that PhD students represent close to 50% or researchers in Morocco. These students are more 
focused on finishing their work and finding jobs, rather than on the quality and impact of their research. Professors 
and PhD students represent together most researchers in Morocco, spending only part of their time on research as 
they are focused on other priorities required by their roles. Of all researchers in the country, less than 1% is involved 
in research on a full-time basis. 

About 40% percent of researchers work in universities and research institution, and the rest in the private sector, 
training and higher education institutions. With about 7% of researches, the private sector is not well positioned to 
ensure global competitiveness through R&D and TT. 

Generally the objective of research is to publish its results, which could limit the capacity of these results to being 
transferred and commercialized because they are not impact driven. In addition, most research conducted at local 
universities is not focused on Moroccan issues and needs; and is more internationally focused. This makes research 
transfer only feasible at the international level, which requires more resources and knowledge about international 
systems and markets.

There is a lack of researchers’ mobility and exchange nationally between universities, and between universities and 
industry; and internationally between universities and research centers and their international counterparts. Mobility 
refers to exchanges within the context of research projects. Researchers’ mobility is a key element for TT.

Researchers also mentioned the lack of engagement of university management and senior management in the 
research process to ensure research completion and success. This engagement does not have to be at the technical 
and research levels, but the involvement of university senior management can positively influence the impact of 
research and can insure the TT process.

Through the analysis in this Chapter, there is a great opportunity in setting new R&D performance and evaluation 
indicators for researchers, and systems to measure R&D impact, including innovation and TT. It would also be beneficial 
for the TT process to offer research methodology training modules for researches and PhD students nationwide. 
These proposals would require central R&D strategies that drive the entire system towards the same goals.

Financing Research 

Complicated financial procedures that govern all financials and budgets for R&D, and the financing cycle for R&D, 
are barriers to TT, and they negatively impact research projects and their outcome. The system is not flexible enough 
to cover the nature of R&D demands, and the financing cycle is too long. It takes sometimes more than two years 
to receive a budget that was already awarded. In technology, this cycle is too long as things evolve fast, and two 
years could be enough for a concept to be obsolete, especially when talking about innovation and competitiveness. 
Researchers sometimes avoid requesting research financing knowing that it will take too long, and perhaps their 
researchers will graduate or leave before the funds are allocated to their research project.

Research budgets are much constrained by the financial controller, not given the researchers the flexibility to spend 
allocated budgets on category items required for research: software, lab equipment, training, travels… etc. Staffing 
and recruiting for research is also a challenge as there are many constraints in hiring lab technicians, engineers, and 
specialists. It is expected that only researchers can be paid using research allocated budgets. Lab technicians and 
engineers might not even have a specific status within laboratories and research centers at the universities.

These constraints exist even when research funds are given from external, private, or non-profit organizations. All 
the funds go to the same university accounts that are controlled by the Ministry of Finance. The Ministry of Higher 
Education, Scientific Research, and Training and the Ministry of Finance are in the process of implementing new 
contracts to allow for spending flexibility in the case where research funds are independently raised by the university 
or research laboratories.
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Tax Incentives and Reforms

Here is a need for a fiscal incentive framework for companies that fund R&D projects, especially that in Morocco 
researchers and R&D budgets are very limited in the private sectors. This is the case in many countries, where 
governments offer tax breaks for companies that spend on R&D and fund industry-academic innovation and R&D 
projects. This is also an important way to boost academic research to cater to industrial needs.

Governance and Strategy

Law 01-00 was an important step towards the development of research and innovation within universities, giving them 
the opportunity to be a shareholder or to create companies that commercialize patent, exploit university research and 
knowledge as a result of TT; however, its application and success are yet to prove its impact.

Most stakeholders admit that the lack of cooperation between stakeholders of the ecosystem obstructs the entire 
value chain of TT. This is considered a major obstacle to TT in the country. The transfer of knowledge and R&D 
through the creation of products and startups is a complex process with many phases that require a combination of 
skills and expertise, and lack of collaboration is a high obstacle to this activity.

There is also a lack of visibility on the legal framework that would allow university innovations to be commercialized. 
The IP is often owned by public universities that cannot legally become a shareholder of commercial companies. 
The only remaining possibility is licensing agreements, which have proven difficult, given the absence of industry 
examples and success stories for university generated and owned patents. Co-development between industries and 
universities should be the norm if the product is to find a market. This is one of the proposals to be analyzed by 
CPIRSIDT. 

Universities and research centers R&D contracts with large companies are not generally win-win situations, as 
corporations tend to take full control over IP and publishing rights. Researches and research centers are constrained 
and sometimes cannot even publish their work. 

In addition, barriers to innovation and TT include:

Status of the researcher not well defined, especially in the context of innovation and the ability to develop a 
product and launch a startup based on research projects. 

Absence of regulations concerning the ownership of royalties by researchers and other entities involved in research.

No specific university laws that govern the research laboratory in the context of innovation and TT. There are no 
specific incentives for laboratories, and even for universities, to innovate.

Status of the laboratory not well defined in the context of innovation.

No incentives for researchers for innovation and for quality research. There are no specific rewards or career 
advancement systems linked to innovation.

Difficulties to assess the application of research.

No visibility to a central research strategy even at the university level.

No regulations on university startups rights.

Limited management training at universities and research centers, and lack of guidelines for good practices.

Need for technical resources like laboratory technicians and engineers.
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Generally, the actions taken towards innovation and TT by related ministries and universities remain fragmented. This 
is due to the lack of a global strategy for innovation that provides guidance to all stakeholders in the ecosystem. Related 
initiatives are also concentrated around Casablanca and Rabat, while Morocco has rich and diverse regions, and a set 
of industrial and sectorial strategies that could benefit from all these innovation and entrepreneurial initiatives. The 
country is progressing towards an advanced regionalization system, which represents a great opportunity with regard 
to local specificities of regions.

Patents - Industrial Property

The number of patent application has increased from all applicants: universities, enterprises, and individuals; however, 
there is a big question about the valorization and commercialization of these patents. The strategy in place is quantity 
based and not quality focused. At present, there is no study analyzing the industrial impact or competitiveness of 
patents in Morocco.

Through the analysis of the Industrial Property system, four elements are identified as immediate needs to make 
the system impactful with regard to the commercialization of results and competitiveness of the industry. There are: 
shifting towards a market focused strategy; training and coaching; providing resources at front-end and at back-end 
of the process; and increasing Industrial Property knowledge at universities and research centers.

New strategies are also needed to ensure the development and/or commercialization of patents, a crucial phase for 
the completion of the TT process, and for the competitiveness of industry.

Industrial development

High technology products and solutions are sophisticated, thus difficult to find their related final clients. The Moroccan 
industry is not capable and is not well equipped to absorb university developed products and innovations and to 
translate it into new processes and products. There is an urgent need to modernize industry and increase its absorption 
capacity for innovation. This effort will not only propel the TT process, and contribute to the competitiveness of 
the Moroccan industry, but will also deliver successful examples and an advanced platform for foreign industrial 
investments. TT and the capability to absorb innovations are among the most important factors that attract R&D and 
innovation related foreign direct investments.

There are no incentives for industrial companies to spend on research and to develop R&D capabilities. Despite 
some efforts mentioned in the previous sections, not many companies requested funds for research because of the 
restrictions that come with these funds. Furthermore, there are legal frameworks available for university researchers 
and students to conduct research at the enterprise, and no efforts were made with regard to the status of the research 
enterprise. R&D is a long-term commitment, with high-risk, that requires the support of the government through 
incentives and well-designed legal systems.
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STI Strengths, Weaknesses and Opportunities

Strengths Weakness Opportunities

- Rich STI infrastructure, and 
research infrastructures 
- Good quality of 
researches, scientists and 
engineers
- Research in certain 
sectors, ex: Math 
publication 3 ‰ worldwide
- Industrial sectorial 
strategies
- Morocco’s position in 
certain export markets

- No global vision: 
dispersion of governance, 
strategies and means
- Lack of collaboration 
among stakeholders
- Lack of trust and outreach 
among stakeholders, and 
between public and private 
sectors
- Lack of innovation 
culture, and environment 
to promote innovation
- Research spending and 
funding, and startup seed 
funding
- Research financing 
regulations
- Status of research and 
innovation personnel, and 
laboratories
- No result driven R&D 
strategies, and lack of 
measure systems
- Limited R&D in industry 
and in the private sector

- Development of new 
regulatory framework and 
fiscal incentives
- Innovative high-growth 
sectors, ex: IT
- Moroccans researchers 
abroad
- Visibility and cooperation 
at international level
- Regional development, 
and decentralization
- Establishment of 
structures for innovation 
promotion at regional level
- Governance and 
autonomy of universities
- Involvement of large 
corporations in innovation 
at national level

2.2 Undergoing changes and new strategies

It was previously mentioned that many stakeholders analyzed in this Chapter have recently implemented new strategies, 
or are in the process of developing new ones. It is important to elaborate on some of these new developments as they 
directly impact the TT process, and are in line with the opportunities mentioned in this Chapter. 

Ministry of Higher Education, Scientific Research, and Training

MESRSFC was working with the Ministry of Finance on implementing a new law in 2016 to allow for more university 
R&D spending flexibility. This new law applies only to funds raised directly by the university and does not apply to 
university running budgets allocated by the ministry. This is an important step especially for funds raised from the 
private sector. This spending flexibility could also decrease payment delays, and potentially increase R&D funds from 
the private sector and from international sources. 

In 2014, MESRSFC set a new national strategy for the development of scientific research through 2025. This strategy 
covered several aspects of TT and innovation, and identified many of the system gaps analyzed in this Chapter. 
Based on the execution plan, this strategy is implemented and relies on STI related ministries and many STI support 
programs and initiatives detailed in this Chapter. No additional major initiatives or regulations and incentives details 
were specified in the strategy.

Moroccan Office for Industrial and Commercial Property

OMPIC commissioned a feasibility study for the implementation of an organizational structure for valorization and 
commercialization of R&D results and inventions. The study included a diagnostics phase of the current national 
state of affairs, an international benchmark phase covering five countries, and a proposal phase with three different 
scenarios for technology transfer structures.
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General Structure that links universities and research organizations with industry and the private sector.

National Technology Transfer Structure that encourages researches to protect the results of their R&D, and helps 
them find commercialization opportunities.

Network of Technology Transfer Structures that encourages researches to protect the results of their R&D, and help 
them find commercialization opportunities.

The proposed scenario is a model that provides partners with the most needed services. It proposes Customized 
Industrial Property advisory services through four activities: industrial property strategy development; patent 
applications filing services; industrial partnerships; and licensing contracts.

2.3 The National Stakeholders Workshop

The workshop was held in February 2016 at CNRST in Rabat. The National STI System, its capacity and gaps, conclusions 
and recommendations were presented to ESCWA and representatives of many stakeholders in the ecosystem. The 
feedback from different stakeholders with regard to system capacity and gaps was in line with the Chapter conclusion 
and recommendations; however, a few additional points were raised during the workshop. 

The focus need to be on patent quality and not quantity. There is a need for a different set of indicators and 
performance measures linked to valorization and commercialization, not necessarily relying on patents as a 
measure. 

Coaching organizations and researchers through the commercialization phase.

Too many structures in charge of the governance of the NIS. The suggestion is not to create an additional one, but 
to simplify the existing structures and processes.

Every few years a new high-level strategy is announced, and none has been successful so far. There is a need for 
operational level plans, easier to implement.

A need for a new solution that builds on existing systems, capacities, and efforts.

At the end of the workshop, a taskforce was created with volunteering members representing some stakeholders from 
the ecosystem to contribute to the next phases of the project. 

3. Conclusion and Recommendations

The national STI infrastructure in Morocco is well developed throughout the entire value-chain for some sectors; 
however, its results and impact with regard to commercialization of Moroccan R&D and to the competitiveness of 
industry are minimal. In addition, the STI value-chain of other sectors of high importance to the Moroccan economy 
is not well covered in terms of infrastructure, resources, and R&D spending. 

The national STI system is not an efficient one as it is a combination of many structures with little coordination among 
them, a lack of monitoring systems, and with no evaluation mechanisms. The desired system must be streamlined by 
simplifying the governance model and the decision making process, and by specifying the role of each governance 
entity with regard to the TT process. 

Ensuring an efficient and impactful TT and innovation systems is very important for the development and 
competitiveness of Morocco. It must start with the implication of government, under high-authority sponsorship, as 
regulations and incentives are necessary to go from one level to the next in terms of both efficiency and impact.

There is no specific standard solution for the national TT system; however, the undertaken approach must be designed 
carefully for Morocco, based on the specifications and capabilities of the current system and its different industrial 
sectors. 
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Current national innovation system

Main capacity points include:

- STI infrastructure.

- Quality of researches.

- Research in certain sectors.

- Industrial sectorial strategies and resources.

Major gaps include:

- No global vision: dispersion of governance, strategies and resources.

- Lack of collaboration and trust among stakeholders, between public and private sectors, and between universities 
and industry.

- Research funding and R&D finance regulations.

- Flexibility and incentives in the status of researchers, laboratories, and universities and research centers.

- R&D not result driven, lack of measure indicators

- Limited R&D in industry and in the private sector

Next development step for the NIS in Morocco: Mid-term solution

Focus on the legal and strategic frameworks of the national STI system, with specific roles for each governing structure 
with regard to TT and innovation.

Central vision and strategy

Interconnectivity of stakeholders

Synchronized TT value-chain

Final state of the NIS in Morocco: Long-term solution

In order to ensure the commercialization of Moroccan R&D and the competitiveness of its industry, the enterprise 
must be the focus point.

Well identified areas for competitiveness 

NIS responding well to the national strategy

The enterprise at the center of the system. 
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Appendix

STI Stakeholders

I. Academia

Public Universities

- University Mohammed V - Rabat

- University Mohammed Premier - Oujda

- University Ibn Zohr - Agadir

- University Cadi Ayyad - Marrakech

- University Ibn Tofail - Kénitra

- University Abdelmalek Essaadi - Tétouan

- University Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès

- University Hassan II - Casablanca

- University Chouaib Doukkali - El Jadida

- University Hassan Premier - Settat

- University Soultane Moulay Soulaimane - Beni Mellal

- University Moulay Smail - Meknès

- University Al Quaraouiyine - Fès

- Al Akhawayn University - Ifrane

- Euro-Mediterranean University of Fès - Fès

Private Universities

There are about 175 authorized and operating private higher education institutions, with statuses ranging from fully 
recognized, with diplomas equivalent to those of public universities, to no specific recognition, by MESRSFC.

Colleges, Engineering Schools, Advanced Technical Schools

- Académie Internationale Mohammed 6 d’Aviation Civile - Casablanca

- Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs, ENFI - Salé

- Ecole Nationale d’Architecture, ENA - Rabat
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- Ecole Normale Supérieure, ENS - in Several Cities

- Ecole des Sciences de l›Information - Rabat

- Ecole Nationale d’Administration - Rabat

- Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, EMI - Rabat

- Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, ENSAM - Meknès, Casablanca

- Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes, ENSIAS - Rabat

- Ecole Supérieure des Beaux Arts - Casablanca

- Ecole Hassania des Travaux Publics, EHTP - Casablanca

- Ecole Nationale Supérieur des Mines de Rabat - Rabat

- Ecole Supérieure d’Electricité et de Mécanique, ENSEM - Casablanca

- Ecole Supérieure Industries Textiles et d’Habillement, ESITH - Casablanca

- Ecole Nationale d’Agriculture - Meknès

- École Nationale des Sciences Appliquées, ENSA - in Several cities

- Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, IAV - Rabat

- Institut National des Beaux-Arts, INBA - Tétouan

- Institut National des Postes et Télécommunications, INPT - Rabat

- Institut National de Statistiques et d’économie Appliquée, INSEA - Rabat

- Institut National des Sciences de l›Archéologie et du Patrimoine, INSAP - Rabat

- Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle, ISADAC - Rabat

- Institut Supérieur de Commerce et d’Administration, ISCAE - Casablanca

- Institut Supérieur d’Etudes Maritimes, ISEM - Casablanca

- Institut Supérieur de l’Information et de la Communication - Rabat

- Institut Supérieur International du Tourisme - Tanger

- Institut Supérieur des Pêches Maritimes - Agadir

- Institut Supérieur des Métiers de l›Audiovisuel et du Cinéma - Rabat

In addition, there are military academies, pedagogic and education institutions, administrative and social educational 
establishments, and many other higher education science and technical institutions, under the management of public 
universities, ministries, or other government organizations.

II. Research and Development Institutions

- Centre National de l’Energie des Sciences et des Techniques Nucléaires, CNESTEN

- Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
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- Centre d›Etudes et de Recherches Démographiques, CERED

- Centre National de Recherche Forestière, CNRF

- Centre National des Etudes et des Recherches Routières, CNER

- Centre d’Etudes et de Recherche Humaines et Sociales

- Centre de Recherches Juridiques, Economiques et Sociales, LINKS

- Centre d’Études et de Recherches en Sciences Sociales, CERSS

- Centre Jacques Berque pour les Études en Sciences Humaines et Sociales, CJB

- Centre Marocain d›Études Stratégiques, CMES

- Centre Marocain des Sciences Sociales

- Centre d’Etudes et de Recherches sur les Migrations Internationales et le Développement Durable, CERMID

- Institut National de Recherche Halieutique, INRH

- Institut National de la Recherche Agronomique, INRA

- Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles, IRESEN

- Institut National d’Hygiène, INH

- Institut Pasteur, IP

- Institut Royal des Etudes Stratégique, IRES

- Institut de Recherche pour le Développement, IRD

- Institut Royal pour la Recherche sur l›Histoire du Maroc, IRRHM

- Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, IURS

- Institut des Études Africaines

- Institut Scientifique de Rabat

- Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research, MAScIR

- OCP Group R&D, OCP

- Office National des Hydrocarbures et des Mines, ONHYM

- Research and Development Associations and Foundations

In addition, there are many institutions, laboratories, and centers for R&D within universities and colleges. 

III. STI Financial Support

- National Agency for the Promotion of SMEs

- Morocco Incubation and Spin-Off Network

- Central Guarantee Fund
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- Maroc Numeric Fund

- R&D Maroc

- Morocco Innovation Initiative

- Program INNOV’ACT

- Grand Prize for Invention and Research in Science and Technology

- Science and Technology Medal

- Innovation Awards

- Corporate Funds

IV. STI Related Ministries 

- Ministry of Higher Education, Scientific Research, and Training

- Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy

- Ministry of National Education and Professional Training

- Ministry of Economy and Finance

- Ministry of Energy, Mines, Water and Environment

- Ministry of Health

- Ministry of Agriculture and Fisheries

- Ministry in charge of Moroccans Abroad and Migration Affairs

Most ministries, and many other government organizations have established higher education institutions, or 
technology and R&D centers, and play important roles in the STI landscape in Morocco.

V. STI Support: Organizations, Programs and Initiatives, 
Calibrations and Certifications Bodies

STI Support Organizations 

- Permanent Inter-Ministerial Committee for Scientific Research, Innovation and Technological Development

- Hassan II Academy of Sciences and Technology

- The Supreme Council of Education, Training and Scientific Research

- National Centre for Scientific and Technical Research, CNRST

- Moroccan Office for Industrial and Commercial Property, OMPIC
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Certification and Calibration Bodies

- Moroccan Standards Institute

- National Agency for Higher Education and Scientific Research Evaluation and Quality Assurance

Industrial technical centers for testing and analysis of standards and norms

- Centre Technique des Industries Agroalimentaires CETIA

- Centre Technique du Textile et de l’Habillement, CTTH

- Centre Technique des Matériaux de Construction, CETEMCO

- Centre de Recherche des Industries Mécaniques, Métallurgiques et Electriques, CERIMME

- Centre Technique de Plasturgie et de Caoutchouc, CTPC

- Centre Technique des Industries des Equipements de Véhicules, CETIEV

- Centre Marocain des Techniques du Cuir, CMTC

- Centre Technique des Industries du Bois et de l’Ameublement, CTIBA

- Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes, LPEE

- Laboratoire Officiel d’Analyses et de Recherches Chimiques, LOARC

STI Support Programs & Initiatives

- Morocco Innovation Initiative

- Industrial Property Diagnostics Program

- National priorities of scientific and technological research

VI. Policies, Strategies and legislations

- National strategy for the development of scientific research through 2025

- National priorities of scientific and technological research

- National Charter for Education and Training

- Industrial Acceleration Plan 2014-2020

- National Sectorial Strategies

- Morocco Innovation Initiative

- Law No. 01-00 on the organization of higher education in Morocco

- Finance Law No. 55.00, National Fund for Scientific Research and Technological Development
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- Dahir No. 1-05-152 for reorganization of the Supreme Council of Higher Education

- Decree No. 2.01.2330 for establishing the configuration and operations of the National Commission of Higher 
Education Coordination

- Law No. 80-12 on the National Agency for Higher Education and Scientific Research Evaluation and Quality 
Assurance

VII. Business Sector 

Incubators and Accelerators

- Morocco Incubation and Spin-Off Network, RMIE, Network of 14 incubators

- Centre d’Innovation Technologique, Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, EMI - Rabat

- Centre d’Incubation et d’Accueil des Entreprises Innovantes, Ecole Nationale Supérieur des Mines de Rabat - Rabat

- Incubateur Universitaire de Marrakech, University Cadi Ayyad - Marrakech

- Centre Universitaire Doukkala Incubation, Université Chouaib Doukkali - El Jadida

- Incubateur Régional Inter-universitaire du Sud, Université Ibn Zohr - Agadir

- Incubateur RESIN, Institut National des Postes et Télécommunications, INPT - Rabat

- Technopark Incubator - Casablanca

- Incubateur Dynamique Est, Université Mohammed Premier - Oujda

- Incubateur MaroBtikar, University Hassan Premier - Settat

- Al Akhawayn Incubator, Al Akhawayn University - Ifrane

- Pépinière Maroc Incubation, National Centre for Scientific and Technical Research, CNRST - Rabat

- Centre Universitaire d’Incubation Tadla-Azilal, Université Soultane Moulay Soulaimane - Beni Mellal

- Incubateur Universitaire IBDA3, University Moulay Smail - Meknès

- Incubateur de l’Université Internationale de Rabat - Rabat

- Soft Centre

- Injaz Al Maghrib

- Enactus

- CEED

- Endeavor

- StartUp Maroc

- New Work Lab

- Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship

- OCP Entrepreneurship Network

- Private Incubators
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Business Representatives 

- Economic Interest Groups

Business Clusters

Technopark

Integrated Industrial Platforms

Sectorial Business Initiatives

Outsourcing Platforms

VIII. Industrial Sector 

Industrial Representatives

- Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy

- General Confederation of Enterprises of Morocco, CGEM

- Moroccan Industry and Commerce Automobile Association, AMICA

- Moroccan Aerospace Industries Grouping, GIMAS

- Association of Moroccan Textile and Clothing industries, AMITH

- Moroccan Association for Research and Development, R&D Maroc

- National Federation of Agroindustry, FENAGRI

- Moroccan Association of Solar and Wind-Power Industries, AMISOLE

- Federation of Chemical and Para-Chemical Industry, FCP

- Moroccan Association of Pharmaceutical Industry, AMIP

- Federation of Metallurgical, Mechanical and Electrical Industries, FIMME

- National Federation of Electricity and Electronics, FENELEC

- IT Professionals Federation, APEBI

Many other sectorial industrial federations and associations
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Industrial Clusters 

- ICT Cluster

- Valuation of Sea Products - 2 clusters

- Microelectronics Cluster

- Electronics, Mechanics and Mechatronics Cluster

- High-end food and cosmetic products Cluster

- Textile – 2 clusters

- Energy efficiency Cluster

- Solar Cluster

- Agro-sources Development Cluster

- Industrial Ecosystems - many

The goal is to create 20 clusters in the industrial and technology sectors.

IX. Science Clusters

- Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research, MAScIR

- Institut de Recherche en Energie Solaire et en Energies Nouvelles, IRESEN

X. Technology Transfer Offices

- Innovation Park, University Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès

- Innovation Park, University Mohammed V - Rabat

- Innovation Park, University Cadi Ayyad - Marrakech

- Innovation Park, University Hassan Premier - Settat
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Additional data

Number of researchers in Morocco 

Source: Hassan II Academy of Sciences and Technology

Percentage of Researchers by type of organization in 2010 

Source: Hassan II Academy of Sciences and Technology

Percentage of Researchers by sector in 2010

Source: Hassan II Academy of Sciences and Technology
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National Spending on R&D

Data in millions of dirhams

Source: Hassan II Academy of Sciences and Technology

R&D National Spending in 2010

Source: Hassan II Academy of Sciences and Technology
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OMPIC Patent Costs

Patents prices in Dirhams

Rate Reduced rate 1

Filing fee and publication of patent 2 100,00 840,00

Search report and opinion on the patentability 6 000,00 2 400,00

Right of delivery 2 1 200,00 480,00

 Right to publish the claims of the application or patent 
validated in Arabic or French 

1 200,00 480,00

Rate Reduced rate 3

Annuity:

2nd year 600,00 240,00

3rd year 600,00 240,00

4th year 600,00 240,00

5th year 600,00 240,00

6th year 1 200,00 480,00

7th year 1 500,00 600,00

8th year 1 800,00 720,00

9th year 2 100,00 840,00

10th year 2 400,00

11th year 3 000,00

12th year 3 000,00

13th year 3 000,00

14th year 3 000,00

15th year 3 000,00

16th year 7 200,00

17th year 7 200,00

18th year 7 200,00

19th year 7 200,00

20th year 7 200,00

Right to delay of fees due in respect of each year : by 
month started late 

Catering fee

Additional publication for  additional claim over10 claims 480,00 By claim 192,00 By claim

Request for extension of the term of protection in 
accordance with Article 17.2 of the Law 17/97 as 
amended and supplemented of the term of protection 
in accordance with Article 17.2 of the Law 17/97 as 
amended and supplemented 

1 680,00

1 Rate applicable to natural entities, universities, educational institutions and SMEs (according to the criteria of the SME charter), 
whether domestic or foreign (countries beneficiary of the reduction under PCT).
2 This rate will be applied after the entry into force of the amendment of the law 17-97.
3 Rate applicable to natural entities, universities, educational institutions and SMEs (according to the criteria of the SME charter), 
whether domestic or foreign (countries beneficiary of the reduction under PCT).

25% of the amount of the annuity 
rate with a minimum of 240 dh

100% of the annuity right due in 
addition to the right to delay 
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Extension of the term of protection in accordance 
with Article 17.2 of the law 17/97 as amended and 
supplemented : annually 

7 200,00

  Request for further processing and the like

Number of patent applications 

The table below does not include patent applications from international organizations.

Source: OMPIC

50% of the amount of the normal rate due to 
the procedure object of the further request

2010 2011 2012 2013 2014
Universities 39 38 58 138 158

Research2Centers 1 6 16 25 32

Enterprises 26 32 26 49 36

Individuals 80 90 96 103 127

Total 146 166 196 315 353

Applicant0type Number0of0Patent0Applications
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المنظومة الوطنية لالبتكار في المغرب

ملخص

يتضمــن	هــذا	الفصــل	مراجعــة	وصفيــة	لمختلــف	مكونــات	المنظومــة	الوطنيــة	لالبتــكار	فــي	المغــرب،	ويســلط	الضــوء	علــى	االحتياجــات	التنافســية	
الصناعيــة	والتجاريــة	مــن	البحــث	والتطويــر،	ويحلــل	القــدرات	الوطنيــة	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	والثغــرات	مــن	أجــل	تســويق	نتائــج	البحــث.

عــرض	فئــات	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	التــي	تغطــي	البيئــة	المحيطــة	بأكملهــا،	 ولتحليــل	سلســلة	القيمــة	لنقــل	التكنولوجيــا	فــي	المغــرب،	تــّم
ــر	 ــة	مــن	أجــل	تقدي ــل	مجموعــة	مــن	أصحــاب	المصلحــة	مــن	كل	فئ ــك	تحلي ــع	ذل ــة.	يتب مــع	االشــارة	الــى	أصحــاب	المصلحــة	الرئيســيين	فــي	كل	فئ
أفضــل	لدورهــا	وتأثيرهــا	علــى	البيئــة	المحيطــة.	ومــن	ثــم	اســتخلصت	االســتنتاجات	فيمــا	يتعلــق	بكفــاءة	سلســلة	القيمــة	الكاملــة	لنقــل	التكنولوجيــا،	
والقــدرة	والثغــرات	مــن	أجــل	تســويق	نتائــج	البحــث،	ومســاهمة	كل	فئــة	مــن	فئــات	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	القــدرة	التنافســية	الصناعيــة	

والتجاريــة	الوطنيــة.

المنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

ــد	مــن	 ــة	مترابطــة	وتتداخــل	مــع	بعضهــا	البعــض.	وباإلضافــة	ان	العدي ــكار	وأصحــاب	المصلحــة	داخــل	كل	فئ ــا	واالبت ــوم	والتكنولوجي ــات	العل ان	فئ
أصحــاب	المصلحــة	ينتمــون	إلــى	أكثــر	مــن	فئــة	واحــدة	مــن	فئــات	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	ويلعبــون	أدوارا	مختلفــة	داخــل	البيئــة	المحيطــة.	

وتبســيطا	للتحليــل،	يغطــي	هــذا	الفصــل	الفئــات	وأصحــاب	المصلحــة	بشــكل	منفصــل،	ويربــط	كل	طــرف	مــع	فئــة	واحــدة	فقــط.

تقّســم	فئــات	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	كمــا	يلــي:	األكاديميــة؛	مؤسســات	البحــث	والتطويــر	فــي	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار؛	الــوزارات	
المتعلقــة	بالعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	ومؤسســات	الحوكمــة	ذات	الصلــة؛	داعمــي	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار؛	والقطــاع	الصناعــي	وقطــاع	

األعمال.

أ-	األكاديمية

الجامعات العامة

هنــاك	15	جامعــة	عامــة	فــي	المغــرب.	منهــا	12	جامعــة	تخضــع	إلدارة	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	والتدريــب،	وللرقابــة	الماليــة	لــوزارة	
الماليــة	و	االقتصــاد.	لــكل	هــذه	الجامعــات	عــدد	مــن	المؤسســات	العلميــة	والهندســية	والتكنولوجيــة	التــي	لديهــا	هيــاكل	ومنصــات	بحثيــة،	بمــا	فــي	
ذلــك	العديــد	مــن	مختبــرات	البحــث.	وباإلضافــة	إلــى	التدريــس،	يشــارك	األســاتذة	أيضــا	فــي	البحــث	علــى	الصعيديــن	الوطنــي	والدولــي،	ويمثــل	طلبــة	

الدكتــوراه	غالبيــة	الباحثيــن	فــي	هــذه	المؤسســات.

ــة	المؤسســات	ذات	 ــن:	فئ ــى	فئتي ــة	إل ــب	125	مؤسســة	مصنف ــي	والبحــث	العلمــي	والتدري ــم	العال ــوزارة	التعلي ــة	ل ــات	ال	12	التابع تضــم	الجامع
التســجيل	المفتــوح:	وتشــمل	كليــات	القانــون	واالقتصــاد	والعلــوم	االجتماعيــة،	كليــات	األدب	والفنــون	والعلــوم	اإلنســانية،	كليــات	العلــوم،	وكليــات	
ــن	الطــب	 ــكل	م ــا	ل ــى	أنواعه ــد	المتخصصــة	عل ــي:	وتشــمل	المعاه ــي	والتنظيم ــة	المؤسســات	ذات	التســجيل	االنتقائ ــددة	التخصصــات؛	وفئ متع

ــم. ــي،	والتعلي ــم	العال ــا،	واألعمــال	واإلدارة،	والتعلي ــوم	والتكنولوجي ــة،	وطــب	األســنان،	والهندســة،	والعل والصيدل

الجامعات والمؤسسات الخاصة

ــر	وتحديــث	للمؤسســات	القائمــة	التــي	تغطــي	 ــم	العالــي	الخاصــة،	وشــهد	تطوي ــد	مــن	الجامعــات	ومؤسســات	التعلي شــهد	المغــرب	ظهــور	العدي
العديــد	مــن	التخصصــات	ومجــاالت	الدراســة.	ويوجــد	نحــو	175	مؤسســة	خاصــة	للتعليــم	العالــي	فــي	المغــرب،	بعضهــا	يعمــل	علــى	نظــام	الربحيــة	
واخــرى	غيــر	هادفــة	للربــح.	وهــي	ليســت	كلهــا	معتــرف	بهــا	مــن	قبــل	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	والتدريــب.	وباســتثناء	عــدد	قليــل	مــن	

تلــك	الممولــة	تمويــال	جيــدا،	فــإن	معظــم	هــذه	الجامعــات	الخاصــة	ال	تركــز	علــى	األبحــاث	واالبتــكار،	وال	تســاهم	فــي	نقــل	التكنولوجيــا.
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يوجــد	فــي	المغــرب	أكثــر	مــن	20	مدرســة	هندســية،	تخضــع	معظمهــا	إلدارة	الجامعــات	الحكوميــة،	باســتثناء	عــدد	قليــل	منهــا	تحــت	وصايــة	وزارات	
مختلفــة.	تطــورت	معظــم	هــذه	المــدارس	لتصبــح	مــدارس	هندســية	متعــددة	التخصصــات	ذات	مجــاالت	بحثيــة	متنوعــة	وهــي	تســاهم	بشــكل	ملفــت	

فــي	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	المغــرب.

ب.	مؤسسات	البحث	والتطوير

ــة	 ــوم	االجتماعي ــن	العل ــات	م ــات	واالختصاص ــف	التخصص ــي	مختل ــي	تغط ــة	الت ــز	البحثي ــات	والمراك ــن	المؤسس ــعة	م ــبكة	واس ــرب	ش ــدى	المغ ل
ــا.	معظمهــا	ينتمــي	إلــى	الجامعــات	والــوزارات	والــوكاالت	الحكوميــة	والشــركات	المملوكــة	مــن	 واإلنســانية،	إلــى	العلــوم	البحثيــة	والتكنولوجي

ــل	منهــا	تعمــل	كمنظمــات	قائمــة	بذاتهــا. ــة،	وعــدد	قلي الدول

ــا.	 تتمثــل	مهمــة	معظــم	هــذه	المؤسســات	فــي	ربــط	البحــث	بالصناعــة،	وتمويــل	مشــاريع	البحــث	التــي	تغطــي	العناصــر	الهامــة	لنقــل	التكنولوجي
وكونهــا	متعلقــة	بقطاعــات	محــددة	يســّهل	العمليــة	الفعالــة	لربــط	جميــع	أصحــاب	المصلحــة.	غيــر	ان	هــذا	الوضــع	يتــرك	عــددا	مــن	الصناعــات	غيــر	
مغطــاة	بشــكل	جيــد	مــن	حيــث	نقــل	التكنولوجيــا	والعالقــات	بيــن	البحــث	والصناعــة.	وباإلضافــة	إلــى	ذلــك،	ال	يــزال	القطــاع	الخــاص	العــب	صغيــر	فــي	

األنشــطة	البحثيــة	باســتثناء	صناعــات	التعديــن	والصيدلــة.

إن	الهندســة	الزراعيــة	والفوســفات	والتعديــن	هــي	األفضــل	تنظيمــا	بوجــه	عــام	علــى	طــول	سلســلة	القيمــة	فــي	البحــث	ونقــل	التكنولوجيــا،	نظــرا	
لتأثيــر	هــذه	القطاعــات	علــى	االقتصــاد	الوطنــي،	واألهميــة	التــي	تعطــى	لهــا	فــي	المغــرب.	هــذا	وظهــرت	فــي	اآلونــة	األخيــرة	مؤسســات	بحثيــة	

تدعــم	قطاعــات	جديــدة،	بمــا	فــي	ذلــك	الطاقــات	المتجــددة	والتكنولوجيــات	الجديــدة،	وهــي	تبنــي	عالقــات	قويــة	بيــن	البحــث	والصناعــة.

وفيما	يلي	مقدمة	لبعض	مؤسسات	البحث	العامة	التي	لها	تأثير	كبير	في	تطوير	قطاعات	معّينة.

المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

يعتبــر	المعهــد	الالعــب	الرئيســي	فــي	أبحــاث	الصيــد	البحــري.	تتمثــل	مهمتــه	فــي	تنفيــذ	االســتراتيجية	الوطنيــة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	فــي	الصيــد	
البحــري	مــن	خــالل	إجــراء	الدراســات	والبحــث	فــي	المجــاالت	المعنيــة.

المعهد الوطني للبحث الزراعي

هــو	المؤسســة	البحثيــة	الرائــدة	للتنميــة	الزراعيــة،	يعمــل	مــن	خــالل	10	مراكــز	جهويــة	للبحــث	الزراعــي،	تغطــي	23	منطقــة	تجريبيــة	فــي	مختلــف	
النظــم	الزراعيــة	فــي	البلــد.	كمــا	يقــوم	بتطويــر	شــراكات	بحثيــة	مــع	المنظمــات	الوطنيــة	والدوليــة،	والقطاعيــن	العــام	والخــاص،	ومــع	المنظمــات	

غيــر	الحكوميــة.

معهد األبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة

ــكار،	وتشــجيع	 ــي،	واالبت ــى	النطــاق	الوطن ــة	عل ــوم	التطبيقي ــي	العل ــر	ف ــث	والتطوي ــه	البح ــر،	مهمت ــث	والتطوي ــة	مكرســة	للبح ــد	منظم ان	المعه
ــة	للطاقــة	الشمســية	 ــى	ترجمــة	االســتراتيجية	الوطني ــة.	يعمــل	المعهــد	عل ــل	وإدارة	المشــاريع	البحثي ــن	الجامعــات	والصناعــة،	وتموي الشــراكات	بي
والطاقــة	المتجــددة	إلــى	مشــاريع	بحــث	وتطويــر	مــن	خــالل	وضــع	آليــات	لتمويــل	وتنســيق	المشــاريع	البحثيــة	التــي	تقــوم	بهــا	المؤسســات	البحثيــة	

والصناعــة.

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

المركــز	مؤسســة	مملوكــة	للدولــة	تتمتــع	باالســتقالل	القانونــي	والمالــي،	وتعمــل	تحــت	وصايــة	وزارة	الطاقــة	والمناجــم	والميــاه	والبيئــة.	أنشــئ	
لتعزيــز	تطبيقــات	العلــوم	والتكنولوجيــا	النوويــة	فــي	المغــرب.	تشــمل	مهمتــه	إجــراء	البحــث	والتطويــر	العلمــي	فــي	العلــوم	 المركــز	فــي	عــام	1986
والتكنولوجيــا	النوويــة،	وتعزيــز	تطبيقاتهــا	فــي	القطاعــات	االجتماعيــة	واالقتصاديــة.	وهــو	يديــر	برامــج	البحــث	والتطويــر	فــي	العديــد	مــن	المجــاالت	

بمــا	فــي	ذلــك	الصحــة	والميــاه	والمنــاخ	والزراعــة	وعلــوم	المــواد.
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أنشــئت	المؤسســة	فــي	عــام	2007	لتعزيــز	البحــث	العلمــي	والتكنولوجــي	والتنميــة،	وهــي	تركــز	علــى	تثميــن	البحــث	والتطويــر	مــن	خــالل	جلــب	
ــة،	 ــا	الحيوي ــعب:	التكنولوجي ــالث	ش ــى	ث ــم	إل ــة،	تنقس ــات	بحثي ــتة	قطاع ــي	س ــة	ف ــط	المؤسس ــن.	تنش ــركاء	الصناعيي ــى	الش ــا	إل ــا	ومعرفته خبرته
واإللكترونيــات	الدقيقــة،	والمــواد	النانويــة.	وقــد	نجحــت	فــي	جلــب	العديــد	مــن	المنتجــات	المبتكــرة	مــن	خــالل	الترخيــص	التجــاري	للشــركاء	الصناعييــن	
والتجارييــن،	ومــن	خــالل	إنشــاء	الشــركات	الناشــئة،	وإعطــاء	المؤسســة	مصداقيــة	مــع	الصناعــة،	والتأثيــر	االيجابــي	لجــذب	الشــركاء	الصناعييــن	علــى	

الصعيديــن	الوطنــي	والدولــي.

البحث والتطوير – مجموعة مجمع الشريف للفوسفاط

ــا	فــي	أســواق	الفوســفات	والمشــتقات	الفوســفاتية.	ويشــمل	المجمــع	سلســلة	 ــدة	عالمي ــر	مجمــع	الشــريف	للفوســفاط	مــن	الشــركات	الرائ يعتب
القيمــة	الفوســفاتية	بالكامــل:	اســتخراج	وتحويــل	وتســويق	وبيــع	الفوســفات	ومشــتقاته	وحمــض	الفوســفوريك	واألســمدة.	وهــو	أكبــر	مصــدر	فــي	

العالــم	لصخــور	الفوســفات	وحمــض	الفوســفوريك،	وواحــد	مــن	أكبــر	منتجــي	األســمدة	فــي	العالــم.

باحثــا.	يغطــي	 يعتبــر	مركــز	البحــث	والتطويــر	التابــع	للمجمــع	واحــد	مــن	أكبــر	مجموعــات	البحــث	والتطويــر	فــي	المغــرب،	ويعتمــد	علــى	أكثــر	مــن	170
اعمــال	البحــث	والتطويــر	لكامــل	سلســلة	القيمــة	الصناعيــة	المتكاملــة	للمجمــع،	مــن	الجيولوجيــا	إلــى	المنتجــات	النهائيــة.	وتتمثــل	مهمتــه	فــي	دفــع	
عجلــة	االبتــكار	فــي	صناعــة	الفوســفات،	وتطويــر	منتجــات	وتقنيــات	جديــدة	وخلــق	قيمــة	ودعــم	قيــادة	المجمــع،	وتحســين	عمليــات	المجمــع	وأداءهــا	

وتعزيــز	قدراتهــا	التكنولوجيــة.

ج.	الوزارات	المتعلقة	بالعلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار	ومؤسسات	الحوكمة	ذات	الصلة

وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	وتكويــن	االطــر	هــي	الــوزارة	الرئيســية	التــي	ترعــى	منظمــات	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب.	
تــدار	أنشــطة	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	إمــا	مباشــرة	مــن	قبــل	الــوزارة	أو	بشــكل	غيــر	مباشــر	مــن	خــالل	الجامعــات	والمؤسســات	البحثيــة	تحــت	

إدارة	الــوزارة.

وزارة	الصناعــة	والتجــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	الرقمــي	هــي	أيضــا	أحــدى	أصحــاب	المصلحــة	المهميــن	فــي	مشــهد	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	
فــي	المغــرب،	مــن	خــالل	مبادراتهــا	لتعزيــز	التكنولوجيــات	المتقدمــة	واالبتــكار،	وتعزيــز	الصلــة	بيــن	الجامعــات	والصناعــة.	وهــي	تنفــذ	برنامجــا	طموحــا	

لالبتــكار	يمــول	ويدعــم	االبتــكار	الصناعــي	مــن	خــالل	عــدد	مــن	اإلجــراءات.

تسيطر	وزارة	االقتصاد	والمالية	على	التدفقات	المالية	التي	تحكم	جميع	أنشطة	العلوم	والتكنولوجيا	والبحث	والتطوير	العامة.	

ومــن	الجديــر	بالذكــر	أن	معظــم	الــوزارات	والعديــد	مــن	المنظمــات	الحكوميــة	األخــرى	أنشــأت	مراكــز	للتكنولوجيــا	والبحــث	والتطويــر،	وتلعــب	أدوارا	
مهمــة	فــي	مشــهد	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب.

وتقــوم	وزارات	أخــرى	بــإدارة	مؤسســات	البحــث	والتطويــر	ومــدارس	العلــوم	والهندســة	فــي	مجــال	التعليم	العالــي،	وتشــمل:	وزارة	الطاقــة	والمعادن	
والتنميــة	المســتدامة؛	ووزارة	الصحــة؛	ووزارة	الفالحــة	والصيــد	البحــري	والتنميــة	القروية	والميــاه	والغابات.

ــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	 ــة	والتج ــن	االطــر؛	ووزارة	الصناع ــي	والبحــث	العلمــي	وتكوي ــم	العال ــى	وزارة	التعلي ســوف	نركــز	فــي	هــذا	القســم	عل
الرقمــي؛	واللجنــة	الوزاريــة	الدائمــة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	والتنميــة	التكنولوجيــة؛	والمجلــس	األعلــى	للتربيــة	والتكويــن	والبحــث	العلمــي.	وهــي	

تلعــب	معــا	األدوار	األكثــر	أهميــة	فــي	اســتراتيجيات	وصناعــة	القــرار	فــي	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب.	

ويشمل	أيضا	هذا	القسم	عناصر	السياسات	واتخاذ	القرارات	فيما	يتعلق	بالعلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار.

النظام الوطني للبحث

النظــام	الوطنــي	للبحــث	هــو	مجموعــة	منســقة	مــن	المنظمــات	والهيــاكل	العامــة	والخاصة	مســؤولة	عــن	تصميــم	وتنفيذ	السياســات	واالســتراتيجيات	
البحثيــة	الوطنيــة.	وتتألــف	الجهــات	الحكوميــة	المســؤولة	عــن	وضــع	السياســة	الوطنيــة	للبحــوث	مــن	خــالل	التشــريعات	واألنظمــة	وتمويــل	وتقييــم	

أنشــطة	البحــث	مــن:
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اللجنة	الوزارية	الدائمة	للبحث	العلمي	واالبتكار	والتنمية	التكنولوجية

وزارة	التعليم	العالي	والبحث	العلمي	وتكوين	االطر

اكادمية	الحسن	الثاني	للعلوم	والتقنيات

المجلس	األعلى	للتربية	والتكوين	والبحث	العلمي

وتشمل	المنظمات	المسؤولة	عن	تنفيذ	السياسة	الوطنية	للبحث	في	الجامعات	ومؤسسات	البحث	العامة	وغيرها	من	المؤسسات	البحثية.

الحوكمة

1.1.3 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين االطر

الــوزارة	مســؤولة	عــن	جميــع	عناصــر	التعليــم	العالــي	فــي	المغــرب	مــن	صنــع	السياســات	إلــى	التربيــة،	بمــا	فــي	ذلــك	إدارة	والنهــوض	بالبحــث	العلمــي	
ــم	 ــة،	وتحكــم	سياســات	التعلي ــة	والتدريبي ــر	الجامعــات	العامــة	ومؤسســاتها،	والمــدارس	الهندســية،	والمؤسســات	التقني والتكنولوجــي.	وهــي	تدي
العالــي	العــام	والخــاص	علــى	الســواء.	ويشــمل	الهيــكل	التنظيمــي	للــوزارة	إدارة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار،	مهمتهــا	تطويــر	اســتراتيجيات	البحــث	
العلمــي	والتكنولوجــي،	ووضــع	السياســات	وتوفيــر	المــوارد	الماليــة	وغيرهــا	مــن	المــوارد،	وتشــجيع	الشــراكات	البحثيــة	واالبتكاريــة	علــى	الصعيديــن	

الوطنــي	والدولــي.

األولويات الوطنية البحث العلمي والتكنولوجي

تحديــث	األولويــات	الوطنيــة	للبحــث	العلمــي	والتكنولوجــي	بالتشــاور	 بــدأت	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	وتكويــن	االطــر	فــي	عــام	2014
مــع	مختلــف	أصحــاب	المصلحــة	علــى	المســتوى	الوطنــي.	وقــد	كلفــت	لجنــة	مــن	الخبــراء	بدراســة	األولويــات	مــع	مراعــاة	االســتراتيجيات	القطاعيــة	
أول	قائمــة	باألولويــات	الوطنيــة	للبحــوث	العلميــة	والتكنولوجيــة	الســتعراضها	وإقرارهــا	 للتنميــة	االجتماعيــة	-	االقتصاديــة.	وقدمــت	فــي	عــام	2014
مــن	قبــل	اللجنــة	الوزاريــة	الدائمــة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	والتنميــة	التكنولوجيــة	تحــت	قيــادة	رئيــس	الحكومــة.	وتــم	اإلبقــاء	علــى	ســت	أولويــات	
ــاة؛	الزراعــة	 ــة	الحي ــة	ونوعي ــة	علــى	حــد	ســواء	وهــي:	الصحــة	والبيئ ــة	للبحــث	العلمــي	والتكنولوجــي،	تشــمل	البحــوث	األساســية	والتطبيقي وطني
والصيــد	البحــري	والميــاه؛	المــوارد	الطبيعيــة	والطاقــة	المتجــددة؛	صناعــة	الســيارات	والطيــران	والنقــل	والخدمــات	اللوجســتية	والتقنيــات	المتقدمــة؛	

التعليــم	والتدريــب؛	والعلــوم	اإلنســانية	والتحديــات	المعاصــرة	للمجتمــع	المغربــي.

• وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 

هــي	المســؤولة	عــن	وضــع	وتنفيــذ	السياســات	فــي	المجــاالت	الصناعيــة	والتجاريــة	والتكنولوجيــات	الجديــدة.	وتشــمل	مهمتهــا،	فــي	إطــار	العلــوم	
والتكنولوجيــا	واالبتــكار،	مــا	يلــي:	إدارة	وتنفيــذ	اســتراتيجيات	التنميــة	للصناعــة	والتكنولوجيــات	الجديــدة	فــي	المغــرب،	وتعزيــز	وتطويــر	االبتــكارات	

التكنولوجيــة	الصناعيــة	والجديــدة،	وإصــدار	األنظمــة	والسياســات	الصناعيــة	والتكنولوجيــة	الجديــدة.

مبادرة »المغرب ابتكار«

يشــمل	الهيــكل	التنظيمــي	لــوزارة	الصناعــة	والتجــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	الرقمــي	قســم	للتقنيــات	المتقدمــة		واالبتــكار	والبحــث	والتطويــر.	ينفــذ	
هــذا	القســم	مبــادرة	طموحــة	الســتراتيجية	االبتــكار	والتكنولوجيــا	المتقدمــة	وهــي	»مبــادرة	ابتــكارات	المغــرب«،	التــي	تهــدف	إلــى	وضــع	المغــرب	
بيــن	البلــدان	التــي	تطــور	وتنتــج	التكنولوجيــا،	وتمكــن	مــن	خلــق	اقتصــاد	ذات	قيمــة	مضافــة	قويــة،	وتعــزز	صــورة	المغــرب	دوليــا	ممــا	يجعلــه	أكثــر	
ــى	تســويق	مخرجــات	البحــث	 ــكارات	المغــرب	عل ــادرة	ابت ــرض	أن	تســاعد	مب ــا.	ومــن	المفت ــة	فــي	مجــاالت	التكنولوجي ــة	لالســتثمارات	األجنبي جاذبي
والتطويــر	وتعزيــز	قــدرات	البحــث	والتطويــر	فــي	الجامعــات	المغربيــة،	وإعطــاء	المنظومــة	الوطنيــة	لالبتــكار	دفعــة	جديــدة،	والســماح	للبلــد	باللحــاق	

بركــب	اقتصــادات	ناشــئة	وتنافســية	أخــرى.	

وقــد	تــم	عــرض	الخطــوط	العريضــة	لهــذه	المبــادرة	واعتمادهــا	ألول	مــرة	فــي	قمــة	االبتــكار	المغربيــة	األولــى	فــي	عــام	2009،	مــع	أهــداف	مبدئيــة	
للوصــول	إلــى	1000	بــراءة	اختــراع	مغربيــة	وإنشــاء	200	شــركة	مبتكــرة	فــي	العــام	2014.	وتتألــف	خطــة	عمــل	مبــادرة	ابتــكارات	المغــرب	مــن	13

برنامجــا	فــي	4	مجــاالت	مختلفــة:
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إطــار	الحوكمــة،	ويشــمل:	الحوكمــة	بيــن	القطاعيــن	العــام	والخــاص؛	مــع	هيــكل	مخصــص	»مركــز	االبتــكار	المغربــي«	)تــم	تفكيــك	هــذا	الهيــكل	
فــي	عــام	2016	ونقــل	خدماتــه	إلــى	الوكالــة	الوطنيــة	لتعزيــز	المشــاريع	الصغيــرة	والمتوســطة(؛	وإطــار	قانونــي	مــرن	وفعــال.

بنية	تحتية،	وتشمل:	بنية	تحتية	تكنولوجية	)مدن	االبتكار(؛	وبنية	تحتية	للتثمين؛	والمراكز	الفنية	الصناعية؛	وأقطاب	التكنولوجيا.

التمويــل	والدعــم،	ويشــمل:	محفظــة	الخدمــات	لدعــم	االبتــكار؛	وتحليــل	والمعلومــات	عــن	رأس	المــال	المغامــر؛	وتطويــر	نظــام	الملكيــة	الفكريــة؛	
وصناديــق	االبتــكار	الدوليــة.

نشر	المواهب،	ويشمل:	إنشاء	نادي	االبتكار	المغربي؛	وتعزيز	ثقافة	االبتكار؛	وتعزيز	البحث	والتطوير	واالبتكار	في	المغرب.	

بعــض	هــذه	البرامــج	لــم	تنفــذ،	وقــد	تغيــر	بعضهــا	أثنــاء	تنفيــذ	المبــادرة	الشــاملة.	ولــم	يتــم	بعــد	بلــوغ	األهــداف	مــن	حيــث	عــدد	الشــركات	الناشــئة	
وعــدد	بــراءات	االختــراع	الســنوية.

• اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية

تــم	إنشــاء	هــذه	اللجنــة	الوزاريــة	فــي	عــام	2001،	وتعتبــر	احــدى	أهــم	هيئــات	وضــع	سياســات	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب.	عدلــت	
ــه	 ــن	أن	تلعب ــذي	يمك ــدور	ال ــد	ال ــة	لتأكي ــى	اســم	اللجن ــكار«	إل ــة	»االبت ــت	كلم ــتور،	وأضاف ــا	للدس ــة	وفق ــام	2015	وضــع	اللجن ــي	ع ــة	ف الحكوم
ــكار	والتطــور	التكنولوجــي،	بمــا	يتماشــى	مــع	 ــة	المشــورة	ألعضائهــا	بشــأن	االســتراتيجيات	البحــث	العلمــي	واالبت ــكار.	تقــدم	اللجن ــز	االبت فــي	تعزي
االســتراتيجيات	واألولويــات	الوطنيــة.	وتتألــف	اللجنــة	مــن	ممثليــن	عــن	معظــم	الــوزارات،	ويراســها	رئيــس	الحكومــة،	وأمانــة	ســرها	هــي	الســلطة	

ــة	المســؤولة	عــن	البحــث	العلمــي. الحكومي

تتضمن	مسؤوليات	اللجنة	الوزارية	الدائمة	للبحث	العلمي	واالبتكار	والتنمية	التكنولوجية	ما	يلي:

االقتراح	على	الحكومة	االستراتيجيات	والمبادئ	التوجيهية	الالزمة	لتعزيز	البحث	العلمي	واالبتكار	والتطور	التكنولوجي.

تنسيق	ورصد	البحث	العلمي	والتقني	المنّفذ	من	خالل	أنشطة	البحث	في	مختلف	الوزارات.

االقتراح	على	الحكومة	تخصيص	الموارد	المخصصة	لمختلف	المشاريع	والبرامج	البحثية	وفقا	لألولويات	الوطنية.

• إجراء الدراسات والتقييمات فيما يتعلق بالبحث العلمي واالبتكار والتطوير التكنولوجي.

تطوير	الموارد	البشرية	في	العلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار.

دعم	البحوث	الوطنية	والدولية	والشراكات	التكنولوجية.

2.1.3 المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ان	المجلــس	هيئــة	استشــارية	مســتقلة،	يعمــل	كســلطة	للتفكيــر	االســتراتيجي	فــي	قضايــا	التعليــم	والتدريــب	والبحــث	العلمــي،	ويتألــف	مــن	45	عضوا:	
خبــراء؛	ممثلــون	حكوميــون	مــن	عــدة	قطاعــات؛	شــخصيات	تمثــل	منظمــات	ومؤسســات	أخــرى؛	عضويــن	مــن	كل	مجلــس	فــي	البرلمــان	المغربــي؛	

ممثلــون	لمؤسســات	التعليــم	والتدريــب؛	وممثلــون	للنقابــات	ورابطــات	التعليــم.

تشمل	مهمة	المجلس	األعلى	للتربية	والتكوين	والبحث	العلمي:

•	تقديم	المشورة	بشأن	جميع	المسائل	المتعلقة	بالمنظومة	الوطنية	للتعليم	والتدريب	والبحث	العلمي.

إسداء	المشورة	إلى	الحكومة	والبرلمان	بشأن	المشاريع	والتشريعات	المقترحة	في	مجاالت	التعليم	والتدريب	والبحث	العلمي.
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إجراء	البحوث	والدراسات	حول	قضايا	التعليم	والتدريب	والبحث	العلمي.

إجراء	تقييمات	وتقديرات	عامة	شاملة	بشأن	السياسات	والبرامج	في	مجاالت	التعليم	والتدريب	والبحث	العلمي.

عرض	على	الحكومة	مقترحات	للسياسات	التي	تشجع	على	تطوير	البحث	العلمي	وتعزز	اإلبداع	واالبتكار.

د.	داعمي	العلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار

يغطــي	هــذا	القســم	الجوانــب	المختلفــة	لدعــم	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا،	بمــا	في	ذلــك	الدعم	المالــي	والجوائــز	والصناديق	
وهيئــات	التصديــق	والبرامج	والمبــادرات	األخرى.

مــرة	أخــرى	يتــم	التركيــز	علــى	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	وتكويــن	االطــر،	وعلــى	وزارة	الصناعــة	والتجــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	الرقمي،	
باإلضافــة	إلــى	بعــض	المنظمــات	األخــرى	التــي	تقــدم	الدعــم	للبيئــة	الحاضنــة.	ولــدى	هاتيــن	الوزارتيــن	عــدد	مــن	برامــج	الدعــم	مــن	تمويــل	البحــث	

العلمــي	وتقديــم	الدعــم	والتمويــل	للمؤسســات	لتعزيــز	نقــل	التكنولوجيــا	ولريــادة	األعمــال.

• المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 

المركــز	هــو	مؤسســة	عامــة	تحــت	ســلطة	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	وتكويــن	االطــر،	أنشــئ	أصــال	فــي	عــام	1976	تحــت	اســم	المركــز	
الوطنــي	للتنســيق	والتخطيــط	للبحــوث	العلميــة	والتقنيــة.	وقــد	تغيــر	مركــزه	واســمه	إلــى	الوضــع	الحالــي	فــي	عــام	2001.	تشــمل	مهمــة	المركــز	

تعزيــز	وتطويــر	واســتغالل	البحــث	العلمــي،	مــع	مراعــاة	االحتياجــات	الثقافيــة	واالقتصاديــة	واالجتماعيــة	للبلــد.	ومــن	مســؤولياته:

•	إعداد	إطار	األولويات	الوطنية	التي	وضعتها	الحكومة.

تعزيز	البنية	التحتية	الوطنية	للبحث.

المساهمة	في	استغالل	البحث	ونقل	التكنولوجيا	ونتائج	البحث.

•	خلق	التآزر	البحثي،	وتعزيز	للجودة	العالية	وتأثير	البحث	في	المجاالت	العلمية	واالجتماعية	واالقتصادية	والتكنولوجيا.

زيادة	اإلنتاج	العلمي	الوطني.

تطوير	الشراكات	الدولية	للبحث،	وإدراج	الباحثين	المغاربة	المغتربين	في	عملية	تطوير	المنظومة	الوطنية	للعلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار.

كمــا	يلعــب	المركــز	دورا	مهمــا	فــي	تمويــل	البحــث	العلمــي	ونقــل	التكنولوجيــا	فــي	البــالد.	ويشــمل	ذلــك:	إنشــاء	هيــاكل	ومختبــرات	البحــث؛	وبرامــج	
التمّيــز	فــي	البحــث	العلمــي؛	ومشــاريع	بحثيــة	ذات	تأثيــر	اجتماعــي	واقتصــادي	وتكنولوجــي	مرتفــع.

والمركــز	هــو	أيضــا	المنظمــة	األم	لعــدد	مــن	الكيانــات	التــي	تمكنــه	مــن	تحقيــق	مهمتــه.	وتشــمل	هــذه	المنظمــات:	المعهــد	المغربــي	للمعلومــات	
العلميــة	والتقنيــة،	ووحــدات	الدعــم	التقنــي	للبحــوث	العلميــة،	والشــبكة	المغربيــة	األكاديميــة	والبحثيــة	الواســعة،	والمعهــد	الوطنــي	للجيوفيزيــاء،	

والشــبكة	المغربيــة	الحتضــان	المقــاوالت.

ــص	 ــراع	والتراخي ــراءات	االخت ــل	ب ــة	لتموي ــات	الالزم ــم	الخدم ــة	تقدي ــة	القانوني ــن	الجه ــز	م ــن	للمرك ــا،	يمك ــل	التكنولوجي ــكار	ونق ــياق	االبت ــي	س وف
واســتغاللها	وتســويقها،	وتســويق	منتجاتهــا.	كمــا	يجــوز	للمركــز	أن	يملــك	أســهم	فــي	الشــركات	العامــة	والخاصــة،	شــريطة	أال	تقــل	ملكيتــه	عــن	20٪
مــن	رأس	مــال	هــذه	الشــركات.	ويمكنــه	أيضــا	إنشــاء	شــركات	تابعــة	شــريطة	أن	تكــون	هــذه	الشــركات	مرتبطــة	بإنتــاج	وترويــج	وتســويق	المنتجــات	أو	

الخدمــات	العلميــة	والتكنولوجيــة	والصناعيــة	والثقافيــة،	وان	ال	تقــل	ملكيتــه	عــن	٪50	مــن	رأس	مــال	هــذه	الشــركات	التابعــة.

• المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

ان	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	مؤسســة	عامــة	ذات	تمويــل	ذاتــي	تحــت	إدارة	وزارة	الصناعــة	والتجــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	
الرقمــي.	لــه	مهمتــان	رئيســيتان:	تســجيل	حقــوق	الملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة،	وتســجيل	األســماء	التجاريــة	للشــركات.	ولــدى	المكتــب	معلومــات	عــن	

الســجالت	الوطنيــة	للملكيــة	الصناعيــة	والعالمــات	التجاريــة	والتجــارة	وبــراءات	االختــراع	والرســوم	والنمــاذج	الصناعيــة.
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يلعــب	المكتــب	دورا	اســتراتيجيا	فــي	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	المغــرب،	ويســاهم	فــي	تطويــر	القطــاع	الصناعــي	مــن	خــالل	تنفيــذ	اســتراتيجية	طموحــة.	
يعمــل	علــى	تطويــر	المعرفــة	والمهــارات	حــول	الملكيــة	الفكريــة	والتجاريــة،	وتعزيــز	االســتخدام	األمثــل	للممتلــكات	الصناعيــة	والتجاريــة،	بهــدف	جعــل	

االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	عوامــل	هامــة	مــن	القــدرة	التنافســية	للشــركات	المغربيــة.

برنامج	تشخيص	الملكية	الصناعية

يقــدم	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	برنامجــا	لتطويــر	الملكيــة	الصناعيــة	للشــركات	المبتكــرة	لمســاعدتها	علــى	تنفيــذ	اســتراتيجية	
ــراء	بإجــراء	 ــوم،	يقــوم	خب ــات	التنافســية.	خــالل	نصــف	ي ــف	البرنامــج	الحتياجــات	الشــركات	وتطورهــا	والبيئ ــم	تكيي ــة.	ويت إلدارة	ممتلكاتهــا	الصناعي
تشــخيص	للشــركة،	وتدريــب	اإلدارة	علــى	الملكيــة	الصناعيــة.	عنــد	نهايــة	البرنامــج،	يقــدم	المكتــب	للشــركة	تقريــرا	يتضمــن	تشــخيص	الحالــة	الراهنــة،	

ومقترحــات	لتعزيــز	تطــّور	الشــركة	مــن	خــالل	الملكيــة	الصناعيــة.

عملية	إدارة	الملكية	الفكرية	الوطنية

بــراءات	االختــراع:	ان	بــراءة	االختــراع	حــق	حصــري	تمنحــه	الدولــة	لفتــرة	زمنيــة	محــدودة	علــى	اختــراع	جديــد	ينطــوي	علــى	جوانــب	تقنيــة	ووظيفيــة	
للمنتــج	أو	عمليــة	تجلــب	حــال	فنيــا	لمشــكلة	معروفــة.	والبــراءة	هــي	ســند	ملكيــة	صناعيــة	يمنــح	لمــدة	أقصاهــا	20	عامــا.

إيــداع	بــراءات	االختــراع:	البــراءة	هــي	مــن	األصــول	غيــر	ملمــوس	يمكــن	اســتخدامها	وتســويقها	مــن	قبــل	شــخص	أو	شــركة	خــالل	فتــرة	البــراءة.	ومــن	
ــراع	فــي	المكتــب	المغربــي	 ــراءة	اخت ــات	للحصــول	علــى	ب ــم	طلب ــراع.	ويمكــن	لألفــراد	والشــركات	تقدي ــراءات	االخت الممكــن	أيضــا	نقــل	وترخيــص	ب

للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة.	

األشياء	التي	يمكن	أن	تكون	براءة	اختراع:	يجب	أن	تفي	البراءة	بثالثة	معايير:	الحداثة؛	والنشاط	االبتكاري؛	والتطبيق	الصناعي.

األشــياء	التــي	ال	يمكنهــا	الحصــول	علــى	بــراءة	اختــراع:	يوفــر	القانــون	قائمــة	باألشــياء	التــي	ال	يمكــن	الحصــول	عليهــا	)المــادة	23	و	24	و	25	مــن	
القانــون	17/97(:	االكتشــافات	والنظريــات	العلميــة	واألســاليب	الرياضيــة؛	والتصاميــم	الجماليــة؛	وعــروض	المعلومــات؛	والخطــط	وقواعــد	الخدمــة	
واألســاليب؛	وبرامــج	الحاســوب؛	واالختراعــات	الماســة	بالنظــام	العــام	أو	اآلداب	العامــة؛	وطــرق	العــالج	الجراحــي	أو	العالجــي	علــى	البشــر	أو	
الحيوانــات؛	وطــرق	التشــخيص	التــي	تمــارس	علــى	جســم	اإلنســان	أو	الحيــوان؛	واألصنــاف	النباتيــة	أو	الســالالت	الحيوانيــة؛	والعمليــات	البيولوجيــة	

ــة. ــار	األصــول	الحيواني ــات	أو	اختي ــاج	النبات إلنت

INNOV’ACT برنامج •

ــرة	 ــر	للشــركات	الصغي ــكار	والبحــث	والتطوي ــدوق	INNOV'ACT لمشــاريع	االبت ــن	االطــر	صن ــي	والبحــث	العلمــي	وتكوي ــم	العال أنشــات	وزارة	التعلي
والمتوســطة	فــي	شــراكة	مــع	مختبــرات	البحــث	العامــة	والجامعــات،	أو	مــع	المراكــز	التقنيــة.	والهــدف	مــن	هــذا	الصنــدوق	هــو	تشــجيع	الشــركات	
علــى	العمــل	علــى	مشــاريع	البحــث	والتطويــر	واالبتــكار	لتحســين	قدرتهــا	التنافســية،	ومســاعدة	الشــركات	علــى	إنشــاء	مركــز	بحــث	وتطويــر	داخلــي.	
درهــم	 درهــم	للشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة،	و700،000 درهــم	لــكل	مشــروع	للشــركات	الصغيــرة،	و400،000 تتــراوح	مبالــغ	التمويــل	مــن	200،000

لمجموعــة	مــن	الشــركات.

• مبادرات اخرى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين االطر

أنشــاتها	ايضــا	الــوزارة	وتشــمل:	الجائــزة	الكبــرى	لالختــراع	والبحــث	فــي	العلــوم	والتكنولوجيــا	لتشــجيع	ومكافــأة	البحــث	واالبتــكار	)الجائــزة	170،000
درهــم(	وميداليــة	العلــوم	والتكنولوجيــا	)مــع	مبلــغ		250،000درهــم(.

• مبادرة »المغرب ابتكار«

أطلق	المركز	البرامج	التالية:

برنامــج	»انطــالق«:	وهــو	صنــدوق	لالبتــكار	فــي	الشــركات	الناشــئة	)أقــل	مــن	عاميــن	مــن	العمــل(	ذات	التوجــه	الســوقي	فــي	مجــاالت	المعلومــات	
أو	التكنولوجيــات	المتقدمــة.	يمــول	الصنــدوق	مــا	يصــل	إلــى	٪90	مــن	التكاليــف	األوليــة	وتكاليــف	التطويــر	بحــد	أقصــى	قــدره	مليــون	درهــم	لــكل	

شــركة	ناشــئة.

برنامــج	»تطويــر«:	للشــركات	التــي	تعمــل	لفتــرة	تزيــد	عــن	عاميــن.	يمــول	الصنــدوق	مــا	يصــل	إلــى	٪50	مــن	تكاليــف	مشــاريع	البحــث	والتطويــر،	بحــد	
أقصــى	4	مالييــن	درهــم	لــكل	مشــروع.
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ــف	بحــد	أقصــى	 ــى	٪75	مــن	التكالي ــا	يصــل	إل ــكار	فــي	الشــركات،	ويغطــي	م ــا	واالبت ــة	:	يدعــم	مشــاريع	التكنولوجي ــح	التكنولوجي شــبكة	المصال
ــكل	مشــروع. ــم	ل 	100،000دره

جوائــز	االبتــكار:	هــي	جوائــز	لجهــود	الشــركات	التــي	تلتــزم	بالتطويــر	التكنولوجــي	واالبتــكار	مــع	نتائــج	كبيــرة	ســاهمت	فــي	تحســين	القــدرة	التنافســية	
للقطــاع	الصناعي.

مجمعــات	االبتــكار:	هــي	البنــى	التحتيــة	األساســية	للتكنولوجيــا	مــع	معــدات	مختبريــة	ونمــاذج	أوليــة	داخــل	الجامعــات.	مــن	مهامهــا:	تعزيــز	البحــث	
والتطويــر	واالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	داخــل	الشــركات؛	وتعزيــز	االبتــكار	مــن	خــالل	اســتخدام	البــراءات	ونقلهــا	إلــى	الصناعــة؛	وســد	الفجــوة	بيــن	
الجامعــة	والصناعــة؛	وتشــجيع	إنشــاء	شــركات	مبتكــرة	مــن	خــالل	الحضانــة	وتســويق	البحث؛	وتشــجيع	شــركات	خدمــات	البحــث	والتطويــر	واالبتكارعلى	
تعزيــز	نقــل	التكنولوجيــا	واالبتــكار	داخــل	الســوق.	وفــي	الوقــت	الحالــي،	يعمــل	مجمعــان	لالبتــكار	ويجــري	تطويــر	مجمعيــن	آخريــن،	وكلهــم	متواجــد	

ومدعــوم	مــن	قبــل	جامعــات.

• المعهد المغربي للتقييس 

هــو	معهــد	مســتقل	متمتــع	بالحكــم	الذاتــي،	مهمتــه	المســاهمة	فــي	القــدرة	التنافســية	للشــركات	المغربيــة،	وتوفيــر	الدعــم	االســتراتيجي	والسياســة	
ــاج	 ــؤولياته:	إنت ــة.	تشــمل	مس ــتويات	المعيش ــين	مس ــة،	وتحس ــة	البيئ ــتهلك	وحماي ــة	المس ــة	وحماي ــية	االقتصادي ــروف	التنافس ــة	الظ ــة	لتهيئ العام
المعاييــر	المغربيــة؛	وشــهادة	المطابقــة	للمعاييــر؛	وتطويــر	ونشــر	المعاييــر	والخدمــات	ذات	الصلــة؛	والتدريــب	علــى	المعاييــر	التقنيــة؛	وتمثيــل	المغــرب	

فــي	منظمــات	التقييــس	الدوليــة	واإلقليميــة.

• الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليو العالي والبحث العلمي

أنشــئت	الوكالــة	فــي	عــام	2014،	وتشــمل	مســؤولياتها:	تقييــم	مؤسســات	التعليــم	العالــي	العامــة	والخاصــة،	ومؤسســات	البحــث؛	ومراجعــة	وتقييــم	
برامــج	التدريــب	لتجديــد	الترخيــص	واعتمادهــا؛	وتقييــم	أنشــطة	مراكــز	الدكتــوراه؛	وتقييــم	البحــث	العلمــي	وفعاليــة	هياكلــه.	ولــدى	الوكالــة	ثــالث	

لجــان:	لجنــة	مراجعــة	المؤسســات؛	ولجنــة	تقييــم	التدريــب؛	ولجنــة	تقييــم	البحــث	العلمــي.

ه.	القطاع	الصناعي	وقطاع	األعمال

• أقطاب التكنولوجيا

ومنها:

أقطاب	التكنولوجيا	لمبادرة	»المغرب	ابتكار«

ــآزر	تكنولوجــي	 ــا	أحــد	البرامــج	الرئيســية	لمبــادرة	»المغــرب	ابتــكار«.	وتهــدف	إلــى	خلــق	بيئــة	مواتيــة	وت يشــكل	تعزيــز	وإنشــاء	أقطــاب	التكنولوجي
ــة.	لــدى	كل	مجموعــة	 ــة	ودولي ــة	وطني ــة	ومنحهــا	رؤي ــة	االبتكاري ــر	والمشــاريع	التعاوني ــز	البحــث	والتطوي ــن	أعضــاء	كل	مجموعــة	مــن	أجــل	تحفي بي
هيــكل	صغيــر	يديــر	ويدعــم	أعضاؤهــا.	وهــي	وســيلة	فعالــة	النشــاء	مشــاريع	مبتكــرة	بيــن	أعضــاء	كل	مجموعــة،	بمــا	فــي	ذلــك	الشــركات	الكبيــرة	
والشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة	ومراكــز	التدريــب	والمؤسســات	البحثيــة.	ويوجــد	حاليــا	9	مجموعــات	فــي	إطــار	هــذه	المبــادرة،	تغطــي	مجــاالت	
ــادرة	»المغــرب	ابتــكار«	لفريــق	اإلدارة	ولنفقــات	المجموعــات.	وهــذه	 واســعة	مــن	الصناعــات.	تحصــل	كل	مجموعــة	علــى	ميزانيــة	ســنوية	مــن	مب
المجموعــات	هــي:	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت؛	وتثميــن	منتجــات	البحــر	)مجموعتيــن(؛	وااللكترونيــات	الدقيقــة؛	وااللكترونيــات	والميكانيــكا	
ــن	 ــا	إنشــاء	مجموعتي ــن(؛	والكفــاءة	الطاقــة.	ويجــري	حالي ــل؛	والنســيج	)مجموعتي ــك؛	والســلع	الفاخــرة	مــن	غــذاء	ومســتحضرات	التجمي والميكاتروني
إضافيتيــن	فــي	مجــال	الطاقــة	المتجــددة	وصناعــات	المصــادر	الزراعيــة.	والهــدف	مــن	هــذه	المبــادرة	هــو	إنشــاء	20	مجموعــة	صناعيــة	وتكنولوجيــة.

القطب التكنولوجي في الدار البيضاء

هــو	مجموعــة	ألعمــال	تكنولوجيــا	المعلومــات	فــي	الــدار	البيضــاء	مؤلــف	مــن	شــراكة	بيــن	القطاعيــن	العــام	والخــاص.	تــم	إطالقــه	فــي	عــام	2001،	
وهــو	األول	مــن	نوعــه	فــي	المغــرب.	هــذه	المنطقــة	التجاريــة	والصناعيــة	تحــت	إشــراف	وزارة	الصناعــة	والتجــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	الرقمــي،	
والقطــب	التكنولوجــي	مكــّرس	لتعزيــز	تطويــر	تكنولوجيــا	المعلومــات	فــي	المغــرب.	مهمتــه	المســاعدة	فــي	إنشــاء	وتطويــر	األعمــال	التجاريــة	فــي	
مجــال	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	والتكنولوجيــات	الخضــراء.	وقــد	افتتــح	قطبــان	آخــران	واحــد	فــي	الربــاط	فــي	عــام	2012	واآلخــر	فــي	

طنجــة	فــي	عــام	2015،	وذلــك	فــي	إطــار	اســتراتيجية	االزدواجيــة	الجهويــة.
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الخدمــة	الرئيســية	التــي	تقدمهــا	االقطــاب	التكنولوجيــة	لعمالئهــا	هــي	مســاحة	للمكاتــب	بأســعار	خاصــة،	وخدمات	مشــتركة.	منذ	إنشــائها	اســتضافت	
هــذه	االقطــاب	التكنولوجيــة	أكثــر	مــن	750	شــركة	مبتكــرة	فــي	الــدار	البيضــاء،	وأكثــر	مــن	70	شــركة	فــي	الربــاط.	تســتضيف	حاليــا	هــذه	االقطــاب	
مــن	الدخــل	الوطنــي	 موظــف	وأكثــر	مــن	10٪ مــن	الشــركات	المبتدئــة	والشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة	المغربيــة،	مــع	1500 باســتمرار	حوالــي	230

لتكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصاالت.

• البيئة الحاضنة الصناعية

تســتند	االســتراتيجية	الجديــدة	لــوزارة	الصناعــة	والتجــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	الرقمــي	فــي	المقــام	األول	إلــى	إنشــاء	بيئــة	حاضنــة	جديــدة،	وهــي	
مجموعــات	مــن	قــادة	الصناعــة	والشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة	فــي	مناطــق	صناعيــة	مخصصــة،	تهــدف	إلــى	خلــق	المجــاالت	التكنولوجيــة	حــول	
برامــج	التعــاون	المســتهدفة	ممــا	يــؤدي	إلــى	عقــود	توريــد	طويلــة	األجــل	ونقــل	للتكنولوجيــا.	وتشــدد	هــذه	االســتراتيجية	علــى	أهميــة	تشــجيع	قــادة	
الصناعــة	والشــركات	المحليــة	والدوليــة	الذيــن	يتعاقــدون	مــن	الباطــن	مــع	المورديــن	مــن	الدرجــة	األولــى،	علــى	نقــل	التكنولوجيــا	والمعرفــة	الفنيــة.	

ويتــم	نقــل	جــزء	مــن	االعمــال	إلــى	المورديــن	مــن	الدرجــة	الثانيــة	بمــا	فــي	ذلــك	نقــل	التكنولوجيــا.

• الممثلون الصناعيون

ومنهم:

األتحاد	العام	لمقاوالت	المغرب

هــو	اتحــاد	خــاص	للشــركات	فــي	المغــرب،	ويمثــل	أكبــر	شــبكة	مــن	المؤسســات	فــي	البلــد،	مــع	31	اتحــادا	مهنيــا	تضــم	مؤسســات	ورابطــات	مهنيــة	
قطاعيــة	مــن	جميــع	القطاعــات	الصناعيــة.	

الجمعية المغربية للبحث التنموي

مهمــة	هــذه	الجمعيــة	ترويــج	وتعزيــز	االبتــكار	والبحــث	والتطويــر	داخــل	الشــركات	الصناعيــة	المغربيــة.	تضــم	الجمعيــة	أعضــاء	فاعليــن	مــن	مجموعــة	
واســعة	مــن	قــادة	الصناعــة	فــي	البــالد.	وتترجــم	أهــداف	الجمعيــة	إلــى	عــدد	قليــل	مــن	اإلجــراءات:	زيــادة	الوعــي	وإقنــاع	صانعــي	القــرار	بإنشــاء	
وتشــجيع	أنشــطة	البحــث	والتطويــر	فــي	الشــركات؛	واقتــراح	وتشــجيع	تنفيــذ	األطــر	التنظيميــة	والماليــة	التــي	تشــجع	االبتــكار	والبحــث	والتطويــر	مــن	
جانــب	الســلطات	وصانعــي	السياســات؛	وجــذب	وتوجيــه	التمويــل	الوطنــي	والدولــي	للبحــث	والتطويــر؛	وتســهيل	أوجــه	التــآزر	بيــن	مختبــرات	البحــث	

والتطويــر	فــي	الشــركات	والمؤسســات	البحثيــة	األخــرى.

• الحاضنات

ومنها:

الشبكة المغربية الحتضان المقاوالت

وضعــت	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	وتكويــن	االطــر	بالشــراكة	مــع	وزارة	الصناعــة	والتجــارة	واالســتثمار	واالقتصــاد	الرقمــي	هــذا	البرنامــج	
الوطنــي	لتعزيــز	االبتــكار	وحضانــة	األعمــال	وريــادة	األعمــال.

ويتولــى	المركــز	الوطنــي	للبحــث	العلمــي	والتقنــي	تنفيــذ	هــذا	البرنامــج	الــذي	انشــىء	عــام	2002	كحلقــة	وصــل	بيــن	الجامعــات	وعالــم	األعمــال،	
لتعزيــز	االبتــكار	وخلــق	الشــركات	الناشــئة	المبتكــرة.	وتضــم	حاليــا	هــذه	الشــبكة	41	حاضنــة	جامعيــة،	وتشــجع	تطويــر	الحاضنــات	الجامعيــة	لتمكيــن	
أصحــاب	المشــاريع	مــن	تســويق	بــراءات	االختــراع	والبحــث،	مــن	خــالل	إنشــاء	الشــركات	الناشــئة.	كمــا	أنهــا	توّلــد	ســبيل	مباشــر	الــى	الشــركات	الناشــئة	
المبتكــرة	وتؤمــن	األمــوال	لتمويلهــا.	وتشــجع	الشــبكة	علــى	إنشــاء	شــركات	ناشــئة	مبتكــرة	مــن	خــالل	الحضانــة	باســتخدام	عــدد	مــن	اإلجــراءات	ومنها:	
تعزيــز	روح	المبــادرة؛	والتدريــب	علــى	إدارة	الحاضنــات؛	واســتضافة	الشــركات	الناشــئة	داخــل	حاضنــات	الشــبكة؛	وتعزيــز	تطويــر	حاضنــات	األعمــال	فــي	

المغــرب.	وباإلضافــة	إلــى	ذلــك،	توفــر	الدعــم	المالــي	والتقنــي	للشــركات	الناشــئة	المبتكــرة	والحاضنــات	الجامعيــة.	

مركز برمجيات الحاسوب

تديــر	الوكالــة	الوطنيــة	لتقنيــن	المعلومــات	هــذا	المركــز،	وهــو	مركــز	لتطويــر	البرمجيــات	متــاح	لشــركات	تكنولوجيــا	المعلومــات	لتمكينهــا	مــن	تطويــر	
وإطــالق	المنتجــات	المبتكــرة	الموجهــة	نحــو	الســوق	البرمجيــات	بتكلفــة	معقولــة.	وقــد	أنشــئ	المركــز	فــي	عــام	2010	لربــط	شــركات	تكنولوجيــا	
المعلومــات	مــع	الجامعــات	للبحــوث	التطبيقيــة	وتطويــر	البرمجيــات.	ويقــدم	المركــز	مجموعــة	مــن	الخدمــات	بمــا	فــي	ذلــك	البنــى	التحتيــة	والخدمــات	
التكنولوجيــة	والخبــرات	والمــوارد	البشــرية	التقنيــة	ذات	المهــارات	العاليــة	مــن	الجامعــات،	بمــا	فــي	ذلــك:	تحديــد	وتقييــم	مشــاريع	البحــث	والتطويــر	
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ــوراه	وطــالب	 ــن	وطــالب	الدكت ــات؛	وتخصيــص	المــوارد	البشــرية	الماهــرة	مــن	الجامعــات	والمــدارس	الهندســية	)الباحثي ــر	البرمجي فــي	مجــال	تطوي
الدراســات	العليــا	وطــالب	الهندســة	باإلضافــة	إلــى	المــوارد	الدائمــة	اإلضافيــة	للمركــز(؛	وتنفيــذ	إثبــات	المفاهيــم	وتطويــر	المنتجــات	التجريبيــة.

الحاضنات الخاصة

بــدأت	فــي	الســنوات	األخيــرة	بعــض	الحاضنــات	الخاصــة	فــي	المغــرب	لالســتثمار	فــي	التقنيــات	المّطــورة	محليــا	والشــركات	الناشــئة	المبتكــرة.	ولكــن	
ال	تــزال	اســتثماراتها	ومحافظهــا	غيــر	ذات	أهميــة	كبيــرة	لكــي	يكــون	لهــا	تأثيــر	كبيــر،	ولكنهــا	مهمــة	لسلســلة	القيمــة	وســتبدأ	قريبــا	مســاهماتها	فــي	

ــار	النتائج. إظه

كمــا	بــدأ	عــدد	مــن	الحاضنــات	المعروفــة	دوليــا	مــن	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة	والشــرق	األوســط	فــي	جــذب	الشــركات	الناشــئة	التــي	تركــز	علــى	
المنتجــات	والتكنولوجيــا،	مــع	االهتمــام	باقامــة	عمليــات	لهــا	فــي	المغــرب.	ومــن	العوامــل	الهامــة	التــي	تجــذب	هــذه	الحاضنــات	تأميــن	ســبيل	مباشــر	

مهــم	وعالــي	الجــودة	مــن	التكنولوجيــات	والمنتجــات	والناشــئة	التــي	تنتــج	عــن	بيئــة	ســليمة		لنقــل	التكنولوجيــا.

• الموارد المالية

بــدأت	البيئــة	الحاضنــة	المتناميــة	لتوليــد	التكنولوجيــا	فــي	المغــرب	فــي	جــذب	التمويــل	الدولــي.	باإلضافــة	إلــى	تمويــل	الشــركات	الناشــئة،	توفــر	هذه	
الصناديــق	الدوليــة	الخبــرة	والتدريــب،	والوصــول	إلــى	األســواق	العالميــة،	و«المــال	الذكــي«.	وعــالوة	علــى	ذلــك،	بــدأت	أيضــا	صناديــق	االســتثمار	
الصناعــي	التقليديــة	فــي	التمويــل	واالســتثمار	فــي	الشــركات	الناشــئة	المبتكــرة	ذات	القــدرة	العاليــة	علــى	تطويــر	تكنولوجيــات	جديــدة	أو	تقديــم	

حلــول	جديــدة	للســوق.

صندوق المغرب الرقمي 

تــم	إطــالق	الصنــدوق	المغربــي	الرقمــي	مــن	قبــل	ثالثــة	بنــوك	رئيســية،	وصنــدوق	وطنــي،	وشــركة	ادارة	أقطــاب	التكنولوجيــا	فــي	عــام	2013.	وهــو	
صنــدوق	ب	100	مليــون	درهــم،	وأول	صنــدوق	اســتثماري	مخصــص	للشــركات	الناشــئة	التكنولوجيــة	المغربيــة.	يهــدف	إلــى	أن	يكــون	حافــزا	لخلــق	
ــا	فــي	المغــرب.	ودوره	كصنــدوق	البــذور	يشــمل	دعــم	الشــركات	الناشــئة	المبتكــرة	مــع	إمكانــات	ربحيــة	عاليــة،	ورعايــة	ثقافــة	 وابتــكار	التكنولوجي

االختــراق	واالختــراع	والتكنولوجيــات.

صندوق الضمان المركزي

وهــو	مؤسســة	ماليــة	عامــة	تعمــل	مثــل	منظمــة	للقــروض.	يوفــر	للمؤسســات	إمكانيــة	الحصــول	 أنشــئ	صنــدوق	الضمــان	المركــزي	فــي	عــام	1949
علــى	التمويــل	المصرفــي	لمشــاريعها	االســتثمارية	وتمويــل	التشــغيل.	كمــا	يدعــم	تحديــث	الشــركات	لتحســين	قدرتهــا	التنافســية.	وتشــمل	محفظتــه	

مجموعــة	واســعة	مــن	أدوات	التمويــل	للشــركات	واألفــراد	اعتمــادا	علــى	احتياجاتهــا.

الموارد المالية االخرى

ــة	 ــا	متاح ــا،	ولكنه ــة	بالتكنولوجي ــاريع	المتصل ــر،	والمش ــث	والتطوي ــكار،	والبح ــل	االبت ــى	تموي ــرى	بالضــرورة	عل ــة	االخ ــوارد	المالي ــذه	الم ــز	ه ال	ترك
وتســاهم	فــي	تطويــر	البيئــة	الحاضنــة.	وهــي	تشــمل:	ديــام	كابيتــال	ريســك؛	صنــدوق	ســندباد	مــن	شــركة	صنــدوق	االداع	والتدبيــر	الخاصــة	بألســهم؛	

ــكار	فــي	الزراعــة. ــدوق	مجمــع	الشــريف	للفوســفاط	لالبت وصن

المنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار: القدرات والفجوات

أ.	قدرات	وفجوات	المنظومة

ــدة.	 ــا	علــى	اســتراتيجيات	جدي ــدة،	أو	يعمــل	حالي ــذ	مؤخــرا	اســتراتيجيات	جدي ــم	تحليلهــم	قــد	نّف مــن	المالحــظ	ان	معظــم	أصحــاب	المصلحــة	الذيــن	ت
وهــذه	مالحظــة	إيجابيــة	ألن	المنظومــة	الوطنيــة	الشــاملة	لالبتــكار	تمــر	بمرحلــة	التحديــث	والتطويــر،	ممــا	يســاهم	فــي	القــدرة	التنافســية	الصناعيــة	
والتجاريــة	للبلــد.	ومــا	يفتقــر	إليــه	موازيــة	مــع	هــذه	الجهــود	لوضــع	وتنفيــذ	اســتراتيجيات	جديــدة	مــن	جانــب	معظــم	أصحــاب	المصلحــة	فــي	البيئــة	
الحاضنــة	هــو	رؤيــة	عامــة	واســتراتيجية	متزامنــة	للمنظومــة	الوطنيــة	لالبتــكار.	معظــم	أصحــاب	المصلحــة	يعملــون	بشــكل	منفــرد	علــى	اســتراتيجياتهم	
ــا.	وســتؤدي	 ــان	لجعــل	اســتراتيجياتهم	ناجحــة	مــن	خــالل	سلســلة	القيمــة	لنقــل	التكنولوجي ــدا	أن	التعــاون	والتزامــن	ضروري ــم	جي الخاصــة،	مــع	العل

االســتراتيجية	المركزيــة	أيضــا	إلــى	زيــادة	الكفــاءة	فــي	إدارة	األمــوال	وتوزيعهــا،	وفــي	العمــل	مــع	البيئــة	الدوليــة.
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ووفقــا	لمؤشــر	االبتــكار	العالمــي،	فــإن	أفضــل	ســمة	لالبتــكار	فــي	المغــرب	هــي	توّفــر	العلمــاء	والمهندســين؛	ومــع	ذلــك،	فــإن	البلــد	يفتقــر	إلــى	
القــدرة	علــى	االبتــكار،	واإلنفــاق	علــى	البحــث	والتطويــر	وخاصــة	فــي	القطــاع	الخــاص،	والتعــاون	بيــن	الجامعــات	والصناعــة،	كمــا	تحتــاج	نوعيــة	البحــث	

العلمــي	إلــى	تحســين.

البحث والتطوير

أن	بعض	المؤشرات	لواقع	البحث	والتطويرفي	المغرب	تشمل	ما	يلي:

تعتبــر	قــدرات	المغــرب	فــي	بعــض	المجــاالت	البحثيــة	مــن	نقــاط	القــوة	فــي	المنظومــة	الوطنيــة	العامــة	لالبتــكار،	مثــل	الرياضيــات	مــع	حوالــي	
‰3	مــن	المنشــورات	علــى	المســتوى	العالمــي،	ونوعيــة	الباحثيــن	فــي	عــدد	مــن	القطاعــات.

هــدف	الحكومــة	هــو	الوصــول	إلــى	إنفــاق	1٪	مــن	الناتــج	المحلــي	اإلجمالــي	علــى	البحــث	والتطويــر.	غيــر	أن	العديــد	مــن	المنظمــات	تقــدر	أن	
مــن	الناتــج	المحلــي	االجمالــي،	وتمثــل	رواتــب	الباحثيــن	الجــزء	األكبــر	مــن	هــذا	اإلنفــاق	 0.8٪ و اإلنفــاق	علــى	البحــث	والتطويــر	يتــراوح	بيــن	0.7٪

البحثــي.

يمثــل	التعليــم	العالــي	حوالــي٪65		مــن	اإلنفــاق	علــى	البحــث	والتطويــر،	يليــه	قطاعــا	الطاقــة	والزراعــة	بحوالــي	9٪	لــكل	منهمــا،	وتتقاســم	
جميــع	القطاعــات	األخــرى	بقيــة	الميزانيــة،	ممــا	يشــير	إلــى	أن	ميزانيــة	البحــث	والتطويــر	ليســت	موزعــة	بشــكل	جيــد	بيــن	القطاعــات	ذات	األهميــة	

الوطنيــة.	وهــذا	أيضــا	نتيجــة	لعــدم	وجــود	اســتراتيجية	عامــة	للبحــث	والتطويــر.

وباإلضافــة	إلــى	ذلــك،	يتلقــى	قطــاع	الجامعــات	الجــزء	األكبــر	مــن	ميزانيــات	البحــث	والتطويــر،	فــي	حيــن	أن	مؤسســات	البحــث	القطاعيــة	األخــرى	
التــي	هــي	أقــرب	إلــى	الصناعــة	أي	الــى	إمكانــات	نقــل	التكنولوجيــا	تركــت	مــع	ميزانيــات	مقّلصــة.

مــن	الباحثيــن	المغاربــة	هــم	طــالب	الدكتــوراه.	ويكــون		تركيــز	هــؤالء	الطــالب	أكثــر	علــى	االنتهــاء	 ومــن	التحديــات	األخــرى،	يالحــظ	ان	يقــرب50٪
مــن	عملهــم	وإيجــاد	فــرص	العمــل،	وليــس	علــى	نوعيــة	وتأثيــر	أبحاثهــم.	هــذا	ويمثــل	األســاتذة	وطــالب	الدكتــوراه	معظــم	الباحثيــن	فــي	المغــرب،	
وال	يقضــون	ســوى	جــزء	مــن	وقتهــم	فــي	البحــث،	حيــث	يركــزون	علــى	األولويــات	األخــرى	التــي	تتطلبهــا	أدوارهــم.	مــن	بيــن	جميــع	الباحثيــن	فــي	

يشــارك	فــي	البحــث	علــى	أســاس	التفــرغ. البــالد،	أقــل	مــن	1٪

ويعمــل	نحــو	٪40	مــن	الباحثيــن	فــي	الجامعــات	والمؤسســات	البحثيــة،	والباقــي	فــي	القطــاع	الخــاص	ومؤسســات	التدريــب	والتعليــم	العالــي.	
مــن	المجمــوع	العــام	للبحــث،	ال	يبــدو	القطــاع	الخــاص	فــي	وضــع	جيــد	لضمــان	القــدرة	التنافســية	العالميــة	 وزيــادة	علــى	ذلــك،	ومــع	حوالــي7٪	

مــن	خــالل	البحــث	والتطويــر	ونقــل	التكنولوجيــا.

معظــم	المواضيــع	البحثيــة	التــي	تجريهــا	الجامعــات	المحليــة	ال	تركــز	علــى	القضايــا	واالحتياجــات	المغربيــة،	ولكــن	أكثــر	علــى	الصعيــد	الدولــي.	
يجعــل	هــذا	نقــل	البحــث	ممكنــا	علــى	الصعيــد	الدولــي	فقــط،	ويتطلــب	مزيــدا	مــن	المــوارد	والمعرفــة	بشــأن	النظــم	واألســواق	الدوليــة.

وهنــاك	نقــص	فــي	تنقــل	الباحثيــن	وتبادلهــم	علــى	الصعيــد	الوطنــي	بيــن	الجامعــات	وبيــن	الجامعــات	والصناعــة؛	وعلــى	الصعيــد	الدولــي	بيــن	
الجامعــات	ومراكــز	البحــث	ونظرائهــم	الدولييــن.	ويشــكل	تنقــل	الباحثيــن	عنصــرا	رئيســيا	لنقــل	التكنولوجيــا.

أشــار	باحثــون	إلــى	قلــة	ارتبــاط	إدارة	الجامعــة	واإلدارة	العليــا	فــي	عمليــة	البحــث	لضمــان	إنجــاز	البحــث	ونجاحــه.	وليــس	المطلــوب	أن	تكــون	هــذه	
المشــاركة	علــى	المســتويين	التقنــي	والبحثــي،	بــل	ان	مشــاركة	اإلدارة	العليــا	فــي	الجامعــة	يمكــن	أن	تؤثــر	تأثيــرا	إيجابيــا	علــى	أثــر	البحــث	ويمكــن	

أن	تضمــن	عمليــة	نقــل	التكنولوجيــا.

هنــاك	حاليــا	فرصــة	كبيــرة	لوضــع	للباحثيــن	مؤشــرات	جديــدة	ألداء	وتقييــم	البحــث	والتطويــر،	مــع	أنظمــة	لقيــاس	أثــر	البحــث	والتطويــر،	بمــا	فــي	ذلــك	
االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا.

تمويل البحث

ــات	 ــر	عقب ــل	البحــث	والتطوي ــر	ودورة	تموي ــات	البحــث	والتطوي ــة	وميزاني ــوارد	المالي ــع	الم ــي	تحكــم	جمي ــدة	الت ــة	المعق ــراءات	المالي تشــكل	اإلج
اسساســية	أمــام	نقــل	التكنولوجيــا،	وتؤثــر	ســلبا	علــى	المشــاريع	البحثيــة	ونتائجهــا.	وال	يتســم	النظــام	بالمرونــة	الكافيــة	لتغطيــة	طبيعــة	متطلبــات	
البحــث	والتطويــر،	مــع	دورة	تمويــل	طويلــة	جــدا.	ويســتغرق	األمــر	أحيانــا	أكثــر	مــن	عاميــن	للحصــول	علــى	ميزانيــة	تــم	منحهــا	بالفعــل.	فــي	قطــاع	
التكنولوجيــا،	تتطــور	األمــور	بســرعة،	وســنتين	يمكــن	أن	تكــون	كافيــا	لتجــاوز	مفهــوم	جديــد،	وخصوصــا	عندمــا	نتحــدث	عــن	االبتــكار	والقــدرة	التنافســية.	
ــا	طويــال،	وربمــا	يتخــرج	هــؤالء	الباحثــون	أو	 ــا	طلــب	التمويــل	البحثــي	مــع	العلــم	أن	األمــر	سيســتغرق	وقت ويــؤدي	ذلــك	الــى	تجنــب	الباحثيــن	أحيان

يغــادرون	قبــل	تخصيــص	األمــوال	لمشــاريعهم	البحثيــة.
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باالضافــة	ان	ميزانيــات	البحــث	مقّيــدة	كثيــرا	مــن	قبــل	المراقــب	المالــي،	حيــث	ال	تمنــح	الباحثيــن	المرونــة	الالزمــة	إلنفــاق	الميزانيــات	المخصصــة	علــى	
ــد	المســاعدين	فــي	اعمــال	البحــث	 ــرات،	التدريــب،	الســفر	...	الــخ.	كمــا	أن	توظيــف	وتجني ــة	للبحــث:	البرمجيــات،	معــدات	المختب ــة	المطلوب بنــود	الفئ
يشــكل	تحديــا	آخــرا،	ويشــمل	العديــد	مــن	القيــود	فــي	توظيــف	فنيــي	المختبــر،	والمهندســين،	والمتخصصيــن.	وال	تغطــي	ميزانيــات	البحــث	اال	اجــور	

الباحثيــن	فقــط.	وقــد	ال	يكــون	لــدى	فنيــي	ومهندســي	المختبــرات	وضــع	محــدد	داخــل	المختبــرات	ومراكــز	البحــث	فــي	الجامعــات.

وتوجد	قيود	اخرى	أيضا	عندما	يتم	منح	أموال	البحث	من	منظمات	خارجية	أو	خاصة	أو	غير	ربحية،	فتذهب	جميع	األموال	إلى	نفس	حسابات	الجامعة	
التي	تسيطر	عليها	وزارة	االقتصاد	والمالية.	هذا	وتعمل	وزارة	التعليم	العالي	والبحث	العلمي	وتكوين	االطر	ووزارة	االقتصاد	والمالية	على	تنفيذ	عقود	

جديدة	للسماح	بمرونة	االنفاق	في	حالة	تقديم	االموال	البحثية	من	قبل	الجامعة	او	مختبرات	البحث	وذاك	عبر	شكل	مستقل.	

الحوافز الضريبية واإلصالحات

هنــاك	حاجــة	إلــى	إطــار	حوافــز	ماليــة	لتمويــل	مشــاريع	البحــث	والتطويــر	فــي	الشــركات،	خاصــة	أن	الباحثيــن	وميزانيــات	البحــث	والتطويــر	محــدودة	
جــدا	فــي	القطــاع	الخــاص	المغربــي.	وھــذا	ھــو	حــال	العدیــد	مــن	البلــدان	حیــث	تقــدم	الحکومــات	إعفــاءات	ضریبیــة	للشــرکات	التــي	تنفــق	علــی	
البحــث	والتطویــر	التجریبــي	وتمــول	االبتــکارات	المشــتركة	بيــن	الجامعــات	والصناعــة.	وهــذا	أيضــا	وســيلة	هامــة	لتعزيــز	البحــث	األكاديمــي	لتلبيــة	

االحتياجــات	الصناعيــة.

الحوكمة و اإلستراتيجية

خطوة	هامة	نحو	تطوير	البحث	واالبتكار	داخل	الجامعات،	مما	يتيح	لها	فرصة	أن	تكون	مساهمة	أو	تنشىء	 مما	ال	شك	فيه،	يمثل	القانون	01-00
شركات	لتسويق	براءات	االختراع،	واستغالل	البحث	والمعارف	الجامعية	كنتيجة	لنقل	التكنولوجيا؛	ومع	ذلك،	لم	يثبت	بعد	تأثير	تطبيقه	ونجاحه.

يقــر	معظــم	أصحــاب	المصلحــة	بــأن	انعــدام	التعــاون	بيــن	أصحــاب	المصلحــة	فــي	البيئــة	الحاضنــة	يعــوق	سلســلة	القيمــة	الكاملــة	لنقــل	التكنولوجيــا.	
ويعتبــر	ذلــك	عقبــة	رئيســية	أمــام	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	المغــرب.	إن	نقــل	المعرفــة	والبحــث	والتطويــر	مــن	خــالل	إنشــاء	المنتجــات	والمشــاريع	الناشــئة	
هــو	عمليــة	معقــدة	مــع	العديــد	مــن	المراحــل	التــي	تتطلــب	مزيجــا	مــن	المهــارات	والخبــرات،	ونقــص	التعــاون	يشــكل	عقبــة	كبيــرة	أمــام	هــذا	النشــاط.

ــة	 ــة	مملوك ــة	الفكري ــون	الملكي ــا	تك ــرا	م ــة.	وكثي ــكارات	الجامعي ــذي	يســمح	بتســويق	االبت ــي	ال ــار	القانون ــي	اإلط ــدم	وضــوح	ف ــا	ع ــاك	أيض وهن
للجامعــات	الحكوميــة	التــي	ال	يمكــن	أن	تصبــح	مــن	الناحيــة	القانونيــة	مســاهما	فــي	الشــركات	التجاريــة.	أمــا	االحتمــال	الوحيــد	المتبقــي	لهــا	فهــو	
اتفاقــات	الترخيــص	التــي	ثبتــت	صعوبتهــا	نظــرا	لعــدم	وجــود	أمثلــة	عــن	الصناعــة	وقصــص	نجــاح	للبــراءات	التــي	تولدهــا	أو	تملكهــا	الجامعــات.	وينبغــي	
أن	تكــون	التنميــة	المشــتركة	بيــن	الصناعــات	والجامعــات	هــي	القاعــدة	إذا	كان	المنتــج	هــو	إيجــاد	ســوق.	ويقتــرح	ان	تكــون	هــذه	أحــدى	المقترحــات	

التــي	يمكــن	لللجنــة	الوزاريــة	الدائمــة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	والتنميــة	التكنولوجيــة	النظــر	فيهــا.

وباإلضافة	إلى	ذلك،	تشمل	الحواجز	التي	تحول	دون	االبتكار	ونقل	التكنولوجيا	ما	يلي:

وضع	الباحث	غير	محدد	بشكل	جيد،	خاصة	في	سياق	االبتكار	والقدرة	على	تطوير	منتج	وإطالق	شركة	ناشئة	تقوم	على	مشاريع	بحثية.

غياب	اللوائح	المتعلقة	بملكية	العائدات	من	قبل	الباحثين	والكيانات	األخرى	المشاركة	في	البحث.

ال	توجــد	قوانيــن	جامعيــة	محــددة	تحكــم	مختبــر	البحــث	فــي	ســياق	االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا.	ال	توجــد	حوافــز	محــددة	علــى	االبتــكار	للمختبــرات	
ــى	للجامعات. وحت

حالة	المختبر	غير	محددة	جيدا	في	سياق	االبتكار.

ال	توجد	حوافز	للباحثين	لالبتكار	ولألبحاث	ذات	الجودة،	وال	توجد	مكافآت	محددة	أو	أنظمة	للتقدم	الوظيفي	مرتبطة	باالبتكار.

صعوبات	تقييم	تطبيق	البحث.

عدم	وجود	رؤية	لالستراتيجية	البحثية	المركزية	حتى	على	مستوى	الجامعة.

ال	توجد	لوائح	بشأن	الحقوق	الناشئة	للشركات	الجامعية

التدريب	على	اإلدارة	محدود	في	الجامعات	ومراكز	البحث،	وعدم	وجود	مبادئ	توجيهية	للممارسات	الجيدة.

الحاجة	إلى	الموارد	التقنية	مثل	فنيي	المختبرات	والمهندسين.
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وبصفــة	عامــة،	فــإن	اإلجــراءات	المتخــذة	بخصــوص	االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	مــن	قبــل	الــوزارات	والجامعــات	ذات	الصلــة	ال	تــزال	مجــزأة.	ويرجــع	
ذلــك	إلــى	عــدم	وجــود	اســتراتيجية	عامــة	لالبتــكار	توفــر	التوجيــه	لجميــع	أصحــاب	المصلحــة	فــي	البيئــة	الحاضنــة.	هــذا	وتتركــز	أكثــر	المبــادرات	ذات	
الصلــة	فــي	كل	مــن	الــدار	البيضــاء	والربــاط،	فــي	حيــن	أن	للمغــرب	مناطــق	غنيــة	ومتنوعــة،	ومجموعــة	مــن	االســتراتيجيات	الصناعيــة	والجهويــة	التــي	
يمكــن	أن	تســتفيد	مــن	كل	هــذه	المبــادرات	المبتكــرة	ومبــادرات	األعمــال	الحــرة.	ومــع	تقــدم	البلــد	نحــو	نظــام	جهــوي	متقــدم،	تمثــل	هــذه	المبــادرات	

فرصــة	كبيــرة	تتعلــق	بالخصائــص	المحليــة	للمناطــق.

براءات االختراع - الملكية الصناعية

ــن	 ــول	تثمي ــر	ح ــاك	ســؤال	كبي ــك،	هن ــع	ذل ــراد؛	وم ــات	والمؤسســات	واألف ــات:	الجامع ــي	الطلب ــع	مقدم ــن	جمي ــراءات	م ــات	الب ــدد	طلب ــد	زاد	ع لق
وتســويق	هــذه	البــراءات.	وتعتمــد	االســتراتيجية	القائمــة	علــى	الكميــة	وال	تســتند	إلــى	الجــودة.	وال	توجــد	حاليــا	دراســة	تحلــل	األثــر	الصناعــي	أو	القــدرة	

التنافســية	للبــراءات	فــي	المغــرب.

ــرا	بتســويق	النتائــج	والقــدرة	 ومــن	خــالل	تحليــل	نظــام	الملكيــة	الصناعيــة،	تــم	تحديــد	أربعــة	عناصــر	علــى	أنهــا	احتياجــات	فوريــة	لجعــل	النظــام	مؤث
ــة؛	 ــة	العملي ــة	وفــي	نهاي ــر	المــوارد	فــي	بداي التنافســية	للصناعــة،	وهــي:	التحــول	نحــو	اســتراتيجية	تركــز	علــى	الســوق؛	والتدريــب	والتمريــن؛	وتوفي

ــة	فــي	الجامعــات	ومراكــز	البحــث. ــة	الصناعي ــادة	المعرفــة	بالملكي وزي

وهنــاك	حاجــة	أيضــا	إلــى	اســتراتيجيات	جديــدة	لضمــان	تطويــر	البــراءات	و/أو	تســويقها،	وهــي	مرحلــة	حاســمة	إلنجــاز	عمليــة	نقــل	التكنولوجيــا	مــن	
أجــل	القــدرة	التنافســية	للصناعــة.

التنمية الصناعية

تعتبرمنتجــات	وحلــول	التكنولوجيــا	الحديثــة	متطــورة،	وبالتالــي	مــن	الصعــب	العثــور	علــى	العمــالء	النهائييــن.	ان	الصناعــة	المغربيــة	غيــر	قــادرة	وغيــر	
مجهــزة	تجهيــزا	جيــدا	الســتيعاب	المنتجــات	واالبتــكارات	الجامعيــة	المتقدمــة	وترجمتهــا	إلــى	عمليــات	ومنتجــات	جديــدة.	هنــاك	حاجــة	ملحــة	لتحديــث	
الصناعــة	وزيــادة	قدرتهــا	علــى	اســتيعاب	المنتجــات	والحلــول	االبتكاريــة.	ولذلــك	ال	يقتصــر	الجهــد	علــى	دفــع	عمليــة	نقــل	التكنولوجيــا	فحســب،	بــل	
يســاهم	أيضــا	فــي	القــدرة	التنافســية	للصناعــة	المغربيــة،	ويحقــق	أيضــا	أمثلــة	ناجحــة	ومنصــة	متقدمــة	لالســتثمارات	الصناعيــة	األجنبيــة.	ويعــد	نقــل	
ــا	والقــدرة	علــى	اســتيعاب	االبتــكارات	مــن	أهــم	العوامــل	التــي	تجتــذب	االســتثمارات	األجنبيــة	المباشــرة	المتعلقــة	بالبحــث	والتطويــر	 التكنولوجي

واالبتــكار.

وعــالوة	علــى	ذلــك،	ال	توجــد	حوافــز	للشــركات	الصناعيــة	لإلنفــاق	علــى	البحــث،	وتطويــر	قــدرات	البحــث	والتطويــر.	وعلــى	الرغــم	مــن	بعــض	المبــادرات	
المذكــورة	ســابقا،	لــم	تطلــب	العديــد	مــن	الشــركات	األمــوال	للبحــث	بســبب	القيــود	التــي	تأتــي	مــع	هــذه	األمــوال.

وغيرذلــك،	هنــاك	أطــر	قانونيــة	متاحــة	للباحثيــن	الجامعييــن	والطــالب	إلجــراء	البحــث	فــي	الشــركات،	ولكــن	لــم	تبــذل	أي	جهــود	فيمــا	يتعلــق	بوضــع	
المؤسســة	البحثيــة.	ويعــد	البحــث	والتطويــر	التزامــا	طويــل	األجــل،	ينطــوي	علــى	مخاطــر	عاليــة،	ويتطلــب	دعــم	الحكومــة	مــن	خــالل	الحوافــز	والنظــم	

القانونيــة	المصممــة	تصميمــا	جيــدا.

نقاط القوة والضعف والفرص في العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

نقاط القوة

-	العلوم	الغنية	والتكنولوجيا	والبنية	التحتية	لالبتكار	والبنية	التحتية	للبحث.

-	نوعية	جيدة	من	الباحثين	والعلماء	والمهندسين.

-	البحث	في	بعض	القطاعات،	وعلى	سبيل	المثال:	نشر	الرياضيات	يمثل	3	‰	من	االنتاج	العالمي.

-	االستراتيجيات	القطاعية	الصناعية.

-	موقف	المغرب	في	بعض	أسواق	التصدير.

نقاط الضعف

-	ال	رؤية	عامة:	تشتت	الحوكمة	واالستراتيجيات	والوسائل.

-	عدم	التعاون	بين	أصحاب	المصلحة.
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-	انعدام	الثقة	والتواصل	بين	أصحاب	المصلحة،	وبين	القطاعين	العام	والخاص.

-	عدم	وجود	ثقافة	االبتكار،	والبيئة	لتعزيز	االبتكار.

-	اإلنفاق	على	البحث	والتمويل،	وتمويل	البذور	الناشئة.

-	أنظمة	تمويل	البحث.

-	وضع	العاملين	في	مجال	البحث	واالبتكار،	والمختبرات.

-	استراتيجيات	البحث	والتطوير	ال	توجه	نحو	النتائج	،	وعدم	وجود	نظم	للقياس.

-	محدودية	البحث	والتطوير	في	الصناعة	والقطاع	الخاص.

الفرص

وضع	إطار	تنظيمي	جديد	وحوافز	مالية.

-	قطاعات	مبتكرة	عالية	النمو،	وعلى	سبيل	المثال:	تكنولوجيا	المعلومات.

-	الباحثون	المغاربة	المغتربون.

-	الرؤية	والتعاون	على	المستوى	الدولي.

-	التنمية	الجهوية،	والالمركزية.

-	إنشاء	هياكل	لتشجيع	االبتكار	على	المستوى	الجهوي.

-	حوكمة	الجامعات	واستقالليتها.

-	إشراك	الشركات	الكبيرة	في	االبتكار	على	المستوى	الوطني.

ب.	التغييرات	واالستراتيجيات	الجديدة

كمــا	ذكــر	ســابقا	نفــذ	مؤخــرا	العديــد	مــن	أصحــاب	المصلحــة	اســتراتيجيات	جديــدة،	أو	هــم	بصــدد	تطويــر	اســتراتيجيات	جديــدة.	ومــن	المهــم	توضيــح	
بعــض	هــذه	التطــورات	الجديــدة	ألنهــا	تؤثــر	تأثيــرا	مباشــرا	علــى	عمليــة	نقــل	التكنولوجيــا،	وتتماشــى	مــع	الفــرص	المذكــورة	فــي	هــذا	الفصــل.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين االطر

عملــت	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	وتكويــن	االطــر	مــع	وزارة	االقتصــاد	والماليــة	علــى	تطبيــق	قانــون	جديــد	فــي	عــام	2016	للســماح	
لمزيــد	مــن	مرونــة	اإلنفــاق	فــي	البحــث	والتطويــر	الجامعــي.	يّطبــق	هــذا	القانــون	الجديــد	علــى	األمــوال	التــي	تجمعهــا	الجامعــة	مباشــرة،	وال	يّطبــق	
علــى	ميزانيــات	الجامعــة	التــي	تخصصهــا	الــوزارة.	وهــذه	خطــوة	هامــة	خاصــة	بالنســبة	لألمــوال	التــي	يتــم	جمعهــا	مــن	القطــاع	الخــاص.	ويمكــن	أن	
تــؤدي	مرونــة	اإلنفــاق	أيضــا	إلــى	تقليــل	التأخيــرات	فــي	الســداد،	وربمــا	تزيــد	مــن	أمــوال	البحــث	والتطويــر	مــن	القطــاع	الخــاص	ومــن	المصــادر	الدوليــة.

اســتراتيجية	وطنيــة	جديــدة	لتطويــر	البحــث	العلمــي	حتــى	عــام	 كمــا	وضعــت	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	وتكويــن	االطــر	فــي	عــام	2014
2025.	غطــت	هــذه	االســتراتيجية	عــدة	جوانــب	لنقــل	التكنولوجيــا	واالبتــكار،	وحــددت	العديــد	مــن	الثغــرات	النظاميــة	التــي	تــم	تحليلهــا	فــي	هــذا	
الفصــل.	واســتنادا	إلــى	خطــة	التنفيــذ،	تعتبــر	هــذه	االســتراتيجية	نافــذة	وتعتمــد	علــى	الــوزارات	المعنيــة	بالعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	والعديــد	مــن	
برامــج	دعــم	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	والمبــادرات	المفصلــة	فــي	هــذا	الفصــل.	ولــم	تحــدد	فــي	االســتراتيجية	أيــة	مبــادرات	رئيســية	أو	تفاصيــل	

إضافيــة	مــن	أنظمــة	وحوافــز.
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المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

وضــع	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	دراســة	الجــدوى	لتنفيــذ	الهيــكل	التنظيمــي	لتثميــن	وتســويق	نتائــج	البحــث	والتطويــر	
واالختراعــات.	وشــملت	الدراســة	مرحلــة	تشــخيصية	للحالــة	الوطنيــة	الراهنــة،	وهــي	مرحلــة	مرجعيــة	دوليــة	تغطــي	خمســة	بلــدان،	ومرحلــة	مقترحــة	

ــا	وهــي: ــاكل	نقــل	التكنولوجي ــة	ســيناريوهات	مختلفــة	لهي تتضمــن	ثالث

الهيكل	العام	الذي	يربط	الجامعات	والمنظمات	البحثية	مع	الصناعة	والقطاع	الخاص.

الهيكل	الوطني	لنقل	التكنولوجيا	الذي	يشجع	الباحثين	لحماية	نتائج	البحث	والتطوير،	ويساعدهم	على	إيجاد	فرص	التسويق.

شبكة	هياكل	نقل	التكنولوجيا	التي	تشجع	الباحثين	لحماية	نتائج	البحث	والتطوير،	ومساعدتها	على	إيجاد	فرص	للتسويق.

ان	الســيناريو	المقتــرح	نمــوذج	يوفــر	للشــركاء	الخدمــات	األكثــر	حاجــة	لهــا.	وهــي	تقتــرح	خدمــات	استشــارية	مخصصــة	للملكيــة	الصناعيــة	مــن	خــالل	
أربعــة	أنشــطة	هــي:	وضــع	اســتراتيجية	الملكيــة	الصناعيــة؛	خدمــات	إيــداع	طلبــات	البــراءات؛	الشــراكات	الصناعيــة؛	وعقــود	الترخيــص.

ج.	الورشة	العمل	الوطنية	ألصحاب	المصلحة	

عقــدت	ورشــة	العمــل	فــي	فبرايــر	2016	فــي	المركــز	الوطنــي	للبحــوث	العلميــة	والتقنيــة	بالربــاط.	وقدمت	المنظومــة	الوطنيــة	للعلــوم	والتكنولوجيا	
واالبتــكار	وقدراتهــا	وثغراتهــا	واســتنتاجاتها	وتوصياتهــا	إلــى	اإلســكوا	وممثلــي	العديــد	مــن	أصحــاب	المصلحــة	فــي	البيئــة	الحاضنــة.	وكانــت	ردود	
الفعــل	مــن	مختلــف	أصحــاب	المصلحــة	فيمــا	يتعلــق	بســعة	المنظومــة	والثغــرات	متماشــية	مــع	اســتنتاجات	وتوصيــات	هــذا	الفصــل؛	ومــع	ذلــك،	أثيــرت	

بضــع	نقــاط	إضافيــة	خــالل	حلقــة	العمــل.	ومنهــا:

ــراع	وليــس	علــى	كّميتهــا.	وهنــاك	حاجــة	إلــى	مجموعــة	مختلفــة	مــن	مؤشــرات	ومقاييــس	األداء	المرتبطــة	 ــراءات	االخت ــز	علــى	جــودة	ب التركي
ــراءات	كقيــاس. بالتثميــن	والتســويق،	وليــس	بالضــرورة	االعتمــاد	علــى	الب

منظمات	التدريب	والباحثين	من	خالل	مرحلة	التسويق.

ــاكل	 ــل	تبســيط	الهي ــكل	إضافــي	ب ــس	إنشــاء	هي ــراح	لي ــة.	االقت ــكار	الوطني ــاكل	المســؤولة	عــن	إدارة	المنظومــة	االبت ــر	جــدا	مــن	الهي ــدد	كبي ع
ــة. ــات	القائم والعملي

كل	بضــع	ســنوات	يتــم	اإلعــالن	عــن	اســتراتيجية	جديــدة	رفيعــة	المســتوى،	ولــم	ينجــح	أي	منهــا	حتــى	اآلن.	هنــاك	حاجــة	إلــى	خطــط	عمالنيــة	
ســهلة	التنفيــذ.

الحاجة	إلى	حل	جديد	يبني	على	النظم	والقدرات	والجهود	القائمة.

ــة	للمســاهمة	فــي	 ــة	الحاضن ــون	بعــض	أصحــاب	المصلحــة	مــن	البيئ ــن	يمثل ــة	حلقــة	العمــل،	أنشــئت	فرقــة	عمــل	تضــم	أعضــاء	متطوعي وفــي	نهاي
ــة	مــن	المشــروع. المراحــل	التالي

االستنتاج و التوصيات

إن	البنيــة	التحتيــة	الوطنيــة	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب	متطــورة	بشــكل	جيــد	فــي	جميــع	مراحــل	سلســلة	القيمــة	لبعــض	القطاعــات؛	
ومــع	ذلــك،	فــإن	نتائجهــا	وأثرهــا	فيمــا	يتعلــق	بتســويق	البحــث	والتطويــر	المغربــي	والقــدرة	التنافســية	للصناعــة	ضئيلــة	جــدا.	وباالضافــة	إلــى	ذلــك،	
فــإن	سلســلة	قيمــة	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	القطاعــات	االخــرى	ذات	االهميــة	العاليــة	لالقتصــاد	المغربــي	ليســت	مغطــاة	بشــكل	جيــد	

مــن	حيــث	البنيــة	التحتيــة	والمــوارد	واالنفــاق	علــى	البحــث	والتطويــر.

المنظومــة	الوطنيــة	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	ليــس	فّعالــة	ألنهــا	مزيــج	مــن	العديــد	مــن	الهيــاكل	مــع	قــدر	ضئيــل	مــن	التنســيق	فيمــا	بينهــا،	
وعــدم	وجــود	نظــم	للرصــد	وآليــات	التقييــم.	ويجــب	تبســيط	المنظومــة	المرغوبــة	مــن	خــالل	تبســيط	نمــوذج	الحوكمــة	وعمليــة	اتخــاذ	القــرار،	وتحديــد	

دور	كل	كيــان	حوكمــة	فيمــا	يتعلــق	بعمليــة	نقــل	التكنولوجيــا.
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إن	ضمــان	وجــود	نظــم	فعالــة	وفاعلــة	لنقــل	التكنولوجيــا	واالبتــكار	مهــم	جــدا	لتنميــة	المغــرب	وتنافســيته.	ويجــب	أن	يبــدأ	باشــتراك	الحكومــة،	تحــت	
رعايــة	الســلطة	العليــا،	ألن	اللوائــح	والحوافــز	ضروريــة	لالنتقــال	مــن	مســتوى	إلــى	آخــر	مــن	حيــث	الكفــاءة	والتأثيــر.

وال	يوجــد	حــل	معيــاري	محــدد	للمنظومــة	الوطنيــة	لنقــل	التكنولوجيــا؛	ومــع	ذلــك،	يجــب	أن	يتــم	تصميــم	النهــج	المضطلــع	بــه	بعنايــة	للمغــرب،	اســتنادا	
إلــى	مواصفــات	وقــدرات	للمنظومــة	الحاليــة	والقطاعــات	الصناعيــة	المختلفة.

المنظومة الوطنية لالبتكار الوطني الحالية

تشــمل	نقــاط	القــدرة	الرئيســية	مــا	يلــي:	البنيــة	التحتية	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتكار؛	وجــودة	البحــث؛	والبحث	في	بعــض	القطاعات؛	واالســتراتيجيات	
والموارد	الصناعيــة	الصناعية.

ــن	 ــى	التعــاون	والثقــة	بي ــة	عامــة:	تشــتت	الحوكمــة	واالســتراتيجيات	والمــوارد؛	االفتقــار	إل ــي:	عــدم	وجــود	رؤي وتشــمل	الفجــوات	الرئيســية	مــا	يل
ــة	 ــر؛	والمرون ــل	البحــث	والتطوي ــل	البحــث	وأنظمــة	تموي ــة؛	وتموي ــن	الجامعــات	والصناع ــن	العــام	والخــاص،	وبي ــن	القطاعي أصحــاب	المصلحــة،	وبي
ــر	مدفــوع	بالنتائــج،	وعــدم	وجــود	مؤشــرات	قيــاس؛	 ــرات	والجامعــات	ومراكــز	البحــث؛	والبحــث	والتطويــر	غي والحوافــز	فــي	وضــع	الباحثيــن	والمختب

ــر	فــي	الصناعــة	والقطــاع	الخــاص. ــة	البحــث	والتطوي ومحدودي

خطوة التطوير التالية للمنظومة الوطنية لالبتكار في المغرب: حل على المدى المتوسط االجل

التركيــز	علــى	األطــر	القانونيــة	واالســتراتيجية	للمنظومــة	الوطنيــة	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار،	مــع	أدوار	محــددة	لــكل	هيــكل	حوكمــة	يتعلــق	
بنقــل	التكنولوجيــا	واالبتــكار.	ويشــمل	هــذا:	رؤيــة	واســتراتيجية	مركزيــة؛	والترابــط	بيــن	أصحــاب	المصلحــة؛	وسلســلة	متزامنــة	القيمــة	نقــل	التكنولوجيــا.

الوضع النهائي للمنظومة الوطنية لالبتكار في المغرب: حل طويل األجل

مــن	أجــل	ضمــان	تســويق	البحــث	والتطويــر	المغربــي	والقــدرة	التنافســية	لصناعتــه،	يجــب	أن	تكــون	المؤسســة	نقطــة	التركيــز.	ويشــمل	هــذا:	مجــاالت	
محــددة	جيــدا	للتنافســية؛	ومنظومــة	وطنيــة	لالبتــكار	تســتجيب	جيــدا	لالســتراتيجية	الوطنيــة؛	والمؤسســة	فــي	وســط	المنظومــة.
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Chapter 2

Technology Transfer Legislative proposals for Morocco

Introduction

A favorable legislative framework is an essential cornerstone of an efficient national technology transfer (TT) system. 
Like most of the countries of the region, Morocco’s legislative framework is one of the hinderers of TT and this Chapter 
aims at identifying the legislative gaps that need to be addressed.

In order to address these gaps, this Chapter built on a previous chapter that surveyed the Moroccan Science, 
Technology and Innovation (STI) landscape to identify the main players capable of effectively contributing to the 
national TT system. Beyond the actors identified by the landscape report, this Chapter tries to take into account 
all stakeholders which are typically part of complementary spheres (economic, academic, government), and it was 
necessary to understand the various laws that regulated each sphere’s contribution to TT.

The considered current laws were also taken into account to make the proposed legislative recommendations feasible. 
The best performing international TT and most relevant economies to Morocco were also analyzed in this Chapter and 
used as a benchmark.

In making final recommendations, this Chapter considered past experiences of legislation for TT in Morocco and their 
outcome.    

Context and Scope 

The goal of this Chapter is to enhance the national innovation system in Morocco through proposals of updates of the 
current related policies, assessing gaps and proposing legislative improvements. 

In order to achieve its goal, this Chapter will start by reviewing existing national and institutional existing policies as 
well as exploring planned policies. This initial survey will be the basis to analyze and assess the current legislative 
situation with regard to innovation and TT. In order to profit from best practices around the world, this Chapter will 
survey international best practices in the field, in particular from countries that have accumulated a proven track record 
of successful TT. After taking into account both national gaps and drawing lessons from international best practices, 
this Chapter will provide legislative and policy recommendations, identify best implementation mechanisms as well 
as suggest implementation drafts in an annex. In order to ensure maximum dissemination of the recommendations, 
a national workshop with the main stakeholders will be held.

Regional STI situation and constraints

A considerable effort and many studies have been dedicated to understanding the Arab STI landscape across many 
countries. For the purpose of this Chapter the “Broken cycle: Universities, Research and society in the Arab world” 
report 4  sheds light on the common aspects of this landscape. The main diagnostics of the mentioned study are the 
following:

Weakness of the culture of innovation in society in general and in the productive tissue in particular; 

Absence of the culture of social science research to understand needs of society and try to find solutions; 

4  ESCWA. (2015). The broken cycle. Beirut: ESCWA.
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Weak link between academic research and societal needs, researchers continue to work on their doctorate thesis 
research instead of addressing market/society need; 

Academic progression of professors in all Arabic countries are refereed journal based and do not take into 
consideration TT; 

Near absence of postdoc positions; 

Near absence of media coverage of academic results and as a result most companies do not know about them; 

Teaching load of professors is such that little time is left for research; 

Weak funding on scientific research; 

Weak funding for industrializing lab results; 

Absence of linkage between national economic policies and research agenda; 

Individualization of research;

Weak support of research assistants and research technicians and engineers; 

Absence of linkage between research results and training curricula; 

Contradictions between conservative societal cultural values and intellectual curiosity needed for research; 

Divergence of interest between universities and socio-economic actors; 

Absence of international level publications in Arabic, which lead researchers to publish abroad; 

Innovation does not come only from dedicated researchers but can stem from ordinary citizen however this is 
linked to a culture of opportunism which is mainly absent in Arabic countries;

International trends also affect research transfers and not only national policies; 

As far Technology Transfer Office (TTO) is concerned, the report noted the increase in scientific publications, 
however this is still below the levels of comparable countries;

There is a mixing between knowledge society, economy and ICT infrastructure; 

Heavy investments in ICT do not necessarily benefit national economies; 

Success is the result of a cumulative effort and no single measure will solve the problem in the short term; 

Absence of policy to develop local competences that can benefit from TTs; 

Strong segregation between social sciences and hard sciences; 

In addition to the above considerations, which describe obstacles common throughout the Arab region due to its own 
historic and political specificities, one should not lose sight of the fact that the innovation race is global. Hence, it is 
important that the framework that is used to evaluate such effort is global. The most cited reference in that area is the 
Global Innovation Index Framework 5, which also serves as the reference framework adopted for this Chapter. 

Moroccan STI and Technology transfer landscape

In this section, the main conclusions drawn from the Morocco landscape analysis report 6 are highlighted and will 
serve to lay the groundwork for understanding how the different stakeholders interact in the Moroccan STI ecosystem. 

5  Insead, WIPO, Cornell University. (2016). The Global Innovation Index. Geneva: WIPO.
6  Amrani, A. (2016). Morocco Science, technology & innovation landscape analysis. Beirut: ESCWA.  Amrani, A. (2016). Morocco Science, technology & innovation landscape analysis. Beirut: ESCWA.



60

Figure 1: Morocco’s STI ecosystem

Figure 1 illustrate the existing interactions between the stakeholders of the Moroccan STI ecosystem. It is clear that 
unless the Inter-Ministerial Committee for Scientific Research, Innovation and Technological Development is capable 
of mulling the full synergies that can be created between the ministries that compose it, the divergent interests of the 
ministries will not favor an effective TT environment.

It seems from the conclusions of the above mentioned report7 that the lack of effective coordination between ministries 
responsible for the productive sector and the Ministry and actors of scientific research is not favoring a good alignment 
of objectives which is a prerequisite for TT. 

Public Universities in Morocco

Unlike some of the neighboring countries, public universities remain the largest body of knowledge creation in 
Morocco. Acknowledging the inefficiencies in the existing system, Morocco’s government enacted a new law in 2001 
which is still in effect today8. All of the higher education system is governed by law 01-00 which was an important 
step towards the development of research and innovation within universities in addition to fixing clear rules for 
advancement criteria of university professors. 

The law was future oriented as it gave universities the possibility to be a shareholder or to create companies that 
commercialize patents and exploit university research and knowledge as a result of TT. Unfortunately, the actual 
reality is that no public university has been able to effectively use these possibilities.

Most analyses recognize that the lack of cooperation between stakeholders of the ecosystem obstructs the entire 
value chain of TT. From a legislative perspective, no text in the existing laws addresses specifically TT conditions for 
public universities. A direct consequence of such an absence is the lack of visibility on the legal framework that would 
allow university innovations to be commercialized.

Furthermore, professors, which have no career or financial motivation for TT, have shown little interest in market 
oriented research which is a major problem as they should be the main drivers for such activities. Under current law 
01-00, part of a university professor compensation covers conducting research and as such he is not eligible to receive 
additional compensation from the university for successful TT.

7 ibid
8 Government, M. (2001). Loi 01-00. Bulletin Officiel.
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At the institutional level, public universities, which cannot under the current law, hold shares in a commercial venture, 
have no financial motivation to initiate discussions with industry partners.

The intellectual property (IP) that can result from publicly funded research is owned by public universities that cannot 
legally become a shareholder of commercial companies. The possibility of licensing agreements have proven difficult 
given the absence of industry examples and success stories for university generated and owned patents. 

Scientific research

As it is the case for many of its neighbors 9, the Moroccan STI system notably shares many of the same ailments. 
Given the prominence of the contribution of public universities in the national scientific output, this section will mainly 
diagnose the public university which, as an offer-side in the TT equation, suffers from the following problems:

Teaching load of professors is such that little time is left for research; 

Weak funding of scientific research; 

Weaker funding for industrializing/commercialization lab results; 

Absence of linkage between national economic policies and research agenda; 

Weak link between academic research and societal needs, researchers continue to work on their doctorate thesis 
research instead of addressing market/society need; 

Weak support of research assistants and research technicians and engineers. 

Economic sectors and scientific research weak cooperation

Before getting to the diagnosis of the economic sector contribution to TT, a misunderstanding commonly held across 
the region needs clarification: heavy investments in ICT cannot in themselves be considered direct investments in 
R&D and, more often, do not necessarily benefit innovation and value creation in national economies.

From a legal perspective, the creation of start-ups by public universities falls under article 8 of law n° 39-89 which 
govern the privatization of public enterprises. Such a transfer requires a ministerial decree with full justifications 
as it is the case for the privatization of strategic public institutions. Two public universities (University Mohammed 
V - Rabat and University Hassan II - Casablanca) have tried to create independent foundations to circumvent such a 
category but did not get the required authorizations from the Ministry of Economy and Finance under law 01-00.

In order to motivate professors to file patents, some universities have instated a small monetary reward for patent 
filing. This has created a recent upsurge in university filed patents, however the absence of market oriented research 
in universities prevents these new patents from translating to TT opportunities.

In order to address that lack of market oriented research in public universities, the new call for proposals by the 
Ministry of Higher Education, Scientific Research, and Training (MESRSFC) for funding research in national priority 
areas (300Mdhs) goes a long way towards solving this, by better orienting funding and requiring an industrial partner 
for larger projects 10.

Funded projects have only recently started under the funding program for conducting research in priority topics and 
results are not expected before several years. In order to facilitate the spending rules for this research, during the last 
government tenure, MESRSFC and the Ministry of Economy and Finance signed a joint decision to introduce flexibility 
into R&D spending in public universities, which is clearly a step in the right direction whose impact will need to be 
evaluated in due time. 

On the other end of the spectrum is the demand side that should be driven by the productive economic sectors. 
However this is not happening, at least not to the full extent of its potential. The main executive decision that favored 
investment in R&D was abrogated in the 2000-2001 Finance Law which has never been re-instated since. 

9 ESCWA. (2015). The broken cycle. Beirut: ESCWA.
10  Research, M. o. (2014). Appel à Projets dans les secteurs de recherche prioritaires. 
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Initially instated in 1998, the Law authorized SMEs to deduct up to 10% of their investment in R&D from their corporate 
income tax (max 2%) under the name “provision pour R&D”.  Article 8 of the 1999/2000 Finance Law modified and 
completed by article 7bis of law N° 24-86, lifted the cap of 10% allowing companies to claim the full amount of R&D 
spending.

As is the case in similar countries, the economic sector being made of a majority of SMEs which have no incentive 
to invest in innovation and R&D, there is a clear divergence of interests between universities and socio-economic 
sectors. Ultimately, a successful TT system is the result of a cumulative effort and no single measure will solve the 
problem in the short term. 

In a recent positive development, the current tax regulations book (2017) has exonerated the compensation of doctoral 
students from income tax up to a salary of 6000 dhs/month for up to 24 months as defined by Tax Code Code général 
des Impôts (CGI) article 57 and 79 11.

Moroccan Patent and Industrial design legislative framework

Due to the multitude of free trade agreements, and the mutual IP protection they require, Morocco has continually 
updated its patent and trademark legislative and as a result Morocco’s IP legislative and operational framework is an 
example in the region. Industrial property in Morocco is governed by Law n°17-97 that covers protection of industrial 
property modified and that was completed by Laws n° 23-13 and 31-05. 

The practical aspects for the application of the law are defined in Ministerial Decree n°2-14-316 which modifies and 
completes Decree n°2-00-368. As per the law, the Moroccan Office for Industrial and Commercial Property Office 
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) is the government office in charge of overseeing the 
registration, enforcement and publication of patents, industrial property and trademark sectors.

In order to facilitate the patent filing and commercialization process, OMPIC has streamlined the administrative steps 
as described in Fig. 2.

Figure 2: OMPIC process of patent filing

11 Finance, M. o. (2017). Code général des Impôts. Rabat: Bulletin Officiel.
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Beyond the handling of all patent filings, OMPIC has also a role in promoting and encouraging IP creation, filing and 
commercialization. Indeed, OMPIC continuously encourages universities and industrials to engage in innovation and 
protect it using patent filing. Recently, it successfully engaged public universities to increase their effort in patent filing 
as a means to encourage TT. After an initial surge in the past 4 years in the number of national patent filings, OMPIC 
is reporting a drop of filings in particular university generated patents. This shows that government institutions can 
spur and regulate TT but cannot replace a market dynamic driven by wealth creation.

Given that legally any transfer of ownership or commercialization of a patent has to be registered at OMPIC (Articles 
56, 57 and 58 of law 17-97) in order to benefit from legal protection, OMPIC is able to account accurately for all TT 
based on a patent commercialization. 

Currently, there are no incentives for industrial companies to spend on research, develop R&D capabilities, file patents 
or engage in TTs. Even if the government initiated a few incentives, not many companies requested public funds for 
research because of restrictions and heavy administrative requirements that come with these funds. Hence, it is no 
surprise that Moroccan industries initiated patents and innovations are limited and very often related to innovative 
commercialization schemes than to TTs.

A compounding effect for this lack of innovative spirit is noted: there is no legal frameworks for university researchers 
and students conducting research in companies and no efforts were made with regards to the fiscal status of research 
funding in industry and researcher employment in companies. 

The existing legal framework does not require updates to empower a TT dynamic, hence this Chapter will not 
recommend updates to it.

Legislative framework for investment in technology transfer

Investment in TT falls under the general capital risk legislation. Passed in 2006, Law 41-05 defines the legal framework 
for capital risk investment funds. It defines the conditions for SME funding in several forms that range from equity 
investment to different debt instruments. The application ministerial decree that was published in 2009 defined two 
legal forms of investment funds: share based capital risk company (Société de Capital Risque - SCR) and mutual funds 
(Fonds Commun de Placement à Risque - FCPR).

Although initially well intentioned, this legal framework represents strong constraints on fund management: investment 
ratios that are incompatible with TT; and banking norms that guarantee risk balance but prevent investments in risky 
TT.

These constraints have led investors to avoid these new legal forms and opt instead for classic companies legal 
frameworks (Société Anonyme - SA, Société par Actions Simplifiée - SAS, Société en Commandite par Actions - SCA). 
Given the high risk nature of investing in TT, it is no surprise that there exists no funds in Morocco today for early seed 
investment.

In a recent development, Morocco has contracted a US$50 million loan to setup these funds. The Moroccan government 
has designated the Central Guarantee Fund Caisse Centrale de Garantie (CCG) to manage that loan which thankfully 
will be given to private companies for management. Part of the loan will be dedicated to technical assistance and 
coaching of startups. The first investment offers should be made available in the second half of 2017.    

Perspective and international best Practices in Technology Transfer Policies

Although the right policies are paramount in initiating and maintaining a TT dynamic, they cannot be effective unless 
they rely on a sane basis as depicted in Figure 3.
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Figure 3: Technology Transfer pyramid

Technology transfer positioning in the value chain

In order to have effective measures for the National Technology Transfer Office and in order to better understand the 
success factors of international experiences, it is important to position what is meant by TT in the complete value 
chain of innovation. There are a number of relevant technology maturity scales that could be taken as a reference. In 
this Chapter, the internationally adopted Technology Readiness Level (TRL) reference is used to define the position of 
TT in the innovation value chain:
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Figure 4: EU Technology Readiness Level reference

TT in this Chapter covers the process by which a technology at stage TRL 5-6 is taken to a stage TRL 7-8. In this 
definition, not only is the technical aspects typically associated with new prototypes are collaboratively addressed 
during the process of TT, but also the commercial postionning.

Further, most of the studies dedicated to TTs converge on the following main steps of the process of TT 12, which is 
adopted for this Chapter:

Figure 5: Technology Transfer Flow

International Technology Transfer policies best practices 

The Global Innovation Index 13 is often a reference in measuring the comprehensive framework for innovation and TT. 
As can be seen from Figure 6, regulatory environment is an important “Innovation Input” but its impact is relative. 
However given the scope of this Chapter, this section will focus on the international best practices in legislative 
framework.

12 Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1034-1049 Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1034-1049 Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1034-1049 Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1034-1049 Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1034-1049 Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1034-1049
13 Insead, WIPO, Cornell University. (2016). The Global Innovation Index. Geneva: WIPO. Insead, WIPO, Cornell University. (2016). The Global Innovation Index. Geneva: WIPO.
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Figure 6: GII 2016 contributors

International benchmark: United States of America

The US is often cited as the leading example in terms of TT success. It is noteworthy that this success is rather recent 
and is mainly due to a major change in the legislative framework of TT for public universities. The Bayh-Dole act of 1980 
spurred over 250 universities to create some form of TT offices to find a path for their research to reach markets 14.

Ultimately, the possibility for the university to retain ownership of IP obtained through federally funded research 
created an economic incentive that resulted in a 20-fold growth of patents issued to universities 15. 

The evolution of the legislative framework can be summarized as follows:

Before 1980

The federal government retained ownership of all outcomes of government funded projects except some non-
exclusive licenses which were made available to companies. As a logical result publicly funded research produced 
many printed publications but little conversion into products. In 1980 the government held 28000 patents, fewer than 
5% had been licensed, a clear measure of the inefficiency of the system.

Bayh-Dole Act of 1980

Brought forward as a bipartisan legislative proposal, the Bayh – Dole act initiated a major revolution in that universities 
can own new discoveries under federal funding and have the right to patent them. Further and in order to incentivize 
professors, universities must share revenues with inventors. Under the proposal turned to law 16, universities are 

14 Stevens, A. (2004). The enactment of Bayh–Dole. Journal of Technology Transfer.
15  Everett M. Rogers, J. Y. (2000). Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research universities. 
16  Wikipedia. (2016). Bayh-Dole Act. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bayh%E2%80%93Dole_Act
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to give licensing preference to small businesses and government retains march-in rights 17. In order to assess the 
effectiveness of the proposal universities must report back on progress to funding agency.

The university system took some time to produce the expected results but as an example, in FY2008 (one year), 648 
products introduced, 5039 licenses, 595 companies formed all resulting from government funded projects.

As a complement to the Bayh-Dole Act, the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 198018 made it a 
requirement for federal government labs to make TT their mission. Under the new law, federal government labs must 
seek opportunities to transfer technology to industry. 

Complementary legislation

The Federal Technology Transfer act (FTTA) of 1986 made TT a priority of Government Owned Government Operated 
(GOGO) labs and their personnel. The National Competitiveness Technology Transfer Act in 1989 completed the 
previous act to make TT a priority of Government Owned Contractor Operated labs and their personnel.

The executive order 12591 of 1987 granted companies title to patents in exchange for royalty to universities and federal 
research labs and implemented a royalty sharing and cash awards to inventors government employees scheme.

From an operational perspective, the best performing American universities give professors and inventors equity in 
start-ups, instead of licensing royalty fees. In doing so, the inventors continue to be involved in the life of the created 
start-up which in turns results in more efficient TT. In short, successful TT is going “From Inventors to Investors”

International Best Practices: France

In 1983, France introduced a tax incentive for investment in R&D by enterprises (Crédit Impot-recherche CIR). Initial 
conditions were unattractive with a low maximum cap and a maximum rate of 25% of expenses. In 1985 the incentive 
was increased to 50% of R&D expenses and a higher cap. The years 1988 and 1990 saw consecutive tweaks to the 
system that reduced its attractiveness. Today CIR is part of a policy mix encouraging TT that includes other incentives 
such as “Jeune entreprise innovante” which offers income tax incentives to fund market oriented research at 
universities and creating applied research institutes (Instituts Carnot).

The fundamental question of what qualifies as an R&D expense was settled in as simplified decision tree as in Figure 7.

Figure 7: Decision tree for what qualifies as an R&D expense for CIR

As the rules change, so did the attractiveness of the scheme. The number of companies using the scheme increased 
until 1990, then decreased until 2003 (to less than 6000). The change of conditions in 2004 (doubling the rate for R&D 
subcontracted to public institutions) led to a surge in its use (over 20000 companies in 2011). The suppression of caps 
in 2008 freed more investments towards R&D. The evolution over time of the attractiveness and use of the CIR over 
time is captured in Figure 7.

17  March-in right allows the funding agency, on its own initiative or at the request of a third party, to effectively ignore the 
exclusivity of a patent awarded under the Bayh-Dole Act and grant additional licenses to other “reasonable applicants.”
18 Wikipedia. (2016). Stevenson-Wydler Technology Innovation Act. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia. (2016). Stevenson-Wydler Technology Innovation Act. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia. (2016). Stevenson-Wydler Technology Innovation Act. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia. (2016). Stevenson-Wydler Technology Innovation Act. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia. (2016). Stevenson-Wydler Technology Innovation Act. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia. (2016). Stevenson-Wydler Technology Innovation Act. Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/
Stevenson-Wydler_Technology_Innovation_Act_of_1980
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Figure 8: Evolution over time of the use of CIR in France

In 2014, a detailed evaluation report of the impact and use of CIR was published 19. Several important outcomes were 
registered. Contrary to criticism of the scheme which claimed that the CIR benefited mostly to major corporations, 2/3 
of the beneficiaries are SMEs with less than 50 employees and small investments (less than €70k corresponding to a 
tax break of €22k). Further, the CIR helped modernize French industry as High Tech industries (electronics, software 
and pharmaceuticals) are found to be the highest beneficiaries.

That study showed that the scheme greatly benefited industry-academy collaboration. It was estimated that 
subcontracting to public universities increased several folds to reach over €211M.

At a macro-economic level and thanks to CIR, private investment in R&D grew from €18B to €29B. The increase of 
€11B was twice the tax cost of the incentive (€5.2B) and added 35000 researcher jobs in 5 years.

As a benchmark, the French experience with CIR offers important takeaways.  First and foremost is the fact that 
when industry is driving the innovation dynamic the probability of value creation is greatly improved. Second is 
that although regulatory environment is paramount in initiating the innovation dynamic, it is very hard to get the 
right incentives first time around. Rather, it is important that the right assessment tools are put in place and that the 
legislation follows a closed loop iterative process, continuously tweaking the mechanisms as a function of measured 
impact. 

Legislative approach and recommendations

Impact evaluation

In order to correctly approach the TT dynamic, one has to fully apprehend the economic wealth creation cycle that it 
creates as illustrated in Figure 9.

99  Ministère de l’Education Nationale, d. l. (2014). Développement et impact du crédit impot recherche 1983-2011. Paris.
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Figure 9: Wealth creation cycle of technology transfer

Very often, the evaluation at many MENA countries restrict themselves to the amount invested by government agencies 
in R&D at public universities and research labs. TT is the only means by which the government can secure a form of 
return on investment. The economic outcomes of job creation, additional tax revenues and new technologies arriving 
on the market bring important societal benefits, some of which are difficult to measure. However, the generated 
wealth and tax revenues, and the reduction in unemployment cost are all measurable incomes to the government 
which can be used to improve the legislative framework and tax incentive schemes.

Recommended legislative approach

The recommended approach in this Chapter aims at aligning the interests of the three main stakeholders:

1. Strengthen the supply side generating knowledge and producing technologies through career and monetary 
incentives for public researchers. 

2. Spur the demand side responsible for using, commercializing and bringing to the end user the innovations through 
tax incentives for investing in R&D and TT. 

3. Develop the right regulations for the investment financial ecosystem, responsible for funding the TT of innovative 
systems and products 

In this case of Morocco, and from a demand and offer perspectives the biggest pool of researchers remain at public 
universities. The highest potential for social and economic impact resides with SME which represents over 90% of the 
industrial sector. Connecting the biggest pool of researchers to the highest potential for impact will require a multi-
tiered approach:

A change to the 01-00 law will be needed to include patent creation and its successful transfer to industry as a 
career advancement criteria in the professorship paths.

A tweak to that law may be needed to allow for monetary rewards for researchers in case of successful TT as a consulting.

A change to law 39-89 to allow public universities to create private companies.

A change to the yearly Finance Law Projet de loi de finance PLF to reinstate a tax incentive for R&D investment 
(provision pour R&D), that should also benefit private universities, will give flexibility to tweak the right incentives 
before passing it into law on hiring qualified personnel.

A change to the yearly PLF to reinstate public investments in market oriented research with private partners on 
yearly basis before promoting to law with R&D investment (at least 1% of GDP as government promised).

A change to the capital risk prudential rules (law 41-05) for investment in TT that makes it attractive compared to 
other market opportunities
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Implementation Roadmap

Conclusions and recommendations 

Successful TT can only be sustainable if the legislative framework that govern this transfer of value is able to align the 
interests of all parties. Hence, the recommended approach in this Chapter aims at aligning the interests of the three 
main stakeholders:

1. Strengthen the supply side generating knowledge and producing technologies through career and monetary 
incentives for public researchers. 

2. Spur the demand side responsible for using, commercializing and bringing to the end user the innovations 
through tax incentives for investing in R&D and TT. 

3. Develop the right regulations for the investment financial eco-system, responsible for funding the TT of innovative 
systems and products 

The main knowledge producing body in Morocco being public universities, it was essential that this Chapter 
recommends changes to the 01-00 law and its application decrees that define career advancement criteria for university 
professors to include successful TT. 

Thanks to its advanced IP laws and institutions, Morocco can rely on the examination report of patents delivered by 
OMPIC to be a fair guarantee of academic advancement quality.

IP legislative framework in Morocco is a strong point and the office responsible for its enforcement (OMPIC) can be 
relied upon to provide accurate statistics on successful TT. This indicator can be used to measure the effectiveness 
of the implementation of the legislative recommendations. This closed loop control is fundamental to allow the 
legislative framework to continuously evolve and adapt to a changing economic environment.

It is the conviction of this Chapter, and as supported by the benchmark countries, the most efficient TT systems are 
demand driven. Morocco used to have an original “provision pour R&D” tax incentive in the annual Finance Law 
which unfortunately was terminated and not replaced. This Chapter recommends reinstating this tax breaks in the 
coming finance annual law before making it permanent.

Innovation and TT are all about risk taking. Given multiple options investors tend to avoid innovative products given 
their aversion to risk. Financial legislation has the power to level the field by offering increased impetus and tax breaks 
for investors willing to share the risk of innovation through TT.

As can be seen from above proposals, the recommendations put forward in this Chapter fall along the lines of a 
holistic approach that covers demand side, offer side and investing which is the only way to entrench a lasting and 
efficient national TT system. 

2018:	Change	to	PLF

*	Reinstate	« provision	pour	R&D »
*	Create	a	separate	spending	rule	for	
R&D	projects	at	public	universities

2019:	Change	to	law 01-00	&	Decision	2171.12

*	Include	successful	tech	transfer	as	a	
career	advancement	criteria
*	Allow	researchers	to	be	paid	
monetary	rewards	for	successful	tech	
transfer
*	Make	public	funding	of	research	of	
1%	of	GPD	mandatory

2020:	change	to	laws 41-05,	39-89	

*	Offer	tax	breaks	for	investing	in	
technology	transfer
*	Create	an	exception	 to	allow	public	
universities	to	own	equity	in	
technology	transfer	based	spin-offs

Impact evaluation & re-adjustment
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Annex 1: Proposed changes to Loi de Finance 2018 / Circulaire des impots 2018

األحكام	المتعلقة	بالموارد	العمومية

 I. - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

المادة األولى

	I.	-	تســتمر	الجهــات	المختصــة،	وفقــا	للنصــوص	التشــريعية	والتنظيميــة	الجــاري	بهــا	العمــل	ومــع	مراعــاة	أحــكام	قانــون	الماليــة	هــذا،	فــي	القيــام	
خــالل	الســنة	الماليــة	2017	:

	1	-	باستيفاء	الضرائب	والحاصالت	والدخول	المخصصة	للدولة؛

ــة	ذلــك	بحكــم	 ــات	المخول ــة	والهيئ ــة	والمؤسســات	العمومي 	2	-	باســتيفاء	الضرائــب	والحاصــالت	والرســوم	والدخــول	المخصصــة	للجماعــات	الترابي
القانــون.

	II.	-	يؤذن	للحكومة	في	إصدار	اقتراضات	وكل	أداة	مالية	أخرى	وفق	الشروط	المقررة	في	قانون	المالية	هذا.

	III.	-	كل	ضريبــة	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة	ســوى	الضرائــب	المــأذون	فيهــا	بموجــب	أحــكام	النصــوص	التشــريعية	والتنظيميــة	المعمــول	بهــا	وأحــكام	
قانــون	الماليــة	هــذا	تعتبــر،	مهمــا	كان	الوصــف	أو	االســم	الــذي	تجبــى	بــه،	محظــورة	بتاتــا،	وتتعــرض	الســلطات	التــي	تفرضهــا	والمســتخدمون	الذيــن	
يضعــون	جداولهــا	وتعاريفهــا	أو	يباشــرون	جبايتهــا	للمتابعــة	باعتبارهــم	مرتكبيــن	لجريمــة	الغــدر،	بصــرف	النظــر	عــن	إقامــة	دعــوى	االســترداد	خــالل	ثــالث	
ســنوات	علــى	الجبــاة	أو	المحصليــن	أو	غيرهــم	مــن	األشــخاص	الذيــن	قامــوا	بأعمــال	الجبايــة.	ويتعــرض	كذلــك	للعقوبــات	المقــررة	فــي	شــأن	مرتكبــي	
جريمــة	الغــدر	جميــع	الممارســين	للســلطة	العموميــة	أو	الموظفيــن	العمومييــن	الذيــن	يمنحــون	بصــورة	مــن	الصــور	وألي	ســبب	مــن	األســباب،	دون	
إذن	وارد	فــي	نــص	تشــريعي	أو	تنظيمــي،	إعفــاءات	مــن	الرســوم	أو	الضرائــب	العامــة	أو	يقدمــون	مجانــا	منتجــات	أو	خدمــات	صــادرة	عــن	مؤسســات	

الدولــة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

المادة  2

I.	-	وفقا	ألحكام	الفصل	07	من	الدستور،	يؤذن	للحكومة	أن	تقوم	بمقتضى	مراسيم	خالل	السنة	المالية	2017	:

ــب	 ــذا	الضرائ ــادرات	وك ــواردات	والص ــى	ال ــة	عل ــب	والرســوم	المفروض ــن	الضرائ ــا	م ــة	وغيره ــتيفاء	الرســوم	الجمركي ــف	اس ــعار	أو	وق ــر	أس -		بتغيي
الداخليــة	علــى	االســتهالك،	باســتثناء	الضريبــة	علــى	القيمــة	المضافــة،	المنصــوص	عليهــا	فــي	الظهيــر	الشــريف	المعتبــر	بمثابــة	قانــون	رقــم	1.77.340
)بتحديــد	المقاديــر	المطبقــة	علــى	البضائــع	والمصوغــات	المفروضــة	عليهــا	ضريبــة	االســتهالك	الداخلــي	 بتاريــخ	52	مــن	شــوال	1397(	9	أكتوبــر	1977

وكــذا	المقتضيــات	الخاصــة	بهــذه	البضائــع	والمصوغــات؛

-	بتغييــر	أو	تتميــم	قوائــم	المنتجــات	المتأصلــة	والــواردة	مــن	بعــض	الــدول	اإلفريقيــة	والمتمتعــة	باإلعفــاء	مــن	رســم	االســتيراد	وكــذا	قائمــة	الــدول	
المذكــورة.	يجــب	أن	تعــرض	المراســيم	المشــار	إليهــا	أعــاله	علــى	البرلمــان	للمصادقــة	عليهــا	فــي	أقــرب	قانــون	للماليــة.

II.	-		طبقــا	ألحــكام	الفصــل	07	مــن	الدســتور،	يصــادق	علــى	المراســيم	التاليــة	المتخــذة	عمــال	بأحــكام	المــادة	I-2	مــن	قانــون	الماليــة	رقــم70.15	
ــة	2016	: للســنة	المالي

	…………………..»

المادة-	.	129	-	IV		المحررات	المتعلقة	باالستثمار	:

	-	18°»
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القسم الثاني: التدابير المحددة لضريبة الدخل على الشركات

I - مخصص لالستثمار

بشأن	التدابير	التحفيرية	لصالح	البحث	والتطوير	الضريبية

لســنوات	انتهــت	بيــن	1	ينايــر31و	2018		دجنبــر	1999	ضمنــا،	يمكــن	للشــركات	إمكانيــة	عقــد،	معفــاة	مــن	الضرائــب،	وتوفيــر	لالســتثمار	لالحصــول	
علــى	الســلع	الرأســمالية	أو	للقيــام	بعمليــات	البحــث	و	التنميــة.

الجزء	المخصص	للبحث	والتطوير	يقتصر	على	٪10	من	توفير	لالستثمار،	وهو	ما	يمثل	معدل	فعلي	من	2٪	من	الربح	الخاضع	للضريبة.

وتســتكمل	أحــكام	المــادة	x	مكــرر	مــن	القانــون	رقــم	xx-xx	علــى	ضريبــة	الدخــل	علــى	الشــركات	للســماح	 عدلــت	المــادة	x	مــن	قانــون	الماليــة	2017
لالســتخدام	توفيــر	لالســتثمار	ألغــراض	البحــث	والتطويــر	دون	القيــد.

تخصيص	أ-	بدل	لالستثمار:

وفقــا	ألحــكام	yy-xx-		مــن	القســم	A7	أعــاله،	توفيــر	لالســتثمار،	تأسســت	فــي	الحــد	المــزدوج	مــن	٪20	مــن	الربــح	الضريبــي	قبــل	الضرائــب	و30٪
مــن	االســتثمار	فــي	المعــدات	التــي	يقصــد،	ويمكــن	اســتخدامها	مــن	قبــل	شــركات	مــن	جميــع	أو	جــزء	مــن	المبلــغ	لبنــاء	وعمليــات	التمويــل	البحــث	

والتطويــر	وإعــادة	الهيكلــة	وتحســين	قدرتهــا	اإلنتاجيــة	والربحيــة.

ــر	الفصــل	األول	المتعلــق	الضرائــب	المباشــرة	رفــع	ســقف	 التعديــل	التــي	أدلــت	بهــا	المــادة	xx	مــن	قانــون	الماليــة	لســنة	2017	يكمــن	فــي	تدابي
ــا	ضريبيــة. كميــة	العــرض	والتــي	يمكــن	اســتخدامها	اللبحــث	والتطويــر	وإعــادة	الهيكلــة،	التــي	ارتفعــت	مــن٪2		إلــى	٪20	الضرائــب	علــى	مزاي

ومــع	ذلــك،	تجــدر	اإلشــارة	إلــى	أنــه	عندمــا	يســتخدم	محتفــض	االســتثمار	علــى	حــد	ســواء	القتنــاء	الســلع	الرأســمالية	وبحــوث	العمليــات	تطويــر،	يتــم	
تحديــد	مبلــغ	جــزء	للممتلــكات	فــي	.30٪
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Annex 2: Law organizing advancement of public university professors
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المادة 2 

تنصب	مقاييس	الترقي	المشار	اليها	في	المادة	االؤلى	اعاله	على	االنشطة	التالية:

	-	انشطة	التعليم

	-	انشطة	البحث

	-	انشطة	التحويل	التكنولوجي

	و	تحدد	العناصر	المكونة	لهذه	النشطة	في	الجدول	الملحق	بهذا	القرار.	
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 Annex 3: Proposed changes to law 41-05

مشروع	قانون	رقم	..............

-41	القاضي	بتغير	وتتميم	القانون	رقم	05

المتعلق	بهيئات	توظيف	األموال	بالمجازفة

----	-

 األولى المادة 

تغيــر	و	تتمــم	علــى	النحــو	التالــي	أحــكام	المــواد	(	4	و	2	و	1الفقــرة	)	1,2,3	و	5	و	6(الفقــرة	)2	و	7و	8	و	9(الفقــرة	)1	و			3			و10		و	11	و	12	و	
المتعلــق	 41 و48 الفقــرة)3		و الفقــرة	)1	و	43( 35	و38(	 الفقــرة		)1و	27	و 	23و	25( 22	و الفقــرة	)1	و 17	و18( مكــرر	و	16	و 15 14	و 13	و
:1		14	فبرايــر(	2006	محــرم15-06-	1427		الصــادر	بالظهيــر	 بهيئــات	توظيــف	األمــوال	بالمجازفــة(	-	الفقــرة)1		و	51	و	53		مــن	القانــون	رقــم		05

الشــريف	رقــم	13

المادة 1

يهــدف	هــذا	القانــون	إلــى	تحديــد	النظــام	القانونــي	المطبــق	علــى	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	والواجــب	إســناد	تســييرها	إلــى	شــركة	
مســيرة	آمــا	هــو	منصــوص	عليــه	فــي	البــاب	الثالــث	مــن	هــذا	القانــون.

ترتب	هيئات	التوظيف	الجماعي	للرأسمال	إلى	فئات	ال	سيما	حسب	استراتيجيتها	االستثمارية.

تحدد	مختلف	فئات	هيئات	التوظيف	الجماعي	للرأسمال	من	طرف	اإلدارة	بعد	استطالع	رأي	مجلس	القيم	المنقولة.

المادة 2

تشمل	هيئات	التوظيف	الجماعي	للرأسمال	شركات	التوظيف	الجماعي	للرأسمال	وصناديق	التوظيف	الجماعي	للرأسمال	.

المادة 3

يمكن	أن	تشتمل	أصول	هيئة	التوظيف	الجماعي	للرأسمال	العناصر	التالية	:

	1(	األســهم	والحصــص	وشــهادات	االســتثمار	وحقــوق	منــح	أو	اكتتــاب	ســندات	الرأســمال	وجميــع	ســندات	الرأســمال	أو	ســندات	الديــن	التــي	تتيــح	
المشــاركة	فــي	رأس	مــال	الشــركة	والديــون	التاليــة	:

-	الديون	التي	للهيئة	في	شكل	تسبيقات	من	حسابات	الشركة	الجارية	المجمدة	لمدة	تزيد	على	سنتين؛

-	الديون	التي	للهيئة	في	شكل	تسبيقات	من	حسابات	الشركة	الجاريةالمقرونة	بالتزام	نهائي	لتحويلها	إلى	سندات	رأس	المال؛

المادة 4

2(		جميع	سندات	الدين	التي	ال	تتيح	المشاركة	في	رأس	مال	الشركة	؛

3(	الســيوالت	المتكونــة	مــن	أمــوال	مودعــة	تحــت	الطلــب	أو	لمــدة	ال	تزيــد	علــى	ســنتين	والتوظيفــات	فــي	شــكل	تســبيقات	مــن	حســابات	الشــركاء	
الجاريــة	مودعــة	تحــت	الطلــب	أو		مجمــدة	لمــدة	ال	تتعــدى	ســنتين	آل	األصنــاف	األخــرى	لقيــم	المنقولــة	المماثلــة	آمــا	هــو	منصــوص	عليهــا	فــي21	:
المتعلــق	ببورصــة	القيــم	آمــا	وقــع	تغييــره	 ســبتمبر		)1993 1	(بتاريــخ	4	ربيــع	اآلخــر		-93	-	1414»الظهيــر	الشــريف	المعتبــر	بمثابــة	»قانــون	رقــم		211

أو	تتميمــه؛
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المادة 5

ال	يجــوز	لهيئــة	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	القيــام	باقتراضــات	تتجــاوز	ســقفا	بالنســبة	إلــى	وضعيتهــا	الصافيــة	تحــدده	اإلدارة	باقتــراح	مــن	مجلــس	
القيــم	المنقولــة.	غيــر	أن	الســقف	المــداور	ال	يطبــق	علــى	عمليــات	إعــادة	التمويــل	التــي	تقــوم	بهــا	مؤسســات	ماليــة	ألجــل	النهــوض	بنشــاط	رأس	مــال	

المجازفــة.	وتحــدد	اإلدارة	قائمــة	المؤسســات	المــداورة

المادة 6

يجــب	أن	تتكــون	أصــول	هيئــة	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	فــي	حــدود	نســبة	تبلــغ	50٪	علــى	األقــل	مــن	األصــول	آمــا	هــو	منصــوص	عليهــا	فــي	
ــر	المســعرة	 ــوج	فــي	رأس	مــال	الشــركات	الغي ــر	مباشــرة	الول ــح	بصفــة	مباشــرة	أو	غي ــا	وســندات	تتي ــل	ديون ــد	1	مــن	المــادة	4	أعــاله	التــي	تمث البن
المســتوفية	للشــروط	المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة	9	مــن	هــذا	القانــون،	وكــذا	الديــون	التــي	يرتبــط	تســديدها	بالتســديد	المســبق	للمدينيــن	اآلخريــن	
الشــركات	الغيــر	المســعرة	المســتوفية	للشــروط	المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة	9	مــن	هــذا	القانــون.	وتســمى	النســبة	المــداورة	مــن	األصــول	»رصــد	

اأدنــى«.

بالمائــة	مــن	»الرصــد	األدنــى«	عنــد	إغــالق	الحســابات	النصــف	ســنوية،	ال	تجــرد	هيئــات	التوظيــف	الجماعي	للرأســمال	 فــي	حالــة	عــدم	احتــرام	نســبة	50
مــن	نظامهــا	شــريطة	تســوية	وضعيتها

على	األكثر	خالل	مدة	ال	تتعدى	الستة	أشهر	الموالية	وأن	يكون	أول	تقصير	من	طرف	هيئات	التوظيف	الجماعي	للرأسمال.

إن	شروط	تحديد	قيمة	األصول	المعتمدة	الحترام	»الرصد	األدنى«	تحدد	من	طرف	اإلدارة	باقتراح	من	مجلس	القيم	المنقولة.

TPE(		غير	مدرجة	في	حساب	هذه	النسب	االحتياطية	وال	تتطلب	ضمانات	خاصة. االستثمارات	في	الشركات	النامية)

المادة 7

لحســاب	الرصــد	األدنــى	البالــغ		50٪	المشــار	إليــه	فــي	المــادة	6	أعــاله	تعتبــر	الديــون	التــي	ال	تكــون	محــل	التــزام	تحويــل	إلــى	ســندات	الرأســمال	و/
أو	الديــون	التــي	يرتبــط	تســديدها	بالتســديد	المســبق	3	للمدينيــن	والديــون	فــي	شــكل	تســبيقات	مــن	حســابات	الشــركات	الجاريــة	المشــار	إليهــا	فــي	

البنــد	1

مــن	المــادة	4	أعــاله	فــي	حــدود	15	٪	مــن	أصــل	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال،	عندمــا	تكــون	مملوكــة	علــى	التوالــي	مــن	طــرف	الشــركات	
الغيــر	المســعرة	المســتوفية	للشــروط	المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة	9	مــن	هــذا	القانــون	والتــي	تمتلــك	فيهــا	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	

5	٪	علــى	العاقــل	مــن	الرأســمال.

تعتبــر	كذلــك	لحســاب	الرصــد	األدنــى،	الســندات	التــي	تصدرهــا	الشــركات	الغيــر	المســعرة	المتوفــرة	فيهــا	الشــروط	المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة	9	
أدنــاه	النــي	تملكهــا	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	طــوال	مــدة	تزيــد	علــى	ســنة	وتقيــد	فيمــا	بعــد	فــي	جــدول	األســعار	بقســم	غيــر	القســم	
الثالــث	لبورصــة	القيــم،	مــع	العلــم	أن	الســندات	المــداورة	تظــل	بعــد	هــذا	القيــد	معتبــرة	لحســاب	الرصــد	األدنــى	طــوال	مــدة	أقصاهــا	ثــالث	ســنوات	

ابتــداء	مــن	تاريــخ	القيــد	المــداور.

آمــا	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	لحســاب	الرصــد	األدنــى،	الســندات	التــي	تصدرهــا	هيئــات	أخــرى	للتوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	فــي	حــدود	الحصــة	التــي	
يســتثمرونها	فــي	أصــول	محتســبة	فــي	تحديــد	قيمــة	الرصــد	األدنــى	لهــذه	األخيــرة	.	ال	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	لحســاب	الرصــد	األدنــى	الســندات	التــي	

تصدرهــا	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للقيــم	المنقولــة.

ــن	 ــي	للرأســمال،	يجــب	أن	يكــون	تكوي ــف		الجماع ــات	التوظي ــن	محاســبة	هيئ ــة	ع ــل	إعطــاء	صــورة	صادق ــن	أج ــادة	وم ــا	ألحــكام	هــذه	الم تطبيق
ــة	المســاهمة ــة	أو	تصفي ــن	المؤون ــرر	تكوي ــذي	يب ــدث	ال ــا	الح ــم	خالله ــي	ت ــنة	الت ــابات	الس ــي	حس ــا	ف ــة	المســاهمات	فعلي ــات	أو	تصفي المؤون

المداورة.

المادة 8

يجــب	علــى	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	التقيــد	بأحــكام	المادتيــن	6	و	7	أعــاله	فــي	أجــل	أقصــاه	عنــد	إقفــال	الســنة	الماليــة	التاليــة	لســنة	
تأسيســها.
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المادة 9

يجب	على	الشركات	ليتم	قبولها	في	حساب	الرصد	األدنى	المشار	إليه	في	المادة	6	أعاله	أن	تستوفي	الشروط	التالية:

-	أن	تكون	خاضعة	للقانون	المغربي؛

-	أال	تكون	سنداتها	مقيدة	في	جدول	أسعار	بورصة	القيم؛

-	أال	يملــك	مســيروها	وأزواجهــم	وأصولهــم	وفروعهــم	جماعــة	أو	فــرادى	بصفــة	مباشــرة	أو	غيــر	مباشــرة	مســاهمة	تزيــد	علــى	نســبة	20	٪	مــن	رأس	
مــال	شــركات	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	أو	مــن	الحصــص	الصــادرة	عــن	صناديــق	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال.

المادة 10

تعفــى	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	مــن	التقيــد	بالرصــد	األدنــى	المشــار	إليــه	فــي	المــادة	6	أعــاله،	إذا	صرحــت	لمجلــس	القيــم	المنقولــة	
بدخولهــا	فــي	فتــرة	وقــف	االســتثمار.

يــراد،	فــي	مدلــول	هــذه	المــادة،	بفتــرة	وقــف	اســتثمار	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	الفتــرة	التــي	تقــوم	خاللهــا	الشــركة	المســيرة	بتفويــت	
مســاهمات	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال.	وال	يمكــن	خــالل	هــذه	الفتــرة	القيــام	بــأي	اســتثمار	لحســاب	هيئــات	توظيــف	الجماعــي	للرأســمال.

ال	يمكــن	لهيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	أن	تدخــل	فــي	فتــرة	وقــف	االســتثمار	إال	بعــد	فتــرة	مــن	تأسيســها	تحــدد	مــن	طــرف	اإلدارة	بعــد	
ــة. ــم	المنقول اســتطالع	رأي	مجلــس	القي

ــرة	وقــف	 ــل	الدخــول	فــي	فت ــون	قب ــن	هــذا	القان ــادة	18	و	23	م ــا	فــي	الم ــادة	شــراء	األســهم	أو	الحصــص	المنصــوص	عليه ــم	إع ال	يمكــن	أن	تت
االســتثمار.		فــي	خــالل	هــذه	الفتــرة	يمكــن	لحاملــي	الحصــص	والمســاهمين	فــي	هيئــات	توظيــف	الجماعــي	للرأســمال	أن	يطالبــوا	بتصفيــة	هيئــات	
التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	إذا	لــم	تتــم	تلبيــة	طلباتهــم	إلعــادة	الشــراء	حســب	مــا	هــو	منصــوص	عليــه	النظــام	األساســي	أو	نظــام	التســيير	فــي	

فتــرة	ال	تتعــدى	ســنة.

المادة 11

تدفــع	مبالــغ	األســهم	والحصــص	الممثلــة	لحصــص	المشــاركة	العينيــة	المقدمــة	إلــى	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	بكاملهــا	حيــن	إصدارهــا.
يمكــن	ألســهم	او	حصــص	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	أن	تأخــذ	عــدة	فئــات	.	تمثــل	مختلــف	هــذه	الفئــات	حقوقــا	مختلفــة	علــى	مجمــوع	أو	

جــزء	مــن	األصــول	أو	علــى	منتــوج	هيئــات	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال.

تحــدد	فــي	نظــام	التســيير	او	النظــام	األساســي	مميــزات	االســهم	او	حصــص	هيئــات	التوظيــف	الجماعي	للرأســمال	وكــذا	حقوقهــا	وترتيبهــا	وأفضليتها	
وأولويتهــا	علــى	التوالــي	وكــذا	مختلــف	فئاتهــا	عنــد	االقتضاء.

المادة 12

يجــب	علــى	الشــركة	المســيرة	قبــل	تأســيس	هيئــة	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	أن	تعتمــد	مــن	طــرف	مجلــس	القيــم	المنقولــة	مشــاريع	األنظمــة	
األساســية	ووكالــة	التســيير	آمــا	هــو	منصــوص	عليــه	فــي	المــادة	27	أدنــاه	إذا	تعلــق	األمــر	بشــركة	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	أو	مشــروع	نظــام	

التســيير	إذا	تعلــق	األمــر	بصنــدوق	توظيــف	الجماعــي	للرأســمال.

ينظــر	مجلــس	القيــم	المنقولــة	فــي	مطابقــة	الوثائــق	المذكــورة	ألحــكام	هــذا	القانــون	ويوجــه،	داخــل	أجــل	أقصــاه	ثالثــة	أســابيع	مــن	تاريــخ	إيــداع	
الوثائــق	المذكــورة،	مالحظاتــه	إلــى	الشــركة	المســيرة	ألجــل	تعديــل	الوثائــق	المشــار	إليهــا	أعــاله	إن	اقتضــى	الحــال	ذلــك.

يجــب	أن	تعتمــد	مــن	طــرف	مجلــس	القيــم	المنقولــة	التغييــرات	التــي	طــرأت	علــى	نظــام	تســيير	صنــدوق	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	وعلــى	النظــام	
األساســي	لشــركة	التوظيــف	الجماعــي	للرأســمال	وكــذا	إن	اقتضــى	الحــال	وكالــة	التســيير	التــي	تربــط	هــذه	الشــركة	بشــركة	مســيرة.

ــات	 ــرض	للعقوب ــإن	الشــركة	المســيرة	تتع ــة،	ف ــر	مطابق ــق	غي ــي	للرأســمال	مؤسســة	أو	مســيرة	بمقتضــى	وثائ ــف	الجماع ــة	التوظي ــت	هيئ إذا	كان
ــاه. ــادة	34	أدن ــا	فــي	الم المنصــوص	عليه
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المادة 13

أعــاله،	يجــب	علــى	الشــركة	المســيرة	كذلــك	أن	تعــرض	لإلعــالم	علــى	مجلــس	القيــم	المنقولــة	 باإلضافــة	إلــى	الوثائــق	المشــار	إليهــا	فــي	المــادة	12
ــان	 ــة.	ويجــب	أن	يتضمــن	البي ــم	المنقول ــس	القي ــذي	يعــده	مجل ــا	للنمــوذج	ال ــف	الجماعــي	للرأســمال	وفق ــات	التوظي ــق	بهيئ ــان	معلومــات	يتعل بي

المذكــور	جميــع	العناصــر	الالزمــة	لتقديــم	المعلومــات	إلــى	المكتتبيــن	فــي	األســهم	أو	الحصــص	والســيما	:	

-	مدة	هيئات	التوظيف	الجماعي	للرأسمال	المحدودة	أو	غير	المحدودة؛

-	سياسة	التوظيف	التي	تنهجها	هيئات	التوظيف	الجماعي	للرأسمال؛

-	سياسة	تخصيص	النتائج؛

-	اإلجراءات	والشروط	المتعلقة	باالكتتاب	والتفويت	من	لدن	المساهمين	أو	حاملي	الحصص.

إذا	طرأ	تغيير	على	بيان	المعلومات	وجب	أن	يعرض	هذا	البيان	مجددا	لإلعالم	الى	مجلس	القيم	المنقولة	وفقا	ألحكام	هذه	المادة.

ــان	 ــداد	بي ــاب	فــي	أســهمها	أو	ســنداتها،	بإع ــى	االكتت ــف	الجماعــي	للرأســمال	الجمهــور	إل ــات	التوظي ــو	هيئ ــا	تدع تقــوم	الشــركة	المســيرة،	عندم
بتاريخ	4	ربيع	اآلخر	1414ســبتمبر1993(	 مــن	21(	الظهير	الشــريف	المعتبر	بمثابــة	قانون	رقــم	1.93.212 المعلومــات	المنصــوص	عليــه	فــي	المــادة	13
ــي	أســهمها	أو	 ــاب	ف ــى	االكتت ــور	إل ــو	الجمه ــي	تدع ــة	الت ــى	األشــخاص	المعنوي ــة	إل ــات	المطلوب ــة	وبالمعلوم ــم	المنقول ــس	القي ــق	بمجل المتعل
ســنداتها.	ويجــب	أن	يحــرر	البيــان	المذكــور	وفــق	النمــوذج	المعــد	مــن	قبــل	مجلــس	القيــم	المنقولــة	وأن	يتضمــن	العناصــر	الالزمــة	لتقديــم	المعلومــات	
إلــى	المكتتبيــن	المشــار	إليهــم	فــي	الفقــرة	األولــى	أعــاله.	ويترتــب	علــى	بيــان	المعلومــات	المذكــور	دفــع	العمولــة	المنصــوص	عليهــا	فــي	المــادة	

36	مــن	الظهيــر	الشــريف	المعتبــر	بمثابــة	قانــون	المشــار	إليــه	أعــاله.__



79

مقترحات تشريعية لنقل التكنولوجيا في المغرب 

ملخص

ان	اإلطــار	التشــريعي	المواتــي	هــو	حجــر	الزاويــة	األساســي	لمنظومــة	وطنيــة	فّعالــة	لنقــل	التكنولوجيــا.	ومثــل	معظــم	بلــدان	المنطقــة،	فــإن	اإلطــار	
ــي	يجــب	 ــد	الثغــرات	التشــريعية	الت ــى	تحدي ــك	يهــدف	هــذا	الفصــل	إل ــا.	لذل ــي	تعرقــل	نقــل	التكنولوجي ــي	هــو	أحــد	العوامــل	الت التشــريعي	المغرب

معالجتهــا.

ــكار	 ــا	واالبت ومــن	أجــل	معالجــة	هــذه	الثغــرات،	اســتند	هــذا	الفصــل	إلــى	الفصــل	الســابق	الــذي	اســتطلع	المشــهد	المغربــي	للعلــوم	والتكنولوجي
لتحديــد	الجهــات	الفاعلــة	الرئيســية	القــادرة	علــى	المســاهمة	بفعاليــة	فــي	المنظومــة	الوطنيــة	لنقــل	التكنولوجيــا.	ويحــاول	هــذا	الفصــل	أن	يأخــذ	
فــي	االعتبــار	جميــع	أصحــاب	المصلحــة	الذيــن	يشــكلون	عــادة	جــزءا	مــن	مجــاالت	االنشــطة	المكّملــة	)االقتصاديــة	واألكاديميــة	والحكوميــة(.	وقــد	

أخــذت	فــي	االعتبــار	القوانيــن	الحاليــة	التــي	تــم	النظــر	فيهــا	لجعــل	التوصيــات	التشــريعية	المقترحــة	ممكنــة.

كمــا	تــم	فــي	هــذا	الفصــل	تحليــل	أفضــل	أداء	لنقــل	التكنولوجيــا	على	المســتوى	الدولي	ومعظــم	االقتصــادات	ذات	الصلة	فــي	المغرب	واســتخدامها	
كمعيــار	مرجعــي.	ونظــر	هــذا	الفصــل	فــي	التوصيــات	النهائيــة	في	التجــارب	الســابقة	ونتائــج	التشــريعات	المتعلقة	بنقــل	التكنولوجيا	فــي	المغرب.

وضع والقيود اإلقليمية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

بذلــت	جهــود	كبيــرة	وكثيــر	مــن	الدراســات	لفهــم	المشــهد	العربــي	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	العديــد	مــن	البلــدان.	وألغــراض	هــذا	الفصــل،	
»الــدورة	المكســورة	:	الجامعــات	والبحــث	والمجتمــع	فــي	العالــم	العربــي«	الضــوء	علــى	الجوانــب	المشــتركة	لهــذا	 يســلط	تقريــر	األســكوا	عــام	2015

المشــهد.	وفيمــا	يلــي	التشــخيصات	الرئيســية	للتقريــر	المذكــور:

ضعف	ثقافة	االبتكار	في	المجتمع	بشكل	عام	وفي	النسيج	اإلنتاجي	بشكل	خاص؛

غياب	ثقافة	البحث	في	العلوم	االجتماعية	لفهم	احتياجات	المجتمع	ومحاولة	إيجاد	الحلول؛

صلــة	ضعيفــة	بيــن	البحــث	األكاديمــي	واالحتياجــات	المجتمعيــة:	ويواصــل	الباحثــون	العمــل	علــى	أبحــاث	أطروحــة	الدكتــوراه	بــدال	مــن	معالجــة	
احتياجــات	الســوق	/	المجتمــع؛

يحكم	النشر	في	المجالت	المتخصصة	التقدم	األكاديمي	لألساتذة	في	جميع	الدول	العربية	وال	يأخذ	في	االعتبار	نقل	التكنولوجيا؛

الغياب	المالحظ	لمرحلة	ما	بعد	الدكتوراه؛

غياب	التغطية	اإلعالمية	للنتائج	األكاديمية،	الذي	يؤدي	الى	جهلها	في	معظم	الشركات؛

الحمل	التعليمي	لألساتذة	الذي	ال	يترك	اال	الوقت	القليل	للبحث؛

ضعف	التمويل	على	البحث	العلمي؛

ضعف	التمويل	لتصنيع	نتائج	المختبر؛

عدم	وجود	صلة	بين	السياسات	االقتصادية	الوطنية	وأعمال	البحث؛

إضفاء	الطابع	الشخصي	على	البحث؛

ضعف	دعم	مساعدي	وفنيي	البحث	والمهندسين؛



80

غياب	الربط	بين	نتائج	البحث	ومناهج	التدريب؛

التناقضات	بين	القيم	الثقافية	المجتمعية	المحافظة	والفضول	الفكري	الالزم	للبحث؛

تباين	االهتمام	بين	الجامعات	والجهات	الفاعلة	االجتماعية	واالقتصادية؛

عدم	وجود	منشورات	على	المستوى	الدولي	باللغة	العربية،	مما	يدفع	الباحثين	إلى	نشر	في	الخارج؛

ال	يأتــي	االبتــكار	مــن	باحثيــن	متخصصيــن	فحســب،	بــل	يمكنــه	أن	ينبــع	مــن	المواطــن	العــادي،	إال	أن	ذلــك	مرتبــط	بثقافــة	انتهازيــة	غيــر	موجــودة	
فــي	البلــدان	العربيــة؛

تؤثر	االتجاهات	الدولية	على	عمليات	نقل	البحث	وليس	على	السياسات	الوطنية	فحسب؛

فيما	يخص	مكتب	نقل	التكنولوجيا،	أشار	التقرير	إلى	زيادة	عدد	المنشورات	العلمية،	إال	أن	هذا	ال	يزال	دون	مستويات	البلدان	المماثلة؛

هناك	خلط	بين	مجتمع	المعرفة،	واالقتصاد،	واالتصال	في	مجال	المعلومات	والبنية	األساسية	للتكنولوجيا؛

ال	تستفيد	االقتصادات	الوطنية	بالضرورة	من	االستثمارات	الكثيفة	في	مجال	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت؛

يأتي	النجاح	نتيجة	جهد	تراكمي	وال	يؤدي	أي	تدبير	وحيد	إلى	حل	المشكلة	في	المدى	القصير؛

عدم	وجود	سياسة	لتطوير	الكفاءات	المحلية	التي	يمكن	أن	تستفيد	من	عمليات	نقل	التكنولوجيا؛

الفصل	القوي	بين	العلوم	االجتماعية	والعلوم	الصعبة؛

باإلضافــة	إلــى	االعتبــارات	المذكــورة	أعــاله،	والتــي	تصــف	العقبــات	المشــتركة	فــي	جميــع	أنحــاء	المنطقــة	العربيــة	بســبب	خصوصياتهــا	التاريخيــة	
والسياســية،	ال	ينبغــي	أن	تغيــب	عــن	البــال	حقيقــة	أن	ســباق	االبتــكار	عالمــي.	ومــن	ثــم،	فمــن	المهــم	أن	يكــون	اإلطــار	المســتخدم	لتقييــم	هــذا	الجهــد	
عالميــا.	والمرجــع	األكثــر	استشــرادا	فــي	هــذا	المجــال	هــو	إطــار	مؤشــر	االبتــكار	العالمــي	الــذي	اســتخدم	أيضــا	كإطــار	مرجعــي	معتمــد	لهــذا	الفصــل.

المشهد المغربي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ونقل التكنولوجيا 

ــل	 ــة	تفاع ــم	كيفي ــى	فه ــي	ستســاعد	عل ــي	الت ــل	المشــهد	المغرب ــر	تحلي ــن	تقري ــراز	االســتنتاجات	الرئيســية	المســتخلصة	م ــم	فــي	هــذا	القســم	إب ت
مختلــف	أصحــاب	المصلحــة	فــي	البيئــة	الحاضنــة	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب.	وبعــد	تحليــل	شــكل	التفاعــالت	القائمــة	بيــن	أصحــاب	
المصلحــة	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار،	ظهــر	واضحــا	الــدور	الرئيســي	لللجنــة	الوزاريــة	الدائمــة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	والتنميــة	التكنولوجيــة	
فــي	ايجــاد	أوجــه	التــآزر	الكاملــة	التــي	يمكــن	أن	تنشــأ	بيــن	الــوزارات	التــي	تشــكلها،	لكــي	تفضــي	المصالــح	المتقاربــة	للــوزارات	إلــى	بيئــة	فعالــة	

لنقــل	التكنولوجيــا.

ويبــدو	مــن	االســتنتاجات	الــواردة	فــي	الفصــل	األول	أن	االفتقــار	إلــى	التنســيق	الفعــال	بيــن	الــوزارات	المســؤولة	عــن	القطــاع	اإلنتاجــي	والجهــات	
الفاعلــة	فــي	البحــث	العلمــي	ال	يحبــذ	مواءمــة	جيــدة	لألهــداف	التــي	تشــكل	شــرطا	أساســيا	لنقــل	التكنولوجيــا.

الجامعات العامة في المغرب

بخــالف	بعــض	الــدول	المجــاورة،	ال	تــزال	الجامعــات	الحكوميــة	هــي	أكبــر	هيئــة	لخلــق	المعرفــة	فــي	المغــرب.	واعترافــا	منهــا	بعــدم	كفــاءة	النظــام	
ــزال	ســاري	المفعــول	اليــوم.	ويخضــع	كل	نظــام	التعليــم	العالــي	للقانــون	01-00 ــدا	عــام	2001	ال	ي ــا	جدي القائــم،	ســّنت	الحكومــة	المغربيــة	قانون
الــذي	يعــد	خطــوة	مهمــة	نحــو	تطويــر	البحــث	واالبتــكار	داخــل	الجامعــات	باإلضافــة	إلــى	وضــع	قواعــد	واضحــة	لمعاييــر	التقــدم	األكاديمــي	ألســاتذة	
الجامعــات.	واعتمــد	القانــون	نظــرة	مســتقبلية	حيــث	انــه	أتــاح	للجامعــات	إمكانيــة	المســاهمة	أو	أنشــاء	شــركات	تقــوم	بتســويق	بــراءات	االختــراع	
ــات	 ــا	أي	جامعــة	عامــة	مــن	اســتخدام	هــذه	اإلمكاني ــم	تتمكــن	فعلي ــا.	ولكــن	ل ــة	نتيجــة	لنقــل	التكنولوجي ــارف	الجامعي واســتغالل	البحــث	والمع

بفعاليــة.
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وتشــير	معظــم	التحليــالت	الــى	ان	قلــة	التعــاون	بيــن	أصحــاب	المصلحــة	فــي	البيئــة	الحاضنــة	تعرقــل	كامــل	سلســلة	القيمــة	لنقــل	التكنولوجيــا.	ومــن	
المنظــور	التشــريعي،	ال	يوجــد	نــص	فــي	القوانيــن	القائمــة	يتنــاول	علــى	وجــه	التحديــد	شــروط	نقــل	التكنولوجيــا	للجامعــات	الحكوميــة.	ومــن	النتائــج	

المباشــرة	لهــذا	الغيــاب	عــدم	وضــوح	اإلطــار	القانونــي	الــذي	يســمح	بتســويق	االبتــكارات	الجامعيــة.

ــرا	بالبحــث	 ــا،	ال	يبــدون	اهتمامــا	كبي وعــالوة	علــى	ذلــك،	فــإن	األســاتذة	الجامعييــن،	الذيــن	ليــس	لديهــم	حوافــز	مهنيــة	أو	ماليــة	لنقــل	التكنولوجي
يغطــى	 الموجهــة	نحــو	الســوق،	وهــذه	مشــكلة	رئيســية،	إذ	ينبغــي	أن	يكونــوا	الدافــع	الرئيســي	لهــذه	األنشــطة.	وبموجــب	القانــون	الحالــي	،01-00
جــزء	مــن	تعويــض	األســتاذ	الجامعــي	إلجــراء	البحــث	وبالتالــي	فهــو	غيــر	مؤهــل	للحصــول	علــى	تعويــض	إضافــي	مــن	الجامعــة	لنجــاح	نقــل	التكنولوجيا.

وعلــى	المســتوى	المؤسســي،	فــإن	الجامعــات	الحكوميــة،	ال	تســتطيع	بموجــب	القانــون	الحالــي	تملــك	حصصــا	فــي	مشــروع	تجــاري،	وليــس	لديهــا	
دافــع	مالــي	لبــدء	التفــاوض	مــع	شــركاء	فــي	الصناعــة.	وزيــادة	علــى	ذلــك،	فــان	الملكيــة	الفكريــة	التــي	يمكــن	أن	تنتــج	عــن	البحــث	الممــول	مــن	
القطــاع	العــام	هــي	مملوكــة	مــن	قبــل	الجامعــات	الحكوميــة	التــي	ال	يمكــن	أن	تصبــح	مــن	الناحيــة	القانونيــة	مســاهما	فــي	الشــركات	التجاريــة.	
وقــد	واجهــت	إمكانيــة	إصــدار	اتفاقــات	الترخيــص	صعوبــة	نظــرا	لعــدم	وجــود	أمثلــة	عــن	الصناعــة	وقصــص	نجــاح	فــي	مجــال	البــراءات	التــي	تولدهــا	

وتملكهــا	الجامعــات.

البحث العلمي

كمــا	هــو	الحــال	بالنســبة	للعديــد	مــن	البلــدان	المجــاورة،	تعانــي	منظومــة	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب	مــن	العديــد	مــن	األمــراض	
نفســها.	وبالنظــر	إلــى	أهميــة	مســاهمة	الجامعــات	الحكوميــة	فــي	الناتــج	العلمــي	الوطنــي،	شــّخص	هــذا	القســم	الجامعــة	العامــة،	باعتبارهــا	جانــب	

العــرض	فــي	معادلــة	نقــل	التكنولوجيــا،	والتــي	تعانــي	مــن	المشــاكل	التاليــة:

ال	يسمح	الحمل	التعليمي	لألساتذة	اال	بالقليل	من	الوقت	للبحث؛

ضعف	تمويل	البحث	العلمي؛

ضعف	التمويل	لتصنيع	/	تسويق	نتائج	المختبرات؛

عدم	وجود	صلة	بين	السياسات	االقتصادية	الوطنية	وأعمال	البحث؛

صلــة	ضعيفــة	بيــن	البحــث	األكاديمــي	واالحتياجــات	المجتمعيــة:	يواصــل	الباحثــون	العمــل	علــى	أبحــاث	أطروحــة	الدكتــوراه	بــدال	مــن	معالجــة	
احتياجــات	الســوق	/	المجتمــع؛	

ضعف	دعم	مساعدي	وفنيي	البحث	والمهندسين.

ضعف التعاون بين القطاعات االقتصادية والبحث العلمي 

ــح:	ان	 ــى	توضي ــة	ال ــاء	المنطق ــع	أنح ــي	جمي ــائع	ف ــم	الش ــوء	الفه ــاج	س ــا،	يحت ــل	التكنولوجي ــة	بنق ــات	االقتصادي ــاهمة	القطاع ــل	تشــخيص	مس قب
االســتثمارات	الضخمــة	فــي	مجــال	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	ال	يمكــن	فــي	حــد	ذاتهــا	اعتبارهــا	اســتثمارات	مباشــرة	فــي	البحــث	والتطويــر،	

وفــي	الكثيــر	مــن	األحيــان،	هــي	ال	تفيــد	بالضــرورة	االبتــكار	وخلــق	القيمــة	فــي	االقتصــادات	الوطنيــة.

ومــن	الناحيــة	القانونيــة،	ينــدرج	إنشــاء	الشــركات	المبتدئــة	تحــت	المــادة	8	مــن	القانــون	رقــم89	-	89		الــذي	ينظــم	خصخصــة	المؤسســات	العامــة.	
ويتطلــب	هــذا	األمــر	مرســوما	وزاريــا	بمبــررات	كاملــة	كمــا	هــو	الحــال	بالنســبة	لخصخصــة	المؤسســات	العامــة	االســتراتيجية.	وقــد	حاولــت	جامعــة	
محمــد	الخامــس	-	الربــاط	والجامعــة	الحســن	الثانــي	-	الــدار	البيضــاء	إنشــاء	مؤسســات	مســتقلة	للتحايــل	علــى	هــذا	األمــر	ولكنهــا	لــم	تحصــل	علــى	

التصاريــح	المطلوبــة	مــن	وزارة	االقتصــاد	والماليــة	بموجــب	القانــون.01-00	

ومــن	أجــل	تحفيــز	األســاتذة	علــى	إيــداع	البــراءات،	قامــت	بعــض	الجامعــات	بإنشــاء	مكافــأة	نقديــة	صغيــرة	إليــداع	البــراءات.	وقــد	أدى	ذلــك	مؤخــرا	
إلــى	زيــادة	فــي	البــراءات	الجامعيــة	المودعــة،	إال	أن	غيــاب	البحــث	الموجــه	نحــو	الســوق	فــي	الجامعــات	يمنــع	هــذه	البــراءات	الجديــدة	مــن	ترجمتهــا	

إلــى	فــرص	لنقــل	التكنولوجيــا.
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ــم	 ــل	وزارة	التعلي ــدة	مــن	قب ــر	الدعــوة	الجدي ــة،	تعتب ومــن	أجــل	معالجــة	هــذا	النقــص	فــي	البحــث	الموجــه	نحــو	الســوق	فــي	الجامعــات	الحكومي
مليــون	درهــم(	خطــوة	متقدمــة	 العالــي	والبحــث	العلمــي	والتدريــب	لتقديــم	مقترحــات	لتمويــل	البحــث	فــي	المجــاالت	ذات	األولويــة	الوطنيــة	)300

نحــو	حــل،	مــن	خــالل	توجيــه	أفضــل	للتمويــل،	وايجــاد	شــريكا	صناعيــا	للمشــاريع	الكبيــرة.

هــذا	وبــدأت	مؤخــرا	بعــض	المشــاريع	الممولــة	فــي	إطــار	برنامــج	التمويــل	للبحــث	فــي	المواضيــع	ذات	األولويــة،	ولكــن	ال	يتوقــع	منهــا	تحقيــق	نتائــج	
قبــل	عــدة	ســنوات.	وبغيــة	تســهيل	قواعــد	اإلنفــاق	علــى	هــذا	البحــث،	وقعــت	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي	ووزارة	االقتصــاد	والماليــة	
قــرارا	مشــتركا	إلدخــال	المرونــة	فــي	اإلنفــاق	علــى	البحــث	والتطويــر	فــي	الجامعــات	الحكوميــة،	وهــو	خطــوة	فــي	االتجــاه	الصحيــح	يتعيــن	تقييــم	

أثرهــا	فــي	الوقــت	المناســب.

ومــن	ناحيــة	أخــرى،	ينبغــي	فــي	جانــب	الطلــب	أن	يكــون	مدفوعــا	مــن	القطاعــات	االقتصاديــة	المنتجــة،	ولكنــه	يظــل	دون	الحــد	األقصــى	الممكــن	
والــذي	 مــن	إمكاناتهــا.	وقــد	ألغــي	القــرار	التنفيــذي	الرئيســي	الــذي	يحبــذ	االســتثمار	فــي	البحــث	والتطويــر	فــي	قانــون	الماليــة	للفتــرة2000-2001

لــم	يطــرأ	عليــه	اي	جديــد	منــذ	ذلــك	الحيــن.

ــال	 ــن	اســتثماراتها	فــي	مج ــى٪10		م ــا	يصــل	إل ــرة	والمتوســطة	باســتقطاع	م ــام	1998	للشــركات	الصغي ــة	فــي	ع ــون	فــي	البداي ــد	أذن	القان وق
ــر«.	وقــد	رفعــت	المــادة	8	مــن	 ــة	للبحــث	والتطوي ــة	دخــل	الشــركات	)2٪	كحــد	أقصــى(	تحــت	اســم	»الحوافــز	الضريبي ــر	مــن	ضريب البحــث	والتطوي
قانــون	الماليــة	لعــام	1999/2000	المعــدل	والمكمــل	بموجــب	المــادة	7	)ثانيــا(	مــن	القانــون	رقــم		،86-24الحــد	األقصــى	البالــغ	10٪	الــذي	يســمح	

للشــركات	الــى	المطالبــة	بكامــل	مبلــغ	اإلنفــاق	علــى	البحــث	والتطويــر.

وكمــا	هــو	الحــال	فــي	بلــدان	مماثلــة،	فــإن	القطــاع	االقتصــادي	يتكــون	فــي	أغلبيتــه	مــن	الشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة	التــي	ليــس	لديهــا	حافــز	
لالســتثمار	فــي	االبتــكار	والبحــث	والتطويــر،	وليــس	هنــاك	تطابــق	واضحــا	فــي	المصالــح	بيــن	الجامعــات	والقطاعــات	االجتماعيــة	واالقتصاديــة.	وفــي	

نهايــة	المطــاف،	فــإن	نجــاح	نظــام	نقــل	التكنولوجيــا	هــو	نتيجــة	جهــد	تراكمــي،	وال	يوجــد	أي	تدبيــر	واحــد	ســيحل	المشــكلة	علــى	المــدى	القصيــر.

وفــي	تطــور	إيجابــي	آخــر،	بــرأ	قانــون	اللوائــح	الضريبيــة	الحالــي	)2017(	تعويــض	طــالب	الدكتــوراه	مــن	ضريبــة	الدخــل	حتــى	راتــب	6000	درهــم	فــي	
الشــهر	لمــدة	تصــل	إلــى	24	شــهرا	علــى	النحــو	المحــدد	فــي	قانــون	الضرائــب	العامــة	المــادة	57	و79

اإلطار التشريعي المغربي للبراءات والتصميم الصناعي

قــام	المغــرب	باســتمرار	بتحديــث	تشــريعاته	المتعلقــة	بالبــراءات	والعالمــات	التجاريــة	بالتزامــن	مــع	توقيعــه	علــى	العديــد	مــن	اتفاقيــات	التجــارة	الحــرة	
وحمايــة	الملكيــة	الفكريــة	المتبادلــة	والتــي	تنــص	علــى	ضــرورة	تحديــث	تلــك	التشــريعات.	ونتيجــة	لذلــك	فــإن	اإلطــار	التشــريعي	والتشــغيلي	للملكيــة	
الفكريــة	فــي	المغــرب	مثــاال	يحتــذ	بــه	فــي	المنطقــة.	تخضــع	الملكيــة	الصناعيــة	فــي	المغــرب	للقانــون	رقــم	17-	97الــذي	يغطــي	حمايــة	الملكيــة	
و31-05.	امــا	الجوانــب	العمليــة	لتطبيــق	القانــون	فهــي	محــددة	فــي	المرســوم	 الصناعيــة	المعــدل	والــذي	اســتكمل	بموجــب	القوانيــن	رقــم	13-23
.	ووفقــا	للقانــون،	فــإن	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	هــو	 الــذي	يعــدل	ويكمــل	المرســوم	رقــم2-00-368 الــوزاري	رقــم	316-14-2

المكتــب	الحكومــي	المكّلــف	باإلشــراف	علــى	تســجيل	وإنفــاذ	ونشــر	بــراءات	االختــراع	والملكيــة	الصناعيــة	وقطاعــات	العالمــات	التجاريــة.

ومــن	أجــل	تســهيل	عمليــة	إيــداع	البــراءات	وتســويقها،	قــام	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	بتبســيط	الخطــوات	اإلداريــة.	وباإلضافــة	
ــة.	ويشــجع	 ــة	الفكري ــداع	وتســويق	الملكي ــز	وتشــجيع	إنشــاء	وإي ــب	دور	أيضــا	فــي	تعزي ــراءات،	يلعــب	المكت ــداع	الب ــات	إي ــع	طلب ــى	معالجــة	جمي إل
ــرا	فــي	إســتقطاب	 ــد	نجــح	مؤخ ــراءات.	وق ــداع	الب ــه	باســتخدام	إي ــكار	وحمايت ــراط	فــي	االبت ــى	االنخ ــن	عل ــات	والصناعيي ــب	باســتمرار	الجامع المكت
ــات	 ــدد	اإليداع ــي	فــي	ع ــاع	أول ــد	ارتف ــا.	وبع ــل	التكنولوجي ــراءات	كوســيلة	لتشــجيع	نق ــداع	الب ــال	إي ــادة	جهودهــا	فــي	مج ــة	لزي ــات	العام الجامع
الوطنيــة	للبــراءات	فــي	الســنوات	األربــع	الماضيــة،	أعلــن	المكتــب	عــن	انخفــاض	فــي	عــدد	اإليداعــات،	وال	ســيما	البــراءات	التــي	تولدهــا	الجامعــات.	و	
يــدل	هــذا	علــى	أنــه	يمكــن	للمؤسســات	الحكوميــة	أن	تحفــز	وتنظــم	نقــل	التكنولوجيــا	ولكــن	ال	يمكنهــا	أن	تحــل	محــل	ديناميكيــة	الســوق	المدفوعــة	

بخلــق	الثــروات.

وبالنظــر	إلــى	أن	مــن	الناحيــة	القانونيــة	يجــب	أن	يســجل	اي	نقــل	للملكيــة	أو	تســويقها	فــي	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	)المــواد	
ــة،	يتمتــع	المكتــب	بالقــدرة	علــى	حســاب	دقيــق	للملكيــة	التجاريــة	 ــة	القانوني 56	و57	و58	مــن	القانــون	17-97(	مــن	أجــل	االســتفادة	مــن	الحماي

لجميــع	عمليــات	نقــل	التكنولوجيــا	علــى	أســاس	تســويق	بــراءات	االختــراع.

ــراع	أو	 ــراءات	االخت ــر،	وب ــر	قــدرات	البحــث	والتطوي ــة	علــى	االنفــاق	علــى	البحــث،	وتطوي وفــي	الوقــت	الراهــن،	ال	توجــد	حوافــز	للشــركات	الصناعي
االنخــراط	فــي	نقــل	التكنولوجيــا.	حتــى	عندمــا	بــدأت	الحكومــة	ببعــض	الحوافــز،	لــم	تطلــب	العديــد	مــن	الشــركات	األمــوال	العامــة	للبحــث	بســبب	
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القيــود	والمتطلبــات	اإلداريــة	الثقيلــة	التــي	تضبــط	هــذه	األمــوال.	وبالتالــي،	ليــس	مــن	المســتغرب	قلــة	الصناعــات	المغربيــة	التــي	بــدأت	ببــراءات	
ــا. ــا	مــا	تتصــل	هــذه	البــراءات	بخطــط	التســويق	المبتكــرة	بــدال	مــن	نقــل	التكنولوجي االختــراع	واالبتــكار،	وغالب

ولوحــظ	هنــا	تأثيــر	مضاعــف	لهــذا	االفتقــار	إلــى	روح	االبتــكار:	عــدم	وجــود	أطــر	قانونيــة	للباحثيــن	الجامعييــن	والطــالب	إلجــراء	البحــث	فــي	الشــركات،	
ولــم	تبــذل	أي	جهــود	فيمــا	يتعلــق	بالوضــع	المالــي	لتمويــل	البحــث	فــي	الصناعــة	وعمــل	الباحــث	فــي	الشــركات.

وال	يتطلب	اإلطار	القانوني	الحالي	تحديثات	لتمكين	ديناميكية	نقل	التكنولوجيا،	لذلك	لن	يوصي	هذا	الفصل	بإجراء	تحديثات	عليه.

اإلطار التشريعي لالستثمار في نقل التكنولوجيا

وينــدرج	االســتثمار	فــي	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	إطــار	التشــريع	العــام	لمخاطــر	رأس	المــال	المجــازف.	وفــي	عــام	2006،	حــدد	القانــون	05-41	اإلطــار	
القانونــي	لهيئــات	توظيــف	األمــوال	بالمجازفــة.	وهــو	يحــدد	شــروط	تمويــل	المشــاريع	الصغيــرة	والمتوســطة	الحجــم	فــي	أشــكال	متعــددة	تتــراوح	بين	
شــكلين	قانونييــن	لصناديــق	 االســتثمار	فــي	األســهم	وأدوات	الديــن	المختلفــة.	وقــد	حــدد	المرســوم	الــوزاري	التطبيقــي	الــذي	نشــر	فــي	عــام	2009
االســتثمار:	شــركة	المخاطــر	الرأســمالية	القائمــة	علــى	األســهم	)شــركة	األمــوال	بالمجازفــة(	والصناديــق	المشــتركة	)الصنــدوق	المشــترك	للتوظيــف	

بالمجازفــة(.

وعلــى	الرغــم	مــن	أن	هــذا	اإلطــار	القانونــي	تمتــع	منــذ	البدايــة	بنوايــا	حســنة،	فإنــه	عمليــا	يمثــل	قيــودا	شــديدة	علــى	إدارة	التمويــل	والتــي	تشــمل:	
ــع	االســتثمارات	فــي	نقــل	 ــوازن	المخاطــر	ولكنهــا	تمن ــة	التــي	تضمــن	ت ــا؛	والقواعــد	المصرفي نســب	االســتثمار	التــي	ال	تتفــق	مــع	نقــل	التكنولوجي

ــا	المحفوفــة	بالمخاطــر. التكنولوجي

وقــد	دفعــت	هــذه	القيــود	المســتثمرين	إلــى	تجنــب	هــذه	األشــكال	القانونيــة	الجديــدة	واختيــار	بــدال	مــن	ذلــك	األطــر	القانونيــة	للشــركات	الكالســيكية	
)الشــركة	ذات	المســؤولية	المحــدودة،	أو	الشــركة	المبســطة	العامــة	المحــدودة،	أو	الشــراكة	المقيــدة	باألســهم(.	ونظــرا	للطبيعــة	العاليــة	لمخاطــر	

االســتثمار	فــي	نقــل	التكنولوجيــا،	فإنــه	ليــس	مــن	المســتغرب	عــدم	وجــود	تمويــل	فــي	المغــرب	لالســتثمار	المّبكــر	للبــذور.

هــذا	وتعاقــدت	مؤخــرا	المغــرب	علــى	قــرض	قيمتــه	50	مليــون	دوالر	أمريكــي	إلعــداد	هــذه	الصناديــق	التمويليــة.	وقــد	عينــت	الحكومــة	المغربيــة	
صنــدوق	الضمــان	المركــزي	إلدارة	هــذا	القــرض	الــذي	ســيقدم	إلــى	الشــركات	الخاصــة	لألعمــال	اإلداريــة.	وســيتم	تخصيــص	جــزء	مــن	القــرض	للمســاعدة	

التقنيــة	وتدريــب	الشــركات	الناشــئة.	وســتكون	العــروض	االســتثمارية	األولــى	متاحــة	فــي	النصــف	الثانــي	مــن	عــام	2017.

مشهد وأفضل الممارسات الدولية في سياسات نقل التكنولوجيا

وضع	نقل	التكنولوجيا	في	سلسلة	القيمة

ــل	 ــي	لنق ــب	الوطن ــة	للمكت ــر	فعال ــاذ	تدابي ــل	اتخ ــن	أج ــكار،	م ــة	لالبت ــة	الكامل ــي	سلســلة	القيم ــا	ف ــل	التكنولوجي ــه	نق ــا	يعني ــم	وضــع	م ــن	المه م
التكنولوجيــا،	وفهــم	أفضــل	لعوامــل	النجــاح	فــي	التجــارب	الدوليــة.	وهنــاك	عــدد	مــن	جــداول	النضــج	التكنولوجــي	التــي	يمكــن	اتخاذهــا	كمرجــع.	
اســتخدم	فــي	هــذا	الفصــل	مؤشــر	مســتوى	جاهزيــة	التكنولوجيــا	المعتمــدة	دوليــا	لتحديــد	موقــف	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	سلســلة	قيمــة	االبتــكار.

ان	نقــل	التكنولوجيــا	كمــا	ورد	فــي	هــذا	الفصــل	يغطــي	العمليــة	التــي	عبرهــا	تنتقــل	التكنولوجيــا	مــن	المرحلــة	5-6	إلــى	المرحلــة	7-8	حســب	مؤشــر	
مســتوى	جاهزيــة	التكنولوجيــا.	وفــي	هــذا	التعريــف،	تتخطــى	نقــل	التكنولوجيــا	الجوانــب	التقنيــة	المرتبطــة	عــادة	بنمــاذج	جديــدة	يتــم	التعامــل	معهــا	

بشــكل	تعاونــي	أثنــاء	عمليــة	نقــل	التكنولوجيــا،	الــى	مرحلــة	التموضــع	التجــاري.

أفضل	الممارسات	الدولية	لسياسات	نقل	التكنولوجيا

سيركز	هذا	القسم	على	أفضل	الممارسات	الدولية	في	اإلطار	التشريعي،	مع	أمثلة	من	الواليات	المتحدة	األمريكية	و	فرنسا.

المعيار	الدولي:	الواليات	المتحدة	األمريكية

كثيــرا	مــا	يشــار	إلــى	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة	كمثــال	رائــد	مــن	حيــث	نجــاح	نقــل	التكنولوجيــا.	ويرجــع	هــذا	النجــاح	أساســا	إلــى	قانــون	بايــه	دول	
جامعــة	إلــى	إنشــاء	شــكل	مــن	أشــكال	مكاتــب	نقــل	التكنولوجيــا	إليجــاد	طريــق	لبحثهــم	للوصــول	 والــذي	دفــع	أكثــر	مــن	250 الــذي	صــدر	عــام	1980

إلــى	األســواق.
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ثــورة	كبيــرة	فــي	الجامعــات	عندمــا	مّكنهــا	مــن	تّملــك	االكتشــافات	الجديــدة	فــي	إطــار	التمويــل	االتحــادي	وأعطاهــا	 بــدأ	قانــون	بايــه	دول	عــام	1980
الحــق	فــي	بــراءات	االختــراع.	وعــالوة	علــى	ذلــك،	ومــن	أجــل	تحفيــز	األســاتذة	الجامعييــن،	أوجــب	علــى	الجامعــات	تقاســم	اإليــرادات	مــع	المخترعيــن.	
وبموجــب	هــذا	القانــون،	تمنــح	الجامعــات	األفضليــة	للترخيــص	للشــركات	الصغيــرة	وتحتفــظ	الحكومــة	بحقــوق	الممارســة	rights	march-in.	ومــن	

أجــل	تقييــم	فعاليــة	االقتــراح	أوجــب	علــى	الجامعــات	تقديــم	تقريــر	عــن	التقــدم	المحــرز	إلــى	وكالــة	التمويــل.

ــا	مــن	مهمــات	 وكجــزء	مكمــل	لقانــون	بايــه	دول،	اصــدر	قانــون	االبتــكار	التكنولوجــي	ستيفنســون-ويدلر	لعــام	1980	الــذي	جعــل	نقــل	التكنولوجي
ــى	 ــا	إل ــة	البحــث	عــن	فــرص	لنقــل	التكنولوجي ــرات	الحكومــة	االتحادي ــى	مختب ــد،	يجــب	عل ــون	الجدي ــة.	وبموجــب	القان ــرات	الحكومــة	االتحادي مختب

الصناعــة.

أفضل	الممارسات	الدولية:	فرنسا

ــد	مــن	 ــت	العدي ــن،	حدث ــك	الحي ــذ	ذل ــل	المؤسســات.	ومن ــر	مــن	قب ــا	لالســتثمار	فــي	البحــث	والتطوي ــزا	ضريبي ــت	فرنســا	حاف ــام	1983،	أدخل فــي	ع
ــا	والتــي	تضمــن	 ــج	السياســات	الــذي	تشــجع	نقــل	التكنولوجي ــوم	هــذا	الحافــز	الضريبــي	جــزءا	مــن	مزي التطــورات	فــي	هــذا	المخطــط،	ويشــكل	الي
حوافــز	أخــرى	مثــل	»مؤسســة	االبتــكار	الشــابة«	التــي	تقــدم	حوافــز	ضريبيــة	علــى	الدخــل	لتمويــل	البحــث	الموجــه	نحــو	الســوق	فــي	الجامعــات.

وخالفــا	النتقــادات	المخطــط	التــي	ادعــت	أن	الحوافــز	الضريبيــة	افــادت	فــي	معظمهــا	الشــركات	الكبــرى،	فــإن	ثلثــي	المســتفيدين	هــم	من	الشــركات	
موظفــا	واســتثماراتها	صغيــرة.	وعــالوة	علــى	ذلــك،	ســاعدت	الحوافــز	الضريبيــة	علــى	تحديــث	 الصغيــرة	والمتوســطة	التــي	يقــل	عــدد	موظفيهــا	عــن	50
الصناعــة	الفرنســية	حيــث	أن	أكثــر	المســتفيدين	هــي	صناعــات	التكنولوجيــا	المتقدمــة	)اإللكترونيــات	والبرمجيــات	والمســتحضرات	الصيدالنيــة(،	التــي	
اســتفادت	مــن	التعــاون	بيــن	األوســاط	الصناعيــة	واألكاديميــة.	وتشــير	التقديــرات	إلــى	أن	التعاقــد	مــن	الباطــن	مــع	الجامعــات	الحكوميــة	زاد	عــدة	

مليــون	يــورو. أضعــاف	ليصــل	إلــى	أكثــر	مــن	211

ومــن	نتائــج	تلــك	الحوافــز	الضريبيــة	علــى	مســتوى	االقتصــاد	الكلــي،	ارتفــع	االســتثمار	الخــاص	فــي	مجــال	البحــث	والتطويــر	مــن	18	إلــى	29	بليــون	
يــورو.	وكانــت	زيــادة	ل11	مليــار	يــورو	ضعــف	التكلفــة	الضريبيــة	للحوافــز	)5.2	مليــار	يــورو(،	وأضافــت	35000	وظيفــة	باحــث	فــي	5	ســنوات.

النهج التشريعي والتوصيات

تقييم	األثر

يتطلــب	التعامــل	بشــكل	صحيــح	مــع	ديناميكيــة	نقــل	التكنولوجيــا	لفهــم	عميــق	لــدورة	خلــق	الثــروة	االقتصاديــة	التــي	ينتجهــا.	وتظهــر	دراســات	التقييــم	
ان	بلــدان	الشــرق	األوســط	وشــمال	أفريقيــا	تقّيــد،	فــي	الكثيــر	مــن	األحيــان،	المبالــغ	الــذي	تســتثمرها	الــوكاالت	الحكوميــة	فــي	البحــث	والتطويــر	فــي	
الجامعــات	العامــة	ومختبــرات	البحــث؛	ويغفــل	عنهــا	ان	نقــل	التكنولوجيــا	هــو	الوســيلة	الوحيــدة	التــي	يمكــن	للحكومــة	مــن	خاللهــا	تأميــن	شــكل	مــن	
أشــكال	العائــد	علــى	االســتثمار.	فالنتائــج	االقتصاديــة	لخلــق	فــرص	العمــل،	وإيــرادات	الضرائــب	اإلضافيــة	والتكنولوجيــات	الجديــدة	التــي	تصــل	إلــى	
الســوق،	تجلــب	فوائــد	اجتماعيــة	هامــة	يصعــب	قيــاس	بعضهــا.	ومــع	ذلــك،	فــإن	عائــدات	الثــروة	والضرائــب	المتوّلــدة،	وتخفيــض	تكاليــف	البطالــة،	

كلهــا	إيــرادات	يمكــن	قياســها	ويمكــن	للحكومــة	اســتخدامها	لتحســين	اإلطــار	التشــريعي	وخطــط	الحوافــز	الضريبيــة.

النهج	التشريعي	المقترح

يهدف	النهج	التشريعي	المقترح	في	هذا	الفصل	إلى	مواءمة	مصالح	أصحاب	المصلحة	الرئيسيين	الثالثة:

1.	تعزیز	المعرفة	الموّلدة	للعرض	وتکنولوجیا	اإلنتاج	من	خالل	الحوافز	المھنیة	والحوافز	النقدیة	للباحثین	العامین.

ــز	جانــب	الطلــب	المســؤول	عــن	اســتخدام	وتســويق	وتقديــم	االبتــكارات	للمســتخدم	النهائــي	مــن	خــالل	الحوافــز	الضريبيــة	لالســتثمار	فــي	 2.	تحفي
ــا. البحــث	والتطويــر	ونقــل	التكنولوجي

3.	وضع	اللوائح	الصحيحة	للبيئة	الحاضنة	المالية	االستثمارية،	والمسؤولة	عن	تمويل	نقل	التكنولوجيا	من	نظم	ومنتجات	مبتكرة

ــر	 ــات	التأثي ــى	إمكاني ــن	أعل ــة،	وتكم ــات	العام ــي	الجامع ــن	ف ــن	الباحثي ــة	م ــر	مجموع ــى	أكب ــرب	تبق ــي	المغ ــب	ف ــرض	والطل ــة	نظــر	الع ــن	وجه م
االجتماعــي	واالقتصــادي	فــي	المشــاريع	الصغيــرة	والمتوســطة	الحجــم	التــي	تمثــل	أكثــر	مــن	90٪	مــن	القطــاع	الصناعــي.	لذلــك	يتطلــب	نهجــا	متعــدد	

المســتويات	لربــط	أكبــر	تجمــع	مــن	الباحثيــن	بأعلــى	إمكانيــات	التأثيــر،	ويشــمل	ذلــك:	

إدخال	تغيير	على	القانون	00-01	ليشمل	إنشاء	البراءات	ونقلها	بنجاح	إلى	الصناعة	كمعايير	للتقدم	الوظيفي	في	مسارات	األستاذة.
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وقد	يلزم	إدخال	فقرة	بهذا	القانون	للسماح	بمنح	مكافآت	نقدية	للباحثين	في	حالة	نجاح	نقل	التكنولوجيا	كمشورة.

إدخال	تغييرعلى	القانون	89-39	للسماح	للجامعات	الحكومية	بإنشاء	شركات	خاصة.

ومــن	شــأن	إدخــال	تغييــر	علــى	قانــون	الماليــة	الســنوي	إلعــادة	الحوافــز	الضريبيــة	لالســتثمار	البحثــي	والتطويــر،	والتــي	ينبغــي	أن	تفيــد	الجامعــات	
الخاصــة	أيضــا،	أن	يعطــي	المرونــة	الالزمــة	لتعديــل	الحوافــز	المناســبة	قبــل	نقلهــا	إلــى	قانــون	لتوظيــف	الموظفيــن	المؤهليــن.

إدخــال	تغييــر	علــى	قانــون	الماليــة	الســنوي	إلعــادة	االســتثمارات	العامــة	فــي	البحــث	الموجــه	نحــو	الســوق	مــع	الشــركاء	مــن	القطــاع	الخــاص	
علــى	أســاس	ســنوي	قبــل	الترويــج	للقانــون	مــع	االســتثمار	فــي	مجــال	البحــث	والتطويــر	)1٪	علــى	األقــل	مــن	الناتــج	المحلــي	اإلجمالــي	كمــا	

وعــدت	الحكومــة(.

االخرى.	 بفرصالسوق مقارنة جذابة يجعلها مما التكنولوجيا فينقل لالستثمار )50-14 )القانون بالمجازفة توظيفاألموال قواعد تغيير

خارطة طريق التنفيذ

المقترحاتالتوقيت	و	التشريعات
*	إعادة	تثبيت	»الحوافز	الضريبية	للبحث	والتطوير«.	2018	:	تغيير	قانون	المالية

فــي	 والتطويــر	 البحــث	 لمشــاريع	 منفصلــة	 إنفــاق	 قاعــدة	 إنشــاء	 	*
العامــة. الجامعــات	

*	تضمين	نقل	التكنولوجيا	الناجحة	كمعايير	للتقدم	الوظيفي.	2019	:	التغيير	في	القانون	01-00	والقرار	2171.12

نقــل	 النقديــة	عنــد	 المكافــآت	 بالدصــول	علــى	 للباحثيــن	 الســماح	 	*
الناجــح. التكنولوجيــا	

*	جعل	التمويل	العام	للبحث	1٪	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي.
*	تقدم	إعفاءات	ضريبية	لالستثمار	في	نقل	التكنولوجيا.2020	:	تغيير	القوانين	05-41	،	89-39			

*	خلــق	اســتثناء	للســماح	للجامعــات	العامــة	بامتــالك	األســهم	فــي	
شــركات	نقــل	التكنولوجيــا	العرضيــة.

االستنتاجات والتوصيات

ال	يمكــن	لنجــاح	نقــل	التكنولوجيــا	أن	يكــون	مســتداما	إال	إذا	كان	اإلطــار	التشــريعي	الــذي	يحكــم	نقــل	القيمــة	قــادرا	علــى	مواءمــة	مصالــح	جميــع	
األطــراف.	ومــن	ثــم،	يهــدف	النهــج	المقتــرح	فــي	هــذا	الفصــل	إلــى	مواءمــة	مصالــح	أصحــاب	المصلحــة	الرئيســيين	الثالثــة:

1.	تعزیز	المعرفة	المولدة	للعرض	وتکنولوجیا	اإلنتاج	من	خالل	الحوافز	المھنیة	والحوافز	النقدیة	للباحثین	العامین.

ــز	جانــب	الطلــب	المســؤول	عــن	اســتخدام	وتســويق	وتقديــم	االبتــكارات	للمســتخدم	النهائــي	مــن	خــالل	الحوافــز	الضريبيــة	لالســتثمار	فــي	 2.	تحفي
ــا. البحــث	والتطويــر	ونقــل	التكنولوجي

3.	وضع	اللوائح	الصحيحة	للبيئة	الحاضنة	المالية	االستثمارية،	والمسؤولة	عن	تمويل	نقل	التكنولوجيا	من	نظم	ومنتجات	مبتكرة

ومــع	العلــم	أن	الجامعــات	الحكوميــة	هــي	المؤسســات	الرئيســية	المنتجــة	للمعرفــة	فــي	المغــرب،	يوصــي	هــذا	الفصــل	بإجــراء	تغييــرات	علــى	قانــون	
ومراســيم	تطبيقــه	التــي	تحــدد	معاييــر	التقــدم	الوظيفــي	ألســاتذة	الجامعــات	لتشــمل	نقــل	التكنولوجيــا	الناجــح. 01-00

يمكــن	للمغــرب	بفضــل	قوانيــن	ومؤسســات	الملكيــة	الفكريــة	المتقدمــة	أن	يعتمــد	علــى	تقريــر	فحــص	البــراءات	الــذي	يقدمــه	المكتــب	المغربــي	
للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	ليكــون	ضمانــا	عــادال	لجــودة	التقــدم	األكاديمــي.	كمــا	يمثــل	اإلطــار	التشــريعي	للملكيــة	الفكريــة	فــي	المغــرب	نقطــة	
قويــة	ويمكــن	االعتمــاد	علــى	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	المســؤول	عــن	إنفــاذه	لتوفيــر	إحصــاءات	دقيقــة	عــن	نقــل	التكنولوجيــا	
ــات	التشــريعية؛	وهــذا	التحكــم	فــي	الحلقــة	المغلقــة	أمــر	أساســي	للســماح	 ــذ	التوصي ــة	تنفي بنجــاح.	ويمكــن	اســتخدام	هــذا	المؤشــر	لقيــاس	فعالي
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لإلطــار	التشــريعي	بــأن	يتطــور	باســتمرار	وأن	يتكّيــف	مــع	البيئــة	االقتصاديــة	المتغيــرة.

ــا	هــي	بتلــك	القائمــة	علــى	الطلــب.	وكان	لــدى	المغــرب	 ــر	لنظــم	نقــل	التكنولوجي ــة،	فــإن	الكفــاءة	االكب ــدا	ظاهــرا	فــي	البلــدان	المرجعي وكمــا	ب
حوافيــز	ضريبيــة	للبحــث	والتطويــر	فــي	قانــون	الماليــة	الســنوي	ولكــن	تــم	إنهاءهــا	ال	تعديلهــا.	يوصــي	هــذا	الفصــل	بإعــادة	هــذه	اإلعفــاءات	الضريبيــة	

فــي	القانــون	الســنوي	المالــي	المقبــل.

ان	االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	مــن	األمــور	المتعلقــة	بالمخاطــر،	ممــا	يدفــع	المســتثمرين	إلــى	تجنــب	المنتجــات	المبتكــرة	نظــرا	لنفورهــم	مــن	تلــك	
ــة	للمســتثمرين	 ــاءات	ضريبي ــد	وإعف ــم	زخــم	متزاي ــف	مــن	المخاطــر	مــن	خــالل	تقدي ــى	التخفي ــة	القــدرة	عل ــدى	التشــريعات	المالي المخاطــر.	ولكــن	ل

ــا. الراغبيــن	فــي	تقاســم	مخاطــر	االبتــكار	مــن	خــالل	نقــل	التكنولوجي

وكمــا	يتضــح	مــن	المقترحــات	الــواردة	أعــاله،	فــإن	التوصيــات	الــواردة	فــي	هــذا	الفصــل	تنــدرج	فــي	إطــار	نهــج	شــامل	يغطــي	جانــب	الطلــب،	وجانــب	
العــرض	واالســتثمار،	وهــو	الســبيل	الوحيــد	لترســيخ	نظــام	وطنــي	دائــم	وكــفء	لنقــل	التكنولوجيــا.

وأخيرا،	يشمل	هذا	الفصل	ثالثة	ملحقات:	

الملحق	1:	التغييرات	المقترحة	في	قانون	المالية	2018	/	المدونة	العامة	للضرائب	2018

الملحق	2:	قانون	تنظيم	أساتذة	الجامعات	العامة	)تحديد	مقاييس	ترقي	االساتذة	الباحثين(

الملحق	3:	التغييرات	المقترحة	على	القانون	41-05	)المتعلق	بهيئات	توظيف	األموال	بالمجازفة(
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الفصل الثالث

السياسات المؤسساتية لتدبير الملكية الفكرية وتفعيل نقل التكنولوجيا في الجامعات 
ومؤسسات البحث العلمي بالمغرب

يتوخــى	هــذا	الفصــل	اقتــراح	سياســة	نموذجيــة	فعالــة	متعلقــة	بــإدارة	الملكيــة	الفكريــة	ونقــل	التكنولوجيــا	فــي	الجامعــات	ومراكــز	ومعاهــد	البحــث	
المغربيــة.	ويتوخــى	كذلــك	اقتــراح	»دفتــر	تحمــالت«	يتضمــن	»الشــروط	المرجعّيــة«	واختصاصــات	بنيــة	الربــط	الجامعيــة	المكلفــة	بنقــل	التكنولوجيــا	
»TTO«	والتنســيق	مــع	»المكتــب	الوطنــي	لنقــل	التكنولوجيــا	»NTTO«	وهــو	مؤسســة	وطنيــة	تعنــى	بتثميــن	وتســويق	منتجــات	البحــث	العلمــي	

والتطويــر	واالختراعــات	والزال	مشــروع	إنشــاءها	قيــد	الدراســة.

نقــدم،	فــي	بدايــة	الفصــل،	تصــورا	حــول	»سلســلة	القيمــة«	المتعلقــة	بنقــل	التكنولوجيــا	وإدارة	الملكيــة	الفكريــة	يأخــذ	بعيــن	االعتبــار	اإلطــار	العــام	
المغربــي	بحيثياتــه	القانونيــة	والتنظيميــة	واالقتصاديــة	والثقافيــة.	ونقتــرح	بعــد	ذلــك	ســلة	مــن	التوصيــات	مــن	أجــل	تشــجيع	نقــل	التكنولوجيــا	مــن	

الوســط	األكاديمــي	نحــو	الوســط	الصناعــي	وهــي	متعلقــة	أساســا	بــدور	الجامعــات	ومراكــز	األبحــاث	فــي	هــذا	البــاب.

يأتي	بعد	ذالك	الجزء	العملي	من	هذا	الفصل	والذي	نقدم	فيه	االقتراحات	النموذجية	التالية:

سياسة	نموذجية	فعالة	متعلقة	بإدارة	الملكية	الفكرية	في	الجامعات	ومراكز	ومعاهد	البحث	المغربية.

دفتــر	تحمــالت	يتضمــن	األهــداف	والشــروط	واالختصاصــات	والضوابــط	المتعلقــة	بعمــل	البنيــة	الجامعيــة	المكلفــة	بنقــل	التكنولوجيــا	وبالتنســيق	
	.» NTTO	التكنولوجيــا	لنقــل	المغربيــة	الوطنيــة	»البنيــة	مــع

كل	جامعــة	مطالبــة	بتبنــي	االقتراحــات	النموذجيــة	بمــا	يتناســب	مــع	سياســاتها	العامــة	وخصوصياتهــا	الجغرافيــة	والتقنيــة	والتاريخيــة	ونوعيــة	محيطها	
االقتصــادي	واالجتماعي.	

يتــم	االقتصــار	فيمــا	يلــي	علــى	بــراءات	االختــراع	كواحــدة	مــن	أهــم	أشــكال	الملكيــة	الفكريــة،	وذلــك	الن	موضوعنــا	األســاس	هــو	نقــل	التكنولوجيــا.	
ــة	 ــع	الشــمولي	للسياســة	النموذجي ــار	إلعطــاء	الطاب ــن	االعتب ــة	فيمكــن	الحقــا	أخذهــا	بعي ــة	الفكري أمــا	فيمــا	يخــص	باقــي	أشــكال	حقــوق	الملكي
للملكيــة	الفكريــة،	المقتــرح	تبنيهــا	مــن	طــرف	الجامعــات،	ولسلســلة	القيمــة	المتعلقــة	بعمليــة	نقــل	التكنولوجيــا،	ويتعلــق	األمــر	بــكل	مــن:	حقــوق	
النشــر	أو	حــق	المؤلــف؛	العالمــات	التجاريــة؛	البيانــات	الجغرافيــة؛	تســميات	المنشــأ؛	التصميــم	)النمــوذج(	الصناعــي؛	خبــرات	تكنولوجيــة؛	وتكنولوجيــات	

ســرية.

تعريفات واصطالحات

الجامعة: الجامعة	أو	معهد	األبحاث	العلمية	أو	مركز	األبحاث	العلمية.

المختــرع: قــد	يكــون	مخترعــا	واحــدا	أو	فريقــا	مــن	المخترعيــن	وينتمــي	إلــى	واحــدة	مــن	الفئــات	التاليــة:	األســاتذة	الباحثــون	والباحثــون؛	والطــالب	
ــة	مــا	بعــد	دراســات	 ــون	فــي	مرحل ــرون؛	والباحث ــون	الزائ ــون(؛	والباحث ــوراة(؛	والموظفــون	)اإلداريــون	والتقني ــون	)اإلجــازة	والماســتر	والدكت الجامعي

ــوراه. الدكت

الشريك االقتصادي: شركة	صناعية	أو	مقاولة	من	القطاع	الخاص،	بغض	النظر	عن	نوع	نشاطها	االقتصادي	)صناعة،	بنك	،	خدمات،	إلخ....		(.

TTO :	البنية	الجامعية	المكلفة	بنقل	التكنولوجيا		)ب.ج.ن.ت(

IPO :	البنية	الجامعية	المكلفة	بالملكية	الفكرية	)ب.ج.م.ف(
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مقدمة

عرفــت	عالقــة	التعــاون	والتبــادل	بيــن	الجامعــة	والمقاولــة	فــي	الســنوات	العشــر	األخيــرة	تطــورا	كبيــرا،	وذلــك	فــي	مجــاالت	التكويــن	والتكويــن	
ــم	 ــت	تحــدث	فــي	عال ــت	والزال ــي	حدث ــرات	الت ــى	الطف ــر.	هــذا	التطــور	راجــع	باألســاس	إل ــا	والبحــث	والتطوي ــل	التكنولوجي ــرة	ونق المســتمر	والخب

ــكار	لتحســين	تنافســيتها. ــوم	والمعرفــة	واالبت ــى	العل ــر	عل ــة	تعتمــد	أكث ــم	الجامعــة،	فقــد	أصبحــت	المنظومــة	االقتصادي ــة	وعال المقاول

نظــرا	إلزديــاد	الوعــي	بشــكل	مضطــرد	خــالل	الســنوات	األخيــرة	بأهميــة	ودور	نقــل	وتســويق	التكنولوجيــا،	فــإن	صالحيــات	ومجــاالت	اشــتغال	الجامعــة	
ــرات	 ــا	والخب ــق	ونقــل	التكنولوجي ــج	البحــث	وخل ــن	نتائ ــى	مهــام	تثمي ــن	والبحــث	لتنكــب	عل ــث	أنهــا	تجــاوزت	التكوي ــر،	حي قــد	توســعت	بشــكل	كبي

الجامعيــة	إلــى	النســيج	االقتصــادي	واالجتماعــي.

لقــد	تبنــت	المملكــة	المغربيــة	فــي	الســنوات	األخيــرة	مجموعــة	مــن	االســتراتيجيات	الوطنيــة	المندمجــة	رغبــة	منهــا	فــي	تحقيــق	التنميــة	االقتصاديــة	
واالجتماعيــة	المســتدامة	نذكــر	منهــا	علــى	ســبيل	المثــال:	برنامــج	إقــالع		ونســخته	االخيــرة	»مخطــط	التســريع	االقتصــادي«	ومخطــط	المغــرب	األخضــر	

ومخطــط	المغــرب	الرقمــي	والمخطــط	المغربــي	للطاقــة	الشمســية،	إلــخ...

ويتجلــى	دور	الجامعــة	فــي	مواكبــة	هــذه	المشــاريع	الكبــرى	المهيكلــة	باإلضافــة	إلــى	تكويــن	الكفــاءات	المالئمــة	عبــر	البحــث	والتطويــر	وإنشــاء	
البنيــات	التحتيــة	لنقــل	التكنولوجيــا	والخبــرة	الجامعيــة.

ــر	 ــة	التطوي ــع	بعجل ــل	الدف ــن	أج ــكار،	م ــث	واالبت ــة	للبح ــة	الوطني ــي	المنظوم ــن	ف ــق	الفاعلي ــى	عات ــع	عل ــذي	يق ــوري	ال ــدور	المح ــالع	بال ولالضط
ــا	ولالســتجابة	الفعالــة	للتحديــات	التــي	 ــا	ودولي ــا	وجهوي ــا	كرافعــة	للتنميــة	الشــاملة	محلي التكنولوجــي	وتفعيــل	الــدور	الهــام	للعلــوم	والتكنولوجي
تواجههــا	المنظومــة،	تــم	تصميــم	وتنفيــذ	وتفعيــل	مجموعــة	مــن	البرامــج	واإلجــراءات	التــي	ترغــب	تحفيــز	وتشــجيع	تثميــن	البحــث	واالبتــكار	ونقــل	
التكنولوجيــا	ومأسســة	العالقــة	بيــن	الجامعــة	والمقاولــة	بالمغــرب	وتوفيــر	بنيــات	تحتيــة	للبحــث	واالبتــكار	وتوفيــر	مــوارد	كافيــة	لتمويــل	أنشــطة	

ــي	بشــكل	عــام. ــن	وتحســين	الحكامــة	واإلطــار	القانون ــكار	والتثمي االبت

هذه	البرامج	واإلجراءات	تنخرط	في	إطار	االستراتيجيتين	الوطنيتين	اللتين	تعنيان	بموضوعي	البحث	العلمي	واالبتكار)قبل	سنة	2016(:

االستراتيجية	الوطنية	للنهوض	بالبحث	العلمي	في	أفق	5202	)أقّرت	في	سنة	2006	وتم	تحيينها	في	سنة2012	(.

استراتيجية	»مغرب	االبتكار«	)أقّرت	في	سنة2011	(.

إن	الهــدف	األســاس	مــن	كل	البرامــج	الســالف	ذكرهــا	هــو	تثميــن	وتســويق	بــراءات	االختــراع	الجامعيــة	والتكنولوجيــات	والخبــرات	التــي	تــم	تطويرهــا	
فــي	الجامعــة	وذلــك	عبــر:

توفير	خدمات	ومعلومات	ومواكبة	الباحثين	والمخابر	الجامعية	قبل	وأثناء	تسجيل	براءات	االختراع.

ترخيص	براءات	االختراع	وتدبير	عمليات	اكتساب	حقوق	استغالل	الملكية	الفكرية.	

حماية	و	تدبير	أمثل	للملكية	الفكرية.

خلق	مقاوالت	مبتكرة.

تسويق	الخبرات	التكنولوجية	ومواكبة	الباحثين	أثناء	عملهم	مع	الشركات	كخبراء	ومستشارين.

تدبير	وإدارة	األموال	أو	الصناديق	الموجهة	إلطالق	الشركات	الناشئة.

هــذه	المهــام	تعتبــر	مــن	االختصاصــات	الجديــدة	للجامعــة،	لــذا	وجــب	تنفيذهــا	بشــكل	محتــرف	مــن	طــرف	مصلحــة	أو	بنيــة	داخــل	الجامعــة	مثــل	مجمــع	
)TTO	ببنيــة	فصاعــدا	اآلن	مــن	إليهــا	)سنشــير	االبتــكار

بالجامعــة	يضمــن	تنفيذهــا	للمهــام	الســابق	ذكرهــا،	علــى	أحســن	وجــه	ممكــن،	وتحقيــق	النتائــج	المســطرة،		ويجــب	أن	يتــم	وفقــا	 TTOبنيــة	إنشــاء	إن
للشــروط	والمعاييــر	التاليــة:

ــا	بشــكل	خــاص	 ــات	نقــل	التكنولوجي ــة	والي ــر	بني ــة	بالجامعــة:	وهــو	أول	خطــوة	نحــو	تطوي ــة	الفكري ــة	وسياســة	للملكي ــي	رؤي 1(	تبن
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ــة	أن	: ــة	الجامعي ــة	الفكري ــي	يجــب	توفرهــا	فــي	سياســة	الملكي ــزات	الت ــا	مــن	الجامعــة	نحــو	محيطهــا	ومــن	أهــم	الممي والمعرفــة	عموم

-	تتوافق	مع	القوانين	والسياسات	الوطنية	المتعلقة	بالملكية	الفكرية	واالبتكار	والبحث	العلمي.

-	تشكل	اإلطار	القانوني	الداخلي	بالجامعة	لتدبير	وإدارة	حقوق	الملكية	الفكرية.

-	توضح	الخطوات	التي	يجب	اتباعها	خالل	تنفيذ	المسطرة	اإلجرائية	لنقل	التكنولوجيا	وتدبير	عمليات	اكتساب	حقوق	الملكية	الفكرية.

-	توفر	الضمانات	القانونية	الالزمة	خالل	كل	مراحل	مسلسل	تسويق	الملكية	الفكرية.

2(	إقرار	مسطرة	إجرائية،	شفافة	ودقيقة،	لنقل	التكنولوجيا.

3(	إقرار	بيان	المهمة	الخاص	بالبنية،	دقيق	وواضح،	وهذا	البيان	يجب	أن	20:

-	يحدد	ماهية	البنية.

-	يحدد	ما	تتطلع	البنية	إلى	تحقيقه	تماشيا	مع	رؤية	وسياسة	الملكية	الفكرية	للجامعة.

-	يفصل	أولويات	العمل	مما	يسهل	حل	الخالفات	المحتملة	بين	أصحاب	المصلحة.

-	يحدد	االهداف	الكبرى	على	الصعيدين	العملياتي	والمؤسساتي.

-	يميز	البنية	على	مستوى	الجامعة.

-	يشكل	إطارا	لتقييم	أنشطة	البنية.

ــان	 ــددة	فــي	بي ــق	األهــداف	المســطرة	ولعــب	األدوار	المح ــن	تحقي ــة	TTO		م ــة	تمكــن	بني ــة	مناســبة	وفعال ــة	تنظيمي ــار	هيكل 4(	اختي
ــة. المهم

معطيات حول براءات االختراع بالمغرب 21

تجــدر	اإلشــارة	إلــى	أن	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	هــو	الهيئــة	الوطنيــة	المكلفــة	بحمايــة	الملكيــة	الصناعيــة	)العالمــات	التجاريــة،	
ــاد	 ــارة	واالقتص ــتثمار	والتج ــة	واالس ــة	وزارة	الصناع ــت	وصاي ــتغل	تح ــة	تش ــو	مؤسســة	عمومي ــة(.	وه ــاذج	الصناعي ــراع،	الرســوم	والنم ــراءات	االخت ب

الرقمــي.

باإلضافــة	إلــى	دوره	المتعلــق	بحمايــة	ســندات	الملكيــة	الصناعيــة	واألســماء	التجاريــة،	يلعــب	المكتــب	دورا	هامــا	فــي	دعــم	تنافســية	المقــاوالت	
وتشــجيع	االبتــكار	واإلبــداع	ومواكبــة	المقــاوالت	الوطنيــة	والجامعــات	ومراكــز	البحــث	مــن	خــالل	عمليــات	التحســيس	والتكويــن	مــن	أجــل	العمــل	

علــى	إدراج	أســس	تطويــر	عناصــر	الملكيــة	الصناعيــة	ضمــن	المخططــات	واالســتراتيجيات	التنمويــة	للمؤسســات	المذكــورة.	

فيمــا	يلــي،	نقــدم	بعــض	المعطيــات	التــي	توضــح	تطــور	عــدد	طلبــات	بــراءات	االختــراع	المســجلة	لــدى	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	

٢٠   وثيقة الرسالة. خطوة مفتاحية على طريق التخطيط االستراتيجي، فيرن ماكجينيس.

TISC.: و المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، التقرير السنوي ٢٠16.  ٢1  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، التقرير السنوي ٢٠15 لشبكة  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، التقرير السنوي ٢٠15 لشبكة  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، التقرير السنوي ٢٠15 لشبكة  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، التقرير السنوي ٢٠15 لشبكة  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، التقرير السنوي ٢٠15 لشبكة  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، التقرير السنوي ٢٠15 لشبكة
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وحجــم	مشــاركة	الجامعــات	ومراكــز	البحــث	المغربيــة	فــي	مجهــود	تطويــر	بــراءات	االختــراع	بالمغــرب.	 إلــى	حــدود	ســنة	2016

الشكل	البياني	رقم	1:	تطور	عدد	طلبات	براءات	االختراع	المسجلة	لدى	المكتب	المغربي	للملكية	الصناعية	والتجارية	حسب	األصل	)2016-2009(

الشكل	البياني	رقم	2:	تطور	عدد	طلبات	براءات	االختراع	المسجلة،	لدى	المكتب	المغربي	للملكية	الصناعية	والتجارية،	من	قبل	الجامعات	ومراكز	
البحث	المغربية	)2016-2009(

مالحظات	عامة	حول	نتائج	سنة	2016:

تشكل	طلبات	براءات	االختراع	من	أصل	مغربي	حوالي	نسبة	20٪	من	مجموع	الطلبات	المسجلة.

تســاهم	الجامعــات	ومراكــز	البحــث	ب155	طلــب	بــراءة	اختــراع	بنســبة	12.5٪مــن	مجمــوع	طلبــات	بــراءات	االختــراع	المســجلة	)1240(	.وبنســبة	
65.4٪	مــن	مجمــوع	طلبــات	بــراءات	االختــراع	مــن		أصــل	مغربــي	)237(.

ــة	الجامعــات	ومراكــز	البحــث:	جامعــة	محمــد	 ــي،	لفئ ــراع	مــن	أصــل	مغرب ــراءات	االخت ــات	ب ــدد	مــن	طلب ــر	ع ــي	تســجل	أكب تنتمــي	الجهــات،	الت
طلبــا؛	وجامعــة	الحســن	الثانــي	بالــدار	البيضــاء		ب	9	طلبــات؛	والجامعــة	المتعــددة	 الخامــس	بالربــاط	ب35	طلبــا؛	والجامعــة	الدوليــة	بالربــاط		ب	40
التقنيــات	بأكادير)جامعــة	خاصــة(	ب	5		طلبــات؛	ومركــز	البحــث	»المؤسســة	المغربيــة	للعلــوم	المتقدمــة	واالبتــكار	والبحــث-	مصيــر«	ب24	طلبــا.

الجزء األول: مسلسل نقل التكنولوجيا وإدارة الملكية الفكرية 

1.1	-	بعض	آليات	وبرامج	دعم	االبتكار	ونقل	التكنولوجيا	بالجامعات

1.1.1 - البنية التحتية

أ. برنامج تشجيع تسجيل براءات االختراع الجامعية 22/23

٢٢   وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من 

http://www.mcinet.gov.ma/TechnologiesAvancees/Pages/StrategieInnovation.aspx

٢٣  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين االطر، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من برامج-تمويل-مشاريع-البحث 

http://www.enssup.gov.ma/ar/Page/377
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إنــه	برنامــج	يؤكــد	الوعــي	المتنامــي	بأهميــة	تســجيل	بــراءات	االختــراع	كواحــدة	مــن	أشــكال	تثميــن	نتائــج	البحــث	العلمــي	وكمؤشــر	فاعــل	علــى	
مــدى	تطــور	منظومــة	االبتــكار	بالمغــرب	ويعبــد	الطريــق	عبــر	معالجــة	االشــكاالت	التــي	تعيــق	نقــل	التكنولوجيــا	واالنفتــاح	المأمــول	للجامعــة	علــى	

المقاولــة.	وقــد	مكــن	البرنامــج	مــن	:

-	إدراج	بند	خاص،	منذ	سنة	2009،	في	ميزانيات	الجامعات	لتمويل	مصاريف	تسجيل	براءات	االختراع.

-	تخفيض	المكتب	المغربي	للملكية	الصناعية	والتجارية	لتكلفة	التسجيل	تصل	إلى	٪60	بالنسبة	لفئة	الباحثين	الجامعيين.

TISC	لمراكــز	المعلومــات	التكنولوجيــة	المتعلقــة	ببــراءات	االختــراع	فــي	الجامعــات	ومؤسســات	البحــث.	توفــر	هــذه	الشــبكة	 -	إنشــاء	شــبكة	24
مجموعــة	مــن	الخدمــات	المحليــة	للشــركات	المبتكــرة	والباحثيــن	والجامعــات	ورواد	األعمــال	والمخترعيــن	وحاضنــات	المقــاوالت...

-	تضــم	شــبكة	TISC،	إلــى	حــدود	ســنة	5	،02015	مركــزا:	منهــا	32	مركــزا	أكاديميــا	بالجامعــات	العموميــة	)15(	والجامعات	خاصة	)2(	ومؤسســات	
التكويــن	غيــر	التابعــة	للجامعــات	)3(	ومراكــز	ومعاهــد	البحــث	)7(.	باإلضافــة	الــى	تلك	المتمركــزة	في	الشــركات	واألقطــاب	التكنولوجية.

ب.البرنامج الوطني لبنيات الوجيهات الجامعة–المقاولة 

	يســهر	البرنامــج	الوطنــي	علــى	دعــم	بنيــات	)تدبيــر	العالقــة	بيــن	الجامعــة	و	شــركاءها	االقتصادييــن(	علــى	شــكل	مصالــح	تابعــة	للجامعــات	تتكفــل	
ــات	 ــة	حاجي ــع	تســعى	لتلبي ــه	أبحاثهــم	نحــو	مواضي ــى	توجي ــة	عل ــن	والطلب ــز	األســاتذة	والباحثي ــن	الجامعــة	والمقــاوالت	وتحفي ــر	الشــراكة	بي بتطوي
بالمغــرب	72	وجيهــة	عاملــة	مــن	 ويوجــد	حاليــًا المحيــط	االقتصــادي	واإلنتاجــي	وتتيــح	للمؤسســات	الجامعيــة	فــرص	النهــوض	بالنقــل	التكنولوجــي.25

بينهــا	7	وجيهــات	علــى	صعيــد	رئاســة	الجامعــات	ويشــارك	أكثــر	مــن	190	شــخص	فــي	تنشــيط	وتأطيــر	هــذه	الوجيهــات.

ج. الشبكة المغربية الحتضان مشاريع المقاوالت المبتكرة 

إنهــا	شــبكة	مكونــة	مــن	فاعليــن	عمومييــن	وخــواص	)حاضنــات	المقــاوالت،	مشــاتل،	مؤسســات	عموميــة،	مؤسســات	تمويــل...(	فــي	مجــال	االبتــكار	
وتثميــن	نتائــج	البحــث	العلمــي.	تعمــل	هــذه	الشــبكة	علــى	توفيــر	دعــم	تقنــي	ومالــي	للباحثيــن	حاملــي	مشــاريع	إنشــاء	مقــاوالت	ابتكاريــة	كمــا	تدعــم	
إحــداث	وتنشــيط	بنيــات	)حاضنــات	المقــاوالت	المبتكــرة(	داخــل	المؤسســات	الجامعيــة	وترويــج	ثقافــة	الريــادة	واالبتــكار	وتدعــم	تنظيــم	الفعاليــات	
حاضنــة	جامعيــة	أعضــاء	فــي	الشــبكة	)6	حاضنــات	جامعيــة	فاعلــة	إلــى	 التــي	تعنــى	بنشــر	ثقافــة	خلــق	المقــاوالت	فــي	الجامعــات.	تضــم	الشــبكة	13

حــدود	ســنة	2015(.	27/26

د. برنامج تشجيع ومواكبة إنشاء مجمعات االبتكار التابعة للجامعة 

تعمــل	الــوزارات	المكلفــة	بالبحــث	العلمــي	والصناعــة	والماليــة،	فــي	إطــار	إســتراتيجية	»المغــرب	ابتــكار«،	علــى	دعــم	إحــداث	مجمعــات	لالبتــكار	فــي	
مناطــق	مختلفــة	مــن	المغــرب	بالشــراكة	مــع	الجامعــات	والتــي	ســتؤوي	مراكــز	البحــث	والمقــاوالت	المتخصصــة	وحاضنــات	المقــاوالت	المبتكــرة،	

يتــم	حاليــا	إنشــاءها	فــي	كل	مــن	مــدن	فــاس	والربــاط	ومراكــش	وســطات،	فيمــا	ســيتم	الحقــا	إنشــاءها	فــي	باقــي	جهــات	المملكــة.			/	

إن	الهــدف	مــن	مجمعــات	االبتــكار	هــو	تطويــر	نظــام	متكامــل	ومالئــم	لنشــر	ثقافــة	االبتــكار	وتنفيذهــا	عبــر	خلــق	انســجام	شــامل	وتــآزر	بيــن	الفاعليــن	
المعنييــن.	والهــدف	مــن	ذلــك	هــو	تشــجيع	البحــث	والتطويــر	واالبتــكار	داخــل	الجامعــات	وبتنســيق	مــع	المقــاوالت	وتحفيــز	اإلبــداع	المتميــز	والتشــغيل	
ــى	 ــة	عل ــة	ومســاعدة	المملكــة	المغربي ــة	والفكري ــة	الصناعي ــد	الملكي ــم،	مــع	تولي ــر	العال ــا	وعب ــة	وطني ــن	المغارب ــات	الباحثي ــن	إمكان النوعــي،	وتثمي

االنتقــال	مــن	مســتوى	االســتهالك	التكنولوجــي	إلــى	مســتوى	التطويــر	واإلبــداع.	29/28

ه. دعم انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في أقطاب التكنولوجيا 30

Technology Innovation Support Center ٢٤

ibid ٢5

ibid ٢6

٢٧   المركز الوطني للبحث العلمي و التقني، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من 

http://www.cnrst.ma/index.php/ar/financement-de-la-recherche/programmes-nationaux/financement-des-projets-de-recherche

٢٨   وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من 

http://www.mcinet.gov.ma/TechnologiesAvancees/Pages/StrategieInnovation.aspx

http://www.enssup.gov.ma/ar/Page/337 -  ٢٩   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين االطر، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من برامج-تمويل-مشاريع-البحث

ibid ٣٠
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ــث	 ــات	البح ــن	مؤسس ــالت	بي ــى	تشــكيل	تكت ــوم	عل ــاوالت	وتق ــر	للمق ــية	أكب ــن	تنافس ــم	يضم ــدا	للتنظي ــة	شــكال	جدي ــاب	التكنولوجي ــر	األقط تعتب
ــث	 ــة	للبح ــاريع	التعاوني ــر	تشــجيع	المش ــات	عب ــل	التكنولوجي ــكار	ونق ــر	ســوق	االبت ــن	لتطوي ــف	الشــركاء	االقتصاديي ــاوالت	ومختل ــن	والمق والتكوي

ــكار. ــر	واالبت والتطوي

ــز	القــدرة	التنافســية	للمقــاوالت.	 ــك	لتعزي ــكار«	وذل ــي	أوصــت	بهــا	اســتراتيجية	»مغــرب	االبت ــم	الت ــة	واحــدة	مــن	الدعائ تعــد	األقطــاب	التكنولوجي
إن	الهــدف	مــن	األقطــاب	التكنولوجيــة	والصناعيــة	هــو	خلــق	نظــام	متكامــل	لتطويــر	اإلنتــاج	والرفــع	مــن	تنافســية	النســيج	االقتصــادي	الوطنــي.	
ويتوفــر	فــي	المغــرب	حاليــا	)11(	قطبــا	تكنولوجيــا	تعمــل	فــي	مجــاالت	اإللكترونيــك	والميكروالكترونيــك	وتكنولوجيــا	اإلعــالم	واالتصــال	والطاقــات	
المتجــددة	والبيئــة	وصناعــة	النســيج	و	الفعاليــة	الطاقيــة.	تحظــى	هــذه	األقطــاب،	بعــد	حصولهــا	علــى	ســمة	»القطــب	التكنولوجــي«،	بدعــم	مالــي	

ومواكبــة	تقنيــة	تشــرف	عليهمــا	الــوزارة	المكلفــة	بالصناعــة.	وتنخــرط	العديــد	مــن	الجامعــات	والمعاهــد	فــي	هــذه	األقطــاب	المعتمــدة.

1.1.2 – التمويل

أ. برنامج INNOV’ACT لتمويل مشاريع البحث بالشراكة بين المقاولة والجامعات

ــات	 ــع	الجامع ــاوالت	بالشــراكة	م ــن	طــرف	المق ــة	م ــكار	المقدم ــث	واالبت ــاريع	البح ــي	واللوجســتي	لمش ــم	المال ــج INNOV’ACT	الدع ــدم	برنام يق
ــة.31 ــث	العمومي ــرات	البح ومختب

يبلــغ	الدعــم	المالــي	المقــدم	فــي	إطــار	هــذا	البرنامــج:	200	ألــف	درهــم	بالنســبة	للمقــاوالت	الجــد	صغيــرة	و	400	ألــف	درهــم	بالنســبة	للمقــاوالت	
الصغــرى	والمتوســطة	700و	ألــف	درهــم	بالنســبة	لتجمعــات	المقــاوالت,	مــع	تعهــد	المقاولــة	بتأميــن	غــالف	مالــي	علــى	األقــل	يســاوي	للدعــم	

الــذي	يمنحــه	البرنامــج.	وقــد	تــم	دعــم	24	مشــروع	خــالل	الفتــرة	مــا	بيــن	2005	و2013.	

ب. شبكة التطوير التكنولوجي RDT لتمويل الخدمات التكنولوجية للمقاوالت الصناعية32/ 33

تضــم	هــذه	الشــبكة	كفــاءات	مــن	الجامعــات	ومراكــز	البحــث	قــادرة	علــى	االســتجابة	لحاجيــات	المقاولــة	فيمــا	يخــص	تنظيــم	وتطويــر	اإلنتــاج	عبــر	إنجــاز	
تشــخيصات	أوليــة	فــي	المجــال	الصناعــي	وذلــك	لتأهيلهــا	تكنولوجيا.

ــة.	 ــدة	المقــاوالت	الصناعي ــة	)PTR(	و132	تشــخيص		تكنولوجــي	)DTR(	لفائ ــم	انجــاز	215	خدمــة	تكنولوجي ت ــن	2009	و	2011 ــرة	مــا	بي خــالل	الفت
تحولــت	الشــبكة،	انطالقــا	مــن	ســنة	2011،	إلــى	آليــة	تمويــل	مــن	ضمــن	حزمــة	آليــات	تمويــل	االبتــكار	المنصــوص	عليهــا	فــي	إســتراتيجية	»المغــرب	

ابتــكار«	ويتــم	تدبيرهــا	تحــت	إشــراف	الــوزارة	المكلفــة	بالصناعــة.

ج. آليات تمويل االبتكار ضمن إستراتيجية »المغرب ابتكار« : »انطالق« و«تطوير«34

ــزام	بتقديــم	نتائــج	معينــة.	وكان	يتــم	تدبيرهــا	)إلــى	 يتــم	مــن	خــالل	آليــات	التمويــل	تقديــم	قــروًض	بــدون	فائــدة	للشــركات	المبتكــرة	ومــن	دون	الت
بقيــادة	الحكومــة	فــي	إطــار	اســتراتيجية	 حــدود	ســنة	2015(	مــن	طــرف	»مركــز	االبتــكار	المغربــي«	وهــو	عبــارة	عــن	شــركة	خاصــة	ُأنشــئت	عــام	2011

»	المغــرب	ابتــكار«	.

إن	برنامــج	»انطــالق«	موجــه	للشــركات	المبتكــرة	المغربيــة	المشــتغلة	منــذ	أقــل	مــن	عاميــن.	ويغطــي	البرنامــج	90٪	مــن	نفقــات	هــذه	الشــركات	
الناشــئة	وذلــك	حتــى	مليــون	درهــم	مغربــي.	أمــا	برنامــج	»تطويــر«،	فهــو	موجــه	إلــى	الشــركات	المبتكــرة	المغربيــة	المشــتغلة	منــذ	أكثــر	مــن	عاميــن	

والتــي	تــود	تطويــر	أنشــطتها	عــن	طريــق	االبتــكار.	يغطــي	البرنامــج	50٪	مــن	نفقــات	تطويــر	مشــاريعها	وذلــك	حتــى	4	مالييــن	درهــم	مغربــي.

د. التمويل عن طريق إطالق طلبات لتقديم مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 35

يتعلــق	األمــر	ببرامــج	لتمويــل	مشــاريع	البحــث	العلمــي	والتطويــر	التكنولوجــي	عــن	طريــق	إطــالق	طلبــات	لتقديــم	مشــاريع	البحــث	نذكــر	مــن	بيــن	أهــم	
ــذه	الطلبات: ه

http://www.enssup.gov.ma/ar/Page/337 -  ٣1  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين االطر، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من برامج-تمويل-مشاريع-البحث

ibid ٣٢

٣٣  وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من 

http://www.mcinet.gov.ma/TechnologiesAvancees/Pages/StrategieInnovation.aspx

٣٤ الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى و المتوسطة، )التقرير السنوي ٢٠16(.  

http://www.enssup.gov.ma/ar/Page/337 -  ٣5 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين االطر، )أبريل ٢٠1٧( ، مستخرج من برامج-تمويل-مشاريع-البحث



93

طلــب	العــروض	الخــاص	بتمويــل	مشــاريع	البحــث	العلمــي	فــي	المياديــن	ذات	األولويــة	بغــالف	مالــي	قــدره	300	مليــون	درهــم.	أطلــق	هــذا	الطلــب	
وتــم	الحــرص	فيــه	علــى	إشــراك	جميــع	الفاعليــن	بمــا	فيهــم	القطــاع	الخــاص	والمؤسســات	البحثيــة	األجنبيــة؛	ويشــمل	طلــب	العــروض	 فــي	ســنة	2013
ثالثــة	أنــواع	مــن	المشــاريع	و	نخــص	بالذكــر	النــوع	الثالــث	الــذي	قــد	يصــل	تمويلــه	إلــى	10	مالييــن	درهــم	ويهتــم	بمشــاريع	البحــث	والتطويــر	التــي	

تهــدف	إلــى	خلــق	منتجــات	موجهــة	للســوق	فــي	التكنولوجيــات	المتقدمــة	وتطويــر	تنافســية	المقــاوالت	المغربيــة.

ــن	االقتصادييــن	والخــواص	ومــن	بينهــم،	علــى	 ــات	العــروض	الخاصــة	بتمويــل	مشــاريع	البحث-التنمــوي	فــي	إطــار	الشــراكة	مــع	بعــض	الفاعلي طلب
.	MANAGEM	مناجــم	ومجموعــة	البحــري؛	ــد ــب	الشــريف	للفوســفاط؛	ووزارة	الفالحــة	والصي ــة	المكت ــال:	مجموع ســبيل	المث

طلبات	العروض	الخاصة	بدعم	البحث	في	مجال	االتصاالت	والتقنيات	الحديثة.	

آلية	تشجيع	االستثمار	في	نقل	التكنولوجيا	والبحث	والتطوير	عبر	صندوق	تشجيع	االستثمار.	

مالحظات عامة حول آليات وبرامج دعم االبتكار ونقل التكنولوجيا بالجامعات

ان	تحليــل	التقاريــر	36	التــي	أنجزهــا	مختلــف	أصحــاب	المصلحــة	المتدخلــون	فــي	منظومــة	البحــث	العلمــي	واالبتــكار	بالمغــرب	يســّلط	الضــوء	علــى	
مجموعــة	مــن	المالحظــات	العامــة	حــول	النتائــج	التــي	حققتهــا	مختلــف	آليــات	وبرامــج	دعــم	االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	بالجامعــات	وهــي	:

ــة	TISC	مدمــج	مــع	»الوجيهــة«	أو	مســتقل	 ــة	»الوجيهــة«	ومركــز	للمعلومــات	التكنولوجي ــة	للمقــاوالت	وبني تتوفــر	فــي	أغلــب	الجامعــات	حاضن
عنهــا.

كل	البنيات	السابقة	هي	عبارة	عن	مصالح	تابعة	للجامعة	ويتراوح	مستوى	أنشطتها	ما	بين:

-	التحسيس	وتنظيم	اللقاءات	والمناظرات	مع	الشركاء	االقتصاديين.	

-	تدبير	الملكية	الفكرية	.

-	تدبير	التعاقد	مع	الشركاء	االقتصاديين.	

-	مواكبة	حاملي	المشاريع	المبتكرة.

تبقى	النتائج	محدودة	فيما	يخص	مشاريع	إنشاء	المقاولة	ومشاريع	البحث	التعاوني	أوالخدمات	التكنولوجية	المقدمة	من	طرف	الجامعات.	

2.1	-	مسلسل	نقل	التكنولوجيا	

تتمثــل	عمليــة	نقــل	التكنولوجيــا	علــى	مســتوى	الجامعــات	فــي	تثميــن	نتيجــة	بحــث	علمــي	مــا	وتحويلهــا	إلــى	عــرض	تجــاري	علــى	شــكل	تكنولوجيــا	أو	
منتــج	أو	خدمــة	»خبــرة	تقنيــة«	قابلــة	لالســتغالل	مــن	قبــل	شــريك	أو	مجموعــة	مــن	الشــركاء	االقتصادييــن.	ويهــدف	تحفيــز	وتشــجيع	نقــل	التكنولوجيــا	

التــي	تطرحهــا	الجامعــات	فــي	الســوق،	إلــى	مســاعدة	المجتمــع	مــن	خــالل	طــرح	منتجــات	وخدمــات	ووظائــف	وأفــكار	جديــدة.

وتحتــاج	الجامعــات،	بغيــة	تعظيــم	األثــر	االجتماعــي	واالقتصــادي	لألبحــاث	الممولــة	عموميــا،	إلــى	ضمــان	نشــرها	ونقلهــا	علــى	نحــو	فعــال.	وتقــوم	
بذلــك	عبــر:

ــة	 ــراع،	والشــركات	المنبثق ــراءات	االخت ــص	الســتغالل	ب ــح	التراخي ــل	من ــاري	)مث ــرض	التج ــن	الع ــل	لتثمي ــع	والنق ــات	التوزي ــواع	آلي ــة	أن اســتغالل	كاف
ــر(.	 ــث	والتطوي ــال	البح ــي	مج ــاون	ف ــات	التع ــة	واتفاقي ــركات	المبتدئ والش

التعامــل	مــع	جميــع	شــركاء	التســويق	المحتمليــن	واختيــار	أكثرهــم	مالءمــة	لــكل	حالــة	)مثــل	الشــركات	المنبثقــة	والشــركات	القائمــة	والمســتثمرين	
والشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة،	ومنظمــات	المجتمــع	المدنــي،	ووكاالت	دعــم	االبتــكار	والتثميــن	والحكومــات(.

ــة  ــة للتنمي ــكار: رافع ــي  واالبت ــث العلم ــوان » البح ــت عن ــاط تح ــة بالرب ــة المغربي ــة المملك ــة بأكاديمي ــي واالبتكارالمنظم ــث العلم ــول البح ــة ح ــدوة الوطني ــات الن ٣6  توصي

االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٢٠1٤ االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٢٠1٤ االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٢٠1٤ االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٢٠1٤ االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٢٠1٤ االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٢٠1٤ 
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إن	عملية	نقل	التكنولوجيا	معقدة	ومتكررة	ومتداخلة	المراحل	والخطوات	لذلك	سنقوم	بتفصيلها	على	شكل	»سلسلة	قيمة«	كاآلتي	39/38/37	:

أ.	مرحلــة	اإلنضــاج	واالحتضــان	القبلــي:	وهــي	خطــوة	حاســمة	ومهمــة	تســمح	بتوجيــه	نتائــج	البحــث	بشــكل	أكثــر	موثوقيــة	نحــو	التطبيقــات	الصناعيــة	
المرجــوة	وذلــك	عبــر	مواكبــة	مســبقة	لوضــع	اللمســات	األخيــرة	علــى	األمــور	التاليــة:

ــاج	النمــوذج	التصنيعــي	)حســب	 ــاج	النمــوذج	األولــي،	وإنت ــات	المفهــوم،	وإنت ــر	التحقــق	مــن	صحــة	خطــوات	الجــدوى،	و	إثب الشــق	التقنــي:	عب
ــاة(. طريقــة	التســويق	المتبن

الشق	المرتبط	بالملكية	الفكرية:	المرتبط	بالحماية	الصناعية،	والملحقات،	و	اجراءات	المراجعة.

الشق	القانوني:	المرتبط	باالتفاقيات	التعاقدية	مع	الشركاء	الصناعيين	والخواص	ومدى	احترام	المعايير	والقوانين	الوطنية	

ــا	المقترحــة،	ونمــوذج	األعمــال،	والدراســات	المتعلقــة	 ــد	العــرض	التجــاري	للتكنولوجي ــى	فــي	تحدي ــذي	يتجل الشــق	التســويقي	والتجــاري:	وال
بالســوق.

تجــدر	اإلشــارة	إلــى	أن	مــا	ســبق	مشــروط،	قبــل	ذلــك،	بضمــان	مســتوى	عالــي	وكثيــف	مــن	األنشــطة	المرتبطــة	بإنتــاج	التكنولوجيــا	وتثميــن	نتائــج	
البحــث	مــن	خــالل	عــدة	مســتويات:

التحسيس	والتكوين	الجيد.

اكتشاف	وتحديد	األبحاث	واألفكار	الجديدة	لتكنولوجيات	أو	منتجات	أو	خدمات	»خبرة	تقنية«	والتي	لها	فوائد	تجارية	محتملة	.

مواكبة	الباحثين	خالل	مرحلة	إثبات	المفهوم	أو	إنتاج	النموذج	األولي.

تتبع	حاجيات	النسيج	االقتصادي	محليا	وجهويا	ووطنيا	ودوليا.

تطوير	الشراكة	والتعاون	مع	القطاع	الخاص	والصناعي.

تحفيــز	ومكافــأة	الباحثيــن	علــى	التزامهــم	ومســاهمتهم	فــي	مجهــود	االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا،	وذلــك	عبــر	تســطير	تحفيــزات	ماليــة	مباشــرة	
)المكافــآت	الماليــة	وتقاســم	المنافــع(	وغيــر	مباشــرة	)الترقــي	األكاديمــي(.

ب.	مرحلة	اإلفصاح	)الكشف(	والحماية	القانونية	لالختراع	أو	التكنولوجيا:	تشمل	هذه	المرحلة	مجموعة	من	الخطوات	كاآلتي:

اإلفصاح	عن	التكنولوجيات	أو	المنتجات	أو	الخدمات	الجديدة	)وفق	استمارة	نموذجية	اإلفصاح(:

-	وصف	التكنولوجيا:	)تتضمن	شقين	من	المعلومات:	سرية	وغير	سرية(.

-	مزايا	التكنولوجيا	ومجاالت	استخدامها	واستغاللها؛	

-	الجهات	التي	قد	تهتم	باستغالل	هذه	التكنولوجيا؛

-	مستوى	التطوير	وإثبات	المفهوم.	

-	البحث	في	المنشورات	والتكنولوجيات	المشابهة.	

-	المخترعون	ومقدار	مساهماتهم	والباحثون	الذين	شاركوا	بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر	في	تطوير	هذه	التكنولوجيا.

-	معلومات	عن	مصادر	التمويل	)المستخدمة	خالل	مرحلة	البحث	والتطوير	األولي(	والعالقات	التعاونية.

Siegel, D.S., D.A. Waldman, L. Atwater and A.N. Link (2004), ‘Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from ٣٧

academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies,’ Journal of Engineering and
Technology Management,’ 21(1-2), 115-142.

Siegel, D.S., D.A. Waldman and A.N. Link (2003), ‘Assessing the impact of organizational practices on the productivity of university ٣٨

technology transfer offices:an exploratory study,’ Research Policy, 32(1), 27-48.

Thursby, J.G., R.A. Jensen and M.C. Thursby (2001),‘Objectives, characteristics and outcomes of university licensing: a survey of major  ٣٩

U.S. universities,’ Journal of Technology Transfer, 26(1-2), 59-70.
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تدبير	سرية	المعطيات.

تقييم	الملكية	الفكرية	الحالية	وإجراء	أبحاث	عن	وضعية	التقنية	الصناعية	السابقة	والتي	قد	تؤثر	على	حرية	العمل.

حفظ	المعطيات	والسجالت.

ــا	 ــاري	العمــل	به ــن	الج ــرار	للقواني ــرام	الق ــة	)ضــرورة	احت ــة	المطلوب ــة	والنطــاق	الجغرافــي	للحماي ــة	القانوني ــرار	بخصــوص	جــدوى	الحماي ــاد	الق إتخ
ــار: ــى	الجامعــة	ان	تخت ــث	يجــب	عل بالمغــرب(	حي

-	إما	الحماية	باستعمال	موارد	الجامعة	)ضرورة	توفر	خبرة	تكنولوجية	وتجارية(؛

-	أو	التخلي	عن	الملكية	لصالح	الباحث	)يستعمل	موارده	الخاصة	لمتابعة	عملية	الحماية(.	

إيداع	طلب	براءة	االختراع	بشكل	رسمي	وتتبعه	وذلك	عبر:	

-	اإلشراف	بشكل	مباشر	على	هذه	العملية	)مميزات	ومساوئ(؛

-	االستعانة	بخدمات	متخصصين	قانونيين	وذوي	خبرة	في	مجال	البراءات	)مميزات	ومساوئ(.

ج.	مرحلة	النقل	أو	التسويق:

تقــوم	الجامعــة	خــالل	هــذه	المرحلــة	بتطويــر	اســتراتيجية	خاصــة	بهــا	تحــدد	كيفيــة	اســتغالل	التكنولوجيــا	وفق	الخيــارات	المتاحة	وتقســم	المســؤوليات	
فيمــا	يخــص	التســويق.	هــذه	اإلســتراتيجية	يجــب	أن	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	مجموعــة	مــن	العوامــل؛	مــن	بيــن	أهمهــا	تضــارب	المصالــح	المتعلقــة	بالبحــث	
ــاث	 ــة	)األبح ــة	العام ــي(	أو	المصلح ــص	باالســتغالل	لشــريك	اقتصــادي	أجنب ــة	الترخي ــي	حال ــة	)ف ــة	الوطني ــة	المصلح ــدي	وحماي ــي	والتعاق التعاون

التطبيقيــة	بتمويــل	عمومــي(.

وعلى	العموم	االختيارات	المتاحة	في	نطاق	استراتيجية	النقل	أو	التسويق	هي:	

تحويل	أونقل	الملكية.

الترخيص	باالستغالل:	وقد	تتضمن	العديد	من	الخيارات	مثل	مجموعة	من	التراخيص	الحصرية	وغير	الحصرية.

-	شروط	اإلختيار	أو	مزاياه:

-	التكنولوجيا	المقترحة	عبارة	عن	تطوير	تدريجيي	لتكنولوجيا	أومنتوج	يوجد	في	السوق؛

-	تكاليف	متابعة	التطوير	أو/وإنتاج	النموذج	التصنيعي	مرتفع؛

-	خيار	بسيط	نسبيا	ومعياري؛	

-	يتطلب	تمويال	بسيطا	من	الجامعة	يرتبط	باألساس	بتكاليف	الحماية	القانونية	لالختراع.

-	مساوئ	االختيار:

-	يوفرمداخيل	محدودة	ال	ترتبط	بإمكانيات	النجاح	التجاري	للمنتوج؛

-	فــي	حالــة	الترخيــص	باالســتغالل	لشــريك	اقتصــادي	أجنبــي،	يفــوت	فــرص	المداخيــل	المســتقبلية	المحتملــة	مــن	التصنيع	والتســويق	والنمــو	المضطرد	
المرتبــط	باالســتثمار	الوطنــي	فــي	التكنولوجيــا	المذكورة.

إنشاء	شركات	مبتدئة	أومنبثقة	أوإنشاء	شركات	مشتركة	مع	الشريك	االقتصادي	بغرض	تقاسم	كل	من	المخاطرة	والعائدات	المحتملة.

-	شروط	اإلختيارأو	مزاياه:

-	المساهمة	في	النمو	االقتصادي	الجهوي	والوطني؛
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-	تطوير	نسيج	اقتصادي	وطني	ذو	قيمة	مضافة	عالية	وإنعاش	األنشطة	المرتبطة	مثل	التصنيع	والتسويق.	

-	مساوئ	االختيار:

-	يتطلب	تعبئة	مهمة	للموارد	البشرية	ويصعب	تبريره	في	ظل	تزايد	الضغط	على	مهام	التكوين؛	

-	يتطلب	من	المخترع	تحوال	وظيفيا	مؤقتا	أو	دائما؛

-	ال	يتناسب	مع	الثقافة	السائدة	في	الجامعة؛

-	ال	يتناســب	بشــكل	ســلس	مــع	القوانيــن	الجــاري	بهــا	العمــل	)قانــون	الوظيفــة	العموميــة،	القانــون	األساســي	لألســاتذة	الباحثيــن،	القانــون	المنظــم	
لعمــل	الجامعــة	كمؤسســة	عموميــة(؛	

-	مداخيل	هزيلة	أو	منعدمة	خالل	السنوات	األولى	لعمر	المقاولة؛

-	الشرط	القانوني	بأال	تقل	مساهمة	الجامعة	عن	20٪	من	رأس	مال	المقاوالت	التي	تساهم	في	إنشاءها	قد	يكون	معرقال.

الشكل	البياني	لسلسلة	القيمة	لعملية	نقل	التكنولوجيا	في	الجامعات

مــن	أجــل	ضمــان	مجــاالت	التطبيــق	الواعــدة	وتأميــن	نقــل	التكنولوجيــا	بشــكل	ســلس	وفــي	أقــرب	وقــت	ممكــن	يستحســن	العمــل	خــالل	المراحــل	
الســابقة	بتعــاون	مــع	واحــد	أو	أكثــر	مــن	الشــركاء	االقتصاديييــن.

كمــا	أن	هــذه	المراحــل	مقســمة	علــى	شــكل	خطــوات	أصغــر	تتميــز	بمخرجــات	يجــب	المصادقــة	عليهــا	قبــل	المــرور	لتنفيــذ	مــا	بعدهــا	ويمكــن	تنفيــذ	
الخطــوات	المذكــورة	علــى	مســتوى	المختبــر	أو	عــن	طريــق	بنيــات	متخصصــة	داخــل	الجامعــة	أو	عــن	طريــق	التعاقــد	مــع	هيــاكل	أو	وســطاء	االبتــكار	

علــى	الصعيــد	الوطنــي	أو	مباشــرة	مــع	الشــريك	االقتصاديــة.	

الشــكل	البيانــي	رقــم	3،	فــي	األســفل،	يلخــص	مختلــف	مراحــل	وخطــوات	سلســلة	القيمــة	لعمليــة	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	الجامعــات	ومراكــز	البحــث	
وكذلــك	أصحــاب	المصلحــة	المتدخليــن	علــى	طــول	المســار	وقــد	تــم	اقتراحــه	بنــاء	علــى:

نتائج	تجارب	نقل	التكنولوجيا	في	الجامعات	المغربية	خالل	العشر	سنوات	األخيرة.

النتائــج	األوليــة	لدراســة	الجــدوى	حــول	إنشــاء	بنيــة	وطنيــة	لتثميــن	وتســويق	نتائــج	البحــث	والتطويــر	واالختراعــات	المنجــزة	مــن	قبــل	المكتــب	المغربي	
للملكيــة	الصناعيــة	والتجارية.	40

نموذج	وتجربة	شركات	تسريع	نقل	التكنولوجيا	بفرنسا.

ــع	 ــز	بتتاب ــا	بالجامعــة	بشــكل	خطــي	يتمي ــة	نقــل	التكنولوجي ــل	»سلســلة	قيمــة«	عملي ــم	فيهــا	تمثي ــي	يت ــة	والت ــة	التقليدي بعــض	النمــاذج	األكاديمي
ــي:	43/42/41 ــة	النقــل	كاألت مراحــل	عملي

-	تبدأ	السلسلة	باختراع	أو	إكتشاف	من	قبل	باحث	أو	مجموعة	باحثين	بالجامعة.		

	.TTO	التكنولوجيا	بنقل	المكلفة	الجامعية	البنية	إلى	االختراع	بكشف	الباحث	يقوم	-

-	تليها	مرحلة	اإلفصاح	من	طرف	TTO	بعد	إتخادها	لقرار	الحماية	القانونية.	

-	وأخيرا	مرحلة	النقل	أو	التسويق	44.

OMPIC  - ٤٠  النتائج األولية لدراسة الجدوى حول إنشاء بنية وطنية لتثمين وتسويق نتائج البحث والتطوير واالختراعات )٢٠1٤(.  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
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غيــر	أن	هــذا	النمــوذج	يعانــي	مــن	التبســيط	والجمــود	ويعتبــر	أن	نفــس	العمليــات	تناســب	جميــع	الحــاالت	باإلضافــة	إلــى	اإلفــراط	فــي	التأكيــد	علــى	
بــراءات	االختــراع	وإهمــال	األشــكال	األخــرى	للملكيــة	الفكريــة.

إن	نقــل	التكنولوجيــا	تعــد	عمليــة	معقــدة	ومتكــررة	ومتداخلــة	المراحــل	والخطــوات	وتســتلزم	تغذيــة	راجعــة	بيــن	العمليــات	والمراحــل	الثــالث	الكبــرى	
كمــا	هــو	مبيــن	فــي	الرســم	البيانــي.

الشكل	البياني	رقم	3:	مراحل	وخطوات	سلسلة	القيمة	لعملية	نقل	التكنولوجيا	في	الجامعات	ومراكز	البحث،	وأصحاب	المصلحة	المتدخلين.	

3.1	-	إدارة	الملكية	الفكرية	بالجامعة	المغربية

ــإدارة	 ــة	المتعلقــة	ب ــر	الســنوية	التــي	تصدرهــا	الجامعــات	نســرد،	فيمــا	يلــي،	بشــكل	ملّخــص	مختلــف	األنشــطة	الحالي إعتمــادا	علــى	مختلــف	التقاري
ــى	مســتوى	الجامعــات:	 ــة	عل ــة	الفكري الملكي

1.	أنشطة	التحسيس	ودعم	القدرات:

-	تنظيم	ندوات	حول	الملكية	الفكرية	واالبتكار	للطلبة؛

-	تنظيم	مباريات	مفتوحة	للتنافس	بين	األفكار	المبتكرة	للطالب	خاصة	سلك	الدكتوراه؛

-	دورات	توعوية	حول	الملكية	الفكرية	وحول	ريادة	األعمال	للطالب؛

.TISC	التكنولوجية	المعلومات	مراكز	شبكة	مع	التدريبات	في	المشاركة	-

2.	مساعدة	الباحثين	في	األبحاث	حول	الملكية	الفكرية	»السابقة«	في	قواعد	بيانات	البراءات.	

3.	المساعدة	في	كتابة	أو	صياغة	اإلفصاحات.

4.	معلومات	واستشارات	حول	براءات	االختراع.

5.	مواكبة	وتتبع	عمليات	إيداع	الطلبات.

6.	إعداد	تقارير	البحث	محليا	أو	تحويلها	للمكتب	المغربي	للملكية	الصناعية	والتجارية.	

7.	تدبير	الجانب	االقتصادي	لبراءات	االختراع:	إدارة	محفظة	البراءات،	التفاوض	على	اتفاقات	الترخيص،	إنشاء	شركات	مبتدئة	أومنبثقة.
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8.	نقل	التكنولوجيا	ومرافقة	الشركاء	الصناعييين.	

9.	أنشطة	التسويق:	إقامة	أو	المشاركة	في	معارض	لنماذج	براءة	اختراع.

يالحــظ	أن	األنشــطة	مــن	رقــم	1	الــى	6	تمــارس	بشــكل	احترافــي	مــن	طــرف	مراكــز	المعلومــات	التكنولوجيــة	بالجامعــات.	أمــا	األنشــطة	المرتبطــة	
بــإدارة	الجانــب	االقتصــادي	لبــراءات	االختــراع	فتظــل	محتاجــة	لكثيــر	مــن	الدعــم	والمواكبــة	واالســتثمار	مــن	أجــل	تحقيــق	األهــداف	المســطرة.

الجزء الثاني: دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في تشجيع نقل التكنولوجيا 

يمكــن	التمييــز	بيــن	مجموعــة	كبيــرة	مــن	مؤشــرات	األداء	التــي	تشــكل	لوحــة	القيــادة	لمســؤولي	الجامعــات	فيمــا	يخــص	األنشــطة	المرتبطــة	بنقــل	
التكنولوجيــا	وهــي	:

-	مؤشرات	حول	المدخالت	والوسائل	)الموارد	المالية	والمادية	والبشرية	والموارد	اإلعالمية	وجودة	المدخالت(؛

-	مؤشرات	عملياتية	حول	األنشطة	)التنفيذ	والوقت	وجودة	األنشطة(؛

-	مؤشرات	حول	النتائج	)الكم	والنوع	ومستوى	التغطية	والجودة(؛

-	مؤشرات	التأثير	واإلدراك.

ــد	 ــراع	والتراخيــص	والعائــدات(	هــي	الوحيــدة	القــادرة	علــى	تحدي ــراءات	االخت ــا	أو	النتائــج	)ب لكــن	تبقــى	مؤشــرات	األداء	الرئيســية	لنقــل	التكنولوجي
مــدى	نجاعــة	وفاعليــة	الجامعــات	فــي	هــذا	الميــدان	.	

التحليــل	المقــارن	فــي	العديــد	مــن	الدراســات	وطنيــا	ودوليــا	ألداء	الجامعــات	أرســى	ممارســة	مرجعيــة	أنتجــت	الئحــة	مــن	العوامــل	األكثــر	تأثيــرا	علــى	
مســتوى	نجاعــة	وفاعليــة	الجامعــات	فــي	ميــدان	نقــل	التكنولوجيــا	وهــي:		45

العامل رقم 1: االعتراف من طرف الجامعة بمهمة نقل التكنولوجيا 

ويتم	ذلك	من	خالل:

االعتراف	الرسمي	بمهمة	نقل	التكنولوجيا	كمهمة	أساسية	للجامعة	بجانب	التكوين	والبحث	العلمي.

التأكيد	عليها	في	رؤية	وبيان	مهمة	الجامعة	)	برنامج	التطوير	لرئيس	الجامعة(	وكذلك	أثناء	حمالت	التواصل	داخليا	او	خارجيا.

العامل رقم 2: تخصيص الموارد البشرية المؤهلة والمالئمة )مثال مدن االبتكار( 

يستحســن	توفيــر	دعــم	وطنــي	علــى	المــدى	القصيــر	والمتوســط	)خمــس	ســنوات(	لدعــم	وبنــاء	القــدرات	والتشــغيل.	أمــا	الجامعــة	فيجــب	عليهــا	أن	
تحــرص	علــى	احتــرام	هــذا	العامــل	وضمــان	توفرهــا	علــى	المرونــة	الالزمــة	لتوظيــف:	

العــدد	المناســب	مــن	الموظفيــن	بمؤهــالت	متخصصــة	متناســبة	مــع	حجــم	األنشــطة	والتخصصــات	التكنولوجيــة	المســتهدفة.)موظف	بــدوام	كامــل	
لــكل	100	مليــون	درهــم	مــن	نفقــات	البحــث	العلمــي(

.TTO	لبنية	كامل	بدوام	مدير

العامل رقم 3: الثقافة والسياسة الداعمة داخل الجامعة 

ــر	والعمــل	باســتمرار	علــى	تحســين	 ــذا	يجــب	تقييــم	هــذا	األث ــا.	ل ــر	مباشــر	علــى	أنشــطة	نقــل	التكنولوجي ــر	عامــل	الثقافــة	بشــدة	لكــن	بشــكل	غي يؤث
ــا	 ــي	يجــب	طرحه ــة	الســائدة	والت ــة	بالثقاف ــا	داخــل	الجامعــة.	ومــن	األســئلة	المهمــة	المتعلق ــر	الصــورة	العامــة	ألنشــطة	نقــل	التكنولوجي وتطوي

ــم	جــواب	لهــا: وتقدي

L.G. Tornatzky and P.G. Waugaman, “Academic Culture and Technology Transfer: Some Change Interventions,” R&D Enterprise Asia ٤5

Pacific, vol. 2, no. 2-3 (May/June/July 1999).
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هــل	تحتســب	المجهــودات	المبذولــة	فــي	مشــاريع	البحــث	والتطويــر	بشــراكة	مــع	المقــاوالت	وبــراءات	االختــراع	المســجلة	ذات	الجــودة	العاليــة	فــي	
معاييــر	الترقــي	المهنــي	للباحثيــن؟

هل	تخصص	مكافآت	مالية	ونظام	استحقاق	لألجور	يرتكز	على	العوامل	المرتبطة	بنقل	التكنولوجيا؟

هل	هناك	برامج	دعائية	إعالمية	مشجعة	على	التميز	ونشر	لقصص	النجاح؟

العامل رقم 4: مستوى مهنية البنية الجامعية المكلفة بنقل التكنولوجيا 

إن	مســتوى	مهنيــة	البنيــة	الجامعيــة	المكلفــة	بنقــل	التكنولوجيــا	شــرط	أساســي	لتحقيــق	النتائــج	المنتظــرة	كمــا	أن	تعاملهــا	المباشــر	مــع	الشــركات	
الخاصــة	يفــرض	عليهــا	مــا	يلــي:

تبني	طريقة	عمل	الشركات	الخاصة	وهيكيلة	إدارية	فعالة	ومرنة	ومستقلة	في	التفاوض	على	االتفاقات؛

االستعانة	بخدمات	متخصصين	قانونيين	وذوي	خبرة	في	مجال	البراءات؛

التعامل	مع	الشركاء	الحاليين	والمحتملين	كعمالء	)زبناء(	قّيمين	وتقديم	خدمات	ذات	جودة	عالية	لهم.	

العامل رقم 5: تبني سياسات وقواعد وإجراءات محددة جيدا

يعــد	تبنــي	سياســات	وقواعــد	وإجــراءات	محــددة	جيــدا	مــن	بيــن	أهــم	العوامــل	التــي	تأثــر	علــى	نجاعــة	وفعاليــة	الجامعــة	فــي	ميــدان	نقــل	التكنولوجيا	
وتضمــن	تحقيقهــا	للنتائج	المســطرة.

وهــو	أول	خطــوة	نحــو	تطويــر	بنيــة	واليــات	نقــل	التكنولوجيــا	مــن	الجامعــة	نحــو	محيطهــا.	وعلــى	العمــوم	يســمح	إقــرار	وتبنــي	سياســة	للملكيــة	
الفكريــة	فــي:

تنفيذ	وتسهيل	عمليات	ومهام	نقل	التكنولوجيا	وتسجيل	ونقل	وتوزيع	حقوق	الملكية	الفكرية	

إدارة	شفافة	للملكية	الفكرية،	وتدبير	تضارب	المصالح،	وتسهيل	تعامل	مختلف	أصحاب	المصالح	مع	بنيةTTO	؛

توفير	نماذج	جاهزة	وكتيبات	إرشادية	مضبوطة.

ــار	اإلطــار	العــام	 ــن	االعتب ــة	فــي	الجامعــات	تأخــذ	بعي ــة	الفكري ــإدارة	الملكي ــة	متعلقــة	ب ــة	فعال ــم	سياســة	نموذجي ــث،	تقدي ســيتم،	فــي	الجــزء	الثال
ــي.	 المغرب

العامل رقم 6: تخصيص ميزانية مناسبة لحماية براءات االختراع 

تخصيــص	ميزانيــة	مناســبة	لحمايــة	بــراءات	االختــراع	يمكــن	مــن	تيســير	تســجيل	بــراءات	االختــراع	وتســهيل	تدبيــر	محفظــة	البــراءات	المســجلة	وحمايتهــا	
قبــل	تســويقها	لمــدة	كافيــة	مــن	الوقــت.

.TTO	لبنية	المباشر	اإلشراف	تحت	الميزانية	هذه	تكون	أن	االفضل	من

العامل رقم 7: اعتماد ميزانية مناسبة إلثبات المفهوم 

تساعد	هذه	الميزانية	الجامعة	وبنية	TTO	في	:

جسر	الهوة	القائمة	بين	البحث	التطبيقي	والسوق،	وتقريب	التكنولوجيات	من	متطلبات	الصناعة.

بناء	النماذج	األولية،	وإجراء	دراسات	وأبحاث	حول	سوق	معين،	وربما	إنتاج	نماذج	تصنيعية،	الخ....

تجــاوز	المرحــل	األولــى	للتكنولوجيــا	عبــر	إنضاجهــا	وهــي	خطــوة	حاســمة	ومهمــة	تســمح	بتوجيــه	نتائــج	البحــث	بشــكل	أكثــر	موثوقيــة	نحــو	التطبيقــات	
الصناعيــة	ممــا	يتيــح	لهــا	فــرص	أكبــر	لكــي	تعتــرف	الشــركات	بهــا	كاســتثمار	واعــد.
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العامل رقم 8: ” الصبر“ وعدم استعجال النتائج 

عملية	نقل	التكنولوجيا	تستغرق	وقتا	كبيرا	منذ	مرحلة	البحث	حتى	الوصول	إلى	السوق	على	شكل	منتجات	أو	خدمات	وعليه	:

يجــب	إنشــاء	مكتــب	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	أقــرب	وقــت	)حتــى	لــو	كان	مســتوى	األنشــطة	ضعيفــا(	حتــى	يتســنى	للجامعــة	توفيــر	مــا	يكفــي	مــن	
الوقــت	لتنميــة	المــوارد	والتطــور	إلــى	مســتوى	إحترافــي.	

يجب	عدم	استعجال	النتائج	واالستمرار	لسنوات	عديدة	لفهم	واستيعاب	الفوائد.

الجزء الثالث: سياسة نموذجية للملكية الفكرية بالجامعات ومراكز البحث المغربية

تطرقنــا	فــي	الجــزء	الثانــي،	المتعلــق	بــدور	الجامعــات	ومراكــز	ومعاهــد	البحــث	فــي	تشــجيع	نقــل	التكنولوجيــا،	إلــى	أهــم	العوامــل	التــي	تمكــن	مــن	
التأثيــر	الفعــال	علــى	مؤشــرات	األداء	الرئيســية	لنقــل	التكنولوجيــا.	وتــم	عــرض	العامــل	الخامــس،	المتعلــق	بإقــرار	سياســة	وقواعــد	وإجــراءات	محــددة،	
الــذي	ســوف	نناقشــه	فــي	هــذا	الجــزء	الثالــث	مــن	أجــل	إبــراز	جــدوى	»السياســة	المؤسســاتية	للملكيــة	الفكريــة	فــي	الجامعــة«	وأهدافهــا	وشــكلها	

ومضمونهــا	وكذلــك	دورهــا	المهــم	فــي	تشــجيع	نقــل	التكنولوجيــا	بالجامعــة.

لكن	قبل	ذلك	سنسرد	مختلف	القوانين	واألنظمة	التي	تؤطر	حقوق	الملكية	الفكرية	ونقل	التكنولوجيا	وتثمين	البحث	بالمغرب.

1.3	-	القوانين	واألنظمة	المعنية	بحقوق	الملكية	الفكرية	بنقل	التكنولوجيا	وتثمين	البحث

ا( القوانين واألنظمة واالتفاقات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية

على	المستوى	الوطني

-	القانون	رقم	97-17	لسنة	2004	المتعلق	بحماية	الملكية	الصناعية:	)المرسوم	التطبيقي	رقم	2-00-368		بتاريخ	7	يونيو	2004(	

-		تم	تعديله	وتتميمه	بالقانون	رقم	05-	31		لسنة	2006	:	)المرسوم	التطبيقي	رقم	2-05-1485	بتاريخ	02	فبراير	2006(

-	وتم	تعديله	وتتميمه	بالقانون	رقم	13	-23	لسنة	2014.

على	المستوى	الدولي

-	انضــم	المغــرب	إلــى	أغلــب	المعاهــدات	الدوليــة	المرتبطــة	بمجــال	الملكيــة	الصناعيــة.	وقــد	مكــن	هــذا	اإلنفتــاح	مــن	اســتفادة	المغــرب	مــن	عــدة	
امتيــازات،	تتمثــل	فــي	تعزيــز	اإلطــار	القانونــي	لحمايــة	حقــوق	الملكيــة	الصناعيــة	للمســتثمرين	المحلييــن	واألجانــب	ومالءمــة	المعاييــر	المغربيــة	مــع	

المعاييــر	الدوليــة.	

ب( القوانين المعنية بنقل التكنولوجيا وتثمين البحث 

المادة	7	من	القانون	رقم	01.00	المتعلق	بتنظيم	التعليم	العالي	والتي	تؤطر	عمل	الجامعات	فيما	يخص	نقل	التكنولوجيا.	

ــل	وأن	تحــدث	محاضــن	 ــات	خدمــات	بمقاب ــون	أن	تقــدم	بموجــب	اتفاقي ــا	بموجــب	هــذا	القان ــام	المســندة	إليه ــات،	فــي	إطــار	المه -	يحــق	للجامع
)حاضنــات(	لمقــاوالت	االبتــكار	وأن	تســتغل	البــراءات	والتراخيــص	وأن	تســوق	منتجــات	أنشــطتها.	ويحــق	لهــا،	وفقــا	للتشــريع	الجــاري	بــه	العمــل	وفــي	

حــدود	المــوارد	المتيســرة	المحصــل	عليهــا	مــن	األنشــطة	المذكــورة	مســاهمة	منهــا	فــي	دعــم	النشــاط	المقاوالتــي	أن	تقــوم	بمــا	يلــي	:

-	المساهمة	في	مقاوالت	عمومية	وخاصة،	شرط	أال	تقل	هذه	المساهمة	عن	٪20	من	رأس	مال	المقاوالت	المذكورة.

-	إحــداث	شــركات	تابعــة،	شــرط	أن	يكــون	الغــرض	منهــا	إنتــاج	ســلع	أو	خدمــات	وتحســين	قيمتهــا	وتســويقها	فــي	المياديــن	االقتصاديــة	والعلميــة	
والتكنولوجيــة	والثقافيــة	وأن	تملــك	الجامعــات	مــا	ال	يقــل	عــن	٪50	مــن	رأس	مــال	هــذه	الشــركات	التابعــة.

-	تصادق	اإلدارة	على	المساهمات	وإحداث	الشركات	التابعة	المنصوص	عليها	في	الفقرة	الثانية	من	هذه	المادة.	

قانون	رقم	39.89	يؤذن	بموجبه	تحويل	منشآت	عامة	إلى	القطاع	الخاص.	
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-	المــادة	الثامنــة	منــه:	ال	يجــوز	تحــت	طائلــة	البطــالن	إحــداث	منشــآت	عامــة	مــن	غيــر	تلــك	التــي	يختــص	القانــون	بإحداثهــا	وال	تأســيس	شــركة	وليــدة	
ــدة	عنهــا	كمــا	ال	يجــوز	لمنشــأة	عامــة	أن	تســاهم	فــي	منشــأة	خاصــة	إال	إذا	أذن	فــي	ذلــك	بمرســوم	يصــدر	 ــدة	لشــركة	متول لمنشــأة	عامــة	أو	ولي
باقتــراح	مــن	الوزيــر	المكلــف	بتنفيــذ	عمليــات	التحويــل	مــن	القطــاع	العــام	إلــى	القطــاع	الخــاص	ويكــون	مصحوبــا	بعــرض	ينــص	فيــه	علــى	األســباب	

الداعيــة	إلــى	ذلــك.

2.3	-	الجدوى	من	إقرار	وتبني	»سياسة	مؤسساتية	للملكية	الفكرية	في	الجامعة

ــل	 ــع	اقتصــاد	المعرفــة.	وتمث ــة	مصان ــر	بمثاب ــات	وتعتب ــوم	والتكنولوجي ــؤدي	الجامعــات	ومؤسســات	البحــث	دورا	مهمــا	فــي	توســيع	حــدود	العل ت
الملكيــة	الفكريــة	إحــدى	أهــم	اآلليــات	التــي	تمّكــن	الجامعــة	مــن	نقــل	ونشــر	المعرفــة	واالكتشــافات	العلميــة	والتكنولوجيــة	مــن	مختبــرات	البحــث	

وضمــان	اســتخدامها	اقتصاديــا	فــي	الســوق.	كمــا	أن	الملكيــة	الفكريــة	تلعــب	دورا	أساســيا	فــي	عمليتــي	التدريــس	والبحــث.		46

3.2.1- الملكية الفكرية وتثمين نتائج البحث العلمي 

إن	االعتــراف	بحقــوق	ملكيــة	االختراعــات	واالبتــكارات	المطــورة	نتيجــة	تثميــن	نتائــج	البحــث	العلمــي	مــن	طــرف	الجامعــات	يعبــد	الطريــق	أمامهــا	
ــر	العالقــة	 ــة	وكذلــك	إعطائهــا	اإلطــار	العــام	الــذي	يســمح	لهــا	بتوثيــق	وتطوي لتســريع	نقــل	االختراعــات	المذكــورة	إلــى	خدمــات	ومنتجــات	صناعي

والتفاعــل	مــع	القطــاع	الصناعــي.

حيــث	أن	العديــد	مــن	االبتــكارات	تكــون	غيــر	قابلــة	للحمايــة	فــي	شــكل	بــراءة	اختــراع	فــي	بدايــة	مسلســل	التثميــن	ممــا	يقتضــي	مزيــدا	مــن	البحــث	
والتطويــر	)ربمــا	بشــراكة	مباشــرة	مــع	الشــركة	المهتمــة	بالمنتــج	أو	الخدمــة	النهائيــة(	لالنتقــال	مــن	مرحلــة	»إثبــات	المفهــوم	»	و«النمــوذج	األولــي«	

إلــى	مرحلــة	التســويق.	

مــن	جهــة	أخــرى	فالجامعــات،	خاصــة	العموميــة،	تخــدم	الصالــح	العــام	عبــر	التكويــن	فتوفــر	خريجيــن	لتلبيــة	احتياجــات	ســوق	الشــغل	العــام	والخــاص	
وعبــر	البحــث	فتنشــر	نتائــج	البحــوث.	هــذا	الواقــع	بــدأ	فــي	التغيــر	نتيجــة	الضغــط	علــى	المــوارد	العموميــة	وصــارت	الجامعــة	مطالبــة	بتوفيــر	جــزء	مــن	
المداخيــل	الخاصــة	وكذلــك	المســاهمة	بشــكل	أكثــر	فعاليــة	فــي	تطويــر	المنظومــة	االقتصاديــة	التــي	أصبحــت	تعتمــد	أكثــر	علــى	المعرفــة	واالبتــكار	

لتحســين	تنافســيتها.

لــذا	فمتطلبــات	المرحلــة	وإكراهــات	الحفــاظ	علــى	ســرية	المعلومــات	التكنولوجيــة	وحمايتهــا	بحقــوق	الملكيــة	الفكريــة	بالنســبة	للشــركات	الصناعيــة	
واالنفتــاح	المتســارع	للجامعــة	علــى	الصعيــد	الوطنــي	والدولــي	يســتلزم	ضمــان	حمايــة	نتائــج	البحــث	وتدبيرهــا	بشــكل	فعــال	مــن	خــالل	تبنــي	منظومة	

متكاملــة	للملكيــة	الفكرية.	

3.2.2- الملكية الفكرية والتدريس

مــن	أجــل	ضمــان	انخــراط	أمثــل	للجامعــة	المغربيــة	فــي	مسلســل	إنشــاء	مجتمــع	المعرفــة	الــذي	يتميــز	بســرعة	وســهولة	الوصــول	إلــى	المعلومــة	
األكاديميــة	بشــكل	معولــم	)محتــوى	التدريــس	واألطروحــات	وأوراق	البحــث...(	ومــن	أجــل	ضمــان	وتطويــر	مكانــة	الجامعــة	المغربيــة	علــى	المســتوى	
األكاديمــي	الدولــي	تحتــاج	هــذه	األخيــرة	إلــى	سياســة	مالئمــة	للملكيــة	الفكريــة	لكــي	تتعامــل	بشــكل	احترافــي	مــع	كل	القضايــا	المرتبطــة	بملكيــة	

محتــوى	التدريــس،	والولــوج	إلــى	المعلومــات	العلميــة،	واســتخدام	المحتويــات	المّطــورة	مــن	طــرف	المؤسســات	األخــرى	عبــر	العالــم.

	3.3-	أهداف	إقرار	وتبني	»السياسة	المؤسساتية	للملكية	الفكرية	في	الجامعة«

ــر	 ــق	وتطوي ــة	وشــفافة	يعــد	شــرطا	مســبقا	للتعــاون	الناجــح	ولتوثي ــة	فــي	الجامعــة«	فعال ــة	الفكري ــي	»سياســة	مؤسســاتية	للملكي إن	إقــرار	وتبن
العمــل	المشــترك	مــع	القطــاع	الصناعــي	واألهــداف	الرئيســة	هــي:

1.	ضمان	احترام	ضمني	للقوانين	والتشريعات	الوطنية	المتعلقة	بالملكية	الفكرية.

2.	خلق	مناخ	وبيئة	تدعم	وتشجع	االبتكار	والتطوير	التكنولوجي.

3.	مأسسة	اإلجراءات	التي	يتم	إتباعها	لغايات	تسجيل	ونقل	وتوزيع	حقوق	الملكية	الفكرية.

4.	توفير	إرشادات	واضحة	وشفافة	عن	كيفية	اتخاذ	القرارات	بشأن	الملكية	الفكرية،	لمختلف	أصحاب	المصالح	على	مستوى	كل	من:

http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/index.html ٤6
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-	الجامعة	)األساتذة	والباحثون	والطالب	والباحثون	الزائرون	و....(.

-	القطاع	الخاص	)الشركات	الصناعية	أو	الممولين	الخواص	او	المستشارون	أو	المنظمات	غير	الربحية	أو	الشركات	الصغيرة	والمتوسطة(.

-الشركاء	المؤسساتيون	)القطاعات	الوزارية	أوالسلطات	الجهوية	و	المحلية(.

5.	تشــجيع	الباحثيــن	علــى	تثميــن	نتائــج	أبحاثهــم	وتســجيل	بــراءات	االختــراع	والمصنفــات	والمؤلفــات	والعمــل	علــى	تســويقها	مــن	خــالل	توفيــر	اليقيــن	
القانوني:

يعتبــر	موضــوع	تشــجيع	الباحثيــن	وتحفيزهــم	لتقديــم	وتنفيــذ	األفــكار	والمشــاريع	اإلبداعيــة	مــن	بيــن	أهــم	أهــداف	سياســة	الملكيــة	الفكريــة.	وقــد	
تــم	التأكيــد	علــى	أهميتــه	فــي	العديــد	مــن	التقاريــر	والدراســات	47	.	ويمكــن	تحقيــق	هــذا	الهــدف	عبــر	التنصيــص	علــى	تمكينهــم	مــن	االســتفادة	مــن	

تســويق	نتائــج	البحــث	وفــق	شــروط	واضحــة	وشــفافة	متضمنــة	فــي	السياســة	كمــا	يلــي:

احتســاب	المجهــودات	المبذولــة	فــي	مشــاريع	البحــث	والتطويــر	بشــراكة	مــع	المقــاوالت	وكذلــك	بــراءات	االختــراع	المســجلة	ذات	الجــودة	العاليــة	
فــي	معاييــر	الترقــي	المهنــي	للباحثيــن؛

تخصيص	مكافات	مالية	للباحثين	المشاركين	في	مشاريع	نقل	التكنولوجيا؛

تحديد	نسبة	مشاركة	كل	متدخل	في	انجاز	براءة	االختراع	ونسبة	العائد	في	حالة	التسويق	وذلك	بشكل	تعاقدي	مسبق؛

ضمان	تسريع	حصول	الباحث	على	العوائد	المالية	المترتبة	عن	مشروع	منجز	في	إطار	الشراكة؛

ــراع	المنجــزة	)إطــار	 ــراءة	االخت ــة	مبدعــة	تســتغل	ب ــق	مقاول ــة	االســتفادة	مــن	رخصــة	اســتتنائية	لمــدة	محــددة	قصــد	العمــل	علــى	خل إتاحــة	امكاني
ــة(؛ ــن	الجامعــة	والمقاول ــة	بي ــر	الحركي ــي	لتطوي قانون

األخذ	بعين	االعتبار،	بشكل	ممنهج	ومؤثر،	لنتائج	مشاريع	نقل	التكنولوجيا	في	عملية	التقييم	المرتبطة	بمنح	الدعم	المالي	للبحث	العلمي؛

التكريم	عن	طريق	الجوائز	الوطنية	والجهوية	والموضوعاتية	وعلى	مستوى	الجامعة.

6.	التوفيق	بين	المصالح	المتضاربة	المحتملة	للجامعات	وللباحثين	وللقطاع	الصناعي	وللمجتمع:

إن	العديــد	مــن	أصحــاب	المصلحــة	يســاهمون،	بشــكل	مباشــر	أو	غيــر	مباشــر،	فــي	إبــداع	االبتــكارات	أو	االختراعــات	أو	نتائــج	األبحــاث	أو	مــواد	التدريــس	
ونشــره،	ولــكل	منهــم	مصالحــه	وتوقعاتــه	الخاصــة،	التــي	ال	تتســق	دائمــا	مــع	مصالــح	وتوقعــات	اآلخريــن.	لذلــك	يفضــل	أن	تصــاغ	سياســة	الملكيــة	
ــون	 ــة	بالتنســيق	معهــم	مــن	أجــل	ضمــان	التزامهــم	ودعمهــم،	ومــن	أهــم	أصحــاب	المصلحــة:	الجامعــات	والمؤسســات؛	الموظفــون	)الباحث الفكري
ــوراه	المرتبطــون	 ــا	بعــد	الدكت ــون	م ــرة؛	الباحث ــة	الدكات ــرات	ومراكــز	البحــث؛	الخريجــون	والطلب ــون،....(؛	فــرق	ومختب ــون	والموظفــون	اإلداري والتقني
بالجامعــة؛	الباحثــون	الزائــرون؛	الشــركات	الراعيــة	والشــركاء	الصناعيــون؛	المكتــب	الوطنــي	لبــراءات	اإلختــراع؛	وكاالت	التمويــل؛	القطــاع	الصناعــي؛	

والجهــات	الحكوميــة	المعنيــة	بالقطــاع	)الــوزارة	المكلفــة	بالبحــث	العلمــي،	الــوزارة	المكلفــة	بالصناعــة(.

4.3	-	السياسة	المؤسساتية	للملكية	الفكرية	في	الجامعة:	الشكل	والمضمون

4.3.1- شكل السياسة المؤسساتية للملكية الفكرية

ــة	 ــة	تقريري ــى	جه ــن	طــرف	أعل ــا	رســميا	م ــدة	ومصــادق	عليه ــة	ُمعتم ــة«	شــكل	وثيق ــي	الجامع ــة	ف ــة	الفكري ــذ	»سياســة	مؤسســاتية	للملكي تتخ
ــى: ــر	إل ــدف	بشــكل	مباش ــة(	وته ــة	عمومي ــة	جامع ــي	حال ــة	ف ــس	الجامع ــة	)مجل بالجامع

تحديد	من	هم	أصحاب	الملكية	الفكرية	الناتجة	عن	أنشطة	البحث	والتطوير	التي	تقوم	بها	الجامعة	بنفسها	أو	بالشراكة.

تحديد	من	له	الحق	في	استخدام	الملكية	الفكرية	ووفق	أي	شروط.	

ــة	وتقييمهــا	وحمايتهــا	 ــة	الفكري ــد	الملكي ــد	مــن	التطــور	وفهــم	طــرق	تحدي ــد	القواعــد	والشــروط	التــي	يجــب	إتباعهــا	بغــرض	تحقيــق	المزي تحدي
ــة.	 وإدارتهــا	بنجاعــة	عالي

ــة  ــة للتنمي ــكار: رافع ــي  واالبت ــث العلم ــوان » البح ــت عن ــاط تح ــة بالرب ــة المغربي ــة المملك ــة بأكاديمي ــي واالبتكارالمنظم ــث العلم ــول البح ــة ح ــدوة الوطني ــات الن ٤٧  توصي

االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٩٢ أبريــل ٢٠1٤.
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توفير	إطار	شفاف	ومحفز	ومبادئ	توجيهية	عامة	تؤطر	التعاون	مع	الغير	وعملية	تقاسم	المنافع	الناجمة	عن	التسويق.

يجب	كذلك	تصور	خارطة	طريق	حسب	ظروف	كل	جامعة	من	أجل	ضمان	مناقشتها	ومالءمتها	في	أفق	اعتمادها	والمصادقة	عليها.	

4.3.2- مضمون السياسة المؤسساتية للملكية الفكرية
ــة	 تســتند	بنــود	السياســة	المؤسســاتية	للملكيــة	الفكريــة	فــي	الجامعــة،	التــي	نقترحهــا	فــي	هــذا	الفصــل،	علــى	نمــاذج	سياســات	الملكيــة	الفكري
المتبنــاة	فــي	عــدد	مــن	الجامعــات	عبــر	العالــم	48/	49.	كمــا	تــم	االعتمــاد	بشــكل	كبيــر	علــى	المبــادئ	التوجيهيــة،	لتطويــر	سياســات	الملكيــة	الفكريــة	

فــي	الجامعــات،	المطــورة	مــن	طــرف	منظمــة	الويبــوWIPO،	بجنيــف	50.

ــك	راجــع	 ــة	وذل ــة	كل	جامع ــا	مــع	خصوصي ــا	لمالءمته ــودا	إضافي ــا	يســتلزم	مجه ــإن	تطبيقه ــي	ف ــع	اإلطــار	المغرب ــة	م ــة	الوثيق ــم	مالءم ــه	رغ إال	أن
ــى: باألســاس	إل

االختالفات	المؤسسية	الخاصة	بكل	جامعة.
اختالف	مستويات	القدرة	االستيعابية	للنسيج	االقتصادي	الذي	يحيط	بكل	جامعة.

تجربة	كل	جامعة	خالل	السنوات	األخيرة	فيما	يخص	أنشطة	وممارسات	نقل	التكنولوجيا.
وبالتالــي،	فــإن	»السياســة	المؤسســاتية	للملكيــة	الفكريــة«	التــي	نقترحهــا	تــروم	مواكبــة	مســئولي	كل	جامعــة	فــي	جهــد	تطويــر	السياســة	الخاصــة	

بجامعتهــم،	وذلــك	عبــر	اســتعمالها	كدليــل	يقــدم	مجموعــة	مــن	البنــود	والقواعــد	العامــة	واألســئلة	الضروريــة	التــي	يجــب	معالجتهــا.

ويكمــن	إجمــال	البنــود	والقواعــد	العامــة	واألســئلة	الضروريــة	51	التــي	يجــب	تضمينهــا	فــي	»السياســة	المؤسســاتية	فــي	مجــال	الملكيــة	الفكريــة	
فــي	الجامعــة	المغربيــة«	فــي	ثالثــة	محــاور	أساســية	وهــي	:

http://iptl.ksu.edu.sa/ar/process-technology-transfer ٤٨

https://www.uaeu.ac.ae/ar/about/policies/research_and_sponsored_projects/pol_ro-ra_07_ar.pdf ٤٩

http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.html 5٠

http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.htmlhttp://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.html 51
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 حمایة المصلحة الوطنیة أو المصلحة العامة 4.2
ملكیة "الملكیة الفكریة"، بما في ذلك الملكیة الفكریة "السابقة" لدى المشاركین قبل بدایة مشروع  1.3

 والملكیة الفكریة "المستحدثة" المحتملة الناتجة عن التعاون.

3 . 
قواعد متعلقة 

 باألبحاث التعاونیة
  التعاقدیةواألبحاث 

 

مشاریع األبحاث المكتب أو البنیة الجامعیة المسؤولة عن تدبیر  �
 التي تتم برعایة خارجیة.

 عن االختراعات الناتجة عن أنشطة البحث التعاونیة.اإلفصاح  �
 قواعد حمایة المعطیات السریة. �
 استراتیجیات لحمایة التكنولوجیا الموجودة سابقا. �

مسؤولیات جمیع األطراف فیما  2.3
یتعلق بحمایة الملكیة الفكریة 

 وتمویلھا:وحفظھا واستبقاءھا 

 .تضارب المصالح المتعلقة بالبحث التعاوني والتعاقدي 3.3
 .تقاسم العائدات أو اإلیرادات 4.3
 اتفاقیات األبحاث التعاونیة والتعاقدیة. 5.3

 
ھذه  .نقترح صیاغة نموذجیة ل "سیاسة مؤسساتیة للملكیة الفكریة في الجامعة المغربیة"  1في الملحق رقم

 تأخذ بعین االعتبار اإلطار العام المغربي بحیثیاتھ القانونیة والتنظیمیة واالقتصادیة والثقافیة.السیاسة 
 
 TTOوشروط واختصاصات البنیة الجامعیة المكلفة بنقل التكنولوجیا  "الرابع: "دفتر تحمالت جزءال
 

یطلق علیھا و الشركاء االقتصادیینتدبیر العالقة مع جامعیة مكلفة ببنیات تتوفر أغلب الجامعات المغربیة على 
مھمتھا تثمین نتائج البحث العلمي عبر تشجیع وتطویر العالقة بین الجامعات والمقاوالت والنقل " وجیھةاسم "

جامعیة على أطر بشریة (أساتذة بنیات الالتكنولوجي إلى المحیط االجتماعي واالقتصادي. تتوفر ھذه ال
بالمقاوالت وتعریف ھذه األخیرة بمقدرات الجامعة لحل المشاكل التقنیة وإداریون) مھمتھم ربط الجامعة 

 .والتكنولوجیة للمقاوالت
 

معظم مؤسسات التعلیم العالي غیر التابعة للجامعات في وفضال عن "الوجیھات" الموجودة بالجامعات تتوفر 
 مصالح أو مراكز مھمتھا ربط الصلة بالمقاوالت.

 
فھو موضوع تمت دراستھ من طرف مجموعة  NTTOوطني لنقل التكنولوجیا  أما فیما یخص إنشاء "مكتب

من أصحاب المصلحة والفاعلین في المنظومة الوطنیة لالبتكار بالمغرب بتنسیق من المكتب المغربي للملكیة 
الصناعیة والتجاریة وذلك تحت مسمى "دراسة جدوى من أجل إنشاء مكتب تنظیمي لتثمین وتسویق نتائج 

 العلمي وتطویر االختراعات ".البحث 
 

إن إنشاء المكتب المذكور سیخلق حلقة وصل قویة ستمكن الشركات والقطاعات الصناعیة واإلنتاجیة من 
التعامل مع مؤسسة احترافیة قصد طلب خبرات أو البحث عن حلول عند الجامعات وفي نفس الوقت ستمكن 

ل التطویر التدریجي من أج NTTOالجامعات من نقل التكنولوجیا إلى النسیج االقتصادي مع االعتماد على 
 .TTOلقدرات مراكزھا 

 
نقترح مجموعة من التدابیر الالزمة لتفعیل عمل البنیات الجامعیة المكلفة بنقل التكنولوجیا  جزءالفي ھذا 

أخذ بعین االعتبار مستویات النضج المختلفة التي ی TTOالموجودة حالیا ونقترح كذلك "دفتر تحمالت" بنیة 
 یتضمن:لتكنولوجي والبنیات المكلفة بھ بالجامعات المغربیة وتعرفھا أنشطة النقل ا

 بیان المھمة واألھداف المسطرة للبنیة. �

 تجربة كل جامعة خالل السنوات األخیرة فیما یخص أنشطة وممارسات نقل التكنولوجیا. �
ھد نقترحھا تروم مواكبة مسئولي كل جامعة في جوبالتالي، فإن "السیاسة المؤسساتیة للملكیة الفكریة" التي 

تطویر السیاسة الخاصة بجامعتھم، وذلك عبر استعمالھا كدلیل یقدم مجموعة من البنود والقواعد العامة 
 واألسئلة الضروریة التي یجب معالجتھا.

 
ة المؤسساتیة في التي یجب تضمینھا في "السیاس 51ن إجمال البنود والقواعد العامة واألسئلة الضروریةمكوی

 مجال الملكیة الفكریة في الجامعة المغربیة" في ثالثة محاور أساسیة وھي :
 

  المحور الباب   التفاصیل

البنیة الجامعیة المكلفة بتدبیر"الملكیة الفكریة" وقد تكون بنیة  �
 مستقلة داخل الجامعة أو مدمجة في:  

 ؛البنیة الجامعیة المكلفة بنقل التكنولوجیا -
 مجمع االبتكار؛  -
 المقاولة؛–بنیة الوجیھة الجامعة -
 TISC"مركز المعلومات التكنولوجیة" العضو في شبكة  -

الجھة، داخل الجامعة،  1.1
المسؤولة عن حمایة 

 وتدبیر"الملكیة الفكریة":

1.  
القواعد العامة 
لتدبیر الملكیة 
  الفكریة بالجامعة

 محتملة.اإلفصاح عن أفكار جدیدة ذات مصلحة تجاریة  �
 إشكالیات سریة المعطیات. �
تقییم الملكیة الفكریة الحالیة وإجراء أبحاث عن وضعیة التقنیة  �

الصناعیة السابقة في مجال معین من البحوث والتي قد تؤثر 
 على حریة العمل .

  حفظ المعطیات والسجالت. �

مسؤولیات أصحاب المصالح  2.1
داخل الجامعة (الكلیة أو المدرسة 

مختبر البحث، فریق  أو المعھد،
الموظفون  البحث، المسؤولون،

 والطلبة فیما یتعلق ب:

 الموظفون (اإلداریون والتقنیون والتربویون والباحثون).  �
 طالب الجامعة (كل فئات الطالب: اإلجازة والماستر والدكتوراة). �
 .ن في مرحلة ما بعد الدكتوراهالباحثو �
 الباحثون الزائرون. �

تفاصیل ملكیة "الملكیة  3.1
الفكریة" ونتائج البحث التي أنتجتھا 

 مختلف الفئات المشتغلة بالجامعة 

 دور ومشاركة الطالب في البحث. �
 مجال اشتغال الباحثین واألساتذة لصالح مؤسسات األخرى. �
 الرعایة من أطراف خارجیة. �

لتعاون القواعد العامة ل 4.1
وتدبیر والشراكة مع أطراف أخرى 

 تضارب المصالح المختلفة مثل:

 التحفیزات المالیة (مثل المكافأات المالیة و تقاسم العائدات). �
 المزایا غیر المالیة (الترقي األكادیمي).ئد والفوا �
 المصالح االجتماعیة واالقتصادیة الوطنیة.  �

تحفیز ومكافأة الباحثین على  5.1
التزامھم ومساھمتھم في مجھود 

االبتكار ونقل التكنولوجیا والمعرفة 
 بصفة عامة 

حقوق النشر، ونشر نتائج البحوث (ھل تقبل المؤسسة أي تأخیر  �
 في المنشورات األكادیمیة؟)

مدى إمكانیات إطالع العموم (الولوج العام) على نتائج البحوث  �
 من المال العمومي. التي مولت

 نطاق أو مدى الولوج المفتوح إلى المنشورات البحثیة. �

 سیاسة التوزیع والنشر: 1.2

2. 
قواعد النشر والنقل 

 (الملكیة الفكریة)
 

 الترخیص باالستغالل. �
 تحویل أونقل الملكیة. �
 إنشاء شركات مبتدئة. �
 إنشاء شركات منبثقة.  �

الخیارات المتاحة  2.2
 یخص التسویق والمسؤولیات فیما

 توزیع و تقاسم الفوائد والمزایا مع مختلف أصحاب المصالح  3.2
																																																													
51 http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies/faqs/index.html 

فــي	الملحــق	رقــم1	نقتــرح	صياغــة	نموذجيــة	ل	»سياســة	مؤسســاتية	للملكيــة	الفكريــة	فــي	الجامعــة	المغربيــة«	.	هــذه	السياســة	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	
اإلطــار	العــام	المغربــي	بحيثياتــه	القانونيــة	والتنظيميــة	واالقتصاديــة	والثقافية.
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TTO الجزء الرابع: »دفتر تحمالت« وشروط واختصاصات البنية الجامعية المكلفة بنقل التكنولوجيا

تتوفــر	أغلــب	الجامعــات	المغربيــة	علــى	بنيــات	جامعيــة	مكلفــة	بتدبيــر	العالقــة	مــع	الشــركاء	االقتصادييــن	ويطلــق	عليهــا	اســم	»وجيهــة«	مهمتهــا	
تثميــن	نتائــج	البحــث	العلمــي	عبــر	تشــجيع	وتطويــر	العالقــة	بيــن	الجامعــات	والمقــاوالت	والنقــل	التكنولوجي	إلــى	المحيــط	االجتماعــي	واالقتصادي.	
تتوفــر	هــذه	البنيــات	الجامعيــة	علــى	أطــر	بشــرية	)أســاتذة	وإداريــون(	مهمتهــم	ربــط	الجامعــة	بالمقــاوالت	وتعريــف	هــذه	األخيــرة	بمقــدرات	الجامعــة	

لحــل	المشــاكل	التقنيــة	والتكنولوجيــة	للمقــاوالت.

وفضــال	عــن	»الوجيهــات«	الموجــودة	بالجامعــات	تتوفــر	فــي	معظــم	مؤسســات	التعليــم	العالــي	غيــر	التابعــة	للجامعــات	مصالــح	أو	مراكــز	مهمتهــا	
ربــط	الصلــة	بالمقــاوالت.

فهــو	موضــوع	تمــت	دراســته	مــن	طــرف	مجموعة	مــن	أصحــاب	المصلحــة	والفاعلين	 NTTO	التكنولوجيــا	لنقــل	وطنــي	»مكتــب	إنشــاء	يخــص	فيمــا	أمــا
فــي	المنظومــة	الوطنيــة	لالبتــكار	بالمغــرب	بتنســيق	مــن	المكتــب	المغربــي	للملكيــة	الصناعيــة	والتجاريــة	وذلــك	تحــت	مســمى	»دراســة	جــدوى	مــن	

أجــل	إنشــاء	مكتــب	تنظيمــي	لتثميــن	وتســويق	نتائــج	البحــث	العلمــي	وتطويــر	االختراعــات	».

إن	إنشــاء	المكتــب	المذكــور	ســيخلق	حلقــة	وصــل	قويــة	ســتمكن	الشــركات	والقطاعــات	الصناعيــة	واإلنتاجيــة	مــن	التعامــل	مــع	مؤسســة	احترافيــة	
قصــد	طلــب	خبــرات	أو	البحــث	عــن	حلــول	عنــد	الجامعــات	وفــي	نفــس	الوقــت	ســتمكن	الجامعــات	مــن	نقــل	التكنولوجيــا	إلــى	النســيج	االقتصــادي	

.TTO	مراكزهــا	لقــدرات	التدريجــي	التطويــر	أجــل	مــن	NTTO	علــى	االعتمــاد	مــع

فــي	هــذا	الجــزء	نقتــرح	مجموعــة	مــن	التدابيــر	الالزمــة	لتفعيــل	عمــل	البنيــات	الجامعيــة	المكلفــة	بنقــل	التكنولوجيــا	الموجــودة	حاليــا	ونقتــرح	كذلــك	
ــه	 ــة	ب ــات	المكلف ــل	التكنولوجــي	والبني ــا	أنشــطة	النق ــي	تعرفه ــة	الت ــار	مســتويات	النضــج	المختلف ــن	االعتب ــذ	بعي ــة	TTO	يأخ ــر	تحمــالت«	بني »دفت

ــة	ويتضمــن: بالجامعــات	المغربي

بيان	المهمة	واألهداف	المسطرة	للبنية.

	.TTO	بنية	واختصاصات	وأدوار	خدمات

الشروط	والمعايير	المرجعّية.

مكونات	بنية	TTO	والهيكلة	التنظيمية.	

1.4	-	المعوقات	التي	تحول	دون	تحقيق	النتائج	المرجوة	من	أنشطة	النقل	التكنولوجي

تعتبــر	اإلشــكاالت	المتعلقــة	بتدبيــر	المــوارد	الماليــة	بالجامعــة	المغربيــة	مــن	أهــم	التحديــات	التــي	يجــب	تجاوزهــا	لكســب	رهــان	االعتمــاد	علــى	البحــث	
العلمــي	كرافعــة	لالقتصــاد.	إن	صعوبــة	وبــطء	تدبيــر	المــوارد	الماليــة،	ســواء	الخاصــة	بالجامعــة	أو	تلــك	الــواردة	مــن	المقــاوالت	أو	مــن	مراكــز	البحــث	
الدوليــة،	تؤثــر	ســلبا	علــى	نتائــج	البحــث	العلمــي	ونتائــج	أنشــطة	النقــل	التكنولوجــي	واالبتــكار.	فعلــى	ســبيل	المثــال	ال	الحصــر،	لــم	تتمكــن	أي	جامعــة،	
الــذي	يخولهــا	إنشــاء	أو	المشــاركة	فــي	رأســمال	المقــاوالت	التــي	نتجــت	 رغــم	المجهــودات	المبذولــة،	مــن	تطبيــق	البنــد	7	مــن	القانــون	رقــم	1.000

عــن	أنشــطة	تثميــن	البحــث	العلمــي.		52

كمــا	أن	اإلطــار	القانونــي	للبنيــات	المذكــورة	يشــكل	أهــم	المعوقــات	التــي	تحــول	دون	تطويــر	أداءهــا،	حيــث	أن	تجربــة	البرنامــج	الوطنــي	لبنيــات	
»الوجيهــات	الجامعة–المقاولــة«	حقــق	نجاحــا	مقبــوال	فــي	فتــرة	االنطالقــة	األوليــة	التــي	تمــت	فــي	إطــار	شــراكة	دوليــة.	ورغــم	العمــل	المتواصــل	

لضمــان	اســتمرارية	هــذا	البرامــج	فــإن	غيــاب	إطــار	قانونــي	مالئــم	قــد	حــال	دون	مأسســة	هــذه	البنيــات	وبالتالــي	أدى	إلــى	تراجــع	االنجــازات.

ــة	 ــن	الجامع ــة	ومشــاريع	البحــث	التنمــوي	فــي	إطــار	الشــراكة	بي ــرة	الجامعي ــى	الخب ــب	عل ــاب	الطل ــا،	ضعــف	أو	غي ــو	جزئي ــا	يمكــن	تفســير،	ول كم
والقطــاع	الخــاص	بطبيعــة	النســيج	االقتصــادي	الــذي	يتكــون	معظمــه	مــن	المقــاوالت	الصغــرى	والمتوســطة.	هــذه	المقــاوالت	لهــا	اهتمــام	ضعيــف	

بموضــوع	االبتــكار	وال	تعتمــد	علــى	البحــث	العلمــي	مــن	أجــل	تطويــر	منتجاتهــا.	

5٢  توصيــات النــدوة الوطنيــة حــول البحــث العلمــي واالبتكارالمنظمــة بأكاديميــة المملكــة المغربيــة بالربــاط تحــت عنــوان » البحــث العلمــي  واالبتــكار: رافعــة للتنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٤االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٤االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٤االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٤االقتصاديــة واالجتماعيــة« فــي ٢٩ أبريــل ٢٠.٢٠1٤.
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2.4	-	التدابير	المقترحة	والالزمة	لتفعيل	عمل	البنيات	الجامعية	المكلفة	بنقل	التكنولوجيا	

إن	تفعيــل	عمــل	بنيــات	تثميــن	نتائــج	البحــث	العلمــي	وتطويــر	عمــل	البنيــات	المكلفــة	بنقــل	التكنولوجيــا،	يتطلــب	اعتمــاد	مجموعــة	مــن	التدابيــر،	يمكــن	
تجميعهــا	علــى	النحــو	التالــي:			53

ــا	وفــق	إطــار	 ــة	المكلفــة	بنقــل	التكنولوجي ــات	الجامعي ــى	ضــرورة	إنشــاء	البني ــد	مــن	الدراســات	إل ــة: أشــارت	العدي ــة والتنظيمي ــر القانوني التدابي
ــزات	 ــى	ممي ــة	تتوفــر	عل ــث	ان	هــذه	األطــر	القانوني ــات	أو	الشــركات،	حي ــى	شــكل	مؤسســات	مســتقلة	كالجمعي ــك	عل ــي	مــرن	وفعــال،	وذل قانون
ــج	البحــث	 ــن	نتائ ــة	وتلــك	المتعلقــة	بالمعامــالت	مــع	المقــاوالت	ســواء	فــي	مجــال	تثمي ــة	والمالي مهمــة	علــى	مســتوى	تبســيط	المســاطر	اإلداري
التنمــوي	أو	فــي	تســيير	مراكــز	حاضنــات	المقــاوالت	المبتكــرة.	كمــا	أنــه	يمكــن	مــن	تحفيــز	الباحــث	عبــر	تســريع	حصولــه	علــى	العوائــد	الماليــة	المترتبــة	

عــن	المشــاريع	المنجــزة.

التدابير اإلدارية والتسييرية	لضمان	حوكمة	جيدة	وذلك	من	خالل	التنسيق	بين	مختلف	المتدخلين	المعنيين:

ــات	 ــذه	البني ــل	ه ــة	لعم ــة	والتنظيمي ــروط	المادي ــر	الش ــم	وتوفي ــة	والدع ــا	المواكب ــة:	مهمته ــة	الوطني ــوكاالت	العمومي ــة	وال ــات	الوزاري -	القطاع
ــا. ــة	عمله ومتابع

-	المجالــس	الجهويــة:	مهمتهــا	المشــاركة	فــي	التمويــل	وفــي	توفيــر	الوعــاء	العقــاري	إلنشــاء	البنيــة	التحتيــة	المناســبة	وتحديــد	األولويــات	الجهويــة	
فــي	تناغــم	مــع	األولويــات	الوطنيــة.

-	هيئات	البحث	المختلفة	)التابعة	للجامعات	وغير	التابعة	لها(:	مهمتها	إقتراح	المشاريع	والحلول	والتكنولوجيات.

-	الشــركات	الصناعيــة:	دورهــا	االنخــراط	بتجربتهــا	فــي	تحديــد	الحاجيــات	ألجــل	تطويــر	تثميــن	نتائــج	البحــث	والعمــل	بشــكل	مباشــر	علــى	مشــاريع	البحــث	
والتطويــر	واالبتــكار	مــع	المختبــرات	وفــرق	البحث.

-	البنوك	ومؤسسات	التمويل	واالستثمار:	انخراطها	ضروري	ألن	هذه	البنيات	توفر	فرصا	لالستثمار	باعتبارها	مصدرا	لخلق	الثروة.

تدابيــر المواكبــة التقنيــة والدعــم المالــي علــى الصعيــد الوطنــي:	حيــث	مــن	الضــروري	وضــع	برامــج	للدعــم	التقنــي	والمــادي	تشــرف	عليهــا	
ــل	 ــة	بنق ــة	المكلف ــا	الجامعي ــات	بنياته ــد	خدم ــر	وتجوي ــن	تطوي ــا	م ــات	لتمكينه ــع	الجامع ــدي	م ــار	تعاق ــي	إط ــة	ف ــة	المختص ــلطات	الحكومي الس

التكنولوجيــا.

TTO	التكنولوجيا	بنقل	المكلفة	الجامعية	البنية	تحمالت«	»دفتر	-	3.4

3.4.1 - بيان المهمة واألهداف المسّطرة 

يمكــن	تفصيــل	األهــداف	العامــة	كاآلتــي،	وذلــك	حســب	مســتوى	االســتثمار	األولــي	المتوفــر	ومســتويات	النضــج	المختلفــة	التــي	تعرفهــا	أنشــطة	
النقــل	التكنولوجــي	بجامعــة	معينــة	:	

1( إنشــاء فضــاء مناســب وفعــال للتالقــي بيــن العــرض والطلــب فــي مجــال البحــث والتطويــر؛ فالجامعــة	مــن	جهــة	تقــدم	عرضــا	تكنولوجيــا	
ــر	مــوارد	ماليــة	إضافيــة	للجامعــة	 يدعــم	تنافســية	المقــاوالت	ويرفــع	مــن	مســتوى	القيمــة	المضافــة	فــي	إنتاجهــا؛	أمــا	المقاولــة	فتســاهم	بتوفي

وتوجــه	البحــث	لخدمــة	االقتصــاد.	هــذا	الفضــاء	يســمح	ب:

تثمين	العرض	الجامعي	المرتبط	بما	يلي:

-	موارد	بشرية	)باحثون	وطلبة(	مؤهلة	وذات	خبرة	عالية.

-	أبحاث	وخبرات	علمية	متميزة	على	المستوى	الجهوي	والوطني.

-	مختبرات	بحث	تغطي	مجاالت	ذات	أولوية	وأهمية	عاليتين	جهويا	أو	وطنيا.

ibid 5٣
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االستجابة	لحاجيات	المقاوالت	والنسيج	االقتصادي	بالجهة	الذي	يتميز	ب:

-	غياب	وحدات	بحث	وتطويرداخل	المقاوالت.

-	الحاجة	الى	الحصول	على	نتائج	فعالة	والمرور	لمرحلة	االنتاج	في	وقت	قصير.

تشــجع	علــى	النقــل	التكنولوجــي	وتســتكمل	الحلقــات	المفقــودة	فــي	سلســلة	قيمــة	االبتــكار	 2( إنشــاء منصــة تفاعــل بيــن الكفــاءات المختلفــة
وتمكــن	مــن	تحقيــق	النتائــج	التاليــة:

ــواد	 ــاج	م ــهل	إنت ــا	يس ــة	مم ــة	والمقاول ــن	الجامع ــات	بي ــاءات	والمعلوم ــال	ودوران	الكف ــز	انتق ــر	تحفي ــي	عب ــكار	التكنولوج ــل	االبت إطــالق	مسلس
ومشــروعات	مبتكــرة	.

جلب	المستثمرين	نتيجة	تطور	مقروئية	العرض	التكنولوجي	للجامعة	محليا	وجهويا	ودوليا.

تسهيل	النقل	التكنولوجي	بين	الجامعة	والمقاولة	عبر	تذليل	مختلف	العوائق	والمثبطات.

تنشــيط	وإعطــاء	ديناميــة	جديــدة	لسلســلة	قيمــة	االبتــكار	ممــا	يجعــل	الفائــدة	تعــم	علــى	المقاولــة	وكذلــك	الباحثيــن	عبــر	تثميــن	أنشــطتهم	البحثيــة	
واالعتــراف	بهــا	ومكافأتهــم	عليهــا.

تحفيز	خلق	مناصب	الشغل	ذات	قيمة	مضافة	عالية	لخريجي	الجامعة.	

إعادة	تموقع	الجامعة	كفاعل	مهم	في	النسيج	اإلقتصادي	واإلجتماعي.

تحسين	تنافسية	المقاوالت.

تأمين	و	تنويع	مصادر	تمويل	مشاريع	البحث	والتطوير.

المساهمة	في	تحديد	أولويات	البحث	جهويا	ووطنيا.

TTO 3.4.2 - الخدمات واألدوار المنتظرة من بنية

يمكن	استنباط	الخدمات	واألدوار	المنتظرة	من	البنية	الجامعية	المكلفة	بنقل	التكنولوجيا	TTO	انطالقا	من:

.TTO	لبنية	المسّطرة	واألهداف	المهمة	بيان

التدابير	المقترحة	والالزمة	لتفعيل	هذه	البنيات	وتجاوز	المعوقات	التي	تحول	دون	تحقيق	النتائج	المرجوة	من	أنشطة	النقل	التكنولوجي.

إضافة	إلى	ذلك	البد	من	استكشاف	مختلف	محاور	تطوير	األنشطة	االقتصادية	التي	تستطيع	بنية	TTO	العمل	عليها	وهي	كاآلتي:	

توفير	مصدر	عائدات	للجامعة	عبر	تثمين	البحث	العلمي:	

-	إنشاء	شراكات	بحثية	مع	عمالء	من	القطاعين	العام	والخاص.

-	إدارة	االبتكار	واإلنتاج	الصناعي	من	خالل	تأسيس	خدمات	توفرها	منصات	للتجارب	والتحاليل	التكنولوجية،	ومركز	لتصميم	النماذج	األولية.

-	العمــل	علــى	تحفيــز	الطلــب	علــى	خدمــات	منصــات	التجــارب	والتحاليــل	التكنولوجيــة	وتثميــن	القــدرات	واالمكانيــات	العلميــة	والتقنيــة	مــن	خــالل	
مكلــف	 TTO	بنيــة	داخــل	خــاص	قســم	علــى	التوفــر	يتطلــب	ممــا	)المقــاوالت(	االقتصادييــن	الشــركاء	عــن	ممنهــج	بشــكل	للبحــث	إراديــة	مقاربــة	تبنــي

بالتواصــل	والتســويق.

توفير	مصدر	للعائدات	ثابت	للجامعة	عبر	إنشاء	أنشطة	تجارية	إضافية:

-	إنشاء	حاضنة	مقاوالت	مبتكرة،	وبيع	خدمات	ما	قبل	اإلحتضان	وخالل	االحتضان	ومرحلة	ما	بعد	اإلحتضان.

-	إنشــاء	مشــتل	مقــاوالت	مبتكــرة:	يكــون	الهــدف	منــه	هــو	تمويــل	واكتســاب	مســاهمات	فــي	مشــاريع	تكنولوجيــة	واعــدة.	يجــب	تطويــر	النشــاط	
فــي	إتجــاه	توفيــر	حــد	أدنــى	مــن	عــدد	الشــركات	المشــاركة	فــي	فتــرة	محــددة	مــن	أجــل	ضمــان	الحصــول	علــى	دخــل	ثابــت	يحقــق	التــوازن	المالــي.
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وجهويا. محليا اإلقتصاديين الشركاء حاجيات لتلبية خصيصا المصممة والتدريب التكوين خدمات -

بعــد واالســتيراد التصديــر شــركات لمنتجــات المطابقــة شــهادات تقديــم مثــل بالمغــرب التقنيــة المراكــز تقدمهــا التــي بتلــك شــبيهة خدمــات تقديــم -
المختصــة. الجهــات مــن االعتمــادات علــى الحصــول

المالية: للعائدات محتملة أخرى مصادر

... الوطنية، والشركات الدولية، )المنظمات والدولي الوطني المستوى على والرعاية التبرعات مصادر مع إحترافي بشكل التعامل -

الدولي. الصعيد على والمشاتل والحاضنات البحوث مراكز شبكات في مؤثر بشكل االنخراط -

. المبتكرة المشاريع لدعم والبنوك االستثماري المال رأس وشركات األعمال مالئكة مع استراتيجية شراكات إنشاء -

فــي مبيــن هــو كمــا TTO التكنولوجيــا بنقــل المكلفــة الجامعيــة البنيــة مــن المنتظــرة واألدوار الخدمــات إجمــال نســتطيع ســبق، مــا علــى اســتنادا
الجامعــة. فــي التكنولوجيــا نقــل لعمليــة المقترحــة القيمــة سلســلة مراحــل لمختلــف وفقــا ترتيبهــا خــالل مــن وذلــك التالــي البيانــي الشــكل

الجامعة. في التكنولوجيا نقل لعملية المقترحة، القيمة، سلسلة مراحل مختلف خالل TTO من المنتظرة واألدوار الخدمات :4 رقم البياني الشكل

3.4.3 - الشروط والمعايير المرجعّية

TTO بنيــة إنشــاء يتوجــب وجــه، أحســن علــى وتنفيذهــا المهمــة بيــان فــي المحــددة األدوار ولعــب المســطرة والنتائــج األهــداف تحقيــق أجــل مــن
التاليــة: والمعاييــر الشــروط مــن لمجموعــة وفقــا جامعــة كل صعيــد علــى

التكنولوجي العلمــيوالتطويــر البحــث أولويات ومــع للجامعــة الفكريــة الملكيــة وسياســة رؤيــة مــع وااللتقائيــة االنســجام تحقيــق الحــرصعلــى
للجامعة.

المســؤولون ذلــك فــي بمــا - الموظفــون الجامعــة: فــي المصلحــة أصحــاب بيــن المحتملــة الخالفــات حــل يســهل ممــا العمــل أولويــات تفصيــل
ــات، والنقاب ــة والجهوي ــة المحلي والســلطات والخــاص ــام الع القطــاع ــن م والشــركاء ــة والطلب ــة الجامع ــس ومجل ــوزارات( )ال والمســاهمون -

المدنــي. والمجتمــع المنافســة، والجامعــات

االعتبــار بعيــن تأخــذ والتــي المتبنــاة التطويــر إســتراتيجية مــع يتماشــى أن يجــب TTO بنيــة قبــل مــن إدارتهــا تتــم التــي التحتيــة البنيــة تخطيــط
ــي. والوطن ــي المحل لالقتصــاد المســتقبلي التوجــه توقعــات

باحثين. مع بشراكة وتطوير بحث مشاريع على تعمل التي فرقها أو الشركات لتوطين مالئمة أماكن توفير

المقــاوالت بيــن التعــاون شــبكات تطويــر أجــل مــن المســتهدفة الشــركات احتياجــات مــع المتناغمــة والمرافــق الخدمــات مــن مجموعــة توفيــر
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ومراكــز	البحــث	الجامعيــة.

ــي	أنشــئت	فــي	 ــة	المرافــق	الت ــي	تمــت	تعبئتهــا	ونوعي ــي	والمهــارات	الت ــة	لنجــاح	المشــروع:	االســتثمار	األول ــة	المواتي ــة	الظــروف	األولي تهيئ
ــز	صــورة	الجامعــة	وإظهــار	جديتهــا	واحترافيتهــا.	 ــة	لتعزي ــة،	كلهــا	أمــور	ضروري البداي

إدارة	فعالة	لمختلف	المسؤولين	عن	التدبير	العملياتي	لألنشطة	المرتبطة	بنقل	التكنولوجيا.

تبني	مسطرة	إجرائية	شفافة	ودقيقة	لنقل	التكنولوجيا.

3.4.4 -  مكونات بنية TTO والهيكلة التنظيمية

TTO أ. مكونات بنية

)االســتثمار	األولــي	والموارد	البشــرية	التــي	تمت	تعبئتهــا	ونوعية	 TTO	بنيــة	إنشــاء	مشــروع	إلنجــاح	توفيرهــا	الجامعــة	تســتطيع	التــي	األوليــة	الظــروف
المرافــق	والبنيــة	التحتيــة	التــي	أنشــئت	فــي	البدايــة(	وطبيعــة	احتياجــات	النســيج	االقتصــادي	المحيــط	بالجامعــة	ومســتوى	تطــوره	التكنولوجــي	

.TTO	بنيــة	ستشــكل	التــي	والمكونــات	التنظيميــة	الهيكلــة	طبيعــة	علــى	كبيــر	بشــكل	تؤثــر	عوامــل	كلهــا

يمكــن	التمييــز	بيــن	ســيناريوهين،	وكل	جامعــة	تســتطيع	أن	تتبنــى	المقاربــة	التــي	تالءمهــا	انطالقــا	مــن	الســيناريو	األدنــى	صعــودا	إلــى	الســيناريو	
األقصــى:

السيناريو األقصى:	بنية	TTO	تدير	مجمعا	للتثمين	واالبتكار	بالجامعة	)النسخة	المطورة(.	ويتميز	ب:

-	استثمار	أولي	مهم	ومساهمة	فاعلة،	منذ	البداية،	للمقاوالت	وبعض	الممولين	المؤسساتيين	والخواص.	

-	تعبئة	مهمة	للموارد	البشرية	والمواهب	داخل	الجامعة	إلدارة	المنصات	التكنولوجية	.	

ــة	وإدارة	البحــث	 ــة	الفكري ــة	وإدارة	الملكي ــن	إدارة	الشــركات	التكنولوجي ــرة	فــي	ميادي -	اإلســتعانة	بمــوارد	بشــرية	فــي	إطــار	التعاقــد	ذات	خب
ــر. والتطوي

-	بنية	تحتية	تقنية	عامة:

-	تتميز	بالقرب	من	مركز	المدينة	ومرتبطة	برئاسة	الجامعة.

-	توفر	تجهيزات	عامة	)قاعات	للتكوين,	قاعة	للمحاضرات	واالجتماعات،	بنية	تحتية	لإلتصاالت،	مصلحة	عامة	لالستقبال(.

-	بنية	تحتية	تكنولوجية	متخصصة	وموجهة	لقطاعات	صناعية	أو	تكنولوجية	معينة:

-	منصــات	تجــارب	وتحاليــل	تكنولوجيــة	معتمــدة	)طبقــا	للتكنولوجيــات	المختــارة	كأولويــة(.	يجــب	ان	تكــون	االكثــر	تطــورا	مــن	أجل	جلــب	مقاوالت	
رائدة.

-	منصات	نمذجة.

-	فضاء	يوفر	أماكن	مالئمة	لتوطين	الشركات	أو	فرقها	التي	تعمل	على	مشاريع	بحث	وتطوير	بشراكة	مع	باحثين.

-	حاضنة	جامعية	للمقاوالت	المبتكرة.

-	مشتل	مقاوالت.

-	بنية	مكلفة	بإدارة	الملكية	الفكرية.

-	مصالــح	خدمــات	دعــم	وإســناد	واستشــارة:	تتكلــف	بتقديــم	خدمــات	التعاقــد	والتســويق	والمتابعــة	للمشــاريع	التشــاركية	وكذلــك	تدبيــر	
بالجامعــة. التكنولوجيــات	المطــورة	
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السيناريو األدنى: )النسخة األولية( ويتميز بالحذر والتشاؤم من عدم التجاوب الكافي من قبل المقاوالت:

- االعتمــاد علــى المختبــرات الموجــودة بالجامعــة دون الحاجــة إلــى إنشــاء بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة متخصصــة وموجهــة لقطاعــات صناعيــة أو 
تكنولوجيــة محــددة.

- عدم توفير فضاءات خاصة لتوطين الشركات.

- مصالح خدمات دعم وإسناد واستشارة: تقتصر على مواكبة الباحثين في أنشطتهم المتعلقة بالتثمين. 

ــات  ــل قاع ــة مث ــق الجامع ــتخدم مراف ــتقبال وتس ــة لالس ــب ومصلح ــض المكات ــاالت وبع ــة لإلتص ــة تحتي ــر بني ــدودة توف ــة مح ــة تقني ــة تحتي - بني
ــة . ــب الحاج ــات حس ــرات واالجتماع ــة المحاض ــن وقاع التكوي

- تشــرف علــى إدارة حاضنــة مقــاوالت مبتكــرة موجهــة للباحثيــن والطلبــة أو تنســق مــع إدارة الحاضنــة إذا كانــت علــى شــكل وحــدة مســتقلة 
بالجامعــة. 

- تشرف على إدارة مركز المعلومات التكنولوجي المتعلق ببراءات االختراع في الجامعات.

TTO ب. الهيكلة التنظيمية لبنية

ــر  ــا ســبق. وتعتب ــة المقترحــة يجــب أن تترجــم كل م ــة التنظيمي ــإن الهيكل ــة TTO ف كمــا هــو الشــأن بالنســبة للخدمــات واألدوار المنتظــرة مــن بني
ــة الحتضــان المقــاوالت  ــه التجــارب الســابقة )الشــبكة المغربي ــذي أكدت ــة TTO أهــم شــرط يجــب احترامــه وال ــة لبني ــة واإلداري االســتقاللية المالي
المبتكــرة والبرنامــج الوطنــي لبنيــات الوجيهــات الجامعة–المقاولــة(. هــذه االســتقاللية يمكــن تحقيقهــا عبــر تبنــي اإلطــار القانونــي للجمعيــات كمــا 

ــا. ســبق توضيحــه ســلفا أو كشــركة إذا تــم رفــع الحاجــز القانونــي الموجــود حالي

فيما يلي سنفصل األقطاب الثالث الكبرى لبنية TTO والمهام المرتبطة بكل منها:

يشرف على التنسيق العام لعمل البنية ويضطلع بمهام:  TTO قطب اإلدارة العامة لبنية

إدارة الشؤون اإلدارية والعامة )إدارة الموقع والبنية التحتية التقنية العامة(.

السكرتارية والمصلحة العامة لالستقبال.

إدارة الموارد البشرية )التوظيف والتدريب وتدبير المسارات المهنية...(.

إدارة الموارد المالية

- )المحاسبة ، الميزانية، تنويع وتكثيف مصادر التمويل...(.

- تتبع وإدارة العالقة مع الشركات المبتدئة والمنبثقة.  

إدارة الترويج لخدمات بنية TTO والتواصل والتسويق والعالقة مع المقاوالت. 

- ترويج الخدمات العلمية والتجارية التي توفرها الجامعة.

- تطوير وإدارة الوسائط المستعملة لإلعالم والتواصل وتنظيم الفعاليات.

. TTO تنظيم الفعاليات والندوات والحمالت التحسيسية واإلخبارية حول أنشطة بنية -
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قطب إدارة التثمين والملكية الفكرية:	وهو	متوجه	أكثر	نحو	المقاوالت	والمحيط	االجتماعي	واالقتصادي	يشكل	عام	ويتكّلف	ب:

تدبير	حاضنة	جامعية	للمقاوالت	المبتكرة.

تدبير	مشتل	مقاوالت.

إدارة	عقود	البحث	والتطوير	التشاركية	مع	المقاوالت.

-	تقديم	االبتكارات	لتمرعبر	مسلسل	اإلفصاح	والحماية	القانونية	في	أفق	تسجيل	براءات	االختراع.

-	تطوير	مقاوالت	مبتكرة	مبتدئة	ومنبثقة	ومشاريع	البحث	والتطوير	الصادرة	عن	الباحثين	بالجامعة.	

-	إدارة	عقود	الخدمات	التكنولوجية	)تحاليل	بالمختبرات،	إنجاز	نماذج	أولية	صناعية....(.

-	اليقظة	التكنولوجية.

تدبير	الملكية	الفكرية	وإدارة	محفظة	الترخيصات	باالستغالل.	

إدارة	التكوين	المستمر.	

وهــو	متوجــه	أكثــر	نحــو	الجامعــة	وعلــى	معرفــة	دقيقــة	باإلمكانيــات	والقــدرات	والخبــرات	العلميــة	والتكنولوجيــة	 قطــب إدارة البحــث والتطويــر:
المتوفــرة	بهــا،	ويضطلــع	بمهــام:	

تدبير	المنصات	التكنولوجية	المتخصصة	حسب	االولويات	المحددة	بكل	جامعة:

-	صيانة	اآلالت	وإنجاز	التجارب	والتحليالت	

-	تنفيذ	عقود	الخدمات	التكنولوجية	)تحاليل	بالمختبرات،	إنجاز	نماذج	أولية	صناعية....(.

إدارة	مركز	للنمذجة.

إدارة	العالقة	مع	مراكز	ومختبرات	وفرق	البحث.

الهيكل التنظيمي المقترح

ــاح	 ــي	تســتطيع	توفيرهــا	إلنج ــة	الت ــارات	كل	جامعــة	والظــروف	األولي ــا	الختي ــك	تبع ــا	وذل ــا	ومرن ــذي	نقترحــه	يبقــى	توجيهي ــكل	التنظيمــي	ال الهي
.TTO	ــة مشــروع	إنشــاء	بني
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الشكل	البياني	رقم	5:	الهيكلة	التنظيمية	المقترحة	لبنية	»TTO«	في	نسختها	القصوى	)باللونين	األزرق	و	البنفسجي(	و	نسختها	الدنيا	)	باللون	
البنفسجي	فقط(.
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الملحق	رقم	1:	نموذج	»سياسة	مؤسساتية	في	مجال	الملكية	الفكرية	في	الجامعة	المغربية«

»سياسة مؤسساتية للملكية الفكرية لجامعة/للمعهد /للمركز......................................«

للمعهــد   / لجامعــة  الفكريــة  للملكيــة  مؤسســاتية  »سياســة  جامعة/معهد/المركز......................................مشــروع	 مجلــس	 أقــر	
ــس	 ــاع	مجل ــي	اجتم ــم	......./	2017	ف ــت	رق ــك	تح ــفله	و	ذل ــرض	أس ــرة	الع ــوارد	بمذك ــور	ال ــق	التص ــز.........................................................«	وف / للمرك

الجامعة/المعهــد	/المركــز	رقــم	......	بتاريــخ	...../....../.........	برســم	واليــة	........./...........

جامعة	...................................................
سياسات البحث العلمي

سياسة مؤسساتية للملكية الفكرية بالجامعة:الموضوع
:رقم السياسة

مجلس	جامعة.........................................:تمت المصادقة  على السياسة من طرف
01 - 09 - 2017:تاريخ المصادقة على السياسة

01 - 10 - 2017:تاريخ بدء العمل بالسياسة
رئيس	جامعة.........................................:تم التوقيع على السياسة من طرف

01 - 10 - 2017:تاريخ آخر مراجعة
01 - 09 - 2019:تاريخ المراجعة القادم

1  من  12:عدد صفحات هذه السياسة
نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي:اإلدارة المسئولة

البنية	الجامعية	المكلفة	بتدبير«الملكية	الفكرية«،

IPO : البنية الجامعية المكلفة بتدبير »الملكية الفكرية« )ب.ج.م.ف(

الوثائق المرفقة بالسياسة المؤسساتية للملكية الفكرية بالجامعة:

مــن	أجــل	تســهيل	التطبيــق	العملــي	للسياســة	المؤسســاتية	للملكيــة	الفكريــة	يجــب	تطويــر	وصياغــة	مجموعــة	مــن	الوثائــق	واالســتمارات	واالتفاقيات	
النموذجيــة	التــي	تترجــم	اختيــارات	وتوجهــات	وخصوصيــات	كل	جامعة.

الوثائق	المذكورة	يجب	أن	تلحق	كجزء	من	السياسة	المؤسساتية	للملكية	الفكرية	بالجامعة.

فيما	يلي	نقترح	بعضا	من	الوثائق	الواجب	صياغتها	ونشير	إليها	في	نص	السياسة	كاألتي:	

نموذج	اتفاقية	بحث	تعاوني،	يتضمن	شروط	وأحكام	معتمدة	ويؤطر	التعامل	مع	االتفاقيات	مع	الغير.:نموذج	م.ف:رقم	01
نمــوذج	عــن	الموافقــة	الصريحــة	والمكتوبــة	لرئيــس	الجامعــة	والتــي	توضــح	أســباب	االســتثناء	فــي	الحــاالت	التــي	نموذج	م.ف:رقم	02

قــد	يكــون	مفيــدا	للجامعــة	عقــد	اتفاقيــات	بحثيــة	ال	تحتــرم	شــروط	أو	أحــكام	هــذه	السياســة	مــع	رعــاة	خارجييــن	
أو	الغيــر.

نمــوذج	طلــب	اســتعمال	مــوارد	الجامعــة	ومرافقهــا	وتجهيزاتهــا	وملكيتهــا	الفكريــة،	يتضمــن	أحــكام	معتمــدة	تحــدد	نموذج	م.ف:رقم	03
نســبة	توزيــع،	بيــن	الجامعــة	والطالــب،	ملكيــة	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	المنتجــة	مــن	طــرف	الطالــب	وذلــك	حســب	

نطــاق	اســتعمال	المــوارد	و	حجــم	الرســوم	التــي	أداهــا	الطالــب	كبــدل	لالســتعمال.
نموذج	اتفاق	إفصاح	سري	متاح	للباحثين.نموذج	م.ف:رقم	04
نموذج	الستمارة	اإلفصاح.نموذج	م.ف:رقم	05
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سياسة	مؤسساتية	للملكية	الفكرية		لجامعة...............................

مقدمة

ع	الجامعــة	األعمــال	المبتكــرة	للمخترعيــن،	كمــا	تشــجعهم	أيضــا	ًعلــى	جنــي	الفوائــد	االجتماعيــة	والماليــة	الختراعاتهــم.	هــذه	السياســة	تؤمــن	 ُتشــجِّ
حمايــة	المخترعيــن	وتوفــر	لهــم	الحمايــة	القانونيــة	للملكيــة	الفكريــة	لمخترعاتهــم.

تحدد	هذه	السياسة	واإلجراءات	الخاصة	بها	كل	ما	يتعلق	بالملكية	الفكرية	واستخدامها	في	الجامعة.

المادة األولى: تعريفات 

1.1.  الجامعة:	الجامعة	أو	معهد	األبحاث	أو	مركز	األبحاث

قــد	يكــون	مخترعــا	واحــدا	أو	فريقــا	مــن	المخترعيــن	قامــوا	باختــراع	أو	تأليــف	أو	كانــوا	بصــورة	أو	بأخــرى	مســؤولين	عــن	اســتحداث	 1.2.  المختــرع:
ــة	الفكرية. الملكي

منهــا.	وهــذا	يشــمل	 هــو	الشــخص	الــذي	يــزاول	أو	يســاهم	فــي	أنشــطة	البحــث		يعمــل	لــدى	الجامعــة	أو	ذلــك	الــذي	يتلقــى	أجــرًا 1.3. الباحــث:
أعضــاء	هيئــة	التدريــس	واإلدارييــن	والطلبــة،	مــع	مالحظــة	أن	الطلبــة	ليســوا	موظفيــن	لــدى	الجامعــة،	ولكــن	الطلبــة	الذيــن	يتقاضــون	مســتحقات	

جــراء	أنشــطتهم	البحثيــة	يتــم	معاملتهــم	كموظفيــن	ألغــراض	هــذه	السياســة.

ــة	 ــة،	أو	معرفــة	قابل ــة،	أســرار	تجاري ــع	ونشــر،	عالمــة	تجاري ــر،	عمــل	ذو	حقــوق	طب ــراع،	اكتشــاف،	تطوي ــي	أي	اخت ــة: تعن ــة الفكري 1.4. الملكي
ــا.	 ــة	به ــص	والحقــوق	ذات	الصل للترخي

تشــمل	الملكيــة	الفكريــة،	بشــكل	غيــر	حصــري،	علــى	أعمــال	فنيــة،	بيانــات،	نصــوص	ومــواد	تعليميــة،	اختبــارات،	نتائــج	األبحــاث،	كائنــات	حيــة،	خاليــا،	
فيروســات،	مــواد	بيولوجيــة	أخــرى،	جينــات	نباتيــة،	مركبــات	كيميائيــة،	وأطروحــات	علميــة.		)يمكــن	هنــا	تفصيــل	كل	المنتجــات	حســب	التخصصــات(

وقــد	توجــد	الملكيــة	الفكريــة	فــي	شــكل	كتابــي	أو	إلكترونــي،	وقــد	تكــون	علــى	شــكل	نــص،	وســائط	متعــددة،	برامــج	كمبيوتــر،	جــداول	بيانــات،	
قواعــد	بيانــات،	رســومات،	صــور	رقميــة،	تســجيالت	مرئيــة	وصوتيــة،	برامــج	إذاعيــة	أو	مرئيــة	حيــة،	أداء	مســرحي،	أعمــال	فنيــة،	مؤلفــات	موســيقية،	
إجــراءات	تنفيــذ	عمليــات،	أفــالم،	مقاطــع	أفــالم،	شــرائح،	رســوم،	شــفافيات،	وســائط	أخــرى	شــفهية	وبصريــة	مســاعدة	أو	أقــراص	مدمجــة.	)يمكــن	

هنــا	تفصيــل	كل	أشــكال	الملكيــة	الفكريــة	المتوفــرة	لــدى	الجامعــة(

1.5. الدخل اإلجمالي:	مجموع	المداخيل	النقدية	التي	تحصل	عليها	الجامعة	مقابل	نقل	حقوق	الملكية	الفكرية	إلى	طرف	ثالث.

ــة	 ــع	رســوم	التراخيــص	والمســتحقات	وأي	أمــوال	أخــرى	تحصــل	عليهــا	الجامعــة	نتيجــة	لتســويق	الملكي ــر	عــن	جمي 1.6. الدخــل الصافــي:	يعّب
الفكريــة	بعــد	خصــم	التكاليــف	والنفقــات	المباشــرة	التــي	تكبدتهــا	الجامعــة	فــي	ســبيل	حمايــة	الملكيــة	الفكريــة	وتطويرهــا	وصيانتهــا	وتســويقها	

ونقلهــا	)رســوم	التســجيل	ومصاريفــه	وأيــة	مصاريــف	قانونيــة	أخــرى(	مــن	الدخــل	اإلجمالــي.

1.7. محتــوى أو منتــج العمــل التعليمــي: عمــل	لــه	حقــوق	طبــع	ونشــر	ويتــم	تحضيــره	واســتعماله	كمــواد	تدريســية	فــي	األســالك	التعليميــة	
بالجامعــة.	ويشــمل	مــواد	تدريســية،	أطروحــات	ورســائل	طلبــة	الجامعــة،	دروس	مصممــة	للمواقــع	االلكترونيــة	والتعلــم	االلكترونــي	عــن	بعــد،	

برامــج	معلوماتيــة	مخصصــة	لدعــم	احتياجــات	منتــج	العمــل	التعليمــي	أو	مصممــة	لنشــر	نتائجــه.

فنيــًا،	أو	يــروم	نشــر	نتائــج	األبحــاث	األكاديميــة	أو	 منتــج	لــه	حقــوق	طبــع	ونشــر	يمثــل	إبداعــًا 1.8. منتــج العمــل اإلبداعــي والعلمــي والبحثــي:
الدراســات	العلميــة	وذلــك	لتمييــزه	عــن	منتــج	العمــل	التعليمــي.

وتشــمل	الكتــب،	واألطروحــات	ورســائل	الدراســات	العليــا،	والمقــاالت	العلميــة،	والقصائــد،	والمؤلفــات	الموســيقية	واألعمــال	الدراميــة،	واألعمــال	
اإليحائيــة	والتصويريــة،	وأعمــال	الرســم	والنحــت	أو	أي	أعمــال	أخــرى	فنيــة.

البنيــة	الجامعيــة	أو	الشــخص	أو	الجهــة	المختصــة	المعينــة	مــن	قبــل	الجامعــة	المكلفــة	بتدبير«الملكيــة	الفكريــة«	)ب.ج.م.ف(	 :IPO 1.8. مكتــب
أو	مــن	يمثلهــا.	

1.9. الغير:	كل	طرف	ثالث	خارج	عن	الجامعة	)جامعة	أخرى،	شركة،	منظمة	غير	حكومية...(	
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المادة الثانية:ً مجال تطبيق السياسة

2.1.	تخضع	لمقتضيات	هذه	السياسة	جميع	الملكيات	الفكرية	والحقوق	المرتبطة	بها	اعتبارا	من	تاريخ	صدورها.

2.2.	تطبــق	هــذه	السياســة	علــى	جميــع	الموظفيــن	العامليــن	بالجامعــة	والذيــن	التزمــوا	بعالقــة	قانونيــة	مــع	الجامعــة،	والتــي	بدورهــا	تفــرض	
عليهــم	التقيــد	بهــذه	السياســة.	وذلــك	وفقــا	ألحــكام	القانــون	أو	اتفــاق	جماعــي	أو	فــردي	)تأخــذ	االتفاقيــات	الفرديــة	شــكل	عقــود	العمــل	أو	
عقــود	التوظيــف(.	وكذلــك	تنطبــق	علــى	جميــع	األشــخاص	الذيــن	يتلقــون	تمويــال	أو	دعمــا	ماليــا	أو	مســتحقات	مــن	الجامعــة،	وجميــع	الطلبــة	

المســجلين	بغــض	النظــر	عــن	مصــدر	التمويــل	أو	الوضــع	الوظيفــي	فــي	الجامعــة.

ــح	مــع	 ــط	مســبقا	باتفــاق	صري ــر	ســارية	المفعــول	فــي	حــال	أن	الموظــف	كان	قــد	ارتب ــر	غي ــر	رجعــي	وتعتب ــة	بأث ــق	السياســة	الحالي 2.3.	ال	تطب
المؤسســة	والــذي	ينــص	علــى	خــالف	مــا	ُذكــر	فــي	هــذه	السياســة	قبــل	التاريــخ	الفعلــي	مــن	صدورهــا	أو	فــي	حــال	أن	المؤسســة	قــد	عقــدت	

مســبقا	ًاتفاقيــة	مــع	طــرف	ثالــث	بشــأن	الحقــوق	وااللتزامــات	المنصــوص	عليهــا	فــي	هــذه	السياســة.

المادة الثالثة:ً االتفاقيات والعقود المتعلقة بالوضع القانوني للباحث بالجامعة

3.1.	يقــوم	مكتــب	OPI	بالتأكــد	مــن	أن	عقــد	التوظيــف	أو	أي	اتفاقيــة	أخــرى	تنشــئ	أي	نــوع	مــن	أنــواع	العالقــات	الوظيفيــة	بيــن	الجامعــة	
والباحــث	تشــتمل	علــى	بنــد	خــاص	ينــص	علــى	أن	الباحــث	مقيــد	بالعمــل	ضمــن	نطــاق	هــذه	السياســة.

3.2.	على	طالب	الجامعة	أن	يوقعوا	على	اتفاقية	تلزمهم	بمضمون	هذه	السياسة	قبل	البدء	بأي	نشاط	بحثي.

3.3. على	الطلبة	الدكاترة	الملتحقين	حديثا	توقيع	اتفاقية	تلزمهم	بمضمون	هذه	السياسة	عند	التسجيل.

أن	يضمــن	بتنســيق	مــع	الجهــة	المصــرح	لهــا	بعقــد	االتفاقيــات	بالنيابــة	عــن	الجامعــة	بــأن	يتــم	توقيــع	اتفاقيــة	التــزام	 IPO	مكتــب	علــى	3.4. يجــب
بمضمــون	هــذه	السياســة	مــن	قبــل	الباحثيــن	غيــر	الموظفيــن	فــي	الجامعــة	ومــن	ضمنهــم	الباحثيــن	الزائريــن	وأيضــا	اتفاقيــة	تنــازل	فيمــا	يتعلــق	
بملكيــة	أي	مــن	الملكيــات	الفكريــة	التــي	قــد	تنتــج	أثنــاء	ممارســتهم	ألنشــطتهم	البحثيــة	والتــي	بدورهــا	ناشــئة	عــن	تعاونهــم	مــع	المؤسســة.	
ويجــب	توقيــع	هــذه	االتفاقيــات	قبــل	البــدء	بــأي	نشــاط	بحثــي	فــي	المؤسســة.	فــي	حالــة	الحاجــة	إلــى	ترتيبــات	خاصــة	تتوافــق	مــع	التزامــات	

ســابقة	للباحثيــن	الزائريــن	يتــم	تقييــم	هــذه	الترتيبــات	واتخــاذ	القــرارات	الالزمــة	لهــا	علــى	أســاس	كل	حالــة	علــى	حــدة.

 3.5. لتجنــب	أي	نزاعــات	بســبب	اتفاقيــة	مــا	قــد	تؤثــر	علــى	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	للجامعــة،	ال	يحــق	للباحــث	أن	يوقــع	أي	وثيقــة	أو	اتفــاق	
مــع	الغيــر	دون	الحصــول	علــى	موافقــة	خطيــة	مــن	مكتــب	IPO.	وال	يحــق	للجامعــة	أن	ترفــض	طلــب	الباحــث	فــي	حــال	كان	عملــه	مــع	الطــرف	
الثالــث	ال	يؤثــر	علــى	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	فــي	المؤسســة.	فــي	حــال	أن	وجــدت	وثيقــة	أو	اتفــاق	قــد	يؤثــران	علــى	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	

للجامعــة،	تقــوم	الجامعــة	بالتفــاوض	مــع	الطــرف	الثالــث	إلبــرام	اتفــاق	كمــا	هــو	موضــح	فــي	البنــد	»3.4«.

3.6.	الحقوق	وااللتزامات	المنصوص	عليها	في	هذه	السياسة	ال	تتأثر	في	حال	إنهاء	العمل	أو	الدراسة	في	الجامعة.

المادة الرابعة: الرعاة الخارجيين وعالقات التعاون مع الغير: األبحاث التعاونية و األبحاث والتعاقدية 

ــع	الشــروط	 ــد	جمي ــر،	يجــب	االتفــاق	وتحدي ــأي	عمــل	تعــاون	بحثــي	مــع	الغي ــدء	ب ــل	الب ــه	قب ــق	الباحــث	مســؤولية	ضمــان	أن 4.1. تقــع	علــى	عات
واألحــكام	الملزمــة	لهــذا	التعــاون	بشــكل	مكتــوب	مســبقا	)والــذي	سيشــار	إليــه	الحقــا	ًباســم	اتفاقيــة	البحــث(.	)نمــوذج	م.ف:رقــم	10	:	نمــوذج	

اتفاقيــة	بحــث	تعاونــي،	يتضمــن	شــروط	وأحــكام	معتمــدة	ويؤطــر	التعامــل	مــع	االتفاقيــات	مــع	الغيــر(

4.2. ال	يحــق	للباحــث	أن	يدخــل	فــي	»اتفاقيــة	بحــث«	مــع	الغيــر	بالنيابــة	عــن	الجامعــة	إال	بعــد	حصولــه	علــى	تصريــح	مــن	الجهــة	المصــرح	لهــا	
بعقــد	االتفاقيــات	بالنيابــة	عــن	الجامعــة.

قبــل	التوقيــع	علــى	»اتفاقيــة	بحــث«،	يجــب	تقديــم	نســخة	كاملــة	عــن	االتفاقيــة	المقترحــة	وجميــع	البيانــات	القانونيــة	األخــرى	المتعلقــة	بحقــوق	
الملكيــة	الفكريــة	للجامعــة	إلــى	الجهــة	المصــرح	لهــا	بعقــد	االتفاقيــات	بالنيابــة	عــن	الجامعــة	للحصــول	علــى	المشــورة	والموافقــة.

فــي	الحــاالت	التــي	قــد	يكــون	مفيــدا	للجامعــة	عقــد	اتفاقيــات	بحثيــة	التحتــرم	شــروط	أو	أحــكام	هــذه	السياســة	مــع	رعــاة	خارجييــن	أو	الغيــر،	 .4.3
تشــترط	الموافقــة	الصريحــة	والمكتوبــة	لرئيــس	الجامعــة	والتــي	توضــح	أســباب	االســتثناء	)نمــوذج	م.ف:رقم	20(.

4.4.	اعتمــادا	علــى	المســاهمات	النســبية	الفكريــة	والماليــة	لمفهــوم	الملكيــة	الفكريــة	المقدمــة	مــن	قبــل	المؤسســة	ومــن	قبــل	الغيــر،	قــد	
يكــون	مــن	المالئــم	أن	يحصــل	أحــد	األطــراف	علــى	حقــوق	ملكيــة	فكريــة	معينــة	و/أو	حصــة	فــي	العائــدات	الناتجــة	عــن	تســويقها.
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4.5. فــي	حالــة	عــدم	وجــود	اتفاقيــة	كمــا	هــو	محــدد	فــي	البنــد	»4.1«		األول	عندهــا	يتــم	إعتمــاد	سياســة	المؤسســة	لتوزيــع	حقــوق	الملكيــة	
الفكريــة	بيــن	األطــراف	المتعاونــة	فــي	نســب	تعكــس	نســبة	مســاهمة	كل	منهــم	فــي	إنشــاء	الملكيــة	الفكريــة.

4.6.	لتمكيــن	األطــراف	المتعاونــة	مــن	إقامــة	منهجيــة	لتوزيــع	النســب	كمــا	هــو	موضــح	فــي	البنــد	»4.5«	ولتجنــب	أي	نزاعــات	الحقــة،	فإنــه	
مــن	الموصــى	بــه	أن	يقــوم	األطــراف	المشــاركين	بتوثيــق	ســجالت	األنشــطة	البحثيــة	المطبقــة	بشــكل	منتظــم	موقــع	عليهــا	مــن	قبــل	جميــع	

األطــراف	المعنيــة.

4.7. يجب	على	االتفاقية	المبرمة	والموضحة	في	البند	»4.1«	أن	تتضمن	أحكاما	تتعلق	بما	يلي:	

1-	وجوب	مراعاة	حقوق	الملكية	الفكرية	والحقوق	المرتبطة	بها	الموجودة	مسبقا	في	الجامعة.	)خلفية	الملكية	الفكرية(

2-	تحديــد	مقدمــات	الملكيــة	الفكريــة	والحقــوق	المتعلقــة	بهــا	)أمثلــة	عــن	األحــكام	المطلوبــة:	مــن	هــو	الطــرف	المســؤول	عــن	تقديــم	طلــب	
ــة	 ــة	الفكري ــاري	للملكي ــة،	شــروط	االســتغالل	التج ــة	الفكري ــة	الملكي ــات	وصيان ــم	الطلب ــف	رســوم	تقدي ــزام	بتقاســم	نســب	تكالي ــة،	االلت الحماي

ــرادات	الناجمــة	عــن	تســويق	الملكيــة	الفكريــة(	 باإلضافــة	إلــى	تقاســم	اإلي

3-	متطلبات	حماية	المعطيات	السرية

4-	شروط	اإلفصاح	العام.

المادة الخامسة: ملكية »الملكية الفكرية«

5.1. الباحث التابع للجامعة: 

 5.1.1.-	جميــع	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	التــي	مــن	إنتــاج	أو	صنــع	أو	إبــداع	الباحثيــن	فــي	الجامعــة	أثنــاء	أداء	واجبهــم	الوظيفــي	تعتبــر	بشــكل	
عــام	ملــكا	للجامعــة	تلقائيــًا.

ــوارد	 ــى	م ــر	عل ــاد	بشــكل	كبي ــاد	باالعتم ــي	المعت ــه	الوظيف ــارج	نطــاق	عمل ــة	خ ــة	فكري ــة	لملكي ــع	للجامع ــاج	باحــث	تاب ــال	إنت ــي	ح 5.1.2.-	ف
الجامعــة	عندهــا	يعتبــر	الموظــف	موافــق	مســبقا	علــى	نقــل	بعــض	حقــوق	هــذه	الملكيــة	الفكريــة	للمؤسســة	كتعويــض	علــى	اســتخدام	مواردها.	

)اســتخدام	المكتبــة	والمرافــق	العامــة	واالســتخدام	العرضــي	لألجهــزة	المكتبيــة	ال	يعتبــر	اســتخداما	كبيــرا	لمــوارد	المؤسســة(.

ــى	 ــة	عل ــة	أو	المبني ــم	إنشــاؤها	فــي	ســياق	األبحــاث	الممول ــي	يت ــى	النحــو	المذكــور	فــي	الفقــرة	)5.1.1.(	والت ــة	عل ــة	الفكري 5.1.3.- الملكي
اتفــاق	مــع	الغيــر،	تعــود	ملكيتهــا	بشــكل	مبدئــي	إلــى	الجامعــة،	وبعــد	ذلــك	يتــم	تحديــد	المالــك	النهائــي	وفقــا	لشــروط	االتفاقيــات	الموضحــة	

فــي	المــادة	الرابعــة	مــن	هــذه	السياســة.

5.2. الباحثون المشاركون في أنشطة بحثية في مؤسسات أخرى:

تخضــع	الحقــوق	المتعلقــة	بالملكيــة	الفكريــة	التــي	تــم	إنشــاؤها	خــالل	زيــارة	أكاديميــة	مــن	قبــل	باحــث	تابــع	للجامعــة	لمؤسســة	أخــرى	إلــى	
أحــكام	االتفاقيــة	المنعقــدة	بيــن	المؤسســتين	وفقــا	للبنــد	)3.5(.	فــي	حــال	أن	الملكيــة	الفكريــة	الناتجــة	فــي	المؤسســة	المضيفــة	ال	تؤثــر	علــى	
حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	للمؤسســة	األصــل،	عندهــا	تنتمــي	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	للمؤسســة	المضيفــة،	مــا	لــم	ينــص	االتفــاق	علــى	خــالف	

ذلــك.

5.3. غير الموظفين:

يجــب	علــى	الباحثيــن	الزائريــن	نقــل	أي	ملكيــة	فكريــة	قــد	تنتــج	فــي	ســياق	أنشــطتهم	البحثيــة	والناشــئة	فــي	اطــار	تعاونهــم	مــع	الجامعــة	لصالــح	
الجامعــة	ويتــم	التعامــل	معهــم	كمــا	لــو	أنهــم	موظفيــن	فــي	الجامعــة	ألغــراض	هــذه	السياســة.

 5.4. الطالب:

يعتبــر	الطلبــة	الذيــن	ال	يعملــون	كموظفيــن	فــي	المؤسســة	مالكيــن	للملكيــة	الفكريــة	والحقــوق	المرتبطــة	بهــا	فــي	حــال	إبداعهــم	لهــا	 -.5.4.1
ضمــن	إطــار	دراســتهم	فــي	المؤسســة.	ولكــن	هنــاك	حــاالت	تعتبــر	اســتثناء	مــن	هــذه	القاعــدة	وهــي	كالتالــي	:

5.4.1.1.- إذا	كان	الطالــب	مســتفيدا	مــن	منحــة	دراســية	ممولــة	مــن	قبــل	الغيــر	بموجــب	اتفاقيــة	منفصلــة	والتــي	تنــص	علــى	أحقيــة	الطــرف	
الممــول	بامتــالك	الملكيــة	الفكريــة	الناتجــة	عــن	فتــرة	دراســته	ضمــن	إطــار	هــذه	المنحــة،	فعلــى	الطالــب	الموافقــة	علــى	أنــه	وبشــكل	مبدئــي	
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ــود لبن ــا وفق ــة الفكري ــة الملكي لهــذه ــي النهائ ــك المال ــد تحدي ــم يت ــم ث ومــن الجامعــة ــى إل تعــود ــا آنف المذكــورة ــة الفكري ــة الملكي ــة ملكي
الثالــث. الطــرف مــع المبرمــة االتفاقيــة

مــع بحثيــة اتفاقيــة اطــار ضمــن أو ثالــث طــرف قبــل مــن ممــول بحــث خــالل مــن طــالب قبــل مــن المبتدعــة الفكريــة الملكيــة إن -.5.4.1.2
مــع المبرمــة االتفاقيــة لبنــود وفقــا الملكيــة لهــذه النهائــي المالــك تحديــد يتــم ثــم ومــن للجامعــة مبدئــي بشــكل ملكيتهــا تعــود ثالــث طــرف

الثالــث. الطــرف

ــط مرتب واســع نطــاق ــى عل الجامعــة مــوارد مــن وغيرهــا ــة الفكري ــا وملكيته وتجهيزاتهــا المؤسســة مرافــق ــب الطال اســتخدم إذا -.5.4.1.3
مــنطرف والموقــع الجامعــة مــوارد اســتعمال فــيطلــب الــواردة الشــروط إلــى االحتــكام يتــم حينئــذ الفكريــة، الملكيــة البحثــيإلنتــاج بنشــاطه
معتمــدة أحــكام يتضمــن الفكريــة، وملكيتهــا وتجهيزاتهــا ومرافقهــا الجامعــة مــوارد اســتعمال طلــب نمــوذج :30 م.ف:رقــم )نمــوذج الطالــب.
اســتعمال نطــاق حســب ــك وذل ــب الطال طــرف مــن المنتجــة ــة الفكري ــة الملكي حقــوق ــة ملكي ــب، والطال الجامعــة ــن بي ــع، توزي نســبة تحــدد

لالســتعمال(. كبــدل الطالــب أداهــا التــي الرســوم وحجــم المــوارد

جميــع امتــالك فــي أحقيتهــا علــى الجامعــة مــوارد اســتعمال طلــب نمــوذج فــي تأكــد أن التوجــه، هــذا اختــارت إذا للجامعــة، يحــق -.5.4.1.4
علــى مســبقا موافقــا الطالــب يصيــر وبالتالــي العليــا. الداراســات طــالب و الخريجيــن قبــل مــن المطبقــة األبحــاث عــن الناتجــة الفكريــة الملكيــات

ذالــك. طلبــه بعــد مواردهــا اســتخدام عــن لهــا كتعويــض للجامعــة الفكريــة الملكيــة هــذه حقــوق ملكيــة نقــل

الحقــوق نفــس منحهــم يتــم وعندئــذ الجامعــة لصالــح قبلهــم مــن المبتدعــة الفكريــة الملكيــات حقــوق لتســجيل الخيــار الطــالب منــح 5.4.2.- يتــم
ــاع إتب الطــالب ــى عل يجــب ــاالت الح هــذه وفــي السياســة. هــذه فــي ــن المبي ــو النح ــى عل المؤسســة ــي ف موظــف ــرع مخت ألي المعطــاة

السياســة. هــذه فــي عليهــا المنصــوص اإلجــراءات

التــي وخاصــة والتأليــف النشــر حقــوق الجامعــة. مــوارد اســتخدام عــن النظــر بغــض ذاتــه بحــد للمؤلــف تعــود والتأليــف النشــر حقــوق جميــع .5.5
ثالــث طــرف مــع اتفاقيــة اطــار ضمــن أو ثالــث طــرف قبــل مــن ممــول ببحــث القيــام خــالل تطوريهــا تــم التــي أو المؤسســة مــن بتكليــف تمــت

االتفاقيــات. هــذه أحــكام االعتبــار بعيــن يؤخــذ حيــث آنفــا ذكــر مــا علــى اســتثناء تشــكل

إخطــار عليهــا عندهــا اســتغاللها، علــى القــدرة لديهــا يكــن لــم أو بهــا طالبــت التــي الفكريــة الملكيــة اســتغالل عــدم الجامعــة قــررت 5.6. إذا
يحــول قــد فعــل أي إهمــال أو فعــل أي علــى الجامعــة إقــدام مــن األقــل علــى شــهر قبــل يتــم أن يجــب اإلخطــار هــذا الفــور، علــى المخترع)يــن(
الصلــة، ذات الفكريــة الملكيــة واكتســابحقــوق تحصيــل فــي الخيــار للمختــرع يكــون الحالــة فــيهــذه للحمايــة. الفكريــة الملكيــة اكتســاب دون
نفقــات يعــادل حــد إلــى الفكريــة الملكيــة لهــذه الالحــق االســتغالل عــن الناتجــة األربــاح مــن بقســم بالمطالبــة الجامعــة تقــوم قــد ذلــك ومــع
وغيــر مأجــور غيــر دائــم بترخيــص أيضــا الجامعــة تطالــب وقــد الفكريــة الملكيــة هــذه وتســويق حمايــة ســبيل فــي إنفاقهــا تــم التــي الجامعــة
ومحــددة معينــة بنســبة المطالبــة للجامعــة أيضــا يحــق ترخيصــه. إعــادة فــي الحــق ودون التجــاري لإلســتغالل صالــح وغيــر بحثيــة ألهــداف حصــري
للجامعــة يحــق ال المختــرع. قبــل مــن الفكريــة الملكيــة تســويق عــن الناجمــة الصافيــة األربــاح مــن )٪02 و 5 بيــن النســبة هــذه تكــون مــا )عــادة
االســتغالل تأخيــر بحــق تحتفــظ أن لهــا ذلــك مــن الرغــم وعلــى للمختــرع الفكريــة الملكيــة حقــوق عــن التنــازل تؤخــر أو ســبب بــدون تمتنــع بــأن

ذلــك. فعــل صالحهــا فــي يكــون عندمــا التجــاري

مكتــب إلــى األول المقــام فــي تقديمهــا يجــب ثالــث طــرف ألي أو للمختــرع الجامعــة مــن الفكريــة الملكيــة حقــوق مــن أي نقــل طلبــات .5.7
.IPO

المادة السادسة: تضارب المصالح والسرية

التعليــم ســبيل فــي يكــون أن يجــب الجامعــة فــي كموظــف الفكريــة ومســاهماته ووقتــه جهــده تكريــس فــي للباحــث الرئيســي 6.1. االلتــزام
الجامعــة. لهــذه األكاديميــة والبرامــج والبحــث

هــذه تجــاه أو الجامعــة تجــاه ــه التزامات مــع تتعــارض ال ــة ثالث أطــراف مــع ــه اتفاقيات ــأن ب ضمــان مســؤولية باحــث كل ــق عات ــى عل تقــع .6.2
أطــراف مــع المبرمــة األخــرى البحثيــة الخدمــات واتفاقيــات الخاصــة االستشــارات علــى الخصــوص وجــه علــى الحكــم هــذا ويســري السياســة.
أن عليــه ويجــب معهــم يتعاقــد الذيــن األطــراف أو لألشــخاص الجامعــة تجــاه وواجباتــه التزاماتــه تــام بشــكل يوضــح أن باحــث كل علــى ثالثــة.

السياســة. هــذه مــن بنســخة يزودهــم

الوقائــع أو المعلومــات أيمــن أن األمــور جملــة ومــن السياســة هــذه بنــود فــي الجامعــة. أعمــال علــىســرية الحفــاظ الباحثيــن علــى يجــب .6.3
مــن اســتغاللها أو حيازتهــا أو عنهــا العلنــي الكشــف يــؤدي قــد والتــي الجامعــة فــي أجريــت التــي باألبحــاث المتعلقــة البيانــات أو الحلــول أو
كل اعتبــار فيجــب للخطــر الســوق مصالــح أو االقتصاديــة أو الماليــة شــرعيتها تعــرض أو للجامعــة ضــرر إلــى بذلــك لهــم مصــرح غيــر أشــخاص قبــل
أو التعامــل عنــد الســرية هــذه علــى للحفــاظ التامــة والعنايــة الحــذر توخــي الباحثيــن علــى يجــب ســبق مــا
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التواصــل	مــع		أطــراف	ثالثــة.)	نمــوذج	م.ف:رقــم	40:	نمــوذج	اتفــاق	إفصــاح	ســري	متــاح	للباحثيــن.(

.IPO	مكتب	باستشارة	الباحثون	ينصح	السرية،	بمفهوم	تتعلق	إشكاالت	أو	المصالح	في	تضارب	أي	بوجود	الشك	حال	6.4. في

مــن	أجــل	الوصــول	إلــى	 IPO	مكتــب	إلــى	المصالــح	فــي	تضــارب	وجــود	احتماليــة	أو	وجــود	عــن	فــوري	بشــكل	اإلبــالغ	الباحثيــن	علــى	يجــب .6.5
حــل	يرضــي	كل	األطــراف	المعنيــة.

المادة السابعة: التحديد واإلفصاح وتسويق الملكية الفكرية

تشــجع	الجامعــة	الباحثيــن	علــى	تحديــد	نتائــج	البحــوث	التــي	تحمــل	قيمــة	تســويقية	محتملــة	والتــي	مــن	شــأنها	أن	تعــزز	ســمعة	الجامعــة	مــن	 .7.1
خــالل	تقديــم	هــذه	النتائــج	لالســتخدام	والمنفعــة	العامــة.

7.2.	تقــع	علــى	عاتــق	مكتــب	OPI	مســؤولية	حمايــة	وتســويق	الملكيــة	الفكريــة	للجامعــة.	ومــع	هــذا	يجــب	علــى	الجامعــة	استشــارة	المختــرع	
فــي	كل	مرحلــة	مــن	مراحــل	العمليــة.

علــى	الباحثيــن	تقديــم	جميــع	مســودات	المنشــورات	التــي	تحمــل	نتائــح	علميــة	بشــكل	مكتــوب	لرئيــس	الوحــدة	المعنيــة	بهــذه	األبحــاث	قبــل	 .7.3
نشــرها.	وعليهــم	اإلقــرار	بشــكل	خطــي	أنــه	إلــى	أقصــى	معرفتهــم	هــذه	المنشــورات	التحتــوي	علــى	أي	نتائــج	قابلــة	للحمايــة	أو	مــن	الممكــن	

اســتغاللها	بــأي	شــكل	مــن	األشــكال.

7.4.	جميــع	الباحثيــن	بمــا	فيهــم	الباحثــون	الزائــرون	ملزمــون	بالكشــف	عــن	جميــع	الملكيــات	الفكريــة	فــي	نطــاق	المــادة	الخامســة	المتعلقــة	
.IPO	لمكتــب	الفكريــة«	ــة بملكيــة	»الملكي

بمــا	أن	الحمايــة	والتســويق	الناجــح	للملكيــة	الفكريــة	تعتمــد	علــى	اإلدارة	الفوريــة	والفعالــة،	يتعيــن	علــى	المخترعيــن	الكشــف	عــن	أي	مــن	 .7.6
الملكيــات	الفكريــة	القابلــة	لالســتغالل	فورعلمهــم	بهــا.	يتــم	الكشــف	عــن	هــذه	الملكيــات	الفكريــة	مــن	خــالل	مــأل	اســتمارة	إفصــاح	عــن	ملكيــة	

فكريــة	متاحــة	للباحثيــن	مــن	قبــل	مكتــب	IPO.)	نمــوذج	م.ف:رقــم	50:	نمــوذج	الســتمارة	اإلفصــاح(

يجــب	علــى	المخترعيــن	اإلفصــاح	بالكامــل	عــن	األنشــطة	البحثيــة	والنتائــج	ذات	الصلــة	بالملكيــة	الفكريــة	وتقديــم	المعلومــات	عــن	أنفســهم،	 .7.7
ــة	 ــن	الملكي ــم	شــرح	مفصــل	ع ــا.	يجــب	تقدي ــم	إنشــاؤها	ضمنه ــي	ت ــة	والظــروف	الت ــة	الفكري والســيما	نســبة	مســاهمتهم	فــي	إنشــاء	الملكي

الفكريــة	بشــكل	يثبــت	أن	النشــاط	إبداعــي	ومبتكــر	وكذلــك	قابــل	للتطبيــق	الصناعــي	وواضــح	ومفهــوم	لشــخص	مــن	أهــل	المهنــة.

فــي	حــال	أن	اســتمارة	اإلفصــاح	ناقصــة،	قــد	يتــم	إرســال	االســتمارة	مــرة	أخــرى	إلــى	المختــرع	للحصــول	علــى	معلومــات	إضافيــة.	يعتبــر	تاريــخ	 .7.8
الكشــف	الكامــل	موقعــا	مــن	جميــع	المخترعيــن. IPO	مكتــب	فيــه	يتلقــى	الــذي	اليــوم	هــو	الكشــف

إذا	كان	لــدى	المختــرع	أدنــى	شــك	أن	الملكيــة	الفكريــة	قــد	تنــدرج	ضمــن	نطــاق	المــادة	الخامســة،	أو	أنهــا	قابلــة	لالســتغالل	التجــاري	عندهــا	 .7.9
للدراســة	قبــل	اإلفصــاح	العــام	عــن	الملكيــة	الفكريــة. IPO	لمكتــب	الفكريــة	الملكيــة	عــن	كشــف	تقديــم	عليــه

7.01. اإلفصــاح	المبكــر	عــن	الملكيــة	الفكريــة	قــد	يضــر	بحمايتهــا	واحتمــال	تســويقها.	ولتجنــب	أي	خســارة	مــن	الفوائــد	المحتملــة	علــى	الباحثيــن	
ــة	علــى	 ــار	المترتب ــار	اآلث ــن	االعتب ــة	والتطويــر	واألخــذ	بعي ــة	التنمي ــة	فــي	وقــت	مبكــر	خــالل	عملي ــة	الفكري ــد	الملكي ــة	لتحدي ــذل	جهــود	معقول ب

الكشــف	العلنــي	لهــا.

7.11.	بعد	اإلفصاح	الكامل	عن	المعلومات	ذات	الصلة	باالختراع	على	مكتب	IPO	تسجيل	الملكية	الفكرية	في	السجالت	الرسمية.

بالتأكــد	مــن	وجــود	أي	اتفاقيــات	تشــارك	بحقــوق	الملكيــة	الفكريــة	وغيرهــا	مــن	االلتزامــات	التــي	تتعــارض	مــع	أحــكام	 IPO	مكتــب	يقــوم .7.12
هــذه	السياســة.	بعــض	األحــكام	فــي	اتفاقيــات	البحــوث	قــد	تتطلــب	التنــازل	عــن	بعــض	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	بشــكل	كلــي	أو	جزئــي.	فــي	

حــال	التنــازل	يجــب	تحديــد	إجــراءات	حمايــة	وتســويق	للملكيــة	الفكريــة	باتفاقيــة	منفصلــة	تنعقــد	بيــن	الجامعــة	والجهــات	المعنيــة	األخــرى.

في	جميع	الحاالت	األخرى	فإن	عملية	حماية	وتسويق	الملكية	الفكرية	تخضع	لإلجراءات	المنصوص	عليها	في	هذه	السياسة.

7.13. يتوجــب	علــى	مكتــب	IPO	إخطــار	رئيــس	الوحــدة	المعنيــة	بهــذه	األبحــاث	بجميــع	إفصاحــات	االختراعــات.	وهــذا	اإلشــعار	يجــب	أن	يتضمــن	
ملخــص	قصيــر	حــول	ماهيــة	الملكيــة	الفكريــة	المبتدعــة	وأســماء	المخترعيــن.

7.14.	بعــد	تاريــخ	اإلفصــاح،	علــى	مكتــب	IPO	البــدء	بعمليــة	تقييــم	الملكيــة	الفكريــة.	كخطــوة	أولــى	يجــب	القيــام	بعمليــة	تقييــم	مســبق	مــن	
أجــل	تحديــد	أي	عقبــات	أساســية	والتــي	مــن	شــأنها	أن	تعيــق	حمايــة	وتســويق	الملكيــة	الفكريــة	وبنــاءًا	علــى	نتائــج	هــذا	التقييــم	المســبق	يتــم	
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كتابــة	التوصيــات	فيمــا	إذا	كان	يجــب	حمايــة	وتســويق	هــذه	الملكيــات	الفكريــة	وتحــال	هــذه	التوصيــات	إلــى	الشــخص	أو	اللجنــة	المعنييــن	إلتخــاذ	
القــرار	النهائــي	بالنيابــة	عــن	الجامعــة.	هــذه	التوصيــات	تجــب	إحالتهــا	خــالل	...	أيــام	مــن	تاريــخ	اإلفصــاح.	والقــرار	النهائــي	يجــب	أن	يؤخــذ	خــالل	...	

أيــام	مــن	تاريــخ	اإلفصــاح.

7.15.	يجــب	إعــالم	المخترع)يــن(	بشــكل	مكتــوب	بالقــرار	النهائــي	خــالل	...	أيــام	مــن	تاريــخ	أخــذ	القــرار.إذا	قــررت	الجامعــة	عــدم	تســويق	الملكيــة	
الفكريــة	المقدمــة،	عندهــا	يتــم	أخــذ	اإلجــراءات	المنصــوص	عليهــا	فــي	البنــد	»5.6«	.

7.16. علــى	مكتــب	IPO	إجــراء	تقييــم	كامــل	للملكيــة	الفكريــة	وتقديمــه	مــع	إيــالء	اهتمــام	خــاص	بالطــرق	الممكنــة	لحمايــة	الملكيــة	الفكريــة	
والفــرص	التجاريــة	المحتملــة.

ــراء	المتخصصيــن	 ــراءات	االختراعــات	أو	الخب 7.17.	ينبغــي	علــى	المخترع)يــن(	التعــاون	بشــكل	وثيــق	مــع	مكتــب	IPO	ومــع	أي	مــن	محاميــي	ب
المتعاونيــن	مــع	الجامعــة.	يطلــب	مــن	المخترع)يــن(	تقديــم	المســاعدة	علــى	قــدر	اإلمــكان	مــن	أجــل	حمايــة	وتســويق	الملكيــة	الفكريــة	مــن	خــالل	

توفيــر	المعلومــات	المطلوبــة	وحضــور	االجتماعــات	وتقديــم	المشــورة	بشــأن	المزيــد	مــن	التطويــر	للملكيــة	الفكريــة.

7.18. علــى	مكتــب	IPO	الشــروع	فــي	إجــراءات	تحصيــل	الحمايــة	القانونيــة	للملكيــة	الفكريــة	خــالل	فتــرة	زمنيــة	معقولــة	وإذا	دعــت	الحاجــة	
يجــب	عليــه	متابعــة	اإلجــراءات	وبــذل	الجهــد	والعنايــة	الواجبــة	إلــى	أن	يتــم	الحصــول	علــى	هــذه	الحمايــة.	اإلفصــاح	العــام	عــن	نتائــج	البحــث	قبــل	
اكتســاب	حــق	األولويــة	بمــا	يتعلــق	بطلبــات	معينــة	ومحــددة	تخــص	ملكيــة	فكريــة	قــد	يهــدد	بشــكل	خطيــر	الحمايــة	المناســبة	لحقــوق	الملكيــات	
الفكريــة	ذات	الصلــة.	لذلــك	يرجــى	مــن	المخترع)يــن(	تجنــب	أي	إفصــاح	عــام	عــن	نتائــج	البحــث	قبــل	تقديــم	الطلبــات	الالزمــة	والمكســبة	للحمايــة.	

تســعى	الجامعــة	جاهــد	ا	ًلتجنــب	أي	تأخيــر	غيــر	مبــرر	فــي	النشــر.

والمخترعيــن	التعــاون	فيمــا	بينهــم	لوضــع	اســتراتيجية	مالئمــة	للتســويق	كجــزء	مــن	عمليــة	التقييــم	وذلــك	خــالل	....	أشــهر	 IPO	مكتــب	علــى .7.19
ــة	 ــد	النهائي ــة	التســويق	وتحــدد	المواعي مــن	تاريــخ	صــدور	قــرار	الجامعــة.	هــذه	اإلســتراتيجية	تحــدد	مهــام	كل	مــن	األطــراف	المعنيــة	فــي	عملي

لإلجــراءات	المحــددة.

ــات	أو	خطــط	 ــل	مشــاريع	اتفاقي ــذ	خطــة	التســويق	ويجــب	أن	يقــدم	مقترحــات	محــددة	مث ــق	مكتــب	IPO	مســؤولية	تنفي 7.20. تقــع	علــى	عات
العمــل	للشــخص	أو	اللجنــة	المعينــة	مــن	قبــل	الجامعــة	إلتخــاذ	القــرار	الــالزم.

ــة	أو	الترخيــص	أو	إنشــاء	شــركة	منبثقــة	تتخــذ	علــى	 ــات	نقــل	الملكي ــة،	كالقــرارات	المتعلقــة	بأحــكام	أو	شــروط	اتفاقي 7.21.	القــرارات	التجاري
.IPO	مكتــب	قبــل	مــن	الظــروف	كل	ــار أســاس	كل	حالــة	علــى	حــدة	ومــع	األخــذ	بعيــن	اإلعتب

7.22.	قــد	تقــرر	الجامعــة	عــدم	التقديــم	علــى	طلــب	حمايــة	لملكيــة	صناعيــة	مســجلة	أو	قــد	تســحب	الطلــب	المتعلــق	ببحــث	غيــر	منشــور	بعــد،	
قــد	تجــد	الجامعــة	أن	مــن	األنســب	لهــا	مــن	أجــل	أهــداف	تســويقية	أن	تعامــل	الملكيــة	الفكريــة	علــى	أنهــا	معــارف	أو	خبــرات	فنيــة	تحمــل	طابــع	
الســرية	ففــي	هــذه	الحالــة	يطالــب	المخترعــون	بشــكل	خطــي	باإلمتنــاع	عــن	أي	إفصــاح	علنــي	يتعلــق	بالملكيــة	الفكريــة	ذات	الصلــة.	عنــد	إتخــاذ	

مثــل	هــذا	القــرار	فعلــى	الجامعــة	األخــذ	بعيــن	االعتبــار	حريــة	الباحثيــن	بالنشــر	وكذلــك	المصلحــة	العامــة.

إذا	قــررت	الجامعــة	عــدم	متابعــة	طلــب	أو	ســحبه	أو	عــدم	الحفــاظ	علــى	الحقــوق	الممنوحــة	أو	المســجلة	عندهــا	يتــم	تطبيــق	أحــكام	البنــد	 .7.23
البنــد	»5.6«	وتتخــذ	هــذه	القــرارات	مــن	قبــل	الشــخص	أو	اللجنــة	المختصــة	المعينــة	مــن	قبــل	الجامعــة.

ــذه	 ــكام	ه ــا	ألح ــن	تبع ــل	الباحثي ــن	قب ــة	م ــا	للجامع ــاح	عنه ــن	اإلفص ــادة	الخامســة	يمك ــاق	الم ــارج	نط ــة	خ ــة	الواقع ــات	الفكري 7.24. الملكي
السياســة.	فــي	هــذه	الحالــة	علــى	الجامعــة	أن	تقــرر	إذا	مــا	كان	ســيتم	اســتغالل	أو	تســويق	الملكيــة	الفكريــة	خــالل	...	أيــام	مــن	تاريــخ	اإلفصــاح	
الكامــل	عــن	جميــع	المعلومــات	ذات	الصلــة	فــإذا	قــررت	الجامعــة	التعهــد	بحمايــة	وتســويق	الملكيــة	الفكريــة	عندهــا	يتــم	تطبيــق	شــروط	وأحــكام	

هــذه	السياســة.

7.25.	على	الجامعة	أن	تتحمل	جميع	النفقات	المتعلقة	بحماية	وتسويق	الملكية	الفكرية.

خــالل	فتــرة	التقييــم	والتســويق	فــي	حــال	وجــدت	الحاجــة	باإلفصــاح	عــن	الوصــف	الكامــل	للملكيــة	الفكريــة	ألطــراف	ثالثــة	فيجــب	أن	يتــم	 .7.26
هــذا	اإلفصــاح	بموجــب	اتفاقيــة	الســرية	والخصوصيــة.

المادة الثامنة: تسجيل وصيانة ثروة الجامعة من الملكيات الفكرية

8.1. علــى	مكتــب	IPO	االحتفــاظ	بســجالت	الملكيــة	الفكريــة	للجامعــة	بشــكل	مالئــم	ومتضمــن	تفصيــل	شــامل	عــن	هــذه	الملكيــات	الفكريــة	
بحيــث	عليــه	مراقبــة	المواعيــد	النهائيــة	لاللتزامــات	الماليــة	الواجبــة	للمحافظــة	علــى	الملكيــات	الفكريــة	المحميــة	وإبــالغ	الشــخص	أو	القســم	
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المختــص	بالشــؤون	الماليــة	والمعيــن	مــن	قبــل	الجامعــة	فــي	غضــون	فتــرة	زمنيــة	معقولــة.

الحفــاظ	علــى	الســجالت	 IPO	مكتــب	مــع	بتنســيق	الجامعــة	قبــل	مــن	والمعيــن	الماليــة	بالشــؤون	المختــص	القســم	أو	الشــخص	علــى	يجــب .8.2
المحاســبية	المتعلقــة	بــكل	مــن	الملكيــات	الفكريــة	التابعــة	للجامعــة.	ويكــون	هــو	المســؤول	عــن	تســجيل	الملكيــات	الفكريــة	فــي	الســجالت	
المحاســبية،	وأن	يتــم	دفــع	أي	مــن	التكاليــف	مســتحقة	األداء	فــي	أوقاتهــا،	وأن	يتــم	توزيــع	العائــدات	الناجمــة	عــن	االســتغالل	التجــاري	لهــذه	

الملكيــات	الفكريــة.

المادة التاسعة: توزيع العائدات وتحفيز الباحثين

9.1. على	الجامعة	تزويد	الباحثين	بالحوافز	عن	طريق	توزيع	عائدات	األرباح	الناجمة	عن	تسويق	الملكية	الفكرية.

9.2. توزع	العائدات	المالية	من	الدخل	الصافي	بين	الجامعة	والمخترع	على	النحو	التالي:

بنية تدبير »الملكية المخترعالدخل الصافي
الفكرية«

الجامعةالكلية أو المعهدالمختبر أوالقسم

250 Kdh	من	أقل	٪٪60	٪10	٪10	٪10	10
250 Kdh	من	أكبر	٪٪50	٪15	٪10	٪10	15
500 Kdh	من	٪أكبر	٪40	٪20	٪10	٪10	20

9.3. إذا	كان	المختــرع	غيــر	منتســب	إلــى	الجامعــة،	أو	كان	منتســبا	لهــا	غيــر	أنــه	توصــل	إلــى	االختــراع	بمجهــوده	الفــردي	المحــض	فــإن	العائــدات	
الماليــة	مــن	الدخــل	الصافــي	تــوزع	بيــن	الجامعــة	والمختــرع	علــى	النحــو	التالــي:

الجامعةبنية تدبير«الملكية الفكرية«المخترعالدخل الصافي
	250 Kdh	من	٪أقل	٪80	٪10	10
250 Kdh	من	٪أكبر	٪70	٪15	15
500 Kdh	من	٪أكبر	٪60	٪20	20

فــي	حالــة	وجــود	أكثــر	مــن	مختــرع	واحــد	يتــم	تقســيم	حصــة	المختــرع	علــى	المخترعيــن	بشــكل	يتناســب	مــع	مســاهمة	كل	واحــد	منهــم		كمــا	 .9.4
هــو	مبيــن	فــي«	اســتمارة	اإلفصــاح	المقدمــة	والموقعــة	مــن	قبلهم.

9.5. فــي	حالــة	إنشــاء	شــركة	منبثقــة،	يجــب	عقــد	اتفاقيــة	منفــردة	بيــن	المؤسســة	والمختــرع	قابلــة	للتطبيــق	بطريقــة	تعكــس	حصــص	المختــرع	
والمؤسســة	مــن	األســهم	بشــكل	منصــف.

ويتــم	التفــاوض	علــى	شــروط	االتفــاق	علــى	أســاس«	كل	حالــة	علــى	حــدة«	مــع	مراعــاة	مــا	يلــي	:	مســاهمة	المختــرع	فــي	أي	تطويــر	الحــق	
واالســتغالل	الحاصــل	مــا	بعــد	إبتــكار	الملكيــة	الفكريــة	وأي	تمويــل	مقــدم	مــن	قبــل	المختــرع،	وأيضــا	حصــص	األســهم	المكتســبة	فــي	المشــروع	

الجديــد	مــن	قبــل	الجامعــة	أو	أي	طــرف	ثالــث.	

يتــم	اتخــاذ	القــرار	بشــأن	شــروط	تأســيس	هــذه	الشــركة	المنبثقــة	مــن	قبــل	الشــخص	أو	اللجنــة	المعينــة	مــن	قبــل	الجامعــة	والتــي	تنــوب	عنهــا	فــي	
إتخــاذ	مثــل	هــذه	القــرارات.

المادة العاشرة: تداخل مجال تطبيق السياسة مع االتفاقيات والعقود الخاصة

10.1.	تخضــع	ملكيــة	االختراعــات	التــي	تــم	التوصــل	إليهــا	عــن	طريــق	االتفاقيــات	والعقــود	أو	برامــج	المنــح	و	التمويــل	التــي	تبرمهــا	الجامعــة/
ــي	 ــاري	أو	الصناع ــن	اســتثمارها	التج ــة	ع ــة	الناجم ــد	المالي ــع	العوائ ــك	توزي ــات(	و	كذل ــرى	)شــركات	،	منظم ــع	أطــراف	أخ ــز	م ــد	/المرك المعه

ــم	االتفــاق	عليهــا	مــع	األطــراف	المذكــورة	إن	وجــدت. ــي	ت ــات	و	الشــروط	الت لمقتضي

ــق	 ــذي	ســجل	عــن	طري ــراع،	ال ــى	االخت ــن(	عل ــرع	)ي ــي	يجريهــا	المخت ــالت	الت ــى	التحســينات	والتعدي ــات	هــذه	السياســة	عل 10.2. تســري	مقتضي
ــم	يوجــد	اتفــاق	مخالــف. ــة،	مــا	ل ــة	القانوني ــة	مــدة	الحماي ــراع	طيل ــراءة	االخت البرنامــج	بعــد	صــدور	ب
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المادة الحادية عشر: المنازعات والطعون والمخالفات ومساطر االستئناف الداخلية 

11.1. تخضع	كافة	المنازعات	القانونية	التي	تنشأ	بخصوص	مقتضيات	هذه	السياسة	ألحكام	القانون	المغربي	ذو	الصلة.

11.2.	يتم	التعامل	مع	مخالفة	أحكام	هذه	السياسة	في	إطار	إجراءات	المؤسسة	المعتادة	وفقا	لألحكام	القانونية	ذات	الصلة.

11.3.	يتــم	إنشــاء	لجنــة	خاصــة	علــى	صعيــد	الجامعة/المعهــد	/المركــز	يعهــد	إليهــا	النظــر	فــي	المنازعــات	والطعــون	المتعلقــة	بمجــاالت	تطبيــق	
هــذه	السياســة	وذلــك	وفــق	الشــروط	التاليــة:

11.3.1.	تتكون	اللجنة	من	ثالث	أعضاء،	أحدهم	مستشار	قانوني،	يعينهم	رئيس	الجامعة/المعهد	/المركز	لمدة	4	سنوات.

11.3.2.	تختــص	اللجنــة	بفحــص	موضــوع	الطعــون	وأســبابها	وتســتطيع	اســتدعاء	مقدمــي	الطعــون	لســماعهم	ومناقشــتهم	وســماع	ومناقشــة	
ــن	 ــبا	م ــراه	مناس ــن	ت ــتعانة	بم ــا	االس ــة«،	وبإمكانه ــة	الفكري ــة	بتدبير«الملكي ــة	المكلف ــة	الجامعي ــرف	البني ــن	ط ــة	م ــة	المقدم ــج	القانوني الحج

ــن. ــن	أو	التقنيي ــن	أو	العلميي ــن	القانونيي المختصي

يومــا(	انطالقــا	مــن	تاريــخ	 11.3.3. تصــدر	اللجنــة	قراراتهــا	باألغلبيــة	ولــكل	ذي	مصلحــة	الطعــن	فيــه	أمــام	مجلــس	الجامعــة	خــالل	أجــل	)	30أو	60
إبــالغ	اإلطــراف	بالقرار.	

المادة الثانية عشر: بدء سريان مقتضيات السياسة

12.1.	يعمــل	بهــذه	السياســة	وتدخــل	حيــز	التنفيــذ	بــدءا	مــن	تاريــخ	اعتمادهــا	مــن	طــرف	مجلــس	جامعــة............................................................	و	لــه	
حــق	تفســيرها.

ــز	 ــن(	فــي	وقــت	ســابق	لدخــول	هــذه	السياســة	حي ــد	/المركــز	مــع	الباحــث	)ي ــا	الجامعة/المعه ــي	أبرمته ــود	الت ــات	والعق 12.2.	كل	االتفاقي
ــا. ــت	ســارية	المفعــول	خــالل	وقــت	توقيعه ــي	كان ــذ،	تخضــع	ألحــكام	السياســة	الت التنفي
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Institutional policies for the management of intellectual property and the 
activation of technology transfer in universities and scientific research 

institutions in Morocco

Summary

This chapter proposes an effective policy model for the management of intellectual property (IP) and transfer of 
technology (TT) in Moroccan universities, research centers and institutes. It also proposes guidelines containing the 
terms of reference and the specialization of the technology transfer and coordination Office (TTO) with the National 
Technology Transfer Office (NTTO), a national institution for the valorization and marketing of the products of scientific 
research, development (R&D) and inventions, which is still a project under consideration.

At the beginning of the chapter, a vision of the «value chain» of the TT and IP management, which takes into account 
Morocco›s general framework of legal, organizational, economic and cultural dimensions, is presented. This is 
followed by a set of recommendations to encourage TT from academic institutions to industry, which is mainly the 
role of universities and research centers in this Report.

The Annex includes proposals on: an effective model policy related to IP management in Moroccan universities, 
research centers and institutes; and guidelines including the objectives, conditions, terms of reference and controls 
related to the work of the university structure in charged with TT ( such as TTO) in coordination with the NTTO. 

It is worth clarifying that the following is limited to “patents” as one of the most important forms of IP, because the 
main theme is TT. As for the other forms of IP rights (IPR), they can be taken into account at a later stage in order 
to give a holistic character to the proposed IP policy and the TT value chain. These include: Copyright; Trademarks; 
Geographical Indications; Appellations of Origin; Industrial Designs; technology expertise; and secret technologies.

Introduction

The cooperation and exchange relationship between the university and the company has developed significantly, in 
the past ten years, in the fields of training, continuous training, expertise, TT and R&D. This development was mainly 
due to the new developments that have occurred and continue to occur in entrepreneurship and at universities. The 
economic system has become more dependent on science, knowledge and innovation to improve its competitiveness.

In view of the increased awareness in recent years of the importance and role of the transfer and marketing of 
technology, the interests and operations of universities expanded significantly, surpassing their basic role in 
education and research to undertake the tasks of valuing research results and creating technology transfer linkages 
with economic and social fabric.

Furthermore, in recent years, Morocco has adopted a set of integrated national strategies with the aim of achieving 
sustainable economic and social development, such as: launching the latest version of the «Economic Acceleration 
Plan», the Morocco Green Plan, the Digital Maghreb Scheme, the Moroccan Solar Plan, etc. The role of the university 
is reflected in keeping pace with these large-scale structured projects, as well as building appropriate competencies 
through R&D and establishing infrastructure for the transfer of technology and university experience.

In order to accelerate the technological development and to activate the important role of science and technology 
as a lever for a local, regional and international comprehensive development, and to respond effectively to the 
challenges faced by the science and technology system, a set of programs and actions was initiated: to stimulate and 
encourage the valorization of research, innovation and TT; institutionalize the relationship between the university and 
the Moroccan enterprises; provide infrastructure for research and innovation; provide sufficient resources to finance 
innovation and valorization activities; and improve governance and the legal framework. 
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These programs and actions are part of the two national strategies on scientific research and innovation (before 2016): 
National Strategy for the Advancement of Scientific Research in the 2025 Horizon (approved in 2006 and updated in 
2012); and «Innovation Morocco» strategy (adopted in 2011).

The main objective of all these programs is to valorize and commercialize university patents, technologies and expertise 
developed at the university through: providing services, information and keeping pace with university researchers 
and laboratories before and during patent registration; patent licensing and management of IP acquisition operations; 
optimal IP management; creating innovative companies; marketing technological expertise and keeping pace with 
researchers while working with companies as experts and consultants; and arranging and managing financing or 
funds to launch start-ups.

These tasks are a new discipline at universities, so they must be professionally implemented by a structure within the 
university such as the Innovation Complex (we will refer to it from now on as Technology Transfer Office - TTO)

The establishment of the TTO at the university ensures that the above tasks are carried out in the best possible manner 
and that the achieved results are in accordance with the following conditions and criteria:

1. Adopting a vision and an IP policy in the university: This is first step towards developing the structure and mechanisms 
for transferring technology in particular and knowledge in general from the university towards its environment. 
Furthermore, the most important features that must be provided in the university IP policy include: compliance with 
national laws and policies relating to IP, innovation and scientific research; an internal legal framework for arranging 
and managing IPR; explanation of the steps to be taken during the implementation of the procedures for TT and the 
management of IP acquisition operations; and provision of the necessary legal guarantees during all phases of the IP 
marketing process.

2. Adopting a transparent and precise procedure for TT.

3. Confirmation of an accurate and clear mission statement for the TTO, which must: determine what is the TTO; 
determine what the TTO seeks to achieve in line with the University›s IP vision and policy; prioritize the work load, thus 
facilitating the resolution of potential conflicts between stakeholders; define the major objectives at the operational 
and institutional levels; distinguish the TTO within the university; and provide a framework for assessing the TTO 
activities.

4. Choose an appropriate and effective organizational structure that enables the TTO to achieve the established goals 
and to play the roles specified in the mission statement.

Patents in Morocco

The Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC) is the national body responsible for the protection of 
industrial property (trademarks, patents, and industrial designs). It is a public institution operating under the tutelage 
of the Ministry of Industry, Investment, Trade and the Digital Economy.

In addition to its role in the protection of industrial titles and trade names, the Office plays an important role in 
supporting the competitiveness of companies, encouraging innovation and keeping up with national enterprises, 
universities and research centers through awareness raising and training processes, to promote the incorporation of 
the development of industrial property within the development plans and strategies of these institutions.

Some statistical graphs were included in the text, which show the evolution of the number of patent applications 
registered with the OMPIC to the limits of 2016, and the size of the participation of Moroccan universities and research 
centers in Morocco›s patent development effort. These indicated that: patents applications of Moroccan origin 
constitute about 20% of the total registered applications; and universities and research centers contributed 155 patent 
applications representing 12.5% of total registered patent applications (1240) and 65.4% of total patent applications 
of Moroccan origin.
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Part 1: TT and IP Management

A. Mechanisms and programs to support innovation and TT in universities

(I) Infrastructure

a. University Patents Program

It is a program that emphasizes the growing awareness of the importance of patent registration as one of the forms 
of valuing the results of scientific research and as an effective indicator of the development of the innovation system 
in Morocco, paving the way through addressing the problems that hinder TT and the hoped-for openness of the 
university to the enterprise. The program has enabled:

- Inclusion since 2009 of a special budget item in the universities budgets to finance the costs of patent 
registration.

- Reduction of the registration cost by OMPIC to up to 60% for university researchers.

- Establishing a network of Technology Innovation Support Centers (TISC) for technology information related to 
patents in universities and research institutions. This network provides a range of local services to innovative 
companies, researchers, universities, entrepreneurs, inventors and incubators. In 2015, this network included 50 
centers.

b. National Program for University-Industry Interface

The National Program supports the University-Industry Interface (UII) structures of the University to develop 
relationships with economic partners and motivate professors, researchers and students to direct their research 
towards topics that seek to meet the needs of the economic and productive environment. There are currently 27 UIIs 
in Morocco.

c. Moroccan Incubators Network

It is a network of public and private actors (incubators, nurseries, public institutions, finance institutions ...) in the 
field of innovation and the valorization of scientific research results. This network provides technical and financial 
support to researchers involved in the establishment of innovative contracting projects. It also supports the creation 
and revitalization of innovative entrepreneurship incubators within university institutions, promotes the culture of 
entrepreneurship and innovation and supports the organization of events that promote the culture of entrepreneurship 
in universities. The network includes 13 university incubators.

d. Program of Innovation Cities

Within the framework of the «Morocco Innovation» strategy, the ministries responsible for scientific research, industry 
and finance are supporting the creation of innovation parks in different regions of Morocco in partnership with 
universities, which will house research centers, specialized companies and startups incubators. These are currently 
being built in the cities of Fez, Rabat, Marrakech, and Settat, while other will established in the rest of the country.

The aim of the innovation cities is to develop an integrated and appropriate system for the dissemination and 
implementation of the culture of innovation by creating a comprehensive harmony and synergy between the involved 
actors. This should encourage R&D and innovation at universities, in coordination with companies, to stimulate 
excellence in innovation and quality in operations, and to value the potential of Moroccan researchers nationally and 
internationally, while generating industrial and IP and helping Morocco move from technological consumption to 
development and innovation.

e. Supporting Universities Clusters

Clusters are a new form of organization that ensures greater competition for enterprises and builds groups of research 
and training institutions, enterprises and various economic partners to develop the market for innovation and TT by 
encouraging cooperative projects for R&D and innovation.

Clusters are one of the pillars recommended by the «Morocco Innovation» strategy to enhance the competitiveness of 
enterprises. There are currently 11 clusters in the fields of electronic, microelectronic, information and communications 
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technology, renewable energies, the environment, the textile industry and energy efficiency. After receiving the 
clusters accreditation, clusters receive financial and technical support from the Ministry of Industry, Trade, Investment 
and the Digital Economy. Many universities and institutes are involved in these accredited clusters.

(II) Financing

a. INNOV›ACT Program 

INNOV›ACT provides financial and logistical support for research and innovation projects implemented by companies 
in partnership with universities and public research laboratories. The provided financial support under this program 
is 200,000 dirham for very small enterprises, 400,000 dirhams for small and medium enterprises, and 700,000 dirhams 
for a group of companies. Companies should secure a financial envelope at least equal to the support provided by the 
program. Twenty-four projects were supported by INNOV›ACT during the period 2005-2013.

b. Technology Development Network to Fund Industrial Companies 

This network includes competent researchers at universities and research centers capable to respond to the needs of 
the enterprise for organizing and developing production through an industrial preliminary diagnostic for technological 
qualifying it. Between 2009 and 2011, 215 technological services and 132 technological diagnostics were completed 
for industrial enterprises. Since 2011, the network was transformed into a funding mechanism within the package of 
innovative financing mechanisms set out in the «Morocco Innovation» strategy and managed under the supervision 
of the Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy.

c. Mechanisms for Financing Innovation: INTILAK and TATWIR   

Through these financing mechanisms, interest-free loans are provided to innovative companies without any obligation 
to provide certain results. They were managed (till 2015) by the Moroccan Innovation Center, a private company 
established in 2011 under the «Morocco Innovation» strategy. INTILAK program targets innovative Moroccan 
companies that have been operating for less than two years. The program covers 90% of the expenses of these start-
up companies up to one million dirhams. As for Tatweer program, it targets innovative Moroccan companies that have 
been active for more than two years and wish to develop their activities through innovation. The program covers 50% 
of the project development expenses to up to 4 million dirhams.

d. Funding by Launching Applications for R&D Projects

This funding targets programs to finance research and technological development projects through launching 
applications for research projects. Among the most important of these applications are:

Request for proposals for funding scientific research projects in priority fields with a financial envelope of 300 
million dirhams. This request was launched in 2013 and was targeting all actors, including the private sector and 
foreign research institutions. The request for tenders includes three types of projects. (For example, the third type 
had a budget of up to 10 million dirhams and aimed R&D projects which create market-oriented products with 
advanced technologies and develop the competitiveness of Moroccan enterprises.)

Requests for proposals for funding R&D projects in partnership with some economic and private actors, for 
example: the phosphate group OCP; the Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries; and the Mining 
Group MANGEM.

Requests for offers to support research in the field of communications and modern technologies.

Mechanism for encouraging investment in TT and R&D through the Investment Promotion Fund.

General remarks on the mechanisms and programs for the promotion of innovation and technology transfer in 
universities

The analysis of the reports by the various stakeholders involved in the scientific research and innovation system in 
Morocco highlights a set of general observations on the results achieved by the different mechanisms and programs 
supporting innovation and TT in universities:
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Most of the universities have enterprise incubators, TTO or equivalent, and TISC within or outside the TTO.

All the above structures are enities within the University, and a varying levels of its activities including: awareness 
raising and organizing meetings and debates with economic partners; IP management; management of contracting 
with economic partners; and keeping up with innovative projects holders. 

The results are limited with respect to projects establishing enterprises, cooperative research projects, and 
technological services provided by universities.

B. Technology Transfer Process

The purpose of TT at universities is to value the results of scientific research and transform it into a commercial offer 
in the form of a technology, product or service that can be exploited by economic partners. 

In order to maximize the social and economic impact of publicly funded research, universities need to ensure the 
effective dissemination and transfer of research results, through: exploiting all kinds of distribution and transfer 
mechanisms to value commercial supply (such as licensing for patent exploitation, spin-off companies, start-up 
companies and R&D cooperation agreements); and dealing with all potential marketing partners and choosing the 
most suitable for each case (e.g. spin-off companies, existing companies, investors, SMEs, civil society organizations, 
innovation and valorization support agencies and governments).

The process of technology transfer is complex, with repetitive and overlapping phases and steps that are detailed 
below as a «value chain». 

a. Maturation and incubation phase 

This is a decisive and important step that allows search results to be directed more reliably towards the desired 
industrial applications through a preliminary match, and to finalize the following:

Technical issues: through validation, proof of concept, prototypes, and production of the manufacturing model 
(depending on the adopted marketing method).

IP-related issues: associated with industrial protection, attachments, and audit procedures.

Legal issues: related to contractual agreements with industrial and private partners, and compliance with national 
standards and laws.

Marketing and commercialization issues: manifested in determining the commercial supply of the proposed 
technology, business model, and market studies.

The above is conditional on ensuring a high and intensive level of activities related to the production of technology 
and the valorization of research results through several levels:

Awareness raising and good training;

Discovering and identifying new research and ideas for technologies, products or technical services that have 
potential commercial benefits;

Keeping pace with researchers during the proof of concept or prototype production stage;

Following the needs of the specific economic sector locally, regionally, nationally and internationally;

Developing partnership and cooperations with the private and industrial sectors;

Stimulating and rewarding researchers for their commitment and contribution to the innovation effort and TT, by 
providing direct (financial rewards and benefit-sharing) and indirect (academic promotion) financial incentives.
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b. Disclosure and legal protection phase:

This phase includes a set of steps:

Disclosure of new technologies, products or services (according to the Disclosure Form): technology description 
(two types of information: confidential and non-confidential): advantages, uses and exploitation of technology; 
parties that may be interested in exploiting this technology; level of development and proof of concept; search for 
similar publications and technologies; inventors and their contributions, and researchers who participated directly 
or indirectly in the development of this technology; and sources of funding (during initial R&D) and cooperative 
relationships.

Data confidentiality management.

Evaluating the current IP and conducting a search on the former industrial technology situation that may affect the 
freedom of proposed work.

Saving data and records.

Decision on the feasibility of legal protection and the geographical scope of the required protection (need to the 
Moroccan laws in force). The university must choose either to protect through the use of university resources 
(need for technological and commercial expertise); or to abandon ownership in favor of the researcher (who will 
use his own resources to follow the protection process).

Filing the patent application in a formal manner and tracking it through: direct supervision of this process or the 
use of the services of legal specialists and experienced in the patent applications.

c. Transfer or marketing phase:

During this phase, the university develops its own strategy to define how would the technology be exploited according 
to the available options, it divides marketing responsibilities. This strategy should take into account a number of factors, 
including conflicts of interest related to cooperative and contractual research and protection of national interest (in the 
case of a license for a foreign economic partner) or public interest (in the case of publicly funding applied research).

In general, the choices available within the scope of a transfer or marketing strategy are: transfer of ownership; 
licensing; or startups or spin-off companies or establish joint ventures with economic partners to share both risks and 
potential returns.

C. Value chain diagram of TT process in universities

In order to ensure promising areas of application and the smooth TT as soon as possible, it is advisable to work 
during the previously presented phases in cooperation with one or more of the economic partners. These phases are 
divided into smaller steps with outputs that must be validated prior to passage for implementation. The steps can be 
implemented at the laboratory level or through specialized structures within the university or by contracting national 
innovation structures or intermediaries or directly with the economic partner.

A diagram shown in the text summarizes the various phases and steps of the value chain of TT in universities and 
research centers, as well as the involved stakeholders. It was suggested based on:

Results of technology transfer experiments in Moroccan universities during the last ten years.

Preliminary results of the feasibility study on the establishment of a national structure for the valorisation and 
marketing of R&D results and inventions completed by OMPIC.

Model and experience of companies to accelerate the TT in France.

Some traditional academic models in which the «value chain» represents the TT process in the university in a 
linear way characterized by a sequence of stages of the transfer process as: the series begins with an invention or 
discovery by a researcher(s); the researcher(s) disclose the invention to the university TTO; a TTO disclosure phase 
after its decision to protect the invention; and the phase of transfer or marketing.
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However, this model suffers from simplification and rigidity and considers that the same processes fit all cases as well 
as overemphasis on patents and neglect of other forms of IP.

D. IP Management at Moroccan Universities

Based on the various annual reports issued by the universities, the various current activities related to IP management 
at universities are summarized as follows:

1. Awareness raising and capacity support activities: organizing seminars on IP and innovation for students; organizing 
open competitions for innovative ideas, especially for PhD students; awareness sessions on IP and entrepreneurship 
for students; participation in training organised by the network of TISC. 

2. Assist researchers in consulting IP databases.

3. Assist in the writing or drafting of disclosures. (Patent specifications)

4. Providing information and advice on patents.

5. Following up of and tracking the filing of applications.

6. Preparation research reports internally or transferring them to OMPIC.

7. Managing the economic aspect of patents: patent portfolio management, negotiation of licensing agreements, 
creation of Startups or Spin-off companies.

8. Technology transfer and accompaniment of industrial partners.

9. Marketing activities: establishment or participation in exhibitions of patent prototypes. 

It is noted that activities 1 to 6 are professionally practiced by the TISC at universities; while activities 7 to 9 are still in 
need of much support and an up-to-date investment to achieve the established objectives.

Part II: Role of universities and scientific research centers in promoting TT

There is a wide range of performance indicators of TT activities that represent a dashboard for university officials, 
including: indicators on inputs and means (financial, material, human resources, information resources and quality 
of inputs); operational indicators on activities (implementation, time and quality of activities); indicators on results 
(quantity, type, level of coverage and quality); and indicators of impact and perception. However, the key performance 
indicators for TT (patents, licenses and revenues) remain the only ones able to determine the effectiveness and 
effectiveness of universities in this field.

Comparative analysis undertaken nationally and internationally on the performance of universities established a 
reference practice which produced a list of the most influential factors on the efficiency and effectiveness of TT at 
universities. These are briefly presented below: 

1: Recognition by the University of TT 

This is done through: official recognition of the TT task as an essential function of the university alongside training 
and scientific research; and emphasis on TT in the vision and mission statement of the university, as well as during 
internal or external communication campaigns.

2: Allocation of qualified and appropriate human resources 

National short- and medium-term support (five years) is recommended to support, build human resource capacities 
and operate. The university must ensure that this factor is respected and that it provides the necessary flexibility to 
employ: the appropriate number of employees with specialized qualifications commensurate with the size of the 
targeted technological activities and disciplines (e.g. full-time employee for every 100 million dirham of scientific 
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research expenditure); and a full-time Director of Technology.

3: Supporting TT culture and policies within the university

Culture factors indirectly and strongly impact TT activities, hence the need to evaluate this impact and to continuously 
work to improve and develop the overall picture of TT activities within the university. The important cultural questions 
include: are efforts made in R&D projects in partnership with companies, and high quality patents, considered for the 
professional advancement of researchers? ; are there financial rewards and a pay entitlement system based on factors 
associated with TT? ; are there informative media programs promoting excellence and dissemination of TT success 
stories?

4: TTO level of professionalism 

The level of professional of the TTO is a prerequisite for achieving the expected results, and its direct interaction 
with private companies requires the following: adopt a private sector approach to operate an efficient, flexible and 
independent management structure in negotiating agreements; use the services of legal specialists and experienced 
patent professionals; and be service oriented and deal with existing and potential partners as valuable customers and 
provide them quality services. 

5: Adopted well-defined policies, rules and procedures

The adoption of well-defined policies, rules and procedures are among the most important factors affecting the 
efficiency and effectiveness of TT in universities and ensuring that the results are achieved. This is the first step 
towards developing the TT structure and mechanisms. In general, the endorsement and adoption of an IP policy 
allows: to implement and facilitate the operations and functions of technology transfer, and registration, transfer 
and distribution of IPR; a transparent IP management, handling conflict of interest and facilitating the interaction of 
different stakeholders with the TTO structure; and to provide ready-made models and manuals.

6: Appropriate budget allocation for patent protection

The allocation of an appropriate patent protection budget can facilitate the registration of patents and facilitate the 
management and protection of the registered patent portfolio before marketing them for a sufficient period of time. It 
is best to have this budget under the direct supervision of the TTO.

7: Appropriate budget for proof of concept

This budget will help the university and the TTO to: bridge the gap between applied research and the market, and 
bring technologies closer to industry’s requirements; build prototypes, conducting market studies and research on a 
given market, and possibly produce manufacturing models, etc.; and bypass the first phase of technology through its 
maturation, which is a crucial step that allows search results to be more directed towards industrial applications, and 
giving them greater opportunities for companies to recognize them as promising investments.

8: «Patience» and not rushing results

The TT process takes a lot of time from the research stage until reaching the market in the form of products or services 
and therefore: the TTO should be established as soon as possible (even if the level of activities is weak) so that the 
university can provide sufficient time for human resource development to a professional level; and results cannot be 
rushed and may continue for many years to understand and absorb the benefits of TT.

Part III: Model IP Policy in Moroccan Universities and Research Centers

A. Laws and Regulations on IPR in TT and research valorization

a. Laws, regulations and international agreements on IPR

At the national level: Law No. 97-17 of 2004 on the Protection of Industrial Property: (Application Decree No. 2-00-
368 dated 7 June 2004); modified and supplemented by Law No. 05-31 of 2006: (Application Decree No. 1485-05-2 
dated 20 February 2006); and amended and supplemented by Law No. 13-23 of 2014.
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At the international level: Morocco has joined most of the international treaties related to industrial property. 
This openness has enabled Morocco to benefit from several privileges: strengthening the legal framework for the 
protection of industrial property rights for domestic and foreign investors; and adapting Moroccan standards to 
international standards.

b. Laws on the TT and valorization of research

Article 7 of Law No. 01.00 on the organization of higher education, which regulates the work of universities in TT.

Within the framework of the functions assigned to it under this Law, universities may, under service agreements, 
provide paid services, and establish innovation incubators, and exploit patents and licenses and market the products 
of their activities. And in accordance with the legislation in force and within the available resources obtained from 
the said activities, it may contribute to the support of the business activity by: contribution in public and private 
companies, provided that this contribution shall not be less than 20% of the capital of the said companies; creation 
of subsidiaries, provided that they are intended to produce or improve goods and services in economic, scientific, 
technological and cultural fields, and that the universities have at least 50% of the capital of these subsidiaries; the 
Administration shall approve the contributions and the creation of the subsidiaries referred to in the above second 
paragraph. 

Law No. 39.89 authorizing the transformation of public institutions to the private sector.

Article 8: It shall not be permissible to create public institutions other than those allowed by the law, nor to establish 
an emerging company of a public institution or an emerging company of a company emerging from it. A public 
establishment may not contribute to a private company unless, unless by a decree issued by the minister in charge 
for the implementation of transfers operations from the public sector to the private sector and accompanied by an 
explanatory note stating the reasons for doing so.

B. Feasibility of ratifying and adopting an IP Policy at universities

a. IP and valorization of scientific research results

The recognition of the ownership rights of inventions and innovations developed as a result of the valorization of 
the results of scientific research by universities is paving the way for accelerating the transfer of these inventions 
to industrial services and products, as well as giving them the general framework that allows them to develop the 
relationship and interaction with the industrial sector.

Many innovations are unprotected in the form of a patent at the beginning of the process of valorization, and require 
further R&D (perhaps in direct partnership with the company interested in the product or final service) to move from 
«proof of concept» and «prototype» to marketing.

On the other hand, traditionally universities, especially public ones, serve the public interest through education and 
training. By providing graduates to meet the needs of the public and private labor market and through research they 
publish results. This situation began to change as a result of the pressure on public resources; hence the university is 
required to provide part of the private incomes and to contribute more effectively in the development of the economic 
system, which is becoming more dependent on knowledge and innovation to improve its competitiveness.

Therefore, the requirements of this new situation, and the requirements of maintaining the confidentiality of 
technological information and the protection of IPR for industrial companies, and the accelerated opening of the 
university at the national and international levels, necessitate ensuring that research results are effectively protected 
and managed through the adoption of an integrated IP system.

b. IP and teaching

In order to ensure the optimal involvement of the Moroccan university in the process of creating a knowledge society 
that is characterized by a rapid and easy access to academic information in a globalized way (content of teaching, 
dissertations and research papers etc.), and to ensure and develop the status of the Moroccan university at the 
international academic level, it is necessary for Moroccan university to have an IP policy to deal with all issues related 
to the ownership of teaching content, access to scientific information, and the use of content developed by other 
institutions around the world.



131

C. Objectives of the endorsement and adoption of institutional IP Policy at universities 

The endorsement and adoption of an effective and transparent «institutional IP policy in the university» is a 
prerequisite for the successful cooperation and the documentation and development of joint work with the industrial 
sector; and the main objectives are: to ensure tacit respect of national IP laws and legislation; to create an atmosphere 
and environment that supports and encourages innovation and technological development; to institutionalize the 
procedures for recording, transferring and distributing IPR; to provide clear and transparent guidance on how to make 
decisions about IP for different stakeholders at the level of the university (professors, researchers, students, visiting 
researchers), the private sector (industrial companies, private financiers, consultants, non-profit organizations or 
SMEs), and institutional partners (ministerial sectors or regional and local authorities); and to encourage researchers 
to value the results of their research and to register patents, workbooks and works, and to market them on a legal 
basis.

Encouraging and motivating researchers to introduce and implement innovative ideas and projects is one of the main 
objectives of the IP Policy. This objective can be achieved by providing researchers with the opportunity to benefit 
from the marketing of the research results according to clear and transparent conditions included in the policy as 
follows:

Calculating the efforts exerted in R&D projects in partnership with the companies, as well as the high quality 
registered patents in the professional advancement of researchers;

Allocating financial rewards to researchers involved in TT projects;

Determining the percentage of participation of each applicant in the completion of the patent and the rate of return 
in the case of marketing in a contractual manner;

Ensuring that the researchers quickly obtain the financial returns of a project completed within the framework of 
the partnership;

Allowing the possibility of obtaining a license for a specific period of time in order to create an innovative company 
to exploit the completed patent;

Taking into account, systematically and effectively, the results of technology transfer projects in the assessment 
process associated with granting financial support to scientific research;

Honoring through national, regional, thematic and university awards.

Reconciling potential conflicting interests of universities, researchers, industry, and society:

D. Institutional IP policy in the University: form and content

a. Form of institutional IP policy 

An «Institutional IP Policy at the University» is an adopted document formally approved by the highest university 
authority (university council in the case of a public university) and aims directly at:

Determining who are the owners of the IP resulting from R&D activities carried out by the university itself or in 
partnership with others.

Determining who has the right to use IP and under which conditions.

Determining the rules and conditions to be followed for the purpose of further development and understanding of 
the methods of identifying, evaluating, protecting and managing IP with high efficiency.

Providing a transparent and stimulating framework and general guidelines that frame the cooperation with others 
and the benefit-sharing arising from marketing.

A roadmap should also be envisaged according to the circumstances of each university in order to ensure that it is 
discussed, adapted and ratified. 
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b. Content of institutional IP policy 

The IP policies of the University, which is proposed in this chapter, are based on IP models adopted at a number of 
universities around the world. The Guidelines for the Development of Intellectual Property Policies at Universities, 
developed by WIPO, was also heavily consulted.

However, despite the relevance of the document to the Moroccan framework, its application requires an additional 
effort to adapt it to the specificity of each university, due mainly to: institutional differences for each university; 
different levels of absorptive capacity of the economic sector surrounding each university; and experience of each 
university in recent years with the activities and practices of TT. Thus, the proposed «institutional IP policy» aims 
to assist the officials of each university in their efforts to develop a policy for their university, by providing a guide 
comprising a set of general terms and rules and the necessary questions that must be addressed.

The general clauses, rules and questions that should be included in the «Institutional Policy in the University of 
Morocco» can be classified in three main axes:

1. General rules for IP management at the university

a. The entity, within the university, responsible for the protection and management of IP. This may be an independent 
structure within the university or integrated into: TTO; innovation complex; university-industry interface structure; or 
TISC.

b. Responsibilities of stakeholders within the university (college, school, institute, research lab, research team, officials, 
staff and students in relation to: disclosure of new ideas of potential business interest; data confidentiality problems; 
evaluating the current IP and conducting research on the status of prior industrial technology in a particular area of 
research that may affect the freedom of work; and saving data and records.

c. Details of ownership of IP and search results generated by different university groups: employees (administrative, 
technical, educational and researchers); university students (all categories of students: leave, master and doctorate); 
postdoctoral researchers; visiting researchers.

d. General rules of cooperation and partnership with other parties and the management of conflicts of interest, such 
as: role and participation of students in research; possibility of employment of researchers and professors for the 
benefit of other institutions; third-party care.

e. Motivating and rewarding researchers for their commitment and contribution to the innovative effort and TT and 
knowledge through: financial incentives (e.g. financial rewards and revenue sharing); non-financial benefits and 
benefits (academic advancement); national social and economic interests.

2. Publishing and transfer rules

a. Distribution and Publication Policy: copyright, publication of research results (does the institution accept any delay 
in academic publications?); the extent to which the public can access research results obtained from research funded 
from public funds; and scope or range of open access to research publications.

b. Marketing options and responsibilities: license; transfer of ownership; create Startups; and create Spin-off.

c. Distribution and sharing of benefits and advantages with different stakeholders

d. Protection of national interest or public interest

3. Rules for collaborative research and contractual research 

a. Ownership of IP, including previous IP by participants (before the beginning of the project) and possible new IP 
resulting from the cooperation.

b. Responsibilities of all parties regarding the protection, preservation, retention and financing IP: TTO or university 
structure responsible for conducting external research projects; disclosure of inventions resulting from cooperative 
research activities; confidential data protection rules; strategies for protecting existing technology.

c. Conflicts of interest between cooperative and contractual research.
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d. Sharing income or revenue.

e. Cooperative and contractual research agreements.

In the Annex, a model of «Institutional IP Policy at the Moroccan University» is proposed. This policy takes into 
consideration the general framework of the Moroccan legal, organizational, economic and cultural.

Part 4: Specifications and terms and conditions of the TTO

The majority of Moroccan universities have based a university structure in charge of establishing relations with 
economic partners, called the University-Industry Interface (UII), whose mission is to valorize the results of scientific 
research by encouraging and developing the relationship between universities, companies and transfer technology 
to the social and economic environment. These UIIs are based on human resources (professors and administrators) 
whose mission is to link the university with companies and introduce the university›s capabilities to solve technical 
and technological problems of these companies.

In addition to the UIIs in universities, most non-university higher education institutions have centers that the academic 
institutions with companies.

As for the establishment of a NTTO, this topic was examined by a group of stakeholders and actors of the National 
Innovation System in Morocco, coordinated by OMPIC under the title «Feasibility Study for the Establishment of an 
Organization for the Valorization and Marketing of the results of scientific research and the development of inventions 
«.The establishment of the NTTO will create a strong link that will enable companies and industrial and productive 
sectors to deal with a professional institution to seek expertise or look for solutions at universities while at the same 
time enabling universities to transfer technology to the economic sector, relying on the NTTO for the progressive 
development of the capacities of TTOs.

In this section, a set of measures to activate the work of existing university technology transfer structures is proposed. 
The specifications for the TTO structure are also proposed, they include: a statement of the task and goals of the 
TTO; its services, roles and competencies; the terms of reference and criteria; and its components and organizational 
structure.

A. Obstacles to achieving the desired results of technology transfer activities

The problems related to the management of financial resources at the Moroccan university are among the most 
important challenges that must be overcome in order to achieve the reliance on scientific research as a lever for the 
economy. The difficulties and slow pace of the management of financial resources, at the university and at companies 
or international research centers, have a negative impact on the results of scientific research and the results of TT and 
innovation activities. For example, despite all undertaken efforts, no university has been able to implement Section 
7 of Law No. 01.00, which authorizes the establishment or participation in the capital of enterprises resulting from 
scientific research activities.

The legal framework of the TT structures is the most important obstacle to the development of their performance. The 
experience of the national program of UIIs achieved an acceptable success during the initial launching phase which 
took place within the framework of an international partnership. Despite the ongoing work to ensure the continuity of 
these programs, the absence of an adequate legal framework has prevented the institutionalization of these structures 
and has led to a decline in their achievements.

It is also possible to partially explain the weakness or lack of demand for university experience and research 
development projects within the framework of the partnership between the university and the private sector to the 
nature of the economic sector, which consists mostly of SMEs. These companies have little interest in innovation and 
do not rely on scientific research to develop their products.

B. Proposed and necessary measures to activate the work of TTO

The activation of the structures of valuing the results of scientific research and the development of the work of TTO 
requires the adoption of a set of measures, which can be grouped as follows:
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Legal and regulatory measures

Several benchmark studies have pointed to the need to establish university structures in charge with TT in accordance 
with a flexible and effective legal framework in the form of independent institutions such as associations or companies. 
These legal frameworks have important advantages at simplifying the administrative and financial transactions with 
companies, whether in valuing the results of developmental research or managing innovative incubators. They can 
stimulate the researcher by accelerating the access to financial returns of the completed projects.

Administrative and operational measures 

To ensure good governance through the coordination between the various stakeholders, including:

Ministerial and national public agencies: their task is to maintain the support and provide financial and organizational 
means for the work of TTOs and follow up their work.

Regional councils: their task is to participate in financing and in providing real estate to establish the appropriate 
infrastructure and to set regional priorities in line with national priorities.

Different research bodies (affiliated and non-affiliated to universities): their task is to propose projects, solutions 
and technologies.

Industrial companies: Their role is to engage with their experience in identifying needs to develop the valorisation 
of research results and work directly on R&D projects and innovation with laboratories and research teams.

Banks, finance and investment institutions: Their involvement is necessary because TTOs provide opportunities for 
investment as a source of wealth creation.

Technical and financial support measures at the national level

It is necessary to develop technical and financial support programs supervised by the competent government 
authorities in a contractual framework with the universities to enable them to develop and improve the services of 
their university TTO.

C. Specifications of the TTO

a. Mission statement and established objectives

The general objectives can be detailed as follows, depending on the level of initial investment available and the 
different maturity levels defined by the TT activities for a given university:

Establishment of an appropriate and effective platform for the convergence of supply and demand of R&D; the 
university provides technological products/services that support the competitiveness of enterprises and raise the 
value added level in their products; and the company contributes additional financial resources to the university 
and directs research to serve the economy. 

Create an interoperability platform that promotes TT and completes the missing links in the value chain of 
innovation. 

b. Expected services and roles from the TTO

The services and roles expected of the TTO structure can be derived from: the mission statement and the set of 
objectives for the TTO; and the proposed and necessary measures to activate these structures and overcome obstacles 
to achieving the desired results of TT activities.

In addition, it is necessary to explore the various axes of economic development that the TTO can work. These are: 
to provide a source of revenue for the university by valuing scientific research; to provide a stable source of revenue 
for the university by creating additional businesses; and to provide other potential sources of financial revenue, such 
as: donations and sponsorship at national and international level (national companies; international organizations); 
international networks of research centers, incubators and nurseries; business angels, venture capital firms and banks 
to support innovative projects.
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c. Standard Terms and Reference 

In order to achieve the objectives, results, and roles defined in the mission statement, the TTO must be established at 
each university according to the following set of conditions and criteria:

Ensure harmony and selectivity with the university›s IP vision and policy and with the priorities of scientific research 
and technological development of the university.

Detail work priorities to facilitate the resolution of potential differences among university stakeholders: staff - 
including officials; stakeholders (ministries), the university council, students, public and private sector partners, 
local and regional authorities, trade unions, competitive universities and civil society.

Plan an infrastructure, to be managed by the TTO, which must be in line with the adopted development strategy 
and takes into account the future direction of the local and national economy.

Provide suitable places for the localization of companies or teams working on R&D projects in partnership with 
researchers.

Provide a range of services and facilities that are consistent with the needs of the targeted companies in order to 
develop cooperation networks between the companies and the university research centers.

Create the initial conditions for the success of the project: the initial investment, the mobilized skills and the quality 
of the initially established facilities are all necessary to enhance the image of the university and demonstrate its 
seriousness and professionalism.

Effective management of the various staff responsible for the TT operational activities.

Adopt a transparent and precise procedures for TT

d. TTO components and organizational structure

(i) TTO components 

The initial inputs that the university can provide for the success of the TTO (initial investment, mobilized human 
resources, and the quality of facilities and infrastructure initially established), the nature of the needs of the 
university surrounding economic environment and the level of its technological development are factors that 
greatly affect the nature of organizational structure and components of the TTO.

Two scenarios can be distinguished, and each university can adopt the approach that fits with its policies, from the 
bottom-up (minimum) scenario to the maximum scenario:

The maximum scenario

In this case, the TTO operates as a university valorization and innovation complex, which the following features:

- An important initial investment and active contribution from companies, and some institutional and private 
donors.

- Mobilization of human resources and talent within the university to manage technological platforms.

- Contraction experienced human resources for the management of technology companies, IP management 
and R&D management.

- General technical infrastructure: located close to economic activities centers and connected to the university 
president; and availability of public facilities (training rooms, lectures and meeting hall, communications 
infrastructure, public reception office).

- Specialized technological infrastructure targeting specific industrial or technological sectors, such as: certified 
testing and analysis platforms (these must be the most advanced in order to bring leading entrepreneurs); and 
prototyping platforms
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- A space that provides suitable places for the localization of companies or teams working on R&D projects in 
partnership with researchers.

- University incubator for innovative companies. 

- Business incubator.

- IP office. 

- Support and consultancy services: providing contracting services, marketing and follow-up on participating 
projects, as well as the development of technologies developed at the university.

The minimum scenario: or the initial version, is characterized by caution and pessimism (the lack of adequate 
response by companies). This scenario comprises:

- Reliance on existing university laboratories without the need to establish specialized technological infrastructure 
directed to specific industrial or technological sectors.

- Not providing special spaces for the incubation of companies.

- Support and consultation services: limited to keep up with researchers’ valorisation activities.

- A limited technical infrastructure that provides communications infrastructure, some offices and a reception 
facility, while university facilities, such as training rooms, lecture hall and meetings, are used as needed.

- Oversee the management of an innovative incubator for researchers and students or coordinates with the 
incubator›s management if it is in the form of an independent unit at the university.

- Supervise the management of the technological information center related to patents in universities.

(ii) TTO organizational structure 

The organizational structure of the TTO should take into consideration all the expected services and roles of the 
TTO. The financial and administrative autonomy of the TTO is the most important condition to be respected. This 
was confirmed by previous experiences (the Moroccan network of incubation and the national program of UIIs). 
This independence can be achieved through the adoption of the legal framework of Moroccan associations, or as 
a company if the existing legal barrier is lifted.

The three main departments of the TTO and their associated tasks are:

TTO Management Department

This department supervises the overall coordination of the TTO work and carries out the tasks of: management 
of public and administrative affairs (Site and general technical infrastructure management); secretariat and 
reception; human resources management (recruitment, training and career management ...); financial resources 
management (accounting, budget, diversification and intensification of sources of funding); tracking and 
management of the relationship with start-ups and spin-off companies; management of promotional services 
for the TTO, and communication, marketing and relationship with companies; promotion of scientific and 
commercial services provided by the university; development and management of media used for information 
and communication and organization of events; and organizing events, seminars, awareness campaigns and 
news about the activities of the TTO.

Department of Valorization and IP: 

This department is more oriented towards enterprises and the socio-economic environment is a general, and is 
charged with: organizing a university incubator for innovative companies; management of a business incubator; 
managing R&D contracts in cooperation with companies (process innovations through disclosure and legal 
protection and leading to patent registration, develop innovative start-ups and spin-off and R&D projects by 
university researchers; management of technology services contracts -laboratory analysis, completion of 
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industrial prototypes-; and technology intelligence): IP management and licensing portfolio management; and 
management of continuous training.

R&D Department 

This department is more oriented towards the university and has a precise knowledge of the capacities, the 
capabilities and scientific and technological expertise available within the university. Its functions include: 
organization of specialized technological platforms according to the priorities set by the university; maintenance 
of machines and completion of experiments and analyzes; implementation of technological services contracts 
(laboratory analysis, completion of industrial prototypes ...); management of a prototyping center; and 
management of relationship with centers, laboratories and research teams.

Proposed organizational structure

The organizational structure that is proposed remains directive and flexible, depending on the choices of each 
university and the initial conditions it can provide for the success of the TTO project.

Annex: Model of «Institutional IP Policy at the Moroccan University».
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Chapter 4

Operational Framework of A Sustained National Technology Transfer System 
in Morocco

Introduction

Technology transfer (TT) is the new battlefield where developed and developing countries compete to retain a 
significant share of the knowledge economy. The TT process is a continuum of actions undertaken by several entities 
and requires a high level of coordination between multiple stakeholders. International benchmarks of successful TT 
systems are often centered on a single university or university systems, which is clearly not adapted to the developing 
economies of the MENA region. This chapter attempts at bringing forth realistic national technology transfer systems 
(NTTS) proposals that build on applicable international best practices, draws on learned lessons from past experiences 
in Morocco and takes into account the current dynamics that shape the Science, Technology and Innovation (STI) and 
economic landscape of the country.  

The chapter will propose two alternate proposals for establishing Morocco’s NTTS. For each alternative, the chapter 
will detail proposed organization chart, human resources needs, roles and responsibilities as well as development 
strategies and sustainability mechanisms. 

The chapter will highlight differences in a comparison chart before concluding. 

Background

Morocco’s decentralization initiative

Morocco entered a new decentralization scheme54 since 2011 when this new concept was introduced in the new 
constitution. It was only in 2015 that a law (111-14) defined the 12 new regions that compose Morocco today as shown 
in Figure 1. 

54  Wikipedia. (2017). Region du Maroc. Retrieved from https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_du_Maroc
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Figure 1: Regions of Morocco55

As of today, the process of transferring powers from the central government to the regions is an ongoing process. 
As defined by the organizing law, once fully functional, the region will have the main responsibility of economic 
development of the region.  

International benchmark of technology transfer systems

As mentioned in Chapter 2, the US is often cited as the leading example in terms of TT success. It is noteworthy 
that this success is rather recent and is mainly due to a major change in the legislative framework of TT for public 
universities. The Bayh-Dole act of 1980 spurred over 250 universities to create some form of technology transfer 
offices (TTOs) to find a path for their research to reach markets56. Ultimately, the possibility for the university to retain 
ownership of intellectual property obtained through federally funded research created an economic incentive that 
resulted in a 20-fold growth of patents issued to universities57. 

There is an important point to be made here: successful TT is built on the principle of publicly funded research 
benefiting private industrial entities. Although major criticism has been made to this transfer of wealth from tax 
funded public research to privately owned companies, one has to look at the full economic cycle before coming 
to any conclusions. If correctly constructed, the private entities benefiting from the outcomes of publicly funded 
research will gain a competitive edge or shorter time to market advantage that in turn should create new employment 
and company profits both of which generate new tax revenue for the government. In successful knowledge-based 
economies the TT “return on investment” is many-folds the amount invested in public research without taking into 
account the economic, security and social costs of qualified youth unemployment and brain drain.  

55  PNCL. (2016). Découpage régional. Retrieved from http://www.pncl.gov.ma/Pages/decoupage.aspx
56  Stevens, A. (2004). The enactment of Bayh–Dole. Journal of Technology Transfer.
57  Everett M. Rogers, J. Y. (2000). Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research universities.   Everett M. Rogers, J. Y. (2000). Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research universities.   Everett M. Rogers, J. Y. (2000). Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research universities.   Everett M. Rogers, J. Y. (2000). Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research universities.   Everett M. Rogers, J. Y. (2000). Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research universities.   Everett M. Rogers, J. Y. (2000). Assessing the Effectiveness of Technology Transfer Offices at US Research universities. 
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There are few comprehensive studies assessing academically TT in the literature. The TT theory is fairly simple and 
well documented, however performance evaluation of actual TTO data is scarce. The main conclusions of these 
evaluation studies can be summarized as follows:

Most TTO are independent of the academic branch of university governance. 

Most TTO report, either through an independent board or though administrative relations, to the president of the 
university. 

In seeking institutional sustainability, board reporting seems the most stable governance form. 

TTO teams are almost always small in numbers: less than 12 full-time-equivalents in most cases but rarely greater 
than 20 for even the biggest universities. 

Budget-wise, an even split between patenting cost (45%) and operating expenses (55%) can be observed.

With regard to factors that impact productivity of TTO58, it is noted that organizational practices of these TTOs have a 
significant impact along with the quality of university personnel and willingness of professors to patent. It is also the 
conclusion of that study that giving professors and inventors equity in start-ups instead of licensing royalty fees favors 
successful TT to industry. This is an important point: involving inventors in the life of the created start-up will result in 
more efficient TT practices. In short, successful TT is going “From Inventors to Investors”.

There are multiple ways to measure the efficiency of TT activities: from equity participation in created start-ups to 
licensing fees generated per fiscal year, through revenue generated divided by investment in research. Some research 
also suggest more sophisticated measures such as patents granted vs patents filed or patents licensed vs patents 
granted, but clearly for our region these are not adapted key performance indicators (KPIs). It is the recommendation 
of this chapter to retain the following KPIs: number of qualified employment created; and revenue generation both 
through start-up creation and licensing deals. 

The employment indicators could be obtained from national social security office or employment agency where 
available. The start-up creation indicators are in general available from the company registration office. The licensing 
deals indicators will only be available through voluntary declaration except if tax incentives are made available to 
such deals in which case the tax office could provide the indicator.  

As far as funding is concerned59, it is reported that only 16% of the TTOs of US universities are self-funded, that is, 
they are able to cover their running expenses after deducting patenting costs and distribution of royalties. Further, 
other reports60 indicate that none of the Dutch university TTOs have brought in significant amounts of money. From 
the above we can conclude that TTOs in their beginnings should be portrayed as an investment from the university 
to allow its innovations to reach the market rather than short-term money making instruments or self-funded entities. 

One important conclusion61 is that for the benefit of its long-term success, financial returns to the university were not 
retained as a driving factor to establish a TTO in most US University. This reinforces a prior conclusion that in order to 
evaluate TT return on investment, it is important to look at the full economic and social cycle. In other words, society 
as a whole will reap the benefits of establishing an efficient TT system, not the universities or the research institutions 
that fund it.

Recommended national technology transfer operational framework

Taking into account international benchmarks and best practices, and in order to integrate the dynamics that are 
shaping Morocco’s innovation ecosystem, this chapter will suggest two alternatives for the operational framework of 
the national technology transfer office (NTTO).

58  Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1049-1034.
59  Irene Abrams, G. L. (2009). How are U.S. Technology Transfer Offices Tasked and Motivated - Is It All About the Money?  

  Research Management Review, Volume 17, Issue 1.
60 Tsvi Vinig, D. L. (2015). Measuring the performance of university technology. Journal of Technology Transfer, 1049-1034.
61 Irene Abrams, G. L. (2009). How are U.S. Technology Transfer Offices Tasked and Motivated - Is It All About the Money?   

  Research Management Review, Volume 17, Issue 1.
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The first alternative builds on the ongoing decentralization of all administrative services in Morocco (régionalisation 
élargie) to effectively devote all operational responsibilities to the region in promoting region-oriented TT priorities 
while the NTTO will act as a coordination unit at a national level.

The second alternative capitalizes on the central role that the National Centre for Scientific and Technical Research 
Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST) plays in the funding and promotion of scientific 
research in Morocco. The NTTO could be a natural evolution of the current efforts of the CNRST in the TT through 
the Morocco Incubation and Spin-off Network Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE). As an independently 
run office within the CNRST, the NTTO can identify the ongoing research with the highest TT potential and initiate the 
needed actions. The innovators and entrepreneurs at-large could still benefit from the CNRST support through the 
existing RMIE mechanisms and incubators.

NTTO recommendation alternative 1

Organizational structure, human resources needs and capacity

Under alternative 1, and as described in Figure 2, the regional technology transfer offices (RTTO) represent the main 
operational actors of TT in the country.

Figure 2: Network of National and Regional Technology Transfer Offices

The NTTS will be composed of 12 RTTOs and a national coordination center. The main goal of this proposal is to 
ensure that even in the regions with the lowest contribution to the national GDP, a TT effort is initiated. As is often 
the case in most countries, a few regions will horde most of the technology investments and naturally most of the TT 
efforts.

By adopting this approach, Morocco could buck the trend and allow each region to have a dedicated RTTO that 
priroritize the regions economic potential and builds on the regions academic resources and innovation ecosystem. 

Several countries have succeded in transferring powers to the regions which then took the lead in economic 
development including knowledge economy establishment. France through “Les Pôles de compétitivité”62 and 
Germany through Landers63 are active examples of this success.
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62  Français, G. (2017). Pole de Compétitivité. Retrieved from Pole de Compétitivité: http://competitivite.gouv.fr/
63  Rodden, J. (2001). Germany report. Retrieved from World Bank: www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/.worldbank.org/publicsector/decentralization/.worldbank.org/publicsector/decentralization/.worldbank.org/publicsector/decentralization/.worldbank.org/publicsector/decentralization/.worldbank.org/publicsector/decentralization/
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142

Under this proposal, the RTTO form a decision body for the NTTO through its board of directors. The NTTO retains 
the international cooperation, legal support function; the business intelligence and regional liaison serve as the 
operational transmission belt between national level policies and regional economic efforts. The organizational chart 
of the NTTO is described in Figure 3. 

Figure 3: National Technology Transfer Coordination Office

Roles and responsibilities

Under this proposal, the Board of the NTTO would be composed of all the RTTO directors as well as the representatives 
of the national stakeholders contributing to the TT dynamic. A non-exhaustive list of its members is as follows: 
CNRST director; Ministry of Industry representative; General Confederation of Enterprises of Morocco Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) representative; and Venture capital association representative.

The board has the powers to fix the annual budget and specify the priorities and objectives of the management team.

The role of such an NTTO is mainly to serve as an interface to the central administrations and to help RTTO benefit from 
national TT initiatives and international collaboration opportunities. Aside from the typical administrative functions, 
three separate departments are in charge of offering support to the RTTO:

The Department of Patents, Licensing and Legal affairs: The legal framework of TTs relies on the possibilities offered 
by national level legislative framework and as such can be mutualized at the NTTO level. This department should be 
responsible for providing legal TT contract templates and patenting workshops to the benefit of the RTTO.

The Department of Business Intelligence and Regional Liaisons: Morocco’s decentralization policy has taken into 
account the specificities of each region and attempted to create economically coherent regions. A direct result is that 
each region will have a different set of economic opportunities for TT based on their existing economic ecosystem 
and geographical constraints. As required by law each region has the responsibility to establish a regional economic 
development plan (Plan de Développement Régional – PDR) that defines the economic priorities and the roadmap 
to achieving the full economic potential of the region. This blueprint is a major input into compiling a national level 
panorama of regional economic opportunities, their overlaps and their unique opportunities. The department of 
business intelligence and regional liaison should have the responsibility to keep a regular contact with the RTTO 
and report a consolidated perspective on the activities of each region. Further and given its independence, it has the 
possibility to feedback to the RTTOs guidance on potential competing positions and untapped potential for TT.

The Department of International Cooperation: TT today is as international as technology development itself. 
Unlike RTTO, which have a local mandate and focus, the department of international cooperation should have the 
responsibility to bring to the RTTOs any international partners of interest and any international funding opportunity 
they can benefit from.

The three departments that make the NTTO have a major role as an operational relay for national policies towards 
RTTO and as a consolidation mechanism for regional initiatives at the national level.
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The NTTO should operate under contract with the Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique (MICIEN) and the Ministère de 
l›Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l›Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(MENESRS) with pertinent KPI based financing. The NTTO should also keep the international collaboration dimension. 
The legal and licensing should also be managed at the national-level as it would allow for more effective cost sharing 
among the RTTOs.

Based on these performance indicators, a third party independent evaluation is conducted yearly and determines 
whether a continuation of the current setup is warranted or if changes to the management or objectives is needed.

The objectives validated by the board should include the KPI that the MICIEN requires for funding the office. As such, 
the independent evaluation of an independent third party will also serve as an evaluation report to continue the 
annual funding of operating expenses from the ministry.

In this alternative, by having all regions represented in the board, the objectives of the NTTO will naturally only include 
non-operational and strategic objectives, such as providing TT legal templates, conducting technology evaluation and 
international funding and collaboration opportunities that will help RTTO mutualize common tasks and make well 
informed decisions on potential investments in programs.

Business Model, Development strategy and sustainability

In this alternative, the NTTO has no operational role in the TT activities and, as such, a small team of 4-5 people should 
be enough to achieve its goals with an annual budget of 1 Mdhs. As explained in earlier chapters about the regional 
and Moroccan STI ecosystems, the TT dynamic is not yet fully in operation in our region. Although it would be ideal to 
derive the NTTO funding from the economic value that TT creates, it would be unrealistic to do so early in the process 
of creation. 

Given that the NTTO becomes the only mechanism of government guidance to TT, it is recommended that the NTTO 
be funded from MENESRS and MICIEN. 

Sustainability of the NTTO should be shouldered by two dynamics: 

1. The added value that the NTTO creates for the RTTO: legal support, economic and business intelligence, international 
cooperation opportunities. As such, and after the initial inception period, the RTTO should start contributing financially 
to the annual budget of the NTTO by a mandatory percentage of their annual budget. These contributions should 
represent the major part of the NTTO annual budget.

2. The TT funding opportunities that the NTTO is able to secure for itself or for the RTTOs should allow the NTTO to 
derive a percentage for its own budget. 

By establishing these two revenue sources, the NTTO would have aligned its budgetary interests with the services 
that it is able to provide. The higher the quality of the support services provided to the RTTOs the more likely they are 
willing to augment their contribution to the NTTO budget. The more funding opportunities the NTTO is able to secure 
for itself or for the RTTOs the higher the revenue it can derive from them as is detailed in Figure 4.

Figure 4: RTTO funding contribution to the NTTO
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Due to the operational responsibilities of the RTTOs, their organizational chart will be fundamentally different than 
that of the NTTO as described in Figure 5.

Figure 5: RTTO organization chart

The RTTO Board should include exclusively representatives of regional stakeholders. As a proposal, the board should 
be composed at least of: the region’s president (president of the board); the regional CGEM president; and the regional 
higher education representative.

Under this approach, the RTTO budget and human resources are expected to be different for different regions. Indeed 
a region like Casablanca which represents over one third of Morocco’s national economic output is expected to have is 
sensibly bigger RTTO than other smaller regions which represents less than one tenth of Morocco’s economic output.

An RTTO is expected to have a minimum of 6 dedicated human resources for which an annual budget of 2Mdhs/year 
and a maximum of 12 dedicated human resources for which an annual budget of 5Mdhs/year.

Given the regional impact of the RTTO and the region’s economic development plan, it would come as a normal 
consequence that a major part of the funding of the RTTO comes from the region’s economic development budget. 
The RTTO should be incorporated as a non-profit association under contract with the region under KPI based contract 
with the region. A proposed set of KPIs are: successful TT; local job creation; and added business generated by local 
companies (as measured by tax paid)

In terms of sustainability, the virtues of local circular economies make perfect sense as a framework for the RTTO. As 
described by the following graph:

Figure 6: Sustainability mechanisms for RTTOs
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NTTO recommendation alternative 2

Under this alternative the NTTO has operational roles and is responsible of animating the NTTS. As described earlier 
chapters, the Moroccan government has created a dedicated organization with both the responsibility to fund and 
promote scientific and technical research in Moroccan universities as well as to facilitate access to scientific knowledge, 
setup a nation wide area network and promote TT through a dedicated network of incubators (RMIE): this organization 
is the CNRST64.

Organizational structure, human resources needs and capacity

Under this alternative, this chapter recommends that at its first stage the NTTO be a distinct department of the CNRST 
as per Figure 7:

Figure 7: Organization chart of CNRST 

The NTTO would be a natural evolution of the current RMIE . When evaluating the results of the RMIE65 (Number of TT 
deals, job creation and start-up hosted), it is clear that the complexity of the government administrative procedures is 
stifling the agility and effectiveness of the RMIE. 

This is the main reason why this chapter recommends that after an initial inception phase of 1-3 years the NTTO spins-
off to become an independent non-profit non-governmental institution NGO NTTO under KPI based contract with 
CNRST. The following organization chart for the NTTO is recommended as described in Figure 8.

Figure 8: Organization Chart of independent NTTO
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64  CNRST. (2017). CNRST Website. Retrieved from http://www.cnrst.ma
65  RMIE. (2017). RMIE. Retrieved from http://www.rmie.ma/
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Roles and responsibilities

The Patenting, Licensing and Legal Affairs division will have a central role in the early days of the NTTO, it should be 
responsible of quickly providing several legally binding TT templates for all parties involved. The same division should 
be the “force de proposition” to update the national TT laws and strengthen the national venture capital investment 
legal framework. The division should seek to establish contact points at all RTTOs that could work as relays for further 
dissemination and day-to-day support of university personnel and innovators.

The Economic Opportunities and Business Intelligence division should become the liaison office of the NTTO with the 
socio-economic realm. In particular, it should have a working relation with the CGEM and other representative socio-
economic stakeholders. As such, it should produce a quarterly review of economic opportunities that should be made 
available to selected research institutions. These reports should also serve as the basis to orient research funding 
to address socio-economic needs. Some interesting data sources are the import and export statistics compiled at 
the MICIEN which contain both the technology the country imports for which a local alternative can potentially be 
developed and the export industries with sufficient income to fund R&D projects that can give it a further competitive 
edge on the international markets. In addition to that, the division should analyze all the national economic statistics 
(domestic, regional and international) and any national economic incentives plan to identify current and future growth 
opportunities for the national STI ecosystem to address. Its work should go beyond government and international and 
local published statistics, to on the field contact with relevant economic actors that can start with CGEM but should 
reach as well actual export industrials supported by the government under the Industrial Acceleration Plan Plan 
d’Acceleration Industrielle. The prospective work produced by this division needs to be updated on a quarterly basis 
and should serve as a guideline for government research funding initiatives, but also be distributed to universities and 
research institutes to be integrated in their internal research orientation.  

The Universities and Research Institutions division should regularly survey the output of all industry related university 
research. As such, it should become an observatory of academic efforts towards industry. This division should centralize 
all data related to the research being conducted in Moroccan STI ecosystem: funded research, research teams and 
their human and material resources. The STI ecosystem surveys should also include the university incubators and 
technology parks to provide the full picture of existing start-ups and emerging opportunities.

The International Cooperation division should focus both on strengthening cooperation with likewise institutions in 
the Arab world and the traditional economic partners of Morocco, and build a network of Morocco diaspora willing to 
contribute to the Moroccan national TT effort.

Ideally, a weekly meeting between these 4 divisions under the leadership of the director should identify the best fits 
between the representatives of the various stakeholders: industry, academy and international partners. The identified 
opportunities are then formalized with help from the Legal department. 

The quarterly outlook of the opportunities in the economy prepared by the Economic Opportunities and Business 
Intelligence division and the updated STI landscape prepared by the Universities and Research Institutes Liaison” 
division should form the basis of a quarterly gathering of the representatives of both the socio-economic communities 
and STI community. This gathering, organized by the NTTO, will be the opportunity where each side should learn 
about the collaboration opportunities. On top of the general outlook, each meeting will dedicate a full day to one 
economic sector with breakout sessions to establish contacts between interested stakeholders.

The director and the personnel of the NTTO four operational divisions should all be employed under private term 
contracts (3 years to fit with the phase 1 period) and be evaluated on a yearly basis on the achievement of their key 
performance indicators. 

Business Model, Development strategy and sustainability

Sustainability mechanisms proposals only make sense in second phase of the proposed independent NTTO structure. 
In this case, it is recommended to have a revolving three-year KPI-based contract between the government and the 
non-profit NGO NTTO. This scheme has been demonstrated to be an effective way of combining private reactivity 
and public institutional backing. It is the opinion of this chapter that the non-profit NGO status of the NTTO with a 
board that regroups all of the TT stakeholders creates the institutional guarantees required to build trust between 
all actors in the TT process. These institutional guarantees should be multiyear contracts between the NGO and its 
board members. For example, each of the academic partners can commit to making available, on a full time basis, one 
expert to work on a particular topic for three years. Other forms of institutional guarantees can take the form of formal 
TT contracts from industrial partners.  
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It is noteworthy that such a scheme has been deployed in Morocco to fund academic-industry clusters. These structures 
are incorporated as a non-profit association under the Moroccan law with three colleges equally represented in its 
board: College of educational and research institutions, College of industrials members and College of institutional 
members. Each college elects its representatives to the board of directors which in turn elects an executive committee 
made of a president, vice-president and treasurer. An example of such organization is illustrated for the Moroccan 
Microelectronics Cluster below.

Figure 9: Example of governance structure of a cluster66 

The clusters are selected after a call for proposals is organized by MICIEN. A committee designated by MICIEN selects 
the most promising clusters and signs a KPIs based multiyear contract with the association. A yearly independent 
audit evaluates the attainment of the KPIs and based on its report the government funds the association to conduct its 
next year activities or stops the funding. The flow of public funding secures the sustainability of the association while 
the ability of the institution to raise private money gives it increased impetus to perform.

It this form, the cluster is required to develop fee based added value services to its members, either through yearly 
subscription payment, which is the more successful approach, or through pay-per-use approach. Among the best 
practices in services provided to the members are actionable reports on particular economic sectors and highly 
technical trainings. The sponsoring based approach to match making events has also proved useful both for academic 
and industrial members.

Comparison of the two alternatives

Alternative 1 Alternative 2

NTTO RTTO NTTO RTTO

Human Resources 6 30 24 -

Role Coordination Operational Operational -

Budget (Mdhs) 1 2 20

Reporting to Independent NGO Regional board CNRST then indep NGO -

Funding source RTTO/external Regional gov Government -

66  MMC. (2015). Morocco Microelelctronics Cluster. Retrieved 2015, from MMC portal: http://www.microelectronics.ma, from MMC portal: http://www.microelectronics.ma, from MMC portal: http://www.microelectronics.ma, from MMC portal: http://www.microelectronics.ma, from MMC portal: http://www.microelectronics.ma, from MMC portal: http://www.microelectronics.ma
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Gradual implementation recommendation

As with all NTTSs, the current situation is the result of an accumulated number of initiatives that have been met with 
varying degrees of success. This makes the implementation of recommendations of a new NTTO from scratch, albeit 
grounded in the best international best practices and taking into account the country’s institutional stakeholders 
constraints a difficult exercise.

In order to maximize the chances of success of adopting the proposals contained in this chapter, this paragraph will 
highlight a gradual implementation approach that attempts on building on the current situation and traces a path 
forward to the most desirable institutional governance for the NTTO.

As outlined in the Alternative 2, for the case of Morocco by concentrating all academic research funding at the level 
of the CNRST, the institution has compiled an accurate and up-to-date knowledge production of higher education 
institutions of the country. Further, public university remains today the biggest producers of scientific knowledge and 
any national initiative to improve TT should build on these strengths.

This makes the CNRST the best starting point for a gradual implementation of the NTTO as an institutional host. It is 
recommended that the CNRST creates a department with direct reporting to its general manager with sole responsibility 
to establish a NTTO. The department can start by completing a full evaluation of the exiting TT initiatives either with 
its own resources or by contacting an external evaluator, which is a preferred option. This phase should last at most 
6 months.

The department can then morph the existing RMIE into a more proactive organization with the hiring or the reconversion 
of 5 to 6 employees to fulfill the missions highlighted in the organization chart of Figure 8. This new team should work 
as a dedicated taskforce to try and identify within the dozens of projects that are funded by the MENESRS through the 
CNRST all potential TT research candidates. On the other side the legal team should prepare the needed TT templates 
or subcontract those to a specialized lawyer office. The economic opportunities team should also work on identifying 
among the best performing economic sectors, the potential candidates that can serve as a locomotive for TT demand. 
Depending on the depth of the work conducted this phase can last from 6 months to a year and a half.

Once this preparatory work completed, the team should spend the next 2 years trying to complete the needed match-
making to achieve the first successes that can inspire other stakeholders to action and justify the need to create a 
separate dedicated institution.

Finally and depending on the advancement of the decentralization program of the country and an independent 
evaluation of the department performance, the recommendation would be either to create an independent NGO NTTO 
as per Alternative 2 with operational responsibilities or RTTO and an NTTO with only coordination prerogatives and 
mutualized services.

The whole proposed gradual implementation recommended can simplified in Figure 10:

Figure 10: Gradual NTTO implementation scenario
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67  Insead, WIPO, Cornell University. (2016). The Global Innovation Index. Geneva: WIPO.

Conclusions and recommendations 

The goal of this chapter is to propose sustainable NTTSs with business models that are valid in the national context of 
Morocco. As highlighted in the first chapters of this Report, Morocco suffers from common weakness to its neighbors 
such as the lack of collaboration between university research and the industrial actors. Previous chapters have detailed 
the stakeholders of the Moroccan STI and the notable overarching role of public institutions in the process of TT. 
International rankings of the countries covered in the GII67 demonstrate that this overarching role is incompatible with 
the fast moving requirements of STI and TT. 

On the positive side, Morocco has seen the development of a successful dynamic grass-roots innovation and start-up 
scene as well as the emergence of productive private university actors that can be built on to strengthen the offer of 
innovative products and solutions. 

Morocco has also resolutely moved toward decentralization of the national government prerogatives and chiefly the 
economic promotion role. As a consequent, each region has or is in the process of producing a regional development 
plan that outline the region priorities in terms of economic sector developments.

This chapter’s proposals of NTTO operational framework has taken into account these structuring changes in 
Morocco’s STI and economic landscape. Two alternate proposals for the operational framework of the NTTO have 
been defined. A first approach anticipates the ongoing transfer of prerogatives from the central government to the 
region by positioning all TT operational responsibilities at the regional level through the creation of a RTTO. The NTTO 
becomes a coordination unit with mutualized services such as legal support, economic intelligence and international 
cooperation services. This transfer of responsibility has the major advantage of guaranteeing in every region an effort 
of TT as opposed to a centralized approach where the most economically active regions trust the majority, if not all, 
of the TT attention. The NTTO will continue to act as the contact point of the central government for TT programs.

A second approach builds on the well-established role of the CNRST as the agency with best understanding of the 
national STI ecosystem and the government agency in charge of funding of university research. Further, the CNRST 
has access to an existing TT network under the RMIE initiative. Under this approach, the proposed NTTO can be seen 
as a positive evolution of the RMIE with more clout and operational responsibilities.

Both proposed approaches build on proven strengths of the Moroccan STI ecosystems and economic landscape 
and depending on the available resources that the regions or the central government can dedicate to the proposed 
structures, one of the two alternate proposal can be used as a blueprint to build a successful NTTS. In order to help 
maximize the chances of a successful adoption of the recommendations, a gradual implementation of the NTTO 
combining proposals from both alternatives was described.
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اإلطار التشغيلي للمنظومة الوطنية لنقل التكنولوجيا في المغرب

ملخص

الدوليــة، الممارســات أفضــل إلــى تســتند المغــرب فــي التكنولوجيــا لنقــل الوطنيــة للمنظومــة واقعيــة مقترحــات وضــع إلــى الفصــل هــذا يســعى
والتكنولوجيــا العلــوم مشــهد تشــكل التــي الحاليــة الديناميــات وتراعــي المغــرب، فــي الســابقة التجــارب مــن المســتفادة الــدروس إلــى وتســتند

للبلد . واالقتصــاد واالبتــكار

التنظيمي للهيــكل تفصيــل اقتراح لــكل الفصل المغــرب. ويعــرض فــي التكنولوجيــا لنقــل الوطنيــة المنظومــة إلنشــاء بديليــن اقتراحيــن الفصــل يقــدم
االســتدامة. وآليات التنمية اســتراتيجيات عــن فضــال والمســؤوليات، واألدوار البشــرية، المــوارد مــن واالحتياجــات المقتــرح،

تمهيد

مبادرة	الالمركزية	في	المغرب
القانون عام 5102 حــدد الجديــد. وفي الدســتور في الجديد المفهوم هــذا إدخال تــم عــام 1102 عندمــا منــذ لالمركزيــة جديــدة خطــة المغــرب اعتمــد
عمليــة المناطــق إلــى المركزيــة الحكومــة مــن الســلطات نقــل عمليــة حاليــا اليــوم. وتعتبــر المغــرب تشــكل التــي ال21 الجديــدة (111-41) المناطــق
االقتصاديــة التنميــة عــن الرئيســية المســؤولية ســتتحمل طاقتهــا بكامــل تعمــل عندمــا المنطقــة فــإن التنظيمــي، القانــون حــدد وكمــا مســتمرة. هــذا

المنطقة. في

المعيار	الدولي	لمنظومة	نقل	التكنولوجيا
أساســا التكنولوجيا. يرجع نقــل نجاح حيــث من الرائد المثــال باعتبارها األميركيــة المتحــدة الواليات إلــى يشــار مــا غالبــا الثانــي، الفصــل فــي ذكــر كمــا
قانون دفع الحكومية. وقــد للجامعــات التكنولوجيــا لنقــل التشــريعي اإلطار على ادخــل الــذي الكبيــر التغييــر إلــى نســبيا العهــد الحديــث النجــاح هــذا
األســواق.  إلى للوصــول لبحثهــم طريــق إليجــاد التكنولوجيــا نقــل مكاتــب أشــكال مــن شــكل إنشــاء إلــى مــن 052 جامعــة عــام 0891 أكثــر دول بايــه
االختراع بــراءات نمــو إلــى أدى اقتصاديــا حافــزا اتحاديــا الممــول للبحــث الفكريــة بالملكيــة الجامعــة احتفــاظ إمكانيــة أتاحــت المطــاف، نهايــة وفــي

بمقدار 02 ضعفا. الجامعــات عن الصــادرة

الرغــم الخاصــة. وعلــى الصناعيــة الكيانــات يفيــد الــذي العــام القطــاع مــن الممــول البحــث مبــدأ علــى مبنــي التكنولوجيــا بنقــل النجــاح هــذا أن
المــرء علــى يتعيــن الخــاص، للقطــاع المملوكــة الشــركات إلــى الضرائــب مــن الممــول العــام البحــث مــن الثــروة نقــل إلــى الكبيــر النقــد توجيــه مــن
البحــث نتائــج مــن تســتفيد التــي الخاصــة الكيانــات شــيدت مــا اســتنتاجات. وإذا أي إلــى التوصــل قبــل الكاملــة االقتصاديــة الــدورة إلــى ينظــر أن
عمــل فــرص تخلــق بدورهــا التــي الميــزة، هــذه لتســويق أقصــر وقــت أو تنافســية ميــزة ستكتســب فانهــا صحيــح، بشــكل العــام القطــاع مــن الممــول
على فــإن «العائد المعرفــة، على القائمــة الناجحــة االقتصــادات للحكومــة. وفــي جديــدة ضريبيــة عائــدات يحقــق وكالهمــا للشــركة، وأرباحــا جديــدة
الشــباب لبطالة واالجتماعية واألمنية االقتصادية التكاليــف عدا العام البحــث في المســتثمر المبلغ كثيرا يضاعــف التكنولوجيــا نقــل االســتثمار» فــي

األدمغة. وهجرة المؤهلين

بيــد جيــدا، توثيقــا وموّثقــة مــا حــد إلــى بســيطة التكنولوجيــا نقــل أكاديميــا. ونظريــة التكنولوجيــا نقــل تقّيــم التــي الدراســات مــن قليــل عــدد هنــاك
التالي: النحو علــى التقييم لدراســات الرئيســية تلخيصاالســتنتاجات نــادر. ويمكــن التكنولوجيــا نقــل لمكتــب الفعليــة البيانــات أداء تقييــم أن

الجامعية. لإلدارة األكاديمي الفرع عن مستقلة التكنولوجيا نقل مكاتب معظم

لالســتدامة وســعيا االداري. هــذا التسسلســل عبــر أو مســتقل مجلــس طريــق عــن الجامعــة، لرئيــس التكنولوجيــا نقــل مكتــب تقاريــر معظــم تقــدم
اســتقرارا. األکثر الحکم أشــکال من ھو اإلدارة مجلس عبر التقاریر تقديم أن يبدو المؤسســیة،
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نــادرا ولكــن الحــاالت معظــم فــي كامــل) بــدوام (متكافئــة مــن 21 شــخص العــدد: أقــل صغيــرة التكنولوجيــا نقــل مكاتــب فــرق دائمــا تكــون
الجامعات. من 02 ألكبــر أكبر تكــون مــا

.(٪55) التشغيل ونفقات (٪54) االختراع براءات تسجيل تكلفة بين التكنولوجيا نقل لمكاتب الميزانيات معدالت تقسم المالية، الناحية من

باالضافة كبيــر، أثر لهــا المكاتب لهــذه التنظيميــة الممارســات أن يالحــظ التكنولوجيــا، نقــل مكاتــب إنتاجيــة علــى تؤثــر التــي بالعوامــل يتعلــق وفيمــا
المبتدئة الشــركات في أســهم والمخترعين األســاتذة إعطاء أن يظهر االختراع. كما براءات لتقديم األســاتذة واســتعداد الجامعة موظفي نوعية إلى
الشــركات تشــغيل بدء في المخترعين إشــراك مهمة: أن نقطة الصناعة. وهــذه إلــى الناجحــة التكنولوجيــا نقــل يدعــم التراخيــص منــح رســوم مــن بــدال
للمســتثمر». المختــرع «مــن مبــدأ علــى الناجــح التكنولوجيــا نقــل يعتمــد التكنولوجيــا. وباختصــار، لنقــل فعاليــة أكثــر ممارســات إلــى يــؤدي المبتدئــة

تــم التــي الترخيــص رســوم إلــى الناشــئة المشــاريع المــال رأس فــي المشــاركة التكنولوجيــا: مــن نقــل أنشــطة كفــاءة لقيــاس متعــددة طــرق هنــاك
مثل تطورا أكثــر تدابير إلى التقارير بعــض أيضا البحث. وتشــير في االســتثمار على مقســومة المتولدة اإليــرادات خــالل مــن ماليــة، ســنة فــي إنشــاؤها
لمنطقتنا بالنســبة الواضح من ولكن الممنوحة، البراءات مقابل لها المرخص االختــراع براءات أو المودعة االختــراع بــراءات مقابــل الممنوحــة البــراءات
التي المؤهلة الوظائف التالية: عدد الرئيســية األداء بمؤشــرات االحتفاظ الخصوص هذا في مالئمة. ويوصى رئيســية أداء مؤشــرات ليســت هذه ان

التراخيص. وإصدار الناشــئة الشــركات إنشــاء صفقات خالل من اإليرادات وتوليد إنشــاؤها؛ تم

الحصــول متاحــا. ويمكــن ذلــك يكــون حيثمــا التوظيــف وكالــة أو الوطنــي االجتماعــي الضمــان مكتــب مــن العمالــة مؤشــرات علــى الحصــول يمكــن
مــن إال التراخيــص مؤشــرات علــى الحصــول يمكــن ولــن الشــركات. هــذا تســجيل مكتــب مــن عــام بشــكل المبتدئــة الشــركات إنشــاء مؤشــرات علــى

المؤشــر. يوفــر أن الضرائــب لمكتــب يمكــن الحالــة هــذه وفــي الشــركات لهــذه ضريبيــة حوافــز توفــرت إذا إال الطوعــي اإلعــالن خــالل

على قــادرة أنها أي ذاتيــا، تمّول األمريكيــة الجامعات فــي التكنولوجيــا نقــل مكاتــب مــن أن 61% فقــط التقاريــر أفــادت بالتمويــل، يتعلــق فيمــا أمــا
مكاتب من أيــا أن إلى أخرى تقاريــر تشــير ذلك، على العائــدات. وعالوة وتوزيــع االختــراع بــراءات تســجيل تكاليــف خصــم بعــد تشــغيلها نفقــات تغطيــة
تصــور أن ينبغــي أنــه إلــى ســبق مــا مــن نخلــص أن العائــدات. ويمكننــا مــن كبيــرة مبالــغ جلــب مــن تمكنــت هولنــدا فــي الجامعيــة التكنولوجيــا نقــل
أدوات كونهــا مــن بــدال الســوق، إلــى الوصــول مــن ابتكاراتهــا لتمكيــن الجامعــة مــن اســتثمار أنهــا علــى بداياتهــا فــي التكنولوجيــا نقــل مكاتــب

ذاتيا. ممولة كيانات أو األجل القصيرة العائــدات لجلــب

إلنشــاء محّفز كعامل المالية بالعائــدات تحتفظ لــم األميركية الجامعــات معظم أن التقاريــر أظهــرت الطويــل، المــدى علــى النجــاح تحقيــق أجــل ومــن
النظــر المهــم مــن التكنولوجيــا نقــل فــي االســتثمار علــى العائــد تقييــم أجــل مــن أن مفــاده مســبقا اســتنتاجا ذلــك التكنولوجيــا. ويعــزز لنقــل مكتــب
وليس التكنولوجيا، لنقل فعالة منظومة إنشــاء من فوائد ســيجني ككل المجتمع فإن أخرى، الكاملة. وبعبارة واالجتماعية االقتصادية الدورة في

تمولها. التي البحثية المؤسســات أو الجامعات

اإلطار التشغيلي الوطني المقترح لنقل التكنولوجيا

إدماج أجل ومن الممارســات، وأفضل الدولية المعايير مراعاة مع التكنولوجيــا، لنقل الوطني للمكتب التشــغيلي لإلطــار اقتراحيــن الفصــل هــذا يقــدم
المغرب.  فــي لالبتكار الحاضنة البيئــة تشــكل التــي الديناميــات

التنفيذية المســؤوليات جميــع بفعاليــة نقــل أجــل مــن المغــرب، فــي اإلداريــة الخدمــات لجميــع الجاريــة الالمركزيــة عمليــة إلــى األول االقتــراح يســتند
علــى تنســيق كوحــدة التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب يعمــل بينمــا المنطقــة، نحــو الموجهــة التكنولوجيــا نقــل أولويــات وتعزيــز للمنطقــة

الوطنــي. ــد الصعي

المغرب.  في العلمي البحث وتشــجيع تمويل في والتقني العلمي للبحث الوطني المركز يلعبه الذي المركزي الدور من الثاني االقتراح ويســتفيد
ــل نق ــي ف ــي والتقن العلمــي ــث للبح ــي الوطن ــز للمرك ــة الحالي ــود للجه ــا طبيعي تطــورا ــا التكنولوجي ــل لنق ــي الوطن ــب المكت يكــون أن يمكــن
المركــز داخــل مســتقال مكتبــا بصفتــه التكنولوجيــا، لنقــل الوطنــي للمكتــب المقــاوالت. يمكــن الحتضــان المغربيــة الشــبكة خــالل مــن التكنولوجيــا
أن الالزمــة. ويمكن اإلجراءات اتخاذ فــي ويشــرع التكنولوجيا نقل إمكانيات أعلى مــع الجــاري البحــث يطابــق أن والتقنــي، العلمــي للبحــث الوطنــي
المغربية الحاليــة الشــبكة وحضانات آليات خالل مــن والتقني العلمي للبحــث الوطني المركز مــن االســتفادة مــن األعمــال ورجــال المبتكريــن يســتمر

المقاوالت. الحتضــان

المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا - االقتراح األول

البشرية الموارد وقدرات واحتياجات التنظيمي الهيكل
البلد. في التكنولوجيا نقل في الرئيسية التنفيذية األطراف التكنولوجيا لنقل اإلقليمية المكاتب تكون األول، االقتراح هذا إطار في

االقتــراح هــذا مــن الرئيســي وطنــي. الهــدف تنســيق ومركــز التكنولوجيــا لنقــل إقليميــا تتألــف 21 مكتبــا
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في الحال هو التكنولوجيا. وكما لنقل جهد سيبذل الوطني، اإلجمالي المحلي الناتج في األقل المساهمة ذات المناطق في حتى أنه ضمان هو
التكنولوجيا. نقل جهود معظم الحال وبطبيعة التكنولوجية االســتثمارات معظم ستحشــد المناطق بعض فإن البلدان، معظم في األحيان أغلب

يقوم التكنولوجيا لنقل متخصص إقليمي مكتب لديهــا يكون بأن منطقة لكل ويســمح االتجاه هذا يعتمد أن للمغرب يمكــن االقتــراح، هــذا وباعتمــاد
عدة نجحت لالبتكار. وقد الحاضنة وبيئتها للمنطقــة األكاديمية الموارد على ويعتمد للمنطقة، االقتصادية اإلمكانيــات علــى األوليــة الصبغــة بإضفــاء
وتمثل المعرفة، اقتصــاد إنشــاء ذلك في بما االقتصاديــة التنمية فــي المبادرة زمــام ذلك بعد أخــذت التــي المناطــق إلــى الســلطات نقــل فــي بلــدان

النجاح. هذا على نشطة أمثلة وألمانيا فرنسا

مجلس طريق عــن التكنولوجيا لنقل الوطنــي المكتب فــي القرار التخاذ هيئة التكنولوجيــا لنقــل اإلقليمــي المكتــب يشــكل االقتــراح، هــذا وبموجــب
واالتصال التجاريــة المعلومــات وتكــون القانونــي؛ الدعــم ووظيفــة الدولــي، التعــاون بشــؤون التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب إدارتــه. ويحتفــظ

اإلقليمية.  االقتصاديــة والجهود الوطنية السياســات بين التشــغيلي الداعــم بمثابــة اإلقليمــي

االدوار	والمسؤوليات
عــن فضــال التكنولوجيــا لنقــل اإلقليميــة المكاتــب مديــري جميــع مــن االقتــراح، هــذا بموجــب التكنولوجيــا، لنقــل الوطنــي المكتــب مجلــس يتألــف
والتقنــي؛ العلمــي للبحــث الوطنــي المركــز المجلــس: مديــر أعضــاء التكنولوجيــا. ويشــمل نقــل ديناميــة فــي المســاهمين المصلحــة أصحــاب ممثلــي
الصالحيــات للمجلــس االســتثماري. يكــون المــال رأس جمعيــة عــن وممثــل المغــرب؛ لمقــاوالت العــام االتحــاد عــن ممثــل الصناعــة؛ وزارة عــن ممثــل

اإلدارة. فريق وأهــداف أولويات وتحديد الســنوية الميزانية إلقــرار الالزمــة

التكنولوجيــا لنقــل اإلقليميــة المكاتــب ومســاعدة المركزيــة اإلدارات مــع التفاعــل فــي التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب هــذا دور أساســا يتمثــل
إدارات ثــالث تتولــى النموذجيــة، اإلداريــة المهــام جانــب الدولــي. وإلــى التعــاون وفــرص التكنولوجيــا لنقــل الوطنيــة المبــادرات مــن لالســتفادة

التكنولوجيا: لنقــل اإلقليمية المكاتب إلــى الدعم تقديــم مســؤولية منفصلــة

على التشــريعي اإلطار يتيحها التــي اإلمكانيات علــى التكنولوجيــا لنقــل القانونــي اإلطــار يعتمــد إدارة البــراءات والتراخيــص والشــؤون القانونيــة:
عن مســؤولة اإلدارة هذه تكون أن التكنولوجيا. وينبغي لنقــل الوطنية المكاتب مســتوى على متبــادال يكــون أن بالتالــي ويمكــن الوطنــي، الصعيــد

التكنولوجيا. لنقــل اإلقليمــي المكاتب لصالــح البــراءات بشــأن عمل حلقــات وعقــد التكنولوجيــا نقــل لعقــود قانونيــة نمــاذج توفيــر

إنشــاء وحاولــت منطقــة كل خصوصيــات المغــرب فــي الالمركزيــة سياســة االعتبــار فــي أخــذت إدارة معلومــات األعمــال والعالقــات اإلقليميــة:
اســتنادا التکنولوجیا لنقــل االقتصادیة الفــرص مــن مختلفة مجموعــة منطقــة لــکل ســيکون أنــه لذلــك مباشــرة اقتصاديــا. ونتیجــة متماســكة مناطــق
للتنميــة خطــة وضــع مســؤولية منطقــة كل تتحمــل القانــون، يقتضيــه لمــا الجغرافیــة. ووفقــا والقيــود القائمــة االقتصادیــة الحاضنــة البيئــة إلــی
في رئيسية مساهمة المخطط هذا للمنطقة. ويمثل الكاملة االقتصادية اإلمكانيات لتحقيق الطريق وخارطة االقتصادية األولويات تحدد اإلقليمية
األعمال معلومــات إدارة تتولى أن الفريــدة. وينبغــي وفرصها وتداخلهــا اإلقليمية االقتصاديــة الفــرص عن الوطنــي الصعيــد علــى عامــة صــورة رســم

منطقــة.  كل ألنشــطة موحــد منظــور عــن تقريــر وتقديــم التكنولوجيــا لنقــل اإلقليميــة بالمكاتــب المنتظــم االتصــال مســؤولية اإلقليميــة والعالقــات
المتنافســة المواقف بشــأن التكنولوجيا لنقل اإلقليمية المكاتب إلى معلومــات تقديم إمكانية لديهــا فإن الســتقالليتها، ونظــرا ذلــك، علــى وعــالوة

التكنولوجيا. لنقــل المســتغلة غير واإلمكانــات المحتملــة

ــل لنق ــي اإلقليم ــب للمكت ــا ــها. وخالف نفس ــا التكنولوجي ــر تطوي ــل مث ــي دول ــع طب ذات ــة عملي ــا التكنولوجي ــل نق ان ــي: ــاون الدول إدارة التع
المكاتب إلــى محتملين دولييــن شــركاء أي تقديم مســؤولية الدولــي التعــاون إدارة تتولــى أن ينبغــي محليــان، وتركيــز واليــة لــه الــذي التكنولوجيــا،

منهــا. االســتفادة يمكنهــم دوليــة تمويــل فرصــة وأي التكنولوجيــا، لنقــل اإلقليميــة

لنقل اإلقليمية المكاتــب نحو الوطنية للسياســات تشــغيليا تتابع بوصفه رئيســي بدور التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي للمكتــب الثــالث اإلدارات وتضطلــع
الوطني. الصعيــد على اإلقليميــة للمبــادرات توطيــد وكآليــة التكنولوجيــا

الوطنيــة التربيــة وزارة ومــع واإلدارات، واإلســتثمار والتجــارة الصناعــة وزارة مــع عقــد بموجــب التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب يعمــل أن ينبغــي
لنقــل الوطنــي المكتــب يبقــي أن أيضــا للتمويــل. وينبغــي رئيســية آداء مؤشــرات مــع العلمــي والبحــث العالــي ــم والتعلي المهنــي والتكويــن
تقاســم تتيح ألنها الوطني الصعيــد علــى والترخيــص القانونيــة الشــؤون إدارة تعمــل وان الدولــي، التعــاون بأنشــطة وثيقــة عالقــة علــى التكنولوجيــا
ثالث طرف من مســتقل تقييم إجراء يتم هذه، األداء مؤشــرات إلى التكنولوجيا. واســتنادا لنقل اإلقليمية المكاتب بين فعالية أكثر بصورة التكاليف
األهداف تتضمن أن ويجــب األهــداف. هذا أو اإلدارة على تغييــرات إجراء إلى أو القائــم النظــام اســتمرار إلــى حاجــة هنــاك كان إذا مــا يحــدد ســنويا،
المكتب. وعلى تمويل في الرقمي واإلقتصاد واالســتثمار والتجارة الصناعة وزارة تتطلبها التي الرئيســية األداء مؤشــرات اإلدارة مجلس يقرها التي

الوزارة. من التشــغيل لنفقات الســنوي التمويل لمواصلة تقييمي تقريــر بمثابة مســتقل ثالث طرف مــن التقييــم ســيكون النحــو، هــذا

غير أهدافا الحــال، بطبيعــة التكنولوجيــا، لنقــل الوطني المكتــب أهــداف ستشــمل المجلــس، فــي المناطــق جميــع تمثيــل وعبــر االقتــراح، هــذا حســب
التــي التعــاون وفــرص الدولــي والتمويــل ــا، التكنولوجي ــم تقيي وإجــراء ــا، التكنولوجي لنقــل ــة القانوني النمــاذج ــر توفي ــل مث واســتراتيجية، تشــغيلية

البرامــج. فــي المحتملــة االســتثمارات بشــأن قــرارات واتخــاذ المشــتركة المهــام تبــادل علــى التكنولوجيــا لنقــل اإلقليميــة المكاتــب ستســاعد
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نموذج	األعمال،	استراتيجية	التنمية	واالستدامة
مؤلف صغيــر فريق مــن يتكــون وبالتالــي التكنولوجيــا، نقــل أنشــطة فــي تنفيــذي دور االقتــراح، هــذا عبــر التكنولوجيــا، لنقــل الوطنــي للمكتــب ليــس
الحاضنــة البيئــة حــول الســابقة الفصــول فــي موّضــح هــو درهــم. وكمــا مليــون قدرهــا ســنوية بميزانيــة أهدافــه لتحقيــق مــن 4 إلــى 5 أشــخاص
الرغــم منطقتنــا. وعلــى فــي كامــل بشــكل بعــد تعمــل لــم التكنولوجيــا نقــل ديناميكيــة فــإن واالبتــكار، والتكنولوجيــا للعلــوم والمغربيــة اإلقليميــة
غير من ســيكون التكنولوجيا، نقــل يولدهــا التي االقتصاديــة القيمــة مــن التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب تمويــل المثالــي مــن ســيكون أنــه مــن

إنشــائه. عملية من مبكرة مرحلة في بذلك القيــام الواقعــي

لنقــل الوطنــي المكتــب بتمويــل يوصــى التكنولوجيــا، لنقــل الحكومــي للتوجيــه الوحيــدة اآلليــة التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب يصبــح ولكــي
واإلســتثمار والتجــارة الصناعــة ووزارة العلمــي، والبحــث ــي العال ــم والتعلي ــي المهن ــن والتكوي ــة الوطني ــة التربي ــن: وزارة وزارتي مــن ــا التكنولوجي

الرقمي. واإلنتــاج

ديناميتان: على التكنولوجيا لنقل الوطني المكتب استدامة تعتمد

والمعلومــات القانونــي، التكنولوجيــا: كالدعــم لنقــل اإلقليمــي للمكاتــب التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب ينشــؤها التــي المضافــة 1-	القيمــة
التكنولوجيا لنقــل االقليمية المكاتب تبــدأ أن ينبغي األوليــة، البدء فتــرة وبعد األســاس، هذا الدولــي. وعلــى التعــاون وفــرص والتجاريــة، االقتصاديــة
هذه تمثــل أن الســنوية. وينبغــي ميزانيتهــا مــن إلزاميــة مئويــة بنســبة التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي للمكتــب الســنوية الميزانيــة فــي ماليــة بمســاهمة

الوطني. التكنولوجيــا نقــل لمكتــب الســنوية الميزانيــة مــن األكبــر الجــزء المســاهمات

لنقــل اإلقليميــة للمكاتــب أو لنفســه تأمينهــا التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب يســتطيع التــي التكنولوجيــا نقــل تمويــل فــرص تتيــح أن 2-	ينبغــي
الخاصة. لميزانيتــه مئوية نســبة الوطنــي المكتــب منهــا يســتمد أن امكانيــة التكنولوجيــا

يمكنه التــي الخدمات مــع ميزانيتــه يبّرمــج أن التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي للمكتــب يمكــن اإليــرادات، مصــادر مــن المصدريــن هذيــن إنشــاء خــالل مــن
مســاهمتها لزيادة اســتعدادها احتماالت زادت التكنولوجيا لنقــل اإلقليمية المكاتــب إلى المقدمــة الدعــم خدمــات نوعيــة ارتفعــت تقديمهــا. وكلمــا
لنفســه تأمينهــا التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب يســتطيع التــي التمويــل فــرص زادت التكنولوجيــا. وكلمــا لنقــل الوطنــي المكتــب ميزانيــة فــي

منها. يســتمدها أن يمكــن التــي اإليــرادات زادت التكنولوجيــا، لنقــل اإلقليميــة للمكاتــب أو

المكتب مخطــط عن جوهريا اختالفــا مختلفا التنظيمــي مخططهــا ســيكون التكنولوجيــا، لنقــل اإلقليميــة للمكاتــب التشــغيلية المســؤوليات وبســبب
رئيــس اإلقليمييــن. ومنهــم المصلحــة ألصحــاب حصريــا ممثليــن التكنولوجيــا لنقــل اإلقليمــي المكتــب يضــم أن التكنولوجيــا. وينبغــي لنقــل الوطنــي

العالي. التعليــم عن إقليمي وممثــل المغرب لمقــاوالت العام االتحــاد فــي المنطقــة المجلــس) ورئيــس المنطقــة (رئيــس

المتوقع المناطق. ومن لمختلــف بالنســبة مختلفة البشــرية والموارد التكنولوجيا لنقل اإلقليمية الميزانية تكــون أن يتوقــع االقتــراح، هــذا إطــار وفــي
مكتــب مــن بكثيــر أكبــر اإلقليميــة ميزانيتهــا تكــون أن للمغــرب الوطنــي االقتصــادي الناتــج ثلــث مــن أكثــر تمثــل التــي البيضــاء الــدار مثــل منطقــة أن

المغرب. في االقتصــادي الناتج عشــر من أقل تمثل التــي األخرى الصغيــرة المناطــق مــن التكنولوجيــا لنقــل إقليمــي

أقصى وبحد درهــم، الســنوية 2 مليون ميزانيتها تبلغ األقــل، على مخصصــة بشــرية التكنولوجيــا 6 مــوارد لنقــل اإلقليميــة للمكاتــب يكــون أن ويتوقــع
درهــم. الســنوية 5 مالييــن ميزانيتهــا تبلــغ التــي المخصصــة البشــرية المــوارد 21 مــن

كبير جزء يأتي أن الطبيعي مــن ســيكون المنطقة، في االقتصادية التنمية وخطة التكنولوجيا لنقل اإلقليمي للمكتــب اإلقليمــي األثــر إلــى وبالنظــر
التكنولوجيا لنقل االقليمي المكتب يدرج أن المنطقة. وينبغي في االقتصادية التنميــة ميزانية من التكنولوجيا لنقل اإلقليمــي المكتــب تمويــل مــن
فــرص وخلــق بنجــاح؛ التكنولوجيــا نقــل تشــمل: عمليــات قــد رئيســية، أداء مؤشــرات علــى يعتمــد المنطقــة مــع عقــد بموجــب ربحيــة غيــر كجمعيــة

المدفوعة). الضرائــب خــالل مــن المحليــة (تقاس الشــركات قبــل مــن إضافتهــا تــم التــي األعمــال وحجــم المحليــة؛ العمــل

المحلي.  الدائري االقتصاد من جزء التكنولوجيا لنقل اإلقليمي المكتب إطار يكون أن المنطقي فمن باالستدامة، يتعلق فيما أما

المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا - االقتراح الثاني

لنقــل الوطنيــة المنظومــة تحريــك عــن مســؤول وهــو تنفيذيــة، بــأدوار التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب يضطلــع الثانــي، االقتــراح هــذا إطــار فــي
مكرســة منظمــة وهــو والتقنــي العلمــي للبحــث ــي الوطن المركــز ــة المغربي الحكومــة أنشــأت الســابقة، الفصــول أوضحــت ــا. كمــا التكنولوجي
شــبكة وإنشــاء العلمية، المعرفة إلــى الوصول تســهيل عــن فضــال المغربيــة، الجامعــات فــي والتقنــي العلمــي البحــث وتعزيــز تمويــل عــن مســؤولية

المقاوالت. الحتضــان المغربية الشــبكة خالل مــن التكنولوجيا نقــل وتعزيــز النطــاق، واســعة وطنيــة

الهيكل	التنظيمي	واحتياجات	وقدرات	الموارد	البشرية
للبحث الوطني للمركز متميزة إدارة األولى، مرحلته في التكنولوجيا، لنقل الوطني المكتب يكون بأن الفصل هذا يوصي ، االقتراح هذا وبموجب
الشــبكة نتائج تقييم المقــاوالت. فعند الحتضان المغربيــة للشــبكة طبيعيا تطــورا التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب والتقنــي. وســيكون العلمــي
اإلجــراءات تعقيــد أن واضحــا يظهــر الحضانــة)، فــي والبــدء العمــل فــرص وخلــق التكنولوجيــا نقــل صفقــات المقــاوالت (عــدد الحتضــان المغربيــة

المقاوالت. الحتضان المغربيــة للشــبكة اإلداريــة
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حكومية غيــر مؤسســة ليصبح التكنولوجيا لنقــل الوطنــي المكتــب يحــول من 1-3 ســنوات، األوليــة البــدء مرحلــة بعــد أنــه الفصــل هــذا يوصــي لــذاك
رئيســية.  أداء مؤشــرات إطار وضمــن والتقنــي، العلمــي للبحــث الوطنــي المركــز مــع عقــد أســاس علــى تعمــل مســتقلة

االدوار	والمسؤوليات

أن وينبغــي التكنولوجيــا، لنقــل الوطنــي للمكتــب األولــى األيــام فــي محــوري بــدور إدارة البــراءات والتراخيــص والشــؤون القانونيــة ســتضطلع
اقتــراح» لتحديث تكــون «قوة أن المعنيــة. وينبغي األطراف لجميــع قانونا الملزمــة التكنولوجيا نقــل نمــاذج مــن العديــد تقديــم عــن مســؤولة تكــون
إنشــاء إلى اإلدارة هذه تســعى أن االســتثماري. وينبغي المال لرأس الوطني لالســتثمار القانوني اإلطار وتعزيز التكنولوجيا لنقل الوطنية القوانين
الجامعــات ألفــراد اليومــي والدعــم النشــر نطــاق لتوســيع تعمــل أن يمكــن التــي التكنولوجيــا لنقــل اإلقليميــة المكاتــب جميــع فــي اتصــال نقــاط

والمبتكرين.

االجتماعيــة القطاعــات مــع التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب اتصــال مكتــب إدارة الفــرص االقتصاديــة ومعلومــات األعمــال تصبــح أن ينبغــي
المصلحــة أصحــاب مــن وغيــره المغــرب لمقــاوالت العــام االتحــاد مــع وثيقــة عالقــة علــى تكــون أن ينبغــي الخصــوص، وجــه - االقتصاديــة. وعلــى
تســتخدم وأن مختارة، بحثية لمؤسســات المتاحة االقتصاديــة للفرص فصليــا اســتعراضا تصــدر أن ينبغــي النحــو، هــذا االقتصادييــن. وعلــى االجتماعييــن
إحصاءات لالهتمام المثيــرة البيانات مصادر بعــض واالقتصادية. تشــمل االجتماعية االحتياجات لتلبية البحثــي التمويــل لتوجيــه كأســاس التقاريــر هــذه
تستوردها التي التكنولوجيا من كل على تحتوي والتي الرقمي واإلنتاج واإلستثمار والتجارة الصناعة وزارة في جمعها تم التي والتصدير االستيراد
فإنه تعطي أن يمكــن التي والتطوير البحــث مشــاريع لتمويل الكافي الدخــل ذات التصدير وصناعــات لهــا، محلــي بديــل تطويــر يمكــن والتــي البــالد،
الوطنيــة (المحلية االقتصاديــة اإلحصــاءات جميــع تحلــل أن اإلدارة لهــذه ينبغــي ذلــك، إلــى الدوليــة. وباإلضافــة األســواق فــي أخــرى تنافســية ميــزة
والتكنولوجيا للعلــوم الوطنيــة الحاضنة للبيئــة والمســتقبلية الحالية النمــو فــرص لتحديــد وطنيــة اقتصاديــة لحوافــز خطــة والدوليــة) وأيــة واإلقليميــة
الفاعلــة الجهــات مــع الميدانــي االتصــال إلــى المنشــورة، والمحليــة والدوليــة الحكوميــة اإلحصــاءات عملهــا يتجــاوز أن لتعالجهــا. وينبغــي واالبتــكار
إطار في الحكومة مــن بدعم الفعلية التصدير صناعات إلــى وتصل المغرب لمقاوالت العــام االتحاد مــع تبــدأ أن يمكــن التــي الصلــة ذات االقتصاديــة
توجيــه بمثابــة يكــون أن وينبغــي ســنوي، ربــع أســاس علــى اإلدارة هــذه بــه تقــوم الــذي المرتقــب العمــل تحديــث الصناعيــة. ويتعيــن التســريع خطــة

الداخلــي. البحثــي توجههــا فــي ســتدمج التــي البحــوث ومعاهــد الجامعــات علــى يــوزع أن أيضــا ولكــن الحكوميــة، البحــوث تمويــل لمبــادرات

هــذا بالصناعــة. وعلــى المتعلقــة الجامعيــة البحــوث جميــع لمخرجــات منتظــم مســح إجــراء إدارة الجامعــات والمؤسســات البحثيــة علــى يجــب
يجري التي بالبحــث المتعلقــة البيانــات جميــع علــى تركــز أن اإلدارة لهــذه الصناعــة. وينبغــي نحــو األكاديميــة للجهــود مرصــد تصبــح أن ينبغــي النحــو،
تشــمل أن والمادية. وينبغي البشــرية والمــوارد البحــث وفــرق الممولــة، واالبتــكار: البحــوث والتكنولوجيــا للعلــوم المغربيــة المنظومــة فــي إجــراؤه
للشــركات الكاملة الصورة لتوفيــر التكنولوجيــا وحدائــق الجامعــات حاضنــات واالبتــكار والتكنولوجيــا للعلــوم الحاضنــة للبيئــة االســتقصائية الدراســات

الناشــئة. والفرص القائمة الناشــئة

للمغــرب، التقليدييــن االقتصادييــن والشــركاء العربــي العالــم فــي المؤسســات مــع التعــاون تعزيــز علــى إدارة التعــاون الدولــي تركــز أن وينبغــي
التكنولوجيــا. لنقــل المغربيــة الوطنيــة الجهــود فــي المســاهمة فــي الراغبيــن المغاربــة المغتربيــن مــن شــبكة وبنــاء

المحّدث والمشــهد األعمال، ومعلومــات االقتصادية الفــرص إدارة أعدتهــا التــي المتاحــة االقتصاديــة للفــرص الفصليــة التوقعــات تشــكل أن وينبغــي
القطاعات ممثلــي من كل لممثلــي الفصلــي االجتمــاع أســاس البحثيــة، والمؤسســات الجامعــات إدارة أعدتــه التــي واالبتــكار والتكنولوجيــا للعلــوم
التعاون.  فــرص على يتطلع أن طــرف لــكل الفرصــة االجتمــاع هــذا واالبتــكار. ويتيــح والتكنولوجيــا العلــوم قطــاع ممثلــي و االجتماعيــة - االقتصاديــة

يجــري األولــى)، ــة المرحل ــة مرحل مــع لتتناســب خاصــة (3 ســنوات عقــود بموجــب ــا التكنولوجي لنقــل الوطنــي المكتــب فــي العاملــون يتعاقــد
رئيســية. أداء مؤشــرات علــى بنــاء بشــأن ســنوي أســاس علــى تقييمهــا

نموذج	األعمال،	استراتيجية	التنمية	واالستدامة
بأن يوصــى الحالــة، هــذه التكنولوجيــا. وفــي لنقــل الوطنــي للمكتــب المقترحــة الهيكليــة مــن الثانيــة المرحلــة فــي االســتدامة آليــات اعتمــاد يقتــرح
منظمة الى المحول التكنولوجيــا لنقل الوطني والمكتــب الحكومة بين ســنوات ثالث مدته الرئيســية األداء مؤشــرات على قائــم عقــد هنــاك يكــون
أن الفصل هــذا العــام. ويــرى المؤسســي والدعــم الخــاص القطــاع تفاعــل بيــن للجمــع فعالــة وســيلة هــذه أن ثبــت الربحيــة. وقــد غيــر الحكوميــة غيــر
فــي المصلحــة أصحــاب جميــع تجميــع يحّفــز ادارة مجلــس مــع الربحيــة غيــر الحكوميــة غيــر كمنظمــة التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي المكتــب مكانــة
تكــون أن التكنولوجيــا. وينبغــي نقــل عمليــة فــي الفاعلــة الجهــات جميــع بيــن الثقــة لبنــاء الالزمــة المؤسســية الضمانــات ويخلــق التكنولوجيــا نقــل

إدارتهــا. مجلــس وأعضــاء الحكوميــة غيــر المنظمــة بيــن الســنوات متعــددة عقــود شــكل علــى المؤسســية الضمانــات هــذه

غيــر كجمعيــة الهيــاكل هــذه الصناعيــة. تدمــج األكاديميــة العناقيــد لتمويــل المغــرب فــي اســتخدامه تــم قــد المخطــط هــذا أن بالذكــر الجديــر ومــن
وفريق والبحثية، التعليميــة المؤسســات إدارتها: فريق مجلــس في متســاويا تمثيال ممثلة أفرقاء ثالثــة مــن وتتألــف المغربــي القانــون بموجــب ربحيــة
ونائب رئيــس من مكونة تنفيذيــة لجنــة بــدوره ينتخــب الــذي اإلدارة مجلــس فــي ممثليــه بانتخــاب فريــق كل المؤسســات. ويقــوم وفريــق الصناعــات،
لجنة الرقمي. وتختار واإلقتصــاد واإلســتثمار والتجارة الصناعة وزارة قبل من المقترحات لتقديم دعــوة بعد العناقيد اختيــار صنــدوق. يتــم وأميــن رئيــس
متعدد عقد إلى تســتند رئيســية أداء مؤشــرات الجمعية مع وتوقع واعدة األكثر العناقيد الرقمي واإلنتاج واإلســتثمار والتجارة الصناعة وزارة تعينها
التالي العام فــي الجمعية أنشــطة الحكومة تمول تقريرها، علــى وبناء الرئيســية، األداء مؤشــرات بتقييــم ســنوية مســتقلة مراجعــة الســنوات. تقــوم
لــألداء. متزايــدا زخمــا الخاصــة األمــوال جمــع علــى المؤسســة قــدرة وتعطــي الجمعيــة، اســتدامة العــام التمويــل تدفــق التمويــل. ويؤمــن توقــف أو
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علــى تكــون رســوم، مقابــل أعضائهــا مضافــة قيمــة ذات خدمــات اســداء علــى يعتمــد مالــي نظــام تطويــر المجموعــة مــن النمــوذج هــذا يتطلــب
قطاعات بشــأن للتنفيــذ القابلــة التقاريــر االســتخدام. وتمثــل مقابــل الدفــع نهــج خــالل مــن أو نجاحــا، األكثــر النهــج وهــو ســنوي، اشــتراك دفــع شــكل

األعضــاء.  إلــى المقدمــة الخدمــات فــي الممارســات أفضــل بيــن مــن العاليــة التقنيــة التدريبيــة والــدورات معينــة اقتصاديــة

مقارنة بين االقتراحين

االقتراح الثانياالقتراح األول
لنقل الوطني المكتب

التكنولوجيا
لنقل اإلقليمي المكتب

التكنولوجيا
لنقل الوطني المكتب

التكنولوجيا
لنقل اإلقليمي المكتب

التكنولوجيا
-63024الموارد البشرية

-التشغيلالتشغيلتنسيقالدور

-1220الميزانية )مليون دينار(

حكوميةتقديم التقارير إلى غير منظمة
مستقلة

اإلقليمي للبحثالمجلس الوطني المركز
عبر التقني و العلمي
حكومية غير منظمة

مستقلة

-

لنقلمصدر التمويل اإلقليمي المكتب
خارجي التكنولوجيا/تمويل

اإلقليمية -الحكومةالحكومة

توصية للتنفيذ للتدريجي

الــذي التدريجــي للتنفيــذ نهــج التبــاع توصيــة الفقــرة هــذه تبــرز الفصــل، هــذا فــي الــواردة المقترحــات اعتمــاد فــي النجــاح فــرص تعظيــم أجــل مــن
التكنولوجيا. لنقــل الوطنــي للمكتب المرغوبــة المؤسســية اإلدارة نحــو طريقا ويتبــع الراهــن، الوضــع علــى البنــاء إلــى يســعى

المركز جمع فقــد والتقني، العلمــي للبحث الوطني المركــز عبر األكاديمــي البحثي التمويــل تركيز خــالل ومــن الثانــي، االقتــراح فــي مبيــن هــو كمــا
اليوم العامة الجامعــة تــزال ال ذلك، على المغرب. وعــالوة في العالــي التعليــم مؤسســات فــي المعرفــة إنتــاج عــن والمحدثــة الدقيقــة المعلومــات

هذه. القــوة نقــاط إلــى التكنولوجيــا نقــل لتحســين وطنيــة مبــادرة أي تســتند أن وينبغــي العلميــة، المعرفــة منتجــي أكبــر

كمضيــف التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي للمكتــب التدريجــي للتنفيــذ انطــالق نقطــة أفضــل والتقنــي العلمــي للبحــث الوطنــي المركــز مــن هــذا يجعــل
إلى مباشــرة تقاريرها تقــدم كإدارة التكنولوجيــا لنقــل الوطني المكتــب والتقنــي العلمــي للبحــث الوطنــي المركــز ينشــئ بــأن مؤسســي. ويوصــى
بمقيــم باالســتعانة أو الخاصــة عبرمواردهــا التكنولوجيــا لنقــل القائمــة للمبــادرات كامــل بتقييــم اإلدارة هــذه تبــدأ أن للمركــز. ويمكــن العــام المديــر

من 6 أشــهر. أكثر المرحلة هذه تســتمر أن ال المفضــل. وينبغــي الخيــار وهــو خارجــي،

تحويل إعادة أو توظيف مع استباقية، أكثر منظمة االخيرة هذه تصبح لكي المقاوالت الحتضان المغربية الشبكة إلى تحول أن اإلدارة لهذه يمكن
المشــاريع عشــرات ضمــن لتحديــد مخصصــة عمــل كقــوة الجديــد الفريــق هــذا يعمــل أن المطلوبــة. يجــب بالمهمــات للوفــاء مــن 5 إلــى 6 موظفيــن
والتقنــي العلمــي للبحــث الوطنــي المركــز خــالل مــن العلمــي والبحــث العالــي والتعليــم المهنــي والتكويــن الوطنيــة التربيــة وزارة تمولهــا التــي
يتعاقد أو التكنولوجيــا لنقــل الالزمة النمــاذج يعد أن القانونــي للفريق ينبغــي اآلخــر، الجانــب التكنولوجيــا. وعلــى لنقــل المحتمليــن المرشــحين جميــع
أداء، األفضل االقتصاديــة القطاعات تحديــد على يعمــل أن أيضا االقتصادية الفــرص لفريق متخصــص. وينبغــي محامــاة مكتــب مــع الباطــن مــن معهــا
تســتمر أن يمكن المنجز، العمــل عمق علــى التكنولوجيــا. واعتمادا نقــل على للطلــب قاطــرة يكونــوا أن يمكــن الذيــن المحتمليــن المرشــحين بيــن مــن

ونصــف. ســنة إلــى مــن 6 أشــهر المرحلــة هــذه

يمكن التي األولى النجاحات تحقيق عملية اســتكمال في التاليين العامين يقضي أن الفريق على يجب التحضيري، العمــل هــذا مــن االنتهــاء وبمجــرد
منفصلة. مخصصة مؤسســة إنشــاء إلى الحاجة وتبرير للعمل اآلخرين المصلحة أصحاب تلهم أن

وطني مكتب إنشــاء إما التوصيــة تكــون المســتحدثة، اإلدارة هــذه ألداء مســتقل وتقييــم المغــرب فــي الالمركزيــة برنامــج تقــدم علــى وبنــاء وأخيــرا،
التكنولوجيا لنقــل إقليمية مكاتــب أو تنفيذيــة مســؤوليات مع الثانــي لالقتراح وفقــا حكوميــة غيــر مؤسســة شــكل علــى التكنولوجيــا لنقــل مســتقل

فقط. المتبادلة والخدمــات التنســيق صالحيــات ذو التكنولوجيــا لنقــل وطنــي مكتــب مــع
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االستنتاجات والتوصيات

للمغــرب. وكمــا الوطنــي الســياق فــي صالحــة أعمــال نمــاذج مــع التكنولوجيــا لنقــل مســتدامة وطنيــة منظومــة اقتــراح الــى الفصــل هــذا يهــدف
الجامعــي البحــث بيــن تعــاون وجــود عــدم مثــل جيرانــه مــع مشــترك ضعــف مــن المغــرب يعانــي التقريــر، هــذا مــن األولــى الفصــول فــي مبيــن هــو
المغــرب فــي واالبتــكار والتكنولوجيــا للعلــوم الحاضنــة البيئــة فــي المصلحــة أصحــاب الســابقة الفصــول فصلــت الفاعلــة. وقــد الصناعيــة والجهــات
االبتــكار مؤشــر فــي المشــمولة للبلــدان الدوليــة التصنيفــات أن التكنولوجيــا. كمــا نقــل عمليــة فــي العامــة للمؤسســات الملحــوظ الشــامل والــدور

التكنولوجيا. ونقــل واالبتكار والتكنولوجيا العلــوم مجاالت في الحركة الســريعة االحتياجات مع يتفــق ال الشــامل الــدور هــذا أن تثبــت العالمــي

الخاصة الجامعية الجهات ظهور إلى باإلضافة مبتدئة، شــركات وانشــاء ناجحة شــعبية دينامية البتكارات تطور المغرب شــهد اإليجابي، الجانب وعلى
مبتكرة. وحلــول منتجات عــرض لتعزيــز عليهــا البنــاء يمكــن التــي المنتجــة

كل فإن لذلــك، االقتصــادي. ونتيجة الترويــج دور رأســها وعلــى الوطنيــة، الحكومــة امتيــازات فــي الالمركزيــة تحقيــق نحــو بحــزم المغــرب تحــرك كمــا
االقتصــادي. القطــاع تطــورات حيــث مــن المنطقــة أولويــات تحــدد إقليميــة إنمائيــة خطــة إعــداد بصــدد هــي أو لديهــا منطقــة

العلوم مجــال في الهيكليــة التغييــرات التكنولوجيــا لنقــل الوطنــي للمكتــب التشــغيلي باإلطــار الخاصــة الفصــل هــذا مقترحــات االعتبــار فــي أخــذت
التكنولوجيا.  لنقــل الوطنــي للمكتب التنفيــذي لإلطــار بديليــن اقتراحيــن تحديــد تــم المغــرب. وقــد فــي االقتصــادي والمجــال واالبتــكار والتكنولوجيــا
لنقل التشــغيلية المســؤوليات جميع وضــع طريــق عــن المنطقــة إلــى المركزيــة الحكومــة مــن للصالحيــات المســتمر االنتقــال األول االقتــراح ويتوقــع
تنســيق وحدة التكنولوجيا لنقــل الوطني المكتــب التكنولوجيــا. ويصبح لنقــل إقليمي مكتــب إنشــاء خــالل مــن اإلقليمــي الصعيــد علــى التكنولوجيــا
ميــزة علــى ينطــوي للمســؤولية النقــل الدولــي. وهــذا التعــاون وخدمــات االقتصاديــة والمعلومــات القانونــي الدعــم مثــل المتبادلــة الخدمــات مــع
اقتصاديــا نشــاطا األكثــر المناطــق تتلــق حيــث مركــزي نهــج اتبــاع مــن بــدال التكنولوجيــا لنقــل جهــد كل منطقــة كل بــذل ضمــان فــي تتمثــل كبــرى
التكنولوجيا. نقل لبرامج المركزية للحكومــة االتصال كجهة العمل التكنولوجيا لنقل الوطني المكتب التكنولوجيــا. ويواصــل بنقــل االهتمــام بغالبيــة

للعلوم الحاضنة للبيئــة فهم أفضل لديها التــي الوكالة بوصفه والتقنــي العلمي للبحث الوطنــي للمركز الراســخ الــدور إلــى الثانــي االقتــراح ويســتند
للبحث الوطني المركز لــدى فإن ذلك، على الجامعية. وعالوة البحــوث تمويل عن المســؤولة الحكوميــة والوكالــة الوطنــي واالبتــكار والتكنولوجيــا
هــذا المقــاوالت. وبموجــب الحتضــان المغربيــة الشــبكة مبــادرة تحــت القائمــة التكنولوجيــا نقــل شــبكة إلــى الوصــول إمكانيــة والتقنــي العلمــي
النفوذ من المزيــد مع المقــاوالت الحتضان المغربية الشــبكة فــي إيجابيا تطــورا التكنولوجيــا لنقــل المقتــرح الوطنــي المكتــب اعتبــار يمكــن القتــراح،

التشغيلية. والمسؤوليات

على االقتصــادي. ويعتمد المشــهد وفي واالبتــكار والتكنولوجيا للعلــوم المغربيــة الحاضنــة البيئــة فــي المثبتــة القــوة نقــاط إلــى االقترحــان يســتند
لبنــاء كخطــة االقتراحيــن أحــد اســتخدام ويمكــن المقترحــة، للهيــاكل المركزيــة الحكومــة أو المناطــق تخصصهــا أن يمكــن التــي المتاحــة المــوارد
للمكتــب التدريجــي التنفيــذ وصــف تــم التوصيــات، اعتمــاد فــي النجــاح فــرص زيــادة فــي التكنولوجيــا. وللمســاعدة لنقــل ناجحــة وطنيــة منظومــة

ــن. االقتراحي كال مــن المقدمــة المقترحــات ــن بي يجمــع ــذي ال ــا التكنولوجي لنقــل ــي الوطن
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Chapter 5

Conclusion

This report is meant to deliver key messages targeting the leadership and decision-makers in academia, government 
and the productive sectors in Morocco.

It offers an overview of the current status of the national scientific research and technological innovation system in 
Morocco, covering an analysis of the science, technology and innovation landscape, policies for the establishment of 
an efficient system of innovation and technology transfer, its legislative and operational frameworks, and the role of 
Institutions for a coherent national technology transfer system.

This report is intended to be an assistive reference for channeling and directing the interests of decision-makers in 
harnessing the capabilities of the Moroccan scientific research and technological innovation. It aims to lead to a more 
competitive industry, more connected and relevant academia, more knowledgeable and evidence supported decision-
makers, and, consequently, a more effective and efficient national economy. 

The implications of establishing a national system for scientific research and technological innovation are multi-
faceted. Among them are: increasing the flow of Foreign Direct Investment to the country; expanding the potentials of 
the productive sector; increasing the efficiency of the public administrative procedures; employing high value-added 
personnel and widening the potentials of the national labour market, hence fighting unemployment and consequently 
reducing poverty; putting the foundations of high-impact scientific and technological outputs into traditional and new 
markets, especially in the Arab countries; and, cementing linkages with the widely spread Moroccan expatriates.

The recognized high quality of the Moroccan university-educated human resources, coupled with the current initiatives 
in technological innovations, are good building blocks for the success of national system for scientific research and 
technological innovation.

This report carries a number of important messages and facts, as below:

Innovation system in Morocco

The Moroccan innovation and technology transfer scenery is characterized by a multitude of prominent non-
interrelated institutions and initiatives. 

The capacity and landscape of the Moroccan innovation and technology transfer are shown below:

Strengths

The Moroccan landscape has many strengths. It is organized through a number of public, private and NGOs entities, 
at different levels of decision-making and implementation levels. These include: 

1- Governance structures: Permanent Inter-Ministerial Committee for Scientific Research, Innovation and Technological 
Development; Supreme Council of Education, Training and Scientific Research

2- Policy making

• Ministerial level policies: Ministries of National Education, Professional Training, Higher Education and Scientific 
Research; of Industry, Investment, Trade and Digital Economy; of National Education and Professional Training; of 
Economy and Finance; of Energy, Mines, Water and Environment; of Health; and of Agriculture and Fisheries

• National coordination, integration and priority setting: National Centre for Scientific and Technical Research
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• National policy setting and formulation: Permanent Inter-Ministerial Committee for Scientific Research, Innovation 
and Technological Development; Ministry of National Education, Professional Training, Higher Education and Scientific 
Research; Hassan II Academy of Sciences and Technology; Supreme Council of Education, Training and Scientific 
Research

3- Strategies, roadmaps & foresight

• Science, Technology and Innovation strategy setting: Ministry of National Education, Professional Training, Higher 
Education and Scientific Research

• Industry and ICT innovation strategy setting: Ministry of Industry, Trade, Investment and the Digital Economy

4- Organizational bodies

• Ministry of National Education, Professional Training, Higher Education and Scientific Research; Ministry of Industry, 
Investment, Trade and Digital Economy 

5- Evaluation and monitoring bodies

• National Agency for Higher Education and Scientific Research Evaluation and Quality Assurance

6- Interface Agencies

• National Centre for Scientific and Technical Research; Morocco Innovation Initiative; 4 Technology Transfer Offices 

7- Academia and R&D Institutions

• 14 Public Universities; 11 Private or  PPP Universities and Schools; 30 Colleges, Engineering Schools, Advanced 
Technical Schools(outside universities); 23 R&D institutions 

• Certification and Calibration Bodies: Moroccan Standards Institute; 10 Industrial technical centers for testing and 
analysis of standards and norms

8- Technology enablers 

• Incubators and Accelerators: Morocco Incubation and Spin-Off Network (Network of 14 incubators); Soft Centre; 
others68

• Business clusters: Technoparks; Integrated Industrial Platforms; Sectorial Business Initiatives; others

• Other Innovation Enablers: Economic interest groups; Industry representatives; Industrial Clusters69; Science clusters

9- IP protection institutions

• Moroccan Office for Industrial and Commercial Property (OMPIC)

10- Funding agencies 

• Institutional Funding: Universities and Research Institutions

• Contract Funding: National Authorities

• Financial measures and equity funds: National Agency for the Promotion of SMEs; Morocco Incubation and Spin-
Off Network; Central Guarantee Fund; Maroc Numeric Fund; R&D Maroc; Morocco Innovation Initiative; Program 
INNOV’ACT

• Other financial mechanisms: Corporate Funds and private venture capital

68  Injaz Al Maghrib; Enactus; CEED; Endeavor; StartUp Maroc; New Work Lab; Moroccan Center for Innovation and Social 
  Entrepreneurship; OCP Entrepreneurship Network

69 ICT Cluster; Valuation of Sea Products - 2 clusters; Microelectronics Cluster; Electronics, Mechanics and Mechatronics 
  Cluster; High-end food and cosmetic products Cluster; Textile – 2 clusters; Energy efficiency Cluster; Solar Cluster; Agro-sources 
  Development Cluster ; and Industrial Ecosystems - many
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Programs and schemes to support research, technology development, innovation, linkages between research and 
business enterprises, and linkages between Moroccan researchers and international partners, are rapidly increasing. 
Many initiatives were taken during the last decade. The strategies and legislations include, among others:

• Reform strategic vision for 2015-2030  

• National strategy for the development of scientific research through 2025

• National priorities of scientific and technological research

• National Charter for Education and Training

• Industrial Acceleration Plan 2014-2020

• National Sectorial Strategies

• Morocco Innovation Initiative

• Law No. 01-00 on the organization of higher education in Morocco

• Finance Law No. 55.00, National Fund for Scientific Research and Technological Development

• Dahir No. 1-05-152 for reorganization of the Supreme Council of Higher Education

• Decree No. 2.01.2330 for establishing the configuration and operations of the National Commission of Higher 
Education Coordination

• Law No. 80-12 on the National Agency for Higher Education and Scientific Research Evaluation and Quality Assurance

Among the strengths of the STI ecosystem in Morocco the following are noted:

• Rich STI infrastructure, and research infrastructures

• Good quality of researches, scientists and engineers

• Research in certain sectors, ex: Math publication 3 ‰ worldwide.

• Morocco’s position in certain export markets

Although the above lists of institutions, NGOs and initiatives are not equally involved in science, technology and 
innovation, these show that there are high capacities in the Moroccan demand, supply and intermediation levels, 
offering administrative, technical and financial services to a growing sector. 

Weaknesses and challenges

The STI landscape looks like a number of separate islands, rarely interconnected in their mission, policies and 
objectives. Especially noticeable is the gap among governmental policies, research centers and higher education 
institutions and the private sector enterprises; and in between the entities in each group.  

Many barriers and challenges exist in the STI ecosystem in Morocco. This report has identified a number of challenges, 
especially those related to: technology transfer, innovation enablers, and others.

In addition, barriers to innovation and technology transfer include:

Status of the researcher not well defined, especially in the context of innovation and the ability to develop a 
product and launch a startup based on research projects. 

Absence of regulations concerning the ownership of royalties by researchers and other entities involved in research.

No specific university laws that govern the research laboratory in the context of innovation and technology transfer. No specific university laws that govern the research laboratory in the context of innovation and technology transfer. No specific university laws that govern the research laboratory in the context of innovation and technology transfer. No specific university laws that govern the research laboratory in the context of innovation and technology transfer. No specific university laws that govern the research laboratory in the context of innovation and technology transfer. 
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There are no specific incentives for laboratories, and even for universities, to innovate.

No incentives for researchers for innovation and for quality research. There are no specific rewards or career 
advancement systems linked to innovation.

Difficulties to assess the application of research.

No visibility to a central research strategy even at the university level.

Limited management training at universities and research centers, and lack of guidelines for good practices.

Need for technical resources like laboratory technicians and engineers.

It is important to keep in mind that Morocco suffers from several weaknesses, similar to many other developing 
economies, such as: limited expenditures on education and on R&D, weak collaboration between universities and 
industries, and almost inexistent royalty fees receipts. 

It is suggested that the strong political will expressed through many initiatives, a clear strategic framework supporting 
innovative activities, and updating the related legislation could alleviate most of the current weaknesses and challenges 
of the Moroccan National System for Scientific Research and Technological Innovation.

Opportunities 

Opportunities for Science, technology and innovation in Morocco are many. They are mainly related to the driving 
forces: political will; availability and efficient utilization of funds; socio-economic situation; research institution-
industry relationship; legal framework; global competition; national security; society awareness; human resources; 
major science and technology developments and their societal impacts; and the market. 

This report attempted to touch many of the above under several titles and sections. It discussed, among others, the 
subjects of: 

• Scientific research70: increase practical research activities related to domestic and international demand by markets 
and societal needs.

• Technology transfer: implementation of a road map for a national technology transfer program; developing 
institutional IP Policy at the Moroccan universities; and others

• Innovation: fostering a culture of innovation; driving university-industry collaboration; supporting institutional and 
public sector innovation; networking; initiating export innovation clusters; leveraging Moroccan expats; improving 
physical and ICT infrastructure; building trust and raising awareness; supporting social innovation; and others.

• Education and human capital: reforming university education system; support human resources; and others.

• Policies and legal framework: revision of Article 7 of Law No. 01.00; and others.

• Funding issues and increase Foreign Direct Investment.

For each of the above topics, there are several opportunities available to the public sector, the private sector, NGOs 
and the international community to pitch in and contribute to elevate the Moroccan STI to new levels, hence to reach 
Morocco’ development vision.

In short, the opportunities for government relate, in general, to: 

• support institution-industry R&D partnerships; 

70  The national priorities of scientific and technological research covering both fundamental and applied research are: Health, 
environment and quality of life; Agriculture, fisheries and water; Natural resources and renewable energy; Automotive and 
aerospace industry, transportation, logistics and advanced technologies; Education and training; and, Humanities and contemporary 
challenges of Moroccan society.
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• invest, support and nurture organizations working in entrepreneurial support; 

• empower investment of the private sector in technology-based businesses and new technologies; 

• eliminate legal hurdles for institution-industry technology transfer;

• champion the role of the institutions in economic development; and

• focus on human capitals and ways to enhance quality of life. 

Threats

The Moroccan ecosystem is huge, hence full of actual and potential threats. Many of these were covered in this report. 

The main threats to the scientific research and technological innovation in Morocco relate to legislation. 

This report has analyzed the legislative scenery in relation to main laws: Law No. 01.00 on the organization of higher 
education; and Law No. 39.89 authorizing the transformation of public institutions to the private sector. This calls for 
an update of the current legislative framework, although many attempts are under way.

To give some examples of existing threats, the following are listed:

• STI system is a vertical centralized hierarchy with higher domination of public sector. 

• There are six ministries developing policies and programs for innovation: Ministries of National Education, 
Professional Training, Higher Education and Scientific Research; of Industry, Investment, Trade and Digital Economy; 
of Economy and Finance; of Energy, Mines, Water and Environment; of Health; and of Agriculture and Fisheries. Little 
coordination is noted.

• Currently, there is limited coordination between foreign technology transfer networks and domestic technology 
transfer centers.

• Funding for research and innovation, which is below the government’s goal is to reach a spending of 1% of GDP on 
R&D, should go beyond the amounts of funding available, and more towards the quality of such funding.

• Continued funding essential to invest in protecting IP, providing legal support for high-stakes IP transactions, and 
retaining experienced staff with valuable networks and relationships.

Further threats relate to the current gaps in the innovation landscape. It was shown in this report that there is a lack 
of a strategic framework that integrates the transfer of knowledge and technology into a productive chain or cycle 
to have the desired effects. It is short of proper levels of funding (by government, private sector, universities and 
research entities, and international bodies); and, suffers from a relaxation of the implementation of the intellectual 
property laws and regulations.

Technology Transfer Offices 

It is proposed in this report the establishment of innovation and technology transfer offices at all universities and 
research centers and a National Technology Transfer Office (NTTO). 

It is shown that the NTTO operational framework, with enabling systems and policies, will strengthen the relationships 
between the scientific research institutions and programs, the public and private institutions supporting innovation 
(such as incubators, technology parks etc.), the research and development financing institutions, and investment in 
technology. It is the missing link and facilitator in the Moroccan landscape of innovation.

It is important to note that the suggestion to establish the NTTO has received the support of senior public sector 
officials, private sector stakeholders, and academia.
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Appropriate policy measures should be developed to address all issues related to the establishment the NTTO (as 
suggested in the report). 

The activities of the NTTO should be supported by measures taken at several levels, such as: 

• Government, through the development of legal and regulatory frameworks that allow scientists to cooperate with 
industry and transfer the knowledge gained in public or university-funded projects; 

• Universities, by creating institutional incentives for researchers to collaborate with private companies;

• Public sector entities;

• Funding opportunities; and,

• Private sector entities, through opening their innovation prospects to local scientific research and technological 
innovation bodies. 

Furthermore, and at the levels of universities and research centers, the TTOs will be tasked with setting up the 
internal intellectual property policies, promoting technology transfer to their staff and interfacing with evaluation and 
promotion procedures for faculty members. 

Final notes

A number of suggestions are made in this report to address these issues. In short, the creation of National Innovation 
and Technology Transfer Office and a network of TTOs will form a promising starting point for setting up a strategic 
framework; an increase confidence in the newly re-engineered system will encourage the funding of innovation 
activities; and, a series of aggressive legislative instruments will secure the playground for innovation providers and 
users.

There is no doubt that there are many benefits to the country if the proposals are implemented, with short and 
medium terms positive impact on the national economy. These include, among others: an increase in value-added 
production activities; an increase in exports of innovative products and services to traditional Arab, EU and new 
markets; the creation of employment opportunities for technically-educated youth; an increase in FDI and in investment 
opportunities by Moroccan entrepreneurs; and, the reversal of the brain drain of talented Moroccans. 

If decision-makers in government, universities and research centers and the private productive sector do not act upon 
the recommendations of this report, the disordered state of affairs will probably continue as is. This means, a lot of 
inter-related efforts, leading to a small impact on isolated entities, and a discouragement of innovation actors in the 
short term. Morocco will then miss the boat of the global drive of innovation, and its potential competitive advantages 
in its traditional markets and promising outlook. 

It is believed, as presented in this report, that Morocco can and should invest all efforts to position the country high 
among the regional and global nations in the field of scientific research and technological innovation. Keeping in 
mind, that most scientific discoveries and technological innovations have double edge impact in society and on the 
environment difficult to predict at the design stage in an acceleration age. Hence, professional ethics and research 
governance become essential at the individual and institutional levels. 
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الخاتمة

يهــدف	هــذا	التقريــر	إلــى	تقديــم	رســائل	واضحــة،	تســتهدف	المســؤولين	وصنــاع	القــرار	فــي	األوســاط	األكاديميــة	والحكوميــة	والقطاعــات	اإلنتاجيــة	
فــي	المغــرب.

ــوم	 ــة	العل ــال	لخارط ــمل	تحلي ــرب،	ويش ــي	المغ ــي	ف ــكار	التكنولوج ــي	واالبت ــث	العلم ــي	للبح ــع	الحال ــن	الوض ــة	ع ــة	عام ــر	لمح ــذا	التقري ــدم	ه يق
والتكنولوجيــا	واالبتــكار،	وسياســات	ألنشــاء	نظــام	فعــال	لالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا،	واألطــر	التشــريعية	والتشــغيلية،	ودور	المؤسســات	مــن	أجــل	

ــا. ــل	التكنولوجي ــال	نق ــة	متماســكة	فــي	مج منظومــة	وطني

لتوجيــه	صانعــي	القــرار	نحــو	تســخير	قــدرات	البحــث	العلمــي	واالبتــكار	المغربيــة	مــع	نظــام	أكاديمــي	أكثــر	 يهــدف	هــذا	التقريــر	الــى	ان	يكــون	مرجعــًا
مــع	متطلبــات	التنميــة	االقتصاديــة	واالجتماعيــة	ليــؤدي	الــى	صناعــة	أكثــر	تنافســية	واقتصــاد	وطنــي	أكثــر	فعاليــة	وكفــاءة. ارتباطــَا

ان	إنشــاء	نظــام	وطنــي	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	التكنولوجــي	لــه	اثــار	متعــددة	الجوانــب	ومــن	بينهــا:	زيــادة	تدفــق	االســتثمار	األجنبــي	المباشــر	
إلــى	البلــد؛	ودعــم	القطــاع	اإلنتاجــي؛	وزيــادة	كفــاءة	اإلجــراءات	اإلداريــة	العامــة؛	وإيجــاد	فــرص	لــذوي	القيمــة	المضافــة	العاليــة	وتوســيع	إمكانــات	
ســوق	العمــل	الوطنيــة	ومــن	ثــم	محاربــة	البطالــة	والحــد	مــن	الفقــر؛	وربــط	النواتــج	العلميــة	والتكنولوجيــة	الفاعلــة	التأثيــر	فــي	األســواق	التقليديــة	

والجديــدة؛	وتدعيــم	الروابــط	مــع	الشــتات	المغربــي.

تشــكل	جــودة	المــوارد	البشــرية	الجامعيــة	المتاحــة	فــي	المغــرب،	إلــى	جانــب	المبــادرات	الحاليــة	فــي	االبتــكارات	التكنولوجيــة،	أســس	صلبــة	لنجــاح	
النظــام	الوطنــي	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	التكنولوجــي.

ويتضمن	هذا	التقرير	عددا	من	الرسائل	والحقائق	الهامة،	على	النحو	التالي:

نظام االبتكار في المغرب

يتميــز	المشــهد	المغربــي	لالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	بعــدد	كبيــر	مــن	المؤسســات	والمبــادرات	البــارزة	غيــر	المترابطة.وفيمــا	يلــي	قــدرات	ومشــاهد	
االبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	فــي	المغــرب:

نقاط	القوة

ــى	 ــة،	عل ــر	الحكومي ــات	غي ــة	والخاصــة	والمنظم ــات	العام ــن	الهيئ ــدد	م ــالل	ع ــن	خ ــوة.	وهــو	منظــم	م ــاط	الق ــن	نق ــد	م ــي	العدي للمشــهد	المغرب
ــي: ــا	يل ــذ.	وتشــمل	كم ــرار	والتنفي ــة	الق ــي	صناع ــة	ف مســتويات	مختلف

1- هيــاكل الحوكمــة أو الحكامــة :اللجنــة	الوزاريــة	الدائمــة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	والتنميــة	التكنولوجيــة؛	المجلــس	األعلــى	للتربيــة	والتكويــن	
والبحــث	العلمــي.

2- وضع السياسات

•	السياســات	علــى	المســتوى	الــوزاري:	وزارات	المكلفــة	بالتعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي؛	والصناعــة	واالســتثمار	والتجــارة	واالقتصــاد	الرقمــي؛	
والتربيــة	الوطنيــة	والتكويــن	المهنــي؛	واالقتصــاد	والماليــة؛	والطاقــة	والمعــادن	والتنميــة	المســتدامة؛	والصحــة؛	والفالحــة	والصيــد	البحــري	والتنميــة	

القرويــة	والميــاه	والغابــات.

•	التنسيق	الوطني	والتكامل	وتحديد	األولويات:	المركز	الوطني	للبحث	العلمي	والتقني.

•	وضــع	وصياغــة	السياســات	الوطنيــة:	اللجنــة	الوزاريــة	الدائمــة	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	والتنميــة	التكنولوجيــة؛	الــوزارة	المكلفــة	بالتعليــم	العالــي	
والبحــث	العلمــي؛	أكاديميــة	الحســن	الثانــي	للعلــوم	والتقنيات؛المجلــس	األعلــى	للتربيــة	والتكويــن	والبحــث	العلمــي.
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3 - االستراتيجيات وخرائط الطريق والنظرة المستقبلية:

•	وضع	استراتيجية	العلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار:	الوزارة	المكلفة	بالتعليم	العالي	والبحث	العلمي.

•	وضع	استراتيجية	صناعية	واستراتيجية	تكنولوجيا	المعلومات	واالتصاالت	لالبتكار:	وزارة	الصناعة	واالستثمار	والتجارة	واالقتصاد	الرقمي.

4- الهيئات التنظيمية

•	الوزارة	المكلفة	بالتعليم	العالي	والبحث	العلمي؛	وزارة	الصناعة	واالستثمار	والتجارة	واالقتصاد	الرقمي.

5- هيئات التقييم والرصد

•	الوكالة	الوطنية	لتقييم	وضمان	جودة	التعليم	العالي	والبحث	العلمي.

6- وكاالت الربط

•	المركــز	الوطنــي	للبحــث	العلمــي	والتقنــي؛	اســتراتيجية	»المغــرب	ابتــكار«	عبــر	الوكالــة	الوطنيــة	للنهــوض	بالمقاولــة	الصغــرى	والمتوســطة	»؛	4	
مكاتــب	لنقــل	التكنولوجيــا.

7- المؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث والتطوير

•	14	جامعــة	عامــة؛	3	جامعــات	ومؤسســة	خاصــة؛11		جامعــات	ومؤسســة	فــي	إطــار	الشــراكة	أو	خاصــة	معتــرف	بهــا؛30		مؤسســة	التعليــم	العالــي	
غيــر	تابعــة	للجامعــات؛	23	مؤسســة	عموميــة	للبحــث	العلمــي

•	هيئات	إصدار	الشهادات	والمعايرة:	المعهد	المغربي	للتقييس؛	10	مراكز	تقنية	صناعية	الختبار	وتحليل	المعايير	والمواصفات

8- المؤسسات التمكينية للتكنولوجيا

•الحاضنات	ومسرعات	األعمال:	الشبكة	المغربية	الحتضان	المقاوالت	)14	حاضنة(؛	مركز	برمجيات	الحاسوب؛	وغيرها

•عناقيد	األعمال:	األقطاب	التكنولوجية؛	المنصات	الصناعية	المتكاملة؛	مبادرات	األعمال	القطاعية؛	وغيرها

•المؤسسات	التمكينية	االخرى:	التجمعات	االقتصادية؛	ممثلي	الصناعات؛	المجموعات	الصناعية؛	المجموعات	العلمية

9-مؤسسات حماية الملكية الفكرية

•المكتب	المغربي	للملكية	الصناعية	والتجارية

10- مؤسسات التمويل

•	التمويل	المؤسسي:	الجامعات	ومؤسسات	البحوث

•تمويل	العقود:السلطات	الوطنية

•التدابيــر	الماليــة	وصناديــق	األســهم:	الوكالــة	الوطنيــة	للنهــوض	بالمقاولــة	الصغــرى	والمتوســطة	؛الشــبكة	المغربيــة	الحتضــان	المقــاوالت؛	صنــدوق	
INNOV'ACT	والتطويــر؛	للبحــث	المغرببــة	الجمعيــة	ابتــكار«؛	»المغــرب	اســتراتيجية	المركــزي؛	الضمــان	صنــدوق	الرقمــي؛	المغــرب

•وكاالت	التمويل	األخرى:	صناديق	الشركات	ورأس	المال	االستثماري	الخاص

هــذا	وتــزداد	البرامــج	والخطــط	الراميــة	إلــى	دعــم	البحــوث،	وتطويــر	التكنولوجيــا،	واالبتــكار،	والروابــط	بيــن	مؤسســات	البحــوث	واألعمــال	التجاريــة،	
والروابــط	بيــن	الباحثيــن	المغاربــة	والشــركاء	الدولييــن.	وقــد	اتخــذت	العديــد	مــن	المبــادرات	خــالل	العقــد	الماضــي.	ومنهــا:

•	الرؤية	االستراتيجية	لإلصالح	للفترة	2015	-	2030

•	االستراتيجية	الوطنية	لتطوير	البحث	العلمي	حتى	عام	2025
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•	األولويات	الوطنية	للبحوث	العلمية	والتكنولوجية

•	الميثاق	الوطني	للتعليم	والتدريب

•	خطة	التسريع	الصناعي	2020-2014

•	االستراتيجيات	القطاعية	الوطنية

•	استراتيجية	»المغرب	ابتكار«

•	القانون	رقم	01-00	بشأن	تنظيم	التعليم	العالي	في	المغرب

•	قانون	المالية	رقم	00.55	،	الصندوق	الوطني	للبحث	العلمي	والتطوير	التكنولوجي

•	الظهير	الشريف	الرقم	152-05-1	إلعادة	تنظيم	المجلس	األعلى	للتعليم	العالي

•	المرسوم	رقم	2.01.2330	المتعلق	بإنشاء	تكوين	وعمليات	اللجنة	الوطنية	لتنسيق	التعليم	العالي

•	القانون	رقم	80-12	بشأن	الوكالة	الوطنية	لتقييم	التعليم	العالي	والبحث	العلمي	وضمان	الجودة

ومن	بين	نقاط	القوة	في	البيئة	الحاضنة	للعلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار	في	المغرب،	ما	يلي:

•	البنية	التحتية	الغنية	للعلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار	والبنية	التحتية	للبحث

•	باحثيين	وعلماء	ومهندسين	ذوي	كفاءة	عالية	أو	جيدة؛

•	البحوث	في	بعض	القطاعات،	على	سبيل	المثال:	منشورات	الرياضيات	3	‰	في	جميع	أنحاء	العالم.

•	الموقع	الذي	يحوزه	المغرب	في	بعض	أسواق	التصدير

وعلــى	الرغــم	مــن	أن	المؤسســات	والمبــادرات	المذكــورة	أعــاله	ال	تشــارك	علــى	قــدم	المســاواة	فــي	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار،	إال	أن	هنــاك	
مؤشــرات	تظهــر	وجــود	قــدرات	متزايــدة	فــي	مســتويات	الطلــب	والعــرض	المغربيــة	،	وتقــدم	الخدمــات	اإلداريــة	والتقنيــة	والماليــة	لقطــاع	متنــام.

نقاط	الضعف	و	التحديات

يبــدو	المشــهد	فــي	خارطــة	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	وكأنــه	عــدد	مــن	الجــزر	المنفصلــة،	ونــادرا	مــا	تكــون	مترابطــة	فــي	مهمتهــا	وسياســاتها	
وأهدافهــا.	ومــن	المالحــظ	بوجــه	خــاص	الفجــوة	بيــن	السياســات	الحكوميــة	ومراكــز	البحــوث	ومؤسســات	التعليــم	العالــي	مــن	جهــة	ومؤسســات	

القطــاع	الخــاص	مــن	جهــة	أخــرى؛	وبيــن	الكيانــات	فــي	كل	مجموعــة.

توجــد	العديــد	مــن	العوائــق	والتحديــات	فــي	منظومــة	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب.	وقــد	حــدد	هــذا	التقريــر	عــددا	مــن	التحديــات،	ال	
ســيما	تلــك	المتعلقــة	بنقــل	التكنولوجيــا،	وحقــوق	الملكيــة	الفكريــة،	ومنظمــات	تمكيــن	االبتــكار	وغيرهــا.

باإلضافة	إلى	ذلك،	تشمل	الحواجز	التي	تحول	دون	االبتكار	ونقل	التكنولوجيا	ما	يلي:

•	وضع	الباحث	غير	محدد	بشكل	جيد،	خاصة	في	سياق	االبتكار	والقدرة	على	تطوير	منتج	وإطالق	شركة	ناشئة	تقوم	على	مشاريع	بحثية.

•	غياب	األنظمة	المتعلقة	بملكية	العائدات	من	قبل	الباحثين	والهيئات	األخرى	المشاركة	في	البحث.

ــكار	محــددة	 ــز	لالبت ــا.	وال	توجــد	حواف ــل	التكنولوجي ــكار	ونق ــرات	البحــث	فــي	ســياق	االبت ــة	محــددة	تؤطــر	أنشــطة	مختب ــن	جامعي •	ال	توجــد	قواني
ــات. ــى	للجامع ــرات	وحت للمختب

•	ال	توجد	حوافز	لالبتكار	للباحثين	ولألبحاث	ذات	جودة.	وال	توجد	مكافآت	محددة	أو	أنظمة	للتقدم	الوظيفي	مرتبطة	باالبتكار.
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•	صعوبات	تقييم	تطبيق	البحث.

•	عدم	وجود	رؤية	الستراتيجية	مركزية	للبحث	حتى	على	مستوى	الجامعة.

•	التدريب	اإلداري	المحدود	في	الجامعات	ومراكز	البحث،	وعدم	وجود	مبادئ	توجيهية	للممارسات	الجيدة.

•	الحاجة	إلى	الموارد	التقنية	مثل	فنيي	المختبرات	والمهندسين

تشــمل	التحديــات	التــي	تواجــه	نقــل	التكنولوجيــا،	باختصــار:	الدعــم	المؤسســي؛	واالســتقرار	فــي	تعيينــات	مكاتــب	نقــل	التكنولوجيــا؛	وتوّفــر	الموظفين	
المهــرة؛	وقلــة	المــوارد؛	ومشــاركة	أعضــاء	هيئــة	التدريــس	والطلبــة؛	والتواصــل	مــع	الصناعــة؛	والتراكــم	البطــيء	للخبــرات؛	ومؤشــرات	األداء	الرئيســية؛	

وعــدم	االســتدامة	الماليــة.	وينبغــي	معالجــة	كل	هــذه	األمــور	فــي	النظــام	الوطنــي	للعلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار.

ومــن	المهــم	األخــذ	فــي	األعتبــار	أن	المغــرب	يعانــي	مــن	عــدة	نقــاط	ضعــف،	علــى	غــرار	العديــد	مــن	االقتصــادات	الناميــة	األخــرى،	مثــل:	النفقــات	
المحــدودة	علــى	التعليــم	والبحــث	والتطويــر،	وضعــف	التعــاون	بيــن	الجامعــات	والقطــاع	الصناعــي،	وعــدم	وجــود	إيــرادات	مــن	رســوم	ترخيــص	الملكية	

الفكرية.

ــة	إلــى	 ــة	واإلطــار	االســتراتيجي	الواضــح	الــذي	يدعــم	األنشــطة	المبتكــرة	وتحديــث	التشــريعات	ذات	الصل يؤمــل	أن	تــؤدي	اإلرادة	السياســية	القوي
تخفيــف	اثــر	معظــم	نقــاط	الضعــف	الحاليــة	فــي	النظــام	الوطنــي	المغربــي	للبحــث	العلمــي	واالبتــكار	التكنولوجــي.

الفرص

ــات	 ــية؛	وإمكاني ــك:	اإلرادة	السياس ــة	لذل ــوى	الدافع ــرب.	وتشــمل	الق ــي	المغ ــكار	ف ــا	واالبت ــوم	والتكنولوجي ــرص	العل ــن	ف ــد	م ــا	العدي ــر	حالي تتوف
وطــرق	اســتخدام	التمويــل	بكفــاءة؛	واألوضــاع	الحاليــة	االقتصاديــة	واالجتماعيــة؛	والعالقــة	بيــن	مؤسســات	البحــوث	والصناعــة؛	واإلطــار	القانونــي؛	
واألمــن	القومــي؛	والمنافســة	العالميــة؛	والوعــي	المجتمعــي؛	والمــوارد	البشــرية؛	والتطــورات	الرئيســية	فــي	مجالــي	العلــوم	والتكنولوجيــا	وآثارهــا	

االجتماعيــة؛	واألســواق.

تطرق	هذا	التقرير	إلى	العديد	من	الفرص	المذكورة	أعاله،	ونذكرمنها:

•	في	البحث	العلمي:	زيادة	أنشطة	البحوث	العملية	المتعلقة	بطلب	واحتياجات	األسواق	المحلية	والدولية.	

•	فــي	نقــل	التكنولوجيا:تنفيــذ	خارطــة	طريــق	لبرنامــج	وطنــي	لنقــل	التكنولوجيــا	؛	تحديــد	وتبنــي	سياســة	داخليــة	للملكيــة	الفكريــة	ونقــل	التكنولوجيــا	
بالجامعة.

ــط	الشــبكي؛	إنشــاء	 ــكار	المؤسســي	والعــام؛	وتشــجيع	الرب ــن	الجامعــات	والصناعة؛واالبت ــز	التعــاون	بي ــكار؛	وتعزي ــز	ثقافــة	االبت ــكار:	تعزي •	فــي	االبت
أقطــاب	تكنولوجيــة	مبتكــرة	موجهــة	للتصدير؛والتواصــل	واالســتفادة	مــن	قــدرات	المغتربيــن	المغاربــة؛	وتحســين	البنيــة	التحتيــة	لتكنولوجيــا	

ــة. ــور	ذات	الصل ــن	األم ــا	م ــي؛	وغيره ــكار	االجتماع ــادة	الوعي؛واالبت ــة	وزي ــاء	الثق ــاالت؛	وبن ــات	واالتص المعلوم

•	في	التعليم	و	الموارد	البشرية:	إصالح	نظام	التعليم	الجامعي؛	ودعم	الموارد	البشرية؛	وغيرها	من	األمور	ذات	الصلة.

•	في	السياسات	واإلطار	القانوني:	تنقيح	المادة	7	من	القانون	رقم	01.00؛	وغيرها.

•	في	قضايا	التمويل:	زيادة	االستثمار	األجنبي	المباشر.

ــة	 ــر	الحكومي ــع	المذكــورة	أعــاله،	وعلــى	القطــاع	العــام	والقطــاع	الخــاص	والمنظمــات	غي ــكل	مــن	المواضي ــد	مــن	الفــرص	المتاحــة	ل ــاك	العدي هن
والمجتمــع	الدولــي	المســاهمة	فــي	رفــع	مســتوى	العلــوم	والتكنولوجيــا	واالبتــكار	فــي	المغــرب	إلــى	مســتويات	جديــدة،	وبالتالــي	الوصــول	إلــى	

رؤيــة	التنميــة	فــي	المغــرب.

وباختصار،	فإن	الفرص	المتاحة	للقطاع	الحكومي	تتعلق	بوجه	عام	بما	يلي:

•	دعم	الشراكات	بين	الجامعة	والصناعة	في	مجال	البحث	والتطوير؛

•	االستثمار	ودعم	ورعاية	المنظمات	العاملة	في	مجال	دعم	األعمال	الحرة؛
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•	تمکین	استثمار	القطاع	الخاص	في	األعمال	القائمة	علی	التکنولوجیا	والتکنولوجیات	الجدیدة؛

•	إزالة	العقبات	القانونية	التي	تحول	دون	نقل	التكنولوجيا	إلى	المؤسسات	الصناعية؛

•	دعم	دور	المؤسسات	في	التنمية	االقتصادية؛	

•	التركيز	على	رأس	المال	البشري	وسبل	تحسين	نوعية	الحياة.

التهديدات

البيئة	الحاضنة	في	المغرب	كبيرة،	وهي	معرضة	لتهديدات	فعلية	ومحتملة	تم	تناول	العديد	منها	في	التقرير.

تتعلق	التهديدات	الرئيسية	للبحث	العلمي	واالبتكار	التكنولوجي	في	المغرب	بالتشريعات	والتمويل.

و	قــد	حلــل	هــذا	التقريــر	المشــهد	التشــريعي	فيمــا	يتعلــق	بقوانيــن	رئيســية:	القانــون	التوجيهــي	للبحــث	العلمــي	وتطويــر	التكنولوجيــا؛	وقانــون	التعليــم	
العالــي.	ويتطلــب	هــذا	تحديثــا	لإلطــار	التشــريعي	الحالــي	بالرغــم	أن	العديــد	مــن	المحــاوالت	جاريــة.

وإلعطاء	بعض	األمثلة	على	التهديدات	القائمة،	يذكر	ما	يلي:

•	أن	نظام	العلوم	والتكنولوجيا	واالبتكار	نظام	هرمي	مركزي	مع	هيمنة	كبيرة	للقطاع	العام	عليه.

•هنــاك	6	وزارات	تضــع	سياســات	وبرامــج	لالبتــكار:	وزارات	المكلفــة	بالتعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــي؛	والصناعــة	واالســتثمار	والتجــارة	واالقتصــاد	
الرقمــي؛	والتربيــة	الوطنيــة	والتكويــن	المهنــي؛	واالقتصــاد	والماليــة؛	والطاقــة	والمعــادن	والتنميــة	المســتدامة؛	والصحــة؛	والفالحــة	والصيــد	البحــري	

والتنميــة	القرويــة	والميــاه	والغابــات	ومســتوى	التنســيق	فيمــا	بينهــا	ضئيــل.

•	التنسيق	المحدود	بين	شبكات	نقل	التكنولوجيا	األجنبية	ومراكز	نقل	التكنولوجيا	المحلية.

•	ينبغي	أن	يتجاوز	تمويل	البحث	واالبتكار	مبالغ	التمويل	المتاحة،	ليركزعلى	نوعية	هذا	التمويل.

ــة	العاليــة	المخاطــر،	 ــر	الدعــم	القانونــي	لمعامــالت	الملكيــة	الفكري ــة،	وتوفي ــة	الملكيــة	الفكري •	اســتمرار	التمويــل	الضــروري	لالســتثمار	فــي	حماي
ــرة	مــع	الشــبكات	والعالقــات	القيمــة. ــن	ذوي	الخب واالحتفــاظ	بالموظفي

وتتعلــق	التهديــدات	األخــرى	بالفجــوات	الحاليــة	فــي	مشــهد	االبتــكار.	وقــد	تبيــن	فــي	هــذا	التقريــر	أن	هنــاك	حاجــة	إلــى	إطــار	اســتراتيجي	يدمــج	نقــل	
المعرفــة	والتكنولوجيــا	فــي	سلســلة	إنتاجيــة	أو	دورة	إنتاجيــة	لتحقيــق	التأثيــرات	المرجــوة.	وهــو	يفتقــر	إلــى	المســتويات	المناســبة	للتمويــل	)مــن	
جانــب	الحكومــة	والقطــاع	الخــاص	والجامعــات	والهيئــات	البحثيــة	والهيئــات	الدوليــة(؛	و	يعانــي،	كمــا	ذكــر	آنفــا،	مــن	عــدم	إنفــاذ	قوانيــن	الملكيــة	

الفكريــة.

مكاتب االبتكار ونقل التكنولوجيا

يقتــرح	فــي	هــذا	التقريــر	إنشــاء	وحدات/مكاتــب	لالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	فــي	كل	الجامعــات	ومراكــز	البحــوث.	ويقتــرح	أنشــاء	المكتــب	الوطنــي	
لالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا.

يتبيــن	بــأن	اإلطــار	التشــغيلي	للمكتــب	الوطنــي	لالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا،	مــع	وجــود	النظــم	والسياســات	المواتيــة	والداعمــة،	ســيعزز	الربــط	بيــن	
مؤسســات	البحــث	العلمــي	وبرامجهــا	والمؤسســات	العامــة	والخاصــة	التــي	تدعــم	االبتــكار	)مثــل	الحاضنــات	ومجمعــات	التكنولوجيــا	الــخ(	والبحــوث	

ومؤسســات	التمويــل	اإلنمائــي،	ويدعــم	االســتثمار	فــي	التكنولوجيــا.	وهــو	الحلقــة	المفقــودة	فــي	المشــهد	المغربــي	لالبتــكار.

	ومــن	الجديــر	ذكــره	أن	فكــرة	إنشــاء	المكتــب	الوطنــي	لالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	قــد	قوبلــت	بالدعــم	مــن	كبــار	المســؤولين	فــي	القطــاع	العــام	
واألوســاط	األكاديميــة.

وينبغــي	وضــع	سياســات	مناســبة	لمعالجــة	جميــع	المســائل	المتصلــة	بإنشــاء	المكتــب	الوطنــي	لالبتــكار	ونقــل	التكنولوجيــا	)علــى	النحــو	المقتــرح	
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فــي	التقريــر(.

وينبغي	دعم	أنشطة	المكتب	الوطني	لالبتكار	ونقل	التكنولوجيا	بإتخاذ	تدابير	على	عدة	مستويات،	ومنها:

الحكومــي:	مــن	خــالل	وضــع	األطــر	القانونيــة	والتنظيميــة	التــي	تســمح	للعلمــاء	بالتعــاون	مــع	الصناعــة	ونقــل	المعرفــة	المكتســبة	فــي	المشــاريع	
الممولــة	مــن	القطــاع	العــام	أو	الجامعــي؛

الجامعات:	من	خالل	خلق	حوافز	مؤسسية	للباحثين	للتعاون	مع	الشركات	الخاصة؛

كيانات	القطاع	العام؛

فرص	التمويل؛

كيانات	القطاع	الخاص،	من	خالل	فتح	آفاقها	االبتكارية	للبحوث	العلمية	المحلية	وهيئات	االبتكار	التكنولوجي.

وعــالوة	علــى	ذلــك،	ســتتكلف	مكاتــب	نقــل	التكنولوجيــا	فــي	الجامعــات	ومراكــز	البحــوث	بوضــع	السياســات	الداخليــة	للملكيــة	الفكريــة،	وتعزيــز	نقــل	
التكنولوجيــا	إلــى	الباحثيــن،	والربــط	مــع	إجــراءات	التقييــم	والترقيــة	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس.

المالحظات النهائية

ــا	 ــكار	ونقــل	التكنولوجي ــب	الوطنــي	لالبت ــر	عــدد	مــن	االقتراحــات	لمعالجــة	هــذه	التحديات.وباختصــار،	سيشــكل	إنشــاء	المكت قــدم	فــي	هــذا	التقري
ــا	 ــادة	الثقــة	فــي	منظومــة	العلــوم	والتكنولوجي ــا	نقطــة	انطــالق	واعــدة	لوضــع	إطــار	اســتراتيجي؛	وستشــجع	زي وشــبكة	مكاتــب	نقــل	التكنولوجي
واالبتــكار	علــى	تمويــل	أنشــطة	االبتــكار؛	وســوف	تؤمــن	سلســلة	مــن	األدوات	واللوائــح	التشــريعية	المتقدمــة،	األرض	الخصبــة	لمقدمــي	ومســتخدمي	

األبتــكار.

ومــا	مــن	شــك	فــي	أن	هنــاك	العديــد	مــن	الفوائــد	التــي	ســتعود	علــى	البلــد	إذا	تــم	تنفيــذ	المقترحــات	المذكــورة،	مــع	تأثيــر	إيجابــي	قصيــر	ومتوســط	
علــى	االقتصــاد	الوطنــي.	وتشــمل	هــذه	الفوائــد	،	مــن	بيــن	أمــور	أخــرى:	زيــادة	أنشــطة	اإلنتــاج	ذات	القيمــة	المضافــة؛	وزيادة	الصــادرات	مــن	المنتجات	
والخدمــات	المبتكــرة	إلــى	األســواق	التقليديــة	العربيــة	واألوروبيــة	والجديــدة؛	وإيجــاد	فــرص	عمــل	للشــباب	المتعلــم	تقنيــا؛	وزيــادة	االســتثمار	األجنبــي	

المباشــر	وفــرص	االســتثمار	أمــام	رأس	المــال	األســتثماري	المغربــي؛	وعكــس	هجــرة	األدمغــة	مــن	المغاربــة	الموهوبيــن.

أمــا	إذا	لــم	يتصــرف	صانعــو	القــرار	فــي	الحكومــة	والجامعــات	ومراكــز	البحــوث	والقطــاع	اإلنتاجــي	الخــاص	بنــاء	علــى	توصيــات	هــذا	التقريــر،	فمــن	
ــى	 ــر	عل ــر	صغي ــى	تأثي ــؤدي	إل ــر	المترابطــة،	ت ــر	مــن	الجهــود	غي ــي	هــذا		الكثي ــة	كمــا	هــي.	ويعن ــة	المنظومــة	المضطرب المحتمــل	أن	تســتمر	وضعي
مســتوى	هيئــات	معزولــة،	وإحبــاط	عنــد	الجهــات	االبتكاريــة	الفاعلــة	فــي	المــدى	القصيــر.	عندئــذ	،	ســوف	يفــوت	المغــرب	الفرصــة	للمشــاركة	فــي	

ــاه	التنافســية	المحتملــة	فــي	أســواقه	التقليديــة	و	األســواق	المتوقعــة	الواعــدة. ــاخ	االبتــكاري	العالمــي،	ويفقــد	بذلــك	مزاي المن

يمكــن	للمغــرب،	كمــا	هــو	معتقــد	ومبيــن	فــي	هــذا	التقريــر،	أن	يســتثمر	كل	الجهــود	الممكنــة	مــن	أجــل	ضمــان	موقــع	لــه	بيــن	الــدول	اإلقليميــة	
ــكارات	 ــة	واالبت ــار،	أن	معظــم	االكتشــافات	العلمي ــكار	التكنولوجــي.	مــع	األخــذ	فــي	االعتب ــة	فــي	مجــال	البحــث	العلمــي	واالبت ــة	الفاعل والعالمي
التكنولوجيــة	لهــا	تأثيــر	ذو	حديــن	فــي	المجتمــع	وعلــى	البيئــة.	ومــن	ثــم،	فــإن	إدارة	األخالقيــات	المهنيــة	والحوكمــة	تصبــح	أساســية	علــى	المســتويين	

الفــردي	والمؤسســي.




