
 

 

 
 

 
 

 

  النشأة

. م1991م بموجب قانون المركز القومي لمبحوث لعام 2019تم إنشاء هيئة نقل التقانة في العام 

 الهيئةهداف أ 

 ونتائج البحوث ونقمها لممستفيدين لإلبتكارات والتقانات الناضجة قتصادية الالترويج لمجدوى العممية وا
وحث القطاعين العام والخاص لتطبيق تمك النتائج من أجل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية واإلرتقاء بالخدمات 

نشاء النماذج ا قتصادية لمتقانات الناضجة والمشروعات الرائدة إضافًة إلى تنمية وتدريب المجموعات الوا 
. المستهدفة

  تعزيز الوجود والتفاعل اإليجابي لممركز القومي لمبحوث مع المجتمعات المحمية والقطاعات اإلنتاجية
نشاء إوالتقانات الناضجة عبر قتصادية الوالخدمية المستهدفة من خالل التوسع في إنشاء النماذج ا

الحاضنات التكنولوجية ووحدات اإلنتاج الرائدة مما يتيح الفرصة لمقطاعين العام والخاص إلنشاء 
الصناعات المتقدمة مع اإلستفادة من إمكانيات التطوير بواسطة المؤسسات البحثية؛ وبالتالي اإلستمرار 

 .في إنتاج المعرفة في مختمف المجاالت التنموية
 نقل وتوطين اإلبتكارات والتقانات ونتائج البحوث المحمية والخارجية .
 لإلستفادة منها في  تفعيل دور القطاع الخاص في تحديد أولوياته وتشجيعه لدعم ميزانية البحث والتطوير

إعداد الخطط والبرامج التطويرية بإختيار التقانات المناسبة وتالفي الهفوات واألخطاء أو شراء تقانات 
غير مجدية إما لقدمها أو لضعف إنتاجيتها أو ألية أسباب أخرى ال تبرر جدواها الفنية أو االقتصادية 

 .أو البيئية

 هيئة نقل التقانة

 

 

سيف الدين أحمد . د.أ:  الهيئةمدير
  محمد 



 ستقطاب الدعم والتمويل إلبتكاراتهم  .تحفيز وتشجيع والمبتكرين من خالل منحهم الجوائز وا 

ختصاصات    الهيئةمهام وا 

  إنشاء وتأسيس المعارض الدائمة لإلبتكار إلتاحة الفرص لمقطاعات اإلنتاجية والخدمية لإلطالع عمى
 . آخر مبتكرات األبحاث والتقانة، وبحث إمكانات التعاون مع الجهات المصنعة لألجهزة والمعدات

  إعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية لممشاريع اإلنتاجية والخدمية المختمفة المستخدمة لمتقانات
قتصادية والبيئية، والعمل عمى الالحديثة، والتأكد من حسن إختيار التقانات المناسبة وجدواها الفنية وا

اإلستفادة من الباحثين وأساتذة الجامعات المتميزين بالداخل والخارج في أنشطة نقل وتوطين التقانة 
 .وتشجيع إقامة المشاريع اإلنتاجية المشتركة مع الدول المختمفة وخاصة األقطار األكثر تطورًا

 دعم حركة النشر والتأليف والترجمة في مجاالت نقل التقانة. 
  وضع قواعد إرشادية في مجاالت نقل التقانة المختمفة بهدف اإلستفادة المثمى منها وبخاصة الجهات

.  حديثة العهد بأنشطة نقل التقانة وتطوير النظم اإلدارية والتنسيقية مع جميع الجهات ذات الصمة
  إنشاء الحاضنات ومراكز تطوير األعمال لتقديم خدمات اإلشراف الفني وتصميم المشروعات اإلستثمارية

المفيدة من التقانات المنتجة، إلى جانب التدريب التحويمي لممستهدفين بالتمويل، وتقديم اإلستشارات 
 .الالزمة لمجهات الممولة والمستفيدين من فرص التمويل لضمان نجاح المشروعات اإلستثمارية

  إدارة حقوق الممكية الفكرية لمخرجات البحوث والتقانات المنتجة واإلبتكارات بواسطة المركز القومي
 .لمبحوث

 الهيئةأقسام  

ختصاصات خمسةتضم هيئة نقل التقانة   أقسام، بكل قسم وحدات تنفيذية متخصصة تقوم بتنفيذ مهام وا 
 :الهيئة

 

  وحدة الحاضات(Incubators) والمشروعات الرائدة (Pilot projects). 
  وحدة تصميم النماذج األولية(Prototypes).  

 :قسم التصميم والترويج .1

 



 وحدة الترويج واإلعالم. 
 

 

 وحدة المشروعات . 
 وحدة التمويل. 

 
 

 وحدة التدريب. 
 وحدة العالقات والتشبيك. 

 وحدة الممكية الفكرية

 وسائل اإلتصال 

 المركز القومى لمبحوث شارع المك نمر        :موقعال
                   شرق مستشفى جعفر بن عوف لألطفال               

 2404   :.ب. ص
 772276 - 766612:  تمفونات

 ctr@ncr.gov.sd    :لكترونياإلبريد ال
 

 

 

 

 

 

 

 :قسم إدارة األعمال واإلستثمار .2

 

 :(Networking)قسم التدريب وبناء القدرات و التشبيك  .3
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