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مدينة وانشيانغ دو
 )Wanxiang(

للطاقة املبتكرة
توصيات لتطوير جممع لالبتكار

)Eugeniu Han( إيغوينو هان ،)Marlon Graf( مارلون جراف ،)Rafiq Dossani( رفيق دوساين

َمنحــت مدينــة هانغتشــو عقــد إنشــاء وتطويــر مدينــة صناعيــة جديــدة لمجموعــة وانشــيانغ )Wanxiang( علــى أن تحمــل المدينــة اســم "مدينــة وانشــيانغ 
RAND ( للطاقــة المبتكــرة"، وتبلــغ مــدة العقــد ســبع ســنوات )2017 – 2024(. وفــي عــام 2016، توجهــت المجموعــة إلــى مؤسســةWanxiang(
لطلــب المســاعدة فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة وتطويــر وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة لتصبــح بمثابــة مجمــع متكامــل لالبتــكار يقــوم علــى تقنيات 

الســيارات الذكيــة والصديقــة للبيئــة وذلــك مــن خــالل تطويــر بيــان المهمــة والتوصيــات والسياســات الداعمــة.

ــن.  ــدى المطوري ــات واألهــداف ل ــرز األولوي ــكار ضمــن أب ــر مجمعــات االبت ــح تطوي ــد أصب ــة، وق ــة التكنولوجي ــات المــدن الصناعي ــم مئ يحتضــن العال
وعليــه، فقــد حظيــت مجمعــات االبتــكار بقــدر كبيــر مــن التحليــل والدراســة وتحققــت معرفــة واســعة عــن السياســات والهيــاكل المعتمــدة فــي مثــل هــذه 
المجمعــات، ولكــن القليــل ُيعــرف عمــا إذا نجحــت تلــك السياســات أم ال. ولذلــك، تتمحــور الدراســات الحاليــة حــول تحديــد السياســات والهيــاكل التــي 
مــن شــأنها النجــاح فــي إنشــاء مجمــع ابتــكار متكامــل. ولهــذا الغــرض، ســعينا الســتنباط دروس مــن تجــارب عالميــة وفــي الوقــت نفســه فهــم المحتــوى 

المحلــي الــذي ســتعمل فيــه المدينــة.

ــا نوصــي بإعــداد بيــان يصــف األهــداف المرجــو  ــا لرؤيــة المجموعــة المرتبطــة بمدينــة وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة، فإنن أواًل، ودعًم
ــد العوامــل المســاهمة الالزمــة لتحقيــق تلــك األهــداف. ومــن خــالل دراســة مكثفــة وشــخصية  ــدأ هــذه الدراســة بتحدي ــا، تب تحقيقهــا مــن المدينــة. وثانًي
لموقعيــن – مجمــع ســيارات شــتوتغارت فــي ألمانيــا ومجمــع ســيارات آيتشــي فــي اليابــان – باإلضافــة إلــى االســتعانة بالــدروس المســتقاة مــن مــواد 
أكاديميــة متعلقــة بمجمعــات أخــرى، ســيتم ترتيــب تلــك العوامــل وتصنيفهــا إلــى عوامــل ناشــئة وأخــرى مســتدامة. بعــد ذلــك، نوصــي بالسياســات المناســبة 

لتطبيــق تلــك العوامــل. وأخيــًرا، نقــوم بتحديــد نتائــج لقيــاس ســير التقــدم فــي السياســات الموصــى بهــا.

رة
تك

ملب
ة ا

اق
ط

 لل
)W

an
xi

an
g(

غ 
يان

ش
وان

ة 
دين

م

RR2035z1_CC_full_cover.indd   2 9/16/19   10:54 AM

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2035.html
https://www.rand.org/


مدينة وانشيانغ 
 )Wanxiang(

للطاقة املبتكرة
توصيات لتطوير جممع لالبتكار

)Eugeniu Han( إيغوينو هان ،)Marlon Graf( مارلون جراف ،)Rafiq Dossani( رفيق دوساين



نُشر من قبل مؤسسة RAND في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

RAND حقوق الطبع والنشر لعام 2017 محفوظة لصالح مؤسسة ©

®RA عالمة تجارية مسجلة.

))Wanxiang( ( للطاقة المبتكرة )من قبل مجموعة وانشيانغWanxiang( الغالف: نظرة الفنان لمستقبل مدينة وانشيانغ

حقوق الطبع والنشر اإللكتروني محدودة
بمؤسســة  الخاصــة  الفكريــة  للملكيــة  التمثيــل  هــذا  إن  القانــون.  بموجــب  محميــة  فيهــا  الــواردة  التجاريــة  )العالمــات(  والعالمــة  الوثيقــة  هــذه 
يُصــرح  اإلنترنــت.  عبــر  المنشــور  لهــذا  بــه  ح  المصــرَّ غيــر  النشــر  يحظــر  حصريًــا.  تجاريــة  غيــر  ألغــراض  لالســتخدام  متــاح   RAND
بنســخ هــذه الوثيقــة لالســتخدام الشــخصي فقــط، شــريطة أن تظــل مكتملــة دون إجــراء أي تعديــل عليهــا. يلــزم الحصــول علــى تصريــح مــن 
للمزيــد مــن  بــأي شــكل كان، ألغــراض تجاريــة.  بالمؤسســة،  الخاصــة  البحثيــة  الوثائــق  اســتخدام أي مــن  إعــادة  أو  لنســخ   ،RAND مؤسســة 
اإللكترونــي موقعنــا  فــي  التصاريــح  زيــارة صفحــة  الرجــاء  اإللكترونيــة  المواقــع  علــى  الربــط  وتصاريــح  الطباعــة،  إعــادة  حــول  المعلومــات 

.www.rand.org/pubs/permissions.html

مؤسســة RAND هــي منظمــة بحثيــة تُعنــى بتطويــر حلــول خاصــة للتحديــات التــي تواجــه السياســات العامــة بهــدف المســاعدة فــي جعــل المجتمعــات فــي 
جميــع أنحــاء العالــم أكثــر أمنًــا وصحــةً وازدهــاًرا. مؤسســة RAND هــي مؤسســة غيــر ربحيــة، حياديــة، وملتزمــة بالصالــح العــام.

ال تعكس منشورات مؤسسة RAND بالضرورة آراء عمالء ورعاة األبحاث الذين يتعاملون معها.

www.rand.org/t/RR2035 للحصول على مزيٍد من المعلومات حول هذا المنشور، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

RAND ادعم مؤسسة
وتبرع بمساهمة خيرية معفاة من الضريبة على الصفحة
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تمهيد

ُمنحــت مجموعــة وانشــيانغ )Wanxiang( )ُيشــار إليهــا بـــ »المجموعــة«( عقــًدا مــن قبــل مدينــة هانغتشــو لتطويــر مدينــة 
صناعيــة جديــدة تحمــل اســم »مدينــة وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة )WIEFC(« علــى مــدى الســبع ســنوات 
القادمــة )2017 – 2024(. وفــي عــام 2016، توجهــت المجموعــة إلــى مؤسســة RAND لطلــب المســاعدة فــي تحقيــق هــذه 
الرؤيــة وتطويــر مدينــة وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة لتصبــح بمثابــة مجمــع متكامــل لالبتــكار يقــوم علــى تقنيــات 
ــة  ــان المهم ــر بي ــت المجموعــة مــن مؤسســة RAND تطوي ــة، طلب ــق هــذه الرؤي ــة. ولتحقي ــة للبيئ ــة وصديق الســيارات الذكي

والتوصيات والسياسات الداعمة.  

يحتضــن العالــم مئــات المــدن الصناعيــة التكنولوجيــة، وقــد أصبــح تطويــر مجمعــات االبتــكار ضمــن أبــرز األولويــات 
ــة  ــت معرف ــل والدراســة وتحقق ــر مــن التحلي ــدر كبي ــكار بق ــات االبت ــت مجمع ــد حظي ــه، فق ــن. وعلي ــدى المطوري واألهــداف ل
واســعة عــن السياســات والهيــاكل المعتمــدة فــي مثــل هــذه المجمعــات، ولكــن القليــل ُيعــرف عمــا إذا نجحــت تلــك السياســات أم 
ال. ولذلــك، تتمحــور الدراســات الحاليــة حــول تحديــد السياســات والهيــاكل التــي مــن شــأنها النجــاح فــي إنشــاء مجمــع ابتــكار 
متكامــل. ولهــذا الغــرض، ســعينا الســتنباط دروس مــن تجــارب عالميــة وفــي الوقــت نفســه فهــم المحتــوى المحلــي الــذي ســتعمل 

فيــه المدينــة.

يســتفيد هــذا التقريــر مــن االعمــال الســابقة التــي نّفذتها مؤسســة RAND حــول سياســات التكنولوجيا والمــدن التكنولوجية 
ســواء فــي الصيــن أو فــي أي مــكان آخــر. ففــي عــام 2010، قامــت RAND بتقييــم واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا وقدمــت 
توصياتهــا بشــأن احتضــان تكنولوجيــا األعمــال. وفــي تقريــر نشــرته عــام 2012، طــّورت RAND توصيــات لمجمــع ابتــكار 
ــر  ــك التقري ــد حــّدد ذل ــن. وق ــي الصي ــي غوانغتشــو ف ــة ف ــة الواقع ــة ســاينو ســنغافورة غوانغتشــو للمعرف ــد ُيعــرف بمدين جدي
المجــاالت التــي تســتدعي وضــع سياســات فــي مجــال التمويــل واإلدارة والملكيــة الفكريــة وتنميــة المواهــب واختــراق األســواق. 
وفــي عــام 2016، تولـّـت مؤسســة RAND مســؤولية فحــص مصــادر االبتــكار فــي اقتصــاد لــوس أنجلــوس مــع التركيــز علــى 
قطاعــات التكنولوجيــا الرقميــة والرعايــة الصحيــة. وأخيــًرا فــي وقــت ســابق هــذا العــام، أشــرفت RAND علــى تقييــم دور 

مركــز أكســفورد لألبحــاث الطبيــة الحيويــة الكائــن فــي أكســفورد بإنجلتــرا فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة.

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تنفيــذ المهــام التاليــة؛ أواًل ودعًمــا لرؤيــة المجموعــة لمدينــة وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة 
المبتكــرة، فإننــا نوصــي بإعــداد بيــان يصــف األهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن المدينــة. ثانًيــا، يبــدأ هــذا التقريــر بتحديــد العوامــل 
ــة وشــخصية لموقعيــن – مجمــع ســيارات شــتوتغارت  ــك األهــداف. ومــن خــالل دراســة مكثف ــق تل المســاهمة الالزمــة لتحقي
فــي ألمانيــا ومجمــع ســيارات آيتشــي فــي اليابــان – باإلضافــة إلــى االســتعانة بالــدروس المســتقاة مــن مــواد أكاديميــة متعلقــة 
ــك، نوصــي بالسياســات  ــد ذل ــل ناشــئة وأخــرى مســتدامة. بع ــى عوام ــا إل ــج وتصنيفه ــا بتقســيم النتائ ــات أخــرى، قمن بمجمع

المناســبة لتطبيــق تلــك العوامــل. وأخيــًرا، نقــوم بتحديــد نتائــج لقيــاس ســير التقــدم فــي السياســات الموصــى بهــا.

ــة فــي الصيــن،  ــا الصناعي ــة إنشــاء مــدن التكنولوجي ــز فهــم عملي ــدة مــن شــأنها تعزي ــر إســهامات جدي ــدم هــذا التقري يق
وذلــك مــن خــالل التوصيــات التــي يتضمنهــا حــول تطويــر مراكــز التميــز وتنميــة المواهــب وتطويــر األعمــال. وبالرغــم مــن 



iv   مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة: توصيات لتطوير مجمع لالبتكار

أن الهــدف الرئيســي مــن نتائــج هــذا البحــث هــو تحقيــق المنفعــة للقــارئ المهتــم بمــدن التكنولوجيــا الصناعيــة فــي الصيــن، إال 
أن هــذه النتائــج ستســهم أيًضــا فــي مســاعدة كل شــخص مهتــم بتطويــر المــدن التقنيــة عموًمــا. 

RAND برنامج تمكين البنية التحتية والسياسة البيئية لمؤسسة

أُجــري البحــث المقــدم هنــا عبــر برنامــج تمكيــن البنيــة التحتيــة والسياســة البيئيــة لمؤسســة RAND، إذ يتضمــن هــذا البرنامــج 
ــة وتمويلهــا  ــة التحتي ــر البني ــك بحــوث متنوعــة عــن تطوي تحليــالت شــاملة عــن التحّضــر والضغوطــات األخــرى. ويشــمل ذل
وسياســة الطاقــة والتخطيــط المدنــي ودور الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فضــاًل عــن سياســة النقــل واالســتجابة 
المناخيــة ومســاعي تخفيــف العــبء والتأقلــم واالســتدامة البيئيــة وإدارة مصــادر الميــاه وأخيــًرا حمايــة الســواحل. وتحظــى جهــود 

البحــث التــي يتضمنهــا البرنامــج بدعــم وكاالت ومؤسســات حكوميــة وأخــرى مــن القطــاع الخــاص.

ــة  ــة لمؤسس ــام التابع ــد األقس ــو أح ــة، وه ــة والبيئ ــة التحتي ــدل والبني ــد RAND للع ــن معه ــزًءا م ــج ج ــذا البرنام ــد ه يع
RAND حيــث ُيعنــى بتحســين السياســات وآليــات اتخــاذ القــرار عبــر نطــاق واســع مــن المجــاالت بمــا فــي ذلــك العدالــة المدنيــة 
ــى  ــة الحــدود، إل ــا والهجــرة وحماي ــل والتكنولوجي ــط النق ــة وتخطي ــة والسياســة البيئي ــة التحتي ــل البني ــر وتموي ــة وتطوي والجنائي

ــوم واالبتــكار والفضــاء واالتصــاالت.  جانــب الســالمة العامــة والســالمة المهنيــة وسياســة الطاقــة وسياســة العل

إذا كانــت لديــك أيــة أســئلة أو تعليقــات حــول هــذا التقريــر، يجــب إرســالها إلــى مديــر المشــروع الســيد رفيــق دوســاني 
)Rafiq_Dossani@rand.org(. للمزيــد مــن المعلومــات حــول برنامــج تمكيــن البنيــة التحتيــة والسياســة البيئيــة 
 لمؤسســة RAND، يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي www.rand.org/jie/irep أو التواصــل مــع المديــر علــى العنــوان

irep@rand.org

mailto:Rafiq_Dossani@rand.org
http://www.rand.org/jie/irep
mailto:irep@rand.org
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ُملخص

ــة  ــة هانغتشــو لتطويــر مدين ــًدا مــن قبــل مدين ُمنحــت مجموعــة وانشــيانغ )Wanxiang( )ُيشــار إليهــا بـــ »المجموعــة«( عق
صناعيــة جديــدة تحمــل اســم »مدينــة وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة )WIEFC(« علــى مــدى الســنوات الســبع 
القادمــة )2017 – 2024(. وتبلــغ المســاحة التــي خّصصتهــا المدينــة للمشــروع 8.6 كــم مربــع )مــا يعــادل 2.100 فــدان(. 
ــه األيكولوجــي  ــوم نظام ــكار يق ــع موجــه نحــو االبت ــة مجم ــون بمثاب ــي أن تك ــا ف ــة لتحقيقه ــح المدين ــي تطم ــة الت تتجســد الرؤي
علــى تطويــر وتصنيــع منتجــات صديقــة للبيئــة لخدمــة قطــاع الســيارات1، وذلــك مــن خــالل تطويــر بيــان المهمــة والتوصيــات 

والسياســات الداعمــة.

ألغــراض العمــل علــى هــذا المشــروع، قامــت مؤسســة RAND بتنفيــذ المهــام التاليــة: )1( تطويــر بيــان المهمــة )2( 
ــة  ــتدامة؛ )3( توصي ــئة ومس ــى ُمنِش ــل إل ــيم العوام ــة وتقس ــق المهم ــن تحقي ــأنها تمكي ــن ش ــي م ــاهمة الت ــل المس ــد العوام تحدي

ــا. ــي السياســات الموصــى به ــدم ف ــاس ســير التق ــج لقي ــد نتائ ــك العوامــل. و)4( تحدي ــق تل السياســات المناســبة لتطبي

وقــد تــم تنفيــذ تلــك المهــام باالعتمــاد علــى المقابــالت الشــخصية والتحليــالت المرتبطــة باثنيــن مــن مجمعــات الســيارات 
المرموقــة عالمًيــا األول فــي منطقــة شــتوتغارت بألمانيــا والثانــي فــي إقليــم آيتشــي فــي اليابــان. وقــد أجرينــا تحليــاًل إضافًيــا بنــاء 
علــى مصــادر ثانويــة مأخــوذة مــن مجمعــات أخــرى فــي الصيــن وفــي أماكــن أخــرى حــول العالــم علــى رأســها مجمــع تايــوان 

للحاســب اآللــي الشــخصي ووادي الســيليكون.

بيان المهمة

يتألف مجمع مدينة WIEFC من مناطق سكنية وتجارية وصناعية تتميز بالخصائص التالية:

قوى العمل والشركات ومراكز البحث مبتكرة وعلى قدر عالي من التقدم والتطور التقني.	 

مشاركة قوى العمل في فرص التوظيف والعمل التي تتسم باالبتكار والتطور التقني والتنوع.	 

مشاركة قوى العمل في الشبكات االجتماعية االحترافية التي تستقطب أعداد كبيرة وتتسم بالطابع التعاوني.	 

قدرة الشركات ومراكز البحث على جذب الدعم من الحكومة والقطاع الخاص ألغراض البحث والتطوير.	 

قدرة الشركات على استقطاب رأس المال المخاطر من القطاع الخاص.	 

شمولية خدمات الدعم المقدمة في المدينة مثل الخدمات القانونية والمالية.	 

النظام اإليكولوجي هو عبارة عن مجتمع أو مجمع مستدام من األطراف المعنيين المرتبطين ببعضهم البعض. واالستدامة تعني أن هذا المجمع قادر   1

على تحقيق أهدافه )في هذه الحالة، أن يكون موجه نحو االبتكار ويسعى لتطوير وتصنيع منتجات صديقة للبيئة لرفد قطاع السيارات( على المدى الطويل. 
وأما الربحية؛ فهي إحدى متطلبات االستدامة من بين متطلبات أخرى. من جهة أخرى، ال ُيقصد باالستدامة االعتماد على الذات بمعنى توليد كافة الموارد 

داخلًيا. من المتوقع أن تتعامل المدينة مع العالم الخارجي بفاعلية وعلى أساس المنفعة المتبادلة.

ix



كيف تبدأ بإنشاء مجمع وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة وتحافظ عليه: 
ما الذي يجب فعله؟

نحــن نركــز علــى تحديــد العوامــل الُمنِشــئة والمســتدامة التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل السياســات الداعمــة للمهمــة. والعوامــل 
الناشــئة هــي تلــك التــي يجــب أن تكــون موجــودة أو التــي يجــب علــى مطــوري المجمــع توفيرهــا منــذ البدايــة. أمــا العوامــل المســتدامة، 

فهــي التــي يجــب توفيرهــا خــالل مراحــل متقدمــة.
العوامل الُمنِشئة هي:

قرب الموقع من منطقة حضرية كبيرة.. 1

قرب الموقع من الشركات التجارية والصناعية المتطورة تقنًيا.. 2

قرب الموقع من مراكز التعلم المتقدمة )الجامعات ومؤسسات البحث ومؤسسات التدريب المهني(.. 3

توافر بنية تحتية متطورة.. 4

بيئة جيدة للمعيشة.. 5

توافر بنية تحتية تجارية وسكنية بأسعار معقولة.. 6

تقــع مدينــة WIEFC فــي منطقــة حضريــة كبيــرة تتســم باالزدهــار واالبتــكار داخــل مدينــة هانغتشــو التــي تعــد هــي األخــرى 
مــن المراكــز الهامــة لقطــاع الســيارات كمــا أنهــا مركــز حيــوي لشــركات التكنولوجيــا الرقميــة فــي الصيــن. وتحتضــن مدينــة هانغتشــو 

جامعــة تشــجيانغ ذات المســتوى العالمــي والعديــد مــن المؤسســات التدريبيــة والكليــات المهنيــة الصغيــرة.

وبغيــة تحقيــق العوامــل الُمنِشــئة الثــالث األولــى، يجــب علــى المخططيــن ضمــان توفيــر اتصــال جيــد ســواء مــن ناحيــة نظــام 
النقــل أو اتصــال مــع نطــاق عــرض جيــد. أمــا بالنســبة للعوامــل الُمنِشــئة الثــالث المتبقيــة، فمــن الممكــن تحقيقهــا مــن خــالل التصميــم 

الجيــد وااللتزامــات الماليــة الكافيــة.

العوامل المستدامة هي:

التكنولوجيا: تأمين أحدث التقنيات وأكثرها تطوًرا.. 1

الموهبة: استقطاب مواهب وكفاءات على قدر عالي من الجودة.. 2

سلسلة التوريد: يجب أن تتوافر أنشطة القيمة المضافة لسلسلة التوريد ضمن أنشطة الشركات بشكل متزايد مع مرور الوقت.. 3

العمالء: الوصول إلى عمالء متطورين على الصعيد المحلي والعالمي.. 4

المعايير: القدرة على وضع معايير عالية لتطوير المنتجات. . 5

السياسات الموصى بها لتنفيذ عوامل االستدامة
ــون  ــرض أن تك ــا. ويفت ــا وتنفيذه ــزام به ــة WIEFC االلت ــي بمدين ــي ينبغ ــل الت ــادئ العم ــن وصــف لمب ــارة ع ــي عب ــات ه السياس
ــة المصاحبــة لتلــك السياســات. وتتألــف الخطــة  ــة للتنفيــذ بمجــرد االنتهــاء مــن تطويــر الخطــة االســتراتيجية المفصل السياســات قابل
االســتراتيجية مــن مهــام المــوارد البشــرية والماليــة واألطــر الزمنيــة لــكل مهمــة. وفيمــا يلــي نقتــرح السياســات المرتبطــة بــكل عامــل 

مــن عوامــل االســتدامة أدنــاه.

تأمين أحدث التقنيات وأكثرها تطوًرا. 1

b . .ــة ــل المدين ــا داخ ــون مقّره ــجيانغ ليك ــة تش ــع جامع ــاون م ــز أواًل بالتع ــز تمّي ــاء مراك ــة WIEFC إنش ــن لمدين يمك
وبحســب المناقشــات األوليــة مــع كليــة الهندســة بجامعــة تشــجيانغ، فقــد أبــدت الجامعــة اســتعدادها للدخــول فــي مثــل هــذا 
التعــاون. يجــب أن تكــون عضويــة مراكــز التميــز مفتوحــة لجميــع الشــركات الموجــودة داخــل المدينــة، كمــا يمكــن لهــذه 

x   مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة: توصيات لتطوير مجمع لالبتكار



ــا تطبيقيــة للتصــدي للتحديــات الهندســية التــي تواجههــا تلــك الشــركات وبالتالــي تســاعد فــي  المراكــز أن تجــري أبحاًث
تطويــر إمكانيــات الريــادة التقنيــة فــي المدينــة. 

c . إنشــاء جمعيــة لتطويــر األعمــال، بحيــث تكــون عضويــة هــذه الجمعيــة مفتوحــة للجميــع  وتخــدم WIEFC يمكــن لمدينــة
كهيئــة غيــر ربحيــة لكافــة الشــركات الموجــودة فــي المجمــع. تهــدف جمعيــة تطويــر األعمــال إلــى تنفيــذ األنشــطة الكفيلــة 
بتعزيــز أعمــال أعضائهــا، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أنشــطة تســهيل التعريــف بالتقنيــات الجديــدة 
داخــل المجمــع مــن خــالل الترخيــص وبرامــج البحــث وغيرهــا مــن طــرق الوصــول وتطويــر الملكيــة الفكريــة. يلتــزم 

أعضــاء الجمعيــة بدفــع نســبة صغيــرة مــن إيراداتهــم لصالــح الجمعيــة بغيــة تمكينهــا مــن العمــل بشــكل مســتدام.

استقطاب مواهب وكفاءات على قدر عالي من الجودة. 4

a . تحديــد وتطويــر المواهــب المطلوبــة لمــلء الشــواغر الوظيفيــة وذلــك مــن خــالل مركــز التميــز الــذي سُيشــكل منصــة
مهمــة للطلبــة والمدرســين للحصــول علــى خبــرة حقيقيــة فــي المشــاريع الهندســية التــي يتــم تنفيذهــا داخــل المدينــة.

b . أن تمنــح طــالب الهندســة فرًصــا للتدريــب المهنــي )لمــدة عــام إلــى عاميــن( وبرامــج  تدريــب WIEFC يمكــن لمدينــة
)أقــل مــن عــام واحــد( وذلــك كجــزء مــن برامــج التوظيــف للخريجيــن الجــدد العامليــن فــي الشــركات        الموجــودة 

داخــل المدينــة. وُتشــرف جمعيــة تطويــر األعمــال علــى إدارة هــذا البرنامــج وتمويلــه.

c . ــة ــي مدين ــرى ف ــركات األخ ــي الش ــجع موظف ــف يش ــج توظي ــر برنام ــى تطوي ــل عل ــة WIEFC أن تعم ــن لمدين يمك
هانغتشــو علــى العمــل بــدوام كامــل فــي الشــركات الموجــودة فــي المدينــة، أو إنشــاء شــركاتهم الخاصــة هنــاك. وُتشــرف 

جمعيــة تطويــر األعمــال علــى إدارة هــذا البرنامــج وتمويلــه.

 أنشــطة القيمــة المضافــة لسلســلة التوريــد: يمكــن لجمعيــة تطويــر األعمــال مســاعدة الشــركات األعضــاء علــى . 4
ــع  ــخة م ــات راس ــاء عالق ــالل بن ــن خ ــوات م ــك الفج ــر تل ــم وجس ــة به ــد الخاص ــلة التوري ــي سلس ــوات ف ــد الفج تحدي   
الشــركات المناســبة التــي قــد تكــون داخــل المدينــة أو خارجهــا. وفــي حــال تواجــدت مثــل هــذه الشــركات خــارج المدينــة    
)ولربمــا خــارج البــالد( وتقــوم بتنفيــذ أنشــطة قيمــة مضافــة، يمكــن لجمعيــة تطويــر األعمــال العمــل معهــا لبــدء عملياتهــا    

ضمن إطار المدينة.  

ــا . 5 ــرات التســويقية دعًم ــز الخب ــى تعزي ــر األعمــال أن تعمــل عل ــة تطوي ــن: يمكــن لجمعي ــى عمــالء متطوري  الوصــول إل
للشركات األعضاء فيها.  

 القــدرة علــى وضــع معاييــر عاليــة لتطويــر المنتجــات: يمكــن لمدينــة WIEFC إنشــاء معهــد معيــاري غيــر ربحــي ذي. 6
ــركات ــات الش ــدرة لعملي ــر الق ــيخ معايي ــا: )1( ترس ــن هم ــق هدفي ــى تحقي ــد إل ــذا المعه ــدف ه ــة. ويه ــة مفتوح    عضوي
   الموجــودة داخــل المدينــة )بحيــث تشــمل كافــة المعاييــر التشــغيلية بمــا فــي ذلك بيئــة العمل ومعاييــر القوى العاملــة( و )2(

مساعدة الشركات في المدينة على تحقيق أعلى المعايير باستمرار وذلك من خالل الدعم االستشاري.  

ما الذي ينبغي عدم فعله
السياسات الموصى بها الستقطاب الشركات الرائدة

ــع مثــل هــذه  ــدة فــي الســوق العالمــي. وتضطل ــد مــن المجمعــات الناجحــة علــى واحــد أو اثنيــن مــن الشــركات الرائ تحتــوي العدي
الشــركات – ســواء كانــت لوحدهــا أو بالتعــاون مــع شــركات أخــرى داخــل المجمــع – بــدور حيــوي فــي توفيــر التكنولوجيــا وقيــادة 
الســوق فــي المجمــع.  وغالًبــا مــا تســمى مثــل هــذه الشــركات بالشــركات الداعمــة التــي تقــوم بــأدوار متعــددة منهــا دعــم الشــركات 
فــي سلســلة القيمــة واســتقطاب شــركات ضخمــة لالنضمــام للمجمــع. وأخيــًرا، فــإن وجــود شــركات داعمــة فــي المجمــع يعنــي أن 

لديــه فرًصــا أكبــر للنجــاح. 

ــز  ــل هــذه الشــركات باالســتعانة بالحواف ــة WIEFC اســتقطاب مث ــه مــن المســتحب أن تحــاول مدين ــى أن ــك يلمــح إل كل ذل
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الخاصــة أو غيرهــا مــن السياســات لبــدء المجمــع. مــن جهــة أخــرى، فإنــه يصعــب علــى المجمعــات الجديــدة فــي أغلــب األحيــان أن 
تســتقطب الشــركات الداعمــة ألن األخيــرة تفضــل توجيــه أنشــطتها المتطــورة إلــى األماكــن التــي تملــك قاعــدة صناعيــة لهــا )كوجــود 
شــركة مرســيدس مثــال فــي شــتوتغارت( أو تتواجــد بالقــرب مــن شــركات أخــرى تقــوم باألعمــال المتطــورة ذاتهــا )مثــل وجــود 
شــركات وســائل التواصــل االجتماعــي فــي وادي الســليكون(. وُتشــير تجربــة مــدن التكنولوجيــا فــي الصيــن وأماكــن أخــرى حــول 
العالــم إلــى أن مثــل هــذه الشــركات – إذا مــا وافقــت علــى إنشــاء عمليــات لهــا فــي مدينــة تكنولوجيــة جديــدة – تقــوم بأعمــال أقــل 
درجــة مثــل الشــراء والتموضــع. وعليــه، فإننــا ال نوصــي بالسياســات الراميــة إلــى دعــوة قــادة قطــاع الســيارات فــي العالــم إلنشــاء 

عمليــات لهــم فــي مدينــة WIEFC علــى األقــل فــي المراحــل األوليــة.

سياسات استقطاب رأس المال المخاطر
لكــي تنمــو وُيكتــب لهــا النجــاح، ســتحتاج شــركات مدينــة WIEFC لــرأس مــال خارجــي ضخــم ســواء علــى شــكل قــروض أو 
حقــوق ملكيــة. وهــذا مــا يدفــع العديــد مــن مــدن التكنولوجيــا إلــى وضــع سياســات محــددة الســتقطاب قــادة عالمييــن للحصــول علــى 
رأس المــال المخاطــر ورأس مــال المســاهمة االولــى علــى وجــه التحديــد. ال يعــد وجــود مثــل هــذه الشــركات فــي المجمعــات الناجحــة 

عنصــًرا هاًمــا للحصــول علــى رأس المــال فحســب؛ بــل هــو مهــم جــًدا للوصــول إلــى التكنولوجيــا المطلوبــة وتأميــن المواهــب.

قــد يلمــح ذلــك إلــى أنــه مــن المســتحب أن تحــاول مدينــة WIEFC اســتقطاب رأس مــال المســاهمة األولــى مــن خــالل حوافــز 
خاصــة أو سياســات أخــرى، إال أن الشــركات المهتمــة بتقديــم رأس مــال المســاهمة األولــى تســتجيب لفــرص االســتثمار وال توجدهــم. 

ولذلــك، تواجــه المجمعــات الجديــدة صعوبــات فــي اســتقطاب مثــل هــذه الشــركات.

مــع ذلــك، فمــن المرجــح أن تعمــل الســوق بشــكل جيــد وبســرعة. ونحــن نتوقــع بــأن يســهم وجــود الكــم الكبيــر مــن التكنولوجيــا 
ــن بمجــرد أن تتطــّور ودون  ــن الممولي ــا م ــى وغيره ــال المســاهمة األول ــي اســتقطاب شــركات رأس م ــة ف ــي المدين والمواهــب ف
الحاجــة لسياســات خاصــة. وعليــه، فقــد ارتأينــا أنــه ليــس هنــاك حاجــة القتــراح سياســات راميــة الســتقطاب رأس مــال خارجــي.

سياسات عن االحتضان
غالًبــا مــا تحتــاج الشــركات الناشــئة إلــى دعــم خــاص؛ ومثــال ذلــك الدعــم الفنــي والفــرص لتبــادل األفــكار مــع شــركات ناشــئة أخــرى 
والحصــول علــى التمويــل األولــي. وبغيــة تســهيل ذلــك، تتجــه العديــد مــن المــدن الصناعيــة إلــى تأســيس حاضنــات تكنولوجيــة وهــي 
عبــارة عــن مســاحات فعليــة تخّصصهــا للشــركات الناشــئة للقيــام بعملياتهــا األوليــة لفتــرة مــن الزمــن مقابــل تكلفــة أقــل مــن الســوق 
حتــى تنجــح وتصبــح قــادرة علــى االســتمرار تجارًيــا. وغالًبــا مــا تتضمــن تلــك الحاضنــات خدمــات الدعــم كالخدمــات التقنيــة والقانونية.

قــد يشــير هــذا إلــى أنــه ينبغــي علــى مدينــة WIEFC تطويــر سياســات خاصــة لدعــم الحاضنــات بمــا فــي ذلــك إنشــاء حاضنــة 
للشــركات الجديــدة. غيــر أن الشــركات الناشــئة التــي تعمــل ضمــن حاضنــات ال تكــون قــادرة فــي أغلــب األحيــان علــى االســتمرار 
ــإن أفضــل وســيلة لتحقيــق النجــاح هــي تعريــض  ــي، ف ــاء. وبالتال ــى الدعــم والمســاعدة للبق ــا؛ وذلــك ألنهــا تعتمــد عل والنجــاح تجارًي
الشــركات الناشــئة لنطــاق كامــل مــن المنافســة واالنضبــاط المالــي منــذ البدايــة دون االعتمــاد علــى المســاعدات، ال ســّيما وأن معظــم 

شــركات التكنولوجيــا الناجحــة اليــوم لــم تبــدأ فــي حاضنــات ولذلــك فإننــا ال نقتــرح أي سياســات حــول الحاضنــات. 

المخرجات

المخرجــات هــي نتائــج المبــادرات التــي يمكــن نســبتها إلــى السياســات والتــي يجــب أن تكــون قابلــة للقيــاس. فيمــا يلــي وصــف 
وافــي لســتة مــن المخرجــات القابلــة للقيــاس.

الموهبــة: مجموعــة كبيــرة مــن المواهــب ذات الجــودة العالميــة التــي تتمتــع بخبــرات ومهــارات فــي مجــاالت مختلفــة  . 1
مــن التكنولوجيــا وتطويــر األعمال.
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بيئــة المجمــع: وجــود الشــركات الداعمــة وتوافــر رأس المــال المخاطــر لشــركات ذات أحجــام وأنشــطة مختلفــة، . 2
باإلضافــة إلــى الوصــول إلــى األســواق العالميــة واالســتفادة مــن فــرص أعمــال متنوعــة تعتمــد علــى أحــدث التقنيــات 

والقــدرة علــى إعــادة ابتــكار نفســها مــع مــرور الوقــت. 

الدعــم الحكومــي: حصــول الشــركات والمؤسســات العاملــة داخــل المجمــع علــى المبالــغ الماليــة الالزمــة ألغــراض . 3
البحــث والتطويــر.

شــبكات اجتماعيــة احترافيــة واســعة النطــاق: بحيــث تتســم بالطابــع التعاونــي وتكــون مبنية علــى التفاعــل االحترافي . 4
ــراد والشــركات مــن العمــل مــع بعضهــم البعــض  ــن األف ــى تمكي المهنــي. كمــا ينبغــي أن تعمــل هــذه الشــبكات عل
بغــض النظرعــن الحجــم أو الملكيــة، والمســاهمة فــي تشــجيع المخاطــرة فــي تطويــر المنتجــات والخدمــات وتحمــل 

مبــدأ التجربــة والخطــأ.

بيئــة الخدمــات االحترافيــة: توافــر خدمــات احترافيــة شــاملة تتضمــن شــركات وأفــراد مســتعدين لتقديــم الخدمــات . 5
القانونيــة والماليــة وغيرهــا مــن الخدمــات االحترافيــة.

المنظومــة الصناعيــة: ُتعــرف المنظومــة الصناعيــة فــي مدينــة WIEFC علــى أنهــا وصــف ألنشــطة الشــركات . 6
وغيرهــا مــن الهيئــات العاملــة فــي المدينــة وعالقاتهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع ســوق العمــل وكل مــا يتعلـّـق بهــم 
ــة وغيرهــا مــن المــوارد. يوضــح  ــة والتقني ــن المــوارد البشــرية والمالي ــى تأمي ــدرة عل ــة والق مــن عناصــر كالملكي
الجــدوالن S.1 و S.2 هــذه المنظومــة الصناعيــة والمــوارد التــي تحظــى بهــا ثــم تســعير المنتجــات علــى التوالــي. 

ُملخص السياسات

بغيــة تحقيــق الرؤيــة والرســالة لمدينــة WIEFC، قمنــا بتحديــد خمســة عوامــل مســتدامة هــي: التكنولوجيــا والموهبــة وسلســلة 
التوريــد والعمــالء والمعاييــر. ثــم بادرنــا بتحديــد السياســات الكفيلــة بتحقيــق تلــك العوامــل وهــي: إنشــاء مراكــز التميــز وجمعيــة 

لتطويــر األعمــال ومعهــد للمعاييــر. 

ــك  ــا تل ــي تواجهه ــية الت ــات الهندس ــة للتصــدي للتحدي ــة الالزم ــة إجــراء األبحــاث التطبيقي ــز مهم ــز التمي ــتتولى مراك س
ــة. كمــا ستســهم هــذه المراكــز فــي  ــا داخــل المدين ــادة التكنولوجي الشــركات، وبالتالــي مســاعدتها فــي تطويــر قدرتهــا علــى ري
ــة  ــك مــن خــالل تزويدهــم بالتجرب ــة وذل ــي المدين ــل الشــركات الموجــودة ف ــن مــن قب ــات التعيي ــر المواهــب لغاي ــد وتطوي تحدي

S.1 الجدول
حصول المنظومة الصناعية على الموارد 

التمويل المعايير العمالء التكنولوجيا الموهبة
البنوك ورأس مال 

المساهمة األولى
معهد المعايير جمعيات تطوير 

األعمال والمنافسة 
المبنية على السوق

مراكز التميز 
وجمعيات تطوير 

األعمال والمنافسة 
المبنية على السوق

تعيينات على أساس مراكز 
التميز وحاجة السوق من 

الجامعات والشركات

الحصول

S.2 الجدول
تسعير منتجات المنظومة الصناعية

الشركات ضمن سلسلة التوريد الشركات المعنية بالمستخدم النهائي
الفوز بعقود ومناقصات مناِفسة من الشركات الكبيرة منافسة مبنية على السوق تسعير المنتجات

xiii     ملخص



ــة. ــة المطلوب العملي

ــى وجــه  ــا. وعل ــال أعضائه ــز أعم ــة بتعزي ــذ األنشــطة الكفيل ــال فســتكون مســؤولة عــن تنفي ــر األعم ــة تطوي ــا جمعي أم
الخصــوص، ســتقوم جمعيــة تطويــر األعمــال بمــا يلــي: )1( تســهيل التعريــف بالتقنيــات الجديــدة مــن خــالل الترخيــص وبرامــج 
البحــث وغيرهــا مــن طــرق الوصــول وتطويــر الملكيــة الفكريــة، )2( تطويــر المواهــب مــن خــالل التدريــب أثنــاء العمــل عبــر 
فــرص التدريــب وبرامــج الزمالــة وبرنامــج العمــل، )3( تطويــر سلســلة التوريــد مــن خــالل ترســيخ العالقــات اإليجابيــة مــع 
ــدء  ــى ب ــة وتشــجيعها عل ــد الشــركات ذات القيمــة المضافــة خــارج المدين ــة وخارجهــا، وتحدي الشــركات المناســبة داخــل المدين

عملياتهــا فــي المدينــة، و )4( تطويــر خبــرات التســويق بغيــة الوصــول إلــى العمــالء.

ُيعنــى معهــد المعاييــر بوضــع المعاييــر الالزمــة لقيــاس قــدرة الشــركات الموجــودة فــي المدينــة ومســاعدتها علــى تلبيــة 
أعلــى المعاييــر بشــكل دائــم.

يوجــز الجــدول S.3 السياســات الموصــى بهــا لمدينــة WIEFC. يــدرج الصــف العلــوي قائمــة بالسياســات الموصــى بهــا 
فــي حيــن يتضمــن العمــود األول قائمــة بعوامــل االســتدامة. أمــا الجــزء الرئيســي مــن الجــدول، فيتحــدث عــن تأثيــر كل سياســة 

فــي دعــم عوامــل االســتدامة.

الخطوات التالية

لكــي تتمكــن مــن التعامــل مــع كل عنصــر مــن العناصــر الــواردة فــي الجــدول S.3، يمكــن لمدينــة WIEFC تطويــر خطــة 
اســتراتيجية تشــمل المــوارد البشــرية والماليــة والمهــام واألطــر الزمنيــة. وقــد تتضمــن الخطــة أيًضــا توصيــات بشــأن حوكمــة 
ــد  ــم الخدمــات العامــة. مــن جهــة أخــرى، ق ــة تقدي ــة تطويــر األعمــال، وعملي ــة بمــا فــي ذلــك هيئاتهــا التأسيســية كجمعي المدين
تشــتمل مثــل هــذه الخطــة علــى تحليــالت وافيــة للطــرق التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس مــدى تقــدم المنظومــة الصناعيــة للمدينــة 

ووضــع أطــر العمــل الرقابيــة والتقييميــة واآلليــات الكفيلــة بتعديــل المســار.

S.3 الجدول
السياسات الموصى بها لتنفيذ عوامل االستدامة

معهد المعايير جمعية تطوير األعمال مراكز التميز
برامج الترخيص والبحث البحث التطبيقي التكنولوجيا

التدريب أثناء العمل التجربة العملية الموهبة

تحديد وتضمين الشركات 
ذات القيمة العالية في 

المدينة 

سلسلة التوريد

خبرة التسويق العمالء

معايير العمليات المعايير
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شكر وتقدير

نتقــدم بالشــكر الجزيــل لألشــخاص الذيــن وافقــوا على إجــراء مقابالت معهــم ألغراض جمع البيانــات وتعاونهم في طــرح أفكارهم 
 )Richard Neu( وآرائهــم فــي مواقــع متعــددة منهــا شــتوتغارت وآيتشــي وهانغتشــو. كمــا نشــكر المراجعيــن وريتشــارد نــو
وكيــه ســي فونــغ )K. C. Fung( علــى تعليقاتهــم ومالحظاتهــم. وأخيــًرا وليــس آخــًرا، نتقــدم بالشــكر الجزيــل إلدارة مجموعــة 
.RAND علــى تعاونهــا علــى مســتوى اإلدارة ومســاهمتها فــي تســهيل التواصــل المنتظــم مــع فريــق )Wanxiang( وانشــيانغ 
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قائمة المختصرات

جمعية تطوير األعمال BDA

معهد المعايير BI

مبادرة مجمع السيارات في شتوتغارت CARS

مركز التميز COE
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الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED

تصنيع المعدات األصلية OEM

مركز الفحص والبحث العام PTRs

المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم SME

برنامج نقل التكنولوجيا للشركات الصغيرة STTR
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1

الفصل األول
مقدمة

وصف المشروع

ُمنحت مجموعة وانشيانغ )Wanxiang( )يُشار إليها بـ »المجموعة«( عقًدا لتطوير مدينة صناعية جديدة تحمل اسم »مدينة 
وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة )WIEFC(« على مدى السبع سنوات القادمة )2017 – 2024(. وتقع المدينة داخل 
حدود مدينة هانغتشو في منطقة مجاورة لنهر كيانتانغ من جهة واحدة ومحاطة باألهوار )أنظر الشكل 1.1(. كما يقع الموقع 
بالقرب من مجموعة من الكليات الصغيرة والمناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، ويتمتع الموقع باتصال جيد مع نظام 
النقل للمدينة سواء عن طريق سكك الحديد أو مواصالت النقل البرية. تمتد المساحة التي خّصصتها المدينة للمشروع على 8.6 

كم مربع )ما يعادل 2100 فدان( وتتألف من قطعتين كبيرتين من األرض متصلتان مع بعضهما البعض بأرض ضيقة.

تعتزم المجموعة استخدام واحدة من قطع األراضي الكبيرة إلنشاء وحدات صناعية داخلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية 
المتوقع  الكبيرة األخرى، فمن  الكهربائية. أما قطعة األرض  النظيفة كالبطاريات والسيارات  بالطاقة  التي تعمل  السيارات  من 
المجموعة  أنشطة  بدعم  تحظى  أن  يمكن  والتي  ابتكار(  )مجمع  المبتكرة  بالتقنيات  المعنية  الشركات  من  مجمع  تحتضن  أن 

الشكل 1.1
موقع مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة

RAND  RR2035-1.1

المرحلة الثالثة

المرحلة االولى

 Qiantang River

منطقة مقاطعة
جیانغانغ

منطقة مقاطعة
جیانغانغ

المنطقة
العسكریة

منطقة مقاطعة
شیاوشان

منطقة مقاطعة
شیاوشان

منطقة مقاطعة
بینجیانغ

منطقة مقاطعة
بینجیانغ

منطقة دائرة
المیاه اإلقلیمیة

منطقة مقاطعة
جیانغانغ

منطقة مقاطعة
تشوانھو

النطاق 1.
منطقة الطاقة

النطاق 3. منطقة العرض

المرحلة الثانیة

النطاق 2.
منطقة االبتكار
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المنفذة في المساحة األولى. وقد تتضمن أنشطة هذه الشركات مختبرات البحث في مجال الطاقة النظيفة والخدمات االستشارية 
وإمدادات سالسل التوريد كالمصانع المغذية. وبالنسبة لقطعة األرض الضيقة التي تصل بين الموقعين، فمن المعتزم تخصيصها 
المجتمعية كمدرسة ومستشفى. ويهدف  المنازل والمرافق  المدينة بحيث تشمل  العاملين داخل  للموظفين  السكنية  لالستخدامات 
المشروع إلى أن تكون المناطق الثالثة وهي منطقة أنشطة مجموعة وانشيانغ )Wanxiang( ومجمع الشركات المعنية باالبتكار 
والمنطقة السكنية، بمثابة نظام إيكولوجي؛ أي بما معناه شبكة مترابطة من المكونات والعناصر التي تعتمد على بعضها البعض 

وتجتمع لتُشكل وحدة متكاملة.

سيكون هذا المشروع بمثابة نقلة نوعية للمجموعة وذلك لسببين اثنين األول هو االلتزام المالي الذي تعهدت به المجموعة 
والبالغ 200 مليار يوان )مع العلم أن إجمالي إيرادات المجموعة لعام 2016 بلغت 115 مليار يوان( والثاني أن هذا المشروع 
يأخذ المجموعة إلى حقبة جديدة من المحاوالت والمساعي. لقد تركزت أنشطة المجموعة حتى يومنا هذا على تصنيع المعدات 
األصلية؛ أي بما معناه تصنيع المكونات والقطع والتركيبات لكي يتم استخدامها من قبل شركات التجميع أو التسويق. في المقام 
األول، تعتمد أنشطة تصنيع المعدات األصلية للمجموعة على التصاميم التي يقدمها العمالء الرئيسيون. ومن خالل استثمارها في 
المدينة، سوف ترتكز األنشطة الجديدة للمجموعة على ابتكار سالسل توريد تتمحور حول االبتكار في قطاع السيارات واآلليات 

الصديقة للبيئة فضاًل عن إدارة مراكز التميز بالتعاون مع الجامعات وتطوير المدن الصناعية. 

لقد حّددت المجموعة ثالث »ركائز« )أو أدوار أساسية( يجب على المدينة اإليفاء بها وهي أن تكون: منصة ابتكار ومدينة 
ذكية وبيئة خالية من االنبعاثات. وقد تواصلت المجموعة مع مؤسسة RAND لكي تساعدها في تطوير هذه الرؤية من خالل 
تجهيز بيان المهمة والسياسات الداعمة الموصى بها. ومن ثم سيتم إيكال مهمة تصميم المدينة لجهات أخرى. وفي المرحلة الثانية 
من العمل، سوف تتعاون المدينة مع شركاء آخرين للحصول على عروض وتوقيع اتفاقيات ومن هؤالء نذكر على سبيل المثال 
مختبرات Argonne الوطنية )وهي جزء من جامعة شيكاغو( لتتولى مهمة تصميم البيئة الخالية من االنبعاثات، ومعهد تخطيط 

المدينة في هانغتشو ليتولى مهمة تصميم المدينة.

يتعلق  فيما  واإلرشاد  المشورة  وتوفير   WIEFC مدينة  التي وضعتها  الرؤية  تطوير  على  التقرير  هذا  يقتصر  وعليه، 
وجوده. وتعزيز  االبتكار  مجمع  إلنشاء  عليها  التركيز  ينبغي  التي  باألنشطة 

معلومات عامة

يحتضن العالم مئات المدن الصناعية التكنولوجية، وقد أصبح تطوير مجمعات االبتكار ضمن أبرز األولويات واألهداف لدى 
المطورين. وعليه، فقد حظيت مجمعات االبتكار بقدر كبير من التحليل والدراسة وتحققت معرفة واسعة عن السياسات والهياكل 

المعتمدة في مثل هذه المجمعات، ولكن القليل يُعرف عما إذا نجحت تلك السياسات أم ال.

الخاص  القطاعين  المبادرات بين  بناء مراكز االبتكار باالعتماد على  العالمية في مجال  التجربة  اليوم هو أن  ما نعرفه 
والعام أو المبادرات المشتركة نادًرا ما حققت أي نجاح في اآلونة األخيرة. ومن األمثلة على ذلك أن هناك حوالي 160 مدينة 
الماضية )Link and Link 2003، منظمة األمم  أُنشئ معظمها خالل األربعين سنة  المتحدة األمريكية  الواليات  تقنية في 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2016(. وتختلف هذه المدن من حيث حجمها وتستهدف نطاق واسع من القطاعات والمجاالت 
والتقنيات؛ فالبعض منها ضخم مثل مدينة Research Triangle في ريليه-دورهام في والية نورث كارولينا حيث تقع على 
للتكنولوجيا والتي تقع  مساحة 7000 فدان. والبعض اآلخر أصغر بكثير مثل University Park في معهد ماساتشوستس 
على مساحة ال تتعدى 27 فدانًا. وتتفاوت أنشطة هذه المدن فمنها من يركز على قطاع واحد )كالرعاية الصحية مثاًل( ومنها من 
يعمل في مجال التقنيات الرقمية، والبعض اآلخر يركز على تقنيات حديثة ومتطورة تستخدم في كافة القطاعات. هذا ويتضمن 
في  ألتو  بالو  في   Stanford Research مدينة  باستثناء  ولكن  فيها،  للعيش  مخصصة  مساحات  التقنية  المدن  من  العديد 
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كاليفورينا، ومدينة Research Triangle في ريليه-دورهام في والية نورث كارولينا، فإن القليل من تلك المدن في الواليات 
،)Macdonald and Deng( 2004 لالبتكار )مكدونالد ودينغ اكتساب مكانة رائدة كمركز   المتحدة األمريكية نجح في 

.))Wallsten( 2004 وولستين ،)Tamasy( 2007 وتاماسي

النجاح. ففي أوروبا على سبيل  القليل من المدن التي حققت  ال يختلف األمر خارج الواليات المتحدة األمريكية، فهناك 
المثال، تمركزت قصص النجاح في مجمعات االبتكار التي لم تنشأ نتيجة لمبادرات متعمدة، وإنما نمت بشكل طبيعي ومن األمثلة 
عليها مجمعات السيارات واآلليات واألقمشة والمفروشات في إيطاليا وصناعة الساعات في سويسرا وصناعات السيارات والمواد 

الكيميائية في ألمانيا.

أما في آسيا، فتشمل مجمعات االبتكار الناجحة قطاع السيارات واآلليات في اليابان وصناعات الحاسب اآللي والدراجات 
وأشباه الموصالت في تايوان. ومن بين هؤالء، كانت صناعة أشباه الموصالت في تايوان هي الوحيدة التي لم تنُم بشكل طبيعي 
وإنما أنشئت بمبادرة متعمدة )تشين وتشاو Chen and Choi(، 2004((. وفي عام 1973، أنشأت حكومة تايوان معهد 
ITRI في شينتشو ليتولى مسؤولية البحث في مجال أشباه الموصالت. وقد تم تصميمه على غرار معهد جامعة ستانفورد للبحث. 
وقد نجح مؤسسو معهد ITRI في إقناع العديد من المهندسين التايوانيين الناجحين الذين كانوا يعملون في وادي السيليكون بالعودة 
إلى تايوان والعمل في معهد ITRI. وحقق المعهد نجاًحا كبيًرا في أبحاثه وأنشأ عدًدا من الشركات المنبثقة. في عام 1980، 
أنشأت الحكومة مدينة شينتشو العلمية والصناعية الحتضان أول شركة منبثقة وهي شركة United Microelectronics التي 
واصلت العمل لتصبح من أنجح الشركات )حيث بلغت قيمتها السوقية 5 مليار دوالر أمريكي في حزيران )يونيو( 2017(. ومن 
 Taiwan Semiconductor Manufacturing والتي حققت نجاًحا كبيًرا شركة ITRI الشركات األخرى المنبثقة عن معهد

في عام 1987 )بلغت قيمتها السوقية 187 مليار دوالر أمريكي في حزيران )يونيو( 2017(.

وبالرغم من نسخ نموذج معهد ستانفورد للبحث ومدينة شينتشو العلمية والصناعية وإنشاء العديد من المدن على غرارهما 
في عدة بلدان؛ إال أننا لم نسمع بأي قصص نجاح وإنما سمعنا عن بضع حاالت الفشل )تشين وتشاو، 2004(. ولهذا السبب، واجه 
الباحثون صعوبات كبيرة في تحديد العناصر المشتركة التي تؤدي إلى مجمع ابتكار صناعي ناجح، سواء كان ذلك ضمن مدينة 
صناعية أو بيئة أكبر. ومن ضمن العوامل التي لطالما ظهرت عند الحديث عن المجمعات الناجحة نذكر على سبيل المثال قرب 
الموقع من المناطق الحضرية والبنية التحتية الفعلية والمؤسسية المتطورة وتواجد ومشاركة عدد من الجامعات ومؤسسات البحث 
ومؤسسات التدريب المهني ومزيج من الشركات الصغيرة والكبيرة العاملة في مجاالت متوافقة مع المجمع، فضاًل عن وجود 
شراكات مع القطاعين العام والخاص وتوافر بيئة معيشية جيدة وإمكانية الوصول إلى األسواق العالمية والتمويل )بريسناهان 

 .)Bresnahan and Gambardella 2004 ،وغامبارديال

من جهة أخرى، يُشير البحث العلمي أيًضا إلى أنه بالرغم من ضرورة توافر تلك العوامل التي يمكن أن نسميها »عوامل 
النجاح« لتحفيز االبتكار، إال أنها قد ال تكون كافية.  والدليل على ذلك أن هناك مواقع تتمتع بكافة العوامل المذكورة أعاله ولكنها 
 .))Feldman and Desrochers( 2004 فشلت في تطوير مجمعات ابتكار حديثة وناجحة )فيلدمان وديسروشيه، 2003 و
على سبيل المثال، تمتاز لوس أنجلوس باحتوائها على جميع عوامل النجاح المطلوبة لتشكيل مجمعات ابتكار ومع ذلك تجد أن مدن 
أخرى في كاليفورنيا مثل وادي السيليكون )في التقنيات الرقمية( وسان دييغو )في مجال التكنولوجيا البيولوجية( وسان فرانسيسكو 
)في مجال تقنيات المستهلك( تتمتع بمجمعات ابتكار أكثر نجاًحا من تلك الموجودة في لوس أنجلوس )ستروبر وآخرون، 2015 

.))Storper et al(

من الصعب تحديد أسباب النجاح الحقيقية ألن هذه األسباب تتغير مع الوقت. ومثال ذلك إن الدعم الحكومي في حالة وادي 
السيليكون والذي كان الغرض منه تمويل األبحاث المتعلقة بشبكات الحاسب اآللي للجامعات وشركات القطاع الخاص )بما في ذلك 
الدعم للجهود التعاونية بين الشركات واألوساط األكاديمية( - كان في غاية األهمية لتطوير شبكة اإلنترنت لعدة سنوات وحتى فترة 
التسعينيات )دوساني، 2007؛ دوساني وكيني، Dossani and Kenney( 2007((. ولكن بعد ذلك وبالتحديد منذ منتصف 
التسعينيات، لم يعد لهذا الدعم أي أهمية أو ضرورة مع ظهور أعداد كبيرة من تقنيات الشبكات مثل وسائل التواصل االجتماعي 
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التي تطورت من قبل مبادرات وجهات تمويل خاصة. وعليه، قد ال يعتمد نجاح مجمع ما على دعم الحكومة للمنشآت الخاصة 
وإنما يرتبط بالوقت والسياق الذي يتم إنشاء المجمع فيه.

وثمة مثال آخر على أهمية الوقت يتعلق بالتعاون؛ حيث بيّنت البحوث وجود ثقافة التعاون كميزة هامة للمجمع الناجح 
 Martins,( 2016 دياز وخانا،  بارتولوميو  Walter, Auer, and Ritter( 2006(، مارتينز،  أوير و ريتير،  )والتر، 
Bartolomeu Dias, and Khanna((. وهذا يعني أن المحترفين الذين يعملون في المجمعات مستعدون للتعاون البتكار 

منتجات وخدمات جديدة.

لعل التعاون هو من العوامل الهامة في عدة حاالت؛ فعلى سبيل المثال إذا استدعت منتجات معينة خبرات متخصصة من 
نوع مختلف، فإن تطوير مثل هذه المنتجات بنجاح يحتاج إلى التعاون ما بين الخبراء كل بحسب مجال اختصاصه. مع ذلك، 
فإن الحاجة للتعاون ال تعني بالضرورة أنه سيحدث. من أحد األسباب وراء فشل بوسطن )والنشوء الُمصاحب لوادي السيليكون( 
في   .))Saxenian(  1996 التعاون )ساكسينيان،  ثقافة  الثمانينيات كان غياب  في  الناشئة  اآللي  الحاسب  كمركز لصناعات 
المقابل، وقبل فترة الثمانينيات كانت بوسطن تتمتع بمكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الحاسب اآللي بقيادة شركات مرموقة 
مثل IBM وDEC. وهنا نخلُص إلى أن ثقافة التعاون بالنسبة لصناعات الحاسب اآللي كانت أكثر أهمية في الفترة من الثمانينيات 

وما بعدها من الفترات السابقة.

نذكر أيًضا مثال آخر على أهمية الوقت ويرتبط هذه المرة بالقدرة على تحمل تكاليف البنية التحتية الفعلية كالعقارات. وغالبًا 
ما تعتبر هذه القدرة من المتطلبات األساسية لنجاح المشروع؛ فهي ما جعل وادي السيليكون يتمركز بعيًدا عن سان فرانسيسكو 
بالرغم من أن المقر الرئيسي للمصرفيين الذين تكفّلوا برأس مال المشروع كان في بادئ األمر في سان فرانسيسكو )ثم لحق فيما 
بعد عمالئه إلى وادي السيليكون( )كيني، Kenney( 2000((. قد يكون هذا األمر صحيًحا بالنسبة لشركات التصنيع الناشئة 
في فترة الثمانينيات والتسعينيات، ولكن مع وجود اإلنترنت تقلّصت الحاجة لمساحات وعقارات فعلية كبيرة )وهو ما أدى أيًضا 

النتعاش سان فرانسيسكو كمركز لالبتكار التكنولوجي(.

بناء على كل ما سبق، ندرك بأن فهم محّددات السياسات والقيود التي تحكمها هو أمر في غاية األهمية. يجب أن تقتصر 
الوقت والظروف  يعتمد على  ما  التأثير عليها، وهو  السياسات  يمكن لصنّاع  التي  العمل  السياسات على مجاالت  عملية صنع 

المصاحبة. عالوة على ذلك، يجب مراعاة األسباب والتأثيرات عند اختيار أدوات صنع السياسات.

نوضح هنا أهمية فهم السبب والتأثير باالستعانة بالمثال السابق المتعلق بثقافة التعاون. يجب مراعاة العناصر السببية عند 
تصميم السياسات الرامية إلى ترسيخ ثقافة تعاونية. فعلى سبيل المثال، إذا كان التعاون بين الشركات مهًما بسبب الحاجة ألعمال 
متعددة التخّصصات، فعندها – وإلى الحد الذي ال تتعاون فيه الشركات – يمكن لصناع السياسات تصميم حوافز مالية لتشجيع 
هذا التعاون. ولكن، من الوارد أيًضا أن تقوم الشركات بتصميم برامج حوافز بنفسها لتشجيع الموظفين ووضع تصّورات للمشاكل 
المعقدة ضمن الفرق. وفي حال نجح ذلك، لن تكون هناك حاجة لوضع سياسات من قبل الحكومات. لنأخذ وادي السيليكون على 
سبيل المثال؛ حيث يبدو أن ظهور آلية التطوير التعاوني للمنتجات من الثمانينيات وما بعد ذلك جاء نتيجة إلجراءات الشركات 

وليس لدعم الحكومة )كيني، 2000(. 

نقل  برنامج  وهو  الناجحة  القليلة  المبادرات  من  واحدة  نذكر  التعاون  تشجيع  إلى  الرامية  الضخمة  الجهود  ومن ضمن 
القطاع  تشجيع شركات  إلى  البرنامج  هذا  يهدف  األمريكية.  الحكومة  قبل  الُمدار من   STTR الصغيرة للشركات  التكنولوجيا 
الخاص لعقد شراكات مع مؤسسات البحث غير الربحية وتقديم الدعم المالي للشراكات التي تحويل مخرجات البحوث إلى منتجات 
تجارية . لما اختبره هذا البرنامج من نجاح، تم تطبيق برامج مشابهة في الصين، والهند، ودول أخرى غيرها في آسيا )غرندل، 

1.))Ceulemans and Kolls( 2013 ،؛ كولمانز وكولز)Grindle( 2010

1  للمزيد من المعلومات عن STTR، أنظر إلى وثيقة إدارة الشركات الصغيرة، غير مؤرخ.
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بين  العمل ما  ناشئة عن أهمية  للتعاون وهي حاجة  الحاجة  الفعالية  التي جعلت برنامج STTR بهذه  من بين األسباب 
التعاون.  لتحفيز  الرامية  السياسات  تنجح  لن  متعددة،  يتطلب تخصصات  القطاع ال  كان  فإذا  وبالتالي،  متعددة.  تخصصات 

وهناك سبب هام آخر ساهم في إنجاح سياسة STTR وجعلها بهذه الفاعلية في المثال المذكور أعاله وهو أنها جّسدت 
حافًزا تجاريًا مباشًرا للتعاون. وتشمل أنواع التدخالت األخرى التي تهدف إلى تعزيز التعاون في العديد من المدن التقنية التدخالت 
التعليمية كتنظيم ورش العمل المتعلقة بالمواضيع التقنية أو حتى عقد جلسات التواصل التي تجمع الناس في مكان واحد دون 
تحديد موضوع معين للنقاش. تمتاز مثل هذه الحوافز بمنافع تجارية غير مباشرة وينبغي أن تكون ذات صلة وثيقة بالقضايا التي 

تتطرق إليها في حال ُكتب لها النجاح.

بالرغم من وجود عدد كبير من هذه التدخالت؛ فال يُعرف إال القليل عّما إذا كانت ذات قيمة بعد النظر في عوامل أخرى 
واضعي  منع  إلى  ذلك  يؤدي  أال  المرجح  فمن  كدليل،  السابقة  الخبرات  على  اعتمدنا  ما  وإذا  الحوافز.  على  والتأثير  كالتكلفة 
السياسات الحكوميين من االستمرار في إيجاد السبل األنجح لدعم االبتكار وريادة األعمال، ويرجع ذلك جزئيَا إلى الضرورات 

الداخلية. السياسية 

المنهج

يهدف هذا التقرير إلى تنفيذ المهام التالية؛ أواًل ودعًما لرؤية المجموعة لمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة، فإننا 
نوصي بإعداد بيان يصف األهداف المرجو تحقيقها من المدينة. وثانيًا، يبدأ هذا التقرير بتحديد العوامل المساهمة الالزمة لتحقيق 
تلك األهداف. ومن خالل دراسة مكثفة وشخصية لموقعين – مجمع شتوتغارت للسيارات في ألمانيا ومجمع آيتشي للسيارات في 
اليابان – باإلضافة إلى االستعانة بالدروس المستقاة من مواد أكاديمية متعلقة بمجمعات أخرى، قمنا بتقسيم النتائج وتصنيفها إلى 
عوامل ُمنِشئة وأخرى مستدامة. بعد ذلك، نوصي بالسياسات المناسبة لتطبيق تلك العوامل. وأخيًرا، نقوم بتحديد النتائج لقياس 

سير التقدم في السياسات الموصى بها.

قمنا بالتمييز بين )1( العوامل التي يمكن لواضعي السياسات التأثير عليها أو تنفيذها في بداية تشكيل المجمع والتي سوف 
تثمر معًا عن نشوء مجمع ابتكار و )2( العوامل الواجب توافرها للحفاظ على استمرارية المجمع بعد إنشائه. نطلق على النوع 
الُمنِشئة وهي التي تعتمد على الزمان والمكان وتتضمن في أغلب األحيان تطوير بنية تحتية  األول من العوامل اسم العوامل 
لالتصال تتسم بالكفاءة واألسعار المعقولة. أما النوع الثاني، فنطلق عليه اسم العوامل المستدامة وهي أيًضا تعتمد على ظروف 

الزمان والمكان وتتضمن تطوير القنوات الالزمة للمواهب والتكنولوجيا وبيئة لتطوير األعمال.

كما نوصي بالسياسات الكفيلة بالتأثير أو المساعدة في تنفيذ تلك العوامل. والسياسات هي عبارة عن وصف لمبادئ العمل 
التي ينبغي بمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة االلتزام بها وتنفيذها. ويفترض أن تكون السياسات قابلة للتنفيذ بمجرد 
االنتهاء من تطوير الخطة االستراتيجية المفصلة المصاحبة لتلك السياسات. وتتألف الخطة االستراتيجية من مهام الموارد البشرية 

والمالية واألطر الزمنية لكل مهمة.

بغية قياس تقدم السياسات، نقوم بتحديد المخرجات وهي نتائج المبادرات التي يمكن عزوها للسياسات وتكون قابلة للقياس. 
تبني  مع  نشوئه  يتوقع  والذي  المبتكرة  للطاقة   )Wanxiang( وانشيانغ  لمدينة  الصناعية  المنظومة  هيكل  المخرجات  وتشمل 
السياسات الموصى بها. ويمكن تعريف المنظومة الصناعية لمنشأة مثل مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة على أنه 
وصف لألنشطة التي تقوم بها الشركات وغيرها من المنشآت داخل المدينة وعالقتهم مع بعضهم البعض ومع سوق العمل، فضاًل 

عن ملكيتهم وقدرتهم على الوصول للموارد البشرية والمالية والتقنية وغيرها. 
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خصائص وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة

نُدرج أدناه الخصائص المرغوب توافرها في مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة

أن تتمتع القوى العاملة والشركات ومراكز البحث بسمات االبتكار والتجربة والتقدم التقني.	 

مشاركة القوى العاملة في الفرص المهنية والعملية التي تتسم باالبتكار والتنوع والتقدم التقني.	 

وذات	  المشاركين  من  كبيرة  أعداًدا  تستقطب  التي  االحترافية  االجتماعية  الشبكات  في  العاملة  القوى   مشاركة 
طبيعة تعاونية.  

استقطاب الشركات ومراكز البحث للدعم الحكومي والخاص لغايات البحث والتطوير.	 

استقطاب الشركات رأس المال المخاطر الخاص.	 

أن تتمتع خدمات الدعم كالخدمات القانونية والمالية بالشمولية.	 

إن الغرض من القائمة أعاله هو بيان الخصائص الكاملة لمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة، والتي يعتبر 
األقل  الخصائص  البعض من  نناقش  يلي  وفيما  الشركات.  لدى  االبتكار  مثل خاصية  اآلخر  البعض  أكثر وضوح من  بعضها 

وضوًحا.

خصائص القوى العاملة
من بين الجوانب الهامة جًدا في المواهب البشرية والتي يتم التغاضي عنها أو إغفالها في بعض األحيان هي حقيقة أن رأس المال 
البشري غالبًا ما يزدهر في البيئات التي تمنحه تنوًعا في الفرص العملية المتاحة. وحتى المدن العلمية ومدن االبتكار التي تركز 
على نطاق ضيق من التقنيات واألنشطة تولي أهمية كبيرة للتنوع. ونذكر وادي السيليكون على سبيل المثال، حيث حقق النجاح 
حول التقنيات الرقمية التي كانت تشمل في البداية خدمات التصنيع الرقمية )ستيرجون، Sturgeon( 2000((. ومع مرور 
التطبيقات والبرمجيات  الوقت، لم ينجح وادي السيليكون بريادة قطاع تصنيع أشباه الموصالت فحسب؛ بل أصبح أيًضا رائد 
في مجاالت عدة مثل التجارة اإللكترونية والرعاية الصحية واإلنترنت واألجهزة الطبية والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية 
ذلك ألن وادي  تحقيق  تسنّى  Lee, Miller, and Hancock( 2000((. وقد  )لي وميلر وهانكوك،  المستقلة  والمركبات 
والتسويق  التصميم  أيًضا في  وإنما  التصنيع؛  فقط في مجال  ليس  والكفاءات  المواهب  كبيرة من  استقطب مجموعة  السيليكون 

والتمويل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجاالت منذ بداياته )كيني، 2000(.

كما تنشأ أهمية التنوع عن سبب عملي وواضح وهو: بالرغم من أن الشركة توظف األفراد ليعملوا معًا على تطوير سلع 
الشركة وخدماتها؛ إال أن هؤالء األفراد عادة ما يأتوا مع عائالتهم أو يكّونوا عائالت لهم بحيث يحتاج الزوج أو الزوجة لوظيفة 
ويحتاج األطفال للتعليم وتحتاج األسرة لمجتمع تعيش فيه. يجب السعي نحو تلبية احتياجات األسرة بأكملها وليس فقط الموظف 

لكي تنجح المدينة باستقطاب أفضل الكفاءات على مستوى العالم. 

للتعلّم من اإلخفاقات كما  الناجحة هي جاهزية الشركات والموظفين  المدن  تتميّز بها  التي  الهامة  من ضمن الخصائص 
يتعلمون من النجاح. ليس هناك تركيبة سحرية للنجاح؛ فالنجاح يتطلب االختبار والتجريب. بمعنى آخر، قد يتطلب النجاح المجازفة 
 2000 )كاستيال وآخرون،  وتتقبّلها  التجارب  هذه  بمثل  ترّحب  ثقافة  ترسيخ  بد من  وهنا ال  الفشل.  تحمل  وأيًضا  والمخاطرة 
).Castilla et al((. ومن المرجح أن يحدث ذلك عندما يكون للفشل ثمنًا منخفًضا. على سبيل المثال، إذا كان المجمع غنيًا 
بفرص العمل، فقد يكون من السهل على األطراف المستعدين للمجازفة إيجاد فرص عمل في حاالت الفشل. مع ذلك، فإنه من غير 
الواضح ما إذا كان هناك دروس بسيطة يمكن لواضعي السياسات االستفادة منها، ال سيّما وأن بناء مثل هذه الثقافة يحتاج للوقت 
ويصعب تحديدها في مراحل مبكرة. من جهة أخرى، يجب على واضعي السياسات إدراك أهمية هذه الثقافة والتأهب ألية فرص 
أو تهديدات قد يواجهونها. ومن األمثلة على ذلك القوانين التي تشجع سهولة تنقل الوظائف )كبرامج التقاعد المتنقلة( والتي قد تكون 
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 مفيدة بالرغم من أن السياسات قد تكون خارج نطاق عمل واضعي السياسات في مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة.
عالوة على ذلك، يجب أن يحظى العاملون في مجمع صناعي ناجح بالقدرة على إعادة ابتكار أنفسهم مع مرور الوقت )كيني 
وفون بيرغ، Kenney and von Burg( 1999((. نذكر مثااًل من قطاع السيارات في يومنا هذا، حيث نرى تأثير التقنيات 
الرقمية على شكل مركبات بدون سائق )المنتدى االقتصادي العالمي، 2016(. وفي حال نجاحها، فإنها ستُحدث ثورة في القطاع 

بالرغم من أن هذا النوع من السيارات لم تكن ممكنة تقنيًا منذ عقد مضى.  

إن التغيّر التقني السريع سيؤثر على بقاء الشركات وخصوًصا تلك غير القادرة على التأقلم والتي سينتهي بها األمر بال 
عمل. غير أنه يمكن للمجمع أن ينمو ويزدهر إذا ما كان العاملون فيه قادرين على التأقلم وتبني التقنيات الجديدة التي ستحل مكان 

القديمة.

شبكات التواصل االجتماعي
لقد تطّرقت العديد من البحوث إلى العالقة الوثيقة بين االبتكار من جهة ووجود شبكات التواصل االجتماعي من جهة أخرى، والتي 
تُسمى أيًضا بشبكات التفاعل التي تنشأ من داخل المجمع. تسهم شبكات التواصل االجتماعي المكتظة )أي التي تتمتع بمعدل عالي 
من الروابط الفعلية إلى المحتملة(، والتي تُستخدم للتنمية المهنية وتتسم بأنها متاحة لجميع المشاركين في تعزيز احتمالية االبتكار 
 Klyver,( 2008 ،؛ كاليفر وهندل وميير)Dossani and Kumar( 2011 ،كاستيال وآخرون، 2000؛ دوساني وكومار(
Hindle, and Meyer((. قد يكون من المهم بالنسبة لمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة أن تعمل على تمهيد 

الطريق لتطوير شبكات اجتماعية مكتظة ومفتوحة وذات غايات احترافية.

يمكن إيجاد مثل هذه الشبكات االجتماعية المكتظة بين األفراد الذين تجمعهم اهتمامات متشابهة، ومثال ذلك المشاركين الذين 
يمارسون المهنة نفسها. وعندما يكون المشاركون في الشبكات االجتماعية على قدر جيد من التعليم والثقافة في المهن ذات الصلة، 
فإن إمكانات االبتكار والقدرة على استقطاب المواهب والكفاءات العالية والحفاظ عليها تتحسن. مع العلم بأن كل مدينة صناعية 

.))Greve and Salaff( 2003 ،ناجحة تتمتع بمستويات أعلى من المتوسط من رأس المال البشري )جريف وساالف

ليس القصد هنا أن نقول بأن الشبكات التعاونية تعيق المنافسة أو تحول دون تحقيقها، بل إنها تعمل على تحسين المخرجات 
المبتكرة والحفاظ في الوقت نفسه على المساحة المطلوبة للتنافس. ومثال ذلك التعاون البتكار معايير جديدة لألدوات التي غالبًا 
ما تتواجد مع بعضها البعض في ظل منافسة شديدة للخروج بمنتجات تلبي تلك المعايير )تشيسبرو، فانهافيربك وووست، 2006 

.))Chesbrough, Vanhaverbeke, and West(

تنطوي أهمية الشبكات االجتماعية المكتظة باألشخاص المثقفين والمتعلمين على تحدي واضح للمفهوم القديم المعروف بـ 
“موت المسافة”، أو فكرة أن التقنيات الرقمية ستُمكن العمل عن بعد وبجودة عالية. وقد تحقق هذا المفهوم بالفعل وخير دليل على 
ذلك وادي السيليكون خصوًصا فيما يتعلق بالتقنيات المتقدمة. ولكن ما نراه اليوم هو “تالشي المسافة” وليس موتها؛ حيث نجد بأن 
جودة التفاعالت تتضاءل مع زيادة المسافة بين الجهات المعنية، األمر الذي يقودنا إلى االعتراف بأهمية ما يسمى بـ “التعلم عن 
قرب” )بما معناه التعلم وجًها لوجه( أو نقل المعرفة الضمني )بما معناه المعرفة التي يصعب نقلها بالكتابة أو الكالم(. )جيرتلر، 

.))Lawson and Lorenz( 1999 ،الوسن ولورينز ،)Gertler( 2003

ُملخص ونظرة إلى المستقبل
نقوم في هذا التقرير بتطوير المهمة والسياسات الداعمة الموصى بها لمساعدة مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة 
على تحقيق رؤيتها المتمثلة بإنشاء مجمع مبتكر من تقنيات المركبات الذكية وصديقة للبيئة. ولتحقيق ذلك، نستقي الدروس من 
الممارسات الفضلى ونعمل على تطبيقها على المدينة. هناك العديد من المجمعات حول العالم المعنية بقطاع السيارات، وأكثر 
هذه المجمعات نجاًحا هي تلك التي تركز على السيارات الموفرة للطاقة وذات التقنيات العالية. ومن األمثلة على هذه المجمعات 
نذكر شتوتغارت، وهو أبرز مجمع للسيارات في ألمانيا حيث يحتضن شركات ديملر وبورشه وبوش، وأيًضا مجمع آيتشي في 
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اليابان الذي يتضمنه تويوتا ودينسو. عالوة على ذلك، يعد هذان المجمعات بمثابة المقر الرئيسي اإلقليمي للعديد من الشركات 
متعددة الجنسيات الضخمة – مثل IBM في شتوتغارت – والتي بدأت أعمالها مع شركات التصنيع المحلية، فضاًل عن الكثير من 

المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعنية بأحدث التقنيات والتي تقدم الخدمات والصناعات المرتبطة بالسيارات.

 تُظهر هذه المجمعات مستوى عال من التنوع في نشاطها الصناعي وتلتزم بالتركيز على أنشطة البحث المختلفة. فعلى 
سبيل المثال، قام مجمع شتوتغارت للسيارات مع مرور الوقت بتطوير أعمال قابلة لالستمرار في مجال تكنولوجيا المعلومات 
السيارات  مجال  في  متقدمة  كفاءات  شتوتغارت  جامعة  طّورت  كما  الكهربائية،  والتكنولوجيا  الحيوية  والتكنولوجيا  واإلعالم 
بين  وثيق  وتفاعل  تعاون  هناك  الصناعية.  والمكننة  الوقود  وخاليا  الكهربائية  والهندسة  المادة  وعلوم  المحركات  وتكنولوجيا 
المؤسسات البحثية المتواجدة في شتوتغارت وشركات القطاع الخاص الكبيرة منها والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. أما في 
آيتشي، فقد نجحت تويوتا ومورديها الداعمين في تطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الكهربائية، األمر 

الذي أثمر عن تقديم المركبة الهجينة الرائدة على مستوى العالم وهي بريوس. 

في الفصول الالحقة، نقوم بدراسة معمقة لمجمعي شتوتغارت وآيتشي كل على حدة بهدف فهم آلية عمل هذين المجمعين من 
حيث تحقيق األهداف وتطوير المنتجات المبتكرة في ظل النظام البيئي الموجود. وتعتمد النتائج التي توصلنا إليها على مجموعة 
من المراجعات التي قمنا بها واستهدفت مواد أكاديمية وسياسات ومصادر من القطاع فضاًل عن الزيارات الميدانية والمقابالت 
شبه الموحدة مع خبراء محليين من األوساط االكاديمية والجهات المعنية بوضع السياسات ومراكز التفكير والقطاعات. عالوة 
على ذلك، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة تمكنا من مقارنة نتائج دراسة الحالة التي توصلنا إليها مع نموذجين إضافيين من 
المجمعات وهما مجمع تايوان عالي التقنية الذي يركز على التعاون المكثف وتقوده مؤسسات التنسيق، ومجمع وادي السيليكون 
التقني الذي يمثل مزيًجا من شركات االبتكار الصغيرة والكبيرة. لقد تطّرقنا إلى ذكر وادي السيليكون في مناسبات عدة خالل 
 Uber المقابالت مع أصحاب الشأن، وذلك بسبب تأثيره األخير على قطاع السيارات بفضل إنشاء شركات معروفة عالميًا مثل

وTesla ومبادرات كل من Google وApple في مجال السيارات.

 )Wanxiang( نستخلص العوامل الُمنِشئة والمستدامة والسياسات والمخرجات من الدراسات ذات الصلة بمدينة وانشيانغ
للطاقة المبتكرة. والعوامل الُمنِشئة – كما أشرنا سابقًا – هي تلك التي يجب على مخططي المجمع التركيز عليها في البداية من 
خالل مبادرات السياسة المتعمدة. وأما العوامل المستدامة، فتظهر أهميتها في مرحلة الحقة من تطوير المجمع. وتهدف السياسات 
السياسات.  مبادرات  تقدم  لقياس مدى  عليها  نعتمد  التي  المخرجات  نُحدد  كما  وتفعليها.  العوامل  تنفيذ  كيفية  دليل حول  لتوفير 
وتتضمن هذه المخرجات الهيكل التنظيمي الصناعي للمدينة والذي يتوقع أن يظهر مع اعتماد السياسات الموصى بها. وننهي هذا 

التقرير بمجموعة من االقتراحات للعمل المستقبلي.
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الفصل الثاني
حالة إقليمية: مجمع شتوتغارت للسيارات

يعتمد هذا الفصل على المقابالت مع الجهات المعنية في القطاع وتحليالت البيانات الثانوية. وقد أُجريت المقابالت في شتوتغارت 
بألمانيا في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( من عام 2016. يحتوي الملحق C من هذا التقرير على قائمة بأسماء األشخاص الذين 

أجريت معهم مقابالت.

منطقة شتوتغارت ووالية بادن فورتمبيرغ

تقع والية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب الدولة وهي ثالث أكبر والية في ألمانيا حيث تبلغ مساحتها 13,804 ميل مربع ويصل 
عدد سكانها إلى 10.8 مليون نسمة. وتعتبر هذه الوالية من المناطق األكثر ازدهاًرا ونمًوا في أوروبا، ولعل أحد األسباب التي 
 Boschفي قطاع السيارات و Porscheو Daimler جعلتها كذلك هو أنها تحتضن المقرات الرئيسية لكبريات الشركات مثل
في قطاع األجهزة اإللكترونية والهندسية، وCarl Zeiss في قطاع البصريات وSAP SE في مجال البرمجيات وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. كما تتميز الوالية بكونها موطنًا للعديد من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي يعمل معظمها في 
مجال التصنيع، والتي تُشكل Mittelstand وتعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية القتصاد الوالية. وتتضمن هذه المنشآت الصغيرة 
المتخصصة على  للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم  الخفيين” وهو ُمصطلح يستخدم  بـ “األبطال  ومتوسطة الحجم ما يُسمى 
مستوى عالي والتي تملك مكانة ريادية في األسواق العالمية في مجاالت عملها. ويُستشهد بقدرة هذه المنشآت االبتكارية كعنصر 
هام في ضمان االزدهار االقتصادي للوالية واالضطالع بالريادة التقنية عبر قطاعات صناعية مختلفة )فينور وماير، 2007 

.))Venohr and Meyer(

يُظهر الشكل 2.1 الناتج اإلقليمي اإلجمالي لوالية بادن فورتمبيرغ والذي شهد نمًوا مطرًدا منذ التسعينيات، مع تراجع 
بسيط خالل األزمة المالية التي أثرت على العالم في عام 2009 ليصل بعد ذلك إلى أكثر من 400 مليار يورو عام 2015. 
ويحتل التصنيع حصة ضخمة من االقتصاد المحلي. وبالرغم من تدني حصة التصنيع باإلجمال من 40 بالمائة في عام 1991 
إلى 35 بالمائة في عام 2015؛ فإن هذا القطاع ال يزال بين الحصص األكبر في الدولة. وكما هو الحال في أغلب االقتصادات 
الصناعية، أصبح دور التصميم وغيره من األنشطة الخدمية أكثر أهمية وأدت األتمتة إلى خفض الكثافة العمالية في األنشطة 
التقليدية. األمر الذي قاد الشركات إلى التركيز على دمج عدد أكبر من األنشطة األكثر تطوًرا تحت منصات مشتركة – وهي 
مبادرة يُطلق عليها محليًا اسم “الصناعة 4.0” )هينغ، Heng( 2014(؛ بريتيل وآخرون، 2014 )Brettel(؛ كاغيرمان، 

.))Davies( 2015 ،؛ ديفيس)Kagermann( 2015

تتألف والية بادن فورتمبيرغ من منطقتين رئيسيتين هما: منطقة بادن في الشمال ومنطقة فورتمبيرغ في الجنوب. وتتميز 
األولى بأداء قوي في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وتحتضن شركة SAP SE المرموقة. أما القاعدة االقتصادية 
.Boschو Porscheو Daimler في فورتمبيرغ فتعتمد على الصناعات ومن بين الشركات الضخمة التي تحتضنها نذكر 
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أُنشئت منطقة شتوتغارت في فورتمبيرغ عام 1994 كأول منطقة يتم تأسيسها رسميًا في ألمانيا، ولها برلمان إقليمي ُمنتخب 
من  عالية  بدرجة  المنطقة  تتّسم  حولها.  وما  شتوتغارت  مدينة  داخل  الموجودة  األقاليم  مختلف  من  ممثلين  مع  مباشر  بشكل 
 Stuttgart Region Economic االندماج اإلقليمي المدعوم بسياسات ومؤسسات مخصصة لذلك، ومن بين هذه المؤسسات
Development Corporation ، التي تعمل كحلقة اتصال بين الشركات ومراكز البحث والتطوير والمستثمرين. كما عكفت 
هذه المؤسسة على تأسيس وتنظيم شبكات مبتكرة في المنطقة. وهناك أيًضا جمعية شتوتغارت اإلقليمية، وهي عبارة عن جمعية 

تجارية تُعنى بتعزيز شهرة المنطقة والربط بين الجهات المختلفة بغية تطوير مصادر ابتكار جديدة ومتعددة التخصصات.

يظهر الشكل 2.2 الموقع الجغرافي لمنطقة شتوتغارت وهي عاصمة والية بادن فورتمبيرغ ومن أكثر المناطق اكتظاًظا 
بالسكان وأكثرها ثراًء في ألمانيا. يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة وتقع على مساحة 1500 ميل مربع. وقد حققت المنطقة ناتج 
إقليمي إجمالي بلغ 120 مليار يورو عام 2015، وهو ما يتناسب مع الناتج اإلقليمي اإلجمالي للفرد الواحد والذي يبلغ حوالي 

45.000 يورو )منطقة شتوتغارت، غير مؤّرخ(. 

التطور التاريخي لمجمع شتوتغارت للسيارات

حظي التطّور التاريخي لمجمع شتوتغارت للسيارات بتوثيق جيد )بوخ، Boch( 2001((. وقد انبثق المجمع من اختراعات 
مجموعة من ريادي صناعة السيارات في القرن التاسع عشر بمن فيهم غوتليب ديملير )Gottlieb Daimler( وكارل بينز 
)Karl Benz( وويلهم مايباخ )Wilhelm Maybach(. ويعود الفضل لهؤالء الرياديين في اختراع أولى السيارات ذات 
العجالت األربعة في أوروبا ليبدأ إنتاجها في عام 1900 تحت العالمة التجارية مرسيدس. وقد اضطلعت هذه الشركة االولية 
بدور محوري في مجمع شتوتغارت في أولى أيامه وساهمتش في حدوث تطور سريع وواسع النطاق. ومن بين الشركات المنبثقة 
نذكر Porsche التي تأسست عام 1947 على يد فيرديناند بورشه )Ferdinand Porsche( وهو مهندس سابق في شركة 
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المصدر: حسابات مؤلفي التقریر من مؤسسة RAND المعتمدة على بیانات من مكتب إحصاءات بادن فورتمبیرغ 
السنة

اللون األزرق: اإلدارة العامة 
والرعایة الصحیة والتعلیم؛ 

والنفقات المنزلیة الخاصة

اللون البرتقالي: الخدمات المالیة 
والتأمین وخدمات الشركات 

والخدمات العقاریة.

األزرق الغامق: التجارة، الدعم 
اللوجستي للنقل، السیاحة، 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

اللون األرجواني: اإلنشاءات

اللون األخضر: الصناعة والتصنیع

اللون األحمر: الزراعة 
والثروات السمكیة

الشكل 2.1
الناتج اإلقليمي اإلجمالي لوالية بادن فورتمبيرغ
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 Robert( بوش  روبرت  قبل  من  تأسست  فقد   Bosch أما شركة  السباق.  بسيارات  لتختص  الشركة  بإنشاء  وقام  مرسيدس 
Bosch( عام 1886 وكانت أول من صنع المولدات المغناطيسية في عام 1906 لمحركات االحتراق الداخلي لكل من غوتليب 

ديملير وكارل بينز.

هذا وقد شهد المجمع نمًوا ضخًما في قدرته اإلنتاجية خالل الحرب العالمية الثانية نتيجة لضغط النظام النازي إلنتاج أعداد 
هائلة من السيارات. وبعد انتهاء الحرب، واصل المجمع توسيع أعماله حتى أصبح اليوم من أبرز مجمعات السيارات في العالم. 

 .Boschو Porscheو Daimler واليوم، ال يزال مجمع شتوتغارت للسيارات يحتضن المقر الرئيسي العالمي لكل من
كما يستضيف أعداًدا كبيرة من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي يعمل كل منها في تخصصات تقنية متنوعة. وتجدر 
اإلشارة هنا إلى أنه بالرغم من وجود العديد من الشركات الكبيرة في المجمع؛ إال أن دور المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم مهم؛ 
سواء من حيث ضمان ريادة التكنولوجيا بشكل عام أو من حيث خلق فرص العمل للمنطقة. يوضح الجدول 2.1 عدد الموظفين 
السيارات  لمصنعي  مباشرين  كموردين  معظمها  يخدم  والتي  المنطقة  في  الكبيرة  الشركات  لدى  السيارات  قطاع  في  العاملين 
األبرز Daimler وPorsche. وباإلضافة إلى هؤالء الموردين، هناك مجموعة من الشركات الصغيرة التي تضم 50 موظفًا 
وتعمل كمورد من المستوى الثاني في سلسلة التوريد بحيث تلبي احتياجات الشركات الكبرى يليها الشركات من المستوى الثالث 
ويتواجدوا الخام  المواد  توريد  مسؤولين عن  فهم  الرابع  المستوى  موردي  أما  الثاني.  المستوى  لشركات  بالتوريد  تقوم   والتي 

خارج المنطقة.

الشكل 2.2
الموقع الجغرافي لمنطقة شتوتغارت

Stuttgart
Region
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Google المصدر: خرائط
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 سالسل التوريد والشبكات الداخلية

تحتضن منطقة شتوتغارت حصة كبيرة من العمالة المحلية في قطاع السيارات المحلي؛ إذ تضم شبكة الموردين التي تتسم بحجمها 
الكبير وكفاءتها العالية وقدرتها على توفير أغلب ما تحتاجه شركات التصنيع الضخمة من مكّونات وتراكيب خاصة. يوضح 

الجدول 2.2 حصة منطقة شتوتغارت في قطاع السيارات األلماني عموًما مع تفصيل العمالة في مجل السيارات والقطع.

يعملون  الذين  السيارات  بين كبار مصنعي  أنه مزيج  للسيارات هو  بها مجمع شتوتغارت  يتميز  التي  السمات  أبرز  من 
كشركات داعمة من جهة، والشركات األصغر والموردين المختصين الذين يعملون في مجاالت اإلنتاج الخاصة بهم ويقدمون 

الجدول 2.1
أعداد الموظفين العاملين في قطاع السيارات لدى أكبر الشركات

2014 2013 2009 2004 2001 الشركة
75,600 74,500 74,200 85,000 79,000 Daimler AG
28,474 28,474 28,213 25,968 25,700 Robert Bosch GmbH
14,500 10,820 9,478 8,554 7,800 Porsche AG

6,504 4,029 3,700 3,545 3,930 Mahle GmbH
2,165 2,190 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق MBtech Group GmbH
2,200 2,100 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق Bertrandt AG

تم االستحواذ عليها 
Mahle من قبل

2,040 4,300 4,500 2,020 Behr GmbH

1,900 1,900 1,800 1,850 2,000 TRW Automotive GmbH
1,772 1,780 1,749 1,600 1,850 Mann+Hummel GmbH
1,459 1,428 1,185 1,250 1,300 Eberspächer GmbH
1,430 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق Binder GmbH
1,400 1,360 1,300 1,140 960 DEKRA SE
1,136 1,224 1,278 1,343 1,150 Allgaier Werke GmbH
1,049 1,090 1,160 1,400 2,150 Valeo Wischersysteme GmbH

ملحوظة: AG هو تعبير باللغة األلمانية ويعني شركة عامة محدودة. GmbH يعني شركة ألمانية محدودة المسؤولية. 
NA يعني ال ينطبق. SE هو تعبير التيني ويعني شركة أوروبية وتجارية. المصدر: غرفة التجارة والصناعة بمنطقة 

شتوتغارت، 2015.

الجدول 2.2
أعدد الموظفين في قطاع السيارات

2014 2013 2007
872,700 848,402 800,311 ألمانيا
206,922 202,361 194,618 والية بادن فورتمبيرغ
109,180 106,515 105,155      منطقة شتوتغارت

70,222 67,733 68,713      إنتاج السيارات والمحركات
38,120 37,728 35,348      إنتاج قطع السيارات واإلكسسوارات

216 476  640      إنتاج هياكل السيارات والقطع والمقطورات
622 578  454      منتجات أخرى متعلقة بالسيارات

المصدر: غرفة التجارة والصناعة بمنطقة شتوتغارت، 2015
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 Bosch أو للموردين من المستوى األول مثل Porscheو Daimler الخدمات والقطع والمكونات سواء بشكل مباشر لشركات
وMahle من جهة أخرى. وبحسب ما ورد في العديد من المقابالت التي أجريناها، فإن هذه الشركات الصغيرة التي غالبًا ما 
تكون مملوكة ألفراد عائلة واحدة يكون لها تاريخ في دفع االبتكار والتعاون بشكل مستمر مع الجامعات والمدارس الحرفية لتطوير 
المواهب وتعزيزها في المنطقة. يوضح الجدول 2.3 بأن المنطقة تملك العديد من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم التي توظف 

أغلبية القوى العاملة. 

كونها متماشية مع التوجه السائد في قطاع السيارات والذي يتمثل في االستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ األنشطة الروتينية 
التي تتطلبها مواقع اإلنتاج منخفضة التكلفة، فإن منطقة شتوتغارت تحتفظ اليوم بقيمة عالية وأنشطة معرفية مكثفة باإلضافة إلى 
استعانتها بمصادر خارجية في بقية المناطق مثل أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا الجنوبية )ستيرجون وفان بيزبرويك، 2011 
)Sturgeon and Van Biesebroeck((. وعادة ما تتولى الشركات الكبيرة مسؤولية عمليات البحث والتطوير وتصميم 
السيارة والقطع ذات التقنية العالية؛ في حين يتم االستعانة بمصادر خارجية للقيام بعمليات التجميع وإنتاج القطع التي ال تتطلب 
مستوى عالي من التقنية. هذا وتندمج أعمال المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم مع تلك التي تقوم بها الشركات الكبيرة في منطقة 
شتوتغارت من خالل التركيز على المنتجات الداعمة ذات التقنية العالية. كما يكون هناك تواصل وتعاون مكثف بين الشركات 
السيارات  مصنعو  يُظهر  واإلنتاج.  والتصميم  كالتطوير  المعرفية  المجاالت  في  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  والمنشآت  الكبيرة 
الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  المنشآت  على  يعتمدون  بحيث  األفقي  التكامل  من  عالية  درجة  شتوتغارت  منطقة  في  المتواجدين 

للمساهمة في عملية اإلنتاج.

وقد خضع هذا االعتماد على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من قبل موردي المكونات المهمة لمستوى مكثف من 
الدراسة والبحث. إذ يصف سيمون )1996أ( )Simon( هذه الظاهرة كأحد األبطال الخفيين مشيًرا إلى عدد كبير من الشركات 
الصغيرة وغير المعروفة نسبيًا في مختلف أنحاء ألمانيا والتي نجحت في الحفاظ على ريادتها للسوق عبر تخصصاتها التي غالبًا 
ما تكون على قدر عال من التقنية والمعرفة. وفي حين أن العديد من االقتصادات األخرى في أوروبا تعتمد أيًضا على الشركات 
الصغيرة؛ إال أن الخاصية التي تميز هذه الشركات في ألمانيا أنها مبتِكرة وتسهم بشكل رئيسي في ريادة التكنولوجيا في مناطقها 
)سيمون 1996 ب؛ سيمون، 2009؛ فينهور وماير، Venohr and Meyer( 2007(؛ سكيلفورست، شولمر-لوفن وهولز، 

.))Schlepphorst, Schlomer-Laufen, and Holz( 2016

تستهدف  التي  الجديدة  المنتجات  مناسبة الختبار  بيئة  يجعلها  فيها  العالي  التعليمي  والمستوى  وازدهارها  المنطقة  إن حجم 
المستهلك المتطلب والُمحنك. وتتربع الشركات الكبيرة والمدمجة على قائمة الجهات المستفيدة بشكل مباشر من هذا الطلب المحلي، 

.))Zhakiyanov( 2015 ،بينما تستفيد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل غير مباشر )زاكيانوف وآخرون

وقد أشار العديد من األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت إلى أنه بالرغم من الدور المحوري الذي تضطلع به المنشآت 

الجدول 2.3
عدد الموظفين في منطقة شتوتغارت من حيث حجم الشركة، 2006

عدد الشركات بالنسبة ألعداد الموظفين المختلفة
أكثر من 250 249–10 9–0 المجموع القطاع

مصنعو السيارات والمقطورات والنصف المقطورات
36 79 107 222 عدد الشركات

129,050 5,447 194 134,691 عدد الموظفين
جميع الشركات الخاصة

7,333 11,609 106,733 125,675 عدد الشركات
392,455 421,534 140,720 954,709 عدد الموظفين

Tözün ،2009 :المصدر
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الصغيرة ومتوسطة الحجم الموجودة في شتوتغارت نحو تعزيز االبتكار في مجال محركات االحتراق وتقنيات السيارات التقليدية؛ إال 
أنها تعتمد على الطلب واالستراتيجيات التي تحددها شركات تصنيع السيارات الضخمة. وبشكل عام، يضع مصنعو السيارات أهدافًا 
ابتكارية تدريجية أمام المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى جانب سلسلة التوريد ويمنحوهم ُمهلة كبيرة لتحقيق تلك األهداف. 
وفيما عدا الحرية الممنوحة لها لتحقيق األهداف االبتكارية التدريجية وتعزيز فعالية سلسلة التوريد، نادًرا ما يكون للمنشآت الصغيرة 

ومتوسطة الحجم أي دور في إجراءات صنع القرار وصياغة االستراتيجيات المتعلقة باستكشاف منتجات وتقنيات جديدة.

القطاعية من  والمؤسسات  السياسات  اليقين، حرص واضعو  المعرفية ومواجهة حاالت عدم  الفجوات  تلك  وبُغية جسر 
مختلف أنحاء المنطقة على العمل معًا لتنظيم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وتوفير منصة للحوار واإلفصاح. وباإلضافة 
إلى مؤسسة WRS التي ورد ذكرها سابقًا، هناك منظمات ممولة من القطاع العام ومبادرات متمحورة حول مواضيع محددة 
مثل مبادرة مجمع شتوتغارت للسيارات )CARS( ومبادرة السيارات الكهربائية بادن فورتمبيرع e-mobil BW، والتي تعمل 
كل منها على الربط ما بين الشركات الكبيرة والصغيرة من جهة والوكاالت الحكومية من جهة أخرى وتوفير منصة حوار داخل 
المجمع وبين المجمعات الفرعية المختلفة. ولعل األهم من كل هذا هو دور مثل هذه المؤسسات في تزويد المنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم بمساحة مواتية للتعلّم ومعرفة المزيد عن الخيارات االستراتيجية التي تتخذها شركات تصنيع السيارات الكبيرة. 
وتضطلع مثل هذه المنصات بدور هام للغاية كونها تضمن تنافسية المجمع وقدرته على بناء تحالفات وعالقات جديدة ومتعددة 
المعلومات  وتكنولوجيا  كالسيارات  مختلفة  قطاعات  من  والشركات  والمستثمرين  الباحثين  بين  الجمع  خالل  من  التخصصات 

الكهربائية.    والهندسة 

الموارد البشرية والقوى العاملة

من بين الخصائص التي تتميز بها القوى العاملة في والية بادن فورتمبيرغ هي كونها مزيج بين خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات من جهة والعمال الحرفيين الذين يقومون بالعمل الميداني من جهة أخرى. وينشأ العديد من هؤالء العمال 
من نظام التعليم األلماني المزدوج الذي يوفر للطالب التدريب المهني المتخصص والتجربة العملية )بوش، 2010؛ جوهرينغر، 
Gohringer( 2002((. هذا ويخضع الطالب للدروس النظرية في غرفة الصف والتي غالبًا ما تُعطى في المدارس الحرفية 
المحلية أو كليات العلوم التطبيقية، ومن ثم يباشروا بتطبيق المعارف والمهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل بدوام جزئي في أي 
شركة في المنطقة. وعقب التخّرج أو الحصول على شهادة البكالوريوس، يحصل الطالب في أغلب األحيان على عرض عمل 
من الشركة التي تدّربوا فيها. وعليه، تجد بأن معدل تنقّل العمالة منخفض ألن أغلب الطالب هم قادمين من المنطقة ويبقون فيها.  

إن من شان هذا النظام التعليمي المزدوج أن يضمن توافد العمال المؤهلين بشكل مستمر ويمّكن الشركات في المنطقة 
من صياغة المناهج التعليمية بحيث تلبي احتياجات القوى العاملة المستقبلية. يوضح الشكل 2.3 التحصيل التعليمي للموظفين 
في منطقة شتوتغارت ُمقّسم بحسب قطاع العمل. نالحظ بأن هناك نصيب كبير للشهادات المهنية المختلفة، بما في ذلك مجاالت 
ما  وهو  الصناعية؛  القطاعات  كافة  عبر  والميكانيكي(  الكهربائي  تأهيل  بين  تجمع  مهجنة  )شهادة  اإللكترونية  الميكانيكا  مثل 
يقترح االعتماد بشكل قوي على العمال الحاصلين على تدريب متخصص. ومما ال يثير الدهشة أن قطاعات السيارات والهندسة 
والتصنيع تحظى بأكبر عدد من المهندسين الحاصلين على تعليم جامعي خصوًصا في التخصصات التقنية مثل الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية. وفي تلك القطاعات بالتحديد، تجد بأن 20-25 بالمائة من القوى العاملة تحمل شهادات عليا مقارنة بنسبة 6 بالمائة 

في قطاع اإلنشاءات، مما يزيد التركيز على األنشطة ذات الطبيعة المعرفية البحتة في مجمع السيارات.  

فضاًل عن مؤسسات التدريب المهني والمدارس الحرفية ذات الجودة العالية، تحتضن منطقة شتوتغارت عدًدا من الجامعات 
ذات الجودة العالية والتي كانت قد تأسست لغايات تلبية احتياجات مجمع السيارات الصناعي وغيره من الصناعات في شتوتغارت 
المنطقة وهي جامعة  في  الرئيسية  الجامعة  بدأت  التقنية. وفي حين  الكفاءات  من  المهندسين وغيرهم  تدريب  وذلك من خالل 
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المصدر: غرفة التجارة والصناعة في منطقة شتوتغارت، 2015.
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نسبة العمال

الشكل 2.3
التحصيل التعليمي في منطقة شتوتغارت من حيث القطاع

شتوتغارت ككلية تدريب للخبراء التقنيين في الهندسة وتصنيع المحركات؛ إال أنها اليوم تتخصص في مجاالت تقنية مثل تقنيات 
الميكانيكية والفيزياء. بعيًدا عن جامعة  الكهربائية والمكننة الصناعية والهندسة  المواد والهندسة  السيارات والمحركات وعلوم 
أيًضا من والية  بالمهندسين والتقنيين، وتستفيد  المجمع  التي ترفد  التطبيقية  العلوم  العديد من كليات  المنطقة  شتوتغارت، تضم 
بادن فورتمبيرغ كمنصة للمواهب والكفاءات. ومن بين هذه الكليات نذكر معهد Karlsruhe للتكنولوجيا في الجزء الشمالي 
من الوالية؛ وهو أحد أبرز الجامعات األلمانية في مجاالت الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. مع ذلك، وبالنظر إلى الطلب المتزايد 
لمؤسسات المنطقة التي باتت تتخذ توجّها عالميّا، فقد أصبحت أنشطة تعيين الموظفين ذوي المهارات التقنية العالية تعتمد بشكل 

متزايد على المستويات الوطنية وحتى العالمية.

استكشاف التقنيات البديلة

باإلضافة إلى ذلك وكما هو موضح في المقابالت التي أجريناها مع الخبراء، نجد بأن الجامعات تساهم أيًضا في أجندة البحث المحلي 
لضمان تدفق رأس المال البشري في المنطقة. وتقوم بتحقيق ذلك من خالل أبحاث األفق المفتوحة واألبحاث التطبيقية والتي يمكن أن 
تتطلب منها العمل مع الشركات عن كثب للتعرف على التقنيات الجديدة. وفي حين أن العديد من الشركات األكبر تعتمد على أقسامها 
المعنية بالبحث الداخلي وأيًضا على الجامعات للتعرف على االبتكارات الهامة؛ إال أن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد 
على الجامعات وغيرها من مؤسسات البحث وتتعاون معها لتطوير أفكار جديدة. وقد كان تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات 
من األهداف الواضحة للعديد من الجهات المعنية بالسياسات سواء على نطاق الوالية أو النطاق اإلقليمي مثل WRS. بذل كلٌّ من 
معهد أبحاث هندسة السيارات ومعهد محركات االحتراق في جامعة شتوتغارت جهوًدا ملحوظة في قطاع السيارات بالمنطقة؛ حيث 
ساهما في دعم المبادرات الهامة مثل مركز شتوتغارت لمحاكاة السيارات وتحالف مبادرة ابتكار إلكترونيات السيارات. عالوة على 
 Max Planck ومعاهد Fraunhofer ذلك، هناك العديد من مؤسسات البحث التطبيقية التي تساهم في هذا اإلطار مثل معاهد

)توزون، 2009(.
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أشار أحد الخبراء الذين أجريت معهم مقابلة إلى الدور الهام لنقل التكنولوجيا عن طريق الجامعات وتأثير األبحاث الجامعية 
على قيادة التكنولوجيا المستدامة للمجمع. ولدى سؤاله، شّدد الخبير بشكل خاص على أهمية فتح قنوات إلضفاء الصبغة التجارية 
التي تمكن باحثي الجامعات على المشاركة في البحث التطبيقي. وفي هذا اإلطار، عكفت والية بادن فورتمبيرغ على إنشاء مؤسسة 
Steinbeis لغايات توفير التمويل الالزم وقنوات إضفاء الطابع التجاري للباحثين، وأيًضا لدعم نظام بيئي قائم على االبتكار للريادة 
األكاديمية من خالل إيجاد حلقة وصل بين الباحثين من جهة والشركاء المحليين واإلقليميين من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

.))Strambach( 2002 ،من جهة بغية دعم وتعزيز االبتكار )سترامباش

وكما أوضح العديد من األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت، فإن التوجهات التنظيمية والسوقية األخيرة في قطاع السيارات 
العالمي بدأت باالبتعاد عن محركات االحتراق والتوجه نحو السيارات الكهربائية وتقنيات خاليا الوقود والنماذج الهجينة. وفي منطقة 
شتوتغارت بالتحديد تعتمد غالبية وظائف اإلنتاج حتى يومنا هذا على التقنيات التقليدية وسوف يثمر التوجه نحو التقنيات البديلة عن 
اختبار قدرة المجمع على االستجابة لهذا التوجه بنجاح. وفي حين أن مصنعي السيارات مثل Daimler وPorsche، والموردين 
األبرز مثل Bosch قادرين على تحمل تبعات تنويع قدراتهم التقنية داخليا وتحويل المصادر إلى تطوير تقنيات مختلفة في وقت 
واحد؛ فإن اتباع منهج االنتظار وترقّب ما قد يحدث للتعامل مع هذه الحالة من عدم اليقين سيضع العديد من الشركات الصغيرة وذات 
التخصصات المتطورة في المجمع تحت االختبار ويعمل على تقييم قدرته على البقاء. عادة ما تكون مثل هذه الشركات معتمدة على 
التقنيات الموجودة وال تملك القدرات المالية أو التقنية إلجراء أبحاث متشعبة حول التقنيات الجديدة. وبالنظر إلى اعتماد المجمع بشكل 
كبير على تقنيات محركات االحتراق التقليدية واضطالعه بمستوى عالي من التخصص في المجاالت ذات العالقة، فإن ربط الناس 

عبر الحدود التقنية والصناعية سيكون بمثابة مهمة صعبة لضمان النجاح المستمر للمنطقة مع دخول الصناعة إلى مرحلة جديدة. 

وبالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم البعيدة عن مصنعي السيارات والتي تخدم المستويات 2 و3 من سلسلة التوريد، 
فإنه يصعب عليها الحصول على أية أفكار حول التوجهات االستراتيجية وتطورات المنتج المستقبلية. وفي هذا الصدد، بذل واضعو 
السياسات وجمعيات القطاع دوًرا محوريًا في التعامل مع هذه الحالة من عدم تناسق المعلومات، وذلك من خالل بناء منشآت صغيرة 
 e-mobil ومتوسطة الحجم تمثل مخاوفهم واهتماماتهم أمام شركات السيارات الضخمة. وتأتي المبادرات المتخصصة مثل مبادرة
BW في مجال السيارات الكهربائية أو مبادرة Cluster Brennstoffzelle BW في مجال تطوير خاليا الوقود أو حتى قسم 
تكنولوجيا المعلومات في مبادرة CARS المعنية برقمنة قطاع السيارات لتسهم بشكل واضح في تثقيف الشركات ورواد األعمال 
من جميع أنحاء المنطقة حول التحديات والفرص الناشئة عن التطورات التقنية الجديدة كما تعمل على توفير منصة لألشخاص من 
مختلف القطاعات للتواصل والسعي نحو االبتكار بين التخصصات المتعددة. وفضاًل عن دورها كحلقة وصل تربط بين الجهات 
المختلفة، تسهم هذه المبادرات وغيرها في تأمين التمويل األولي للتعاون عبر التخصصات المختلفة وتنظيم عملية تبادل الخبرات 

والمعلومات مع مجمعات ابتكار أخرى من جميع أنحاء العالم.

وفي ضوء المقابالت والمناقشات التي قمنا بإجرائها مع الخبراء المحليين، يبدو أن السيارات الكهربائية تحظى بحصة األسد 
بين المواضيع قيد التداول في منطقة شتوتغارت اليوم. ومع ازدياد تعقيد عمليات اإلنتاج وترابطها، نشأت حاجة ملحة لتعزيز التعاون 
بين التخصصات والضغط على جميع الجهات للعمل يًدا بيد عبر مختلف الحدود المؤسسية. وفي الوقت الذي اعتاد فيه مصنعو 
السيارات في منطقة شتوتغارت االعتماد على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم للغايات التقنية وعمليات االبتكار، فقد كان هؤالء 
يشعرون بالتردد إزاء التعاون مع شركات من خارج المجمع وخارج قطاع السيارات إلتمام األعمال الهامة، ولعل السبب وراء 
ذلك هو االفتقار للثقة في آليات حماية الملكيات الفكرية )كامب وتوزون، Kamp and Tozun( 2010(. ويعتقد المؤلفون بأن 
هذا األمر يعني أن المجمع يعاني في الوقت الحالي من »فشل بالتواصل« وأن هناك حاجة لوضع سياسات كفيلة بالتغلّب على هذا 
االنقسام عبر القطاعات. يقترح المؤلفون بأن أبرز األسباب التي أدت إلى هذا الفشل في الترابط تضم االفتقار إلى أفكار التواصل 
وعدم كفاية أنشطة التنسيق والعالقات غير المتطورة بين الجهات المعنية التي تضطلع بدور هام في االبتكار المستقبلي. كما يرى 
الداعمة  األفكار  من  متكاملة  مجموعة  يخلقون  بحيث  ووسطاء  كحلقات وصل  العمل  السياسات  واضعي  على  يتعين  بأنه  هؤالء 

ويعززون نظام بيئي مزدهر لالبتكار.
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وإلى حد ما، فقد ال تكون الحاجة األكثر إلحاًحا بالنسبة لمنطقة شتوتغارت هي إيجاد جهات معنية يمكنها المساعدة في 
االنتقال نحو تقنيات جديدة، وإنما العثور على أساليب فاعلة وناجعة للتنسيق والتواصل بين الجهات واألطراف المعنية. كما تملك 
المنطقة جميع المكونات الرئيسية لتحقيق االبتكار المستدام؛ لكن هذه المكونات غير مترابطة مع بعضها البعض بالشكل المطلوب. 
ومن األمثلة على ذلك ما قاله كامب وتوزون )2010(، حيث أشارا إلى العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة مثل 
شركة Hewlett Packard وشركة IBM بألمانيا اللتان بالرغم من وجود مقريهما الرئيسيين في منطقة شتوتغارت؛ إال أنهما 
ال تعتبرا مشاركين فاعلين في قطاع السيارات. عالوة على ذلك، نذكر أكبر شركة برمجيات ألمانية وهي SAP الواقعة على 
بعد ساعتين فقط شمال شتوتغارت ويمكن أن يكون لها دور هام في تطوير حلول السيارات المتكاملة ودفع عجلة رقمنة قطاع 

السيارات إلى األمام.

أكد األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت على الدور الذي اضطلعت به الجهات الناشئة الجديدة المعنية بقطاع السيارات 
من خارج شتوتغارت وتأثيرها على سلوكيات الناس داخل مجمع شتوتغارت وضمن قطاع شركات السيارات التقليدية عموًما. 
وبالرغم من عمل Daimler وPorsche كشركات ضخمة ومستقرة وحرص كل منهما على تحقيق نمو واستقرار طويل 
األجل؛ نجد بأن شركات أخرى مثل Tesla وUber وغيرها  من الشركات التي ظهرت مؤخًرا نجحت في تغيير مشهد السيارات 
وترك بصمة واضحة في مجمع شتوتغارت أيًضا. ونظًرا للضغط الناجم عن تلك الشركات وازدياد تعقيد عمليات اإلنتاج، فقد 
أُجبرت الشركات الكبيرة في شتوتغارت على إعادة النظر باستراتيجيات التعيين والتطوير، ووجدت نفسها بحاجة ماّسة لتبني 
منهج أكثر عصرية وحداثة بداًل من مجرد التغيير ألجل التغيير. وبالرغم من ضرورة التغيير ووجوب التأقلم على الشركات 
الموجودة داخل المجمع؛ إال أن المجمع ال يزال يحقق أرباًحا ضخمة اليوم وذلك بفضل نجاح شركات تصنيع السيارات الكبيرة 
العاملة فيه. وبخالف مراكز السيارات األخرى في أوروبا مثل مجمع Turin في إيطاليا الذي يحتضن المقر الرئيسي لشركة 
السيارات  فإن شركات صناعة   ،Peugeotو Renault المؤلف من شركتي  Fiat، ومجمع Ile-de-France في فرنسا 
التحدي  يكمن  وإنما  للسيارات.  لمجمع شتوتغارت  بالنسبة  تحديًا صعبًا  التغيير  تمويل هذا  يكون  لن  متعافية وناجحة.  األلمانية 
األصعب في تحقيق هذا التغيير باالعتماد على آليات التعاون القائمة والخبرات والكفاءات المتاحة. وعليه، يعطينا المجمع دًرسا 

قيًّما تجدر االستفادة منه لدى إنشاء مجمع WIEFC الذي سنتطرق إليه في الفصل الرابع.

ُملخص نتائج الدراسة المتعلقة بحالة شتوتغارت

إن ما تزخر به منطقة شتوتغارت من موارد بشرية وشركات ضخمة مترابطة ذات وجود عالمي ومنشآت صغيرة ومتوسطة 
الحجم ومؤسسات بحثية وتعليمية، كل ذلك يساعد في دفع نجاحها المستدام. وبدورها، تُركز الشركات الكبيرة على التكامل األفقي 
وتعتمد على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المحلية للمساهمة بمكّونات وعناصر تقنية هامة. أما المنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم، فتميل إلى العمل بشكل مستقل وغالبًا ما تكون ذات ملكية مستقلة. وال يمكن أن ننسى البنوك اإلقليمية المدعومة من قبل 
فتعمل هي  المؤسسات األكاديمية،  الجامعات وغيرها من  أما  التشغيلي وطويل األمد.  المال  الحكومة؛ فهي مصدر هام لرأس 
األخرى مع الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم للحفاظ على نظام ألمانيا التعليمي المزدوج الذي يضم التدريب 
المتخصص مع التجربة العملية. كما تعكف هذه المؤسسات على تنفيذ برامج البحث المشتركة مع الشركات الكبيرة والصغيرة 
لغايات التطوير التقني. وتضطلع الوكاالت الحكومية والجمعيات التجارية بدور هام أيًضا في ربط الجهات المختلفة في المجمع 

مع بعضها البعض وتسهيل التعاون بين التخصصات.

مع ذلك، وبالرغم من أن أغلبية األشخاص الذين قابلناهم أكدوا نجاح المجمع وعافيته في الوقت الحالي؛ إال أن تخصصه 
واستكشاف  الرقمية  السيارات  بيئة  إلى  االنتقال  لدى  المستقبل  في  صعبة  تحديات  أمام  يضعه  التقليدية  السيارات  تقنيات  في 
الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  المنشآت  اعتماد  أن  كما  والكهربائية.  الهجينة  والمركبات  الوقود  خاليا  كبطاريات  البديلة  التقنيات 
على استراتيجيات الشركات الكبيرة بات يتزايد بشكل ملحوظ. وبالنظر إلى االستراتيجيات المحافظة التي تعتمدها أبرز شركات 
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السيارات في المنطقة وهي Daimler وPorsche، والتخصص المتقدم للكثير من الشركات المحلية الصغيرة، فقد يصعب 
على المجمع التأقلم خالل فترة زمنية قصيرة. يتضمن الجدول 2.4 أدناه قائمة بنقاط القوة والضعف لمجمع شتوتغارت للسيارات

بهدف عقد مقارنة بين المجمعات التي شملتها الدراسة، نستخدم إطار العمل »اإلقليمي الماسي« الذي يحظى بميزة تنافسية 
والُمطور من قبل مايكل بورتر )Michael Porter( في عام 1990 )أنظر أيًضا بورتر، 1990، والملحق B للمزيد من 

التفاصيل(1.

لدى تطبيق منهج العمل اإلقليمي الماسي على مجمع شتوتغارت للسيارات، نالحظ وجود عدد من نقاط القوة والضعف 
وحاالت عدم اليقين التي نوضحها في الجدول 2.5 أدناه.

1  سوف يتألف مجمع WIEFC من مجموعة متكاملة من الشركات التي ستستفيد معًا من موارد منطقة هانغتشو. وتضم مثل هذه الموارد عوامل 

اإلنتاج والصناعات الداعمة أو ذات العالقة. وبالرغم من كونها صغيرة من حيث حصة المبيعات، إال أن األسواق المحلية تُجسد قاعدة فحص واختبار 
جيدة. سيتم صياغة المنظومة الصناعية للمجمع من خالل هيكل الشركات واستراتيجياتها وحدتها التنافسية. وعليه، يعتبر منهج بوتر من أنسب المناهج 
في هذا اإلطار. تجدر اإلشارة إلى أن هذا المنهج ُطبّق على مجمعات أخرى مثل وادي السيليكون. للحصول على مثال، أنظر وونغلمبيارات، 2006 

.))Steinle and Schiele( 2002 ،وشتاينل وشيل )Wonglimpiyarat(

الجدول 2.4
نقاط القوة والضعف وحاالت عدم اليقين لمجمع شتوتغارت للسيارات

نقاط الضعف نقاط القوة
ارتفاع تكلفة العمالة واألرض.

ترابط فعلي محدود.	 
االكتظاظ واالزدحام المروري.	 
اعتماد المنطقة على مجمع صناعي واحد قد يفرض 	 

تحديًا للحفاظ على االبتكار في المستقبل، ال سيما 
وأن قطاع السيارات يتسم بالبطء بطبيعته ولكن 

يواجه منافسين جدد من قطاعات سريعة النمو مثل 
التكنولوجيا واالتصاالت.

 هناك أربع ركائز أساسية لنظام االبتكار
اإلقليمي في بادن فورتمبيرغ وهي:

التعاون القوي ما بين الشركات.	 
مزيج من الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة ومتوسطة 	 

الحجم.
تواجد مؤسسي مكثف وشبكات تواصل قوية بين 	 

المؤسسات.
قوى عاملة على قدر عالي من العلم والمهارة.	 

 نقاط القوة الرئيسية في آليات السيارات
واإللكترونيات والهندسة الكهربائية:

قوة الصادرات.	 
مجمع قائم على البحث.	 

       -   مجمع فاعل من حيث الحصول على براءات االختراع.
       -   تعاون مزدهر بين القطاع واألوساط االكاديمية

)Schlossstein and Yun( 2008 ،المصدر: توزون، 2009؛ شولستين ويون
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الجدول 2.5
نقاط القوة والضعف وحاالت عدم اليقين بالنسبة لمجمع شتوتغارت للسيارات، مع تطبيق إطار العمل الماسي اإلقليمي

نقاط الضعف حاالت عدم اليقين نقاط القوة
 محدودية استقطاب الموارد 	 

من الخارج.
عدم تطور شبكات النقل والبنية 	 

التحتية الفعلية إلى حد ما.
قاعدة تكنولوجيا معلومات محدودة 	 

واالفتقار للتواصل مع شركات 
تكنولوجيا المعلومات المحلية.

أنظمة تعليمية قوية وقائمة على 	 
المواهب.

قاعدة رأس مال قوية توفرها 	 
شركات صناعة السيارات 

الكبيرة.
تفاعل مستمر بين مؤسسات 	 

البحث والشركات لضمان 
االضطالع بمركز ريادي في 

مجال التكنولوجيا.
مبادرات سياسات متخصصة.	 

العوامل

االعتماد القوي على عدد قليل من 	 
الشركات الكبيرة يؤدي إلى عدم 

اليقين أمام التقنيات الجديدة.

المهام والخدمات 	 
المتطورة داخل 

المجمع واستقطاب 
المهام الروتينية من 

الخارج.

وجود شبكة مخصصة من 	 
الموردين على رأسهم المنشآت 

الصغيرة ومتوسطة الحجم.

القطاعات ذات 
العالقة والداعمة

ثقافة التعاون والمنافسة بين 	 
شركات السيارات والموردين.

بذل الحكومات المحلية واإلقليمية 	 
جهوًدا حثيثة لربط الشركات 

والمؤسسات.

هيكل الشركات 
واستراتيجياتها 
وحدتها التنافسية

عدم وجود قاعدة عمالء قوية 	 
للتقنيات البديلة، نظًرا ألن العمالء 

المحليين ال يزالوا يفضلون 
سيارات محركات االحتراق 

التقليدية.

األنظمة وظروف 	 
الطلب الدولي 
تضغط ببطء 

نحو توسيع نطاق 
المنتجات.

قاعدة عمالء على قدر عال 	 
من التطور لتقنيات السيارات 

التقليدية.

ظروف الطلب
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الفصل الثالث
حالة إقليمية: مجمع آيتشي للسيارات

إقليم آيتشي ومجمع آيتشي للسيارات

حوالي  ويقطنه  مربع  كم   5,153 مساحته  وتبلغ  هونشو،  الرئيسية  اليابانية  الجزيرة  مركز  من  بالقرب  آيتشي  إقليم  يقع 
7.5 مليون نسمة. ناغويا هي عاصمة آيتشي وهي رابع أكبر مدينة في اليابان وثالث أكبر ميناء وتقع في منتصف منطقة 
هيروشيما طوكيو. تتمتع هذه المدينة الصناعية باالزدهار والتطور ويصل عدد سكانها إلى 2.2 مليون نسمة. يحتل إقليم 
آيتشي 1.4 بالمائة من مساحة الدولة كما يحتضن 5.8 بالمائة من عدد السكان ويساهم بما نسبته 6.6 من الناتج المحلي 

لليابان. اإلجمالي 

الشكل 3.1
الموقع الجغرافي إلقليم آيتشي
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هناك حيث وصل  الرائد  الصناعات  مركز  فهو  اليابان؛  في  وتطوًرا  نمًوا  األكثر  الصناعية  المناطق  أحد  آيتشي  إقليم  يعتبر 
والحديد  بالمائة(   48.4( النقل  وآليات  النقل  قطاع  في  الضخمة  مساهماته  فضاًل عن  دوالر،  مليار   340 إلى   2015 عام  إنتاجه 
والفوالذ )6.9 بالمائة( واآلالت الكهربائية )4.5 بالمائة(. من جهة أخرى، يعد إقليم آيتشي مركًزا رئيسيًا وضخًما للنقل والخدمات 
إقليم  به  يتميز  الذي  الرئيسي  القطاع  أما  اليابان.  في  السيارات  شحنات  إجمالي  من  بالمائة   40 قيمته  ما  يخدم  حيث  اللوجستية 
آيتشي فهو صناعة السيارات؛ حيث يحتضن شركة Toyota – أكبر شركة سيارات في العالم – وشركة Denso )وهي شركة 
مثل أخرى  سيارات  لشركات  المصانع  من  عدد  إلى  باإلضافة  منها(  جزًءا   Toyota تملك  السيارات  مكونات  لصناعة   ضخمة 

 Mitsubishi وSuzuki ومجموعة Volkswagen. يوضح الشكل 3.2 بأنه في السنوات األخيرة نجح إقليم آيتشي في إعادة 
صياغة هويته ليصبح مركز شامل لتطوير وإنتاج مكونات السيارات، مع فتح شركة Toyota وغيرها من شركات السيارات الضخمة 

مرافق لتجميع القطع خارج البالد. واليوم، يشحن إقليم آيتشي نصف مكونات السيارات التي يتم إنتاجها في اليابان )الشكل 3.3(.

باإلضافة إلى السيارات، يضم آيتشي العديد من الشركات الضخمة مثل Mitsubishi Aircraft Corporation التي تعمل 
في مجال الطيران وشركة Central Japan Railway وأيًضا Nagoya Railroad المعنية بقطاع سكك الحديد وشركة 
 Brother Industries التي تعمل في مجال صناعات المطاط والبالستيك وأخيًرا وليس آخًرا شركة Sumitomo Riko

العاملة في قطاع اإللكترونيات.

يوجد في إقليم آيتشي مجمع سيارات متكامل يجمع ما بين صناعة قطع السيارات وتجميع السيارات. يضم المجمع 14 
مصنع لصناعة السيارات، ستة منها متخصصة في التجميع وثمانية تعمل في مجال إنتاج القطع والمكونات.

التطور التاريخي لمجمع آيتشي للسيارات

إن مجمع آيتشي للسيارات هو خير دليل أمامنا اليوم على تقليد الصناعة في المنطقة والتي يعود تاريخها إلى عدة قرون مضت. 
ففي يابان العصور الوسطى، اشتهرت منطقة آيتشي بأنها مركز الحرفيين )ياماواكي، Yamawaki( 2002(. وخالل المرحلة 

اللون األحمر: إجمالي المكونات
اللون األزرق: تجمیع السیارات
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الشكل 3.2
القيمة المطلقة للشحنات، إقليم آيتشي
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األولى من تاريخ اليابان المعاصر والتي أطلق عليها اسم “حقبة Meiji”، أصبحت منطقة آيتشي مصدًرا رئيسيًا للدمى والسيراميك 
وصناديق الموسيقى واألقمشة. وعند الحديث عن تطور آيتشي، ال بد من التطرق إلى معدالت االدخار واالستثمار المرتفعة وهي 
إحدى العوامل التي دفعت عجلة النمو هناك. ومن منظور تاريخي، حظيت منطقة آيتشي بمستويات عالية من تراكمات رؤوس 

.))Okabe( 2003 ،المال والمؤسسات المالية التي شجعت على االستثمار في الشركات والمشاريع المحلية. )أوكابي

يرتبط إنشاء مجمع السيارات في آيتشي ارتباًطا وثيقًا بنمو مجموعة شركات Toyota ومورديها المحليين. ولعل السبب في 
ذلك ما تتميز به آيتشي من سهولة الوصول إلى ميناء ناغويا واألراضي الزراعية الرخيصة الستخدامها لتنفيذ عمليات ومشاريع 
صناعية واسعة النطاق. وما إن استقرت Toyota في المنطقة، حتى لحقتها بقية شركات التوريد سعيًا منها لالستفادة من مزايا 

.)Toyota، 2014( التواصل عن قرب أو تقليل نفقات التنقل والنفقات اللوجستية

تعود صناعة أول سيارة يابانية في ناغويا إلى العام 1936 حيث صنعتها Toyota، وخالل عشر سنوات أصبحت المنطقة 
مركًزا حيويًا إلنتاج السيارات المحلية حيث أنِشئت فيها شركة Nissan Motors وشركة Mitsubishi. كما تأسست مجمعات 

ذات مجاالت أخرى في ناغويا مثل مجمعات إنتاج الطائرات والمجمعات المعنية بالزراعة ومعالجة األطعمة.

ثمانينيات  خالل  اليابان  في  السائدة  الصناعة  بمثابة  األقمشة  صناعة  كانت  األقمشة.  لصناعة  شركة   Toyota أنشأت 
 القرن التاسع عشر؛ حيث احتلت مصانع األقمشة ما نستبه 63 بالمائة من مصانع الدولة ووظفت 73 بالمائة من القوى العاملة

ر األول لألقمشة على مستوى العالم بنهاية القرن  )Toyota،2014، تويودا Toyoda،1987(. وهكذا أصبحت اليابان الُمصّدِ
التاسع عشر. وقاد ساكيتشي تويودا )Sakichi Toyoda( وهو مؤسس مجموعة Toyota في عام 1926، حركة االندماج 
العكسي في قطاع معدات صناعة األقمشة المتطورة. في البداية، أنتجت شركة Loom Works الخاصة به نماذج مقلدة من 
اآلليات والمعدات المصنوعة من قبل شركة Platt Brothers البريطانية.  ومع الوقت، نجح مهندسو Loom Works في 
إلى عامل يكاد يكون باألهمية نفسها وهو تطور خط  الغربية. وتجدر اإلشارة هنا  التصاميم  إضفاء تعديالت وتحسينات على 
 2004 )اليكر،  السيارات.  لقطاع   Toyota ريادة في  أساسي  كعامل  يعتبر  والذي   Toyota إنتاج بنظام  المعروف  التجميع 

.))Liker(

الشكل 3.3
قيمة الشحنات وحصة إقليم آيتشي في اليابان
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 Ford شهد المجمع توسعات ملحوظة في فترة الثالثينيات وخالل الحرب العالمية الثانية، وبدأ ذلك بدعم من مصانع مثل
المنافسين  اليابانية  الحكومة  الثالثينيات أخرجت  أواخر  العالقة. وفي  التكنولوجيا ذات  نقل  وGeneral Motors، ومشاريع 
تحظر  كانت  التي  القوانين  تحرير  بعد  حتى  األجنبية  المنافسة  استبعاد  سياسة  استمرت  المحليين.  المنتجين  ودعمت  األجانب 
االستثمارات األجنبية المباشرة بعد الحرب. تم استبدال هذه القوانين بفرض قيود محكمة على منتجات السيارات سواء تلك المتعلقة 
بالتعرفة والجمارك أو غير ذلك. )لورنس ووينشتاين، Lawrence and Weinstein( 2001((. بعد الحرب، نجح المجمع 
في تطوير جيل جديد من السيارات والمحركات األصغر المصممة لتلبية متطلبات السوق المحلي في المقام األول، مع االستمرار 
في إنتاج السيارات الكبيرة لغايات التصدير. وجاءت أزمة النفط التي شهدها العالم في السبعينيات لتُمكن شركات التصنيع اليابانية 
من اكتساب موطئ قدم في قطاع السيارات العالمي عبر تصدير سياراتها الخفيفة واألقل قوة والتي بدأت تكتسب شعبية كبيرة 
في األسواق العالمية نتيجة الرتفاع أسعار البنزين. كان هذا المشهد الجديد ممكنًا بفضل إقبال المستهلك الياباني على السيارات 
الصغيرة والتي ال تستهلك كميات كبيرة من البنزين، حتى أصبحت السيارات اليابانية تُباع في الواليات المتحدة األمريكية وأماكن 

أخرى.

ومن جهتها، اضطلعت الحكومة بدور هام في تطوير قطاع السيارات؛ حيث فرضت قيوًدا على استيراد السيارات ومنحت 
شركات صناعة السيارات قروًضا عامة لتسهيل أعمالها. كما عكفت الحكومة على تعزيز المنافسة الداخلية من خالل وضع قوانين 
وحوافز مضادة لالحتكار. ومع احتالل الشركات اليابانية مكانة تنافسية عالية على مستوى العالم، بدأت الحكومة برفع القيود على 

استيراد السيارات بشكل تدريجي وتعزيز التجارة الحرة.

للسيارات شركات رائدة على رأسها Toyota وDenso، باإلضافة إلى عدد كبير من  آيتشي  واليوم، يحتضن مجمع 
الموردين العاملين مع تلك الشركات بموجب هياكل تنظيمية هرمية. على سبيل المثال، تتألف مجموعة Toyota من 16 شركة 
)Toyota، غير مؤرخ(، كما تملك بضع المئات من المقاولين الرئيسيين وما يزيد على 1500 مقاول ثانوي )كيتو، 2014 
)Kito(؛ كيتو وآخرون، 2014(. وبالرغم من دور هذه الشركات الصغيرة في توفير فرص عمل ألعداد هائلة من القوى العاملة؛ 
إال أنها ال تسعى لتطوير تقنياتها بل تعتمد على اتفاقيات الترخيص مع الشركات الكبيرة لمساعدتها في الحصول على التقنيات 

المتقدمة والعمليات الالزمة. 

سالسل التوريد وشبكات الدعم الداخلية

يدير إقليم آيتشي ما نسبته 40 بالمائة من إجمالي الشحنات الوطنية من معدات وآليات النقل. وتبقى السيطرة على القطاع بيد 
فهم  الموردون،  أما  السوق.  التقنيات وريادة  توفير  داعمة عبر  تعمل كشركات  والتي  أفقي  بشكل  المدمجة  الضخمة  الشركات 
األطراف الذين يتعاملون مع الشركات الضخمة بموجب هيكل هرمي ويعتمدون على األخيرة للحصول على التقنيات المتقدمة 
وبدورها،  الطويل.  المدى  والتمويل على  العامل  المال  للحصول على رأس  الضخمة  الشركات  يعتمدون على  كما  والمبتكرة. 
مشاركة  في  تسهم  التي  اآللية  على  الحفاظ  مع  للموردين  األسعار  ووضع  الجودة  مراقبة  مسؤولية  الكبرى  الشركات  تتولى 
الشركات  مع  للعمل  التنافس  عليهم  فيكون  األقل،  المستويات  من  للموردين  بالنسبة  أما  سواء.  حد  على  والمخاطر  األرباح 
الداعمة، وغالبًا ما يكون هؤالء عبارة عن شركات صغيرة بينما يكون الموردون األعلى مستوى بمثابة شركات أكبر حجًما. 
الموردين لترسيخ عالقات طويلة األجل مع شركة داعمة واحدة من خالل عقود اإلنتاج طويلة األجل  النوع من  ويسعى هذا 
لقد  الداعمة.  الشركة  قبل  من  الشاملة  الجودة  إلدارة  خاضعين  ويكونوا  المشتركة،  المالية  والضمانات  المشتركة  والمساهمات 
شّكلت هذه العالقات المعقدة بين الشركات في المجمع حافًزا كبيًرا لتعزيز حدة التنافسية نظًرا لالستثمار الفاعل في األصول 
)داير، Dyer( 1996((؛ وانخفاض تكاليف المعامالت )أرجيرس وزينغير، 2012 )Argyres and Zenger(( وتطوير 
المنتجات بأسلوب أكثر فعالية )تاكيشي، Takeishi( 2002(( وازدياد المعرفة باألمور التنظيمية )أحمدجيان ولينكولن، 2001 
1998 وبيوديت،  )نيشيغوشي  الكوارث  وجه  في  الصمود  على  القدرة  زيادة  وأيًضا   ،))Ahmadjian and Lincoln( 
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)Nishiguchi and Beaudet((. من ناحية أخرى، أشارت أبحاث سابقة بأن هذه المنافسة قد تؤدي إلى استبعاد الغرباء الذين 
ال ينتمون للمجتمع الياباني )كول وياكوشي جي، Cole and Yakushiji( 1984((، األمر الذي أدى إلى انخفاض تدفقات 

.))Bebenroth( 2015 ،االستثمارات األجنبية المباشرة في مجال قطع غيار السيارات )بيبنروث

ومن جهتهم، يميل موردو قطع الغيار الكبيرة إلى العمل مع شركة داعمة واحدة فقط. وقد كان ثمانية من أفضل 10 موردين 
لقطع غيار السيارات من حيث المبيعات في اليابان عام 2010 من الموردين الحصريين لشركة Toyota )هي وباي، 2012 
)He and Bai((. مع مرور الوقت، أدى هذا األمر إلى نمو حصة المكونات في قيمة صادرات السيارات في المنطقة )أنظر 
الشكل 3.4(. هذا وقد منح المنتدى االقتصادي العالمي اليابان مرتبة متقدمة في قائمة الموردين المحليين من حيث الجودة والكمية 
وحّدة المنافسة المحلية )المنتدى االقتصادي العالمي، 2016 أ(. وساهمت الصناعات المساعدة كالمواد الكيميائية واإللكترونيات 

في تحقيق منافع إضافية لتطوير مجمع السيارات.

على صعيد آخر، تُعنى الشركات الداعمة بأنشطة البحث والتطوير التي غالبًا ما تنفذ داخل الشركة نفسها. وبعد تطوير 
التقنيات والمعايير األساسية، تقوم الشركات الكبيرة بتقديم مواصفات اإلنتاج للموردين لكي يلتزموا بها. وهذا أحد أوجه االختالف 
بين مجمع آيتشي ومجمع شتوتغارت؛ حيث يتيح األخير إمكانية تنفيذ عمليات البحث والتطوير من قبل مختلف األطراف في 
سلسلة التوريد وليس فقط من قبل الشركة الداعمة. إن أغلبية الموردين المحليين في آيتشي ال يتمتعون بقدر عال من االبتكار وال 

.))He and Bai( 2012 ،يسعون للتنافس على مستوى عالمي )هي وباي

لقد أثرت العولمة على هيكل اإلنتاج في آيتشي كما أثرت على شتوتغارت. ولتلبية متطلبات المحتوى المحلي وخفض التكاليف، 
لجأت شركات اإلنتاج الكبرى والعديد من مورديها إلى بناء مصانع لها في مختلف أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، ازدادت عمليات 
التصنيع خارج البالد وانخفض اإلنتاج في الداخل )جمعية Japan Automobile Manufacturers 2016(. وبالرغم من 
هذه التوجهات، ال تزال األنشطة األساسية مثل األعمال الهندسية المتقدمة والتقييم وتصميم السيارات والتدريب الفردي واإلدارة 

مرتكزة في منطقة آيتشي وترتبط بمواقع صناعية خارجية من خالل منظومة متقدمة من البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات. 

الشكل 3.4
قيمة صادرات السيارات، إقليم آيتشي
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عدد  بإنشاء  اليابانية  الحكومة  بادرت  االبتكار،  حيث  من  الصغيرة  الشركات  منها  تعاني  التي  النقص  حالة  معالجة  وبغية 
من مراكز البحث والفحص العامة )PTRs( التي تُعنى بمنح الموردين فرصة أكبر لالبتكار واالعتماد على قدراتهم ومقاوليهم 
الرئيسيين )كاولنغ وتوملنسون، Cowling and Tomlinson( 2003((. غير أن المهام الفعلية لهذه المراكز كانت مرتبطة 
بشكل وثيق بجدول أعمال الشركات الداعمة. على سبيل المثال، حسب بحث سابق، بداًل من مساعدة شركات التوريد الصغيرة على 
تطوير بحوثها الخاصة، أصبح مركز PTR آيتشي بمثابة “أداة لمساعدة المقاولين الثانويين على تلبية مطالب Toyota الصارمة” 
التفتيش  على  المركز ركزت  أنشطة  أغلبية  بأن  العلماء  هؤالء  ويرى   .))Ruigrok and Tate(  1996 وتيت،  )ريوجروك 
وتقصي الفحوصات التي تدقق في عمليات الموردين ومكوناتهم، مشيرين إلى أن Toyota نجحت في توجيه أنشطة المركز بحيث 
يصبح جزًءا ال يتجزأ من نظام إنتاج الشركة الداخلي وأداة محورية للسيطرة على سلسلة التوريد المحلية. تدّل هذه النتائج على أنه 
في آيتشي تمارس شركات السيارات الكبيرة سيطرتها التاّمة على عملية صنع القرار االستراتيجية وتتكفل بإجراء عمليات البحث 
والتطوير األساسية داخليًا، في حين يجد الموردون المحليون أنفسهم “محتجزين” في سلسلة التوريد الخاصة بهم وال يملكون سوى 

دور محدود في ابتكار المنتجات والعمليات المبتكرة.

بين  األمد  طويلة  بالعالقات  يتّسم  الذي   – التقليدي   Keiretsu نظام  بأن  تبيّن  الركود،  مرحلة  اليابان  دخول  أعقاب  في 
المصنعين والموردين – على وشك أن يتغيّر نتيجة للبيئة االقتصادية األكثر قساوة. وتُشير البحوث األخيرة بأن Toyota بدأت 
تتحرك نحو نظام مختلف يقوم على العالقات األكثر انفتاًحا وعالمية وفعالية من حيث التكلفة مع الموردين مع الحفاظ في الوقت 
نفسه على التعاون والدعم التعليمي الذين كانا بمثابة عنصرين رئيسيين من النظام التقليدي. على وجه الخصوص، بداًل من الشراء 
من الموردين الذين يملكون عالقات طويلة األجل بأسعار قد تكون أعلى في بعض األحيان من سعر السوق، بدأت Toyota ببناء 
عالقات مع كبار الموردين العالميين الذين أتاح لهم اقتصادهم تحديد أسعار أقل بكثير. وفي حين حافظت Toyota على عالقاتها 
العالمية  الشركات  المكونات باالعتماد على مقارنتها مع  أيًضا بتحديد أسعار  أنها بدأت  الموردين، إال  الوثيقة وطويلة األجل مع 
األخرى ودفعت مورديها لتوفير أنظمة أكثر اندماًجا للمكونات بداًل من القطع المنفردة. من جهة أخرى، تواصل Toyota مساعدة 
مورديها على تحقيق التطور التكنولوجي المطلوب من خالل إشراكهم بشكل متزايد في عمليات تطوير المنتج والتخطيط، فضاًل عن 

 .))Aoki and Lennerfors( 2013 ،منحهم الدعم التعليمي الالزم )أوكي ولينيفورس

الموارد البشرية والقوى العاملة

يستقطب قطاع السيارات في إقليم آيتشي 300,000 موظفًا، ثلثين منهم يعملون في مجال إنتاج قطع الغيار وحوالي ثلث واحد يعمل 
في تجميع السيارات )أنظر الشكل 3.5(. تتمركز وظائف تجميع السيارات تاريخيًا في الشركات الكبرى، واتسمت باالستقرار النسبي 
مع الوقت. وبالنسبة للوظائف في مجال تصنيع القطع، فقد كان األمر مختلفًا حيث خضعت لفترات مطولة من التقلّب وعدم االستقرار.

يستفيد مجمع آيتشي من أعداد هائلة من القوى العاملة التي تتسم بقدر عالي من المعرفة والثقافة حيث تضم خريجي كليات 
الهندسة والعلوم الطبيعية والعمال المهرة ذوي الخبرات المتخصصة. ولعل هذه الموارد البشرية القيّمة نتجت عن النظام التعليمي 
أفضل  تستقطب  الكبرى  الشركات  أن  عليها  المتعارف  القواعد  من  هادفة.  تدريبية  برامج  تخلّله  الذي  القوي  والمهني  األساسي 
الطالب من الجامعات والكليات المهنية وتمنحهم فرصة للتدريب داخليًا. هناك اعتقاد سائد بأن التدريب الجامعي غير كاف من 
إنفاق استثمارات ضخمة إلعادة  الشركات على  التصنيع، وهذا ما يحمل  للعمل في مجال  المطلوبة  المتخصصة  المهارات  حيث 
يؤثر  الذي  األمر  المهنية،  مسيرتهم  ذاتها طوال  الشركة  في  يظلوا  أن  بين  المدرَّ الموظفين  من  ويتوقع  الجدد.  الخريجين  تدريب 
على إنتاجية القوى العاملة في قطاع الصناعات المتقدمة باليابان والتي تقل بنسبة 29 بالمائة عن اإلنتاجية في الواليات المتحدة 
 األمريكية وبنسبة 32 بالمائة عن اإلنتاجية في ألمانيا، قد يكون ذلك نتيجة الفتقار أسواق العمل للمرونة وعدم كفاية البيئة التنافسية

.)McKinsey Global ،2015 معهد(

تحتوي منطقة آيتشي على عدد كبير من مؤسسات التدريب المهني والعديد من الجامعات المرموقة على رأسها جامعة ناغويا 
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التي تعتبر من أهم جامعات المنطقة، ولها سمعة جيدة في مجال البحث العلمي، ويعود لها الفضل بتخريج ثلث الحاصلين على 
.)Times Higher Education World University ،2017 الجامعات )قائمة تصنيف  باليابان  العلوم   جائزة نوبل في 
مثل الداعمة  الشركات  تميل  بينما  المنطقة،  داخل  من  والكفاءات  المواهب  الستقطاب  المحليون  الموردون  يتنافس  ما   عادة 

Toyota إلى جذب الخريجين الموهوبين من جميع أنحاء اليابان. ومع ذلك، نجد بأن التعامل أو قنوات التواصل بين أقسام البحث 
في الجامعات من جهة والشركات في المجمع من جهة أخرى محدودة نوًعا ما. ويتم تعويض جزء من هذا التقصير من خالل برنامج 
المهندس المقيم المتطور الذي يسهم في إتاحة الفرصة للموظفين المحترفين من شركات التوريد للعمل مع مصممي Toyota لفترات 
تتراوح من ستة أشهر إلى ثالث سنوات. ويسهم هذا البرنامج في تحسين قنوات التواصل بين صانعي السيارات والموردين وتعزيز 

.))Pessoa and Trabasso( 2016 ،فرص التعلم واالبتكار من خالل منهجيات نقل التكنولوجيا )بيسو وتراباسو

في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات التي شهدها العالم في فترة التسعينيات وظهور تقنيات جديدة، ارتأت Toyota أن تعيد 
تقييم استراتيجيتها القائمة على “تنفيذ كل المطلوب في الموقع” وعكفت على تطوير مراكز ضخمة للبحث والتطوير في الواليات 
الحكومة  الشركة على  المتحدة األمريكية وألمانيا وفرنسا والصين وتايلند وأستراليا )Toyota، غير مؤرخ(. هذا وقد ضغطت 
لتحرير نظام التأشيرة للمهندسين وخبراء تكنولوجيا المعلومات سعيًا منها لتحويل آيتشي إلى مركز عالمي لالبتكار. غير أن جهودها 
الرامية الستقطاب الكفاءات األجنبية رفيعة المستوى باءت بالفشل الذريع. ويرى غالبية الخبراء بأن ظروف المعيشة واالختالف 
الثقافي هي من ضمن األسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الفشل في جذب المواهب والكفاءات األجنبية التي ال تُفضل العمل في 
ظل ثقافة تطالب الموظف بااللتزام مدى الحياة لشركة واحدة والخضوع لنظام تعويض متساوي للمناصب المتشابهة عبر الشركات 

.)McKinsey Global ،2015 الشقيقة )معهد

استكشاف التقنيات البديلة

لطالما تمركزت جهود البحث والتطوير في اليابان داخل الشركات الكبرى. كما ركزت الجامعات بشكل كبير على البحث بداًل من 
استكشاف تقنيات جديدة. ومن جهتها، حافظت Toyota على عالقات تعاون وثيقة مع الموردين فقط دون أن تبذل أي جهد للتعاون 

الشكل 3.5
عدد الموظفين، إقليم آيتشي

اللون األحمر: إجمالي المكونات
اللون األزرق: تجمیع السیارات
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مع الجامعات ومراكز البحث الخارجية. وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وثورة تكنولوجيا المعلومات والتطور التكنولوجي السريع، 
وجدت شركة Toyota نفسها مجبرة على تجربة تقنيات جديدة وبالفعل كانت من أوائل من راهن على المركبات الهجينة وأطلقت 
نموذج Prius الذي حقق نجاًحا منقطع النظير ليمنحها القدرة على امتالك حصة كبير من السوق على المستوى المحلي وفي الواليات 
المتحدة األمريكية )تايلور، Taylor( 2006( كوب، 2016 )Cobb((. لتحقيق النجاح، حرصت Toyota على اتباع االستراتيجية 
نفسها التي اتبعتها في السابق وهي: إنشاء مركز أساسي للبحث والتطوير داخل الشركة وتمرير مواصفات اإلنتاج لسلسلة التوريد. أما 
االبتكار، فقد نجحت في تحقيقه عبر تحسين آليات إدارة سالسل التوريد وبناء مراكز البحث والتطوير في الخارج وتكوين شراكات 

مع جامعات رائدة وشركات ناشئة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصدر االبتكار الرائد لسلسلة التوريد الخاصة بها.  

ُملخص نتائج الدراسة المتعلقة بحالة آيتشي

من أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح مجمع آيتشي التقاليد التاريخية الغنية في مجال التصنيع والعمالة التي تتمتع بقدر عال من 
الخبرة والمهارة والشركات الكبرى المفتوحة على العالم والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المترابطة ببعضها البعض. تندمج 
الشركات الكبيرة مع بعضها البعض بشكل أفقي وتعتمد على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المتطورة لتقديم المكونات التقنية 
المتطورة. من جهة أخرى، تعتمد هذه المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على الشركات الكبيرة لتتمكن من الوصول إلى التكنولوجيا 
والتمويل وخدمات تصميم المنتج وضمان الجودة. كما ترتبط بشكل وثيق مع الشركات الكبيرة بموجب عقود طويلة األجل وملكيات 

مشتركة وضمانات مالية مشتركة.  

والتطوير  البحث  مجال  في  دورها  لكن  الجودة،  عالية  بالكفاءات  المجمع  رفد  على  المحلية  الجامعات  تحافظ  جهتها،  من 
محدود الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  المنشآت  ولتطوير  والشركات  الجامعات  بين  ما  للتواصل  الحكومي  الدعم  أن  كما   محدود. 

ويفتقر للفعالية.

لدى تطبيق إطار العمل اإلقليمي الماسي على مجمع آيتشي للسيارات، سنالحظ وجود عدد من نقاط القوة والضعف وحاالت 
عدم اليقين التي نوضحها في الجدول 3.1 أدناه.

الجدول 3.1
نقاط القوة والضعف وحاالت عدم اليقين بالنسبة لمجمع آيتشي للسيارات، مع تطبيق إطار العمل الماسي اإلقليمي 

نقاط الضعف حاالت عدم اليقين نقاط القوة
انخفاض عدد السكان 	 

العاملين.
تدني حجم التفاعل 	 

مع الجامعات 
ألغراض البحث 

والتطوير.

تدني معدل تنقل العمال 	 
نتيجة لثقافة العمل مدى 

الحياة

بنية تحتية متطورة وخدمات 	 
عامة على قدر عال من 

الجودة.
عدد كبير من الموظفين المهرة.	 
قاعدة تدريبية أكاديمية في 	 

موقع قريبة.

العوامل

قاعدة قوية من الموردين 	 
المحليين.

قرب الموقع من المجمعات 	 
الصناعية المتطورة في 

مجال اإللكترونيات وصناعة 
الطائرات والروبوتات وغيرها 

من الصناعات المتطورة.

 القطاعات الداعمة
vوذات العالقة
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نقاط الضعف حاالت عدم اليقين نقاط القوة
تدني تدفقات 	 

االستثمارات األجنبية 
المباشرة.

التعاقد طويل األجل 	 
بين الشركات الكبيرة 
والموردين الرئيسيين.

الملكية المشتركة بين 	 
الشركات.

المنافسة الشديدة بين الشركات 	 
الكبيرة بالنسبة للمستهلك 

النهائي وبين الشركات 
الصغيرة بالنسبة للشركات 

الكبرى.
توجه وتركيز عالي على 	 

العميل.
بيئة وسياسة داعمة.	 

هيكل الشركات 
 واستراتيجياتها

وحدتها التنافسية

انكماش السوق 	 
المحلي نتيجة 

للتوجهات 
الديمغرافية.

قاعدة عمالء محلية على قدر 	 
عال من التطور.

أعلى معايير األمن والسالمة 	 
وحماية البيئة.

حصول الحكومة على 	 
التقنيات المتطورة.

ظروف الطلب

تكملت الجدول 3.1
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الفصل الرابع
تطوير مجمع مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة

نتطرق في هذا الفصل إلى إيجاز الدروس من دراسة مجمعي شتوتغارت وآيتشي والمواد الثانوية ذات العالقة. ومن ثم نقدم 
التوصيات الالزمة للمدينة معتمدين على طريقة مناقشة دراسة الحالة والتركيز على األسباب والعوامل المساهمة المختارة بهدف 

استخالص الدروس لصياغة بيان المهمة والسياسات المناسبة لمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة.  

مجمع شتوتغارت للسيارات

دعونا نبدأ بمجمع شتوتغارت للسيارات ونباشر بسرد العوامل المساهمة بالتفصيل في األقسام الواردة أدناه. 

سلسلة التوريد
تتعامل الشركات الكبيرة مع الشريحة األكثر تطوًرا من المستخدمين؛ أي المستخدمين النهائيين أو شركات كبيرة أخرى. تخضع 
الشركات الكبيرة لالندماج والتنظيم بشكل أفقي؛ األمر الذي يمنحها القدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من المستخدمين 
النهائيين. أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فهناك نوعين منها األول هو المنشآت التي تعمل على توريد منتجات 
أولية وتنافس شركات عدة أخرى، والثاني هو المنشآت التي تقدم المنتجات المتخصصة وتلبي متطلبات خط محدود من المنتجات 
لُمصنّع واحد. يتنافس النوعان معًا للحصول على فرصة للعمل مع الُمصنّع وتصبح سلسلة التوريد أقل اندماًجا مع اتجاهها إلى 
األسفل. وكلما كانت الشركة صغيرة، زادت احتمالية تخّصصها في أنواع محدودة من المخرجات، وهنا تحرص الشركات الكبيرة 

على دمج المنتجات المأخوذة من الشركات الصغيرة ضمن منتجها النهائي. 

السعر والجودة
الكبيرة سوقًا تنافسية وقوية للشركات األصغر حجًما، وذلك من خالل تأمين المصادر من موردين من داخل  توفر الشركات 
المجمع وخارجه. وكقاعدة عامة، تتولّى الشركات المحلية المكونات المعرفية في عملية اإلنتاج؛ بينما يتم تنفيذ المهام الروتينية 
المعتادة في مكان آخر. وبينما تقوم بتأمين المنتجات، تتولى الشركات الكبيرة أيًضا مهام تحديد معايير األداء ومواصفات المنتج. 

وهذا األمر يؤثر على كيفية ترسيخ عمليات ضمان الجودة ومعايير األداء في المجمع ككل. 

الملكية
قد تكون الشركات الكبيرة خاضعة لملكية مساهمين ومجموعات موظفين متنوعة. أما المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فعادة 

ما تكون مملوكة وُمدارة بشكل مستقل وغالبًا ما تكون شركات عائلية.
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المصادر
عادة ما تحصل الشركات الكبيرة على رأس المال من أسواق رأس المال والبنوك التجارية الكبرى. أما المنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم، فتعتمد على التمويل المصرفي واألموال التي يتم توليدها داخليًا. وقد أنشأت الحكومة اإلقليمية بنوًكا متخصصة في إقراض 

المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وهي اليوم المصدر الرئيسي لقروض تلك المنشآت.

تعتمد الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على المواهب الشابة المستقطبة من النظام التعليم المهني والرسمي. 
ومع ذلك، قد تمتلك الشركات الكبيرة قنوات لتحديد المواهب بفضل تعاونها مع الجامعات ونظام التدريب المهني في مجاالت البحث 
والتدريب، في حين تعتمد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على أسلوب مختلف لتحديد المواهب وهو استضافة المتدربين المهنيين 
لقضاء فترة تجربة وهو منهج يميز نظام التعليم المزدوج في ألمانيا. وتعقد الشركات شراكات مع مؤسسات التدريب المهني بغية منح 

الموظفين فرصة للتطور والتحسين المهني المستمر. 

تطوير األعمال والتكنولوجيا
المعرفة  يكون مصدر  التطور، في حين  قدر عال من  لتعاملها مع عمالء على  نتيجة  المعرفة  الكبيرة على  الشركات  تحصل 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعاملها مع الشركات الكبيرة ومشاركتها في سلسلة من المبادرات والجمعيات التي يُنفَذ البعض 

منها تحت رعاية الدولة. هذا وتتعاون الشركات الكبيرة والصغيرة مع الجامعات لترسيخ البحث وتضمينه في منتجاتهم.

النقاش
تَبيّن أن الشركات الكبيرة تضطلع بدور هام للغاية في آلية التوظيف في مجمع شتوتغارت للسيارات. ففي الوقت الذي تواجه فيه هذه 
الشركات أغلب مخاطر السوق – كونها تتعامل مع المستخدمين األكثر تطوًرا وتضع بين أيديهم منتجات جديدة وغير مجربة – فإنها قادرة 
على إدارة هذه المخاطر عبر تطوير خط منتجات باالعتماد على خبراتها في التعامل مع أنواع مختلفة من العمالء واالستجابة الحتياجاتهم. 
في المقابل، تعمل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في أسواق تنافسية وتعتمد على خط صغير من المنتجات. ولذلك، فإنها تواجه طلبًا 
أكثر تقلبًا مقارنة بالشركات الكبيرة، وهو ما قد يقلل من جاذبيتها بالنسبة للموظفين. مع ذلك، فقد حظيت المنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم بسجل حافل من الموظفين على المدى الطويل وهو ما يجعلها ذات أفضلية لمن يرغب بمسيرة مهنية طويلة األجل. كما أثبتت هذه 

المنشآت قدرتها على توفير بيئة عمل على قدر عال من التطور التكنولوجي وهو ما جعلها أيًضا بيئة جاذبة للموظفين.

لقد أسهمت التوجهات الجديدة وعلى رأسها التطوير السريع للتقنيات الجديدة خارج المجمع في منح الشركات الكبيرة مكانة 
خاصة مكانة خاصة كالنافذة التي يتم من خاللها فهم ونشر التغير التكنولوجي. وقد أثمر ذلك عن تحسين جاذبية الشركات الكبيرة 
مقابل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في اآلونة األخيرة. نتيجة لذلك، لم تعد الشركات الكبيرة في الوقت الحالي ومن وجهة 
نظر الموظف تقدم بيئة أكثر تطوًرا من ناحية تقنية فحسب وإنما باتت تمنح الموظفين أفقًا أكبر لالستقرار مقارنة بالمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم. وهذا األمر يعني أن الشركات الكبيرة قد تبدو كأماكن أكثر جذبًا للموظفين من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

يبدو أن الشركات الكبيرة مهتمة بشكل جدي بوضع معايير خاصة لقياس األداء وتقديم التقنيات الجديدة. ويكون الهدف من تطوير 
هذه المعايير في البداية تلبية احتياجات العمالء ومن ثم يتم تطبيقها عبر النظام. وكما أشرنا، فإن مسؤولية تقديم التقنيات الجديدة كانت 
في السابق موّزعة على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من جهة والشركات الكبيرة من جهة أخرى، ولكنها باتت تتحول نحو 

الشركات الكبيرة في السنوات األخيرة.

إن ترسيخ وجود لها داخل المجمع قد يظهر أمًرا هاًما بالنسبة لنمو الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على 
حد سواء، ويعزى ذلك ألسباب مختلفة. فبالنسبة للشركات الكبيرة، يُجسد المجمع فرصة ذهبية للتعامل مع عدد كبير من المنشآت 
الصغيرة ومتوسطة الحجم لضمان تلبية األخيرة المعايير المطلوبة للمخرجات واألداء. أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، 
فتنبع أهمية المجمع من أنه يمّكنها من توظيف المواهب والكفاءات التي تمتلك خبرات الشركات الكبيرة والتعامل مع هذه الشركات 
لتقديم منتجات تنافسية والتواصل مع منشآت صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرة أخرى )سواء بشكل غير رسمي أو عبر جمعيات 

رسمية( للحصول على المعرفة والدراية بتطوير األعمال وتوجهات التكنولوجيا.
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مجمع آيتشي للسيارات

ننتقل اآلن إلى حالة اليابان وبالتحديد دراسة مجمع آيتشي للسيارات. فيما يلي مناقشة للعوامل المساهمة للمنظومة الصناعية في إقليم آيتشي. 

سلسلة التوريد
يمكن القول بأن آيتشي يشبه شتوتغارت ويختلف عنه في الوقت نفسه فيما يتعلق بسلسلة التوريد. ومن أوجه التشابه المهمة أن 
الشركات الكبيرة تتعامل مع الشريحة األكثر تطوًرا من المستخدمين؛ أي المستخدمين النهائيين أو شركات كبيرة أخرى. وأما 
التشابه الثاني فهو أن الشركات الكبيرة غالبًا ما تكون مدمجة أفقيًا. تتعامل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في أغلب األحيان 
مع شركات في مستوى أقل في سلسلة التوريد والتي تفقد اندماجها كونها تتجه نحو األسفل. وكلما كانت الشركة صغيرة، زادت 
احتمالية تخّصصها في أنواع محدودة من المخرجات، وهنا تحرص الشركات الكبيرة على دمج المنتجات المأخوذة من الشركات 

الصغيرة ضمن منتجها النهائي.

ففي  الحجم؛  الصغيرة ومتوسطة  والمنشآت  الكبيرة  الشركات  بين  العالقة  في  المجمعين  بين  الرئيسي  االختالف  ويكمن 
شتوتغارت تتنافس األخيرة لتعمل مع الشركات الكبيرة، بينما ترتبط المنشآت األهم في آيتشي بالشركات الكبيرة بموجب عالقة 
طويلة األجل وبالتالي فهي ال تتنافس مع بعضها البعض للحصول على فرصة للعمل مع الشركات الكبيرة. وتتسم هذه العالقة 
طويل األجل بطابع تعاقدي ويدعمها هيكل ملكية وتمويل مقدم من الشركة الكبيرة للمنشأة الصغيرة ومتوسطة الحجم )أنظر قسم 
الملكية للمزيد من التفاصيل(. وقد نجت هذه العالقة طويلة األجل من التقلّبات التي شهدها السوق خالل العقود الماضية. ففي 
الوقت الذي اتجهت فيه Toyota لالستعانة بمصادر خارجية لتأمين بعض المكونات منذ التسعينيات، فقد واصلت الشركة منح 

األفضلية للعقود طويلة األجل وتقديم الدعم التقني لمورديها التقليديين.

السعر والجودة
تتفاوض الشركات الكبيرة لتوقيع العقود مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الموجودة ضمن سلسلة التوريد. وفي حالة شتوتغارت، 
تقوم هذه الشركات الكبيرة بتحديد معايير األداء ومواصفات المنتجات خالل مرحلة البحث عن مصادر توريد خارجية. وهذا 

األمر يؤثر على مدى االلتزام بضمان الجودة ومعايير األداء في المجمع ككل. 

الملكية
يرجح أن يتشارك في ملكية الشركات الكبيرة مجموعة متنوعة من المساهمين، تماما كما هو الحال في شتوتغارت. غير أن 
الكبيرة.   للشركات  أو مروجيها والجزء اآلخر  لمؤسسيها  آيتشي تكون مملوكة جزئيًا  الحجم في  الصغيرة ومتوسطة  المنشآت 

المصادر
في الوقت الذي تستطيع فيه الشركات الكبيرة الحصول على رأس مال من أسواق رأس المال، تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
على التمويل المصرفي واألموال التي يتم توليدها داخليًا - وبخالف شتوتغارت - على تمويل المشاريع ورأس المال العامل من 

عمالئها وهم الشركات الكبيرة. 

المستقطبة من نظام  الشابة  المواهب  بالتساوي على  الحجم  الصغيرة ومتوسطة  الكبيرة والمنشآت  الشركات  هذا وتعتمد 
التعليم المهني والرسمي. مع ذلك، وكما في حالة شتوتغارت، تكون األفضلية للشركات الكبيرة في امتالك القنوات الكفيلة بإيجاد 
المواهب والكفاءات وذلك بفضل مشاركتها في البحوث ومبادرات التدريب مع الجامعة ونظام التدريب المهني؛ وهي ميزة ال 
تمتلكها المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبخالف شتوتغارت، ال يوجد في آيتشي نظام تدريب رسمي يمكن االستفادة منه في 

الشركات الكبيرة والصغيرة. وبعد التعيين، يخضع الموظفون للتدريب داخل الشركة.
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تطوير األعمال والتكنولوجيا
كما هو الحال في شتوتغارت، تحصل الشركات الكبيرة على المعرفة نتيجة لتعاملها مع عمالء على قدر عال من التطور، في حين 
يكون مصدر المعرفة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعاملها مع سلسلة التوريد التي ينشئها عمالؤهم من الشركات الكبيرة.  

أما حاالت التعاون مع الجامعات لغايات البحث فهي نادرة الحدوث حيث يُنظر إلى الجامعات كمصدر لتعيين الموظفين الجدد.

النقاش
للغاية.  هام  المجمع  في  العاملة  القوى  تعيين  في  الكبيرة  الشركات  أن دور  يبدو   - في شتوتغارت  الحال  كما هو   - آيتشي  في 
ففي الوقت الذي تواجه فيه الشركات الكبيرة في الحالتين مخاطر السوق أكثر من غيرها؛ فإنها قادرة على إدارة تلك المخاطر 
العمالء واالستجابة الحتياجاتهم. وبخالف  أنواع مختلفة من  التعامل مع  عبر تطوير خط منتجات باالعتماد على خبراتها في 
شتوتغارت، تعمل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في آيتشي في سوق غير تنافسي بالرغم من أنها تعتمد على خط صغير من 
المنتجات، وهو ما يجعلها تواجه طلبًا أكثر استقراًرا مقارنة بمثيالتها في شتوتغارت، وبالتالي يعزز ظروف استقرار الموظفين. 
ن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من منافسة الشركات الكبيرة  وهذا األمر من وجهة نظر الموظفين إيجابي وجاذب، ويَمّكِ
الكبيرة للحصول على  المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على الشركات  للحصول على الموظفين. مع ذلك، ونظًرا العتماد 
التكنولوجيا ومعرفة تطوير األعمال، فهي تقدم بيئة عمل أقل تطوًرا. األمر الذي يعني بأن الشركات الكبيرة في آيتشي أكثر جاذبية 

بالنسبة للموظفين المعنيين باالبتكار من المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وكما هو الحال في شتوتغارت، يبدو أن الشركات الكبيرة تضطلع بدور هام أيًضا في وضع معايير األداء وتقديم التقنيات 
الجديدة. ويتم وضع هذه المعايير أو تطويرها بشكل مبدئي بحيث تلبي احتياجات العمالء ومن ثم يتم تطبيقها عبر النظام.

ويبدو أن ترسيخ الوجود داخل المجمع هو أمر هام بالنسبة لنمو الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
على حد سواء، ويعزى ذلك ألسباب مختلفة. وبالرغم من تشابه األمور مع ما يحدث في شتوتغارت؛ إال أن األسباب هنا تتشعب. 
فبالنسبة للشركات الكبيرة، يُجسد المجمع فرصة ذهبية للتعامل مع سلسلة التوريد كاملة لضمان تلبية المعايير المطلوبة للمخرجات 
واألداء. أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فتنبع أهمية المجمع من أنه يمكنها من توظيف المواهب والكفاءات التي 

تمتلك خبرات الشركات الكبيرة )كما في شتوتغارت( والتعامل بشكل فاعل ضمن سلسلة التوريد. 

يقدم نموذجا شتوتغارت وآيتشي أفكاًرا متنوعة عن مجمعات السيارات المبتكرة، ولكننا ارتأينا النظر في نموذجين إضافيين 
لالنتفاع بأية دروس ممكن أخذها من قطاعات مختلفة. 

مجمع تايوان للحاسب اآللي الشخصي

نتطرق اآلن إلى نموذج ثالث من المنظومة الصناعية المستخدمة في قطاعات مختلفة في تايوان مثل قطاع أجهزة الحاسوب 
الشخصية. يتم تنظيم المجمع الصناعي هنا على شكل شراكة بين شركات بأحجام مختلفة ومراحل مختلفة من سلسلة التوريد، 
ويكون ذلك في أغلب األحيان من خالل اتحادات أو جمعيات تعاونية يتم تأسيسها من قبل جميع أعضاء سلسلة التوريد. وتخضع 
الشركات في مثل هذه االتحادات لملكية مستقلة ويكون لها الحرية باالنضمام لالتحاد طوًعا وليس إلزاًما. ولكن، ما إن تنضم 
الشركة لالتحاد؛ تصبح ُملزمة بعقود طويلة األجل للعمل مع بعضها البعض. ويتولى االتحاد مسؤولية تطوير األعمال بالنيابة 
عن سلسلة التوريد كاملة، كما يتحمل مسؤولية فهم التقنيات والمعايير الجديدة وتقديمها وترسيخ العالمات التجارية وغيرها من 

األنشطة التي تتطلب التعامل المباشر مع العمالء.

جاء تنظيم مجمع تايوان للحاسب اآللي الشخصي على شكل اتحادات نتيجة لهيمنة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المحلية 
التي بدأت أواًل بإنتاج سلع إلكترونية استهالكية أبسط مثل اآلالت الحاسبة المحمولة باليد. واستجابة لدخول منافسين عالميين أكبر حجًما 
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وأفضل تموياًل إلى سوق أجهزة الحاسوب الشخصي وما نتج عن ذلك من منافسة شديدة، بادرت المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
بإنشاء االتحادات لمساعدتها على خوض المنافسة. وقد حافظت هذه االتحادات على هيكل الملكية في كل واحدة من تلك المنشآت، 
وقدمت في الوقت نفسه قدرات تطوير األعمال والتمويل المطلوب. )ستيرجون ولي، Sturgeon and Lee( 2001(؛ كيري 
وكيني، Curry and Kenny( 1999(؛ وتشين، 2002 )Chen((. ولم تضطلع الحكومة بأي دور يُذكر في الشكل التنظيمي. 

فيما يلي بعض المزايا الهامة للمنظومة الصناعية للمجمعات في تايوان

سلسلة التوريد
يعمل االتحاد بالنيابة عن أعضائه ويتولّى مسؤولية التعامل مع المستخدمين النهائيين فيما يتعلق باألسعار و     ومعايير الجودة. 

ويكون كل عضو متخصص في بنود محددة بحيث يشمل االتحاد عدًدا قلياًل من األعضاء الكبار في أغلب األحيان.  

السعر والجودة
يقوم االتحاد بدور تنسيقي ويساعد األعضاء األفراد على الوصول إلى اتفاقات حول األسعار ومعايير الجودة ضمن سلسلة التوريد. 

الملكية
تخضع الشركات للملكية واإلدارة المستقلة. 

المصادر
تعتمد الشركات بشكل كبير على التمويل المصرفي وتتولّى كل شركة داخل سلسلة التوريد مهام البحث عن الموارد البشرية التي 

تحتاجها. ويقتصر دور االتحاد هنا على توفير الدعم المتعلق بالتنمية المهنية. 

تطوير األعمال والتكنولوجيا
تندرج مهام تطوير األعمال تحت مسؤوليات االتحاد الذي يدعم هذا النوع من األنشطة بالنيابة عن أعضائه مقابل نسبة من أرباح 

هؤالء األعضاء. وال تعد جهود التعاون مع الجامعة مهمة كمصدر للمعرفة أو تطوير المنتجات.  

النقاش
ال تضطلع الشركات الكبيرة في تايوان بدور هام فيما يخص التعيين والوظائف أو تطوير األعمال أو التكنولوجيا. وبالتالي تُوزع 
مخاطر السوق ومهام تطوير التكنولوجيا على جميع الشركات الموجودة في المجمع ويتم تنظيم ذلك من خالل االتحاد بحيث ال 

تختلف توقعات التعيين باختالف حجم الشركة.

يبدو أن ترسيخ الوجود داخل المجمع مهم لنمو الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك ألسباب تكاد 
تكون متطابقة وهي: أن المجمع يعتبر بمثابة وسيلة للتواصل والتعامل مع سلسلة التوريد بفاعلية لتلبية معايير األداء والمخرجات 
Kawakami( 1996( كريمير وديريك،  العملية )كواكامي،  المعرفة  المواهب والكفاءات بشكل مشترك وتبادل  واستقطاب 

.))Kraemer and Dedrick( 1996

نموذج وادي السيليكون

   Lee, Miller(  2000 وهانكوك،  ميلير  )لي،  السيليكون  وادي  بنموذج  يسمى  ما  وهو  الرابع  النموذج  إلى  نتطرق   أخيًرا، 
Hancock(؛ ساكسينيان، 1991 )Saxenian((. تضطلع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في وادي السيليكون بدور هام 
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في دفع التقنيات الجديدة، وتوضع معايير القطاع من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة – بمن في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة 
مثل معهد )Institute of Electrical and Electronics Engineers )IEEE. هذا ويحيط  المهنية  واالتحادات   –
بعملية استقطاب المواهب مستوى عالي من المنافسة، كما يتولى الموظفون بمجرد تعيينهم مسؤولية تنمية مهاراتهم وقدراتهم 
بأنفسهم )كاستيال وآخرون، Castilla( 2000((. وال ترى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أن دعم تنمية الموظفين من 
خالل التدريب هو بند من بنود مسؤولياتها. ولكن قد تقدم الشركات الكبيرة في بعض الحاالت فرًصا للتدريب وتطوير التقنيات 
أعضائها  تزويد  وهي  رسمية  غير  كانت  وإن  الهامة  االتحادات  مهام  إحدى  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  الخاصة.  منصاتها  على 

بالمعلومات المتعلقة بآخر مستجدات التكنولوجيا.

فيما يلي بعض المزايا الهامة للمنظومة الصناعية لوادي السيليكون.

سلسلة التوريد
كما هو الحال في شتوتغارت وآيتشي، تتعامل الشركات الكبيرة في وادي السيليكون مع الشريحة األكثر تطوًرا من المستخدمين؛ 
أي المستخدمين النهائيين أو شركات كبيرة أخرى، بينما تتعامل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم مع الشركات ضمن مستويات 
أقل اندماًجا في سلسلة التوريد بحيث تتجه لألسفل. وكلما كانت الشركة صغيرة، زادت احتمالية تخّصصها في أنواع محدودة من 

المخرجات، وهنا تحرص الشركات الكبيرة على دمج المنتجات المأخوذة من الشركات الصغيرة ضمن منتجها النهائي. 

السعر والجودة
كما هو الحال في شتوتغارت، تقوم الشركات الكبيرة بتوفير سوق تنافسية جاهزة للشركات األصغر، وذلك من خالل االستعانة 
بموردين من داخل المجمع وخارجه. وفي الوقت الذي تستعين فيه بمصادر خارجية للحصول على المنتجات، تعمل على وضع 
المجمع ككل. في  الجودة ومعايير األداء في  المنتجات. وهذا األمر يؤثر على مدى االلتزام بضمان  معايير األداء ومواصفات 
المقابل، هناك اختالف هام عن شتوتغارت وهو أن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في وادي السيليكون تقدم تقنيات جديدة 
للشركات الكبيرة وأيًضا لمنشآت صغيرة ومتوسطة أخرى. وبالتالي، تقدم هذه المنشآت تقنياتها لشركات أخرى عبر مراحل مختلفة 

من سلسلة التوريد وتتنافس في الوقت نفسه مع أقسام التكنولوجيا الداخلية في شركات أخرى )بما في ذلك الشركات الكبيرة(.

الملكية
تخضع الشركات الكبيرة في أغلب األحيان لملكية مجموعة متنوعة من المساهمين، بينما تُدار المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

بشكل مستقل ولكن تخضع لملكية مشتركة من قبل المروجين وأصحاب رؤوس أموال المساهمة األولى.

المصادر
تعتمد الشركات الكبيرة إلى حد كبير على التمويل المصرفي وأسواق رأس المال، بينما تعتمد المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

على مزيج من التمويل الداخلي وتمويل المشاريع والبنوك وتمويل الشركات الكبيرة للمعدات أو المنصات.

تقوم كل شركة داخل سلسلة التوريد بالبحث عن المواهب والكفاءات التي تحتاجها بنفسها؛ وهي مهمة سهلة نسبيًا نظًرا 
Fallick, Fleis-( 2006  لغنى الثروات البشرية وقدرتها على التحرك بأريحية في وادي السيليكون )فاليك، فليشمان وريبيتزر،
chmann, and Rebitzer((. ال يمكن إيجاد وفرة في الثروات والمواهب البشرية على نطاق واسع في أماكن أخرى كونها 
تتطلب عدة سنوات وبيئة ممكنة ومواتية الستمرارية التطور التقني والنمو االقتصادي. هذا ويقدم النظام الجامعي المحلي مواهب 
 San Jose State على قدر عالي من التعليم والثقافة بما يلبي جميع المستويات المطلوبة من القوى العاملة. وتعد جامعة
وجامعة Santa Clara وعدد من كليات المجتمع المحلية من أبرز الموردين للكفاءات الهندسية الشابة في مستويات الجامعة 
والدبلوم، بينما تضطلع جامعتا Stanford وCalifornia, Berkeley بمدينة بيركلي بدور بارز في رفد السوق بخريجي 
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الدراسات العليا والحاصلين على الدكتوراه. وال نغفل كليات المجتمع التي توفر خدمات التنمية المهنية للمهندسين المحليين. 

تطوير األعمال والتكنولوجيا
كما هو الحال في شتوتغارت، تحصل الشركات الكبيرة على المعرفة من خالل تعاملها مع عمالء على قدر عال من التطور. 
أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فتحصل على المعرفة عبر تعاملها مع الشركات الكبيرة وأيًضا من نطاق واسع 
المساهمة  أموال  رؤوس  أصحاب  يعد  ذلك،  على  الدولة. عالوة  برعاية  منها  البعض  يحظى  التي  والمبادرات  االتحادات  من 
توليد  في  كبير  بدور  الجامعي  النظام  يقوم  كما  الحجم،  ومتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المعرفة  مصادر  من  مصدًرا  األولى 
Stanford جامعة   – المنطقة  في  الموجودة  الجامعات  كافة  بادرت  لقد  شتوتغارت.  حالة  مع  ما  نوًعا  يتطابق  بما   المعرفة 

وجامعة California وجامعة San Jose وجامعة Santa Clara، فضاًل عن العديد من كليات المجتمع - باستضافة مراكز 
التميز ومختبرات حظت جميعها بتمويل مشترك من الجامعة والقطاع الخاص لغايات البحث األساسي والتطبيقي.

النقاش
في وادي السيليكون كما في تايوان، ال تضطلع الشركات الكبيرة بدور محدد في شؤون التعيينات أو تطوير األعمال أو توجهات 
التكنولوجيا. كما تتوزع مخاطر السوق وتطوير التكنولوجيا على كافة الشركات الموجودة في المجمع عبر أنشطتها الرامية إلى 
تطوير األعمال. وغالبًا ما تكون التوقعات الوظيفية في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أعلى نظًرا لدور تلك المنشآت في دفع 

.))Bresnahan and Gambardella( 2004 ،التغيير التكنولوجي )بريزناهان وجامبارديال

يبدو أن ترسيخ وجودها داخل المجمع مهم لنمو الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك ألسباب تكاد 
تكون متطابقة وهي: أن المجمع يعتبر بمثابة وسيلة للتواصل والتعامل مع سلسلة التوريد بفاعلية لتلبية معايير األداء والمخرجات 

واستقطاب المواهب والكفاءات بشكل مشترك وتبادل المعرفة العملية داخل سوق العمل. 

الُملخص

نوجز في الجداول من 4.1 إلى 4.3 الخصائص الهامة للتنظيم الصناعي في النماذج األربعة.

الجدول 4.1
الوصول إلى المواهب والتكنولوجيا والعمالء والمعايير والتمويل في المجمعات األربعة 

تمويل المنشآت 
الصغيرة ومتوسطة 

الحجم

المعايير العمالء التكنولوجيا الموهبة المجمع

البنوك الشركات 
الكبيرة

الشركات 
الكبيرة

الشركات الكبيرة، 
االتحادات، الجامعات

تعيينات تنافسية - من الجامعات 
ومن شركات أخرى

شتوتغارت

الشركات الكبيرة، 
البنوك

الشركات 
الكبيرة

الشركات 
الكبيرة

الشركات الكبيرة تعيينات من الجامعات والمنشآت 
الصغيرة ومتوسطة الحجم 
وأيًضا من الشركات الكبيرة

آيتشي

البنوك االتحادات االتحادات االتحادات تعيينات تنافسية تايوان
البنوك، أصحاب 

رؤوس المال
االتحادات، 

جميع الشركات
تنافسي، تنافسي، الجامعات 

ومؤسسات البحث
تعيينات تنافسية – من الجامعات 

وشركات أخرى.
وادي 

السيليكون



38   مدينة Wanxiang للطاقة المبتكرة: توصيات لتطوير مجمع لالبتكار

توصيات لمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة

تتمحور رؤية مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة حول بناء مجمع موجه نحو االبتكار يقوم نظامه األيكولوجي على 
تطوير وتصنيع منتجات صديقة للبيئة لخدمة قطاع السيارات. ونظًرا لدور المدينة الضخم في هذا القطاع، فإننا هنا ندرس دورها 

المحتمل في تطوير مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة.

جاء إدراج الصين في سلسلة توريد السيارات خالل العقود الثالثة الماضية مدفوًعا بقدرتها على توفير عمالة رخيصة وذات 
جودة عالية، ناهيك عن إتاحة بيئة مالية وفعلية داعمة ألنشطة التصنيع. ونتيجة لدخول الصين، بادر سوق السيارات العالمي 

الجدول 4.2
قيمة كل مجمع بالنسبة للشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

 المنشآت الصغيرة
SMEs ومتوسطة الحجم

 الشركات الكبيرة
Large Firms

 المجمع
Cluster

فهم السوق.	 
التنافس للوصول إلى سلسلة التوريد.	 
استقطاب الكفاءات والمواهب.	 
اكتساب التكنولوجيا.	 

نشر التكنولوجيا عبر المنشآت الصغيرة 	 
ومتوسطة الحجم.

تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة 	 
الحجم بمتطلبات السوق.

تشكيل سلسلة التوريد وإدارتها.	 

شتوتغارت

ضمان المشاركة في سلسلة التوريد	 
استقطاب الكفاءات والمواهب.	 
اكتساب التكنولوجيا.	 

نشر التكنولوجيا عبر المنشآت الصغيرة 	 
ومتوسطة الحجم.

تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة 	 
الحجم بمتطلبات السوق.

تشكيل سلسلة التوريد وإدارتها.	 

آيتشي

اكتساب التكنولوجيا.	 
ضمان المشاركة في سلسلة التوريد.	 

اكتساب التكنولوجيا.	 
ضمان المشاركة في سلسلة التوريد.	 

تايوان

التنافس للوصول إلى سلسلة التوريد.	 
استقطاب الكفاءات والمواهب.	 
اكتساب التكنولوجيا,	 

الوصول إلى سلسلة التوريد.	 
استقطاب الكفاءات والمواهب.	 
اكتساب التكنولوجيا.	 

وادي السيليكون

الجدول 4.3
تسعير المنتجات للشركات المعنية بالمستخدم النهائي وأيًضا للشركات ضمن سلسلة التوريد في المجمعات األربعة

الشركات الموجودة ضمن سلسلة التوريد الشركات التي تتعامل مع المستخدم النهائي   المجمع

التنافس للفوز بعقود خارج السوق مع 
الشركات الكبيرة.

منافسة قائمة على السوق. شتوتغارت

التفاوض خارج السوق لتحديد أسعار عقود 
الشركات الكبيرة.

منافسة قائمة على السوق. آيتشي

التفاوض خارج السوق لتحديد أسعار عقود 
الشركات الكبيرة.

منافسة قائمة على السوق. تايوان

التنافس للفوز بعقود خارج السوق مع 
الشركات الكبيرة.

منافسة قائمة على السوق. وادي السيليكون
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بإعادة تنظيم نفسه واالستعانة بعدد كبير من المنتجات الوسيطة من الصين. ومع مرور الوقت، نجح قطاع مكونات السيارات 
الصيني بكسب مكانة بارزة في السوق عبر تقديم منتجات متطورة ومواصلة العمل على تنفيذ أنشطة مهمة مثل التصميم )بالرغم 

من أنها ال تزال تعمل على أساس التصنيع بموجب التصميم األصلي( والخدمات اللوجستية.

ويعكس تاريخ شركة وانشيانغ )Wanxiang Automotive( هذا التوّجه، فهي مبتكر ضخم لتصنيع المعدات األصلية 
لمكونات السيارات وتعتبر من الشركات الرئيسية في المجموعة. وهي عبارة عن شركة مدمجة تُعنى في المقام األول بتوفير 
المواد الخام مثل قضبان الصلب وتحولها إلى المنتج النهائي في مصانعها بالصين. ومع الوقت، أحرزت الشركة تقدًما سريعًا 
النوع من  المنتجات. وقد دخلت مجال مكونات السيارات الكهربائية وسوف تبدأ بطرح هذا  سواء من حيث التطور أو نطاق 

السيارات تحت اسمها في المستقبل القريب. 

المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  إلى وجود دور هام  العالمي  السيارات  التوجهات األخيرة في قطاع  تُشير  ذاته،  الوقت  في 
ومعه وادي السيليكون. لقد شهد قطاع السيارات تغييرات جوهرية مع وصول شركات مثل Tesla الكائنة في وادي السيليكون. 
تستوحي هذه الشركة نموذج إنتاجها من تكرارات سابقة لنموذج عمل شركة Apple، المسّوق الشهير للهواتف الذكية وأجهزة 
والتصميم  بالتسويق  المتعلقة  األنشطة  تنفيذ  يتم   ،Tesla عمل  نموذج  وبموجب  المعروفة.  المنتجات  من  وغيرها  الحاسوب 
من  وغيرها  Toyotaف  مثل  بشركات   Tesla شركة  تستعين   .)The Economist ،2016 )صحيفة  داخليًا  والتصنيع 
الشركات الصغيرة والكبيرة لتأمين كميات كبيرة من المكونات، ولكن يبقى هدفها األول هو تقديم منتج يتم إنتاجه بالكامل داخليًا. 
ويأتي هذا في االتجاه المعاكس ألي شركة كبيرة في وادي السيليكون، حيث تستعين الشركات هناك بمصادر خارجية لتنفيذ جزء 
كبير من أعمال التصميم واإلنتاج سواء داخل وادي السيليكون أو أي مكان آخر. ولذلك، يبدو أن اختيار Tesla لوادي السيليكون 
ليكون مقرها الرئيسي نابع من رغبتها باالستفادة من المزايا التي يتيحها هذا المكان مثل وفرة المواهبورأس مال المساهمة األولى. 

لقد فرض وصول Tesla وتنامي دور التقنيات الرقمية تحديًا كبيًرا على بعض المبادئ التنظيمية لقطاع السيارات. ومن بين 
الجوانب التي لم يطرأ عليها أي تغيير هي أن القطاع مؤهل الستقطاب االقتصادات الضخمة، ولطالما كان هذا الحال والسبب الرئيسي 

في تمحور هذا القطاع حول الشركات الكبيرة، وهو أمر ال يزال مهيمنًا على نموذج القطاع السائد في مجمعي شتوتغارت وآيتشي.

بغية االضطالع بدور هام ومحوري، يجب على الشركات الكبيرة في مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة أن 
تمتلك الريادة التكنولوجية وريادة السوق.

الريادة التكنولوجية 
عادة ما تكون الريادة التكنولوجية ممكنة فقط عندما تتعامل الشركات بشكل مباشر مع مستخدمين متطورين كالمستهلك النهائي. ومع 
ذلك، يمكن تلبية هذا الشرط بشكل غير مباشر أيًضا إذا ما تمكنت الشركة من فهم التغيير التكنولوجي وتطبيقه عبر تعاملها مع فئات 
ال تعتبر من المستخدمين النهائيين ولكنها مهتمة بالعمل مع الشركة عن قرب بفضل ريادتها التكنولوجية. على سبيل المثال، تعد شركة 
Bosch - إحدى شركات شتوتغارت -  من رواد التكنولوجيا، وقد نشأت منذ البداية بفضل عالقات مستقلة مع شركات كبيرة مثل 
Mercedes. ونظًرا لالستثمار في تقنيات Bosch الخاصة، أصبح اعتمادها على الشركات الكبيرة اليوم ذو اتجاهين، كما أنه 
تضطلع بدور هام في نشر التكنولوجيا عبر الشركات األصغر حجًما في شتوتغارت. من االستثناءات األخرى التي يجدر الحديث عنها 
هي الشركات الناشئة في وادي السيليكون، فقد ال تتعامل هذه الشركات مع المستهلك النهائي لكنها تقدم في المقابل منتجات أو خدمات 
هامة للشركات الكبيرة. وبفضل ما تمنحه من مواهب وكفاءات بشرية وسهولة وصولها إلى رأس مال المساهمة األولى والمعلومات من 
الشركات األخرى في المجمع، فإن هذه الشركات الناشئة قادرة على االستثمار في التقنيات الجديدة وتبادل ريادة االبتكار داخل المجمع.

واستناًدا إلى المناقشات مع قيادة وانشيانغ Wanxiang Automotive وتاريخها كمورد من المستوى األول والثاني، فإن 
تقييمنا هو أن يكون تركيزها الحالي على أعمال تصنيع المعدات األصلية بحاجة للتطور إلى مرحلة أعلى بحيث تتمكن من اكتساب 
الريادة التكنولوجية على الصعيد العالمي. غير أنه ونظًرا لنقاط القوة التي تتمتع بها سواء من حيث الدعم المالي ومهارات التأقلم المبكر 
أو استثماراتها الحالية في تقنيات السيارات الكهربائية، فهي قادرة على أن تصبح رائدة للتكنولوجيا في المستقبل القريب إلى المتوسط.  
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ريادة السوق
هذه  في  الداعمة  الشركات  بها  تتمتع  التي  األساسية  الميزة  فإن  وآيتشي،  شتوتغارت  مجمعي  عن  الحديث  لدى  سابقًا  ذكرنا  كما 
المجمعات هي قدرتها على المساهمة في فهم متطلبات السوق وقيادة أنشطة الشركات األخرى وتوجيهها نحو تلبية احتياجات السوق 
المجمع.  يكونوا خارج  ما  الذين غالبًا  النهائيين  المستخدمين  تعامالتها مع  الفهم من  مثل هذا  الداعمة  الشركات  العالمي. وتستمد 
وبالنظر  المحلية.  األسواق  إلى  الخارجية  الشركات  تسهيل وصول  بهدف  تجسير  العمل كمؤسسات  الداعمة  للشركات  يمكن  كما 
الصيني، يمكن لشركة وانشيانغ  السوق  العمالء وأذواقهم واستجاباتهم في  إلى معرفتها وخبرتها االستثنائية في تحديد تفضيالت 

العالميين. التكنولوجيا  قادة  التعاون مع  لتعزيز  الموجودة أصاًل  قاعدة عمالءها  )Wanxiang( االستفادة من 

 Wanxiang Automotive ويأتي تقييمنا هنا مماثل لتقييمنا بخصوص ريادة التكنولوجيا؛ حيث يجدر بشركة وانشيانغ
الوقت  أنه ومع مرور  لألسواق. غير  وافيًا  فهًما  األخرى  الشركات  منح  لها  يتيح  بما  النهائيين  المستخدمين  مع  تطوير عالقاتها 
بناء سلسلة توريدها مع مدينة  الريادة كجزء من  النهائي، سوف تصبح قادرة على توفير مثل هذه  المستخدم  واقترابها أكثر من 

المبتكرة. للطاقة   )Wanxiang( وانشيانغ 

ونظًرا الحتمالية اضطالع وانشيانغ Wanxiang Automotive بدور محوري في المستقبل، فإننا ننصح في هذه المرحلة 
داعمة في مدينة وانشيانغ  تعمل كشركة  لكي  والتكنولوجيا  للسوق  تملك ريادة راسخة  الخارج  دعوة شركة سيارات ضخمة من 
)Wanxiang( للطاقة المبتكرة. وستكون أنشطة هذه الشركة تابعة على األرجح لموقعها الرئيسي في الخارج. يمكن رؤية ذلك 
في العديد من المجمعات الصناعية في الصين، حيث تمت دعوة شركات كبيرة من الخارج لتأسيس العمليات ولكنها لم تقم بدورها 
المتوقع في مساعدة المجمع على الوصول للريادة العالمية )ميلوارد، Millward( 2012((. وال تزال أسباب ذلك غير واضحة، 
ولكن قد تتضمن االفتقار للتطور في األسواق المحلية والعامل الذي ذُكر سابقًا وهو بعد المسافة بين المجمع والمقر الرئيسي للشركة 

االجنبية.

الشركات  بين  قوي  كالعب  دورها  تفعيل  على  بالتركيز   Wanxiang Automotive وانشيانغ  تُنصح  ذلك،  من  بداًل 
المرموقة األخرى في مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة. كما يجب أن تهدف إلى االضطالع بدور تحفيزي لبناء 

إليه. والكفاءات  المواهب  وجذب  المجمع  داخل  التوريد  سالسل 

من جهة أخرى، يمكن للشركات األجنبية الكبيرة والصغيرة في مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة أن تقوم بدور 
المكّون الداعم. ويمكن جذب الشركات األجنبية إلى المدينة إذا ما شعرت تلك الشركات بأنها ستحظى بفرصة مواتية لدخول سوق 
السيارات المحلية الصينية. وبالرغم من أن الشركات األجنبية الفردية قد ال تتمكن من القيام بدور داعم، فقد تنجح بمساعدة شركات 
محلية رئيسية بتشكيل “مجمع من الشركات الداعمة” من خالل االستفادة من الكم الكبير من التقنيات المتاحة والقدرة على اختراق 
األسواق. وكما نناقش أدناه، فإن النموذج المناسب لمدينة  وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة يقوم على الجمع بين كل عنصر 
من العناصر المتوفرة في النماذج التي ناقشنها سابقًا، دون أن تبدو مشابهة تماًما ألي منها. نتطرق اآلن إلى بيان المهمة والسياسات 

الداعمة الموصى بها لمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة. 

بيان الرؤية
تتمثل مهمة مدينة Wanxiang للطاقة المبتكرة في أن تكون بمثابة مجمع موجه نحو االبتكار يقوم نظامه اإليكولوجي على 

للبيئة لخدمة قطاع السيارات1. تطوير وتصنيع منتجات صديقة 

1  النظام اإليكولوجي هو عبارة عن مجتمع أو مجمع مستدام من األطراف المعنيين المرتبطين ببعضهم البعض. واالستدامة تعني أن هذا المجمع قادر على 

تحقيق أهدافه )في هذه الحالة، أن يكون موجه نحو االبتكار ويسعى لتطوير وتصنيع منتجات صديقة للبيئة لرفد قطاع السيارات( على المدى الطويل. وأما 
الربحية؛ فهي إحدى متطلبات االستدامة من بين متطلبات أخرى. من جهة أخرى، ال يُقصد باالستدامة االعتماد على الذات بمعنى توليد كافة الموارد داخليًا. 

من المتوقع أن تتعامل المدينة مع العالم الخارجي بفاعلية وعلى أساس المنفعة المتبادلة.
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بيان المهمة
يتألف مجمع مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة من مناطق سكنية وتجارية وصناعية تتميز بالخصائص التالية:

قوى العمل والشركات ومراكز البحث مبتكرة وعلى قدر عالي من التقدم والتطور التقني.	 

مشاركة قوى العمل في فرص التوظيف والعمل التي تتسم باالبتكار والتطور التقني والتنوع.	 

مشاركة قوى العمل في الشبكات االجتماعية االحترافية التي تستقطب أعداد كبيرة وتتسم بالطابع التعاوني.	 

قدرة الشركات ومراكز البحث على جذب الدعم من الحكومة والقطاع الخاص ألغراض البحث والتطوير.	 

قدرة الشركات على استقطاب رأس المال المخاطر من القطاع الخاص.	 

شمولية خدمات الدعم المقدمة في المدينة مثل الخدمات القانونية والمالية.	 

كيف تبدأ بإنشاء مجمع وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة وتحافظ عليه:

نحن نركز على تحديد العوامل الُمنِشئة والمستدامة التي يمكن الوصول إليها من خالل السياسات الداعمة للمهمة. وكما أشرنا 
سابقًا، فإن العوامل الُمنِشئة هي تلك التي يجب أن تكون موجودة أو التي يجب على مطوري المجمع توفيرها منذ البداية. أما 

العوامل المستدامة، فهي التي يجب توفيرها خالل مراحل متقدمة.

الُمنِشئة  بالعوامل  قائمة  أدناه  ندرج  التقرير،  هذا  في  المقدمة  الحالة  ودراسات  السابقة  الدراسات  مراجعة  على  وبناء 
والمستدامة.

العوامل الُمنِشئة هي:

قرب الموقع من منطقة حضرية كبيرة.. 1

قرب الموقع من الشركات التجارية والصناعية المتطورة تقنيًا.. 2

قرب الموقع من مراكز التعلم المتقدمة )الجامعات ومؤسسات البحث ومؤسسات التدريب المهني(.. 3

توافر بنية تحتية متطورة.. 4

بيئة جيدة للمعيشة.. 5

توافر بنية تحتية تجارية وسكنية بأسعار معقولة.. 6

مدينة  داخل  واالبتكار  باالزدهار  تتسم  كبيرة  منطقة حضرية  في  المبتكرة  للطاقة   )Wanxiang( وانشيانغ  مدينة  تقع 
هانغتشو التي تعد هي األخرى من المراكز الهامة لقطاع السيارات كما أنها مركز حيوي لشركات التكنولوجيا الرقمية في الصين. 

)مركز المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم باالتحاد األوروبي، 2015(.

غالبًا ما تفرض أسعار السكن المرتفعة ونظام hukou – وهو عبارة عن نظام حكومي للرخص السكنية – عوائق كبيرة 
على إمكانية الوصول إلى القوى العاملة. ولكن بفضل موقعها وسط منطقة سكنية مكتظة مثل هانغتشو، سوف تنجح مدينة وانشيانغ 
)Wanxiang( للطاقة المبتكرة في مواجهة تحديات السكن ونظامhukou، ال سيّما وأن نسبة كبيرة من القوى العاملة سيتم 
استقطابها محليًا. هذا وتحتضن مدينة هانغتشو جامعة ذات طراز عالمي وهي جامعة تشاجيانغ، باإلضافة إلى العديد من الكليات 

المهنية ومؤسسات التدريب األصغر حجًما.

تعد البيئة وظروف المعيشة من العناصر الهامة المؤثرة على رأس المال البشري. ولذلك؛ يجب أن يحظى المجمع بأفضل 
 2014 )فلوريدا،  الطويل  المدى  على  األسر  لجذب  ثقافي  كمخزون  األفضل  توفير  على  ويحرص  والمبنية  الطبيعية   البيئات 
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)Florida(؛ كاسبر، 2009 )Casper(؛ كاسبر وموراي، 2005 )Casper and Murray((. وفي حالة مدينة وانشيانغ 
)Wanxiang( للطاقة المبتكرة وبالنظر إلى موقعها، سيكون من المهم بمكان أن يتم الحفاظ على إمكانية الوصول إلى األهوار 
وأن تلتزم المدينة نفسها بالتطوير القائم على االنبعاثات المنخفضة. وفيما يخص البيئة المبنية، سيكون من المهم أيًضا ترسيخ 
المجتمع  النقل ومراكز  وأنظمة  الجيدة  الصحية  الرعاية  المدارس ومرافق  توفير  فيها من خالل  للعيش  المدينة كمنطقة جاذبة 

المخصصة لألنشطة الثقافية.

وبغية تلبية العوامل الثالثة األولى من العوامل الُمنِشئة، يجب على المخططين ضمان توفير اتصال جيد سواء من ناحية 
نظام النقل أو االتصال الرقمي ذا النطاق العريض. وبوجود التصميم الجيد وااللتزام المالي الكافي، يمكن تحقيق العوامل الثالثة 

المتبقية بسهولة.

العوامل المستدامة هي:

التكنولوجيا: تأمين أحدث التقنيات وأكثرها تطوًرا.. 1

الموهبة: استقطاب مواهب وكفاءات على قدر عالي من الجودة.. 2

سلسلة التوريد: يجب أن تتوافر أنشطة القيمة المضافة لسلسلة التوريد ضمن أنشطة الشركات بشكل متزايد مع مرور الوقت.. 3

العمالء: الوصول إلى عمالء متطورين على الصعيد المحلي والعالمي.. 4

المعايير: القدرة على وضع معايير عالية لتطوير المنتجات. . 5

نقترح سياسات لكل عامل من العوامل المستدامة في األقسام أدناه.

السياسات الموصى بها لتطوير التكنولوجيا
 تطوير التكنولوجيا من خالل البحث المشترك بين مؤسسات البحث من جهة والشركات في مراكز التميز من جهة أخرى.. 1

 تأمين تقنيات جديدة عبر الترخيص وبرامج البحث وغيرها من المنافذ لتطوير الملكية الفكرية وحمايتها من خالل جمعية . 2
تطوير األعمال.   

السياسات الموصى بها لتنمية المواهب
استقطاب المواهب المؤهلة في مجال البحث وبناء القدرات البحثية باالستعانة بمراكز التميز.. 1

 تطوير قدرات القوى العاملة عبر توفير فرص التدريب وبرامج الزمالة بالتعاون مع كليات التدريب التقني والجامعات. 2
الرائدة في المنطقة. وتخضع مثل هذه البرامج إلدارة وإشراف جمعية تطوير األعمال.  

استقطاب المواهب الفنية والمبتِكرة من خالل إنشاء برنامج توظيف يُدار من قبل جمعية تطوير األعمال.. 3

السياسات الموصى بها لتطوير قاعدة العمالء والتجار
بناء سالسل التوريد عبر ربط الشركات داخل المجمع مع بعضها البعض باالستعانة بجمعية تطوير األعمال.. 1

لدعوة. 2 األعمال  تطوير  جمعية  جهود  خالل  من  ردمها  إلى  والسعي  التوريد  سلسلة  في  الموجودة  الفجوات   تحديد 
شركات جديدة للعمل في المجمع.  

تطوير قاعدة عمالء وتجار خارج المجمع من خالل أنشطة جمعية تطوير األعمال الرامية إلى ترسيخ عالقات مع العمالء والتجار. . 3

السياسات الموصى بها لتطوير المعايير
 تطوير المعايير وتنفيذها في جميع عمليات التصنيع التي تقوم بها الشركات وذلك من خالل إنشاء معهد معياري داخل. 1

المدينة. وتكون عضوية المعهد مفتوحة لجميع الشركات الموجودة داخل المدينة.  
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تفاصيل السياسة والنقاش
تأمين أحدث التقنيات وأكثرها تطوًرا. يجب على مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة إنشاء مراكز تميّز بالتعاون مع جامعة 
تشجيانغ – التي تعتبر من الجامعات الرائدة في مجال البحث والتعليم - ليكون مقّرها داخل المدينة. ومن الجدير بالذكر أن كلية الهندسة 
في جامعة تشجيانغ أحرزت المرتبة 14 على مستوى العالم في الترتيب العالمي للجامعات لعام 2016 والذي يُعنى بقياس مستوى 
كفاءة البحث.  وبحسب المناقشات األولية مع كلية الهندسة بجامعة تشجيانغ، فقد أبدت الجامعة استعدادها للدخول في مثل هذا التعاون.

يجب أن تكون عضوية مراكز التميز مفتوحة لجميع الشركات الموجودة داخل المدينة، كما يمكن لهذه المراكز أن تجري أبحاثًا 
تطبيقية للتصدي للتحديات الهندسية التي تواجهها تلك الشركات وبالتالي تساعد في تطوير إمكانيات الريادة التقنية في المدينة2.

كما يجب على مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة إنشاء جمعية لتطوير األعمال، بحيث تكون عضوية هذه الجمعية 
مفتوحة للجميع وتخدم كهيئة غير ربحية لكافة الشركات الموجودة في المجمع. تهدف جمعية تطوير األعمال إلى تنفيذ األنشطة الكفيلة 
بتعزيز أعمال أعضائها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أنشطة تسهيل التعريف بالتقنيات الجديدة داخل المجمع من خالل 
الترخيص وبرامج البحث وغيرها من طرق الوصول وتطوير الملكية الفكرية. يلتزم أعضاء الجمعية بدفع نسبة صغيرة من إيراداتهم 

لصالح الجمعية بغية تمكينها من العمل بشكل مستدام.

استقطاب المواهب. يعد هذا العنصر من أهم العناصر التي تحدد نجاح مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة. بمجرد 
إنشاء المجمع، يجب استقطاب المواهب والكفاءات ومنحها فرص حقيقية للعمل سواء في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أو في 
الشركات الكبيرة. مع ذلك، لن يكون هناك عدد كبير من الشركات المعنية بالتكنولوجيا الستقطاب المواهب في المراحل األولى. وهنا، 
ال بد من اختيار االستراتيجية السليمة منذ البداية لبناء مجمع ناجح قادرة على االستمرار.  ومن بين النماذج المدروسة، نجد بأن األجدى 
واألنسب هما وادي السيليكون وشتوتغارت – الذين اعتمدا في البداية على الجامعات المجاورة وأنظمة التدريب المهني؛ بالرغم من 

أنهما يستقطبان الكفاءات اليوم من خارج المجمع.

التميز محطة هامة للطالب والمعلمين للحصول  التميز. يشكل مركز  للتعيين من خالل مراكز  المواهب وتطويرها  استقطاب 
على الخبرة العملية في مشاريع هندسية تُنفذ على أرض الواقع في مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة. وبينما يسعى مركز 
التميز لتحقيق هدف رئيسي وهو حل المشاكل الهندسية التطبيقية المختلفة عبر التعاون في مجاالت البحث والتطوير؛ إال أنه يشكل 
أيًضا أداة ممتازة لتعيين الكفاءات في مراحل متطورة )ألتباخ، Altbach( 2009(؛ كيني، 1988 )Kenney(؛ فاالس وكلينمان، 
Vallas( 2007(؛ براي ولي، 2000 )Bray and Lee((. ومن جهتها، أنشأت جامعة تشجيانغ عدًدا من مراكز التميز في الهندسة 
ومجاالت أخرى )جامعة تشجيانغ، غير مؤرخ(. ويمكن للطالب والهيئة التدريسية في هذه المراكز أن يحصلوا على خبرات عملية أثناء 
عملهم في مشاريع هندسية تُنفذ على أرض الواقع في المدينة. ونقترح هنا أن تستفيد المدينة من كفاءات وخبرات الجامعة في تخريج 
طالب هندسة وعلوم على قدر عالي من الجودة، وتعزيز جاذبيتها بالنسبة للمواهب والكفاءات من خارج المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية، 
يجب على المدينة االستفادة من مراكز التميز المقترحة أعاله ليس فقط للوصول إلى أحدث التقنيات؛ وإنما أيًضا كوسيلة للوصول إلى 

الكفاءات المطلوبة.

يجب على مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة منح طالب الهندسة فرًصا للتدريب المهني )لمدة عام إلى عامين( 
وبرامج تدريب )أقل من عام واحد( وذلك كجزء من برامج التوظيف للخريجين الجدد العاملين في الشركات الموجودة داخل المدينة. 

وتُشرف جمعية تطوير األعمال على إدارة هذا البرنامج وتمويله.

يجب على مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة أن تعمل على تطوير برنامج توظيف يشجع الموظفين في شركات 
أخرى في هانغتشو على العمل بدوام كامل في شركات المدينة أو إنشاء شركاتهم الخاصة في المدينة. ويجب إدارة هذا البرنامج وتمويله 

من قبل جمعية تطوير األعمال.

2  تعتبر جامعة شنغهاي جياو تونغ التي احتلت المرتبة 16 على مستوى العالم في مجال الهندسة شريًكا جيًدا باإلضافة إلى جامعة تشجيانغ، وذلك نظًرا 

لقرب مدينة هانغتشو من شنغهاي )الترتيب األكاديمي العالمي للجامعات، 2016(
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سلسلة التوريد. يجب على جمعية تطوير األعمال مساعدة الشركات األعضاء على تحديد الفجوات في سلسلة التوريد الخاصة بهم 
وجسر تلك الفجوات من خالل بناء عالقات راسخة مع الشركات المناسبة. وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال تواجدت مثل هذه الشركات 
خارج المدينة )ولربما خارج البالد( وتقوم بتنفيذ أنشطة قيمة مضافة، يمكن لجمعية تطوير األعمال العمل معها لبدء عملياتها ضمن 

إطار المدينة.

أنشطة  االستفادة من  األعمال ألنها ستتمكن من  تطوير  بالعمل مع جمعية  الخارجية مهتمة  الشركات  تكون  أن  المحتمل  ومن 
جمعية تطوير األعمال من نواحي عدة: الوصول إلى التكنولوجيا وتطويرها وإدارة سلسلة التوريد والتسويق وغيرها من جوانب تطوير 
األعمال. ومن خالل تنظيم العقود بالنيابة عن الشركات األعضاء فيها، ستتمكن جمعية تطوير األعمال من حماية شركات مدينة وانشيانغ 

)Wanxiang( للطاقة المبتكرة من تنفيذ العقود العشوائية وقضايا الفساد التي غالبًا ما تواجه الشركات الصغيرة. 

تجدر المالحظة إلى أننا ال نتحدث عن نوع مجمعات االبتكار التي توجب أو تحصر وجود سلسلة الدعم داخل المجمع. من المهم 
أن يتسم المجمع باالنفتاح وقبول األفكار الجديدة التي يمكن أن تنشأ عن العمل مع شركات من خارج المجمع. غير أن نجاح المجمع يعني 

.))Christensen( 2013 ،أنه سيتضمن أنشطة محددة تغطي أنشطة القيمة المضافة لسلسلة التوريد )كريستنسين

الوصول إلى العمالء. يجب على جمعية تطوير األعمال أن تعمل على تطوير خبرات تسويقية لدعم الشركات األعضاء فيها. 
وبالرغم من أن الشركات داخل مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة تحظى بالحرية التامة الختيار أنشطتها التسويقية التي 
تناسبها؛ إال أن أحد مزايا المجمع بالنسبة ألغلبية الشركات الصغيرة هو أنه يقلل من تكاليف وأعباء الوصول للعمالء لغايات تطوير 
األعمال. ويأتي إنشاء جمعية تطوير األعمال ليخدم كأداة قوية لتطوير الخبرات التسويقية التي لن يتسنّى للشركات تحمل تكاليفها لوحدها، 
كما يساعد في استقطاب شركات جديدة إلى المجمع بما في ذلك الشركات األجنبية. هذا وستعمل جمعية تطوير األعمال على تسويق 

المدينة للعالم الخارجي كوجهة جذابة للشركات والكفاءات ذات الجودة العالية في مجال السيارات الصديقة للبيئة.

وضع المعايير لتطوير المنتجات. يعتبر تأثير المجمع على معايير أداء السلع والخدمات التي يتم تطويرها داخل مدينة وانشيانغ 
)Wanxiang( للطاقة المبتكرة واحًدا من أهم الفرص المتاحة للمدينة الستقطاب الكفاءات والتكنولوجيا والشركات؛ إذا ما حقق هذا 
التأثير النجاح المرجو منه. وفي أغلب المجمعات، تقع مسؤولية وضع معايير األداء على عاتق الشركات الكبيرة أو السوق ذاته. وقد 
تكون هذه الطريقة مناسبة في جال وجود شركات كبيرة مرموقة وذات طراز عالمي داخل المجمع، أو إذا تضمن السوق مستخدمين 
على قدر عال من التطور. وفي ضوء غياب هذين الشرطين لدى تنظيم مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة، يجب إيجاد 
البديل. لذلك، فإننا نوصي بان تقوم المدينة بإنشاء معهد معياري غير ربحي ذي عضوية مفتوحة. ويهدف هذا المعهد إلى تحقيق هدفين 
هما: )1( ترسيخ معايير القدرة لعمليات الشركات الموجودة داخل المدينة و )2( مساعدة الشركات في المدينة على تحقيق أعلى المعايير 

باستمرار وذلك من خالل خدمات الدعم االستشارية.

وتغطي معايير العمليات المعايير البيئية ومعايير القوى العاملة وغيرها من المعايير المتعلقة بالعمليات والتي يجب على الشركات 
الموجودة داخل المجمع االلتزام بها. ومن األمثلة على المعيار البيئي نذكر الريادة في معيار الطاقة والتصميم البيئي المشهور الذي 
يملكه ويديره مجلس Green Building الذي يتخذ من الواليات المتحدة األمريكية مقًرا له. ويجب على هذا المعهد المقترح العمل 
مع الشركات في المدينة لمساعدتها على تحقيق معايير الطاقة والتصميم البيئي المطلوبة والتي تنسجم بدورها مع هدف مدينة وانشيانغ 

)Wanxiang( للطاقة المبتكرة المتمثل في االلتزام بنسبة صفر من االنبعاثات الضارة.

أما معايير القوى العاملة فتتضمن معايير الممارسة المهنية والتنمية المهنية. ومن األمثلة على معايير القوى العاملة نذكر مكون 
التعليم المستمر المطلوب في كافة المهن كالهندسة على سبيل المثال. ويمكن للمعهد المعياري المقترح في المدينة أن يعمل مع مؤسسات 

المعايير الهندسية ذات الطابع العالمي لمساعدة الشركات على تحقيق معايير القوى العاملة المرجوة.

ويحصل األعضاء الذين ينجحون في تلبية معايير العملية المحددة من قبل المعهد على شهادة تقر بذلك. وقد تحتاج المدينة إلى 
التعاون مع مؤسسة خارجية إلنشاء المعهد، ويجب أن تتضمن عالقة التعاون هذه عناصر البحث لفهم التوجهات السائدة في المعايير 

وإضفاء طابع االبتكار على عملية تطوير المعايير الجديدة. 
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تجدر اإلشارة إلى أننا ال نوصي بمعايير تقنية أو معايير مخرجات محددة للمعهد المعياري. مع التأكيد على أن تطور معيار 
التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على السوق واالتحادات المهنية المختلفة مثل معهد IEEE وليس االتحادات الصناعية. على سبيل المثال، 
يخضع معيار شبكة Wi-Fi )سلسلة 802.1x( إلدارة معهد IEEE. األمر مماثل في حالة معايير المخرجات التي ال تعتمد هي األخرى 

على االتحادات الصناعية؛ وإنما على السوق والشركات واالتحادات المهنية.

ما الذي ينبغي عدم فعله
السياسات الموصى بها الستقطاب الشركات الرائدة )الشركات الداعمة(

تحتوي العديد من المجمعات الناجحة على واحد أو اثنين من الشركات الرائدة في السوق العالمي. وتضطلع مثل هذه الشركات – 
سواء كانت لوحدها أو بالتعاون مع شركات أخرى داخل المجمع – بدور حيوي في توفير التكنولوجيا وريادة السوق في المجمع.  
وغالبًا ما تقوم هذه الشركات الداعمة بأدوار متعددة منها دعم الشركات في سلسلة القيمة واستقطاب شركات ضخمة لالنضمام 

للمجمع. كما أن وجود شركات داعمة في المجمع يعني أن لديه فرًصا أكبر للنجاح. 

كل ذلك يلمح إلى أنه من المستحب أن تحاول مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة استقطاب مثل هذه الشركات 
باالستعانة بالحوافز الخاصة أو غيرها من السياسات لبدء المجمع. من جهة أخرى، فإنه يصعب على المجمعات الجديدة في أغلب 
األحيان أن تستقطب الشركات الداعمة ألن األخيرة تفضل توجيه أنشطتها المتطورة حيث تملك قاعدة صناعية لها )كوجود شركة 
Mercedes مثال في شتوتغارت( أو تتواجد بالقرب من شركات أخرى تقوم باألعمال المتطورة ذاتها )مثل وجود شركات 
وسائل التواصل االجتماعي في وادي السليكون(. وتُشير تجربة مدن التكنولوجيا في الصين وأماكن أخرى حول العالم إلى أن 
مثل هذه الشركات – إذا ما وافقت على إنشاء عمليات لها في مدينة تكنولوجية جديدة – تقوم بأعمال أقل درجة مثل الشراء 
لهم في مدينة  العالم إلنشاء عمليات  السيارات في  قادة قطاع  إلى دعوة  الرامية  بالسياسات  فإننا ال نوصي  والتوطين. وعليه، 

وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة على األقل في المراحل األولية. 

سياسات استقطاب رأس المال المخاطر
لكي تنمو ويُكتب لها النجاح، ستحتاج شركات مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة لرأس مال خارجي ضخم سواء 
على شكل قروض أو حقوق ملكية. وهذا ما يدفع العديد من مدن التكنولوجيا إلى وضع سياسات محددة الستقطاب قادة عالميين 
للحصول على رأس المال المخاطر ورأس مال المساهمة االولى على وجه التحديد. ال يعد وجود مثل هذه الشركات في مجمعات 

ناجحة عنصًرا هاًما للحصول على رأس المال فحسب؛ بل هو مهم جًدا للوصول إلى التكنولوجيا المطلوبة وتأمين المواهب.

قد يلمح ذلك إلى أنه من المستحب أن تحاول مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة استقطاب رأس مال المساهمة 
األولى من خالل حوافز خاصة أو سياسات أخرى، إال أن الشركات المهتمة بتقديم رأس مال المساهمة األولى تستجيب لفرص 

العمل وال توجدهم. ولذلك، تواجه المجمعات الجديدة صعوبات في استقطاب مثل هذه الشركات.

مع ذلك، فمن المرجح أن تعمل السوق بشكل جيد وبسرعة. فمنذ عام 2000، تمكنت الصين من تطوير قطاع محلي 
وضخم لرأس مال المساهمة األولى والذي يرتبط بعالقة وثيقة مع قطاع رأس مال المساهمة األولى العالمي، كما أنها ثاني أكبر 
وجهة لرأس مال المساهمة األولى ونحن نتوقع بأن يسهم وجود هذا الكم الكبير من التكنولوجيا والمواهب في المدينة في استقطاب 
شركات رأس مال المساهمة األولى وغيرها من الممولين بمجرد أن تتطّور ودون الحاجة لسياسات خاصة. وعليه، فقد ارتأينا أنه 

ليس هناك حاجة القتراح سياسات رامية الستقطاب رأس مال خارجي

السياسات المتعلقة بحاضنات األعمال
غالبًا ما تحتاج الشركات الناشئة إلى دعم خاص كالدعم الفني وإتاحة الفرص لتبادل األفكار مع شركات ناشئة أخرى والتمويل 
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التأسيسي. وبغية تحقيق ذلك، تلجأ العديد من المجمعات الصناعية إلى إنشاء حاضنات األعمال وهي عبارة عن مساحات فعلية 
توضع تحت تصّرف الشركات الناشئة لتنفيذ عملياتها األولية لفترة زمنية معينة مقابل تكلفة أقل من السوق حتى تصبح قادرة على 

االستمرار تجاريًا.  وغالبًا ما توفر حاضنات األعمال خدمات الدعم كالخدمات الفنية والقانونية.

قد يعني ذلك بأن على مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة أن تضع سياسات لدعم حضانة األعمال بما في ذلك 
إنشاء حاضنة أعمال للشركات الجديدة. غير أن الشركات الناشئة الموجودة داخل الحاضنات تكون غير قادرة في أغلب األحيان 

على تحقيق االستمرارية التجارية ألنها تصبح معتمدة على اإلعانات لالستمرار. 

من أفضل الطرق الكفيلة بتحقيق النجاح للشركات الناشئة تعريضها لنطاق كامل من المنافسة واالنضباط المالي منذ البداية، 
وخير دليل على صحة ذلك أن العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة في يومنا هذا لم تنشأ في حاضنات أعمال. وعليه، فنحن ال 

نقترح أية سياسات متعلقة بحاضنات األعمال.   

المخرجات

فيما يلي ست مخرجات قابلة للقياس يستعين بها مخططو المدينة، كونها توفر معايير رئيسية لقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه 
في مبادرات السياسات.

 البيئة االحترافية للمواهب والكفاءات: مجموعة كبيرة من المواهب والكفاءات ذات الجودة العالمية في مجاالت مختلفة من . 1
التكنولوجيا إلى تطوير األعمال.  

األحجام. 2 ذات  للشركات  المخاطر  المال  وتوافر رأس  الداعمة  الشركات  من وجود  ذلك  يتضمنه  ما  بكل  المجمع:   بيئة 
واألنشطة المختلفة والوصول إلى األسواق العالمية وفرص العمل المتنوعة المبنية على أحدث التقنيات والقدرة على إعادة   

ابتكار نفسه مع الوقت.   

الدعم الحكومي الذي يوفر للشركات والمؤسسات الموجودة داخل المجمع األموال الالزمة لغايات البحث والتطوير.. 3

التفاعل. 4 التي تستقطب أعداد كبيرة من المشتركين والتي تتسم بطابع تعاوني وتعتمد على  التواصل االجتماعي   شبكات 
المهني البحت. ينبغي على الشبكات أن تمّكن األفراد والشركات من العمل مع بعضها البعض بغض النظر عن الحجم أو    
الملكية، فضاًل عن تشجيعهم على أخذ المخاطرة في مجاالت تطوير المنتج والخدمات وتحّمل تبعات منهج التجربة والخطأ.   

 بيئة الخدمات االحترافية: توافر خدمات احترافية شاملة تشمل شركات وأفراد يقدمون خدمات قانونية ومالية وغيرها. 5
من الخدمات االحترافية.  

 المنظومة الصناعية: وهي وصف ألنشطة الشركات وغيرها من الهيئات العاملة في المدينة وعالقاتهم مع بعضهم البعض و. 6
مع سوق العمل وكل ما يتعلّق بهم من عناصر كالملكية والقدرة على تأمين الموارد البشرية والمالية والتقنية وغيرها من   
الموارد. يوضح الجدوالن 4.4 و4.5 هذه المنظومة الصناعية والموارد التي تحظى بها ثم تسعير المنتجات على التوالي.   

الجدول 4.4
حصول المنظومة الصناعية على الموارد

التمويل المعايير العمالء التكنولوجيا الموهبة

 البنوك ورأس 
مال المساهمة 

األولى

معهد معياري جمعيات تطوير 
األعمال والمنافسة 
المبنية على السوق

مراكز التميز وجمعيات 
تطوير األعمال والمنافسة 

المبنية على السوق

تعيينات على أساس 
مراكز التميز وحاجة 
السوق من الجامعات 

والشركات

الحصول
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ُملخص السياسات

بغية تحقيق الرؤية والرسالة لمدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة، قمنا بتحديد خمسة عوامل مستدامة هي: التكنولوجيا 
والموهبة وسلسلة التوريد والعمالء والمعايير. ثم بادرنا بتحديد السياسات الكفيلة بتحقيق تلك العوامل وهي: إنشاء مراكز التميز 

وجمعية لتطوير األعمال ومعهد للمعايير. 

التي تواجهها تلك الشركات،  الهندسية  للتحديات  للتصدي  التطبيقية الالزمة  التميز مهمة إجراء األبحاث  ستتولى مراكز 
وبالتالي مساعدتها في تطوير قدرتها القيادية داخل المدينة. كما ستسهم هذه المراكز في تحديد وتطوير المواهب لغايات التعيين 

من قبل الشركات الموجودة في المدينة وذلك من خالل تزويدهم بالتجربة العملية المطلوبة.

أما جمعية تطوير األعمال فستكون مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الكفيلة بتعزيز أعمال أعضائها. وعلى وجه الخصوص، 
ستقوم جمعية تطوير األعمال بما يلي: )1( تسهيل التعريف بالتقنيات الجديدة من خالل الترخيص وبرامج البحث وغيرها من 
طرق الوصول وتطوير الملكية الفكرية، )2( تطوير المواهب من خالل التدريب أثناء العمل عبر فرص التدريب وبرامج الزمالة 
وبرنامج العمل، )3( تطوير سلسلة التوريد من خالل ترسيخ العالقات اإليجابية مع الشركات المناسبة داخل المدينة وخارجها، 
وتحديد الشركات ذات القيمة المضافة خارج المدينة وتشجيعها على بدء عملياتها في المدينة، و )4( تطوير خبرات التسويق بغية 

الوصول إلى العمالء. 

ونحن بدورنا نتصّور أن يكون هيكل إدارة جمعية تطوير األعمال مماثاًل للهيكل التعاوني الذي يكون لكل عضو فيه حصة 
ومكانة متساوية )بما في ذلك حصة التصويت(، بغض النظر عن الحجم. وتُعزى أهمية ذلك إلى سبب هام؛ كما رأينا في حالة 
آيتشي، فإن االعتماد طويل األجل على مورد واحد يمكن أن يُشكل عائقًا على االبتكار وتقليل التكاليف. وهو ما أجبر شركة 
المهجن. وفي حالة جمعية تطوير  النموذج  إلى  الحصري  التاجر  نموذج  الماضيين من  العقدين  التحّول خالل  Toyota على 
األعمال المقترحة، ستتم إدارة سالسل التوريد بأسلوب تعاوني وبموجب عقود طويلة األجل ومسؤوليات متبادلة لالبتكار وتخفيض 
التكاليف بين الشركات األعضاء في الجمعية. ولن تتضمن الجمعية – بحكم تصميمها – أي شركة رئيسة أو قائدة. إن من شان 
هذا المنهج أن يحول دون تعّرض الشركات لمشاكل الحوافز التي واجهها موردو شركة Toyota قبل تحّول الشركة إلى النموذج 

المهجن، مع االحتفاظ بالوقت نفسه بمزايا العقود طويلة األجل لغايات تحفيز الوصول إلى التكنولوجيا وتخفيض التكاليف.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن لجمعية تطوير األعمال أن تساعد مراكز التميّز على أن تصبح بمثابة منصات 
لتطوير التقنيات الجديدة مع احتمالية تعطيل التقنيات الحالية؟ على أقل تقدير، يمكن لمراكز التميز أن تصبح بمثابة منصات لتبني 
أحدث التقنيات المتاحة في أماكن أخرى وبتكلفة مجدية. ونذكر مثااًل على ذلك استخدام الروبوت الذكي وتقنيات الطباعة ثالثية 
األبعاد والتي يمكن تجريبها على أساس تكلفة مشتركة بين الشركات األعضاء في جمعية تطوير األعمال وذلك بموجب عقود مع 
مراكز التميز. مع مرور الوقت، سيصبح إبرام المزيد من العقود أمًرا ممكنًا، حيث يمكن للشركات الفردية ذات التقنيات الُمحتمل 

لة أن تبرم عقوًدا فردية مع مراكز التميز لتطوير تقنياتها. أن تكون ُمعَّطِ

يُعنى المعهد المعياري بوضع المعايير الالزمة لقياس قدرة الشركات الموجودة في المدينة ومساعدتها على تلبية أعلى 
دائم. المعايير بشكل 

يوجز الجدول 4.6 السياسات الموصى بها ويدرج الصف العلوي قائمة بالسياسات الموصى بها في حين يتضمن العمود 
األول قائمة بعوامل االستدامة. أما الجزء الرئيسي من الجدول، فيتحدث عن تأثير كل سياسة في دعم عوامل االستدامة.

الجدول 4.5
تسعير منتجات المنظومة الصناعية

الشركات ضمن سلسلة التوريد الشركات المعنية بالمستخدم النهائي

الفوز بعقود ومناقصات تنافسية من الشركات الكبيرة  منافسة مبنية على السوق تسعير المنتجات
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توضح الجداول 4.7 – 4.9 كيفية الحصول على موارد مختلفة للمدينة مقارنة بمجمعات أخرى.

الخطوات التالية

 )Wanxiang( لكي تتمكن من التعامل مع كل عنصر من العناصر الواردة في الجداول 4.7 – 4.9، يمكن لمدينة وانشيانغ
أيًضا  الخطة  تتضمن  وقد  الزمنية.  واألطر  والمهام  والمالية  البشرية  الموارد  تشمل  استراتيجية  خطة  تطوير  المبتكرة  للطاقة 
توصيات بشأن حوكمة المدينة بما في ذلك هيئاتها التأسيسية كجمعية تطوير األعمال، وعملية تقديم الخدمات العامة. من جهة 
أخرى، قد تشتمل مثل هذه الخطة على تحليالت وافية للطرق التي يمكن استخدامها لقياس مدى تقدم المنظومة الصناعية للمدينة 

ووضع أطر العمل الرقابية والتقييمية واآلليات الكفيلة بتعديل المسار.

الجدول 4.6
السياسات الموصى بها لتنفيذ عوامل االستدامة

معهد المعايير جمعية تطوير األعمال مراكز التميز

برامج الترخيص والبحث البحث التطبيقي التكنولوجيا
التدريب أثناء العمل التجربة العملية الموهبة

تحديد وتضمين الشركات ذات القيمة العالية في المدينة  سلسلة التوريد
خبرة التسويق العمالء

معايير العمليات المعايير

الجدول 4.7
الوصول إلى المواهب والتكنولوجيا والعمالء والمعايير والتمويل في المجمعات الخمسة

تمويل المنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم

المعايير العمالء التكنولوجيا الموهبة المجمع

 البنوك ورأس مال 
المساهمة األولى

معهد 
معياري

جمعيات تطوير 
األعمال والمنافسة 
المبنية على السوق

مراكز التميز 
وجمعيات تطوير 

األعمال والمنافسة 
المبنية على السوق

تعيينات على أساس 
مراكز التميز 

وحاجة السوق 
من الجامعات 

والشركات

 مدينة
وانشيانغ 

)Wanxiang( 
للطاقة المبتكرة 

WIEFC
البنوك الشركات 

الكبيرة
الشركات الكبيرة الشركات الكبيرة، 

االتحادات، الجامعات
تعيينات تنافسية - 

من الجامعات ومن 
شركات أخرى

شتوتغارت

الشركات الكبيرة، البنوك الشركات 
الكبيرة

الشركات الكبيرة الشركات الكبيرة تعيينات من 
الجامعات والمنشآت 
الصغيرة ومتوسطة 

الحجم وأيًضا من 
الشركات الكبيرة

آيتشي

البنوك االتحادات االتحادات االتحادات تعيينات تنافسية تايوان
البنوك ورأس مال 

المساهمة األولى
االتحادات، 

جميع 
الشركات

تنافسية تنافسية من الجامعات 
ومؤسسات البحث

تعيينات تنافسية 
– من الجامعات 
وشركات أخرى.

وادي السيليكون
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الجدول 4.8
قيمة كل مجمع بالنسبة للشركات الكبرى والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم الشركات الكبيرة  المجمع

اكتساب التكنولوجيا.
الوصول التنافسي إلى سلسلة التوريد.

اكتساب التكنولوجيا.
الوصول إلى سلسلة التوريد.

 مدينة وانشيانغ
)Wanxiang( 

WIEFC للطاقة المبتكرة
فهم السوق.

التنافس للوصول إلى سلسلة التوريد.
استقطاب الكفاءات والمواهب.

اكتساب التكنولوجيا.

نشر التكنولوجيا عبر المنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم.

تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
بمتطلبات السوق.

تشكيل سلسلة التوريد وإدارتها.

شتوتغارت

ضمان المشاركة في سلسلة التوريد.
استقطاب الكفاءات والمواهب.

اكتساب التكنولوجيا.

نشر التكنولوجيا عبر المنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم.

تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
بمتطلبات السوق.

إدارة سلسلة التوريد.

آيتشي

اكتساب التكنولوجيا.
ضمان المشاركة في سلسلة التوريد

اكتساب التكنولوجيا.
ضمان المشاركة في سلسلة التوريد

تايوان

التنافس للوصول إلى سلسلة التوريد.
استقطاب الكفاءات والمواهب.

اكتساب التكنولوجيا.

الوصول إلى سلسلة التوريد.
استقطاب الكفاءات والمواهب.

اكتساب التكنولوجيا.

وادي السيليكون

الجدول 4.9
تسعير المنتجات للمستخدم النهائي بالنسبة للشركات وأيًضا للشركات ضمن سلسلة التوريد في المجمعات الخمسة

الشركات الموجودة ضمن سلسلة التوريد الشركات التي تتعامل مع المستخدم النهائي المجمع

التنافس للفوز بعقود خارج السوق مع 
الشركات الكبيرة.

منافسة قائمة على السوق  مدينة وانشيانغ
)Wanxiang( 

WIEFC للطاقة المبتكرة
التنافس للفوز بعقود خارج السوق مع 

الشركات الكبيرة.
منافسة قائمة على السوق شتوتغارت

التفاوض خارج السوق لتحديد أسعار عقود 
الشركات الكبيرة.

منافسة قائمة على السوق آيتشي

التفاوض خارج السوق لتحديد أسعار عقود 
الشركات الصغيرة والكبيرة

منافسة قائمة على السوق تايوان

التنافس للفوز بعقود خارج السوق مع 
الشركات الكبيرة.

منافسة قائمة على السوق وادي السيليكون
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A الملحق
مدينة هانغتشو ومقاطعة تشجيانغ

ــم  ــغ مســاحتها 101,800 ك ــن وتبل ــن الصي ــى الســاحل الشــرقي م ــة تشــجيانغ عل ــع مقاطع ــي الشــكل A.1، تق ــر ف ــا يظه كم
مربــع، ويصــل عــدد ســكانها إلــى 55,6 مليــون نســمة. هانغتشــو هــي العاصمــة وهــي أكثــر مدينــة مكتظــة بالســكان فــي مقاطعــة 

تشــجيانغ؛ حيــث يصــل عــدد ســكانها إلــى 9,1 مليــون نســمة وتقــع علــى مســاحة 16,596 كــم مربــع.

A.1 الشكل
مقاطعة تشجيانغ ومدينة هانغتشو

 
RAND RR2035-A.1

Google Maps :المصدر
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بين  الخامسة  المرتبة  أنها تحتل  المقاطعات األخرى في الصين؛ إال  أقل من معظم  الرغم من أن مساحة تشجيانغ  على 
المناطق اإلدارية من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والذي يبلغ 22,015 دوالر، والمرتبة الرابعة من حيث إجمالي 
الناتج المحلي الكلي البالغ 1,2 تريليون دوالر أو ما نسبته 6,34 بالمائة من الناتج الوطني، كما تحتل المرتبة الثالثة في التجارة 

الخارجية إذ تبلغ قيمة صادراتها 281,0 مليار دوالر1. 

يوضح الشكل A.2 إجمالي الناتج المحلي لمقاطعة تشجيانغ ويُشير إلى أنها تمتلك قاعدة صناعية كبيرة في مجال األجهزة 
بالمائة(   11,8( الكيميائية  والصناعات  بالمائة(   9( واألقمشة  للمقاطعة(  المحلي  الناتج  إجمالي  من  بالمائة   9,4( الكهربائية 
وصناعة السيارات )5.5 بالمائة(. أما الشكلين A.3 وA.4، فيوّضحان نسب التوظيف في هانغتشو؛ إذ تُشير األرقام إلى أن 

قطاع التصنيع مهم القتصاد المدينة ككل. 

حرصت الحكومة الوطنية خالل السنوات القليلة الماضية على تكثيف جهودها الرامية إلى االنتقال من االقتصاد المعتمد 
على االستثمار والصادرات ذات القيمة المنخفضة إلى اقتصاد قائم على االستهالك والخدمات وتطوير الصناعات ذات التقنية 
التي تهدف  السياسات الوطنية  العالية. ويتم تنسيق تلك الجهود بموجب سياسة »Made in China 2025«، وهي إحدى 
رقمنة عملية  أصبحت   ،»Industry 4.0« وتعزيز جودته. وعلى غرار خطة الصيني  التصنيع  قطاع  تحسين مستوى  إلى 
اإلنتاج بمثابة مكون أساسي في هذا التحسين الذي يستهدف عشرة قطاعات رئيسية لتحظى بالدعم وهي: تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والروبوت والزراعة والفضاء والبحرية ومعدات السكك الحديدة والطاقة النظيفة والمواد الجديدة واألدوية الحيوية 
واألجهزة الطبية. تُلقي هذه الخطة الضوء على الحاجة لتطوير منتجات مبتكرة في عدد من المجاالت بما في ذلك السيارات 
الكهربائية. عالوة على ذلك، تم إطالق مبادرة »Internet Plus« في عام 2015 بهدف رقمنة القطاعات الرئيسية وبناء نظام 
بيئي صناعي ذكي ومترابط يقوم على تقديم الخدمات بحلول عام 2025. ويتم تنفيذ السياستَين على مستوى وطني مع اضطالع 
.»Made in China 2025 « مقاطعة تشجيانغ ومدينة هانغتشو بدور ريادي في توفير مساحة للفحص واالختبار لسياسة

1  تقع تشجيانغ في المرتبة 25 بين مقاطعات الصين من حيث المساحة. أفادت مصادر بأن إجمالي الناتج المحلي عادل القوة الشرائية في عام 2015. 

.WEO، 2016 مصدر البيانات، صندوق النقد الدولي

A.2 الشكل
إجمالي الناتج المحلي لمقاطعة تشجيانغ
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 تطوير القطاع

تحتضــن مدينــة هانغتشــو مجمــَع ســيارات ممتــد األطــراف. ومــع حلــول عــام 2014، بلــغ عــدد المنشــآت العاملــة فــي قطــاع 
الســيارات 197 منشــأة، بمــا فــي ذلــك ســبعة مصانــع ســيارات. بلغــت قيمــة اإلنتــاج الســنوي 44,238 مليــار يــوان، بارتفــاع 
نســبته 17,8 بالمائــة خــالل العــام الفائــت. أمــا قيمــة المبيعــات فقــد بلغــت 44,431 مليــار يــوان بارتفــاع نســبته 18,7 بالمائــة؛ 
فــي حيــن ارتفعــت قيمــة اإلنتــاج للمنتجــات الجديــدة بنســبة 30,8 بالمائــة لتصــل إلــى 23,641 مليــار يــوان. يبــدو أن المشــهد 
بشــكل عــام يخضــع لهيمنــة مجموعــة محــدودة مــن كبــار منتجــي الســيارات وعــدد كبيــر مــن المنشــآت الصغيــرة ومتوســطة 
الحجــم. كمــا يحظــى قطــاع المكونــات بموقــع قــوي فــي أنظمــة الطاقــة والنقــل والكوابــح والتعليــق والتوجيــه. أمــا بالنســبة لقطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي هانغتشــو، فنــرى بأنــه نمــا بشــكل ســريع خــالل الســنوات األخيــرة ومــن المرجــح أن يضطلــع بــدور 
رئيســي فــي تطويــر قطــاع الســيارات فــي المســتقبل. فــي عــام 2014، بلغــت القيمــة المضافــة لقطــاع اقتصــاد المعلومــات فــي 
هانغتشــو 168,864 مليــار يــوان مرتفعــة بنســبة 18,3 بالمائــة مقارنــة بالســنوات الماضيــة لتســجل مــا نســبته 18,1 بالمائــة 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للمدينــة. تســتضيف هانغتشــو عــدد كبيــر مــن صناديــق رأس المــال وشــركات البيانــات الضخمــة 
ومئــات الشــركات المعنيــة بالتكنولوجيــا بمــا فــي ذلــك شــركة Kuaidi Dache وهــي جــزء مــن مجموعــة Alibaba وهــي 

أكبــر موقــع مــن مواقــع البيــع بالتجزئــة عبــر اإلنترنــت فــي الصيــن.  

الموارد البشرية وقوى العمل

إن انتقــال هانغتشــو مــن مجــرد قاعــدة صناعيــة لــألدوات المنزليــة إلــى مركــز تكنولوجــي ضخــم يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى 
المهــارات المتاحــة فــي أســواق العمــل المحليــة. ففــي عــام 2015، بلــغ عــدد الوظائــف اإلجماليــة المعلــن عنهــا فــي موقعــي 
Hangzhou Talent Market وHangzhou Talent Net 527,000 وظيفــة 110,000 منهــا تتطلــب شــهادات تعليم 
ــى تراجــع القطاعــات الرئيســية  ــث القطــاع )الشــكالن A.3 وA.4( إل ــف مــن حي ــة بالتوظي ــام المتعلق ــير األرق ــي22. وتُش عال
والثانويــة فــي الســنوات األخيــرة؛ مــع نمــو قطــاع الخدمــات بشــكل ملحــوظ ســواء مــن حيــث عــدد األفــراد الذيــن تــم تعيينهــم أو 

 )Hangzhou Talent Service ،2016 حصــة القطــاع مــن إجمالــي التعيينــات. )مكتــب

لقد أدى هذا التحّول أو االنتقال إلى زيادة الطلب على موظفين أكثر تعليًما. وفي عام 2015، شّكل الطالب الخريجين من 
مؤسسات التعليم العالي ما نسبته 62 بالمائة من مجموع عدد الخريجين الذين حصلوا على وظائف في هانغتشو. وفي الوقت 
البيانات إلى أن مؤسسات التعليم العالي  نفسه، تتنافس الشركات المحلية لتحظى بالكفاءات والمواهب من مدن أخرى. وتُشير 
المحلية تُلبي ثلث الطلب فقط، في حين تتم تلبية الثلث المتبقي من خالل المدن األخرى في مقاطعة تشجيانغ والبقية يأتون من 

مناطق مختلفة من جميع أنحاء الدولة.

استقبلت مدينة هانغتشو 52,342 خريًجا جديًدا من مدن أخرى في عام 2015، أو ما نسبته 68 بالمائة من عدد التعيينات 
)انظر األشكال A.5 و A.6(. وتهيمن الشركات العاملة في مجاالت التجارة اإللكترونية وتقنيات إنترنت األشياء واإلنترنت عبر 
الهاتف النقال والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة على قائمة أكبر 20 شركة استقبلت تعيينات؛ األمر الذي يعني بأن هناك طلب 
كبير على الطالب المتخصصين في علوم الحاسوب والمحاسبة والتجارة الدولية واللغة اإلنجليزية والتجارة اإللكترونية. وتعد 
المنافسة المستمرة الستقطاب أفضل المواهب والكفاءات محليًا وعلى مستوى وطني من المزايا الهامة التي تختص بها عمليات 

تطوير األعمال في مدينة هانغتشو.

2  أنظر كتاب »وضع التعيينات لخريجي الكليات«، شانغ يويان ويو كانغ )Zhang Yiyuan and Yu Kang(، صحيفة Zhejiang Daily، العدد 

14، 30 أيار )مايو( 2016.
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2016 ، Zhejiang Statistical Yearbook المصدر: كتاب
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2016 ، Zhejiang Statistical Yearbook المصدر: كتاب
السنة

20142015 2013 2012 2011 2010

A.3 الشكل
عدد الموظفين في مدينة هانغتشو من حيث القطاع

A.4 الشكل
نسبة الموظفين في مدينة هانغتشو من حيث القطاع
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A.5 الشكل
الخريجون الجدد الذين تم توظيفهم في هانغتشو من حيث الشهادة

A.6 الشكل
الخريجون الجدد الذين تم توظيفهم في هانغتشو من حيث المنشأ
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2016 ، Hangzhou Talent Service المصدر: مكتب
مالحظة: ال یصل مجموع النسب إلى 100 بسبب التقریب.
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2016 ، Hangzhou Talent Service المصدر: مكتب
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بالرغم من أن مدينة هانغتشو تحتضن جامعة تشجيانغ، واحدة من أبرز جامعات العالم في مجال الهندسة3 باإلضافة إلى 
عدد كبير من مؤسسات التدريب المهني وكليات التعليم العالي؛ إال أن هناك عدد محدود من الكفاءات والمواهب المتاحة بشكل 
فوري. هذا وقد أصبحت الكفاءات العالية أكثر تكلفة مع ارتفاع معدل تنقّل الموظفين، مما يفرض على العديد من مصانع السيارات 

.)European Union SME Centre ،2015 ضرورة تدريب موظفيهم وذلك بالعمل مع الجامعات )مركز

4Wanxiang معلومات عن مجموعة وانشيانغ

ــات  ــع لآللي ــن مصن ــارة ع ــة عب ــت المجموع ــوم، كان ــا الي ــي نعرفه ــيانغ )Wanxiang( الت ــة وانش ــح مجموع ــل أن تصب قب
الزراعيــة تأســس عــام 1969 بمحــاذاة نهــر كيانتانــغ فــي هانغتشــو. وفــي أعقــاب اإلصالحــات االقتصاديــة التــي شــهدتها البــالد 
فــي مطلــع الثمانينيــات، نمــا هــذا المصنــع ليصبــح شــركة ضخمــة تجــاوزت أرباحهــا لعــام 2016 مــا مجموعــه 100 مليــار 
يــوان. وتختــص وانشــيانغ )Wanxiang( فــي مجــال تصنيــع مكونــات الســيارات وبيعهــا، حيــث أنهــا تتمتــع بحصــة ســوق 
تصــل إلــى 65 بالمائــة مــن ســوق الصيــن و12 بالمائــة مــن أســواق العالــم فــي القطــاع ذاتــه. أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فتمتلــك 
المجموعــة أكثــر مــن 30 شــركة تابعــة موزعــة فــي عشــر دول وتحظــى بشــراكات متينــة مــع مصانــع ســيارات عالميــة ضخمــة 

ــا. ــل General Motors وVolkswagen وFord وChrysler وغيره مث

في عام 1999، استثمرت مجموعة وانشيانغ )Wanxiang( في مجال الطاقة النظيفة؛ البطاريات والسيارات الكهربائية 
وأجهزة توليد الطاقة بالغاز الطبيعي وتوليد الطاقة بالرياح. وتصل القدرة اإلنتاجية لقاعدة إنتاج الليثيوم 120 مليون أمبير في 
الساعة، ومن المتوقع أن تصل قدرتها طويلة األجل إلى 300 مليون أمبير في الساعة. أما على صعيد السيارات الكهربائية، 
فتمتلك المجموعة القدرة على إنتاج 2000 مجموعة من وحدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها و1000 حافلة كهربائية سنويًا. 
هذا وقد حصلت المجموعة في عام 2015 على المؤهل الالزم إلنتاج حافلة تعمل بالطاقة النظيفة ومؤهل آخر إلنتاج سيارة 
 Shanghai استُخدمت منتجات الوحدات الكهربائية لتوليد الطاقة ونقلها بنجاح في معرضt ركاب جديدة في عام 2016. وقد
World وأيًضا في دورة األلعاب اآٍلسيوية )Guangzhou Asian Games( ومن قبل مؤسسة الكهرباء الوطنية في الصين 

.National Grid

والمتجددة،  التقليدية  الطاقة  مجال  في  األخرى  المشاريع  من  عدد  في  المجموعة  استثمرت  ذلك،  على  عالوة 
أطلقت  وقد  هذا  الكيميائية.  والقطاعات  الفحم  باستخدام  الكهرباء  توليد  على  التقليدية  الطاقة  مشاريع  تركزت  بحيث 
شركة  في  استثمرت  كما  والنيترات،  للبوتاسيوم  المشترك  للتوليد  شينجيانغ  مشروع   )Wanxiang( مجموعة  وانشــيانغ 
 Amber Energy في الواليات المتحدة األمريكية. وفي عام 2004، أسست المجموعة شركة Giant Energy Limited
وبادرت ببناء ثالث محطات لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في كل من يوهانغ وديكوينغ وتشانغكسنغ، تشجيانغ. وقد أُدرجت شركة 

Amber Energy في سوق أسهم هونغ كونغ عام 2009.

أما مشاريع الطاقة المتجددة التي عكفت المجموعة على تنفيذها فقد تركزت على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتقع 
مشاريع طاقة الرياح في نينجبو وجوشان وتايوز ومنغوليا الداخلية. وقد نجحت المجموعة بإنشاء قاعدة خاليا ضوئية شمسية في 

إلينوي ونفّذت ثالثة مشاريع وطنية لتوليد الطاقة الشمسية من الخاليا الضوئية الوطنية في الصين.

أما على صعيد البحث والتطوير، فقد تركزت أنشطة المجموعة على عدد من المراكز بما في ذلك مركز تقني وطني يُعرف 
بكونه National Laboratory. ويعمل في هذا المركز حوالي أربع وعشرين زميل في مرحلة ما بعد الدكتوراه يجرون أبحاثًا 

3  احتلت جامعة تشجيانغ المركز الخامس في الهندسة ضمن ترتيب الجامعات U.S. News and World Report لعام 2016 والمرتبة 14 في 

الهندسة ضمن ترتيب الجامعات Academic Ranking of World Universities لعام 2016 أيًضا. 

)Wanxiang( 4  في هذا القسم اعتمدنا بالكامل على المعلومات الُمَزّودة من قِبَل مجموعة وانشيانغ
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المصدر: خرائط Google ومجموعة وانشیانغ (Wanxiang). تم االستخدام بموجب إذن من الجھات المعنیة.

موقع منطقة شیاوشان
في مدینة ھانغتشو.

موقع مدینة 
للطاقة المبتكرة 

في منطقة 
شیاوشان

موقع مدینة ھانغتشو 
في إقلیم تشاجیانغ

مدینة وانشیانغ
(Wanxiang)
للطاقة المبتكرة 

حول دمج أنظمة التعليق والمركبات الكهربائية والطاقة الشمسية وغيرها من المجاالت.

لقــد تُــّوج هــذا التحــّول نحــو التقنيــات النظيفــة بخطــة شــاملة إلنشــاء مدينــة وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة 
الممتــدة علــى مســاحة 8.6 كــم مربــع. وســتتجه مصانــع المجموعــة نحــو تركيــز اســتثماراتها الجديــدة علــى هــذه المدينــة وذلــك 
ضمــن أربعــة قطاعــات رئيســية هــي: مكونــات ســيارات الطاقــة النظيفــة وبطاريــات الكهربــاء بالطاقــة النظيفــة وحافــالت نقــل 
الــركاب الكهربائيــة وســيارات الــركاب التــي تعمــل بالطاقــة النظيفــة. والهــدف األساســي هــو جعــل هــذه المدينــة بمثابــة مجمــع 

ذكــي وصديــق للبيئــة لالبتــكار فــي مجــال الســيارات.

موقع مدينة وانشيانغ )Wanxiang( للطاقة المبتكرة وهيكلها
ــة  ــي منطق ــا ف ــيتم بناؤه ــة؛ إذ س ــرز للمجموع ــروع األب ــة المش ــرة بمثاب ــة المبتك ــيانغ )Wanxiang( للطاق ــة وانش ــد مدين تع
شياوشــان فــي هانغتشــو )أنظــر الشــكل A.7( التــي تحتضــن أيًضــا المقــر الرئيســي لشــركتي Alibaba وHuawei. وتتصــل 
المنطقــة بنظــام نقــل متكامــل يتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى مطــار هانغتشــو شياوشــان الدولــي، وســكة قطــار ســريع ونظــام نقــل 

نهــر كيانتانــج وغيرهــا مــن الطــرق الســريعة ونظــام متــرو األنفــاق فــي هانغتشــو. 

يتولى أنشطة البحث والتطوير في المدينة اثنين من مراكز البحث الهندسية أو المختبرات المحلية ومركز ابتكار وطني واحد 
 )Wanxiang( وعشرات الفرق من الرياديين العالميين الذين يتجاوز عددهم خمسة آالف عالم وفني. وتعتزم مجموعة وانشيانغ
إنتاج الكهرباء بقدرة 20 مليار أمبير والتي تكفي لسد حاجة اإلنتاج  االستثمار بأكثر من عشرة مليارات دوالر لتطوير حقل 

لحوالي 300000 سيارة كهربائية و10000 حافلة كهربائية بحلول عام 2021.

A. 7 الشكل
منطقة شياوشان في هانغتشو وموقع مدينة وانشيانغ )Wanxiang(  للطاقة المبتكرة
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ومن المتوقع االستعانة بالمدينة كقاعدة لبيان القدرات والكفاءات وفحصها بغية استقطاب أبرز الكفاءات والتقنيات. وسيتم 
الذروة،  الذروة وغير  بين حاالت  %20 فقط  تقل عن  بنسبة  يتوقع أن يشهد اختالف  باستخدام نظام ذكي  الطاقة  تدفق  تنظيم 
باإلضافة إلى كميات كبيرة من أدوات تخزين الطاقة في المنازل والمصانع ومحطات توليد الطاقة. وأما بالنسبة لعمليات جمع 
البيانات ومعالجتها؛ فسيتم تسهيلها باستخدام شبكة 5G تغطي مختلف أنحاء المدينة وسحابة واسعة االنتشار وخدمات معالجة 

البيانات.

ُصممت المدينة بحيث يكون لها الحد االدنى من البصمة الكربونية؛ بحيث تعتمد جميع المباني على تصاميم موفّرة للطاقة. 
هذا وسيتم توليد الطاقة النظيفة لتلبي نصف الطلب على الكهرباء على األقل، كما ستُزّود 80 بالمائة من المباني بأسطح ُمغطاة 

بألواح شمسية. ومن المتوقع أن تُغطى 35 بالمائة من المدينة بمساحات خضراء إلتاحة بيئة صحية وممتعة.
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B الملحق
إطار العمل والميزة التنافسية اإلقليمية لمايكل بورتر

يقترح مايكل بورتر )Michael Porter،1999( في إطار العمل الخاص به بإمكانية تحديد الميزة التنافسية لمنطقة ما بقياس 
.B.1 قدرتها في أربعة مجاالت منفصلة كما هو موضح في الشكل

ذلك  في  بما  التقليدية  االقتصادية  الموارد  توافر  مدى  والتي تصف  المنطقة  في  العوامل  إلى ظروف  النظر  يجب  أواًل، 
العمالة واألرض والموارد البشرية والمالية والفعلية والبنى التحتية. هذا ويؤكد بورتر على أن الموافقة بين قطاع محدد وتوافر 
العوامل في المنطقة هو عنصر في غاية األهمية لتحديد ما إذا كانت المنطقة تتمتع بميزة تنافسية موقعية. وبالرغم من أن الموارد 
الطبيعية قد تكون ضمن األصول التي تتمتع بها المنطقة الصناعية، فغالًبا ما يكون رأس المال البشري العنصر األكثر أهمية في 
االقتصادات القائمة على المعرفة. وفي جوهرها، تعتبر ظروف العوامل اإلقليمية من العوامل الرئيسية التي تحدد التخصصات 

اإلقليمية.

ثانًيا، تعتبر ظروف الطلب في منطقة ما من أهم دوافع االبتكار؛ فوجود عمالء محليين متطلبين وعلى قدر عالي من 
التطور يعني أن الشركات المحلية يجب أن تكون أكثر ابتكاًرا. يمكن االستعانة بالعمالء المحليين لفحص المنتجات والخدمات 
الجديدة، وقد يكونوا مفيدين في توقع اتجاهات السوق المستقبلية. وفي النهاية، تستفيد المناطق ذات التنافسية العالية من قاعدة 
العمالء التي تضم عمالء مثقفين ومتطلبين يتطلعون للمستقبل ألن هذه القاعدة ستكون بمثابة تحدي مستمر للشركات لكي تكون 

رائدة في مجال التطور التقني.

وبالنسبة للمجال الثالث الذي ذكره بورتر فهو مزيج بين استراتيجية الشركة وهيكلها ومنافسيها، حيث يستخدم هذا المزيج 
لوصف حالة التعاون والمنافسة المحلية. إذا كانت الشركات داخل المنطقة تتنافس للحصول على العمالء؛ فهم تحت ضغط مستمر 
لتحسين منتجاتهم وخدماتهم واالحتفاظ بروح االبتكار للبقاء في الصدارة أمام منافسيهم. عالوة على ذلك، يساهم وجود عدد كبير 
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من الشركات المجاورة العاملة في قطاعات مرتبطة ببعضها البعض في توليد إمكانيات ضخمة لالبتكار التعاوني. وبالرغم من 
أن الشركات في المنطقة الواحدة تتنافس مع بعضها البعض؛ إال أنها غالًبا ما يجمعها عالقة متعاونة لضمان ريادة االبتكار في 
المنطقة مقارنة بالمناطق األخرى. وإذا حافظت المنطقة نفسها على دور تنافسي في القطاع، فالفائدة ستعم جميع الشركات المحلية.

وأخيًرا، نتطرق إلى المجال الرابع وهو الصناعات الداعمة وذات العالقة في المنطقة والتي تسهم في تخصيص سمات 
المنطقة على المستوى الصناعي أو القطاعي. بوجود شبكة محلية قوية من الموردين الرئيسيين، يمكن للشركات التركيز على 
التعامل مع العمالء وتنفيذ مهام التصميم المعقدة بداًل من االهتمام بالشؤون الروتينية. كما يثمر وجود عدد وافر من الشركات 
الداعمة عبر سلسلة التوريد الخاصة بصناعات محددة عن تمكين المناطق من تطوير قوى عاملة متخصصة وعلى قدر عالي من 
المهارة والكفاءة، وأيًضا تعزيز المزايا التنافسية لمنتجات وخدمات معينة. من جهة أخرى، يمكن للموردين الذين يتمتعون بقدر 

عالي من التطور – كما العمالء المتطورين – أن يشاركوا في عمليات االبتكار ودفع ريادة التكنولوجيا في المنطقة.
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َمنحــت مدينــة هانغتشــو عقــد إنشــاء وتطويــر مدينــة صناعيــة جديــدة لمجموعــة وانشــيانغ )Wanxiang( علــى أن تحمــل المدينــة اســم "مدينــة وانشــيانغ 
 RAND ( للطاقــة المبتكــرة"، وتبلــغ مــدة العقــد ســبع ســنوات )2017 – 2024(. وفــي عــام 2016، توجهــت المجموعــة إلــى مؤسســةWanxiang(
لطلــب المســاعدة فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة وتطويــر وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة لتصبــح بمثابــة مجمــع متكامــل لالبتــكار يقــوم علــى تقنيات 

الســيارات الذكيــة والصديقــة للبيئــة وذلــك مــن خــالل تطويــر بيــان المهمــة والتوصيــات والسياســات الداعمــة.

ــن.  ــدى المطوري ــات واألهــداف ل ــرز األولوي ــكار ضمــن أب ــر مجمعــات االبت ــح تطوي ــد أصب ــة، وق ــة التكنولوجي ــات المــدن الصناعي ــم مئ يحتضــن العال
وعليــه، فقــد حظيــت مجمعــات االبتــكار بقــدر كبيــر مــن التحليــل والدراســة وتحققــت معرفــة واســعة عــن السياســات والهيــاكل المعتمــدة فــي مثــل هــذه 
المجمعــات، ولكــن القليــل ُيعــرف عمــا إذا نجحــت تلــك السياســات أم ال. ولذلــك، تتمحــور الدراســات الحاليــة حــول تحديــد السياســات والهيــاكل التــي 
مــن شــأنها النجــاح فــي إنشــاء مجمــع ابتــكار متكامــل. ولهــذا الغــرض، ســعينا الســتنباط دروس مــن تجــارب عالميــة وفــي الوقــت نفســه فهــم المحتــوى 

المحلــي الــذي ســتعمل فيــه المدينــة.

ــا نوصــي بإعــداد بيــان يصــف األهــداف المرجــو  ــا لرؤيــة المجموعــة المرتبطــة بمدينــة وانشــيانغ )Wanxiang( للطاقــة المبتكــرة، فإنن أواًل، ودعًم
ــد العوامــل المســاهمة الالزمــة لتحقيــق تلــك األهــداف. ومــن خــالل دراســة مكثفــة وشــخصية  ــدأ هــذه الدراســة بتحدي ــا، تب تحقيقهــا مــن المدينــة. وثانًي
لموقعيــن – مجمــع ســيارات شــتوتغارت فــي ألمانيــا ومجمــع ســيارات آيتشــي فــي اليابــان – باإلضافــة إلــى االســتعانة بالــدروس المســتقاة مــن مــواد 
أكاديميــة متعلقــة بمجمعــات أخــرى، ســيتم ترتيــب تلــك العوامــل وتصنيفهــا إلــى عوامــل ناشــئة وأخــرى مســتدامة. بعــد ذلــك، نوصــي بالسياســات المناســبة 

لتطبيــق تلــك العوامــل. وأخيــًرا، نقــوم بتحديــد نتائــج لقيــاس ســير التقــدم فــي السياســات الموصــى بهــا.
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