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بادرت اململكة العربية ال�سعودية موؤخرًا مب�ساع 

والتقنية،  العلوم  يف  مكانتها  لتعزيز  جدية 

اأبرز  ومعاجلة  اإقت�سادية  نه�سة  وحتقيق 

الوطني،  ال�سعيد  على  تواجهها  التي  امل�ساكل 

هذه  وتنبع  اأبنائها.  معي�سة  مب�ستوى  رتقاء  والإ

الر�سيدة  القيادة  رغبة  عن  احلثيثة  اجلهود 

على  قائم  اإقت�ساد  من  باململكة  نتقال   للإ

بتكار  املوارد الطبيعية، اإىل اإقت�ساد يحركه الإ

تعكف  املعرفة  على  قائمة  �سناعات  من خلل 

�ستفادة من املواهب الب�سرية ال�سعودية  على الإ

اإن�ساء  اجلهود  هذه  وتت�سمن  وتطويرها. 

المقدمـــــــة

البحث  ُت�سرك موارد  بتكار  منظومة وطنية للإ

قت�سادية  الإ واملوؤ�س�سات  والتعليم  والتطوير 

باأ�سلوب اإ�سرتاتيجي من�سق وفعال.

فقد وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�سادر يف 1406 هـ مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية اإىل 

اللزمة  واخلطة  �سرتاتيجية  الإ وو�سع  والتقنية،  العلوم  لتطوير  الوطنية  ال�سيا�سة  »بـاقرتاح  القيـام 

قت�ساد والتخطيط يف جهود وا�سعة لر�سم  لتنفيذهـا«. وبناء عليه، بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة الإ

على  موافقته  الوزراء  جمل�س  اأ�سدر  هـ   14�� عام  ويف  والتقنية.  للعلوم  املدى  بعيدة  وطنية  خطة 

»ال�سيا�سة الوطنية ال�ساملة للعلوم والتقنية بعيدة املـدى للمملكـة«. وقد ر�سمت هذه ال�سيا�سة اخلطوط 

واجلامعات  املدينة  دور  حمددًة  اململكة،  يف  بتكار  والإ والتقنية  للعلوم  امل�ستقبلية  للوجهة  العري�سة 

والوزارات احلكومية واملجتمع عمومًا �سمن هذه اجلهود.

بتكار، التي انطوت على عدة مكونات  وقد اأدت هذه ال�سيا�سة اإىل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والإ

اململكة.  يف  احليوية  �سرتاتيجية  الإ التقنيات  تعزيز  اإىل  تطمح  برامج  اإن�ساء  اأبرزها  كان  ومراحل، 

رتقاء  الإ �ساأنها  من  وبرامج  خطط  لر�سم  الوطني  اجلهد  هذا  بنتائج  موجزًا  التقرير  هذا  ويقدم 

العديد من  م�ساركة  انطوى هذا اجلهد على  وقد  �سرتاتيجية.  الإ التقنيات  اململكة يف هذه  مب�ستوى 

اخلرباء وامل�سوؤولني من اجلهات املعنية بهذه التقنيات من القطاع ال�سناعي واحلكومي واجلامعات 

واملعاهد البحثية امل�ستقلة.
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المقدمـــــــة

بتكار الوطنية  �سرتاتيجية ومنظومة الإ بداية، يعر�س التقرير بع�س املعلومات عن هذه التقنيات الإ

الفعالة، لينتقل بعد ذلك اإىل عر�س الو�سع الراهن للعلوم والتقنية يف اململكة، وروؤى اململكة بالن�سبة 

�سرتاتيجية،  الإ التقنيات  لهذه  التخطيط  مرحلة  التقرير  ي�ستعر�س  ثم  بتكار.  والإ والتقنية  للعلوم 

التي  والفيزياء  الريا�سيات  اإىل جمالت  �سافة  بالإ تقنية  ع�سرة  بالإحدى  موجزًا اخلطط اخلا�سة 

بتكار اللزمة  تخدم تلك التقنيات. اأخريًا، يتناول التقرير اأولويات حت�سني اأوجه املنظومة الوطنية للإ

�سرتاتيجية. لتحقيق النجاح يف هذه التقنيات الإ
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بتكار الوطنية منظومة الإ

اإقت�سادها،  م�سادر  تنويع  اإىل  اململكة  ت�سعى 

املوارد  على  اإعتمادها  من  تقل�س  بحيث 

الطبيعية بتطوير �سناعات قائمة على املعرفة، 

مر الذي ي�ستوجب منها الرتكيز على العلوم  الأ

بتكار. فمنذ 1950، لحظ العلماء  والتقنية والإ

اإىل  كبري  ب�سكل  يعود  قت�سادي  الإ النمو  اأن 

بتكار. عوامل متعلقة بالتطور التقني والإ

�سياق الخطط

بتكار باأنه عملية ت�سفر عن اأ�ساليب جديدة لتعزيز القيمة العائدة على امل�ستهلك واملُنتج  وُيعرف الإ

واملجتمع، مثل منتجات اأو عمليات اأو خدمات جديدة. ورغم كون العلوم والتقنية عن�سرًا هامًا من 

اأوجهًا  اأن  والتقنية، ذلك  العلوم  اإىل  بال�سرورة  دومًا  ي�ستند  ل  بتكاري  الإ الن�ساط  اأن  اإىل  بتكار،  الإ

اخلدمات.  لتقدمي  جديدة  �سبل  باإيجاد  اأو  التجارية  �ساليب  الأ بتح�سني  تتحقق  بتكار  الإ من  كثرية 

ي�ستدعي وجود منظومة كاملة من  واإمنا  والتطوير،  البحث  اإجراء  يتطلب فقط  التقني ل  بتكار  فالإ

بتكار تعتمد على قوة  املوؤ�س�سات وال�سيا�سات امل�ساندة لهذا الن�ساط. ذلك اأن قدرة اأي جمتمع على الإ

وتوا�سل العديد من املوؤ�س�سات، وفعالية خمتلف ال�سيا�سات.

بتكار  بتكار الوطنية« هو جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سيا�سات التي توؤدي اإىل الإ واملق�سود »مبنظومة الإ

 .ووجود منظومة اإبتكار وطنية فعالة ي�سكل عامًل �سروريًا حلفاظ 
4��1

الفعال على ال�سعيد الوطني

بتكار الوطنية على  بتكار. وي�سدد نهج اأنظمة الإ قت�سادي امل�ستدام القائم على الإ مم على منوها الإ الأ

بتكار. ويف حني تكون  اأهمية اإنتقال املعرفة والتقنية بني املجتمع واملوؤ�س�سات وال�سركات يف عملية الإ

ال�سركات اخلا�سة م�سوؤولة عن حتويل معظم املنتجات واخلدمات اجلديدة اإىل تطبيقات وتتجريها 

اأموال من  وروؤو�س  واأفراد  اأ�سواق ومعارف  اإىل  النفاذ  اإىل  الوقت ذاته  فاإنها حتتاج يف  ال�سوق،   يف 

اأهم  ومن  همية.  الأ بالغة  م�سوؤولية  واجلامعات  احلكومية  الهيئات  ل  يحمِّ مما  اخلارجي،  املحيط 

مكونات هذه املنظومة:

الهجرة/ �سيا�سات  الدرا�سية،  املراحل  التعليم يف جميع  م�ستوى  ذلك  الب�سرية، مبا يف  املوارد  	

الزيارة اخلا�سة باململكة، نظم الرواتب والتعوي�سات وبرامج التدريب.

1	Nelson,	Richard	R.,	ed.	National	Innovation	Systems:	A	Comparative	Analysis.	Oxford:	Oxford	University	Press.		1993.
2	Edquist,	Charles,	Ed.	Systems	of	Innovation:	Technologies,	Institutions,	and	Organizations.	London:	Pinter.	1997.
3	Shariffadeen,	Tengku	Mohd	Azzman	and	Mahendhiran	Nair.		Innovation,	National	Innovation
Ecosystem	(NIE)	and	Competitiveness.	Presentation	at	Kingdom	of	Saudi	Arabia	Innovation	Ecosystem	Initiation	Workshop	Riyadh,	30th	April	to	2nd	May	2008.	
4	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development.		National	Innovation	Systems.	Paris.	1997.
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�سياق الخطط

الوطنية  املتطلبات  على  وتركيزه  البحث  ن�ساط  وم�ستوى  حجم  ذلك  يف  مبا  والتطوير،  البحث  	

وال�سناعية.

يوفران  و  عمال،  الأ رواد  ي�سجعان  اللذان  والتدريب  الثقافة  ذلك  يف  مبا  عمال،  الأ ريادة  مناخ  	

الربامج التي تدعم ال�سركات النا�سئة.

واخلدمات  والعمليات  املنتجات  يطلبون  الذين  العملء  وجود  ذلك  يف  مبا  ال�سوق،  ظروف  	

املبتكرة.

الظروف املالية، ل�سيما توفر راأ�س املال املخاطر. 	

ال�سيا�سات املتبعة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بحماية حقوق امللكية الفكرية والتجارة وال�سرائب  	

نظمة التجارية والبيئية. وغريها من الأ

لدعم  اللزمة  واملعلومات  والطاقة  النقل  و�سبكات  والتطوير  البحث  مرافق  التحتية-  البنية  	

ال�سركات املبتكرة.

�سواق  التوا�سل املعريف الذي ي�سمح بتعاون اخلرباء التقنيني مع القطاع ال�سناعي واجلامعات والأ 	

املالية.

بتكار، ذلك اأن اأي موطن �سعف جدي  وتوؤثر جميع هذه العوامل اإىل حد بعيد على قدرة املجتمع على الإ

�سارة هنا اإىل اأهمية املوارد الب�سرية،  بتكار. وجتدر الإ يف اأي من هذه العنا�سر ي�سكل عائقًا اأمام الإ

فراد هم املبتكرون واأ�سحاب املهارات الذين يحتاجهم كل عن�سر من عنا�سر املنظومة. ن الأ لأ

خر منها  �سرتاتيجيات الوطنية، يف حني ُيعالج البع�س الأ ومن هذه العنا�سر ما تتناوله ال�سيا�سات والإ

قليمي، اأو على م�ستوى كل �سناعة على حدة. ويبني ال�سكل 1 تداخل اجلوانب الوطنية  على ال�سعيد الإ

بتكار. قليمية والقطاعية ملنظومة الإ والإ
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�سياق الخطط

بتكار ال�سكل 1: تداخل اجل�انب ال�طنية والقليمية والقطاعية ملنظ�مة الإ

الوطنية

االقليميةالقطاعية

�سيا�سة امللكية الفكرية

التعليم العايل

�سا�سية البح�ث الأ

برامج البحث والتط�ير ال�طنية

اأنظمة التجارة

اخلطط التقنية

طلب ال�س�ق
التجمعات ال�سناعية

احلدائق التقنية

حدائق العل�م

التعليم العام

مراكز اجلامعات

التدريب

احلا�سنات

تعيق  اأو  تعزز  التي  وال�سيا�سات  الربامج  على  تركز  ال�طنية:  نظمة  الأ

والتمويل  وال�سرائب،  الب�سرية،  واملوارد  والتجارة،  والتطوير،  البحث 

والبنية التحتية والقوانني.

قليمية  قليمية: تركز على املجوعات ال�سناعية وال�سبكات الإ نظمة الإ الأ

قليمية  من اجلامعات وال�سركات واملختربات، والتمويل، والبنية التحتية الإ

)حدائق وحا�سنات العلوم(.

واملنظمات  واخلطط  والربامج  �سواق  بالأ تهتم  القطاعية:  نظمة  الأ

اخلا�سة بال�سناعة.

راأ�س املال اجلري
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�سياق الخطط

بتكار إدارة العل�م والتقنية والإ مت�يل وا

منظومات  تطوير  يف  جوهري  دور  العامل  اأرجاء  خمتلف  يف  للحكومات 

�سا�سي يف متويل  بتكار يف دولهم. فاحلكومات الوطنية ت�سطلع بالدور الأ الإ

الربامج وال�سيا�سات التي تنطوي على منظومات ابتكار وطنية. كما اأنها 

قليمية والقطاعية، ذلك اأن توليد املعرفة  نظمة الإ كثريًا ما تقوم بدعم الأ

ي�سمل  واإمنا  فح�سب،  وال�سركات  فراد  الأ على  بالنفع  يعود  ل  والتعليم 

مبنافعه املجتمع باأ�سره.

وللحكومات دور جوهري يف دعم البحث والتطوير. ففي اإقت�سادات ال�سوق، 

يحظى البحث والتطوير بدعم القطاعني احلكومي واخلا�س، بحيث تعتمد 

ن�سبة  متويل كل منهما على طبيعة ال�سركات وعلى اأ�سلوب احلكومة يف كل 

 %40 اإىل   �0 دولة. ويف معظم الدول املتقدمة، ت�ساهم احلكومة بحوايل 

من اإجمايل متويل البحث والتطوير، يف حني يقدر معدل منظمة التعاون 

احلكومات  تقدم  كما   .
5

باملئة   �0 بـ  �ستثمار  الإ من  والتنمية  قت�سادي  الإ

تو�سيع  على  ال�سركات  لت�سجيع  احلوافز  من  وغريها  ال�سريبية  احلوافز 

ن�ساط البحث والتطوير.

منها  كثرية،  لغايات  والتطوير  البحث  ن�ساط  تدعم احلكومات  ما  وعادة 

الدفاع  جمالت  لتعزيز  منها  �سعيًا  قت�سادية،  والإ ال�سناعية  التنمية 

ويختلف  غرا�س.  الأ من  وغريها  والزراعة  والطاقة  والف�ساء  وال�سحة 

الق�سط الذي يحظى به كل من هذه القطاعات باختلف اأولويات كل دولة. 

وال�سحة  للدفاع  اأكرب  ن�سبة  تخ�س�س  املتحدة  الوليات  اأن  لوحظ  وقد 

اأما كوريا  الطاقة.  اأكرث على  اليابان  يركز  والتطوير، يف حني  البحث  يف 

تقوم  .  وعادة ما 
6

ول الأ باملقام  ال�سناعية  التنمية  اجلنوبية فت�ستثمر يف 

قت�ساد املتنوع ، مثل الوليات املتحدة، بدعم البحث  الدول الكبرية ذات الإ

�سغر،  الأ الدول  توجه  التقنيةـ يف حني  املجالت  العديد من  والتطوير يف 

ل�سيما تلك التي ت�سبو لتنمية �سناعة حمددة، اإ�ستثماراتها للتقنيات ذات 

كرب ل�سناعاتها الراهنة وامل�ستقبلية. ولوية الأ الأ

مريكي الوطني للعلوم. بيانات من املجل�س الأ
  5

	Data	from	U.S.	National	Science	Board.		Science	and	Engineering	Indicators	–	2008.	Chapter	4.	“Research	and	Development	Trends	and	International	Linkages.”	2008.		
Japan	and	Russia	are	outliers,	with	their	governments	funding	18%	and	62%	of	R&D,	respectively.

6	Data	from	U.S.	National	Science	Board.		Science	and	Engineering	Indicators	–	2008.	Chapter	4.	“Research	and	Development	Trends	and	International	Linkages.”	2008.	
p.	450-.	

بتكار ومنظ�مة البتكار  اخلطة ال�طنية للعل�م والتقنية والإ

بتكار 8 مكونات تتناول خمتلف  تت�سمن اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والإ

بتكار. وتت�سمن اخلطة املبينة يف ال�سكل �: اأوجه املنظومة ال�سعودية للإ

�سرتاتيجية واملتقدمة التقنيات الإ 	

قدرات البحث العلمي والتطوير التقني 	

نقل وتوطني وتطوير التقنية 	

العلوم والتقنية واملجتمع  	

املوارد الب�سرية العلمية والتقنية  	

تنويع وتعزيز م�سادر الدعم املايل  	

اأنظمة العلوم والتقنية والبتكار 	

الهياكل املوؤ�س�سية للعلوم والتقنية والبتكار  	
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�سياق الخطط

ال�سكل 2: خطة العل�م والتقنية

للعل�م  ال�طنية  اخلطة  مك�نات  اإحدى  �سرتاتيجية:  الإ التقنيات 

والتقنية والبتكار

من هذا املنطلق، حددت اخلطة اأحدى ع�سرة تقنية اإ�سرتاتيجية اأ�سا�سية 

حدى  التخطيط للإ املدينة مبادرة  امل�ستقبلية. وقد قادت   اململكة  لتنمية 

�سيا�سة  وتنفيذ  والتن�سيق  التخطيط  عن  م�سوؤوليتها  �سمن  تقنية  ع�سرة 

حد ع�سر جماًل التي مت حتديدها  العلوم والتقنية يف اململكة. وف�سًل عن الأ

بتكار، فقد ُو�سعت خطة  اأثناء اإعداد اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والإ

عنا�سر  يلي  وفيما  امل�ستهدفة.  التقنيات  يعزز  مبا  والفيزياء  للريا�سيات 

ولوية: ثنى ع�سر جماًل ذات الأ اخلطط للإ

املياه.  	

البرتول والغاز. 	

البرتوكيمائيات.  	

التقنية املتناهية ال�سغر.  	

التقنية احليوية والهند�سة الوراثية. 	

تقنية املعلومات.  	

ت�سالت وال�سوئيات.  لكرتونيات والإ الإ 	

الف�ساء والطريان.  	

الطاقة.  	

املواد املتقدمة.  	

البيئة. 	

الريا�سيات والفيزياء. 	

التقنيات 

ال�سرتاتيجية

امل�ارد الب�سرية 

العلمية والتقنية
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�سياق الخطط

�سرتاتيجية امللخ�سة متثل اآلية  �سارة اإىل كون خطط التقنيات الإ وجتدر الإ

تن�سيق رئي�سية لت�سافر جهود ال�سناعة واجلامعات  واجلهات احلكومية 

بحاث والتطوير. وحتدد كل خطة اجلهات املعنية وامل�ستفيدين  وبرامج الأ

الفنية  ولويات  الأ حتدد  كما  �سرتاتيجية،  الإ التقنية  تلك  من  اململكة  يف 

وتر�سم  املجالت،  هذه  يف  اململكة  و�سع  وتدر�س  التقنية،  لهذه  للمملكة 

برناجمًا وطنيًا لتحقيق املتطلبات وتعزيز م�ستوى اململكة يف هذه التقنية. 

وتعر�س هذه الوثيقة الطريقة املتبعة لو�سع هذه اخلطط، موجزة كل خطة 

من هذه اخلطط وحمددة املتطلبات والتحديات التي تواجه اململكة والتي 

ات�سحت من خلل هذه العملية.

بتكار يف اململكة  م�صتوى  العلوم والتقنية واالإ

اململكة  مل�ستوى  دقيق  فهم  اإىل  والتقنية  العلوم  خطط  ت�ستند  اأن  ينبغي 

عددًا  التقرير  من  التايل  الق�سم  ويعر�س  والتقنية.  العلوم  يف  الراهن 

من املوؤ�سرات على م�ستوى اململكة يف جمال العلوم والتقنية ا�ستنادًا اإىل 

املعلومات املتوفرة عن الن�سر وبراءات الإخرتاع.

نظرة عامة على امل�ؤ�سرات العلمية

والتقنية  العلوم  جمال  يف  بارزًا  دورًا  للمملكة  فاإن   ،1 اجلدول  يبني  كما 

  .
7

العاملي ال�سعيد  اأن دورها حمدود على  اإل  و�سط،  الأ ال�سرق  يف منطقة 

بني 1996 و �006، قام الباحثون من اململكة بن�سر �0700 مادة يف عدد 

ربعني  والأ الثامنة  املرتبة  اململكة يف  نفت  �سُ وقد   .
8

املختلفة املجالت  من 

اإجمايل املواد املن�سورة، يف حني احتلت املرتبة  بني دول العامل من حيث 

و�سط. كما احتل الباحثون من  اململكة  الرابعة بني دول منطقة ال�سرق الأ

املرتبة احلادية واخلم�سني على ال�سعيد الدويل والثالثة على �سعيد ال�سرق 

وتاأتي اململكة يف طليعة 
9

.h-index )و�سط من حيث موؤ�سر  )اأثر الن�سر الأ

الإخرتاع  براءات  عدد  حيث  من  التقني  التطور  يف  و�سط  الأ ال�سرق  دول 

مريكي، حيث  امل�سجلة لدى مكتب براءات الإخرتاع والعلمات التجارية الأ

العربية  الدولة  لتكون  و�006،   1996 بني  اإخرتاع  براءة   164 لها  �ُسجلت 

 .
10

الرائدة يف منطقتها

قليميالرتتيب الدويلالقيمةامل�ؤ�سر الرتتيب الإ

�0700484املواد املن�سورة

�6751اأثر الن�سر

��1644براءات الإخرتاع

ال�سعودية و�سورية  العربية  الفل�سطينية، وقطر، واململكة  را�سي  ردن، والكويت، ولبنان، وعمان، والأ واإ�سرائيل، والأ واإيران، والعراق،  : البحرين، وم�سر،  اإىل  و�سط« ي�سري  غرا�س هذه الدرا�سة، فاإن »ال�سرق الأ  لأ
7

مارات العربية املتحدة واليمن. والإ

 جميع البيانات املذكورة يف هذه الدرا�سة م�ستقاة من �سكوبو�س، وهي قاعدة  بيانات مللخ�سات وتعداد املقالت املحكمة، ما ل يذكر خلف ذلك.
8

قل لكل درا�سة من قبل درا�سات اأخرى م�ساويًا لـ 10. h-index9 موؤ�سر يقي�س حجم واأثر  الن�سر. فيكون موؤ�سر دولة قامت بن�سر 10 درا�سات ذكرت 10 مرات على الأ

 البيانات اخلا�سة برباءات الإخرتاع واردة من فريق ر�سد الرباءات التقنية يف مكتب الوليات املتحدة لرباءات الإخرتاع والعلمات التجارية. و ين�سب فريق الر�سد براءة الإخرتاع لدولة ما فقط اإذا كان ا�سم اأول 
10

خمرتع م�سجل على براءة الإخرتاع من هذه الدولة.

(Sources:		SCImago.	(2007).	SJR	—	SCImago	Journal	&	Country	Rank	(publications),	Delphion	(Patents

اجلدول 1: م�ست�ى اململكة يف العل�م والتقنية يف م�ؤ�سرات الن�سر وبراءات الخرتاع امل�ثقة دولياً
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الإخرتاع،  وبراءات  الن�سر  ن�ساط  حيث  من  اململكة  و�سع   � ال�سكل  يبني 

ومنطقة  والظهران-الدمام-اخلرب،  الريا�س،  منطقة  ا�ستئثار  ويلحظ 

جدة بهذا الن�ساط.

ال�سكل 3: خريطة اململكة مل�ؤ�سرات العل�م

Legend

Key Indicator Range

Publications 1	-	5434

USPTO	Utility	Patent	Grants 1	-	88

Data	Sources:		ISI	Web	of	Science	(Publications),	Delphion	(Patents)

 يو�سح ال�سكل البياين 4 اأن ن�ساط الن�سر يف اململكة بقي ثابتًا ن�سبيًا بني 

قليمي. وقد  1996 و�006، واأن وتريته كانت اأقل من وترية النمو العاملي والإ

1996 اإىل  0.16%  يف  تراجع ن�سيب اململكة من نتاج الن�سر العاملي من 

�0.1% يف �006.  ويبني ال�سكل 5 اأن هذا الإجتاه هو اأكرث و�سوحًا على 

قليمي، اإذ تراجع ن�سيب اململكة من نتاج الن�سر من %11.04  ال�سعيد الإ

يف  وا�سحة  زيادة  وم�سر  واإ�سرائيل  اإيران  من  كل  وت�سهد   .%6.�8 اإىل 

ن�ساط الن�سر. من هنا يت�سح اأن منو ن�ساط الن�سر يف هذه البلدان الثلثة، 

اإىل جانب ركود ن�ساط الن�سر يف اململكة، يف�سران تراجع ن�سيب اململكة 

من نتاج الن�سر العاملي.
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م�ؤ�سرات البحث العلمي يف

اململكة العربية ال�سع�دية يف املدة ما بني )2000 - 2006 م(
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ال�سكل 4: الن�سر العلمي للملكة كن�سبة للعامل واملنطقة يف املدة ما بني )2002 - 2006 م(

ن�سبة للمنطقةن�سبة للعامل

و�سط يف املدة ما بني )2002 - 2006 م( ال�سكل 5: الن�سر العلمي ملنطقة ال�سرق الأ

ة
ر
�

�س
ن
مل
 ا

د
�ا

مل
 ا

د
دا

ع
أ ا

م�سر

اإيران

اإ�سرائيل

ردن الأ

الكويت

اململكة العربية ال�سعودية



�سرتاتيجية     موجز اخلطة الوطنية لربن�مج التقني�ت الإ

14

املجالت البحثية يف اململكة

يف  كان  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ن�سر  ما  معظم  اأن   � اجلدول  يبني 

حياء  جمال الطب، يليه جمال الهند�سة والكيمياء والكيمياء احليوية/الأ

. كما يبني اجلدول � موؤ�سر الن�ساط، وهو م�ستوى ن�ساط الن�سر 
11

اجلزيئية

. فحني تكون قيمة موؤ�سر 
1�

يف جمال ما يف اململكة قيا�سًا باملجموع العاملي

الن�ساط اأكرب من 1، يكون ن�ساط الن�سر اخلا�س بهذا املجال، كن�سبة من 

اإذا  اأما  العامل.  دول  بقية  يف  منه  اململكة  يف  اأكرب  الن�سر  ن�ساط  اإجمايل 

كانت قيمة املوؤ�سر اأقل من 1، فاإن ن�ساط الن�سر يف هذا املجال يكون اأقل 

اأن املجالت التي كان ن�ساط الن�سر فيها  من املعدل العاملي. ويت�سح هنا 

عاليًا يف اململكة، مبوؤ�سر ن�ساط يتجاوز 1، تت�سمن الطاقة، والريا�سيات 

وعلوم ال�سيدلة والطب والهند�سة الكيميائية.

اجلدول 2: جمالت الن�سر العلمية يف اململكة يف املدة ما بني )1996 - 2006 م(

�ست�ساري لقاعدة بيانات  �سكوبو�س، وهي جلنة مكونة من باحثني واأمناء مكاتب من خمتلف املجالت العلمية، �7 جماًل علميًا لل�ستخدام يف قاعدة �سكوبو�س. وقد انطلقت هذه الدرا�سة من هذه  يحدد املجل�س الإ
11

املجالت.

قت�سادية، اإل اأنه بات ي�ستخدم بعد ذلك  موؤ�سر الن�ساط هو ح�سة اململكة من ن�ساط الن�سر يف جمال مقابل ح�سة هذا املجال من اإجمايل ن�ساط الن�سر العاملي. ورغم اأن هذا املوؤ�سر ا�ستخدم اأ�سًل يف الدرا�سات الإ
1�

كموؤ�سر للعلوم يف الدرا�سات. ارجع اإىل : 

Frame,	J.	D.	(1977),	Mainstream	research	in	Latin	America	and	the	Caribbean,	Interciencia,	2	:	143–148	and	Schubert,	A.,	Glänzel,	W.	and,	Braun,	T.	(1989)	World	flash	
on	basic	research:	Scientometric	datafiles.	A	Comprehensive	set	of	indicators	on	2649	journals	and	96	countries	in	all	major	science	fields	and	subfields,	1981–1985,	
Scientometrics,	16	(1-	6),	3	-	478.

عدد امل�اد املن�س�رةاملجال

ن�سبة م�اد اململكة 

املن�س�رة من هذا 

املجال

ن�سبة هذا املجال 

من امل�اد املن�س�رة 

عاملياً

م�ؤ�سر الن�ساط

�9.401.�6%40.10%8�00الطب

15.441.06%�16.4%��40الهند�سة

7.�11.17%�8.4%1746الكيمياء

حياء اجلزيئية 1�.1�0.66%7.96%1648الكيمياء احليوية، والعلوم الوراثية والأ

�10.6�0.6%6.71%1�90الفيزياء وعلم الفلك

��51.7.�%5.76%�119الريا�سيات

7.050.80%5.66%1171علم املواد

��.4.��1%�5.6%�116الهند�سة الكيميائية

801.46.�%5.55%1148علم ال�سيدلة ، علم ال�سموم والعلوم ال�سيدلنية

6.740.79%5.�4%1105العلوم الزراعية واحليوية

1.79�.84%5.07%1050الطاقة

4.171.04%��.4%894علم احلا�سوب

941.07.�%4.�1%�87علم البيئة

ر�س والكواكب 4.�70.86%76.�%778علوم الأ

حياء الدقيقة 570.77.�%76.�%571علم املناعة والأ

ع�ساب 990.68.�%04.�%��4علم الأ

بحاث لبيانات �سكوبو�س و اإ�س �سي اإمياجو امل�سدر: درا�سة معهد �ستانفورد الدويل للأ

�سياق الخطط



�سرتاتيجية      موجز اخلطة الوطنية لربن�مج التقني�ت الإ
15

براءات  مكتب  يف  للمملكة  املن�سوبة  الإخرتاع  براءات   � اجلدول  يبني 

مريكي ح�سب ت�سنيف الإخرتاع، وذلك يف الفئات التي �سجلت  الإخرتاع الأ

براءات  �سجلت  ما  اأكرث  اململكة  اأن  ويتبني  فاأكرث.  براءات   4 اململكة  فيها 

التي  خرى  الكيمياء والبرتوكيميائيات. ومن املجالت الأ اخرتاع يف فئتي 

لكرتونيات، وعلوم ال�سحة واحلياة والنقل  �سجلت فيها براءات اإخرتاع: الإ

ت�سالت. والإ

خرتاع  فئة مكتب براءات الإ

مريكي والعالمات التجارية الأ
�سم خرتاعالإ عدد براءات الإ

16طفايات احلريق169

�1املواد احلفازة�50

10الراتنجات ال�سطناعية5�0

6التربيد�6

ختبار�7 6القيا�س والإ

5البواخر114

5معاجلة البيانات�70

4املخزون من املواد اأو املواد املتنوعة4�8

ر�س405 4الهند�سة الهيدروليكية وهند�سة الأ

4��

جهزة الكيميائية وعمليات التطهري واإزالة رائحة و  الأ

التعقيم واحلفاظ على املواد

4

التعاون الدويل

اململكة  يف  البحوث  اإجراء  يف  ومتناميًا  هامًا  دورًا  الدويل  التعاون  يلعب 

البحوث  من   %�0 حوايل  اأن  ذلك  العامل،  حول  ومن  ال�سعودية  العربية 

مع  التعاون  نتيجة  كانت  و�006   1996 بني  للمملكة  املن�سوبة  املن�سورة 

باحثني من دول اأخرى. ورغم الرتاجع الوا�سح يف الن�ساط التعاوين بني 

عامي �000 و��00، اإل اأن ن�ساط التعاون الدويل يتنامى بوترية �سريعة. 

نتيجة  هي  اململكة  املن�سورة يف  املواد  من    %40 فاإن  الراهن،  الوقت  ويف 

واأمريكا  م�سر  اأن   5 ال�سكل  ويبني  اململكة.  خارج  من  موؤلفني  مع  لتعاون 

ال�سمالية )الوليات املتحدة وكندا( واأوروبا )اململكة املتحدة واأملانيا( هي 

من اأكرث الدول املتعاونة مع اململكة يف الن�سر.

Source:		Delphion

Note:	This	table	shows	only	classes	with	4	or	more	patents	between	1996	and	2006.

�سياق الخطط

اجلدول 3: براءات الخرتاع امل�سجلة ح�سب ت�سنيف الخرتاع للملكة العربية ال�سع�دية يف املدة ما بني )1996 - 2006 م(
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Source:		SRI	International	analysis	of	ISI	Web	of	Science	data,	20002006-

ال�سكل 5: �سركاء اململكة يف التعاون الدويل على الن�سر يف العل�م

ن�سبة  وتنامي  الدولية،  علقاتها  تنوع  اململكة  لدى  التعاون  منط  ويبني 

نحو  عامليًا  توجهًا  يعك�س  مبا  قليميني،  الإ ال�سركاء  مع  التعاوين  الن�ساط 

اجلدول  ويبني   
1�

بحثية. اإقليمية  حماور  وظهور  لمركزية  تعاون  �سبكات 

للمملكة من  كرب  الأ التعاوين  ال�سريك  لزالت هي  املتحدة  الوليات  اأن   4

حيث الن�سر العلمي، رغم تراجع ن�سبة الوليات املتحدة من املواد املن�سورة 

بالتعاون مع اململكة منذ عام �000 من �4% اإىل �4.9%، يف الوقت الذي 

ازداد فيه تعاون اململكة مع �سركاء اإقليميني مثل م�سر وباك�ستان والهند 

واجلزائر.

13“Mapping	Global	 Science	Using	 International	Co-Authorships:	A	Comparison	of	1990	and	2000,”	with	Loet	 Leydesdorff,	 International	 Journal	of	Technology	and	

Globalization,	Vol.	3,	2005.

�سياق الخطط

اأعداد امل�اد املن�س�رة

اأوروبا

اأمريكا ال�صمالية

اأمريكا الو�صطى

اأمريكا اجلنوبية
اأفريقيا

اأ�صرتاليا

اآ�صـيــا

و�صط ال�صرق االأ
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اجلدول 4: ن�سبة امل�اد ال�سع�دية املن�س�رة بالتعاون مع م�ؤلفني دوليني يف عام 2000 و2003 و2007

من هنا يت�سح اأن للمملكة ح�سورًا يف عدد من جمالت العلوم والتقنية، 

وكما اأنها تتمتع بعدد من املزايا، واأنها تقف على قدم امل�ساواة مع العديد 

من دول املنطقة. اإل اأنها بعيدة امل�ستوى عن طليعة دول العامل يف العلوم 

خرية على م�ستوى غريها  والتقنية، ومل يكن ن�ساط الن�سر يف ال�سنوات الأ

جذرية  تغيريات  اإدخال  اإىل  بحاجة  اململكة  فاإن  لذا،  املنطقة.  دول  من 

بتكار. لتحقيق غاياتها يف العلوم والتقنية والإ

بتكار يف اململكة الروؤية امل�صتقبلية للإ

وبلوغ  املعرفة  القائمة على  قت�سادات  الإ اللحاق بركب  اإىل  اململكة  تطمح 

طليعة دول العامل يف العلوم والتقنية. ويبني ال�سكل 6 ت�سورًا لتحقيق هذه 

الروؤية. فعلى املدى القريب، يجب اأن تر�سي اململكة البنية التحتية اللزمة 

هذه  قاعدة  �ستكون  التي  واملوؤ�س�سات  وال�سيا�سات  واملعدات  فراد  الأ من 

قت�سادية. اأما على املدى القريب، ف�ستحتاج اململكة اإىل زيادة  النه�سة الإ

اإ�ستثماراتها يف العلوم والتقنية، لتكون دولة رائدة بني اأمم املنطقة واآ�سيا. 

اأبنائها يف  اأكرب من  ن�سبة  اإ�سراك  هداف ميلي على اململكة  وبلوغ هذه الأ

العلوم والتقنية، وتعزيز فعالية موؤ�س�ساتها العلمية والتقنية.

 

200020032007الدولة

�4.9%�7.0%�4.0%الوليات املتحدة

�.��%�0.5%17.6%م�سر

1�.5%14.5%19.9%اململكة املتحدة

9.4%9.9%8.8%كندا

�.5%4.�%�.�%باك�ستان

4.4%�.4%�.1%اأملانيا

4.1%6.�%1.8%الهند

�.�%�.1%�.0%اجلزائر

0.�%8.�%�.�%اإيطاليا

ردن 0.�%0.8%�.1%الأ

�سياق الخطط
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ال�سكل 6: روؤية اململكة مل�قعها يف نهاية خططها اخلم�سية حتى عام 2025 م

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Economy and Planning

ال�صيا�صية الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

يف م�صاف املجتمعات واالقت�صاديات القائمة على 

املعرفة بحلول 2025 م.

ت�ستهدف اإىل حتول اململكة اإىل جمتمع واقت�ساد قائم على املعرفة ويف 

م�ساف الدول ال�سناعية املتقدمة بحلول عام �0�5 م.

�سيوية يف العلوم التقنية والبتكار  اأن تكون اململكة يف طليعة الدول الأ

بحلول عام �0�0 م.

اأن تكون اململكة يف طليعة دول املنطقة يف العلوم والتقنية والبتكار 

بحلول عام �015 م.

�سا�سية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية  ا�ستكمال البنية الأ

والبتكار بحلول عام �010 م.

اخلطة اخلم�سية الرابعة

اخلطة اخلم�سية الثالثة

اخلطة اخلم�سية الثانية

وىل اخلطة اخلم�سية الأ

اململكة العربية ال�صعودية

للتحقيق،  قابلة  اأنها  اإل  الروؤية،  هذه  تت�سمنها  التي  التحديات  ورغم 

�ستثمار  ل�سيما واأن اخلالق عز وجل اأنعم على اململكة باملوارد اللزمة للإ

همية  الأ من  اأن  اإل  والتطوير.  البحث  ويف  التحتية  البنية  ويف  فراد  الأ يف 

الروؤية  هذه  حتقيق  �سيتطلب  و  فعال.  ب�سكل  املوارد  هذه  توجيه  مبكان 

باحثني  يولد  لكي  وتدريبه  والريا�سيات  العلوم  �سعبها  تعليم  اململكة  من 

يف  اإ�ستثماراتها  تعظيم  منها  �سيتطلب  كما  للتقنية.  وروادًا  ومبتكرين 

بيئة  ت�سكل  التي  املوؤ�س�سات  واإن�ساء  ال�سيا�سات  ور�سم  والتطوير،  البحث 

جهودها  اململكة  توجيه  �سرورة  اإىل  �سارة  الإ وجتدر  بتكار.  للإ منا�سبة 

�سرتاتيجية اإىل املجالت التقنية التي تعظم فيها فر�س جناح اململكة،  الإ

فكار اجلديرين بذلك. فراد والأ ومتويل الأ

�سياق الخطط
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با�سرت مدنية امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

بالتخطيط  والتخطيط  القت�ساد  ووزارة 

بتفوي�س  �سرتاتيجية  الإ التقنيات  من  لكل 

من  جمال  بكل  اخلا�سة  واملوارد  امل�سوؤوليات 

دارة  الإ من  م�سوؤول  اأو  معهد  لرئي�س  املجالت 

فريدة  املبادرة  هذه  ولكون  املدينة.  يف  العليا 

من نوعها وجديدة على اململكة، فمن املتوقع اأن 

الكثري  على  التخطيط  من  ول  الأ العام  ينطوي 

العملية. وقد  والدرو�س  التجارب اجلديدة  من 

يف  خمتلف  نهج  باتخاذ  برنامج  لكل  �ُسمح 

عنا�سر  يحدد  اإطار  �سمن  التخطيط،  عملية 

اجلهات  م�ساركة  وي�سمن  اخلطة  خمرجات 

املعنية ب�سكل كبري.

�سرتاتيجية التخطيط للتقنيات  الإ

وقد ت�سمنت كل خطة معلومات عن متطلبات وم�ستوى اململكة يف التقنية، وعن دور موؤ�س�سات البحث 

خرى وعن مواطن القوة وال�سعف والفر�س والتحديات اخلا�سة باململكة بالن�سبة  والتطوير الدولية الأ

للتقنية. كما حددت اخلطط الروؤية والقيم والهدف اخلا�س بكل برنامج تقنية اإىل جانب الغايات 

داء وغريها من  الأ التقنيات وغريها من مكونات كل برنامج. كما حددت الربامج موؤ�سرات  واأبرز 

خرى. عوامل النجاح الأ

و مل تو�سع هذه اخلطط لتكون اأهدافًا يف حد ذاتها، واإمنا ت�سكل هذه اخلطط مرحلة من مراحل 

البدء باإيجاد روابط التوا�سل والتعاون يف جمتمع العلوم والتقنية ال�سعودي، مبا فيه من جهات متويل 

ومعاهد البحث والتطوير والقطاع ال�سناعي وغري ذلك من اجلهات املعنية بالتقنية وم�ستخدميها. 

وكانت النتيجة املتوقعة هي خطة خم�سية قابلة للتطوير والتعديل مع الزمن.

وقد قام كل برنامج بتحديد اأبرز اجلهات املعنية به، قبل عقد حلقة اأو �سل�سة من حلقات العمل لتعيني 

املجالت التقنية واملوارد وال�سيا�سات اللزمة لكي حتقق اململكة النجاح يف هذه التقنية. وقد خل�ست 

ولويات من التقنيات واإىل العوائق التي قد حتول دون جناح هذه اجلهود،  حلقات العمل اإىل قوائم بالأ

مثل املوارد الب�سرية اأو ال�سيا�سات التي تعيق ن�ساط البحث.

كما ت�سمنت الربامج ر�سم خطة مبدئية متت مراجعتها مع اأبرز اجلهات املعنية قبل و�سع اخلطط 

�سرافية املمثلة للجهات املعنية  عتبار. وعلى اللجان الإ النهائية، مع اأخذ ملحظات هذه اجلهات بالإ

متت  املبدئية،  اخلطط  اإمتام  وبعد  تنفيذها.  على  �سراف  والإ للربامج  الدائمة  التو�سيات  تقدمي 

مراجعتها للتحقق من اكتمالها وات�ساقها وو�سوحها وتعديلها بناًء على هذه املراجعة.
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 ُو�سعت الربامج التقنية اإ�ستنادًا اإىل مواطن 

اجلامعات  يف  لوحظت  التي  وال�سعف  القوم 

اأدائها  يف  وال�سركات  الوطنية  واملختربات 

والتقني،  البحثي  الن�ساط  اأوجه  ملختلف 

وتتميز  خرى.  الأ الن�ساط  اأوجه  من  وغريها 

منظومة العلوم والتقنية الوطنية بتباين دور 

بني  القائمة  الروابط  وبفعالية  موؤ�س�ساتها 

هذه املوؤ�س�سات.

فال�سركات م�سوؤولة عن تطوير منتجات وخدمات مبتكرة. كما قد جتري اأبحاثًا تطبيقية ذات �سلة 

وثيقة مبنتجاتها وخدماتها. ومن مزايا قيام القطاع اخلا�س بالبحث والتطوير:

اإمكانية تتجري منتجات بحوثه ب�سكل مبا�سر. 	

كون ال�سركات على اإطلع جيد باحتياجات ال�سوق. 	

فعالية عمليات ال�سركات عمومًا نظرًا لل�سغوط التناف�سية التي تواجهها. 	

اأما نقاط �سعف ال�سناعة يف البحث والتطوير فتكمن يف:

تركيزها احل�سري على امل�ساريع التي تعود مبنافع مبا�سرة ميكن اإظهارها لل�سركة ، بدًل من  	

امل�ساريع التي تعود بالنفع على املجتمع.

اللزمة  باملهارات  العليا  الدرا�سات  وطلب  اجلامعة  طلب  تزويد  عن  فم�سوؤولة  اجلامعات،  اأما 

بحوثًا  جترب  قد  وهي  �سا�سية،  الأ البحوث  عن  م�سوؤولة  اجلامعات  اأن  كما  والباحثني.  للمبتكرين 

تطبيقية يف جمالت قد تقود اإىل منتجات وخدمات جديدة. ومن مزايا اجلامعات يف اإجراء اأوجه 

ن�ساط البحث والتطوير:

ت�ساعد البحوث اجلامعية على تدريب الطلب، مما ي�ساهم يف تنمية املوارد الب�سرية الوطنية يف  	

البحث والتطوير.

اإ�سفاء الطلب من خ�سائ�س اإبداعهم وحيوتهم على البحوث. 	

كون تخريج الطلب ومن ثم توظيفهم اآلية فعالة لنقل املعرفة اإىل املجتمعات. 	

جناح بع�س اجلامعات يف اإيجاد اآليات فعالة لنقل التقنية، مبا يف ذلك من ترخي�س وتعاون مع  	

ليات. القطاع ال�سناعي على البحوث، وغريها من الآ

واملوجهة  التخ�س�سات  املتعددة  بحاث  بالأ القيام  على  متزايد  وب�سكل  اجلامعية  املراكز  قدرة  	

حيان. ملعاجلة م�ساكل حمددة، وذلك مب�ساركة القطاع ال�سناعي يف معظم الأ
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اأما نقاط �سعف اجلامعات يف قيامها بالبحث والتطوير فتكمن يف:

�سعفها يف اإدارة امل�ساريع واملرافق الكبرية. 	

�سعفها يف العمل الذي يجمع بني عدة تخ�س�سات واخلا�س مبعاجلة  	

م�ساكل حمددة.

عمال العاجلة من حيث الوقت. �سعوبة القيام بالأ 	

حتياجات البحثية التي تكون �سمن جداول زمنية وموا�سيع  تف�سيل الإ 	

منا�سبة لر�سائل �سهادة الدكتوراه.

�سعفها يف الرتكيز على العميل/امل�ساهم. 	

منية الهامة حيث اأن ال�سرية والرقابة  كونها غري منا�سبة للم�ساريع الأ 	

همية. العالية على الن�ساط البحثي عاملن يف غاية الأ

كما اأن للمختربات الوطنية، مثل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

فيمكن  القوة،  مواطن  اأما  والتطوير.  البحث  يف  و�سعف  قوة  مواطن 

تلخي�سها مبا يلي:

لت. بناء واإدارة وت�سغيل املرافق املتعددة  امل�ستخدمني والآ 	

اإدارة امل�ساريع البحثية �سمن اجلداول الزمنية. 	

طراف ذات النطاق الوا�سع التي ت�ستدعي  اإدارة امل�ساريع املتعددة الأ 	

القطاع  وموؤ�س�سات  كادميية  الأ املوؤ�س�سات  العديد من  املزيد من خربات  

اخلا�س.

الرتكيز  جمرد  ولي�س  جتماعية،  والإ الوطنية  الق�سايا  على  الرتكيز  	

على اإحراز الربح على املدى الق�سري اأو تطوير العلم على املدى البعيد.

حتياجات  الإ تلبي  التي  تلك  وبخا�سة  التطبيقية،  بحاث  الأ اإجراء  	

واملهام احلكومية.

اإدارة  اأو  ال�سرية  حيث  من  موجهة  بيئة  يف  البحثي  بالن�ساط  القيام  	

املخاطر.

املعايري  بق�سايا  يتعلق  فيما  اخلا�سة  ال�سركات  اإزاء  احليادية  	

واللوائح.

اأما مواطن ال�سعف، فيمكن تلخي�سها كما يلي:

كونها غري معر�سة للمناف�سة مما يعني مواجهة للقليل من ال�سغوط  	

جراء العمليات الفعالة. لإ

�سا�سية. ل تعترب تعليم اأو تطوير الطلب مهمتها الأ 	

التقنية ب�سكل مبا�سر، وحتتاج لنقل املعرفة والتقنية  ل تقوم بتتجري  	

لل�سناعة وغريهم من امل�ساهمني.

بناًء عليه، جند اأن على املراكز اأو املختربات احلكومية جتنب القيام باأوجه 

�سا�س  الن�ساط التي ميكن للجامعات القيام بها ب�سكل فعال، مثل البحوث الأ

حتياجات احلكومية اخلا�سة، مثل  )اإل اإذا ارتبطت باملرافق الكبرية اأو بالإ

�سا�سية والتطبيقية  بحاث الأ الدفاع(. ويف�سل قيام اجلامعات مبعظم الأ

نها اأقل تكلفة واأكرث اإبداعًا )نظرًا لوجود الطلب فيها( ف�سًل عن كونها  لأ

احلكومية  املختربات  على  اأن  كما  الباحثني.  وتهيئة  بتدريب  اأي�سًا  تقوم 

عمال التي من املتوقع اأن تنتج عمليات اأو منتجات جتارية،  جتنب القيام بالأ

اجلدول  ويلخ�س  اخلا�سة.  ال�سركات  به  تقوم  ما  عادة  الذي  مر  الأ وهو 

والهيئات  البحثية  املعاهد  املعنية )مبا يف ذلك  املنظمات  5 دور خمتلف 

�سرتاتيجية. احلكومية( يف برامج التقنيات الإ
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�سرتاتيجية دور الم�ؤ�س�سات في برامج التقنيات الإ

اجلدول 5: دور اجلهات املعنية

دورهااجلهات املعنية

للعل�م  العزيز  عبد  امللك  مدينة 

والتقنية

تخطيط، تن�سيق واإدارة الربنامج. 	

اإجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية وتطوير التطبيقات النموذجية. 	

امل�ساركة يف امل�ساريع الوطنية واإدارتها. 	

تعزيز م�ساركة اجلامعات والقطاع ال�سناعي يف امل�ساريع الوطنية. 	

توفري املرافق البحثية الوطنية واإدارتها مثل احلو�سبة الفائقة ال�سرعة والربط ال�سبكي. 	

تقدمي ال�ست�سارات واخلدمات للحكومة ب�ساأن العلوم والتقنية. 	

اجلامعات

اإيجاد معرفة اأ�سا�سية وتطبيقية علمية جديدة. 	

تدريب الطلب يف العلوم والهند�سة. 	

بتكار التقني وامل�ساركة فيها. اإ�ست�سافة مراكز الإ 	

امل�ساركة يف امل�ساريع التعاونية. 	

املراكز البحثية املتخ�س�سة احلك�مية اأو 

امل�ستقلة

اإيجاد معرفة علمية تطبيقية جديدة. 	

امل�ساركة يف امل�ساريع التعاونية. 	

ال�زارة والهيئات احلك�مية

امل�ساريع الت�سغيلية والتنفيذية. 	

حتياجات البحث والتطوير باملدخلت. تزويد الربنامج احلكومي لإ 	

بتكار والبحث والتطوير. جرائية التي تعرت�س ن�ساط الإ تقليل العوائق التنظيمية والإ 	

دعم ن�ساط البحث والتطوير يف اجلامعات والقطاع ال�سناعي. 	

القطاع اخلا�س

تطوير وتتجري املنتجات والعمليات الناجتة عن الربنامج. 	

اإبلغ الربنامج باحتياجات ال�سركة. 	

دعم امل�ساريع التعاونية وامل�ساركة فيها. 	

بتكار التقنية وامل�ساركة يف ن�ساطها. دعم مراكز الإ 	
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فيما يلي موجز باأهم متطلبات ومكونات برامج 

ثنتي ع�سرة. �سرتاتيجية الإ التقنيات الإ

�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ

تقنية املياه 

ينطلق برنامج بحوث تقنية املياه من مواطن احلاجة املحددة لدى اململكة العربية ال�سعودية، ذلك 

اأن موارد املياه حمدودة اإىل حد كبري يف اململكة. كما اأن دور املياه يف خطط اململكة التنموية، واأهمية 

ق�سايا و�سيا�سات املياه على ال�سعيد الدويل يعززان احلاجة لهذا الربنامج. اإ�سافة اإىل اأن الطلب 

على املياه  يتنامى ب�سورة م�سطردة، ولدى اململكة �سوق كبري لتقنيات معاجلة وحتلية املياه، اإل اأنها 

يف الوقت الراهن ل زالت تعتمد اإىل حد كبري على التقنيات امل�ستوردة، اإذ تفتقر اإىل القدرات التقنية 

املحلية. ومن اأبرز تقنيات املياه التي حتتاج اإليها اململكة:

تقنيات حتلية املياه: 	

التحلية احلرارية.   -

غ�سية.  التحلية بالأ  -

حتلية املياه بطرق هجينة.  -

تقنيات معاجلة مياه ال�سرب: 	

املعاجلة الغ�سائية.   -

املعاجلة الكيميائية.   -

يوين.  التبادل الأ  -

تطهري املياه.   -

الرت�سيح.  -

تقنيات معاجلة املياه العادمة: 	

املعاجلة احليوية.   -
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املعاجلة احليوية الغ�سائية.   -

املعاجلة الكيموفيزيائية.   -

اأ�ساليب املعاجلة املتقدمة.  -

 

اإدارة املوارد املائية: 	

املحافظة على املياه.   -

اإعادة تدوير واإ�ستخدام املياه.   -

تغذية املياه اجلوفية.   -

مطار.  ح�ساد الأ  -

ال�ستمطار.  -

تقنية البرتول والغاز

واحل�سارة  العاملي  قت�ساد  للإ بالن�سبة  الطاقة  موارد  اأهم  الطبيعي  والغاز  البرتول  من  كل  ي�سكل 

احلديثة  الراحة  وو�سائل  واخلدمات  املنتجات  من  العديد  وراء  والغاز  البرتول  يكمن  اإذ  احلديثة، 

�سا�سية. وي�سكل اإحتياطي اململكة حوايل ربع خمزون العامل املوؤكد من البرتول، وت�سطلع اململكة  الأ

بتكار التقني ل�سمان  همية يف توفري احتياجات العامل من الطاقة. وهنا تربز احلاجة للإ بدور بالغ الأ

مدادات من البرتول والغاز. وقد حددت اجلهات املعنية املجالت التقنية التالية  ا�ستمرارية توفر الإ

اأهدافًا ي�سعى لتحقيقها قطاع البرتول والغاز يف اململكة:

قاعدة معل�مات متط�رة ومدجمة خا�سة بالبرتول والغاز

تطوير اإمكانيات تخزين واختزال ومتابعة بيانات قاعدة البيانات. 	

حتياجات.  حتديث وتكييف طريقة عر�س البيانات ح�سب الإ 	

تطوير اأدوات التحليل والت�سور والدمج احلا�سوبي.  	

حت�سني النفاذ اإىل البيانات.  	

تعزيز اإتاحة هذه البيانات.  	

معل�مات جي�ل�جية خا�سة بالبرتول

ر�سم اخلرائط، والنمذجة وو�سف احلو�س الر�سوبي.  	

نظمة البرتولية. تعزيز فهم و اإدراك الأ 	

حت�سني و�سف املتكونات العامة واملعقدة.  	

ر�سية.  حت�سني و�سف ت�سدعات و�سقوق الق�سرة الأ 	

اإمتام اخلرائط اجليولوجية  وتكاملها واإت�ساقها.  	

�ستخال�س املعزز للبرتول  الإ

نتاج يف خزانات الكربونات. تعزيز نظم احلقن والإ 	

ن�سب للخزانات املوجودة. �ستخل�س الأ حتديد و�سائل الإ 	

خف�س ن�سبة املاء اإىل البرتول. 	

�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ
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�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ

إدارة اخلزان  منذجة ور�سد وا

تعزيز و�سائل منذجة وحماكاة اخلزانات.  	

حت�سني و�سائل مراقبة اخلزان واإ�ستخل�س خ�سائ�سه.  	

ين والر�سد عن بعد لتغريات اخلزانات العملقة.  حت�سني الر�سد الآ 	

حت�سني منذجة وحماكاة البيانات املدخلة.  	

تط�ير وحت�سني عمليات ا�ستك�ساف البرتول والغاز 

را�سي.  تعزيز فعالية ونوعية اقتناء الأ 	

حل امل�ساكل الزلزالية القريبة من ال�سطح.  	

حل امل�ساكل الزلزالية املتعددة واملت�سلة.  	

تطوير الت�سوير الزلزايل.  	

اإيجاد و�سائل جديدة وغري تقليدية  ل�ستخراج ودمج البيانات.  	

إنتاج البرتول والغاز الطبيعي  ا

نتاج. حل م�سكلة الغاز املكثف يف اآبار الإ 	

حفز خزانات الغاز والبرتول. 	

نتاج اخلايل من امللوثات. الإ 	

حت�سني عمليات احلفر 

خف�س تكاليف احلفر واإمتامه.  	

اأنظمة كاملة لر�سد عمليات احلفر ونتائجها.  	

تعزيز عمليات احلفر يف كافة املكامن وحتت خمتلف الظروف. 	

حماية البيئة

بار.  تعزيز و�سائل واأنظمة ر�سد الغازات املنبعثة من الآ 	

نتاج لتجنب اإنبعاث امللوثات. تعزيز معايري الإ 	

حت�سني و�سائل التقاط ثاين اأك�سيد الكربون و عزله. 	

نتاج واحلقن.  خطار املت�سلة بعمليات الإ تقومي الأ 	

تقنية البرتوكيميائيات

البرتوكيميائيات هي منتجات كيميائية م�ستقة من البرتول والغاز الطبيعي 

دوية  والأ �سمدة  والأ املنظفة  املواد  مثل  عديدة  منتجات  يف  ت�ستخدم  وهي 

ال�سناعية  لياف  والأ البل�ستيكية  واملواد  والدهانات  الل�سقة  واملواد 

�سا�سية هما  وغريها. ويوجد �سنفان رئي�سيان من املواد البرتوكيميائية الأ

وت�ستمل   ( والعطريات  والربوبلني(  يثيلني  الإ على  وت�ستمل   ( وليفينات  الأ

على البنزين والزايلينات( وكلهما ينتج بكميات كبرية جدًا. وي�سل اإنتاج 

وليفينات والعطريات ( اإىل  �سا�سية  ) الأ العامل من املواد البرتوكيميائية الأ

اأكرب م�سنعي املواد  واأوروبا  اأمريكا  �50 مليون طن. وتعد كل من  حوايل 

و�سط واآ�سيا منوًا متزايدًا  البرتوكيميائية، يف حني ي�سهد كل من ال�سرق الأ

نتاج.  يف حجم الإ

ويعد  العامل،  يف  البرتول  منتجي  اأكرب  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  تعد 

اإىل جانب  �سا�سية  الأ البرتوكيميائية  ال�سناعات  اأهم  يثيلني من  الإ اإنتاج 

نتاج  الإ حجم  ي�سل  اأن  يتوقع  حيث  والعطريات  والبيوتينات  الربوبلني 

من  اململكة  تعد  كما  م.   �01� عام  يف  مرتي  طن  مليون   18 حوايل  اإىل 

 8 من  اأكرث  اإىل  اإنتاجها  ي�سل  حيث  العامل  يف  البوليمرات  منتجي  اأكرب 

األ تكون جمرد دولة م�سدرة  مليون طن �سنويًا. وهذا ميلي على اململكة 

�سا�سية فقط، بل يجب عليها اأي�سًا ا�ستغلل تلك  للمواد البرتوكيميائية الأ

املواد لزيادة القيمة امل�سافة بطرق حديثة ومبتكرة لتنويع م�سادر الدخل 

اأن  اململكة  فاإنه يجب على  ولتحقيق ذلك  القت�سادي.  زدهار  الإ وحتقيق 

مثل للم�سادر الطبيعية من البرتول والغاز يف جمال  تعمل على التوظيف الأ

ال�سناعات البرتوكيميائية، واأن تت�سافر جهود اجلهات ذات العلقة مثل 

بحاث والقطاعني احلكومي واخلا�س ومنتجي املواد  اجلامعات ومراكز الأ

البرتوكيميائية يف املجالت التالية:

عمليات تكرير البرتول

املعاجلة بالهيدروجني )على �سبيل املثال نزع الكربيت من امل�ستقات  	

البرتولية (. 

اأوكتان  برقم  مركبات  اإنتاج   ، املثال  �سبيل  )على  النظيف  الوقود  	

بنوعية  هيدروكربونية  مواد  اإىل  الثقيل  اخلام  البرتول  حتويل  مرتفع، 

على  للح�سول  وم�سافات  التكرير  لعمليات  حمفزة  مواد  وتطوير  عالية، 

وقود نظيف ونزع الكربيت من البرتول اخلام(.

ت�سنيع  البرتوكيميائيات

ا�ستغلل الربافينات اخلفيفة. 	

البوليمرات. 	

تعزيز وتطوير تقنيات ت�سنيع وتكرير البرتول والغاز وتقنيات الوقود  	

نتاج.  النظيف وتعزيز عمليات الإ

التقنية املتناهية ال�صغر )تقنية النانو(

التقنية املتناهية ال�سغر هي جمال بحث علمي يعني بدرا�سة خ�سائ�س 

املواد عند مقيا�س اأقل من 100 نانومرت، والتحكم بها، اإذ تظهر جزيئات 

املمكن  يكون من  املقيا�س خ�سائ�س غري عادية، بحيث  املواد عند ذلك 

خ�سائ�س  من  اأف�سل  خ�سائ�س  على  للح�سول  وت�سكيلها  املواد  ت�سنيع 

هذه املواد لدى ت�سنيعها عند مقيا�س اأكرب. 
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العلمية، وقد مت احل�سول  وا�سعًا من املجالت  النانو طيفًا  تقنية  وت�سمل 

حياء.  على اأف�سل النتائج يف جمالت تلقي عدة علوم، مثل الكيمياء والأ

من هنا اأتت احلاجة لتباع نهج تعددي التخ�س�سات للح�سول على نتائج 

خلقة. 

كما تعترب تقنية النانو جماًل حديثًا اإىل حد ما، ا�ستقطب اهتمام العلماء 

مل  واإن  املجال،  بهذا  العهد  قدميي  كونهم  رغم  الت�سعينات،  اأوائل  منذ 

خرية. ونظرًا لتطوير بع�س  ونة الأ يطلقوا عليه م�سمى تقنية النانو حتى الآ

واملجهر  الذرية  القوة  جمهر  مثل  الثمانينات،  يف  املتخ�س�سة  دوات  الأ

املج�سي املا�سح، بات العلماء اأكرث اإحاطة بكيفية التحكم باملواد للح�سول 

الفريدة  اإىل ا�ستغلل هذه القدرة  �سارة  الإ النتائج املرجوة. وجتدر  على 

على التحكم باملواد عند مقيا�س النانو للح�سول على نتائج خمتلفة )مثل 

يف  املعززة(  الكهربائية  واملو�سلية  كرب،  الأ وال�سلبة  احلرارة،  مقاومة 

كت�سافات يف طورها التمهيدي، ومن  جميع ال�سناعات تقريبًا. ولزالت الإ

اأن تنجح التقنية املتناهية ال�سغر يف اإحداث ثورة يف العديد من   املتوقع 

التقنيات الراهنة.

وبا�سرت  املدينة  و�سعتها  التي  الوطنية  النانو  تقنية  مبادرة  وتهدف 

تنفيذها اإىل اإن�ساء برنامج متعدد املجالت يتناول جميع فروع العلوم لبناء 

القدرة والكفاءة يف التقنية املتناهية  ال�سغر، مما �سيعزز كفاءة اململكة 

التناف�سية يف امل�ستقبل.

غرا�س الربنامج: ومن ابرز املجالت التقنية لأ

جهزة املتناهية ال�سغر الهيكل الكمي والأ

لكرتوميكانيكية الدقيقة.  النظم الإ 	

اأجهزة التقنية احليوية املتناهية يف ال�سغر.  	

اأجهزة النانو ال�سوئية.  	

لكرتونية.  اأجهزة النانو الإ 	

الهيكل الكمي. 	

امل�اد املتناهية ال�سغر وت�ليفها

املواد املحفزة املتناهية يف ال�سغر.  	

املواد امل�سافة للوقود.  	

ا�ستخراج الوقود.  	

غ�سية الرقيقة والطلءات.  الأ 	

غ�سية املتناهية ال�سغر.  الرت�سيح بالأ 	

املواد املركبة.  	

العزل احلراري.  	

�سلك املتناهية  ال�سغر.  نابيب والأ الأ 	

املتناهية   �سلك  والأ نابيب  والأ اجلزيئات  باإ�ستخدام  املواد  تطوير  	

ال�سغر. 

اجلزيئات املتناهية  ال�سغر والنقاط الكمية.  	

ن�سجة املقاومة للنار واملاء.  الأ 	

املواد الل�سقة.  	

ح�ساد الطاقة.  	

تخزين الطاقة.  	

الت�سحيم.  	

تنقية وحتلية وتطهري املياه.  	

مراقبة جودة املياه. 	

التقنية احليوية

مع تنامي الن�ساط البحثي يف جمال التقنية احليوية، باتت احلاجة ملحة 

التطورات  اأحدث  من  �ستفادة  للإ فعالة  اإ�سرتاتيجية  اململكة  تتبنى  ن  لأ

العلمية، وبخا�سة واأن �سناعة التقنية احليوية يف اململكة تواجه حتديات 

كبرية، نظرًا لزدياد الطلب على املنتجات يف املجالت الطبية، والزراعية 

كما  العلجية.  املنتجات  تطوير  الطبية   املجالت  اأبرز  ومن  والبيئية. 

و�ست�ساهم  الزراعي.  اإنتاجها  وجودة  حجم  تطوير  اإىل  اململكة  حتتاج 

احلاجة  لتلبية  الزراعية  را�سي  الأ واإ�سلح  حت�سني  يف  احليوية  التقنية 

التقنية  �ستلعب  كما  ال�سكاين.  للنمو  نظرًا  الزراعي  نتاج  للإ املتزايدة 

النمو  بقدر  اأهميته  تزداد  اأمر  البيئة، وهو  بارزًا يف حماية  دورًا  احليوية 

ولوية  قت�سادي باململكة. وفيما يلي املجالت التقنية ذات الأ ال�سكاين والإ

بالن�سبة للمملكة:

البح�ث الطبية

مرا�س املزمنة.  الأ 	

اأمرا�س النمو وال�سيخوخة.  	

مرا�س املعدية.  الأ 	

اأمرا�س ال�سرطان.  	

وعية الدموية.  اأمرا�س القلب والأ 	

مر�س ال�سكري، م�ساعفاته، اأ�سبابه وطرق علجه. 	

البح�ث الزراعية

اإنتاج النباتات املقاومة لظروف البيئة القا�سية. 	

تربية احليوانات.  	

اإنتاج املنتجات احليوية.  	

وقاية النبات. 	

�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ



�سرتاتيجية      موجز اخلطة الوطنية لربن�مج التقني�ت الإ
�7

البح�ث البيئية

التنوع احليوي اجلرثومي.  	

�سلح احليوي.  املعاجلة اأو الإ 	

التعزيز اجلرثومي. 	

البوليمرات احليوية.  	

املج�سات احليوية.  	

التخمري واملفاعلت احليوية.  	

اإعادة التدوير احليوي. 	

تقنية املعلومات

اإن جمال تقنية املعلومات جمال وا�سع ي�سم بحوثًا وتطبيقات خمتلفة. وقد 

نتاج والنمو القت�سادي يف كثري من البلدان  اأ�سبحت حمركًا اأ�سا�سيًا للإ

اإحدى  وهي  وفنلندا.  واأيرلندا  والهند  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  مثل 

التقنيات الهامة بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية، فالعمل على تطويرها 

نتاجية يف جميع املجالت القت�سادية وذلك بت�سريع  ي�ساهم يف تعزيز الإ

اأكرث قيمة،  للعمل على ما هو  العاملة  القوى  واإعادة توجيه  املعرفة،  ن�سر 

وبخا�سة   - املعلومات  تقنية  اإن  التعليم.  ودعم  جديدة،  خدمات  وتطوير 

النمذجة احلا�سوبية ، وحتليل البيانات ، وبناء قواعد البيانات -  ت�ساهم 

يف تقدم جميع جمالت العلوم والتقنيات تقريبًا ، ذلك اأن قدرة  اململكة 

باتت  واأنها  ل�سيما  املعلومات  تقنية  على  كبري  حد  اإىل  تعتمد  التناف�سية 

ت�سالت  تتجه نحو ال�سناعة القائمة على املعرفة، مثل القطاع املايل والإ

يف  اخلا�سة  متطلباتها  للمملكة  اأن  كما  والتعليمية.  ال�سحية  واخلدمات 

والتطبيقات  والربجميات  العربية  اللغة  برجميات  مثل  املعلومات،  تقنية 

اخلا�سة  املعلومات  تقنية  وتطبيقات  والغاز،  البرتول  بقطاع  اخلا�سة 

باحلج.

اجلهات  ال�سعودي  املعلومات  تقنية  يف  بتكار  والإ البحث  برنامج  وي�سرك 

احلكومة  والقطاعات  وال�سناعة  البحثية  واملراكز  كاجلامعات  املعنية 

واخلا�سة ، و�سيكون تركيزه على املجالت التالية: 

�س�ات اللغة والأ

�سوات )مبا يف ذلك التعرف على الكلم وتوليده اآليًا، والتحقق من  الأ 	

هوية املتحدث ، وموارد الكلم(.

لية، النمذجة الإح�سائية  الن�س )كاللغويات احلا�سوبية، والرتجمة الآ 	

للغة، ا�ستعادة املعلومات، وحمركات البحث يف ال�سبكة العاملية، والتنقيب 

يف الن�سو�س، وموارد اللغة(.

ونظام  �سارة،  الإ حتياجات اخلا�سة )كلغة  الإ بذوي  تطبيقات خا�سة  	

برايل(.

معاجلة الوثائق العربية والتعرف ال�سوئي على حروفها. 	

احل��سبة الفائقة ال�سرعة

هند�سة وبرجميات احلو�سبة الفائقة ال�سرعة. 	

تطبيقات احلا�سب فائق ال�سرعة. 	

املحاكاة احلا�سوبية. 	

النمذجة احلا�سوبية. 	

نظم احلا�سب وال�سبكات

ال�سبكات احلا�سوبية. 	

اأمن وخ�سو�سية تقنية املعلومات. 	

نظم قواعد البيانات. 	

نظم الت�سغيل. 	

نظمة املبتكرة هند�سة الربجميات والأ

توطني التطبيقات. 	

هند�سة الربجميات املفتوحة امل�سدر. 	

ت�سميم وحتليل النظم. 	

ت�صاالت وال�صوئيات لكرتونيات واالإ تقنية االإ

يرد  ويكاد  وا�سع  نطاق  ذات  وال�سوئيات  ت�سالت  والإ لكرتونيات  الإ اإن 

رباح واملكا�سب  اإ�ستخدامها يف جميع التطبيقات. وت�سري الدرا�سات اإىل الأ

بجهة  �ستعانة  الإ مع  الت�سميم،  �سعيد  على  حتقيقها  ميكن  التي  الهائلة 

عند  املعرفة  وتعزيز  التقنية  حتويل  زيادة  ميكن  كما  للت�سنيع.  خارجية 

هذه املرحلة. وفيما يلي املجالت التي ت�ستحق البحث:

ت�سالت الال�سلكية و�سبكات املج�سات الال�سلكية الإ

نظام حتديد الرتددات الل�سلكية. 	

�ست�سعار الل�سلكي للتطبيقات ال�سحية.  اإ�ستخدام تقنية الإ 	

ر�سد اأنابيب الغاز والبرتول.  	

اخلطاأ  حلظة  حتديد  خلل  من  ال�سيانة  يف  املتطورة  �ساليب  الأ 	

وت�سخي�سه ب�سكل اآيل. 

ت�سال الل�سلكي املحدد برجميًا.  نظام الإ 	

ال�سبكات املعرفية الل�سلكية.  	

تقنية النطاق الفائق. 	

�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ
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اأمن املعل�مات

التعمية الكمية.  	

احلو�سبة الكمية.  	

التعمية.  	

احلجب والتحكم يف النبعاث. 	

الليزر وتطبيقاته

الذاكرة ال�سوئية.  	

املراقبة.  	

رادارات الليزر. 	

لكرتوميكانكية املجهرية املتقدمة املج�سات وحمركات املنظ�مات الإ

لكرتوميكانيكية ال�سوئية الدقيقة.  النظم الإ 	

داء.  املحركات العالية الأ 	

اأو  رقمية  بعمليات  للقيام  الدقيقة  ال�سائلة  و�ساط  الأ اإ�ستخدام  تقنية  	

تناظرية. 

املج�سات املجمدة. 	

التقنيات املقرتحة

الدوائر املتكاملة. 	

اأنظمة املوجات ال�سغرية. 	

احلو�سبة القابلة للت�سكيل. 	

األواح الدوائر املطبوعة. 	

ال�سوئيات الكهربائية. 	

�سارات الرقمية. معاجلة الإ 	

تقنية الف�صاء والطريان

تقنية  تطورات  خرية  الأ ونة  الآ يف  العاملي  والطريان  الف�ساء  قطاع  �سهد 

�سطلع  للإ بدورها  ت�سعى  اململكة  هي  وها  م�سطرد.  تناف�سي  مناخ  يف 

بدور اإقليمي يف املجالت احل�سا�سة من هذا القطاع. ويوفر املناخ العاملي 

لقطاع الف�ساء والطريان فر�سًا فريدة من نوعها بالن�سبة للمملكة، نظرًا 

يف  قليمية  الإ التطورات  يف  امل�ساهمة  من  متكنها  مزايا  من  به  تتمتع  ملا 

الراهنة  اإىل الفر�س الكبرية  �سارة  الإ التقنية. كما جتدر  اأنظمة الف�ساء 

قمار  الأ مبجموعة  ترتبط  التي  تلك  ل�سيما  ال�سعودية،  التقنيات  لتتجري 

قمار ال�سطناعية  ال�سطناعية ال�سعودية )كوم�سات( وتطبيقات نظم الأ

العاملية للملحة.

وفيما يلي اأهم املجالت بالن�سبة لربنامج الف�ساء والطريان:

الف�ساء

ر�س. مراقبة الأ 	

امللحة. 	

ت�سالت. الإ 	

العلوم. 	

خدمات الإطلق. 	

الطريان

الطائرات اخلفيفة جدًا. 	

الطائرات بدون طيارين. 	

وللربنامج �سبعة اأهداف ذات اأولوية:

ر�س  الأ ر�سد  ملنتجات  املنتجة  الدول  طليعة  يف  اململكة  تكون  اأن  	

التجارية.

قليمي  تعزيز اإمكانيات نظام املعلومات اجلغرافية على ال�سعيدين الإ 	

والدويل.

والعايل  واملتطور  مثل  الأ املدين  ال�سطناعي  القمر  نظام  اإ�ستخدام  	

ر�س بحيث يوفر املعلومات احليوية للمنطقة. �ستجابة ملراقبة الأ الإ

ت�سميم وتطوير من�سة لقاعدة جوية للبحوث والتتجري. 	

اأهداف  لتحقيق  الرقمية  املحاكاة  خدمات  تقدمي  يف  اململكة  ريادة  	

القطاع اجلوي الف�سائي على �سعيد املنطقة.

على  قادر  والف�ساء  اجلوية  للملحة  �سعودي  جتاري  قطاع  اإيجاد  	

حتقيق برامج التقنية املتقدمة.

البحث يف تقنيات متطورة حمددة من �ساأنها متكني اململكة من اإنتاج  	

�ستخدام التجاري اأو لتاأييد  ملكية فكرية للتعاون الدويل البعيد املدى، وللإ

�سرتاتيجية. برامج اجلهات املعنية الإ

اإ�سافة اإىل ذلك، هناك اأهداف هامة ثانوية ينبعي حتقيقها:

اأو  الدولية  اجلوية  الف�سائية  املهام  بعثات  يف  دور  للمملكة  يكون  اأن  	

قليمية. الإ

تقدمها  التي  الف�سائية  النظم  اإدخال  يتيحها  التي  الفر�س  ا�ستغلل  	

منظمات اأخرى يف القطاع اجلوي.

والربامج  والطريان  الف�ساء  علوم  يف  العايل  التعليم  م�ستوى  تعزيز  	

هتمام بقطاع الطريان والف�ساء. التدريبية يف اململكة، وتنمية املوارد والإ

الت�سجيع على انت�سار واإ�ستخدام م�ساريع وخدمات قطاع اجلو والف�ساء  	

على ال�سعيد الوطني يف احلكومة، والقطاع ال�سناعي وعامة اجلمهور.

�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ
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تقنية الطاقة

قطاع  واأن  ل�سيما  للمملكة،  بالن�سبة  فريدة  مكانة  الطاقة  تقنيات  حتتل 

قت�سادية. ويواجه  الطاقة هو املحرك الرئي�سي لتطور البلد ونه�ستها الإ

املتنامي  �ستهلك  الإ لتلبية  عظيمة  حتديات  اململكة  يف  الكهرباء  قطاع 

ويقدر  جتماعي.  والإ قت�سادي  الإ التطور  اأ�سا�س  متثل  فهي  للكهرباء، 

�ستهلك الكهرباء يف اململكة ب 6.4%. ولتلبية هذه  معدل النمو ال�سنوي لإ

احلاجة ، ل بد من  بناء املزيد من حمطات توليد الكهرباء، وتعزيز اأنظمة 

توزيعها ونقلها.

بح�سة  �ستئثار  الإ على  قادرة  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  م�سادر  وتبدو 

كبرية من اإنتاج الطاقة يف امل�ستقبل، رغم وجود بع�س ال�سعوبات وارتفاع 

نتاج ، وهي اأمور يجب معاجلتها لت�سهيل انت�سار اإ�ستخدام مثل هذه  كلفة الإ

التقنيات. ومن املتوقع اأن توؤدي اأقلمة هذه التقنيات يف اململكة اإىل حتقيق 

وترية متوازنة وم�ستدامة من التطور، ل�سيما يف املناطق البعيدة. كما اأن 

اأهداف  من  يعد  النقل  قطاع  يف  والغاز  البرتول  اإ�ستخدام  على  احلفاظ 

تقنيات ذات كفاءة  لتطوير  تاأتي احلاجة  �سرتاتيجية. من هنا  الإ اململكة 

عالية، اإقت�سادية يف اإ�ستهلك الوقود وذات اأثر حمدود على البيئة.

ولوية بالن�سبة للمملكة:  وفيما يلي املجالت التقنية ذات الأ

ت�ليد الطاقة املتجددة

ال�سم�سية،  احلرارة  وتقنيات  املوارد،  )تقومي  ال�سم�سية  الطاقة  	

املياه  وحتلية  ال�سم�سية،  بالطاقة  والتربيد  ال�سم�سية،  الطاقة  وجممعات 

اخلليا  واإنتاج  ال�سم�سية،  الكهرو�سوئية  والنظم   ، ال�سم�سية  بالطاقة 

الكهرو�سوئية ال�سم�سية، وتطبيقات اخلليا الكهرو�سوئية ال�سم�سية(.

املربوطة  نظمة  والأ امل�ستقلة  نظمة  الأ املوارد،  )تقومي  الرياح  طاقة  	

�سبكيًا، وتطبيقات طاقة الرياح(.

ت�ليد الطاقة التقليدية

توربينات البخار والغاز )كفاءة التوربينات ومعاجلة ال�سفرات(. 	

التوربينات الدقيقة. 	

عمليات توليد الطاقة من النفايات. 	

التوليد املتعدد. 	

الدورة املركبة. 	

نقل وت�زيع الطاقة الكهربائية

البناء  مواد  الذكي،  املحول  اأو  يل  الآ )املحول  الكهربائية  املحولت  	

اجلديدة،  جم�سات القيا�س واحلماية(.

اخلا�سة  والت�ساميم  اجلديدة  العازلة  )املواد  الكهربائية  الكابلت  	

باجلهد العايل(.

متتة، ال�سبكات الذكية، تطوير الربجميات،  ال�سبكات الكهربائية )الأ 	

ت�سالت يف ال�سبكات املحلية والوا�سعة(. اأجهزة وجم�سات الإ

اآلية  العايل،  اجلهد  اأنواع  دوائر  )قواطع  الكهربائية  الدوائر  قواطع  	

الت�سغيل والت�سميم املتطورة، املواد احلامية والعازلة(.

إ�ستهالك الطاقة إدارة وتر�سيد ا ا

دورات  املركزي،  التكييف  احلرارة،  )م�سخات  والتربيد  التكييف  	

والتحكم  الر�سد  تقنيات  املكثف،  ال�ساغطة،  املربدة،  املواد  التكييف، 

مت�سا�س(. بالطاقة، مربدات الإ

نارة عالية الكفاءة، ال�سابورة، وامل�سابيح الفلورية  نارة )الإ اأنظمة الإ 	

نارة(. املدجمة ، والتحكم بالإ

تظليل  الزجاجية،  ال�ستائر  )العزل احلراري،  بنية  الأ تغليف  تقنيات  	

بنية، نظام اأمتتة البناء(. البناء، اإدارة طاقة الأ

فران والغليات. الأ 	

املحركات الكهربائية. 	

املبادلت احلرارية )املبادلت احلرارية املدجمة(. 	

تخزين الطاقة

املكثفات الفائقة. 	

احلذافات العالية ال�سرعة. 	

املغناطي�س عايل التو�سيل. 	

البطاريات املتقدمة. 	

تخزين الطاقة احلرارية. 	

التخزين بال�سخ. 	

خاليا الهيدروجني وخاليا ال�ق�د

اإنتاج الهيدروجني من الوقود الهيدروكربوين. 	

تخزين الهيدروجني. 	

خليا وقود تبادل الربوتون. 	

ك�سيد ال�سلب. خليا وقود الأ 	

خليا وقود امليثانول املبا�سر. 	

ت�سنيع العادم واختباره. 	

خليا الوقود الكهربائية. 	

غ�ساء خليا الوقود. 	

حافز خلية الوقود. 	

�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ
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حرتاق الإ

اإحرتاق حمركات ال�سيارات. 	

احلقن املبا�سر. 	

�ستعال ب�سغط ال�سحنة املتجان�سة. �ستعال التلقائي/ الإ الإ 	

�ستعال ال�سناعي. الإ 	

�ستعال. تعزيز كفاءة الإ 	

�ستعال. منذجة الإ 	

اإ�ستخدام الليزر. 	

تقنيات الوقود. 	

تقنية البيئة

همية بالن�سبة للمملكة، حيث تعتمد �سناعة  تعترب التقنيات البيئية بالغة الأ

الذي ترتتب عليه  مر  الأ الطبيعية،  املوارد  ا�ستخراج  والغاز على  البرتول 

اآثار بيئية كبرية. ومما ل�سك فيه اأن اجلفاف و�سح م�سادر املياه يعززان 

من اأهمية التقنيات البيئية املتطورة يف احلفاظ على البيئة وعلى م�ستوى 

بالتقنيات  املتعلقة  املجالت  اأهم  يلي  وفيما  اململكة.  يف  منا�سب  معي�سي 

البيئية بالن�سبة للمملكة:

النفايات

تقنيات معاجلة  مياه ال�سرف ال�سحي. 	

تقنيات معاجلة املخلفات البلدية ال�سلبة. 	

تقنيات مياه النفايات ال�سناعية. 	

تقنيات النفايات الطبية اخلطرة. 	

تقنيات النفايات اخلطرة. 	

تقنيات النفايات ال�سناعية ال�سلبة. 	

تقنيات النفايات الزراعية. 	

التل�ث

غذية. تقنيات جتنب تلوث الأ 	

تقنيات التلوث بالبرتول. 	

�سعاعي. تقنيات  التلوث الإ 	

تقنيات التلوث احلراري. 	

تقنيات التلوث ال�سو�سائي.  	

تقنيات مراقبة وتق�مي ج�دة اله�اء

تقنيات جودة الهواء املحيط. 	

حتبا�س احلراري. تقنيات جتنب ومراقبة وتقومي غازات الإ 	

تده�ر امل�ارد الطبيعية

تقنيات مراقبة وتقومي الت�سحر. 	

تدهور املناطق ال�ساحلية. 	

التنوع احليوي. 	

تدهور م�سادر املياه. 	

البيئية  التقنيات  وتطوير  وتوطني  لنقل  الق�سوى  همية  الأ اململكة  �ستويل 

التالية:

تقنيات معاجلة املخلفات البلدية ال�سلبة. 	

غذية. تقنيات الوقاية من تلوث الأ 	

تقنيات ر�سد وتقومي تلوث الهواء. 	

نبعاثات الغازية ور�سدها وتقوميها. تقنيات الوقاية من الإ 	

تقنيات قيا�س ومراقبة الت�سحر. 	

تقنية املواد املتقدمة

�سبيل  فعلى  همية.  الأ بالغة  تقنيًة  املتقدمة  املواد  الدول  الكثري من  تعترب 

املتقدمة  املواد  والتقنية  للعلوم  مريكي  الأ الوطني  املجل�س  يعترب  املثال، 

اأ�سا�سًا لت�سنيع املنتجات، وقد اأدرج اليابان »تقنية النانو واملواد املتقدمة« 

�ستثمار. وتعترب تقنيات املواد  ولوية للإ ربعة ذات الأ يف قائمة املوا�سيع الأ

همية بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية.  املتقدمة من املجالت البالغة الأ

ولدى اململكة اإمكانية كبرية للح�سول على قيمة م�سافة من البرتول من 

واملواد  البوليمرات  البرتوكيماويات مثل  القائمة على  املواد  خلل تطوير 

املياه  حتلية  يف  �ستخدام  للإ متطورة  ملواد  ملحة  حاجة  وهناك  املركبة. 

حاجة  هناك  اأن  كما  والبرتوكيميائية.  البرتولية  ال�سناعات  ويف  املاحلة 

والدفاع  الف�ساء  لتطبيقات  خا�سة  ومواد  متخ�س�سة،  طبية  ملواد  اأي�سًا 

التقنية  املجالت  اأبرز  يلي  وفيما  احليوية.  املجالت  من  وغريها  والبناء 

التي تعني اململكة:

غ�سية  الأ

غ�سية ذات الوظائف املتطورة.  الأ 	

غ�سية املقاومة للتق�سر. الأ 	

غ�سية عالية الطرح للتنا�سح العك�سي. الأ 	

غ�سية عالية النفاذية. الأ 	

غ�سية الفا�سلة للغازات. الأ 	

اأغ�سية التعقيم. 	

اأغ�سية الرت�سيح. 	

�سرتاتيجية موجز عن برامج التقنيات الإ
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امل�اد الهجينة واملركبة

املواد املقاومة لل�سداأ يف البيئات عالية احلرارة وذات الرتكيز العايل  	

من الكربيت. 

املواد املقاومة للكربيت. 	

املواد املركبة.  	

الب�ملريات وتقنيات معاجلة الب�ليمر

تقنيات البوملريات املتقدمة.  	

�سناف اجلديدة من البوليمرات وتقنيات معاجلة البوليمرات.  الأ 	

اأنظمة الراتينج والتذرية للحرارة.  	

البوليمرات املركبة نانويًا.  	

البوليمرت القابلة للذوبان يف املاء والقابلة للتحلل احليوي.  	

فوق  ال�سوئية  �سعة  الأ ومثبتات  �ستعال  للإ املانعة  البوليمرات  	

البنف�سجية. 

اجل�سيمات النانوية لتعزيز البوليمرات. 	

املعادن وال�سبائك

من اخل�سائ�س املتقدمة: الفولذ املزدوج للم�سانع احلرارية، ومواد  	

غرا�س  حمطات حتلية املياه، ومواد خف�س التك�سري ، واملواد امل�ستخدمة لأ

طبية حمددة.

	 ال�سبائك املتخ�س�سة:

امل�سادة للتاآكل وال�سداأ. 	-

معادن القوة واحلرارة العالية.  	-

اخلزف )ال�سراميك(

غرا�س. تطوير اخلزف لتطبيقات خا�سة ومتعددة الأ 	

امل�اد الذكية 

املواد متطورة الوظائف واملت�سمنة:  	

املواد ال�سوئية امللونة.  	-

واملواد احلرارية امللونة وامللونة ال�سغطية.  	-

املواد الكهروملونة. 	-

والزجاج الذكي امل�ستخدم يف البناء. 	-

نظمة القابلة للتحول. املواد ذات الوظائف املتعددة والأ 	-

املواد ال�سيليكونية مبا يف ذلك: 	

�سبه املو�سلت.  	-

اجل�سيمات النانوية ال�سيليكونية. 	-

ج�سيمات اأك�سيد ال�سيليكون النانوية. 	-

املواد الناقلة للحرارة التي ت�ساعد وتخف�س تدفق احلرارة وتطبيقاتها  	

يف كثري من ال�سناعات.

الطالء 

الطلءات املقاومة لل�سداأ والذاتية التنظيف والتعايف. 	

الطلءات القابلة لتحويل ال�سوء واحلرارة وال�سغط.  	

�سعة فوق البنف�سجية.  الطلءات امل�سادة للأ 	

طلءات احلاجز املعدين واحلراري.  	

و�سي�سعى برنامج املواد املتقدمة اإىل تعزيز م�ستوى اململكة يف هذه التقنيات 

الربنامج  اأهداف  وتتلخ�س  اململكة.  اإحتياجات  يلبي  مبا  واإ�ستخدامها 

�سرتاتيجية يف: الإ

تعزيز دور تقنيات املواد املتقدمة يف حتقيق متطلبات اململكة وتعظيم  	

قدرتها التناف�سية.

)مثل  املتطورة  املواد  تقنيات  على  قائمة  حملية  �سناعات  تطوير  	

غ�سية واحلوافز(. الأ

تعزيز م�ستوى اململكة من حيث تقنيات املواد املتقدمة. 	

البحث  يخدم  مبا  اململكة  يف  الب�سرية  واملوارد  املوؤ�س�سات  حت�سني  	

والتطوير  يف املواد املتقدمة.

الريا�صيات والفيزياء

العلوم  يف  بداع  والإ للبحث  اأ�سا�سيًا  حمركًا  والريا�سيات  الفيزياء  تعد 

للب�سرية.  جديدة  تطبيقات  ومن  جديدة  روؤى  من  تتيحه  مبا  والتقنية، 

الوطني  الربنامج  فاإن  خرى،  الأ �سرتاتيجية  الإ التقنية  برامج  وبخلف 

لتحقيق  اأو  للتقنية  ال�سريع  التتجري  اإىل  يهدف  ل  والريا�سيات  للفيزياء 

على  ال�سوء  ي�سلط  الربنامج  اإن  بل  املدى.  القريب  قت�سادي  الإ النمو 

�سا�س لتكون من�سة تدعم علم الفيزياء والهند�سة يف اململكة.  البحوث الأ

لقوة  يحتاج  �سرتاتيجية  الإ التقنيات  يف  النجاح  اأن  اإل  �سارة  الإ وجتدر 

والفيزياء.  الريا�سيات  بعلوم  اإحاطتها  جانب  اإىل  تقنيًا  مدربة  عاملة 

التقنيات  اأ�سا�س  ت�سكل  التي  العلوم  من  العديد  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

املواد،  وعلوم  واجليوفيزياء،  احلا�سوبية  النمذجة  مثل  �سرتاتيجية،  الإ

وديناميات ال�سوائل، والتقنية املتناهية ال�سغر والطب النووي تعتمد اإىل 

الوطني  الربنامج  فاإن  هنا،  من  والفيزياء.  الريا�سيات  على  بعيد  حد 

للفيزياء والريا�سيات �سيعزز كفاءة اململكة يف تخ�س�سات تاأ�سي�سية مثل 

الريا�سيات والفيزياء، كما �ستدعم قدرات الكفايات ال�سعودية التقنية.

�سا�س يف الفيزياء والريا�سيات من �ساأنها متكني اململكة  كما اأن بحوث الأ
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من امل�ساركة يف اأوجه الن�ساط التعاوين يف بع�س اأكرث املجالت تطورَا يف العلوم والتقنية، مثل فيزياء 

الطاقة على �سبيل املثال. كما اأن تطور قدرات اململكة يف علوم الريا�سيات والفيزياء �سيعزز مكانتها 

الدولية يف جمال العلوم والتقنية.

وللربنامج اأربعة عنا�سر جوهرية:

املركز الوطني لبحوث الريا�سيات والفيزياء، الذي يت�سمن البحث يف اأبرز جمالت الريا�سيات  	

والفيزياء، اإ�سافة اإىل تخطيط الربنامج ودعم برامج الزمالة.

دعم بحوث الريا�سيات والفيزياء، الذي يوفر املنح البحثية للجامعات. 	

تعليم الريا�سيات والفيزياء، الذي يت�سمن حزمة وا�سعة من اأوجه الن�ساط الرامية اإىل تعزيز.  	

تعليم الريا�سيات والفيزياء من خلل تدريب املعلمني، ون�ساط البحث وتطوير املناهج.

املرافق البحثية الرئي�سية، التي �ستقوم بتطوير وت�سييد وت�سغيل مرافق بحوث الفيزياء امل�سرتكة  	

يف اململكة، والتي متكن من اإجراء بحوث اجلامعات وال�سناعة  مبا يف ذلك التعاون الدويل.

وفيما يلي اأبرز جمالت الفيزياء والريا�سيات يف اململكة:

فيزياء الطاقة العالية والنووية. 	

املعلومات الكمية.  	

املواد املكثفة.  	

الفيزياء الطبية.  	

التحليل الرقمي.  	

داء.  حت�سني الآ 	

الريا�سيات التطبيقية. 	

اأهمية  لها من  ملا  الق�سوى  ولوية  الأ التطبيقية ذات  والريا�سيات  املكثفة  املواد  وقد اعتربت فيزياء 

حتياجات اململكة، وذلك اإ�سافة اإىل الفيزياء الطبية، والفيزياء النووية، وفيزياء املعجلت،  بالن�سبة لإ

وفيزياء الطاقة العالية واملعلومات الكمية.
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هيكل الربنامج

رغم اأن لكل برنامج اإ�سرتاتيجي تقني  تنظيمه 

اأن الربامج ت�سرتك  اإل  اخلا�س بالحتياجات، 

مدير  برنامج  فلكل  العنا�سر.  من  عدد  يف 

للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  من  برنامج 

الربنامج.  تنفيذ  عن  م�سوؤوًل  يكون  والتقنية، 

وهو م�سوؤول اأمام جلنة اخلطة  التي ت�سرف على 

اإ�ست�سارية  برنامج جلنة  ولكل  الربامج.  جميع 

تقدم  املعنية،  اجلهات  خمتلف  ممثلي  ت�سم 

تو�سياتها ملدير الربنامج، كذلك تقدمي امل�سورة 

للجنة اخلطة.

�ست�سارية مبراجعة موؤ�سرات اأداء كل برنامج، وتقدمي التو�سيات ب�ساأن تعديله كما  وتقوم اللجنة الإ

تقت�سيه احلاجة. كما قد تبادر اللجنة بدرا�سة التغيريات الطارئة على هذا املجال، لتبتَّ على اأ�سا�سها 

يف احلاجة لتغيري اأو حتديث الربنامج.

و�سيكون لكل برنامج جمموعة من امل�ساريع، ي�ساعد مكتب اإدارة امل�ساريع يف اإدارة جمموعة امل�ساريع 

هذه، وي�سمن جودة هذه امل�ساريع. وعلى نطاق املدينة، �سيقوم مكتب اإدارة امل�ساريع بتقدمي التو�سيات 

اإدارة  �سرتاتيجية، ف�سًل عن  اإدارة م�ساريع برامج التقنيات الإ اأ�سلوب  وامل�ساعدة اللزمة لتح�سني 

امل�ساريع التي قد مت�س عدة برامج.



�سرتاتيجية     موجز اخلطة الوطنية لربن�مج التقني�ت الإ

�4

خرى حتياجات امل�سرتكة والعالقة باأوجه الن�ساط الأ الإ

اأنظمة  عن  احلديث  يف  تف�سيله  �سبق  كما 

بتكار الوطنية، فاإن امل�ساريع التابعة لربامج  الإ

من  جزءًا  متثل  اإمنا  �سرتاتيجية  الإ التقنيات 

اأوجه الن�ساط الذي حتتاج اإليه اململكة لتحقق 

بتكار. كما تبني  مرادها  يف العلوم والتقنية والإ

�سرتاتيجية  اأثناء التخطيط لربامج التقنيات الإ

العديد من العوائق واملتطلبات واملبادرات التي 

تتعدى م�سوؤوليات الربامج.

ومن الحتياجات واملتطلبات امل�سرتكة بني العديد من الربامج ما يلي:

وتو�سيع نطاق  تعزيز  والتطوير من خلل  بالبحث  الب�سرية اخلا�س  املوارد  اإىل تطوير  احلاجة  	

اإىل  الرامية  ال�سيا�سات  خلل  ومن  الدرا�سية،  املراحل  جميع  يف  والهند�سة  والتقنية  العلوم  تعليم 

اإ�ستقطاب اخلربات الدولية للمملكة. وقد تكون هذه هي اأهم اإحتياجات جميع الربامج.

اإجراء  على  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  قدرة  لتعزيز  لدى اجلامعات  والتنظيم  ال�سيا�سات  تغيري  	

البحوث.

تعزيز اإملام اململكة بالتطورات التقنية الدولية وبالتعاون الدويل. 	

عمال واإن�ساء ال�سركات ال�سغرية. دعم ريادة الأ 	

حت�سني كفاءة اأ�سلوب اإدارة امللكية الفكرية. 	

و�سيتناول مركز التطوير التقني يف املدينة بع�س هذه اجلوانب، اإذ �سيكون م�سوؤوًل عن تطوير وتعزيز 

امللكية  واإدارة  التقنية،  ومتويل  اجلامعات،  يف  التقني  بتكار  الإ ومراكز  عمال،  الأ تقنيات  حا�سنات 

عمال يف اململكة. الفكرية وتعليم ريادة الأ
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كما اأن هناك جوانب اأخرى ت�ستوجب امل�ساركة الفعالة والريادة من قبل منظمات اأخرى، مثل وزارة 

التعليم العايل ووزارة التجارة وال�سناعة. و�سيتم اإ�سراك هذه اجلهات احلكومية من خلل م�ساريع 

همية مبكان  �سرافية. ومن الأ بتكار، ومن خلل اللجنة الإ برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والإ

ن�ساء اجليل القادم من الباحثني واملبتكرين  فراد لإ و�سع ال�سيا�سات الرامية اإىل تدريب وا�ستقطاب الأ

ال�سعوديني.

خرى حتياجات امل�سرتكة والعالقة باأوجه الن�ساط الأ الإ
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