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المقدمـــــــة
بادرت اململكة العربية ال�سعودية م ؤ�خر ًا مب�ساع
جدية لتعزيز مكانتها يف العلوم والتقنية،
وحتقيق نه�ضة �إقت�صادية ومعاجلة أ�برز
امل�شاكل التي تواجهها على ال�صعيد الوطني،
وا إلرتقاء مب�ستوى معي�شة أ�بنائها .وتنبع هذه
اجلهود احلثيثة عن رغبة القيادة الر�شيدة
للنتقال باململكة من �إقت�صاد قائم على
إ
املوارد الطبيعية� ،إىل �إقت�صاد يحركه ا إلبتكار
من خالل �صناعات قائمة على املعرفة تعكف
على ا إل�ستفادة من املواهب الب�شرية ال�سعودية
وتطويرها .وتت�ضمن هذه اجلهود �إن�شاء

للبتكار تُ�شرك موارد البحث
منظومة وطنية إ
والتطوير والتعليم وامل ؤ��س�سات ا إلقت�صادية
ب أ��سلوب �إ�سرتاتيجي من�سق وفعال.

فقد وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�صادر يف  1406هـ مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إىل
القيـام «بـاقرتاح ال�سيا�سة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ،وو�ضع ا إل�سرتاتيجية واخلطة الالزمة
لتنفيذهـا» .وبناء عليه ،بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة ا إلقت�صاد والتخطيط يف جهود وا�سعة لر�سم
خطة وطنية بعيدة املدى للعلوم والتقنية .ويف عام  1423هـ أ��صدر جمل�س الوزراء موافقته على
«ال�سيا�سة الوطنية ال�شاملة للعلوم والتقنية بعيدة املـدى للمملكـة» .وقد ر�سمت هذه ال�سيا�سة اخلطوط
العري�ضة للوجهة امل�ستقبلية للعلوم والتقنية وا إلبتكار يف اململكة ،حمدد ًة دور املدينة واجلامعات
والوزارات احلكومية واملجتمع عموم ًا �ضمن هذه اجلهود.
وقد أ�دت هذه ال�سيا�سة �إىل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار ،التي انطوت على عدة مكونات
ومراحل ،كان أ�برزها �إن�شاء برامج تطمح �إىل تعزيز التقنيات ا إل�سرتاتيجية احليوية يف اململكة.
ويقدم هذا التقرير موجز ًا بنتائج هذا اجلهد الوطني لر�سم خطط وبرامج من � أش�نها ا إلرتقاء
مب�ستوى اململكة يف هذه التقنيات ا إل�سرتاتيجية .وقد انطوى هذا اجلهد على م�شاركة العديد من
اخلرباء وامل�س ؤ�ولني من اجلهات املعنية بهذه التقنيات من القطاع ال�صناعي واحلكومي واجلامعات
واملعاهد البحثية امل�ستقلة.
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المقدمـــــــة
بداية ،يعر�ض التقرير بع�ض املعلومات عن هذه التقنيات ا إل�سرتاتيجية ومنظومة ا إلبتكار الوطنية
الفعالة ،لينتقل بعد ذلك �إىل عر�ض الو�ضع الراهن للعلوم والتقنية يف اململكة ،ور ؤ�ى اململكة بالن�سبة
للعلوم والتقنية وا إلبتكار .ثم ي�ستعر�ض التقرير مرحلة التخطيط لهذه التقنيات ا إل�سرتاتيجية،
موجز ًا اخلطط اخلا�صة با إلحدى ع�شرة تقنية با إل�ضافة �إىل جماالت الريا�ضيات والفيزياء التي
للبتكار الالزمة
تخدم تلك التقنيات .أ�خري ًا ،يتناول التقرير أ�ولويات حت�سني أ�وجه املنظومة الوطنية إ
لتحقيق النجاح يف هذه التقنيات ا إل�سرتاتيجية.
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�سياق الخطط

البتكار الوطنية
منظومة إ

ت�سعى اململكة �إىل تنويع م�صادر �إقت�صادها،
بحيث تقل�ص من �إعتمادها على املوارد
الطبيعية بتطوير �صناعات قائمة على املعرفة،
أالمر الذي ي�ستوجب منها الرتكيز على العلوم
والتقنية وا إلبتكار .فمنذ  ،1950الحظ العلماء
أ�ن النمو ا إلقت�صادي يعود ب�شكل كبري �إىل
عوامل متعلقة بالتطور التقني وا إلبتكار.

و ُيعرف ا إلبتكار ب أ�نه عملية ت�سفر عن أ��ساليب جديدة لتعزيز القيمة العائدة على امل�ستهلك واملُنتج
واملجتمع ،مثل منتجات أ�و عمليات أ�و خدمات جديدة .ورغم كون العلوم والتقنية عن�صر ًا هام ًا من
ا إلبتكار� ،إىل أ�ن الن�شاط ا إلبتكاري ال ي�ستند دوم ًا بال�ضرورة �إىل العلوم والتقنية ،ذلك أ�ن أ�وجه ًا
كثرية من ا إلبتكار تتحقق بتح�سني أال�ساليب التجارية أ�و ب�إيجاد �سبل جديدة لتقدمي اخلدمات.
فا إلبتكار التقني ال يتطلب فقط �إجراء البحث والتطوير ،و�إمنا ي�ستدعي وجود منظومة كاملة من
امل ؤ��س�سات وال�سيا�سات امل�ساندة لهذا الن�شاط .ذلك أ�ن قدرة أ�ي جمتمع على ا إلبتكار تعتمد على قوة
وتوا�صل العديد من امل ؤ��س�سات ،وفعالية خمتلف ال�سيا�سات.
واملق�صود «مبنظومة ا إلبتكار الوطنية» هو جمموعة من امل ؤ��س�سات وال�سيا�سات التي ت ؤ�دي �إىل ا إلبتكار
الفعال على ال�صعيد الوطني. 4321ووجود منظومة �إبتكار وطنية فعالة ي�شكل عام ًال �ضروري ًا حلفاظ
أالمم على منوها ا إلقت�صادي امل�ستدام القائم على ا إلبتكار .وي�شدد نهج أ�نظمة ا إلبتكار الوطنية على
أ�همية �إنتقال املعرفة والتقنية بني املجتمع وامل ؤ��س�سات وال�شركات يف عملية ا إلبتكار .ويف حني تكون
ال�شركات اخلا�صة م�س ؤ�ولة عن حتويل معظم املنتجات واخلدمات اجلديدة �إىل تطبيقات وتتجريها
يف ال�سوق ،ف�إنها حتتاج يف الوقت ذاته �إىل النفاذ �إىل أ��سواق ومعارف و أ�فراد ور ؤ�و�س أ�موال من
يحمل الهيئات احلكومية واجلامعات م�س ؤ�ولية بالغة أالهمية .ومن أ�هم
املحيط اخلارجي ،مما ِّ
مكونات هذه املنظومة:
املوارد الب�شرية ،مبا يف ذلك م�ستوى التعليم يف جميع املراحل الدرا�سية� ،سيا�سات الهجرة/
الزيارة اخلا�صة باململكة ،نظم الرواتب والتعوي�ضات وبرامج التدريب.

1

Nelson, Richard R., ed. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.  1993.
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.
2
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�سياق الخطط
البحث والتطوير ،مبا يف ذلك حجم وم�ستوى ن�شاط البحث وتركيزه على املتطلبات الوطنية
وال�صناعية.
مناخ ريادة أالعمال ،مبا يف ذلك الثقافة والتدريب اللذان ي�شجعان رواد أالعمال ،و يوفران
الربامج التي تدعم ال�شركات النا�شئة.
ظروف ال�سوق ،مبا يف ذلك وجود العمالء الذين يطلبون املنتجات والعمليات واخلدمات
املبتكرة.
الظروف املالية ،ال�سيما توفر ر أ��س املال املخاطر.
ال�سيا�سات املتبعة ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بحماية حقوق امللكية الفكرية والتجارة وال�ضرائب
وغريها من أالنظمة التجارية والبيئية.
البنية التحتية -مرافق البحث والتطوير و�شبكات النقل والطاقة واملعلومات الالزمة لدعم
ال�شركات املبتكرة.
أ
التوا�صل املعريف الذي ي�سمح بتعاون اخلرباء التقنيني مع القطاع ال�صناعي واجلامعات وال�سواق
املالية.
وت ؤ�ثر جميع هذه العوامل �إىل حد بعيد على قدرة املجتمع على ا إلبتكار ،ذلك أ�ن أ�ي موطن �ضعف جدي
يف أ�ي من هذه العنا�صر ي�شكل عائق ًا أ�مام ا إلبتكار .وجتدر ا إل�شارة هنا �إىل أ�همية املوارد الب�شرية،
ألن أالفراد هم املبتكرون و أ��صحاب املهارات الذين يحتاجهم كل عن�صر من عنا�صر املنظومة.
ومن هذه العنا�صر ما تتناوله ال�سيا�سات وا إل�سرتاتيجيات الوطنية ،يف حني ُيعالج البع�ض أالخر منها
على ال�صعيد ا إلقليمي ،أ�و على م�ستوى كل �صناعة على حدة .ويبني ال�شكل  1تداخل اجلوانب الوطنية
وا إلقليمية والقطاعية ملنظومة ا إلبتكار.
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�سياق الخطط
ال�شكل  :1تداخل اجلوانب الوطنية واالقليمية والقطاعية ملنظومة ا إلبتكار

الوطنية
�سيا�سة امللكية الفكرية
التعليم العايل
البحوث أال�سا�سية
برامج البحث والتطوير الوطنية
ر أ��س املال اجلري
أ�نظمة التجارة
مراكز اجلامعات
التدريب
اخلطط التقنية
احلا�ضنات
احلدائق التقنية
طلب ال�سوق
التجمعات ال�صناعية
القطاعية

أالنظمة الوطنية :تركز على الربامج وال�سيا�سات التي تعزز أ�و تعيق
البحث والتطوير ،والتجارة ،واملوارد الب�شرية ،وال�ضرائب ،والتمويل
والبنية التحتية والقوانني.
أالنظمة ا إلقليمية :تركز على املجوعات ال�صناعية وال�شبكات ا إلقليمية
من اجلامعات وال�شركات واملختربات ،والتمويل ،والبنية التحتية ا إلقليمية
(حدائق وحا�ضنات العلوم).
أالنظمة القطاعية :تهتم أ
بال�سواق والربامج واخلطط واملنظمات
اخلا�صة بال�صناعة.
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التعليم العام

حدائق العلوم
االقليمية

�سياق الخطط
متويل و�إدارة العلوم والتقنية وا إلبتكار
للحكومات يف خمتلف أ�رجاء العامل دور جوهري يف تطوير منظومات
ا إلبتكار يف دولهم .فاحلكومات الوطنية ت�ضطلع بالدور أال�سا�سي يف متويل
الربامج وال�سيا�سات التي تنطوي على منظومات ابتكار وطنية .كما أ�نها
كثري ًا ما تقوم بدعم أالنظمة ا إلقليمية والقطاعية ،ذلك أ�ن توليد املعرفة
والتعليم ال يعود بالنفع على أالفراد وال�شركات فح�سب ،و�إمنا ي�شمل
مبنافعه املجتمع ب أ��سره.
وللحكومات دور جوهري يف دعم البحث والتطوير .ففي �إقت�صادات ال�سوق،
يحظى البحث والتطوير بدعم القطاعني احلكومي واخلا�ص ،بحيث تعتمد
ن�سبة متويل كل منهما على طبيعة ال�شركات وعلى أ��سلوب احلكومة يف كل
دولة .ويف معظم الدول املتقدمة ،ت�ساهم احلكومة بحوايل � 20إىل %40
من �إجمايل متويل البحث والتطوير ،يف حني يقدر معدل منظمة التعاون
ا إلقت�صادي والتنمية من ا إل�ستثمار بـ  30باملئة  .5كما تقدم احلكومات
احلوافز ال�ضريبية وغريها من احلوافز لت�شجيع ال�شركات على تو�سيع
ن�شاط البحث والتطوير.

اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار ومنظومة االبتكار
تت�ضمن اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار  8مكونات تتناول خمتلف
للبتكار .وتت�ضمن اخلطة املبينة يف ال�شكل :2
أ�وجه املنظومة ال�سعودية إ
التقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة
قدرات البحث العلمي والتطوير التقني
نقل وتوطني وتطوير التقنية
العلوم والتقنية واملجتمع
املوارد الب�شرية العلمية والتقنية
تنويع وتعزيز م�صادر الدعم املايل
أ�نظمة العلوم والتقنية واالبتكار
الهياكل امل ؤ��س�سية للعلوم والتقنية واالبتكار

وعادة ما تدعم احلكومات ن�شاط البحث والتطوير لغايات كثرية ،منها
التنمية ال�صناعية وا إلقت�صادية� ،سعي ًا منها لتعزيز جماالت الدفاع
وال�صحة والف�ضاء والطاقة والزراعة وغريها من أالغرا�ض .ويختلف
الق�سط الذي يحظى به كل من هذه القطاعات باختالف أ�ولويات كل دولة.
وقد لوحظ أ�ن الواليات املتحدة تخ�ص�ص ن�سبة أ�كرب للدفاع وال�صحة
يف البحث والتطوير ،يف حني يركز اليابان أ�كرث على الطاقة .أ�ما كوريا
اجلنوبية فت�ستثمر يف التنمية ال�صناعية باملقام أالول .6وعادة ما تقوم
الدول الكبرية ذات ا إلقت�صاد املتنوع  ،مثل الواليات املتحدة ،بدعم البحث
والتطوير يف العديد من املجاالت التقنيةـ يف حني توجه الدول أال�صغر،
ال�سيما تلك التي ت�صبو لتنمية �صناعة حمددة� ،إ�ستثماراتها للتقنيات ذات
أالولوية أالكرب ل�صناعاتها الراهنة وامل�ستقبلية.

 5بيانات من املجل�س أ
المريكي الوطني للعلوم.
  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-.
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�سياق الخطط
ال�شكل  :2خطة العلوم والتقنية
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اال�سرتاتيجية

املوارد ا
العلمية لب�شرية
و
التقنية

اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية
واالبتكار

التقنيات ا إل�سرتاتيجية� :إحدى مكونات اخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار
من هذا املنطلق ،حددت اخلطة أ�حدى ع�شرة تقنية �إ�سرتاتيجية أ��سا�سية
للحدى
لتنمية اململكة امل�ستقبلية .وقد قادت املدينة مبادرة التخطيط إ
ع�شرة تقنية �ضمن م�س ؤ�وليتها عن التخطيط والتن�سيق وتنفيذ �سيا�سة
العلوم والتقنية يف اململكة .وف� ً
ضال عن أالحد ع�شر جما ًال التي مت حتديدها
أ�ثناء �إعداد اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار ،فقد ُو�ضعت خطة
للريا�ضيات والفيزياء مبا يعزز التقنيات امل�ستهدفة .وفيما يلي عنا�صر
للثنى ع�شر جما ًال ذات أالولوية:
اخلطط إ
املياه.
البرتول والغاز.
البرتوكيمائيات.
التقنية املتناهية ال�صغر.
التقنية احليوية والهند�سة الوراثية.
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تقنية املعلومات.
ا إللكرتونيات وا إلت�صاالت وال�ضوئيات.
الف�ضاء والطريان.
الطاقة.
املواد املتقدمة.
البيئة.
الريا�ضيات والفيزياء.

�سياق الخطط
وجتدر ا إل�شارة �إىل كون خطط التقنيات ا إل�سرتاتيجية امللخ�صة متثل �آلية
تن�سيق رئي�سية لت�ضافر جهود ال�صناعة واجلامعات واجلهات احلكومية
وبرامج أالبحاث والتطوير .وحتدد كل خطة اجلهات املعنية وامل�ستفيدين
يف اململكة من تلك التقنية ا إل�سرتاتيجية ،كما حتدد أالولويات الفنية
للمملكة لهذه التقنية ،وتدر�س و�ضع اململكة يف هذه املجاالت ،وتر�سم
برناجم ًا وطني ًا لتحقيق املتطلبات وتعزيز م�ستوى اململكة يف هذه التقنية.
وتعر�ض هذه الوثيقة الطريقة املتبعة لو�ضع هذه اخلطط ،موجزة كل خطة
من هذه اخلطط وحمددة املتطلبات والتحديات التي تواجه اململكة والتي
ات�ضحت من خالل هذه العملية.

والبتكار يف اململكة
م�ستوى العلوم والتقنية إ

ينبغي أ�ن ت�ستند خطط العلوم والتقنية �إىل فهم دقيق مل�ستوى اململكة
الراهن يف العلوم والتقنية .ويعر�ض الق�سم التايل من التقرير عدد ًا
من امل ؤ��شرات على م�ستوى اململكة يف جمال العلوم والتقنية ا�ستناد ًا �إىل
املعلومات املتوفرة عن الن�شر وبراءات ا إلخرتاع.

نظرة عامة على امل ؤ��شرات العلمية
كما يبني اجلدول  ،1ف�إن للمملكة دور ًا بارز ًا يف جمال العلوم والتقنية
يف منطقة ال�شرق أالو�سط� ،إال أ�ن دورها حمدود على ال�صعيد العاملي.7
بني  1996و  ،2006قام الباحثون من اململكة بن�شر  20700مادة يف عدد
من املجاالت املختلفة .8وقد ُ�صنفت اململكة يف املرتبة الثامنة أ
والربعني
بني دول العامل من حيث �إجمايل املواد املن�شورة ،يف حني احتلت املرتبة
الرابعة بني دول منطقة ال�شرق أالو�سط .كما احتل الباحثون من اململكة
املرتبة احلادية واخلم�سني على ال�صعيد الدويل والثالثة على �صعيد ال�شرق
أالو�سط من حيث م ؤ��شر ( أ�ثر الن�شر) 9.h-indexوت أ�تي اململكة يف طليعة
دول ال�شرق أالو�سط يف التطور التقني من حيث عدد براءات ا إلخرتاع
امل�سجلة لدى مكتب براءات ا إلخرتاع والعالمات التجارية أالمريكي ،حيث
ُ�سجلت لها  164براءة �إخرتاع بني  1996و ،2006لتكون الدولة العربية
الرائدة يف منطقتها.10

اجلدول  :1م�ستوى اململكة يف العلوم والتقنية يف م ؤ��شرات الن�شر وبراءات االخرتاع املوثقة دولياً
امل ؤ��شر

القيمة

الرتتيب الدويل

الرتتيب ا إلقليمي

املواد املن�شورة
أ�ثر الن�شر
براءات ا إلخرتاع

20700
67
164

48
51
43

4
3
2

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

والردن ،والكويت ،ولبنان ،وعمان ،أ
 7ألغرا�ض هذه الدرا�سة ،ف�إن «ال�شرق أالو�سط» ي�شري �إىل  :البحرين ،وم�صر ،و�إيران ،والعراق ،و�إ�سرائيل ،أ
والرا�ضي الفل�سطينية ،وقطر ،واململكة العربية ال�سعودية و�سورية
وا إلمارات العربية املتحدة واليمن.
 8جميع البيانات املذكورة يف هذه الدرا�سة م�ستقاة من �سكوبو�س ،وهي قاعدة بيانات مللخ�صات وتعداد املقاالت املحكمة ،ما ال يذكر خالف ذلك.
 h-index9م ؤ��شر يقي�س حجم و أ�ثر الن�شر .فيكون م ؤ��شر دولة قامت بن�شر  10درا�سات ذكرت  10مرات على أالقل لكل درا�سة من قبل درا�سات أ�خرى م�ساوي ًا لـ .10
 10البيانات اخلا�صة برباءات ا إلخرتاع واردة من فريق ر�صد الرباءات التقنية يف مكتب الواليات املتحدة لرباءات ا إلخرتاع والعالمات التجارية .و ين�سب فريق الر�صد براءة ا إلخرتاع لدولة ما فقط �إذا كان ا�سم أ�ول
خمرتع م�سجل على براءة ا إلخرتاع من هذه الدولة.
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�سياق الخطط
يبني ال�شكل  3و�ضع اململكة من حيث ن�شاط الن�شر وبراءات ا إلخرتاع،
ويالحظ ا�ستئثار منطقة الريا�ض ،والظهران-الدمام-اخلرب ،ومنطقة

جدة بهذا الن�شاط.

ال�شكل  :3خريطة اململكة مل ؤ��شرات العلوم
م ؤ��شرات البحث العلمي يف
اململكة العربية ال�سعودية يف املدة ما بني ( 2006 - 2000م)

Legend
Range

Indicator

1 - 5434

Publications

1 - 88

USPTO Utility Patent Grants

Key

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

يو�ضح ال�شكل البياين  4أ�ن ن�شاط الن�شر يف اململكة بقي ثابت ًا ن�سبي ًا بني
 1996و ،2006و أ�ن وتريته كانت أ�قل من وترية النمو العاملي وا إلقليمي .وقد
تراجع ن�صيب اململكة من نتاج الن�شر العاملي من  %0.16يف � 1996إىل
 %0.13يف  .2006ويبني ال�شكل  5أ�ن هذا ا إلجتاه هو أ�كرث و�ضوح ًا على
ال�صعيد ا إلقليمي� ،إذ تراجع ن�صيب اململكة من نتاج الن�شر من %11.04
�إىل  .%6.28وت�شهد كل من �إيران و�إ�سرائيل وم�صر زيادة وا�ضحة يف
ن�شاط الن�شر .من هنا يت�ضح أ�ن منو ن�شاط الن�شر يف هذه البلدان الثالثة،
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�إىل جانب ركود ن�شاط الن�شر يف اململكة ،يف�سران تراجع ن�صيب اململكة
من نتاج الن�شر العاملي.

�سياق الخطط
ال�شكل  :4الن�شر العلمي للملكة كن�سبة للعامل واملنطقة يف املدة ما بني ( 2006 - 2002م)
%1.0
%0.8
%0.6
%0.4
%0.2
%0.0

2006

2005

2004

2002
2003
ن�سبة للعامل

2000
2001
ن�سبة للمنطقة

1999

1998

1996

1997

%12
%11
%10
%9
%8
%7
%6
%5
%4
%3
%2

ال�شكل  :5الن�شر العلمي ملنطقة ال�شرق أالو�سط يف املدة ما بني ( 2006 - 2002م)
14000
12000
10000

6000

م�صر
�إيران
�إ�سرائيل
أالردن
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية

أ�عداد املواد املن�شورة

8000

4000
2000
0

200
6

200
5

200
4

200
3

200
2

200
1

200
0

199
9

8
199

7
199

6
199

Source:  SRI International Analysis of Scopus and SCImago data.
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�سياق الخطط
املجاالت البحثية يف اململكة
يبني اجلدول  2أ�ن معظم ما ن�شر يف اململكة العربية ال�سعودية كان يف
أ
احليوية/الحياء
جمال الطب ،يليه جمال الهند�سة والكيمياء والكيمياء
اجلزيئية .11كما يبني اجلدول  2م ؤ��شر الن�شاط ،وهو م�ستوى ن�شاط الن�شر
يف جمال ما يف اململكة قيا�س ًا باملجموع العاملي .12فحني تكون قيمة م ؤ��شر
الن�شاط أ�كرب من  ،1يكون ن�شاط الن�شر اخلا�ص بهذا املجال ،كن�سبة من

�إجمايل ن�شاط الن�شر أ�كرب يف اململكة منه يف بقية دول العامل .أ�ما �إذا
كانت قيمة امل ؤ��شر أ�قل من  ،1ف�إن ن�شاط الن�شر يف هذا املجال يكون أ�قل
من املعدل العاملي .ويت�ضح هنا أ�ن املجاالت التي كان ن�شاط الن�شر فيها
عالي ًا يف اململكة ،مب ؤ��شر ن�شاط يتجاوز  ،1تت�ضمن الطاقة ،والريا�ضيات
وعلوم ال�صيدلة والطب والهند�سة الكيميائية.

اجلدول  :2جماالت الن�شر العلمية يف اململكة يف املدة ما بني ( 2006 - 1996م)
املجال

عدد املواد املن�شورة

الطب
الهند�سة
الكيمياء
الكيمياء احليوية ،والعلوم الوراثية أ
والحياء اجلزيئية
الفيزياء وعلم الفلك
الريا�ضيات
علم املواد
الهند�سة الكيميائية
علم ال�صيدلة  ،علم ال�سموم والعلوم ال�صيدالنية
العلوم الزراعية واحليوية
الطاقة
علم احلا�سوب
علم البيئة
علوم أالر�ض والكواكب
علم املناعة أ
والحياء الدقيقة
علم أالع�صاب

8300
3402
1746
1648
1390
1193
1171
1163
1148
1105
1050
894
872
778
571
423

ن�سبة مواد اململكة
املن�شورة من هذا
املجال
%40.10
%16.43
%8.43
%7.96
%6.71
%5.76
%5.66
%5.62
%5.55
%5.34
%5.07
%4.32
%4.21
%3.76
%2.76
%2.04

ن�سبة هذا املجال
من املواد املن�شورة
عاملياً
%29.40
%15.44
%7.21
%12.12
%10.62
%3.35
%7.05
%4.22
%3.80
%6.74
%1.79
%4.17
%3.94
%4.37
%3.57
%2.99

م ؤ��شر الن�شاط
1.36
1.06
1.17
0.66
0.63
1.72
0.80
1.33
1.46
0.79
2.84
1.04
1.07
0.86
0.77
0.68

امل�صدر :درا�سة معهد �ستانفورد الدويل أ
للبحاث لبيانات �سكوبو�س و �إ�س �سي �إمياجو
11يحدد املجل�س ا إل�ست�شاري لقاعدة بيانات �سكوبو�س ،وهي جلنة مكونة من باحثني و أ�مناء مكاتب من خمتلف املجاالت العلمية 27 ،جما ًال علمي ًا لال�ستخدام يف قاعدة �سكوبو�س .وقد انطلقت هذه الدرا�سة من هذه
املجاالت.
ؤ
أ
أ
أ
ً
12م ؤ��شر الن�شاط هو ح�صة اململكة من ن�شاط الن�شر يف جمال مقابل ح�صة هذا املجال من �إجمايل ن�شاط الن�شر العاملي .ورغم �ن هذا امل��شر ا�ستخدم ��صال يف الدرا�سات ا إلقت�صادية� ،إال �نه بات ي�ستخدم بعد ذلك
كم ؤ��شر للعلوم يف الدرا�سات .ارجع �إىل :
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.
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�سياق الخطط
يبني اجلدول  3براءات ا إلخرتاع املن�سوبة للمملكة يف مكتب براءات
ا إلخرتاع أالمريكي ح�سب ت�صنيف ا إلخرتاع ،وذلك يف الفئات التي �سجلت
فيها اململكة  4براءات ف أ�كرث .ويتبني أ�ن اململكة أ�كرث ما �سجلت براءات

اخرتاع يف فئتي الكيمياء والبرتوكيميائيات .ومن املجاالت أالخرى التي
�سجلت فيها براءات �إخرتاع :ا إللكرتونيات ،وعلوم ال�صحة واحلياة والنقل
وا إلت�صاالت.

اجلدول  :3براءات االخرتاع امل�سجلة ح�سب ت�صنيف االخرتاع للملكة العربية ال�سعودية يف املدة ما بني ( 2006 - 1996م)
فئة مكتب براءات ا إلخرتاع
والعالمات التجارية أالمريكي
169
502
520
62
73
114
702
428
405
422

ا إل�سم

عدد براءات ا إلخرتاع

طفايات احلريق
املواد احلفازة
الراتنجات اال�صطناعية
التربيد
القيا�س وا إلختبار
البواخر
معاجلة البيانات
املخزون من املواد أ�و املواد املتنوعة
الهند�سة الهيدروليكية وهند�سة أالر�ض

16
12
10
6
6
5
5
4
4

أالجهزة الكيميائية وعمليات التطهري و�إزالة رائحة و
التعقيم واحلفاظ على املواد

4
Source:  Delphion

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

التعاون الدويل
يلعب التعاون الدويل دور ًا هام ًا ومتنامي ًا يف �إجراء البحوث يف اململكة
العربية ال�سعودية ومن حول العامل ،ذلك أ�ن حوايل  %30من البحوث
املن�شورة املن�سوبة للمملكة بني  1996و 2006كانت نتيجة التعاون مع
باحثني من دول أ�خرى .ورغم الرتاجع الوا�ضح يف الن�شاط التعاوين بني
عامي  2000و� ،2002إال أ�ن ن�شاط التعاون الدويل يتنامى بوترية �سريعة.
ويف الوقت الراهن ،ف�إن  %40من املواد املن�شورة يف اململكة هي نتيجة
لتعاون مع م ؤ�لفني من خارج اململكة .ويبني ال�شكل  5أ�ن م�صر و أ�مريكا
ال�شمالية (الواليات املتحدة وكندا) و أ�وروبا (اململكة املتحدة و أ�ملانيا) هي
من أ�كرث الدول املتعاونة مع اململكة يف الن�شر.
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�سياق الخطط
ال�شكل � :5شركاء اململكة يف التعاون الدويل على الن�شر يف العلوم
أ�وروبا

�آ�سـيــا

أ�مريكا ال�شمالية

ال�شرق أ
الو�سط
أ�مريكا الو�سطى

أ�مريكا اجلنوبية

أ�فريقيا
أ��سرتاليا
أ�عداد املواد املن�شورة

Source:  SRI International analysis of ISI Web of Science data, 20002006-

ويبني منط التعاون لدى اململكة تنوع عالقاتها الدولية ،وتنامي ن�سبة
الن�شاط التعاوين مع ال�شركاء ا إلقليميني ،مبا يعك�س توجه ًا عاملي ًا نحو
�شبكات تعاون المركزية وظهور حماور �إقليمية بحثية 13.ويبني اجلدول
 4أ�ن الواليات املتحدة الزالت هي ال�شريك التعاوين أالكرب للمملكة من
حيث الن�شر العلمي ،رغم تراجع ن�سبة الواليات املتحدة من املواد املن�شورة
بالتعاون مع اململكة منذ عام  2000من � %34إىل  ،%24.9يف الوقت الذي
ازداد فيه تعاون اململكة مع �شركاء �إقليميني مثل م�صر وباك�ستان والهند
واجلزائر.

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

13

Globalization, Vol. 3, 2005.
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�سياق الخطط
اجلدول  :4ن�سبة املواد ال�سعودية املن�شورة بالتعاون مع م ؤ�لفني دوليني يف عام  2000و 2003و2007
الدولة

2000

2003

2007

الواليات املتحدة
م�صر
اململكة املتحدة
كندا
باك�ستان
أ�ملانيا
الهند
اجلزائر
�إيطاليا
أالردن

%34.0
%17.6
%19.9
%8.8
%3.2
%1.2
%1.8
%0.3
%2.3
%1.2

%27.0
%20.5
%14.5
%9.9
%3.4
%4.2
%2.6
%1.2
%2.8
%0.8

%24.9
%22.2
%13.5
%9.4
%5.2
%4.4
%4.1
%3.3
%3.0
%3.0

من هنا يت�ضح أ�ن للمملكة ح�ضور ًا يف عدد من جماالت العلوم والتقنية،
وكما أ�نها تتمتع بعدد من املزايا ،و أ�نها تقف على قدم امل�ساواة مع العديد
من دول املنطقة� .إال أ�نها بعيدة امل�ستوى عن طليعة دول العامل يف العلوم
والتقنية ،ومل يكن ن�شاط الن�شر يف ال�سنوات أالخرية على م�ستوى غريها
من دول املنطقة .لذا ،ف�إن اململكة بحاجة �إىل �إدخال تغيريات جذرية
لتحقيق غاياتها يف العلوم والتقنية وا إلبتكار.

للبتكار يف اململكة
الر ؤ�ية امل�ستقبلية إ

تطمح اململكة �إىل اللحاق بركب ا إلقت�صادات القائمة على املعرفة وبلوغ
طليعة دول العامل يف العلوم والتقنية .ويبني ال�شكل  6ت�صور ًا لتحقيق هذه
الر ؤ�ية .فعلى املدى القريب ،يجب أ�ن تر�سي اململكة البنية التحتية الالزمة
من أالفراد واملعدات وال�سيا�سات وامل ؤ��س�سات التي �ستكون قاعدة هذه
النه�ضة ا إلقت�صادية .أ�ما على املدى القريب ،ف�ستحتاج اململكة �إىل زيادة
�إ�ستثماراتها يف العلوم والتقنية ،لتكون دولة رائدة بني أ�مم املنطقة و�آ�سيا.
وبلوغ هذه أالهداف ميلي على اململكة �إ�شراك ن�سبة أ�كرب من أ�بنائها يف
العلوم والتقنية ،وتعزيز فعالية م ؤ��س�ساتها العلمية والتقنية.

ال�سرتاتيجية
موجز اخلطة الوطنية لربنامج التقنيات إ
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�سياق الخطط
ال�شكل  :6ر ؤ�ية اململكة ملوقعها يف نهاية خططها اخلم�سية حتى عام  2025م

ال�سيا�سية الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار
يف م�صاف املجتمعات واالقت�صاديات القائمة على
املعرفة بحلول  2025م.

ململ

كة

ا

الع

عود

ل�س

ةا

ربي

ية

اخلطة اخلم�سية الرابعة

اخلطة اخلم�سية الثالثة

اخلطة اخلم�سية الثانية

اخلطة اخلم�سية أالوىل

ت�ستهدف �إىل حتول اململكة �إىل جمتمع واقت�صاد قائم على املعرفة ويف
م�صاف الدول ال�صناعية املتقدمة بحلول عام  2025م.

أ�ن تكون اململكة يف طليعة الدول أال�سيوية يف العلوم التقنية واالبتكار
بحلول عام  2020م.

أ�ن تكون اململكة يف طليعة دول املنطقة يف العلوم والتقنية واالبتكار
بحلول عام  2015م.

ا�ستكمال البنية أال�سا�سية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية
واالبتكار بحلول عام  2010م.

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Economy and Planning

ورغم التحديات التي تت�ضمنها هذه الر ؤ�ية� ،إال أ�نها قابلة للتحقيق،
لل�ستثمار
ال�سيما و أ�ن اخلالق عز وجل أ�نعم على اململكة باملوارد الالزمة إ
يف أالفراد ويف البنية التحتية ويف البحث والتطوير� .إال أ�ن من أالهمية
مبكان توجيه هذه املوارد ب�شكل فعال .و �سيتطلب حتقيق هذه الر ؤ�ية
من اململكة تعليم �شعبها العلوم والريا�ضيات وتدريبه لكي يولد باحثني
ومبتكرين ورواد ًا للتقنية .كما �سيتطلب منها تعظيم �إ�ستثماراتها يف
البحث والتطوير ،ور�سم ال�سيا�سات و�إن�شاء امل ؤ��س�سات التي ت�شكل بيئة
للبتكار .وجتدر ا إل�شارة �إىل �ضرورة توجيه اململكة جهودها
منا�سبة إ
ا إل�سرتاتيجية �إىل املجاالت التقنية التي تعظم فيها فر�ص جناح اململكة،
ومتويل أالفراد أ
والفكار اجلديرين بذلك.
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ال�سرتاتيجية
التخطيط للتقنيات إ
با�شرت مدنية امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
ووزارة االقت�صاد والتخطيط بالتخطيط
لكل من التقنيات ا إل�سرتاتيجية بتفوي�ض
امل�س ؤ�وليات واملوارد اخلا�صة بكل جمال من
املجاالت لرئي�س معهد أ�و م�س ؤ�ول من ا إلدارة
العليا يف املدينة .ولكون هذه املبادرة فريدة
من نوعها وجديدة على اململكة ،فمن املتوقع أ�ن
ينطوي العام أالول من التخطيط على الكثري
من التجارب اجلديدة والدرو�س العملية .وقد
ُ�سمح لكل برنامج باتخاذ نهج خمتلف يف
عملية التخطيط� ،ضمن �إطار يحدد عنا�صر
خمرجات اخلطة وي�ضمن م�شاركة اجلهات
املعنية ب�شكل كبري.
وقد ت�ضمنت كل خطة معلومات عن متطلبات وم�ستوى اململكة يف التقنية ،وعن دور م ؤ��س�سات البحث
والتطوير الدولية أالخرى وعن مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة باململكة بالن�سبة
للتقنية .كما حددت اخلطط الر ؤ�ية والقيم والهدف اخلا�ص بكل برنامج تقنية �إىل جانب الغايات
و أ�برز التقنيات وغريها من مكونات كل برنامج .كما حددت الربامج م ؤ��شرات أالداء وغريها من
عوامل النجاح أالخرى.
و مل تو�ضع هذه اخلطط لتكون أ�هداف ًا يف حد ذاتها ،و�إمنا ت�شكل هذه اخلطط مرحلة من مراحل
البدء ب�إيجاد روابط التوا�صل والتعاون يف جمتمع العلوم والتقنية ال�سعودي ،مبا فيه من جهات متويل
ومعاهد البحث والتطوير والقطاع ال�صناعي 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 أ�برز اجلهات املعنية به ،قبل عقد حلقة أ�و �سل�سة من حلقات العمل لتعيني
املجاالت التقنية واملوارد وال�سيا�سات الالزمة لكي حتقق اململكة النجاح يف هذه التقنية .وقد خل�صت
حلقات العمل �إىل قوائم أ
بالولويات من التقنيات و�إىل العوائق التي قد حتول دون جناح هذه اجلهود،
مثل املوارد الب�شرية أ�و ال�سيا�سات التي تعيق ن�شاط البحث.
كما ت�ضمنت الربامج ر�سم خطة مبدئية متت مراجعتها مع أ�برز اجلهات املعنية قبل و�ضع اخلطط
النهائية ،مع أ�خذ مالحظات هذه اجلهات با إلعتبار .وعلى اللجان ا إل�شرافية املمثلة للجهات املعنية
تقدمي التو�صيات الدائمة للربامج وا إل�شراف على تنفيذها .وبعد �إمتام اخلطط املبدئية ،متت
مراجعتها للتحقق من اكتمالها وات�ساقها وو�ضوحها وتعديلها بنا ًء على هذه املراجعة.
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ُو�ضعت الربامج التقنية �إ�ستناد ًا �إىل مواطن
القوم وال�ضعف التي لوحظت يف اجلامعات
واملختربات الوطنية وال�شركات يف أ�دائها
ملختلف أ�وجه الن�شاط البحثي والتقني،
وغريها من أ�وجه الن�شاط أالخرى .وتتميز
منظومة العلوم والتقنية الوطنية بتباين دور
م ؤ��س�ساتها وبفعالية الروابط القائمة بني
هذه امل ؤ��س�سات.

فال�شركات م�س ؤ�ولة عن تطوير منتجات وخدمات مبتكرة .كما قد جتري أ�بحاث ًا تطبيقية ذات �صلة
وثيقة مبنتجاتها وخدماتها .ومن مزايا قيام القطاع اخلا�ص بالبحث والتطوير:
�إمكانية تتجري منتجات بحوثه ب�شكل مبا�شر.
كون ال�شركات على �إطالع جيد باحتياجات ال�سوق.
فعالية عمليات ال�شركات عموم ًا نظر ًا لل�ضغوط التناف�سية التي تواجهها.
أ�ما نقاط �ضعف ال�صناعة يف البحث والتطوير فتكمن يف:
تركيزها احل�صري على امل�شاريع التي تعود مبنافع مبا�شرة ميكن �إظهارها لل�شركة  ،بد ًال من
امل�شاريع التي تعود بالنفع على املجتمع.
أ�ما اجلامعات ،فم�س ؤ�ولة عن تزويد طالب اجلامعة وطالب الدرا�سات العليا باملهارات الالزمة
للمبتكرين والباحثني .كما أ�ن اجلامعات م�س ؤ�ولة عن البحوث أال�سا�سية ،وهي قد جترب بحوث ًا
تطبيقية يف جماالت قد تقود �إىل منتجات وخدمات جديدة .ومن مزايا اجلامعات يف �إجراء أ�وجه
ن�شاط البحث والتطوير:
ت�ساعد البحوث اجلامعية على تدريب الطالب ،مما ي�ساهم يف تنمية املوارد الب�شرية الوطنية يف
البحث والتطوير.
�إ�ضفاء الطالب من خ�صائ�ص �إبداعهم وحيوتهم على البحوث.
كون تخريج الطالب ومن ثم توظيفهم �آلية فعالة لنقل املعرفة �إىل املجتمعات.
جناح بع�ض اجلامعات يف �إيجاد �آليات فعالة لنقل التقنية ،مبا يف ذلك من ترخي�ص وتعاون مع
القطاع ال�صناعي على البحوث ،وغريها من ا آلليات.
قدرة املراكز اجلامعية وب�شكل متزايد على القيام أ
بالبحاث املتعددة التخ�ص�صات واملوجهة
ملعاجلة م�شاكل حمددة ،وذلك مب�شاركة القطاع ال�صناعي يف معظم أالحيان.
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دور الم�ؤ�س�سات في برامج التقنيات إ
أ�ما نقاط �ضعف اجلامعات يف قيامها بالبحث والتطوير فتكمن يف:
�ضعفها يف �إدارة امل�شاريع واملرافق الكبرية.
�ضعفها يف العمل الذي يجمع بني عدة تخ�ص�صات واخلا�ص مبعاجلة
م�شاكل حمددة.
�صعوبة القيام أ
بالعمال العاجلة من حيث الوقت.
تف�ضيل ا إلحتياجات البحثية التي تكون �ضمن جداول زمنية وموا�ضيع
منا�سبة لر�سائل �شهادة الدكتوراه.
�ضعفها يف الرتكيز على العميل/امل�ساهم.
كونها غري منا�سبة للم�شاريع أالمنية الهامة حيث أ�ن ال�سرية والرقابة
العالية على الن�شاط البحثي عامالن يف غاية أالهمية.

(�إال �إذا ارتبطت باملرافق الكبرية أ�و با إلحتياجات احلكومية اخلا�صة ،مثل
الدفاع) .ويف�ضل قيام اجلامعات مبعظم أالبحاث أال�سا�سية والتطبيقية
ألنها أ�قل تكلفة و أ�كرث �إبداع ًا (نظر ًا لوجود الطالب فيها) ف� ً
ضال عن كونها
تقوم أ�ي�ض ًا بتدريب وتهيئة الباحثني .كما أ�ن على املختربات احلكومية
جتنب القيام أ
بالعمال التي من املتوقع أ�ن تنتج عمليات أ�و منتجات جتارية،
وهو أالمر الذي عادة ما تقوم به ال�شركات اخلا�صة .ويلخ�ص اجلدول
 5دور خمتلف املنظمات املعنية (مبا يف ذلك املعاهد البحثية والهيئات
احلكومية) يف برامج التقنيات ا إل�سرتاتيجية.

كما أ�ن للمختربات الوطنية ،مثل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
مواطن قوة و�ضعف يف البحث والتطوير .أ�ما مواطن القوة ،فيمكن
تلخي�صها مبا يلي:
بناء و�إدارة وت�شغيل املرافق املتعددة امل�ستخدمني وا آلالت.
�إدارة امل�شاريع البحثية �ضمن اجلداول الزمنية.
�إدارة امل�شاريع املتعددة أالطراف ذات النطاق الوا�سع التي ت�ستدعي
املزيد من خربات العديد من امل ؤ��س�سات أالكادميية وم ؤ��س�سات القطاع
اخلا�ص.
الرتكيز على الق�ضايا الوطنية وا إلجتماعية ،ولي�س جمرد الرتكيز
على �إحراز الربح على املدى الق�صري أ�و تطوير العلم على املدى البعيد.
�إجراء أالبحاث التطبيقية ،وبخا�صة تلك التي تلبي ا إلحتياجات
واملهام احلكومية.
أ
القيام بالن�شاط البحثي يف بيئة موجهة من حيث ال�سرية �و �إدارة
املخاطر.
احليادية �إزاء ال�شركات اخلا�صة فيما يتعلق بق�ضايا املعايري
واللوائح.
أ�ما مواطن ال�ضعف ،فيمكن تلخي�صها كما يلي:
كونها غري معر�ضة للمناف�سة مما يعني مواجهة للقليل من ال�ضغوط
إلجراء العمليات الفعالة.
أ
ال تعترب تعليم أ�و تطوير الطالب مهمتها ال�سا�سية.
ال تقوم بتتجري التقنية ب�شكل مبا�شر ،وحتتاج لنقل املعرفة والتقنية
لل�صناعة وغريهم من امل�ساهمني.
بنا ًء عليه ،جند أ�ن على املراكز أ�و املختربات احلكومية جتنب القيام ب أ�وجه
الن�شاط التي ميكن للجامعات القيام بها ب�شكل فعال ،مثل البحوث أال�سا�س
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اجلدول  :5دور اجلهات املعنية
اجلهات املعنية

دورها
تخطيط ،تن�سيق و�إدارة الربنامج.
�إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية وتطوير التطبيقات النموذجية.

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية

امل�شاركة يف امل�شاريع الوطنية و�إدارتها.
تعزيز م�شاركة اجلامعات والقطاع ال�صناعي يف امل�شاريع الوطنية.
توفري املرافق البحثية الوطنية و�إدارتها مثل احلو�سبة الفائقة ال�سرعة والربط ال�شبكي.
تقدمي اال�ست�شارات واخلدمات للحكومة ب� أش�ن العلوم والتقنية.
�إيجاد معرفة أ��سا�سية وتطبيقية علمية جديدة.
تدريب الطالب يف العلوم والهند�سة.

اجلامعات

�إ�ست�ضافة مراكز ا إلبتكار التقني وامل�شاركة فيها.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.

املراكز البحثية املتخ�ص�صة احلكومية أ�و
امل�ستقلة

�إيجاد معرفة علمية تطبيقية جديدة.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.
امل�شاريع الت�شغيلية والتنفيذية.

الوزارة والهيئات احلكومية

تزويد الربنامج احلكومي إلحتياجات البحث والتطوير باملدخالت.
تقليل العوائق التنظيمية وا إلجرائية التي تعرت�ض ن�شاط ا إلبتكار والبحث والتطوير.
دعم ن�شاط البحث والتطوير يف اجلامعات والقطاع ال�صناعي.
تطوير وتتجري املنتجات والعمليات الناجتة عن الربنامج.

القطاع اخلا�ص

�إبالغ الربنامج باحتياجات ال�شركة.
دعم امل�شاريع التعاونية وامل�شاركة فيها.
دعم مراكز ا إلبتكار التقنية وامل�شاركة يف ن�شاطها.
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ال�سرتاتيجية
موجز عن برامج التقنيات إ
فيما يلي موجز ب أ�هم متطلبات ومكونات برامج
التقنيات ا إل�سرتاتيجية ا إلثنتي ع�شرة.

تقنية املياه

ينطلق برنامج بحوث تقنية املياه من مواطن احلاجة املحددة لدى اململكة العربية ال�سعودية ،ذلك
أ�ن موارد املياه حمدودة �إىل حد كبري يف اململكة .كما أ�ن دور املياه يف خطط اململكة التنموية ،و أ�همية
ق�ضايا و�سيا�سات املياه على ال�صعيد الدويل يعززان احلاجة لهذا الربنامج� .إ�ضافة �إىل أ�ن الطلب
على املياه يتنامى ب�صورة م�ضطردة ،ولدى اململكة �سوق كبري لتقنيات معاجلة وحتلية املياه� ،إال أ�نها
يف الوقت الراهن ال زالت تعتمد �إىل حد كبري على التقنيات امل�ستوردة� ،إذ تفتقر �إىل القدرات التقنية
املحلية .ومن أ�برز تقنيات املياه التي حتتاج �إليها اململكة:
تقنيات حتلية املياه:
 التحلية احلرارية. التحلية أبالغ�شية.
 حتلية املياه بطرق هجينة.-

تقنيات معاجلة مياه ال�شرب:
املعاجلة الغ�شائية.
املعاجلة الكيميائية.
التبادل أاليوين.
تطهري املياه.
الرت�شيح.

تقنيات معاجلة املياه العادمة:
 -املعاجلة احليوية.
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 املعاجلة احليوية الغ�شائية. املعاجلة الكيموفيزيائية. أ	��ساليب املعاجلة املتقدمة.
�إدارة املوارد املائية:
 املحافظة على املياه.	�إعادة تدوير و�إ�ستخدام املياه. تغذية املياه اجلوفية. ح�صاد أالمطار. -اال�ستمطار.

تقنية البرتول والغاز

للقت�صاد العاملي واحل�ضارة
ي�شكل كل من البرتول والغاز الطبيعي أ�هم موارد الطاقة بالن�سبة إ
احلديثة� ،إذ يكمن البرتول والغاز وراء العديد من املنتجات واخلدمات وو�سائل الراحة احلديثة
أال�سا�سية .وي�شكل �إحتياطي اململكة حوايل ربع خمزون العامل امل ؤ�كد من البرتول ،وت�ضطلع اململكة
للبتكار التقني ل�ضمان
بدور بالغ أالهمية يف توفري احتياجات العامل من الطاقة .وهنا تربز احلاجة إ
ا�ستمرارية توفر ا إلمدادات من البرتول والغاز .وقد حددت اجلهات املعنية املجاالت التقنية التالية
أ�هداف ًا ي�سعى لتحقيقها قطاع البرتول والغاز يف اململكة:
قاعدة معلومات متطورة ومدجمة خا�صة بالبرتول والغاز
تطوير �إمكانيات تخزين واختزال ومتابعة بيانات قاعدة البيانات.
حتديث وتكييف طريقة عر�ض البيانات ح�سب ا إلحتياجات.
تطوير أ�دوات التحليل والت�صور والدمج احلا�سوبي.
حت�سني النفاذ �إىل البيانات.
تعزيز �إتاحة هذه البيانات.
معلومات جيولوجية خا�صة بالبرتول
ر�سم اخلرائط ،والنمذجة وو�صف احلو�ض الر�سوبي.
تعزيز فهم و �إدراك أالنظمة البرتولية.
حت�سني و�صف املتكونات العامة واملعقدة.
حت�سني و�صف ت�صدعات و�شقوق الق�شرة أالر�ضية.
�إمتام اخلرائط اجليولوجية وتكاملها و�إت�ساقها.
ا إل�ستخال�ص املعزز للبرتول
تعزيز نظم احلقن وا إلنتاج يف خزانات الكربونات.
حتديد و�سائل ا إل�ستخال�ص أالن�سب للخزانات املوجودة.
خف�ض ن�سبة املاء �إىل البرتول.
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منذجة ور�صد و�إدارة اخلزان
تعزيز و�سائل منذجة وحماكاة اخلزانات.
حت�سني و�سائل مراقبة اخلزان و�إ�ستخال�ص خ�صائ�صه.
حت�سني الر�صد ا آلين والر�صد عن بعد لتغريات اخلزانات العمالقة.
حت�سني منذجة وحماكاة البيانات املدخلة.
تطوير وحت�سني عمليات ا�ستك�شاف البرتول والغاز
تعزيز فعالية ونوعية اقتناء أالرا�ضي.
حل امل�شاكل الزلزالية القريبة من ال�سطح.
حل امل�شاكل الزلزالية املتعددة واملت�صلة.
تطوير الت�صوير الزلزايل.
�إيجاد و�سائل جديدة وغري تقليدية ال�ستخراج ودمج البيانات.
�إنتاج البرتول والغاز الطبيعي
حل م�شكلة الغاز املكثف يف �آبار ا إلنتاج.
حفز خزانات الغاز والبرتول.
ا إلنتاج اخلايل من امللوثات.
حت�سني عمليات احلفر
خف�ض تكاليف احلفر و�إمتامه.
أ�نظمة كاملة لر�صد عمليات احلفر ونتائجها.
تعزيز عمليات احلفر يف كافة املكامن وحتت خمتلف الظروف.
حماية البيئة
تعزيز و�سائل و أ�نظمة ر�صد الغازات املنبعثة من ا آلبار.
تعزيز معايري ا إلنتاج لتجنب �إنبعاث امللوثات.
حت�سني و�سائل التقاط ثاين أ�ك�سيد الكربون و عزله.
تقومي أالخطار املت�صلة بعمليات ا إلنتاج واحلقن.

تقنية البرتوكيميائيات

البرتوكيميائيات هي منتجات كيميائية م�شتقة من البرتول والغاز الطبيعي
وال�سمدة أ
وهي ت�ستخدم يف منتجات عديدة مثل املواد املنظفة أ
والدوية
واملواد الال�صقة والدهانات واملواد البال�ستيكية أ
واللياف ال�صناعية
وغريها .ويوجد �صنفان رئي�سيان من املواد البرتوكيميائية أال�سا�سية هما
أالوليفينات ( وت�شتمل على ا إليثيلني والربوبلني) والعطريات ( وت�شتمل
على البنزين والزايلينات) وكالهما ينتج بكميات كبرية جد ًا .وي�صل �إنتاج
العامل من املواد البرتوكيميائية أال�سا�سية ( أالوليفينات والعطريات ) �إىل

حوايل  250مليون طن .وتعد كل من أ�مريكا و أ�وروبا أ�كرب م�صنعي املواد
البرتوكيميائية ،يف حني ي�شهد كل من ال�شرق أالو�سط و�آ�سيا منو ًا متزايد ًا
يف حجم ا إلنتاج.
أ
تعد اململكة العربية ال�سعودية من �كرب منتجي البرتول يف العامل ،ويعد
�إنتاج ا إليثيلني من أ�هم ال�صناعات البرتوكيميائية أال�سا�سية �إىل جانب
الربوبلني والبيوتينات والعطريات حيث يتوقع أ�ن ي�صل حجم ا إلنتاج
�إىل حوايل  18مليون طن مرتي يف عام  2012م .كما تعد اململكة من
أ�كرب منتجي البوليمرات يف العامل حيث ي�صل �إنتاجها �إىل أ�كرث من 8
مليون طن �سنوي ًا .وهذا ميلي على اململكة أ�ال تكون جمرد دولة م�صدرة
للمواد البرتوكيميائية أال�سا�سية فقط ،بل يجب عليها أ�ي�ض ًا ا�ستغالل تلك
املواد لزيادة القيمة امل�ضافة بطرق حديثة ومبتكرة لتنويع م�صادر الدخل
وحتقيق ا إلزدهار االقت�صادي .ولتحقيق ذلك ف�إنه يجب على اململكة أ�ن
تعمل على التوظيف أالمثل للم�صادر الطبيعية من البرتول والغاز يف جمال
ال�صناعات البرتوكيميائية ،و أ�ن تت�ضافر جهود اجلهات ذات العالقة مثل
اجلامعات ومراكز أالبحاث والقطاعني احلكومي واخلا�ص ومنتجي املواد
البرتوكيميائية يف املجاالت التالية:
عمليات تكرير البرتول
املعاجلة بالهيدروجني (على �سبيل املثال نزع الكربيت من امل�شتقات
البرتولية ).
الوقود النظيف (على �سبيل املثال � ،إنتاج مركبات برقم أ�وكتان
مرتفع ،حتويل البرتول اخلام الثقيل �إىل مواد هيدروكربونية بنوعية
عالية ،وتطوير مواد حمفزة لعمليات التكرير وم�ضافات للح�صول على
وقود نظيف ونزع الكربيت من البرتول اخلام).
ت�صنيع البرتوكيميائيات
ا�ستغالل الربافينات اخلفيفة.
البوليمرات.
تعزيز وتطوير تقنيات ت�صنيع وتكرير البرتول والغاز وتقنيات الوقود
النظيف وتعزيز عمليات ا إلنتاج.

التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو)

التقنية املتناهية ال�صغر هي جمال بحث علمي يعني بدرا�سة خ�صائ�ص
املواد عند مقيا�س أ�قل من  100نانومرت ،والتحكم بها� ،إذ تظهر جزيئات
املواد عند ذلك املقيا�س خ�صائ�ص غري عادية ،بحيث يكون من املمكن
ت�صنيع املواد وت�شكيلها للح�صول على خ�صائ�ص أ�ف�ضل من خ�صائ�ص
هذه املواد لدى ت�صنيعها عند مقيا�س أ�كرب.
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وت�شمل تقنية النانو طيف ًا وا�سع ًا من املجاالت العلمية ،وقد مت احل�صول
على أ�ف�ضل النتائج يف جماالت تالقي عدة علوم ،مثل الكيمياء أ
والحياء.
من هنا أ�تت احلاجة التباع نهج تعددي التخ�ص�صات للح�صول على نتائج
خالقة.
كما تعترب تقنية النانو جما ًال حديث ًا �إىل حد ما ،ا�ستقطب اهتمام العلماء
منذ أ�وائل الت�سعينات ،رغم كونهم قدميي العهد بهذا املجال ،و�إن مل
يطلقوا عليه م�سمى تقنية النانو حتى ا آلونة أالخرية .ونظر ًا لتطوير بع�ض
أالدوات املتخ�ص�صة يف الثمانينات ،مثل جمهر القوة الذرية واملجهر
املج�سي املا�سح ،بات العلماء أ�كرث �إحاطة بكيفية التحكم باملواد للح�صول
على النتائج املرجوة .وجتدر ا إل�شارة �إىل ا�ستغالل هذه القدرة الفريدة
على التحكم باملواد عند مقيا�س النانو للح�صول على نتائج خمتلفة (مثل
مقاومة احلرارة ،وال�صالبة أالكرب ،واملو�صلية الكهربائية املعززة) يف
جميع ال�صناعات تقريب ًا .والزالت ا إلكت�شافات يف طورها التمهيدي ،ومن
املتوقع أ�ن تنجح التقنية املتناهية ال�صغر يف �إحداث ثورة يف العديد من
التقنيات الراهنة.
وتهدف مبادرة تقنية النانو الوطنية التي و�ضعتها املدينة وبا�شرت
تنفيذها �إىل �إن�شاء برنامج متعدد املجاالت يتناول جميع فروع العلوم لبناء
القدرة والكفاءة يف التقنية املتناهية ال�صغر ،مما �سيعزز كفاءة اململكة
التناف�سية يف امل�ستقبل.
أ
ومن ابرز املجاالت التقنية لغرا�ض الربنامج:
الهيكل الكمي أ
والجهزة املتناهية ال�صغر
النظم ا إللكرتوميكانيكية الدقيقة.
أ�جهزة التقنية احليوية املتناهية يف ال�صغر.
أ�جهزة النانو ال�ضوئية.
أ�جهزة النانو ا إللكرتونية.
الهيكل الكمي.
املواد املتناهية ال�صغر وتوليفها
املواد املحفزة املتناهية يف ال�صغر.
املواد امل�ضافة للوقود.
ا�ستخراج الوقود.
أالغ�شية الرقيقة والطالءات.
الرت�شيح أ
بالغ�شية املتناهية ال�صغر.
املواد املركبة.
العزل احلراري.
أالنابيب أ
وال�سالك املتناهية ال�صغر.
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والنابيب أ
تطوير املواد ب�إ�ستخدام اجلزيئات أ
وال�سالك املتناهية
ال�صغر.
اجلزيئات املتناهية ال�صغر والنقاط الكمية.
أالن�سجة املقاومة للنار واملاء.
املواد الال�صقة.
ح�صاد الطاقة.
تخزين الطاقة.
الت�شحيم.
تنقية وحتلية وتطهري املياه.
مراقبة جودة املياه.

التقنية احليوية

مع تنامي الن�شاط البحثي يف جمال التقنية احليوية ،باتت احلاجة ملحة
لل�ستفادة من أ�حدث التطورات
ألن تتبنى اململكة �إ�سرتاتيجية فعالة إ
العلمية ،وبخا�صة و أ�ن �صناعة التقنية احليوية يف اململكة تواجه حتديات
كبرية ،نظر ًا الزدياد الطلب على املنتجات يف املجاالت الطبية ،والزراعية
والبيئية .ومن أ�برز املجاالت الطبية تطوير املنتجات العالجية .كما
حتتاج اململكة �إىل تطوير حجم وجودة �إنتاجها الزراعي .و�ست�ساهم
التقنية احليوية يف حت�سني و�إ�صالح أالرا�ضي الزراعية لتلبية احلاجة
للنتاج الزراعي نظر ًا للنمو ال�سكاين .كما �ستلعب التقنية
املتزايدة إ
احليوية دور ًا بارز ًا يف حماية البيئة ،وهو أ�مر تزداد أ�هميته بقدر النمو
ال�سكاين وا إلقت�صادي باململكة .وفيما يلي املجاالت التقنية ذات أالولوية
بالن�سبة للمملكة:
البحوث الطبية
أالمرا�ض املزمنة.
أ�مرا�ض النمو وال�شيخوخة.
أالمرا�ض املعدية.
أ�مرا�ض ال�سرطان.
أ�مرا�ض القلب أ
والوعية الدموية.
مر�ض ال�سكري ،م�ضاعفاته ،أ��سبابه وطرق عالجه.
البحوث الزراعية
�إنتاج النباتات املقاومة لظروف البيئة القا�سية.
تربية احليوانات.
�إنتاج املنتجات احليوية.
وقاية النبات.
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البحوث البيئية
التنوع احليوي اجلرثومي.
املعاجلة أ�و ا إل�صالح احليوي.
التعزيز اجلرثومي.
البوليمرات احليوية.
املج�سات احليوية.
التخمري واملفاعالت احليوية.
�إعادة التدوير احليوي.

تقنية املعلومات

�إن جمال تقنية املعلومات جمال وا�سع ي�ضم بحوث ًا وتطبيقات خمتلفة .وقد
للنتاج والنمو االقت�صادي يف كثري من البلدان
أ��صبحت حمرك ًا أ��سا�سي ًا إ
مثل الواليات املتحدة أالمريكية والهند و أ�يرلندا وفنلندا .وهي �إحدى
التقنيات الهامة بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية ،فالعمل على تطويرها
ي�ساهم يف تعزيز ا إلنتاجية يف جميع املجاالت االقت�صادية وذلك بت�سريع
ن�شر املعرفة ،و�إعادة توجيه القوى العاملة للعمل على ما هو أ�كرث قيمة،
وتطوير خدمات جديدة ،ودعم التعليم� .إن تقنية املعلومات  -وبخا�صة
النمذجة احلا�سوبية  ،وحتليل البيانات  ،وبناء قواعد البيانات  -ت�ساهم
يف تقدم جميع جماالت العلوم والتقنيات تقريب ًا  ،ذلك أ�ن قدرة اململكة
التناف�سية تعتمد �إىل حد كبري على تقنية املعلومات ال�سيما و أ�نها باتت
تتجه نحو ال�صناعة القائمة على املعرفة ،مثل القطاع املايل وا إلت�صاالت
واخلدمات ال�صحية والتعليمية .كما أ�ن للمملكة متطلباتها اخلا�صة يف
تقنية املعلومات ،مثل برجميات اللغة العربية والربجميات والتطبيقات
اخلا�صة بقطاع البرتول والغاز ،وتطبيقات تقنية املعلومات اخلا�صة
باحلج.
وي�شرك برنامج البحث وا إلبتكار يف تقنية املعلومات ال�سعودي اجلهات
املعنية كاجلامعات واملراكز البحثية وال�صناعة والقطاعات احلكومة
واخلا�صة  ،و�سيكون تركيزه على املجاالت التالية:
اللغة أ
وال�صوات
أال�صوات (مبا يف ذلك التعرف على الكالم وتوليده �آلي ًا ،والتحقق من
هوية املتحدث  ،وموارد الكالم).
الن�ص (كاللغويات احلا�سوبية ،والرتجمة ا آللية ،النمذجة ا إلح�صائية
للغة ،ا�ستعادة املعلومات ،وحمركات البحث يف ال�شبكة العاملية ،والتنقيب
يف الن�صو�ص ،وموارد اللغة).
تطبيقات خا�صة بذوي ا إلحتياجات اخلا�صة (كلغة ا إل�شارة ،ونظام
برايل).

معاجلة الوثائق العربية والتعرف ال�ضوئي على حروفها.
احلو�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�شبكات
ال�شبكات احلا�سوبية.
أ�من وخ�صو�صية تقنية املعلومات.
نظم قواعد البيانات.
نظم الت�شغيل.
هند�سة الربجميات أ
والنظمة املبتكرة
توطني التطبيقات.
هند�سة الربجميات املفتوحة امل�صدر.
ت�صميم وحتليل النظم.

والت�صاالت وال�ضوئيات
اللكرتونيات إ
تقنية إ

�إن ا إللكرتونيات وا إلت�صاالت وال�ضوئيات ذات نطاق وا�سع ويكاد يرد
�إ�ستخدامها يف جميع التطبيقات .وت�شري الدرا�سات �إىل أالرباح واملكا�سب
الهائلة التي ميكن حتقيقها على �صعيد الت�صميم ،مع ا إل�ستعانة بجهة
خارجية للت�صنيع .كما ميكن زيادة حتويل التقنية وتعزيز املعرفة عند
هذه املرحلة .وفيما يلي املجاالت التي ت�ستحق البحث:
ا إلت�صاالت الال�سلكية و�شبكات املج�سات الال�سلكية
نظام حتديد الرتددات الال�سلكية.
�إ�ستخدام تقنية ا إل�ست�شعار الال�سلكي للتطبيقات ال�صحية.
ر�صد أ�نابيب الغاز والبرتول.
أال�ساليب املتطورة يف ال�صيانة من خالل حتديد حلظة اخلط أ�
وت�شخي�صه ب�شكل �آيل.
نظام ا إلت�صال الال�سلكي املحدد برجمي ًا.
ال�شبكات املعرفية الال�سلكية.
تقنية النطاق الفائق.

ال�سرتاتيجية
موجز اخلطة الوطنية لربنامج التقنيات إ
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ال�سرتاتيجية
موجز عن برامج التقنيات إ
أ�من املعلومات
التعمية الكمية.
احلو�سبة الكمية.
التعمية.
احلجب والتحكم يف االنبعاث.
الليزر وتطبيقاته
الذاكرة ال�ضوئية.
املراقبة.
رادارات الليزر.

الطريان
الطائرات اخلفيفة جد ًا.
الطائرات بدون طيارين.

املج�سات وحمركات املنظومات ا إللكرتوميكانكية املجهرية املتقدمة
النظم ا إللكرتوميكانيكية ال�ضوئية الدقيقة.
املحركات العالية أالداء.
تقنية �إ�ستخدام أالو�ساط ال�سائلة الدقيقة للقيام بعمليات رقمية أ�و
تناظرية.
املج�سات املجمدة.
التقنيات املقرتحة
الدوائر املتكاملة.
أ�نظمة املوجات ال�صغرية.
احلو�سبة القابلة للت�شكيل.
أ�لواح الدوائر املطبوعة.
ال�ضوئيات الكهربائية.
معاجلة ا إل�شارات الرقمية.

تقنية الف�ضاء والطريان

�شهد قطاع الف�ضاء والطريان العاملي يف ا آلونة أالخرية تطورات تقنية
لل�ضطالع
يف مناخ تناف�سي م�ضطرد .وها هي اململكة ت�سعى بدورها إ
بدور �إقليمي يف املجاالت احل�سا�سة من هذا القطاع .ويوفر املناخ العاملي
لقطاع الف�ضاء والطريان فر�ص ًا فريدة من نوعها بالن�سبة للمملكة ،نظر ًا
ملا تتمتع به من مزايا متكنها من امل�ساهمة يف التطورات ا إلقليمية يف
أ�نظمة الف�ضاء التقنية .كما جتدر ا إل�شارة �إىل الفر�ص الكبرية الراهنة
لتتجري التقنيات ال�سعودية ،ال�سيما تلك التي ترتبط مبجموعة أالقمار
اال�صطناعية ال�سعودية (كوم�سات) وتطبيقات نظم أالقمار اال�صطناعية
العاملية للمالحة.
وفيما يلي أ�هم املجاالت بالن�سبة لربنامج الف�ضاء والطريان:
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الف�ضاء
مراقبة أالر�ض.
املالحة.
ا إلت�صاالت.
العلوم.
خدمات ا إلطالق.

ال�سرتاتيجية
موجز اخلطة الوطنية لربنامج التقنيات إ

وللربنامج �سبعة أ�هداف ذات أ�ولوية:
أ�ن تكون اململكة يف طليعة الدول املنتجة ملنتجات ر�صد أالر�ض
التجارية.
تعزيز �إمكانيات نظام املعلومات اجلغرافية على ال�صعيدين ا إلقليمي
والدويل.
�إ�ستخدام نظام القمر اال�صطناعي املدين أالمثل واملتطور والعايل
ا إل�ستجابة ملراقبة أالر�ض بحيث يوفر املعلومات احليوية للمنطقة.
ت�صميم وتطوير من�صة لقاعدة جوية للبحوث والتتجري.
ريادة اململكة يف تقدمي خدمات املحاكاة الرقمية لتحقيق أ�هداف
القطاع اجلوي الف�ضائي على �صعيد املنطقة.
�إيجاد قطاع جتاري �سعودي للمالحة اجلوية والف�ضاء قادر على
حتقيق برامج التقنية املتقدمة.
البحث يف تقنيات متطورة حمددة من � أش�نها متكني اململكة من �إنتاج
ولل�ستخدام التجاري أ�و لت أ�ييد
ملكية فكرية للتعاون الدويل البعيد املدى ،إ
برامج اجلهات املعنية ا إل�سرتاتيجية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك أ�هداف هامة ثانوية ينبعي حتقيقها:
أ�ن يكون للمملكة دور يف بعثات املهام الف�ضائية اجلوية الدولية أ�و
ا إلقليمية.
ا�ستغالل الفر�ص التي يتيحها �إدخال النظم الف�ضائية التي تقدمها
منظمات أ�خرى يف القطاع اجلوي.
تعزيز م�ستوى التعليم العايل يف علوم الف�ضاء والطريان والربامج
التدريبية يف اململكة ،وتنمية املوارد وا إلهتمام بقطاع الطريان والف�ضاء.
الت�شجيع على انت�شار و�إ�ستخدام م�شاريع وخدمات قطاع اجلو والف�ضاء
على ال�صعيد الوطني يف احلكومة ،والقطاع ال�صناعي وعامة اجلمهور.

ال�سرتاتيجية
موجز عن برامج التقنيات إ

تقنية الطاقة

حتتل تقنيات الطاقة مكانة فريدة بالن�سبة للمملكة ،ال�سيما و أ�ن قطاع
الطاقة هو املحرك الرئي�سي لتطور البالد ونه�ضتها ا إلقت�صادية .ويواجه
قطاع الكهرباء يف اململكة حتديات عظيمة لتلبية ا إل�ستهالك املتنامي
للكهرباء ،فهي متثل أ��سا�س التطور ا إلقت�صادي وا إلجتماعي .ويقدر
معدل النمو ال�سنوي إل�ستهالك الكهرباء يف اململكة ب  .%6.4ولتلبية هذه
احلاجة  ،ال بد من بناء املزيد من حمطات توليد الكهرباء ،وتعزيز أ�نظمة
توزيعها ونقلها.

الكابالت الكهربائية (املواد العازلة اجلديدة والت�صاميم اخلا�صة
باجلهد العايل).
ال�شبكات الكهربائية أ
(المتتة ،ال�شبكات الذكية ،تطوير الربجميات،
أ�جهزة وجم�سات ا إلت�صاالت يف ال�شبكات املحلية والوا�سعة).
قواطع الدوائر الكهربائية (قواطع دوائر أ�نواع اجلهد العايل� ،آلية
الت�شغيل والت�صميم املتطورة ،املواد احلامية والعازلة).

وتبدو م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة قادرة على ا إل�ستئثار بح�صة
كبرية من �إنتاج الطاقة يف امل�ستقبل ،رغم وجود بع�ض ال�صعوبات وارتفاع
كلفة ا إلنتاج  ،وهي أ�مور يجب معاجلتها لت�سهيل انت�شار �إ�ستخدام مثل هذه
التقنيات .ومن املتوقع أ�ن ت ؤ�دي أ�قلمة هذه التقنيات يف اململكة �إىل حتقيق
وترية متوازنة وم�ستدامة من التطور ،ال�سيما يف املناطق البعيدة .كما أ�ن
احلفاظ على �إ�ستخدام البرتول والغاز يف قطاع النقل يعد من أ�هداف
اململكة ا إل�سرتاتيجية .من هنا ت أ�تي احلاجة لتطوير تقنيات ذات كفاءة
عالية� ،إقت�صادية يف �إ�ستهالك الوقود وذات أ�ثر حمدود على البيئة.
وفيما يلي املجاالت التقنية ذات أالولوية بالن�سبة للمملكة:

�إدارة وتر�شيد �إ�ستهالك الطاقة
التكييف والتربيد (م�ضخات احلرارة ،التكييف املركزي ،دورات
التكييف ،املواد املربدة ،ال�ضاغطة ،املكثف ،تقنيات الر�صد والتحكم
بالطاقة ،مربدات ا إلمت�صا�ص).
أ�نظمة ا إلنارة (ا إلنارة عالية الكفاءة ،ال�صابورة ،وامل�صابيح الفلورية
املدجمة  ،والتحكم با إلنارة).
تقنيات تغليف أالبنية (العزل احلراري ،ال�ستائر الزجاجية ،تظليل
البناء� ،إدارة طاقة أالبنية ،نظام أ�متتة البناء).
أالفران والغاليات.
املحركات الكهربائية.
املبادالت احلرارية (املبادالت احلرارية املدجمة).

توليد الطاقة املتجددة
الطاقة ال�شم�سية (تقومي املوارد ،وتقنيات احلرارة ال�شم�سية،
وجممعات الطاقة ال�شم�سية ،والتربيد بالطاقة ال�شم�سية ،وحتلية املياه
بالطاقة ال�شم�سية  ،والنظم الكهرو�ضوئية ال�شم�سية ،و�إنتاج اخلاليا
الكهرو�ضوئية ال�شم�سية ،وتطبيقات اخلاليا الكهرو�ضوئية ال�شم�سية).
طاقة الرياح (تقومي املوارد ،أالنظمة امل�ستقلة أ
والنظمة املربوطة
�شبكي ًا ،وتطبيقات طاقة الرياح).

تخزين الطاقة
املكثفات الفائقة.
احلذافات العالية ال�سرعة.
املغناطي�س عايل التو�صيل.
البطاريات املتقدمة.
تخزين الطاقة احلرارية.
التخزين بال�ضخ.

توليد الطاقة التقليدية
توربينات البخار والغاز (كفاءة التوربينات ومعاجلة ال�شفرات).
التوربينات الدقيقة.
عمليات توليد الطاقة من النفايات.
التوليد املتعدد.
الدورة املركبة.

خاليا الهيدروجني وخاليا الوقود
�إنتاج الهيدروجني من الوقود الهيدروكربوين.
تخزين الهيدروجني.
خاليا وقود تبادل الربوتون.
خاليا وقود أالك�سيد ال�صلب.
خاليا وقود امليثانول املبا�شر.
ت�صنيع العادم واختباره.
خاليا الوقود الكهربائية.
غ�شاء خاليا الوقود.
حافز خلية الوقود.

نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
أ
آ
املحوالت الكهربائية (املحول اليل �و املحول الذكي ،مواد البناء
اجلديدة ،جم�سات القيا�س واحلماية).

ال�سرتاتيجية
موجز اخلطة الوطنية لربنامج التقنيات إ
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ال�سرتاتيجية
موجز عن برامج التقنيات إ
ا إلحرتاق
�إحرتاق حمركات ال�سيارات.
احلقن املبا�شر.
ا إل�شتعال التلقائي /ا إل�شتعال ب�ضغط ال�شحنة املتجان�سة.
ا إل�شتعال ال�صناعي.
تعزيز كفاءة ا إل�شتعال.
منذجة ا إل�شتعال.
�إ�ستخدام الليزر.
تقنيات الوقود.

تقنية البيئة

تعترب التقنيات البيئية بالغة أالهمية بالن�سبة للمملكة ،حيث تعتمد �صناعة
البرتول والغاز على ا�ستخراج املوارد الطبيعية ،أالمر الذي ترتتب عليه
�آثار بيئية كبرية .ومما ال�شك فيه أ�ن اجلفاف و�شح م�صادر املياه يعززان
من أ�همية التقنيات البيئية املتطورة يف احلفاظ على البيئة وعلى م�ستوى
معي�شي منا�سب يف اململكة .وفيما يلي أ�هم املجاالت املتعلقة بالتقنيات
البيئية بالن�سبة للمملكة:
النفايات
تقنيات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
تقنيات معاجلة املخلفات البلدية ال�صلبة.
تقنيات مياه النفايات ال�صناعية.
تقنيات النفايات الطبية اخلطرة.
تقنيات النفايات اخلطرة.
تقنيات النفايات ال�صناعية ال�صلبة.
تقنيات النفايات الزراعية.
التلوث
تقنيات جتنب تلوث أالغذية.
تقنيات التلوث بالبرتول.
تقنيات التلوث ا إل�شعاعي.
تقنيات التلوث احلراري.
تقنيات التلوث ال�ضو�ضائي.
تقنيات مراقبة وتقومي جودة الهواء
تقنيات جودة الهواء املحيط.
تقنيات جتنب ومراقبة وتقومي غازات ا إلحتبا�س احلراري.
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تدهور املوارد الطبيعية
تقنيات مراقبة وتقومي الت�صحر.
تدهور املناطق ال�ساحلية.
التنوع احليوي.
تدهور م�صادر املياه.
�ستويل اململكة أالهمية الق�صوى لنقل وتوطني وتطوير التقنيات البيئية
التالية:
تقنيات معاجلة املخلفات البلدية ال�صلبة.
تقنيات الوقاية من تلوث أالغذية.
تقنيات ر�صد وتقومي تلوث الهواء.
تقنيات الوقاية من ا إلنبعاثات الغازية ور�صدها وتقوميها.
تقنيات قيا�س ومراقبة الت�صحر.

تقنية املواد املتقدمة

تعترب الكثري من الدول املواد املتقدمة تقني ًة بالغة أالهمية .فعلى �سبيل
املثال ،يعترب املجل�س الوطني أالمريكي للعلوم والتقنية املواد املتقدمة
أ��سا�س ًا لت�صنيع املنتجات ،وقد أ�درج اليابان «تقنية النانو واملواد املتقدمة»
لل�ستثمار .وتعترب تقنيات املواد
يف قائمة املوا�ضيع أالربعة ذات أالولوية إ
املتقدمة من املجاالت البالغة أالهمية بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية.
ولدى اململكة �إمكانية كبرية للح�صول على قيمة م�ضافة من البرتول من
خالل تطوير املواد القائمة على البرتوكيماويات مثل البوليمرات واملواد
لل�ستخدام يف حتلية املياه
املركبة .وهناك حاجة ملحة ملواد متطورة إ
أ
املاحلة ويف ال�صناعات البرتولية والبرتوكيميائية .كما �ن هناك حاجة
أ�ي�ض ًا ملواد طبية متخ�ص�صة ،ومواد خا�صة لتطبيقات الف�ضاء والدفاع
والبناء وغريها من املجاالت احليوية .وفيما يلي أ�برز املجاالت التقنية
التي تعني اململكة:
أالغ�شية
أالغ�شية ذات الوظائف املتطورة.
أالغ�شية املقاومة للتق�شر.
أالغ�شية عالية الطرح للتنا�ضح العك�سي.
أالغ�شية عالية النفاذية.
أالغ�شية الفا�صلة للغازات.
أ�غ�شية التعقيم.
أ�غ�شية الرت�شيح.

ال�سرتاتيجية
موجز عن برامج التقنيات إ
املواد الهجينة واملركبة
املواد املقاومة لل�صد أ� يف البيئات عالية احلرارة وذات الرتكيز العايل
من الكربيت.
املواد املقاومة للكربيت.
املواد املركبة.
البوملريات وتقنيات معاجلة البوليمر
تقنيات البوملريات املتقدمة.
أال�صناف اجلديدة من البوليمرات وتقنيات معاجلة البوليمرات.
أ�نظمة الراتينج والتذرية للحرارة.
البوليمرات املركبة نانوي ًا.
البوليمرت القابلة للذوبان يف املاء والقابلة للتحلل احليوي.
لل�شتعال ومثبتات أال�شعة ال�ضوئية فوق
البوليمرات املانعة إ
البنف�سجية.
اجل�سيمات النانوية لتعزيز البوليمرات.
املعادن وال�سبائك
من اخل�صائ�ص املتقدمة :الفوالذ املزدوج للم�صانع احلرارية ،ومواد
حمطات حتلية املياه ،ومواد خف�ض التك�سري  ،واملواد امل�ستخدمة ألغرا�ض
طبية حمددة.
ال�سبائك املتخ�ص�صة:
 امل�ضادة للت آ�كل وال�صد أ�. معادن القوة واحلرارة العالية.اخلزف (ال�سراميك)
تطوير اخلزف لتطبيقات خا�صة ومتعددة أالغرا�ض.
املواد الذكية
املواد متطورة الوظائف واملت�ضمنة:
 املواد ال�ضوئية امللونة. واملواد احلرارية امللونة وامللونة ال�ضغطية. املواد الكهروملونة. والزجاج الذكي امل�ستخدم يف البناء. املواد ذات الوظائف املتعددة أوالنظمة القابلة للتحول.
املواد ال�سيليكونية مبا يف ذلك:
 �شبه املو�صالت. -اجل�سيمات النانوية ال�سيليكونية.

 ج�سيمات أ�ك�سيد ال�سيليكون النانوية.املواد الناقلة للحرارة التي ت�ساعد وتخف�ض تدفق احلرارة وتطبيقاتها
يف كثري من ال�صناعات.
الطالء
الطالءات املقاومة لل�صد أ� والذاتية التنظيف والتعايف.
الطالءات القابلة لتحويل ال�ضوء واحلرارة وال�ضغط.
الطالءات امل�ضادة أ
لل�شعة فوق البنف�سجية.
طالءات احلاجز املعدين واحلراري.
و�سي�سعى برنامج املواد املتقدمة �إىل تعزيز م�ستوى اململكة يف هذه التقنيات
و�إ�ستخدامها مبا يلبي �إحتياجات اململكة .وتتلخ�ص أ�هداف الربنامج
ا إل�سرتاتيجية يف:
تعزيز دور تقنيات املواد املتقدمة يف حتقيق متطلبات اململكة وتعظيم
قدرتها التناف�سية.
تطوير �صناعات حملية قائمة على تقنيات املواد املتطورة (مثل
أالغ�شية واحلوافز).
تعزيز م�ستوى اململكة من حيث تقنيات املواد املتقدمة.
حت�سني امل ؤ��س�سات واملوارد الب�شرية يف اململكة مبا يخدم البحث
والتطوير يف املواد املتقدمة.

الريا�ضيات والفيزياء

تعد الفيزياء والريا�ضيات حمرك ًا أ��سا�سي ًا للبحث وا إلبداع يف العلوم
والتقنية ،مبا تتيحه من ر ؤ�ى جديدة ومن تطبيقات جديدة للب�شرية.
وبخالف برامج التقنية ا إل�سرتاتيجية أالخرى ،ف�إن الربنامج الوطني
للفيزياء والريا�ضيات ال يهدف �إىل التتجري ال�سريع للتقنية أ�و لتحقيق
النمو ا إلقت�صادي القريب املدى .بل �إن الربنامج ي�سلط ال�ضوء على
البحوث أال�سا�س لتكون من�صة تدعم علم الفيزياء والهند�سة يف اململكة.
وجتدر ا إل�شارة �إال أ�ن النجاح يف التقنيات ا إل�سرتاتيجية يحتاج لقوة
عاملة مدربة تقني ًا �إىل جانب �إحاطتها بعلوم الريا�ضيات والفيزياء.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن العديد من العلوم التي ت�شكل أ��سا�س التقنيات
ا إل�سرتاتيجية ،مثل النمذجة احلا�سوبية واجليوفيزياء ،وعلوم املواد،
وديناميات ال�سوائل ،والتقنية املتناهية ال�صغر والطب النووي تعتمد �إىل
حد بعيد على الريا�ضيات والفيزياء .من هنا ،ف�إن الربنامج الوطني
للفيزياء والريا�ضيات �سيعزز كفاءة اململكة يف تخ�ص�صات ت أ��سي�سية مثل
الريا�ضيات والفيزياء ،كما �ستدعم قدرات الكفايات ال�سعودية التقنية.
كما أ�ن بحوث أال�سا�س يف الفيزياء والريا�ضيات من � أش�نها متكني اململكة
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ال�سرتاتيجية
موجز عن برامج التقنيات إ
من امل�شاركة يف أ�وجه الن�شاط التعاوين يف بع�ض أ�كرث املجاالت تطور َا يف العلوم والتقنية ،مثل فيزياء
الطاقة على �سبيل املثال .كما أ�ن تطور قدرات اململكة يف علوم الريا�ضيات والفيزياء �سيعزز مكانتها
الدولية يف جمال العلوم والتقنية.
وللربنامج أ�ربعة عنا�صر جوهرية:
املركز الوطني لبحوث الريا�ضيات والفيزياء ،الذي يت�ضمن البحث يف أ�برز جماالت الريا�ضيات
والفيزياء� ،إ�ضافة �إىل تخطيط الربنامج ودعم برامج الزمالة.
دعم بحوث الريا�ضيات والفيزياء ،الذي يوفر املنح البحثية للجامعات.
تعليم الريا�ضيات والفيزياء ،الذي يت�ضمن حزمة وا�سعة من أ�وجه الن�شاط الرامية �إىل تعزيز.
تعليم الريا�ضيات والفيزياء من خالل تدريب املعلمني ،ون�شاط البحث وتطوير املناهج.
املرافق البحثية الرئي�سية ،التي �ستقوم بتطوير وت�شييد وت�شغيل مرافق بحوث الفيزياء امل�شرتكة
يف اململكة ،والتي متكن من �إجراء بحوث اجلامعات وال�صناعة مبا يف ذلك التعاون الدويل.
وفيما يلي أ�برز جماالت الفيزياء والريا�ضيات يف اململكة:
فيزياء الطاقة العالية والنووية.
املعلومات الكمية.
املواد املكثفة.
الفيزياء الطبية.
التحليل الرقمي.
حت�سني ا آلداء.
الريا�ضيات التطبيقية.
أ
أ
وقد اعتربت فيزياء املواد املكثفة والريا�ضيات التطبيقية ذات الولوية الق�صوى ملا لها من �همية
بالن�سبة إلحتياجات اململكة ،وذلك �إ�ضافة �إىل الفيزياء الطبية ،والفيزياء النووية ،وفيزياء املعجالت،
وفيزياء الطاقة العالية واملعلومات الكمية.
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هيكل الربنامج
رغم أ�ن لكل برنامج �إ�سرتاتيجي تقني تنظيمه
اخلا�ص باالحتياجات� ،إال أ�ن الربامج ت�شرتك
يف عدد من العنا�صر .فلكل برنامج مدير
برنامج من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية ،يكون م�س ؤ�و ًال عن تنفيذ الربنامج.
وهو م�س ؤ�ول أ�مام جلنة اخلطة التي ت�شرف على
جميع الربامج .ولكل برنامج جلنة �إ�ست�شارية
ت�ضم ممثلي خمتلف اجلهات املعنية ،تقدم
تو�صياتها ملدير الربنامج ،كذلك تقدمي امل�شورة
للجنة اخلطة.

وتقوم اللجنة ا إل�ست�شارية مبراجعة م ؤ��شرات أ�داء كل برنامج ،وتقدمي التو�صيات ب� أش�ن تعديله كما
لتبت على أ��سا�سها
تقت�ضيه احلاجة .كما قد تبادر اللجنة بدرا�سة التغيريات الطارئة على هذا املجالَّ ،
يف احلاجة لتغيري أ�و حتديث الربنامج.
و�سيكون لكل برنامج جمموعة من امل�شاريع ،ي�ساعد مكتب �إدارة امل�شاريع يف �إدارة جمموعة امل�شاريع
هذه ،وي�ضمن جودة هذه امل�شاريع .وعلى نطاق املدينة� ،سيقوم مكتب �إدارة امل�شاريع بتقدمي التو�صيات
وامل�ساعدة الالزمة لتح�سني أ��سلوب �إدارة م�شاريع برامج التقنيات ا إل�سرتاتيجية ،ف� ً
ضال عن �إدارة
امل�شاريع التي قد مت�س عدة برامج.
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الحتياجات امل�شرتكة والعالقة ب�أوجه الن�شاط أ
الخرى
إ
كما �سبق تف�صيله يف احلديث عن أ�نظمة
ا إلبتكار الوطنية ،ف�إن امل�شاريع التابعة لربامج
التقنيات ا إل�سرتاتيجية �إمنا متثل جزء ًا من
أ�وجه الن�شاط الذي حتتاج �إليه اململكة لتحقق
مرادها يف العلوم والتقنية وا إلبتكار .كما تبني
أ�ثناء التخطيط لربامج التقنيات ا إل�سرتاتيجية
العديد من العوائق واملتطلبات واملبادرات التي
تتعدى م�س ؤ�وليات الربامج.

ومن االحتياجات واملتطلبات امل�شرتكة بني العديد من الربامج ما يلي:
احلاجة �إىل تطوير املوارد الب�شرية اخلا�ص بالبحث والتطوير من خالل تعزيز وتو�سيع نطاق
تعليم العلوم والتقنية والهند�سة يف جميع املراحل الدرا�سية ،ومن خالل ال�سيا�سات الرامية �إىل
�إ�ستقطاب اخلربات الدولية للمملكة .وقد تكون هذه هي أ�هم �إحتياجات جميع الربامج.
تغيري ال�سيا�سات والتنظيم لدى اجلامعات لتعزيز قدرة أ�ع�ضاء الهيئة التدري�سية على �إجراء
البحوث.
تعزيز �إملام اململكة بالتطورات التقنية الدولية وبالتعاون الدويل.
دعم ريادة أالعمال و�إن�شاء ال�شركات ال�صغرية.
حت�سني كفاءة أ��سلوب �إدارة امللكية الفكرية.
و�سيتناول مركز التطوير التقني يف املدينة بع�ض هذه اجلوانب� ،إذ �سيكون م�س ؤ�و ًال عن تطوير وتعزيز
حا�ضنات تقنيات أالعمال ،ومراكز ا إلبتكار التقني يف اجلامعات ،ومتويل التقنية ،و�إدارة امللكية
الفكرية وتعليم ريادة أالعمال يف اململكة.
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الحتياجات امل�شرتكة والعالقة ب�أوجه الن�شاط أ
الخرى
إ
كما أ�ن هناك جوانب أ�خرى ت�ستوجب امل�شاركة الفعالة والريادة من قبل منظمات أ�خرى ،مثل وزارة
التعليم العايل ووزارة التجارة وال�صناعة .و�سيتم �إ�شراك هذه اجلهات احلكومية من خالل م�شاريع
برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار ،ومن خالل اللجنة ا إل�شرافية .ومن أالهمية مبكان
و�ضع ال�سيا�سات الرامية �إىل تدريب وا�ستقطاب أالفراد إلن�شاء اجليل القادم من الباحثني واملبتكرين
ال�سعوديني.

ال�سرتاتيجية
موجز اخلطة الوطنية لربنامج التقنيات إ

35

www.kacst.edu.sa

www.kacst.edu.sa

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة04P0001-PLN-0001-AR01:

DAKKIN 01 478 8584

مكتب 488 3444 - 488 3555 :
فاك�س 4883756 :
�ص.ب 6086 .الريا�ض 11442
اململكة العربية ال�سعودية

