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امللخ�ص التنفيذي
ير�سم هذا التقرير ا إل�سرتاتيجية التي �ستقود
ن�شاط البحث والتطوير يف اململكة العربية
ال�سعودية خالل الع�شرين عام ًا القادمة .وقد
ا�ستدعى تطوير هذه اال�سرتاتيجية تعاون
العديد من اجلهات املعنية يف جمال ا�ستك�شاف
البرتول والغاز .وقد �ساعدت اجلهات املعنية
يف و�ضع الر ؤ�ية والر�سالة والقيم أ
والهداف
ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة بالبحث والتطوير
يف البرتول والغاز يف اململكة .ولكل من هذه
أالهداف ا إل�سرتاتيجية عدد من م ؤ��شرات
أالداء لقيا�س مدى النجاح املحقق يف اململكة
بتنفيذ هذه ا إل�سرتاتيجية.

وقد مت حتديد املجاالت التقنية امل�ستهدفة �إنطالق ًا من درا�سة مواطن والقوة وال�ضعف والفر�ص
والتحديات .وقد ا�ستندت هذه الدرا�سة �إىل معطيات العديد من املتخ�ص�صني من معظم �شركات
البرتول والغاز واجلامعات ال�سعودية ،حيث �ساهموا يف حتديد املجاالت التقنية امل�ستهدفة ،حمددين
التحديات الراهنة وم�ست�شرفني التحديات التي تنتظر اململكة يف امل�ستقبل .ويبني ال�شكل  1الر ؤ�ية
والر�سالة والتحديات واملجاالت التقنية الناجتة عن هذه الدرا�سة .وقد مت ت�شكيل جمموعة من
اخلرباء للقيام بالتخطيط املف�صل لكل من هذه املجاالت التقنية.
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ملخ�ص تنفيذي
ال�شكل  :1الر ؤ�ية والر�سالة والتحديات واملجاالت التقنية امل�ستهدفة
حتقيق الكفاءة التقنية والتفوق يف �إيجاد و�إنتاج جميع
موارد البرتول والغاز يف أ�را�ضي اململكة.

�إيجاد مناخ البحث والتطوير املنا�سب لتقنيات
ا�ستك�شاف البرتول والغاز الطبيعي من خالل:
بنية حتتية للبحث والتطوير من الكفايات
املتخ�ص�صة.
ال�سيا�سات وا إلجراءات الرامية �إىل ت�سهيل تعاون
م ؤ��س�سات البحث (اجلامعات وقطاع ال�صناعة).
تطوير وتوطني تقنيات ا�ستك�شاف البرتول و الغاز
ملواجهة التحديات وتعزيز اجلودة وخف�ض التكاليف.

الر ؤ�ية

الر�سالة

حمتوى الكربيت العايل يف ا إلنتاج.
بطء جمع املعلومات وبخا�صة امل�ساحية منها
وال�سيزمية.
جمع املعلومات ال�سيزمية يف املناطق ال�صعبة وغري
املتجان�سة كتلك املغطاة بالكثبان الرملية وال�صعوبات
ال�سطحية.
منذجة ومراقبة مكامن البرتول.
جمع و�إدارة املعلومات وتوفريها للباحثني.
�سرب عمق قاع الر�سوبيات يف اململكة وا�ستك�شافها.
تقنيات بيئية ل�ضمان عدم ت�سرب وانبعاث امللوثات.
ا�ستك�شاف املناطق اجلديدة مثل البحر أالحمر
والربع اخلايل.
تخطيط �سقف املكامن الكبرية بتفا�صيلها.

التحديات

املجاالت التقنية
امل�ستهدفة

قاعدة معلومات متطورة ومتكاملة ذات أ�دوات ن�شر
وت�صور متطورة للمعلومات اخلا�صة بالبرتول والغاز.
�إ�ستكمال املعلومات اجليولوجية اخلا�صة بالبرتول.
ا إل�ستخال�ص املعزز للبرتول.
منذجة ور�صد و�إدارة املكمن.
تطوير وحت�سني عمليات ا�ستك�شاف البرتول والغاز،
ومعدالت جناح هذه العمليات.
حت�سني �إنتاج الغاز الطبيعي.
حت�سني عمليات احلفر.
حماية البيئة.

وقد ُو�ضعت �آلية خا�صة لر�صد مراحل التنفيذ و إلجراء املراجعة الدورية
ل�ضمان التنفيذ الناجع لهذه ا إل�سرتاتيجية .وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن جميع
مكونات ا إل�سرتاتيجية تهدف �إىل تعظيم القيمة امل�ضافة الناجتة يف
اململكة .ذلك أ�ن الر ؤ�ية املن�شودة تتلخ�ص يف حتقيق التفوق يف املجاالت
التقنية التي �ست�ساهم يف �إ�ستك�شاف البرتول والغاز يف اململكة العربية
ال�سعودية ب أ��سلوب يرعى احلفاظ على البيئة.
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املقدمـــــــة
كانت انطالقة هذه اخلطة ا إل�سرتاتيجية
نتيجة املوافقة على ال�سيا�سة الوطنية ال�شاملة
للعلوم والتقنية بعيدة املـدى للمملكـة ،حيث
ُكلفت مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
("املدينة") بالقيـام ب�إدارة هذه اخلطة
الوطنية وا إل�شراف على العديد من املجاالت
التقنية .وقد ركزت اخلطة على �إحدى ع�شرة
تقنية �إ�سرتاتيجية ومتقدمة رتبت وفق أ�ولويتها
بالن�سبة الحتياجات اململكة .وقد كانت ثاين
هذه التقنيات هي تقنيات البرتول والغاز ،أالمر
الذي يربز مدى أ�هميتها بالن�سبة لالقت�صاد
ال�سعودي.

اجلهات املعنية

ت�ضمنت عملية تطوير هذه اخلطة م�شاركة العديد من اجلهات املعنية ،ال�سيما �شركة أ�رامكو
ال�سعودية ،ووزارة البرتول والرثوة املعدنية ،و�شركات اخلدمات اخلا�صة بالبرتول والغاز .وقد أ�تاحت
للدالء ب أ�فكارهم يف هذا املجال .وميثل ال�شكل  2العالقة
مرحلة التخطيط املجال جلميع امل�شاركني إ
القائمة بني اجلهات املعنية.
ال�شكل  :2العالقات القائمة بني اجلهات املعنية بقطاع البرتول والغاز
ال�شرافية أ
والدوار
ال�سل�سلة إ
وزارة
البرتول

أ�رامكو ال�سعودية

دعم

�إ�سرتاتيجية

فوائد

خطة وتنظيم
اجلامعات املحلية

املدينة

وزارة البرتول

أ
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البحوث املحلية



فوائد وخدمات
تقنية حملية

ا إل�سرتاتيجية
التن�سيق

البحث والتطوير
يف أ�رامكو

�شركات البرتول
أالخرى
وا�ستثمارات الغاز

�شركات اخلدمات
البرتولية

دعم

املدينة

اجلامعات وهيئات
البحوث العاملية

البحث
والتطوير

اجلهات
امل�ستقيدة

املقدمـــــــة
وقد مت ت�شييد موقع �إلكرتوين لعر�ض هذه اخلطة وتعزيز م�شاركة اجلهات
املعنية ،ميكن زيارته على العنوان التايل:
http://www.ept2025.com

وقد قام برنامج البرتول والغاز بت�شكيل فريق عمل �إ�سرتاتيجي من ممثلي
خمتلف اجلهات املعنية ال�سعودية :أ�رامكو ،واملدينة ،ووزارة البرتول

والرثوة املعدنية ،وعدد من اجلامعات .وكان الفريق م� ؤس�و ًال عن توجيه
عملية تطوير اخلطة ا إل�سرتاتيجية للبرتول والغاز .وقد اجتمع الفريق
 6مرات يف لقاءات ا�ستمرت يوم ًا كام ًال يف كل مرة للبحث يف عدد من
الق�ضايا ذات ال�صلة .كما ا�ستمر أ�ع�ضاء الفريق بالتوا�صل مع بع�ضهم
البع�ض من خالل الربيد ا إللكرتوين ومنتديات احلوار املتوفرة على املوقع.
ويو�ضح اجلدول  1أ��سماء أ�ع�ضاء فريق العمل:

اجلدول  :1فريق العمل ا إل�سرتاتيجي
اال�سم

اجلهة

املهمة

د .طارق اخلليفة
د .عبد الرحمن القري�شي
أ� .عبداهلل ال�سبتي
د.عبد العزيز املاجد
د .عبد العزيز الكعبي
م� .صالح امللحم
د .عبد العزيز بن لعبون
د .عماد احلمي�ضي
د .حممود الع�صيمي
أ� .عي�سى حمفوظ

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
�شركة أ�رامكو ال�سعودية
�شركة أ�رامكو ال�سعودية
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك �سعود
وزارة البرتول والرثوة املعدنية
وزارة البرتول -فرع ال�شرقية
وزارة البرتول -فرع ال�شرقية
جامعة امللك عبد العزيز
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

امل�شرف على امل�شروع
م�ساعد امل�شرف
مدير امل�شروع
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
ع�ضو فريق العمل
�سكرتري الفريق الوطني

م .ماجد بدح
د .ح�سن ناجي
م .عماد امل�شيقح
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املقدمـــــــة

ال�سرتاتيجية
تطوير إ

بد أ�ت عملية التخطيط ا إل�سرتاتيجي بدرا�سة جتارب عدد من الدول
املتطورة تقني ًا يف البحث والتطوير يف البرتول والغاز مثل الرنويج وكندا.

ويبني ال�شكل  3عدد ًا من اجلهات املرجعية التي متت درا�سة جتاربها يف
هذا ال�سياق.

ال�شكل  :3املراجع

وبعد درا�سة مبادرات البحث والتطوير يف البرتول والغاز يف الدول أالخرى،
أ�جريت درا�سة لو�ضع اململكة الراهن يف هذا ال�سياق .وقد مت التعاقد مع
معهد �ستانفورد الدويل أ
للبحاث لتقومي وت�صنيف امل ؤ��س�سات العاملية يف
ا�ستك�شاف البرتول والغاز ومن ثم حتديد م�ستوى اململكة الراهن يف هذا
املجال قيا�س ًا بهاتني الدولتني وذلك من خالل حتليل ن�شاط الن�شر وعدد
براءات ا إلخرتاع امل�سجلة.
ومن ثم �إنتقل برنامج البرتول والغاز �إىل حتليل مواطن ال�ضعف والقوة
وعوامل الفر�ص والتحديات اخلا�صة باململكة ،حيث ا�ستُبينت �آراء عدد
كبري من اخلرباء يف اململكة ،وذلك بغر�ض جمع أ�كرب قدر ممكن من
املعلومات بهذا ال�ش أ�ن .بعد ذلك ُعقدت حلقة عمل لدرا�سة مواطن القوة
وال�ضعف والفر�ص والتحديات ،وذلك بح�ضور وم�شاركة مدير �إ�سرتاتيجية
لل�ستفادة من خربته يف هذا اخل�صو�ص.
تقنية البرتول والغاز الرنويجي ،إ



أ
ال�سرتاتيجية لربنامج البرتول والغاز
الولويات إ

وقد �ضمت حلقة العمل أ�كرث من أ�ربعني م�شارك ًا من معظم ال�شركات
وامل ؤ��س�سات البحثية واجلامعات املخت�صة يف ا�ستك�شاف البرتول والغاز
باململكة العربية ال�سعودية .ويف وقت الحق ،مت توزيع �إ�ستبيان �آخر لتحديد
أ�هم التقنيات وامل�شاريع التي حتتاج �إليها اململكة .وقد خ�ص�صت بعد ذلك
حلقة عمل أ�خرى لتحديد املجاالت التقنية ذات أالهمية بالن�سبة للمملكة،
وللتعرف على مدى �إ�ستعداد امل�شاركني للم�ساهمة يف ن�شاط جمموعات
عمل خا�صة بالتقنيات امل�ستهدفة ،والتي �ست�ضطلع مب� ؤس�ولية التخطيط
لهذه التقنيات.
وقد انتهت هذه العملية ب�إعداد هذا التقرير الذي يو�ضح أالولويات
ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة بتوطني وتطوير تقنيات �إ�ستك�شاف البرتول
والغاز .وتبني هذه اخلطة ا إل�سرتاتيجية املبادرات الالزمة لبلوغ أالهداف
ا إل�سرتاتيجية املن�شودة ،كما تناق�ش عملية تنفيذ هذه اخلطة.

املقدمـــــــة

بال�سرتاتيجية
الطار الزمني اخلا�ص إ
إ

تتناول هذه ا إل�سرتاتيجية العقدين القادمني� ،إال أ�نها يف الوقت ذاته
تر�سم ر ؤ�ية املائة عام املقبلة بالن�سبة للمملكة .وجتدر ا إل�شارة هنا
�إىل أ�همية ا إل�ست�شراف بعيد املدى ،ال �سيما و أ�ن قيمة �إنتاح البرتول
والغاز �سترتاجع مع ا إلخفاق يف حتقيق القيمة امل�ضافة الناجمة
عن ا إل�ستخال�ص املعزز للبرتول والغاز الطبيعي ،ومع ا إلخفاق يف
اكت�شاف حقول برتول وغاز طبيعي جديدة ،ويف تطوير القطاع امل�ساند

ال�ست�شكاف البرتول والغاز (كما يبني ال�شكل  .)4وت�شمل التقنيات
التي تعزز مواطن القيمة امل�ضافة الكامنة تركيز اجلهود على �صناعة
تكرير البرتول والغاز الطبيعي والبرتوكيميائيات ،ال �سيما و أ�ننا نتوقع
أ�ن تهيمن اململكة على قطاع البرتول ل�سنوات طويلة قادمة .وجتدر
ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن برنامج البرتوكيميائيات ،الذي طوره معهد
البرتوكيميائيات يف املدينة ،هو الذي �سيتناول البحث والتطوير يف
تكرير البرتول و�صناعة البرتوكيميائيات.

ال�شكل  :4التحديات امل�ستقبلية الناجمة عن تنامي القيمة امل�ضافة امل�ستخرجة من قطاع البرتول والغاز

ال�صناعات البرتولية
قيمة ا�ضافية من الغاز
ا�ستك�شافات

تعزيز اال�ستخال�ص
احلقول املنتجة

2 02 5

20 0 8
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املقدمـــــــة

الخرتاع يف تقنيات البرتول والغاز
درا�سة ن�شاط الن�شر وبراءات إ

�إن ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول والغاز جمال ي�شمل العديد من التخ�ص�صات التي تعتمد على أ�جهزة
ومعدات ومواد يتم تطويرها يف جماالت خمتلفة ،مثل تقنية املعلومات وا إللكرتونيات وعلم امليكانيكا
وعلم املواد املتطورة .وقد مت تعريف جمال "البرتول والغاز" مبا فيه من جماالت فرعية با�ست�شارة
عدد من خرباء مدينة امللك عبد العزير للعلوم والتقنية ،ومن اجلهات ال�سعودية املعنية أالخرى.
ومييز برنامج البرتول والغاز ال�سعودي بني ثالثة موا�ضيع فرعية تعد حمل أالولويات ا إل�سرتاتيجية
بالن�سبة للمملكة ،هي :جيولوجيا البرتول ،وهند�سة البرتول واجليوفيزياء .وقد أ�عد خرباء املدينة
قائمة مف�صلة بالعبارات الرئي�سية امل�ستخدمة يف عمليات البحث واال�ستف�سار يف قواعد معلومات
املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع . 1و قد انح�صر �سياق هذه الدرا�سة بن�شاط الن�شر اجلاري بني
عامي (2006-2002م) ون�شاط براءات ا إلخرتاع بني عامي (2006-2002م) يف املجاالت الثالثة
التي حددتها املدينة.
�إن هناك �إجماع ًا عام ًا على وجود عالقة تالزمية بني املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع من جهة،
وبني قدرة البحث العلمي من جهة أ�خرى ،مع العلم ب أ�ن م ؤ��شري عدد املواد املن�شورة وبراءات
ا إلخرتاع ال يعك�سان ب�شكل دقيق نوعية أ�و نطاق هذا الن�شاط البحثي� ،إال أ�نهما م ؤ��شران ي�ستخدمان
يف العادة لر�صد ن�شاط توليد املعرفة والنتاج البحثي 2.وفيما يلي عدد من امل ؤ��شرات أالخرى ،مثل
وترية ا إل�ست�شهاد باملواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع والتي تكون م ؤ��شر ًا على أ�ثرها ،وعالقات التعاون
يف الت أ�ليف ،التي تعد م ؤ��شر ًا على التعاون العلمي .وميكن ا�ستخدام هذه امل ؤ��شرات جميع ًا كمقيا�س
للتعاون والعوملة و أ�ثر الن�شاط البحثي يف العلوم والتقنية يف املجاالت ذات ال�صلة بربنامج تقنية
املعلومات اخلا�ص باململكة.

 1مت البحث يف قاعدة أ�ي �إ�س أ�ي  ISI Web of Scienceو دلفيون  Delphionعن املواد املن�شورة ومعلومات تطبيق براءات ا إلخرتاع على التوايل ISI Web of Science .هي قاعدة بيانات للمقاالت املحكمة
الواردة يف أ�هم املجالت العلمية من خمتلف أ�رجاء العامل .أ�ما  Delphionفهي قاعدة بيانات قابلة للبحث فيها وخا�صة بن�شاط الرباءات العاملية ،مبا يف ذلك مكتب براءات ا إلخرتاع والعالمات التجارية أالمريكية،
وهي �إحدى الهيئات الكربى ملنح براءات ا إلخرتاع يف العامل .ونظر ًا لعظم حجم ال�سوق أالمريكي ،ف�إن معظم براءات ا إلخرتاعات العاملية م�سجلة فيها.
 2البحوث اخلا�صة با�ستخدام ن�شاط الن�شر لقيا�س ا إلنتاجية العلمية تت�ضمن البحوث التالية:

A.J. Lotka, “The frequency distribution of scientific productivity,” Journal of the Washington Academy of Sciences, vol 16 (1926); D. Price, Little
Science, Big Science, (New York: Columbia university Press, 1963); J.R. Cole and S Cole, Social Stratification in Science, (Chicago: The University
of Chicago Press, 1973); J. Gaston, The reward system in British and American science, (New York: John Wiley (1978); and M.F. Fox, “Publication
productivity among scientists: a critical review,” Social Studies of Science, vol 13, 1983.
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املقدمـــــــة
ال�صلة مبو�ضوع بحثنا ( 1137مقا ًال) ،.تليها اململكة املتحدة يف املرتبة
الثانية ب 428مقا ًال  ،وكل من كندا ( 307مقا ًال) و�إيطاليا ( 258مقا ًال).
و أ�ما اململكة العربية ال�سعودية فكانت يف املرتبة احلادية والع�شرين ب 331
4
مقا ًال عن تقنيات البرتول والغاز.

ن�شاط الن�شر الدويل يف علوم البرتول والغاز
بني 2002و ،2006ن�شر  3523مقا ًال يف العامل يف علوم البرتول والغاز التي
تندرج �ضمن أ�ولويات اململكة البحثية ا إل�سرتاتيجية 3.ويبني ال�شكل  5أ�ن
الواليات املتحدة أالمريكية كانت يف طليعة الدول النا�شرة ملقاالت ذات
ال�شكل  :5املواد املن�شورة يف البرتول والغاز

Poland
Spain
Norway
Japan

Russia

India

Australia

Germany
Brazil
United States

France
Italy

Canada
China

United Kingdom

Saudi Arabia

 3ي�شري تعبري "البرتول والغاز" وب�شكل ح�صري �إىل املجاالت البحثية الفرعية من تقنيات البرتول والغاز التي حددها برنامج اململكة للبرتول والغاز.
 4تن�سب املادة املن�شورة لدولة ما �إذا وجدت أ�ي من اجلهات التي ينتمي �إليها امل ؤ�لف يف تلك الدولة .مبا أ�نه ميكن لعدة م ؤ�لفني ا إل�شرتاك يف ن�شر مادة واحدة ،ف�إنه ميكن أ�ن تن�سب املادة الواحدة لعدة دول .واالرقام
االجمالية  ،مثل �إجمايل ن�شر الناجت العاملي  ،حت�صى كل مادة مرة واحدة � ،إال أ�ن �إ�ضافة املجاميع الفرعية قد ي�سفر عن نتيجة أ�كرب من املجموع املعلن عنه نظ ًرا لتكرر العدد.
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املقدمـــــــة
ويبني اجلدول  2أ�ن جمال جيولوجيا البرتول ا�ستحوذ على أ�كرث من
ن�صف املواد املن�شورة بني  2002و2006م يف البرتول والغاز ،يف حني

حظي جمال هند�سة البرتول ب 889مقا ًال ،وكان ما تبقى من مواد
من�شورة ( 803مقا ًال) قد خ�ص�ص ملجال اجليوفيزياء.

اجلدول  :2املجاالت الفرعية يف البرتول والغاز
املواد املن�شورة

املجال الفرعي
جيولوجيا البرتول
هند�سة البرتول
اجليوفيزياء

1867
889
803

الدول الرائدة أالمنوذجية
ُيقا�س متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بتق�سيم عدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت
دولة ما ،على �إجمايل املقاالت املن�شورة من قبل م ؤ�لفني من هذه الدولة،
فعلى �سبيل املثال ،يكون متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر يف دولة ن�شرت  50مقا ًال
أ��ست�شهد بها  100مرة ي�ساوي  .2ويو�ضح اجلدول  3عدد املواد املن�شورة
وعدد مرات ا إل�ست�شهاد بها يف الدول الرائدة أالمنوذجية 5.وبني 2002
و ،2006كان أل�سرتاليا أ�على متو�سط ألثر الن�شر ( )5.10تليها أ�ملانيا
( )4.71والواليات املتحدة ( .)4.44أ�ما متو�سط أ�ثر الن�شر بالن�سبة
للمملكة فكان  0.61ب 33مقا ًال ا�ست�شهد بها  20مرة.

 5هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف جمال تقنية البرتول والغاز �إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام  2025هو
ا إلطار الزمني الذي ينبغي تنفيذ أ�هداف ا إل�سرتاتيجية �ضمنه.
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املقدمـــــــة
اجلدول  :3أ�ثر الن�شر يف البرتول والغاز
الدولة
أ��سرتاليا
أ�ملانيا
الواليات املتحدة
هوالندا
نيوزيالندا
�إ�سبانيا
اليابان
اململكة املتحدة
الرنويج
كندا
فرن�سا
�إيطاليا
ال�صني
رو�سيا
اململكة العربية ال�سعودية

عدد املواد املن�شورة

عدد مرات ا إل�ست�شهاد

متو�سط أ�ثر الن�شر

150
253
1137
90
100
97
131
428
123
307
235
258
239
182
33

765
1191
5049
365
392
380
512
1607
432
1043
757
730
627
260
20

5.10
4.71
4.44
4.06
3.92
3.92
3.91
3.75
3.51
3.40
3.22
2.83
2.62
1.43
0.61

امل ؤ��س�سات البحثية يف تقنيات البرتول والغاز
تقوم أ�الف امل ؤ��س�سات البحثية يف أ�كرث من  100دولة بالن�شر يف مو�ضوع
تقنيات البرتول والغاز .وكما هو مبني يف اجلدول  ،4ف�إن امل ؤ��س�سات الثالثة
الرائدة يف �إ�صدار املقاالت اخلا�صة بالبحث والتطوير يف البرتول والغاز
هي أ�كادميية العلوم الرو�سية ( )131وجامعة �ستانفورد ( )94وجامعة
تك�سا�س ( .)131أ�ما يف مو�ضوع هند�سة البرتول ،فكانت أ�كرث امل ؤ��س�سات
البحثية ن�شر ًا هي جامعة �ستانفورد ،واملعهد الفرن�سي للبرتول ،وجامعة
كالغاري .ويف علوم اجليوفيزياء ،كانت أ�برز امل ؤ��س�سات البحثية هي مركز
امل�سح اجليولوجي أالمريكي ،وجامعة تك�سا�س ,أ
والكادميية الرو�سية
للعلوم .أ�ما يف اجليولوجيا ،ف�إن أ�وائل امل ؤ��س�سات البحثية هي أالكادميية
الرو�سية للعلوم ,أ
والكادميية ال�صينية للعلوم ,ومركز امل�سح اجليولوجي
أالمريكي.
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املقدمـــــــة
اجلدول  :4املنظمات البحثية يف البرتول والغاز (2006-2002م)
امل ؤ��س�سة
أ�كادميية العلوم الرو�سية
جامعة �ستانفورد
جامعة تك�سا�س
مركز امل�سح اجليولوجي أالمريكي
أالكادميية ال�صينية للعلوم
�سي �إن ار
جامعة الربتا
املعهد الفرن�سي للبرتول
جامعة كالغاري
جامعة لندن امللكية -كلية العلوم والتقنية
والطب
جامعة تك�سا�س �إيه أ�ند �إم
معهد العلوم اجليولوجية والنووية
جامعة طوكيو
جامعة ال�صني لعلوم اجليوفيزياء
جامعة هرييوت وات ا�سكتلندا

14

متو�سط أ�ثر
الن�شر

اجليولوجيا

هند�سة
البرتول

اجليوفيزياء

1.42
3.62
3.46
7.23
3.31
2.06
2.18
1.31
2.00

103
31
28
43
55
42
20
9
4

5
54
28
4
0
0
30
36
33

23
10
25
32
19
11
1
1
7

43

129

3.00

11

25

7

38
37
33
33
32

82
158
189
119
52

2.16
4.27
5.73
3.61
1.63

14
31
10
28

29
0
2
1
0

2
6
21
4
0

عدد مرات
املواد املن�شورة
ا إل�ست�شهاد
186
131
340
94
273
79
571
79
245
74
109
53
109
50
59
45
88
44
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املقدمـــــــة
أ�ثر التعاون الدويل والن�شر
بالنظر �إىل الدول املتقاربة من حيث ن�شاط الن�شر ،نالحظ أ�ن تلك الدول
التي حتقق معد ًال عالي ًا من التعاون الدويل غالب ًا ما ت�صدر مواد ًا من�شورة
ذات أ�ثر عال .ويف هذه الدرا�سة ،مت قيا�س التعاون الدويل بح�ساب معدل
عدد الدول املمثلة يف املقال الواحد ،ا�ستناد ًا �إىل عناوين امل ؤ�لفني .ويبني
ال�شكل  6معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر .وجتدر
ا إل�شارة �إىل أ�ن دو ًال مثل أ��سرتاليا و أ�ملانيا وهوالندا ،ذات الن�شاط التعاوين

الدويل الالفت ،ت�صدر يف معظم أالحيان مقاالت ذات متو�سط أ�ثر عال.
ن�شاط اململكة التعاوين
أ
يبني اجلدول  5أ�ن م ؤ�لفني تابعني للمملكة تعاونوا يف �إ�صدار �كرث من مقال
مع م ؤ�لفني من الواليات املتحدة ( 5مواد) وفرن�سا ( .)2كما تعاون م ؤ�لفون
من اململكة يف �إ�صدار مقال مع م ؤ�لفني من :أ��سرتاليا ،وكندا ،والرنويج ،
وا إلمارات العربية املتحدة ،واململكة املتحدة.

ال�شكل  :6أ�ثر الن�شر والتعاون يف البرتول والغاز
6.00
الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
كندا
�إيطاليا
أ�ملانيا

5.00

ال�صني
فرن�سا
رو�سيا
أ��سرتاليا

3.00

اليابان
الرنويج
نيوزليندا
أ��سبانيا

متو�سط أ�ثر الن�شر

4.00

2.00
1.00

هولندا
اململكة العربية ال�سعودية

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

�صفر
1.00

متو�سط م�ستوى التعاون الدويل يف الن�شر
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املقدمـــــــة
اجلدول  :5الدول املتعاونة مع اململكة يف الن�شر (6002-2002م)
الدولة

عدد املقاالت
5
2
1
1
1
1
1
1

الواليات املتحدة
فرن�سا
أ��سرتاليا
كندا
ماليزيا
الرنويج
ا إلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة

جمالت تقنيات البرتول والغاز

يبني اجلدول  6املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات

ال�صلة باملجاالت الفرعية للبرتول والغاز التي تعني اململكة يف فرتة
2006-2002م.

اجلدول  :6توجهات الن�شر يف البرتول والغاز
Publications

16

Geophysics
Earth And Planetary Science Letters
Geochimica Et Cosmochimica Acta
Journal Of Geophysical Research-Solid Earth
Organic Geochemistry
Chemical Geology
Geophysical Prospecting
Geophysical Journal International
Tectonophysics
Chinese Journal Of Geophysics-Chinese Edition

أ
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Geophysics and Geochemistry

108
73
60
51
34
34
31
30
29
27

Journal

املقدمـــــــة
Journal

Publications

Sedimentary Geology
Geology
Journal Of Sedimentary Research
Geology

Geomorphology
Acta Petrologica Sinica
Sedimentology
New Zealand Journal Of Geology And Geophysics
Stratigraphy And Geological Correlation
Cretaceous Research
Rivista Italiana Di Paleontologia E Stratigrafia
Journal Of Petroleum Science And Engineering

Petroleum Engineering

Journal Of Canadian Petroleum Technology
Spe Reservoir Evaluation & Engineering
Spe Journal
AAPG Bulletin
Petroleum Science And Technology
Spe Drilling & Completion
Oil & Gas Science And Technology-Revue De L’Institut Français Du Petrole
Petroleum Geoscience
Spe Production & Operations

246
170
143
132
107
105
70
69
66
57
188
136
115
86
65
57
42
42
40
21

ا إلجتاهات ا إلقليمية ال�سائدة يف الن�شر
تناولت الفقرات ال�سابقة من التقرير البيانات الواردة عن الن�شر
 وقد قام معهد �ستانفورد.با�ستخدام بع�ض العبارات الرئي�سية يف البحث
الدويل أ
للبحاث بدرا�سة حتليلية للمجالت املتخ�ص�صة يف جمال
 ت�ضمنت جميع املجالت املفهر�سة اخلا�صة بعلوم البرتول،البرتول والغاز
 وقد أ�جريت مقارنة بني عدد املواد.والغاز لدى معهد املعلومات العلمية
، منطقة اخلليج العربي: مناطق3 املن�شورة اخلا�صة بالبرتول والغاز يف
.وخليج املك�سيك وبحر ال�شمال
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املقدمـــــــة

ا إلجمايل

خليج املك�سيك

بحر ال�شمال

اخلليج العربي

27.142
93.981
121.123

652
3341
3993

650
2638
3288

339
855
1194

هند�سة البرتول
جيولوجيا البرتول واجليو فيزياء
ا إلجمايل

ال�شكل � :7إجتاهات الن�شر يف البرتول والغاز
1200
1000
800
بحر ال�شمال

600
400

خليج املك�سيك

200

اخلليج العربي

0

6
200

5
200

4
200

3
200

2
200

1
200

0
200

9
199

8
199

7
199
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6

�إن التحديات التي تواجه منطقة اخلليج العربي ال تقل عن التحديات التي
حتيط مبنطقة خليج املك�سيك وبحر ال�شمال� ،إن مل تكن أ�عظم .ذلك أ�ن
امل�ستوى املتدين ن�سبي ًا من البيانات الزلزالية ،وطبيعة مكامن البرتول
املعقدة والبالغة الت�صدع يف هذه املنطقة ت�شكل حتديات بارزة ،وهي
التحديات التي ميكن أ�ن ت�ستغلها دول اخلليج العربي ،وبخا�صة اململكة
العربية ال�سعودية ،فر�صة لتطوير التقنيات اجلديدة.

199

من هنا يت�ضح أ�نه رغم حيازة �شبه اجلزيرة العربية على معظم �إحتياطي
العامل من البرتول والغاز� ،إال أ�ن ن�شاط البحث يف علوم البرتول والغاز
قيا�س ًا بعدد املواد املن�شورة ،تركز يف منطقتي بحر ال�شمال وخليج
املك�سيك ،أ�كرث منه يف منطقة اخلليج العربي .و أ�كرث ما يت�ضح هذا ا إلجتاه
يف علوم جيولوجيا البرتول واجليوفيزياء ،حيث ت�ساهم منطقة اخلليج
العربي ب أ�قل من  %1من مواد البحث املن�شورة العاملية.

براءات ا إلخرتاع اخلا�صة بعلوم البرتول والغاز
بني  2002و ،2006مت تقدمي  461طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع يف علوم
البرتول والغاز يف مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي .وكما يبني اجلدول ،7
ف�إن معظم ال 327براءة �إخرتاع امل�سجلة ن�سبت ملخرتع واحد على أالقل
من الواليات املتحدة أالمريكية .ومن الدول أالخرى التي كان لها عدد كبري
من املخرتعني يف هذا املجال :اليابان ( 60براءة �إخرتاع) وهوالندا (34
براءة �إخرتاع) واململكة املتحدة ( 27براءة �إخرتاع) .وقد ُ�سجلت براءات
�إخرتاع لتطبيقات خمرتع من اململكة العربية ال�سعودية .ومل ت�ست�شهد اية
براءة اخرتاع أ�خرى برباءاتي ا إلخرتاع هاتني.

املقدمـــــــة
اجلدول  :7براءات ا إلخرتاع يف علوم البرتول والغاز
الرتتيب

الدولة

هند�سة البرتول

اجليوفيزياء

جيولوجيا

املجموع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
13
13
13
13
13

الواليات املتحدة
اليابان
هوالندا
اململكة املتحدة
أ�ملانيا
فرن�سا
كندا
�إيطاليا
النورويج
أ��سرتاليا
رو�سيا
يوكرانيا
الربازيل
ال�صني
�إ�سرائيل
جمهورية كوريا
اململكة العربية ال�سعودية

56
8
2
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

240
51
31
25
21
19
14
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1

31
1
1
0
1
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

327
60
34
27
23
21
19
7
4
3
3
3
2
2
2
2
2
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ال�سرتاتيجية
العنا�رص إ
تت�ضمن اخلطة ا إل�سرتاتيجية ر ؤ�ي ًة ور�سال ًة
وقيم ًا و أ�هداف ًا �إ�سرتاتيجية وحتديات ،وهي
العنا�صر التي �ستوجه جمتمعة برنامج البحث
والتطوير يف البرتول والغاز.

الر ؤ�ية

حتقيق الكفاءة التقنية والتفوق يف �إيجاد و�إنتاج جميع موارد البرتول والغاز يف أ�را�ضي اململكة.

الر�سالة

�إيجاد مناخ البحث والتطوير املنا�سب لتقنيات ا�ستك�شاف البرتول والغاز الطبيعي من خالل:
بنية حتتية للبحث والتطوير من الكفايات املتخ�ص�صة.
ال�سيا�سات وا إلجراءات الرامية �إىل ت�سهيل تعاون م ؤ��س�سات البحث (اجلامعات وقطاع
ال�صناعة).
تطوير وتوطني تقنيات ا�ستك�شاف البرتول و الغاز ملواجهة التحديات وتعزيز اجلودة وخف�ض
التكاليف.

القيم

ا إلنفتاح :توفري بيئة معلوماتية منفتحة وم�شرتكة.
التعاون :تبادل املعلومات أ
والفكار من خالل العمل التعاوين.
التوا�ضع� :إدراك أ�ن ما لديك يحتاج �إىل التح�سني دوم ًا.
التفاين :وذلك لتنفيذ املهام حتى �آخرها.
التناف�س :الذي يعزز روح وحما�سة العمل.
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ال�سرتاتيجية
العنا�رص إ

أ
ال�سرتاتيجية
الهداف إ

ر�سمت أالهداف التالية لتمكن اململكة من تنفيذ ر ؤ�ية هذه
ا إل�سرتاتيجية ور�سالتها بحلول  ،2025ويتبع كل هدف م ؤ��شر خا�ص به
لقيا�س أالداء:
 .1تعزيز توفر و�إنفتاح و�إبداء ونفاذ البيانات ألغرا�ض البحث.
مدى توفر جميع املعلومات املطلوبة اجليولوجية واجليوفيزيائية
والبرتولية ب�شكل رقمي وبنفاذ �آين.
 .2تعزيز املوارد الب�شرية تعليم ًا وم�ستوى وعدد ًا.
زيادة أ�عداد احلا�صلني على درجة الدكتوراه بن�سبة  %1000يف علوم
ا�ستك�شاف البرتول والغاز.
 .3تعزيز ا�ستخال�ص البرتول وحت�سني �إحتياطي البرتول.
زيادة خمزون البرتول �إىل  900مليار برميل وحتقيق ن�سبة  %70من
ا�ستخال�ص البرتول بحلول ( 2025هدف ارامكو).
 .4خف�ض كلفة ا�ستك�شاف البرتول.
خف�ض كلفة برميل البرتول بن�سبة  %20على الياب�سة وبن�سبة  %50يف
أ�عماق البحار.
 .5تعزيز كفاءة عمليات احلفر وا إل�ستك�شاف للبرتول والغاز الطبيعي.
ت�سريع عملية جمع املعلومات ال�سيزمية على الياب�سة وكذلك مدة
احلفر وا إلنتاج أالويل مبعدل  %50قبل عام.2020
 .6خف�ض ن�سبة �إنبعاث الغازات من ا آلبار وخف�ض التلوث.
	�إنعدام امللوثات ال�ضارة املنبعثة من �آبار البحر أالحمر واحلد من
�إنبعاثها من ا آلبار أالر�ضية و�آبار اخلليج العربي �إىل أ�دنى حد ممكن.
�	.7إ�ستكمال املعلومات اجليولوجية الالزمة للبحث والتطوير يف عمليات
ا�ستك�شاف البرتول والغاز.
	�إ�ستكمال جميع املعلومات املتعلقة بجيولوجيا البرتول الناق�صة .
 .8تطوير وتوطني اخلدمات التقنية اخلا�صة بالبرتول والغاز.
توفر ما ال يقل عن  %50من اخلدمات على ال�صعيد املحلي (مثل
الربجميات).
وقد و�ضعت م ؤ��شرات قيا�س أالداء بحيث ي�سهل تقومي مدى حتقيق امل�شاريع
أ
للهداف ا إل�سرتاتيجية املن�شودة.

التحديات

فيما يلي أ�برز التحديات التي ميزتها اجلهات املعنية:
تعزيز وعي و�إدراك ال�شباب ألهمية تقنيات البرتول والغاز.
حمتوى الكربيت العايل يف ا إلنتاج.
ارتفاع ن�سبة املاء يف جممل املنتج من بع�ض ا آلبار.
بطء جمع املعلومات وبخا�صة امل�ساحية منها وال�سيزمية.
جمع املعلومات ال�سيزمية يف املناطق ال�صعبة وغري املتجان�سة كتلك
املغطاة بالكثبان الرملية و ال�صعوبات ال�سطحية.
منذجة ومراقبة مكامن البرتول.
جمع و�إدارة املعلومات وتوفريها للباحثني.
�سرب عمق قاع الر�سوبيات يف اململكة وا�ستك�شافها.
احلفر يف املياه العميقة واملتكونات املوجودة يف الطبقات القدمية
وال�صعبة.
تقنيات بيئية ل�ضمان تخفي�ض ت�سرب وانبعاث امللوثات.
حتديد وت�صوير النظام البرتويل و �صخور امل�صدر يف املنطقة ،مبا يف
ذلك البحر أالحمر.
تخطيط عمق احلو�ض.
تغري وعدم جتان�س متكون عنيزة.
تعزيز ا�ستخال�ص البرتول.
أ
ا�ستك�شاف املناطق اجلديدة مثل البحر الحمر والربع اخلايل.
تخطيط �سقف املكامن الكبرية بتفا�صيلها.
حتديد وتو�صيف منظومة الت�شققات يف املكامن الكربونية.
القيا�س العميق للمقاومة الكهربائية بني ا آلبار.
التو�صيف املو�ضعي خلا�صية االبتالل.
م�شكلة جتمع املكثفات يف �آبار الغاز.
التخل�ص من املاء امللوث بالزيت.
	�إدارة النفايات امل�صاحبة لعمليات ا إلنتاج.
ف�صل املاء يف ا آلبار ويف خطوط النقل.
منذجة ال�شبكة امل�سامية.
أ
	�نظمة املراقبة والتحكم يف ا آلبارعن بعد.
حتليل اختبارات ا آلباريف الطبقات عالية النفاذية.
	�إنتاج الرمل من الطبقات غري املتما�سكة.
التعامل مع املكامن عالية امللوحة واحلرارة.
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املجاالت التقنية

املجاالت التقنية امل�ستهدفة

قام برنامج البرتول والغاز ،بالتعاون مع
اجلهات املعنية ،بتحديد  8جماالت تقنية
م�ستهدفة لتكون حمل اهتمام البحث والتطوير
يف البرتول والغاز يف اململكة العربية ال�سعودية
م�ستقب ًال .وقد مت اختيار هذه املجاالت التقنية
�إنطالق ًا من درا�سة مواطن العجز يف املجاالت
ذات أالولوية الق�صوى من هذا املجال .وفيما
يلي املجاالت التقنية الثمانية ،واملجاالت
التقنية الفرعية التابعة لها:

قاعدة معلومات متطورة ومتكاملة ذات أ�دوات ن�شر وت�صور متطورة للمعلومات اخلا�صة بالبرتول
والغاز.
تطوير �إمكانيات تخزين واختزال ومتابعة البيانات ( أ�ي قاعدة معلومات).
القدرة على حتديث وتكييف �شكل البيانات ح�سب �إحتياجات اململكة ( أ�ي أ��شكال جديدة من
البيانات).
تطوير أ�دوات التحليل والت�صور والدمج احلا�سوبي ( أ�ي واجهة امل�ستخدم).
حت�سني النفاذ �إىل البيانات من خالل تعزيز و�سائل ا إلت�صال والهيكل ( أ�ي النفاذ �إىل �شبكة
ا إلنرتنت).
أ
أ
تعزيز �إنفتاح هذه البيانات وحت�سني �نظمة التقا�سم (�ي قوانني النفاذ).
�إ�ستكمال املعلومات اجليولوجية اخلا�صة بالبرتول.
ر�سم اخلرائط ،والنمذجة وو�صف احلو�ض الر�سوبي (تطوير و�سائل قيا�س اجلاذبية أالر�ضية
وح�ساباتها).
تعزيز فهم و �إدراك طبيعة البرتول مبا يف ذلك م�صادر ال�صخور الر�سوبية (اي حتليل البيانات
الزلزالية).
حت�سني و�صف املتكونات العامة واملعقدة مبا يف ذلك متكون عنيزة (اي حت�سني املعلومات اخلا�صة
با آلبار البرتولية).
حت�سني و�صف ت�صدعات و�شقوق الق�شرة أالر�ضية و�إجتاهها يف متكون الكربونات .
	�إ�ستكمال اخلرائط اجليولوجية وتكاملها وات�ساقها (حتليل البيانات الواردة عن ا إل�ست�شعار عن
بعد).
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املجاالت التقنية
ا إل�ستخال�ص املعزز للبرتول.
تعزيز نظم احلقن وا إلنتاج يف مكامن الكربونات.
حتديد و�سائل ا إل�ستخال�ص أالن�سب للمكامن املوجودة.
خف�ض ن�سبة املاء �إىل البرتول.
منذجة ور�صد و�إدارة املكمن.
تعزيز و�سائل منذجة وحماكاة املكامن.
حت�سني و�سائل مراقبة املكمن و�إ�ستخال�ص خ�صائ�صه.
حت�سني الر�صد ا آلين والر�صد عن بعد لتغريات املكامن العمالقة.
حت�سني البيانات املدخلة وتكامل خ�صائ�ص ومعلومات حماكاة منذجة املكامن البرتول.
حت�سني و�صف ت�صدعات و�شقوق الق�شرة أالر�ضية و�إجتاهها يف متكون الكاربونات.
تطوير وحت�سني عمليات ا�ستك�شاف البرتول والغاز ،ومعدالت جناح هذه العمليات ،ال�سيما يف
منطقتي الربع اخلايل والبحر أالحمر.
تعزيز فعالية و أ�داء عمليات م�سح أالرا�ضى.
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 (مثل ا إل�ست�شعار عن بعد).
�إنتاج البرتول والغاز الطبيعي.
حل م�شكلة الغاز املكثف يف �آبار ا إلنتاج.
حفز مكامن الغاز والبرتول.
ا إلنتاج اخلايل من امللوثات.
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املجاالت التقنية
حت�سني عمليات احلفر.
خف�ض تكاليف احلفر و�إ�ستكماله من خالل تطوير و�سائل فعالة للحفر.
أ
	�نظمة كاملة لر�صد عمليات احلفر ونتائجها.
تعزيز عمليات احلفر يف عمق املياه ويف املتكونات الكامنة يف الطبقات القدمية وال�صلبة.
تعزيز عمليات احلفر عند درجات احلرارة املرتفعة وعند �ضغط مرتفع ويف املتكونات عالية
ا إلنتاجية.
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.
واملراد لهذه املجاالت التقنية امل�ستهدفة أ�ن تكون �إطار ًا �إر�شادي ًا للقائمني على تنفيذ اخلطة
ا إل�سرتاتيجية للبرتول والغاز ،بحيث يكون لكل جمال تقني م�ستهدف غاية وخلفية وو�صف كامل.
وفيما يلي مراحل تنفيذ كل جمل تقني:
مرحلة التطوير النظري.
التجارب والتعديل املخربي.
تطوير وتعزيز تطوير املعدات.
	�إختبار النماذج التجريبية.
الت أ�هيل.
ا إلختبار التجريبي.
وتقدر املدة الزمنية الالزمة لتطوير جمال تقني حمدد بحوايل � 6إىل � 10سنوات .لذا مت حتديد
أالهداف الثانوية (التقنيات) اخلا�صة بكل جمال تقني .ولدى بلوغ مرحلة متقدمة من التطوير
التقني يتبقى مرحلة جتريبها .أ�ما أالهداف الثانوية أ�و الفرعية فيمكن تطويرها بوقت أ��سرع ،خالل
عامني يف بع�ض أالحيان.
جتدر ا إل�شارة �إىل كون هذه املجاالت التقنية غري مرتبة وفق أ�ولويتها� ،إال أ�نه يفرت�ض وجود معايري
لرتتيبها �ضمن خطة التنفيذ ،وذلك ح�سب مدى م�ساهمة كل جمال يف حتقيق أالهداف ا إل�سرتاتيجية
أال�سا�سية.
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املجاالت التقنية

دعم
�إدارة

اتفا

اق ت

امل�شروع

اجلامعات
ومراكز
البحث العاملية

اجلامعات
ومراكز
البحث املحلية

تبادل أال�ساتذة
والطالب

أ�ما النموذج الثاين فيهتم بنقل التقنيات أ�و املنتجات املطورة التي حتتاج
�إىل حد أ�دنى من التطوير لتكون �صاحلة للتطبيق املحلي ،لذا يت�ضمن هذا
النموذج عن�صر ًا �إ�ضافي ًا خا�ص ًا بامل�ستخدم.
ال�شكل  :9نقل تقنية املنتجات /التقنيات املتطورة
املدينة
تقنية 2025

اتفاق تعاون

اتفاق ملكية

دعم
دارة
�إ

مالك ومطور
التقنية العاملية

�شركات البرتول
وم�شاريع الغاز

امل�شروع

تبادل املهند�سني
أ
والجهزة

أ
ال�سرتاتيجية لربنامج البرتول والغاز
الولويات إ

اتفاق خدمات

مناذج نقل التقنية
قمنا با�ستخدام منوذجني لنقل التقنية ،يت�ضمن كالهما تبادل اخلرباء
املهنيني والطالب بني �صاحب التقنية أ�و القائم على تطويرها ،وبني
جهة حملية حمددة .أ�ما النموذج أالول فيتعلق بنقل البحوث أال�سا�س أ�و
التطبيقية ذات أالهمية ا إل�سرتاتيجية ،بحيث يكون املتلقي يف هذه احلالة
هو جامعة حملية أ�و مركز أ�بحاث .ويف هذا النموذج ،تقوم املدينة بتمويل
تلك امل�شاريع التي ت�سمح للعلماء ال�سعوديني وطالب ال�شهادات العليا
با إللتحاق مب ؤ��س�سات بحثية عاملية.

عاون
قت

حتديد أالولويات التقنية
�سيتم ت�صنيف التقنيات من حيث أالولوية وفق مواءمتها أ
للهداف
ا إل�سرتاتيجية أ
(الثر) ،واحتمال جناحها ،واملوارد التي ت�ستلزمها ،وذلك
ح�سب النموذج الذي ت�ستخدمه �شركة أ�رامكو ال�سعودية .ويف حني ترتكز
أ�هداف أ�رامكو على البرتول وا�ستخال�صه ،ف�إن أ�هداف هذه اخلطة تت�ضمن
عنا�صر مت�صلة بتعزيز املحتوى املحلي ،لذا ،يرجح برنامج البرتول والغاز
معيار أالثر الناجت على معياري احتمال النجاح واملوارد الالزمة.
أالثر (.)%50
احتمال النجاح (.)%25
املوارد الالزمة (.)%25

اتف

هناك فئتان من املبادرات التقنية الالزمة لتحقيق أالهداف ا إل�سرتاتيجية
لهذه اخلطة :حتديد أالولويات التقنية ونقل التقنية.

عا ون

املبادرات أ
ال�سرتاتيجية
والولويات إ

املدينة
تقنية 2025

ا دعم
جتاه

�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف يتم ت�شكيل ثمان فرق عمل خا�صة بكل جمال
تقني م�ستهدف ،يتكون كل منها من ثالثة �إىل خم�سة خرباء متخ�ص�صني
من القطاع ال�صناعي أ
والكادميي ،ليقوموا بر�سم خطة مف�صلة لكل من
املجاالت التقنية ،وليقودوا عمليات التطوير التقني خالل مرحلة تنفيذ
خطة كل من املجاالت التقنية.

ال�شكل  :8نقل التقنية اخلا�صة ببحوث أال�سا�س والبحوث التطبيقية

املختربات الوطنية
و�شركات التقنية
املحلية

25

املجاالت التقنية
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن املدينة هي التي �ستقوم بتمويل و�إدارة امل�شروع
يف هذه احلالة أ�ي�ض ًا .كما أ�ن هناك �إتفاقية تعاون بني املدينة وامل�ستخدم
النهائي ،على �سبيل املثال (�شركة جنوب الربع اخلايل املحدودة ،و أ�رامكو،
و طاقة) .وبو�سع امل�ستخدم امل�ساهمة بتمويل امل�شروع وتوجيهه ،مقابل
�إتفاقية خدمات تف�ضيلية ت�ضمن له النفاذ �إىل املنتج أ�و اخلدمة .ويتم
�إبرام �إتفاقية ملكية فكرية بني املدينة وبني املالك أ�و املطور الدويل لهذه

التقنية ،يخول اجلهة املحلية بحق ا�ستخدام وتطوير هذه التقنية حملي ًا.

التقنيات الرئي�سية

يبني اجلدول  8بع�ض التقنيات املحددة �ضمن كل جمال تقني م�ستهدف.
وهذه التقنيات غري مرتبة ح�سب أالولوية� ،إال أ�نه �سيتم ترتيبها الحق ًا
ح�سب املنهج املو�ضح �آنف ًا.

اجلدول  :8املجاالت التقنية امل�ستهدفة
املجاالت التقنية امل�ستهدفة(تقنيات م�ستهدفة «مت»)

التقنيات

مت أ� :1-قاعدة معلومات متطورة ومتكاملة ذات أ�دوات متطورة لن�شر و�إي�صال وت�صوير املعلومات اخلا�صة بالبرتول والغاز
تقنية حتويل املويجة ورزم موجات البيانات.
تطوير �إمكانيات تخزين واختزال ور�صد البيانات.
مت أ� 1-1
قواعد البيانات املتكاملة.
مت أ� 2-1

القدرة على حتديث وتكييف �شكل البيانات ح�سب �إحتياجات
اململكة.

�شكل النقطة العائمة امل�ضغوطة وال�شكل الهرمي للبيانات.
أ��شكال جديدة من البيانات.

مت أ� 3-1

تطوير أ�دوات التحليل والت�صوير والتكامل احلا�سوبي.

مكعبات الرتابط.

مت أ� 4-1

حت�سني النفاذ �إىل البيانات من خالل تعزيز و�سائل ا إلت�صال
وهيكل ال�شبكة.

مت أ� 5-1

تطوير �إنفتاح املعلومات و أ�نظمة الت�شارك يف املعلومات.

احلفر ا إللكرتوين.
منذجة أ�و تعزيز معدل ا إلخرتاق أ�و النفاذ.
تكامل البيانات.
العر�ض والت�صوير ثالثي أالبعاد.
واجهة امل�ستخدم.
تقنيات بنوك املعلومات.
النفاذ ل�شبكة ا إلنرتنت.
أالنظمة املواتية لنفاذ �شبكة ا إلنرتنت.
أ�نظمة النفاذ.
مت أ�� 2-إ�ستكمال املعلومات اجليولوجية البرتولية
ر�سم ومنذجة وتو�صيف قاع الر�سوبيات يف اململكة.
مت أ� 1-2

تطوير و�سائل قيا�س اجلاذبية أالر�ضية ودرا�ستها.
خ�صائ�ص أالعماق ال�سيزمية.
درا�سة اخل�صائ�ص الزلزالية ا إلقليمية.
منذجة قاع املكامن.
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املجاالت التقنية
املجاالت التقنية امل�ستهدفة(تقنيات م�ستهدفة «مت»)
مت أ�2-2

تعزيز فهم و �إدراك طبيعة أالنظمة البرتولية مبا يف ذلك �صخور
امل�صدر.

مت أ�3-2

التو�صيف أالف�ضل للمتكونات الهامة واملعقدة وبخا�صة غري
املتجان�س منها مبا يف ذلك متكون عنيزة.

مت أ�4-2

تو�صيف منظومة ال�شقوق الطبيعية يف املتكونات الكربونية.

مت أ�5-2

�إ�ستكمال اخلرائط اجليولوجية وتكاملها و�إت�ساقها.

التقنيات
حتليل البيانات الزلزالية.
تقنية جمع البيانات ال�سيزمية أ�ثناء احلفر.
احلفر بالتحكم يف ال�ضغط.
الت�سجيل من خالل ر أ��س احلفار.
تقنية جمع البيانات ال�سيزمية أ�ثناء احلفر.
تعزيز املعلومات املتوفرة عن ا آلبار.
منذجة تكامل املعلومات عالية الو�ضوح.
تباين اخلوا�ص ال�سمتية.
تقنية جمع البيانات ال�سيزمية أ�ثناء احلفر.

النتاج
مت أ� -3تعزيز إ
حت�سني نظام احلقن وا إلنتاج يف املتكونات الكربونية املت�شققة
مت أ�1-3
طبيعي ًا.

حتليل البيانات الواردة عن ا إل�ست�شعار عن بعد.
ال�سوائل الذكية.
حقن ثاين أ�ك�سيد الكربون.
تو�صيف وتعديل خا�صية ا إلبتالل ل�صخور املكاملة.
مواد الدعامة الذكية للك�سور الهيدروليكية.
املوائع احلافزة غري ال�ضارة.
ا�ستخدام الطاقة ال�صوتية إلنتاج البرتول الثقيل.
املواد الكيميائية ذات الكلفة ا إلقت�صادية.

مت أ�2-3
مت أ�3-3

حتديد ا�ساليب ا إلنتاج أالن�سب للحقول واملتكونات القائمة.
للنتاج.
فح�ص احلقول لتحديد الو�سائل أالن�سب إ

مت أ� 4-3

خف�ض �إنتاج املاء امل�صاحب للزيت.

ا إل�ستخال�ص املعزز للبرتول القائم على حقن الغاز.
ا إل�ستخال�ص املعزز القائم على حقن املاء.
التقنيات احلرارية.
التقنيات اجلرثومية.
و�سائل ف�صل املاء امل�صاحب للزيت يف �آبار البرتول.
أ��ستخدام البوليمرات الكيميائية واجلرثومية يف �إغالق منطقة
التدفق العايل.
ال�سوائل الذكية.
�ضبط م�ستوى املاء يف قاع البئر.
ا آلبار الذكية.
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املجاالت التقنية
املجاالت التقنية امل�ستهدفة(تقنيات م�ستهدفة «مت»)
مت أ�� -4-إدارة املكامن مراقبتها ومنذجتها
رفع م�ستوى أالداء والدقة يف منذجة احلقول.
مت أ� 1-4

التقنيات
منذجة الفوارق والعنا�صر املحدودة.
احلو�سبة الفائقة وجمموعات لينك�س.
املحاكاة املوازية.
النمذجة على م�ستوى امل�سامات.
الذكاء ا إل�صطناعي.
حماكاة ميكانيكا ال�صخور قرب البئر.
منذجة تدفق ال�سوائل.
منذجة قاع املكامن.

مت أ�2-4

تعزيز �سبل ا�ستك�شاف خ�صائ�ص البرتول و الغاز ومراقبة مكامن
البرتول والغاز.

مت أ� 3-4

حت�سني الر�صد ا آلين وا إل�ست�شعار عن بعد لتغريات املكامن
العمالقة.

مت أ�4-4

حت�سني تكامل اخل�صائ�ص واملعلومات ملحاكاة مكامن البرتول
والغاز.

مت أ�5-4

تعزيز و�صف ت�صدعات و�شقوق متكونات الكربونات.

البيانات الزلزالية الرباعية أالبعاد.
ا إل�ست�شعار والتو�صيف املعمق.
ا�ستخدام متتبعات االثر.
التقنية ال�سيزمية الت أ�ثريةpassive seismic technology.

التقنية الال�سلكية.
تقنية أالنابيب الذكية.
مفهوم نطاق النانو.
املج�سات والتقنيات الروبوتية اخلا�صة با آلبار.
التقنية متناهية ال�صغر.
حملل املوائع يف قاع البئر.
قيا�س التدفق متعدد املراحل.
تكامل البيانات الزلزالية آ
للبار.
تقنيات جمع البيانات الزلزالية أ�ثناء احلفر.
تكامل البيانات الزلزالية للم�ساحة القريبة من البئر.
النمذجة املتكاملة.
الت�صوير الثالثي أالبعاد.
عدم التماثل ال�سمتي.
�إ�ستخدام منذجة املكمن �إ�ضافة �إىل النمذجة اجليوميكانيكية
للمكامن املت�شققة طبيعي ًا.
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املجاالت التقنية
املجاالت التقنية امل�ستهدفة(تقنيات م�ستهدفة «مت»)

التقنيات

مت أ� -5-تطوير وحت�سني عمليات ا�ستك�شاف البرتول والغاز ،ومعدالت جناح هذه العمليات ،ال�سيما يف منطقتي الربع اخلايل
والبحر أ
الحمر
مت أ�1-5
مت أ� 2-5

حت�سني طرق جمع املعلومات على الياب�سة وجودة هذه املعلومات.

ال�شريط أالر�ضي.

معاجلة امل�شاكل ال�سطحية و القرب �سطحية يف حتليل املعلومات
ال�سيزمية.

ال�سطح املرجعي والنمذجة قرب ال�سطحية.
املعلومات ال�سيزمية عالية الو�ضوح.
تقنية الرادار.

مت أ� 3-5

معاجلة م�شاكل الت�ضارب والتعدد ال�سيزمي.

مت أ�4-5

تطوير الت�صوير الزلزايل.

قلب معادلة املوجة.
معاجلة.
معادالت املوجه وتقدير �سرعة و أ�نتقال املوجات ال�صوتية.
االرحتال ال�سيزمي للبيانات قبل التكوين.

مت أ� � -6إنتاج البرتول والغاز الطبيعي
حل م�شكلة جتمع املكثفات يف �آبار ا إلنتاج.
مت أ� 1-6
تن�شيط �آبار البرتول والغاز.
مت أ�2-6

ال�سوائل الذكية.
حقن لتعزيز ا إلنتاج باحلوام�ض.
التك�سري الهيدروليكي.
�سوائل تعزيز االنتاج غري ال�ضارة.
ال�سوائل ومواد الدعامة الذكية.

مت أ�3-6

ا إلنتاج اخلايل من امللوثات.

الر�صد ال�صوتي للزيت امل�صاحب للماء.
�ضبط م�ستوى ماء �سفل املكمن.
عملية ف�صل الزيت والغاز يف �سفل املكمن.

مت أ� -7تعزيز عمليات احلفر

أ
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املجاالت التقنية
املجاالت التقنية امل�ستهدفة(تقنيات م�ستهدفة «مت»)
مت أ�1-7

خف�ض تكلفة عمليات احلفر وا�ستكمال ا آلبار.

مت أ�2-7

تكامل نظم مراقبة احلفر ونتائجه.

مت أ�3-7

احلفر يف املياه العميقة واملتكونات املوجودة يف الطبقات القدمية
وال�صعبة.

التقنيات
�سوائل احلفر املتطورة (ال�سوائل الذكية).
احلفر املجهرية.
التوجيه أالر�ضي -أالنظمة الدورانية القابلة للتوجيه لثالثية
أالبعاد ذات الكلفة املتدنية.
الت�سجيل من خالل را�س احلفار.
ر ؤ�و�س حفر جديدة.
تقنية حفر ا آلبار �صغري القطر.
�ضبط م�ستوى ماء �سفل املكمن.
التحكم يف الرمل املنتج يف البئر.
ا�ستخدام املواد املركبة النانوية ألنابيب احلفر وكابح البناء.
تطبيقات اال�ستكمال الذكية.
جم�سات احلفر املجهرية.
مكونات احلفر املتقدمة.
أ�نابيب ا إلر�سال الال�سلكي الذكية.
جم�سات الطفلة.
احلفر ا إللكرتوين.
منذجة معدل اخرتاق احلفار لل�صخر.
مراقبة االنحراف والت�سجيل من خالل ر أ��س احلفار.
أ�دوات الك�شف عن الت�سرب.
احلفر املمتد يف أالعماق.
احلفر بالتحكم بال�ضغط.
ا إل�سمنت و�سوائل احلفر ذات الوزن اخلفيف.
أ�عمدة احلفر ذات الوزن اخلفيف.
خف�ض عزم التدوير.
ا إلخرتاق الدوراين أالنبوبي.
�إعادة اخرتاق احلفر ال�ضئيلة.
احلفر أ
بالنابيب امللفوفة.
أ�نبوب احلفر املركب املرن.
الثقب واحلفر بالليزر.
حفر احلفر �ضئيلة القطر.
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املجاالت التقنية
املجاالت التقنية امل�ستهدفة(تقنيات م�ستهدفة «مت»)
مت أ�4-7

تعزيز حفر ا آلبار يف الطبقات عالية احلرارة وال�ضغط واملتكونات
عالية ا إلنتاجية.

التقنيات
احلفر بالتحكم بال�ضغط.
للن�ضغاط اخلفيفة
ا إل�سمنت و�سوائل احلفر غري القابلة إ
الوزن.
أ�عمدة احلفر ذات الوزن اخلفيف.
خف�ض عزم التدوير.
ا إلخرتاق الدوراين أالنبوبي.
�إعادة اخرتاق احلفر ال�ضئيلة القطر.
احلفر أ
بالنابيب امللفوفة.
ا إل�ستكمال واحلفر املت�شعب.
التنب ؤ� الدقيق ب�ضغط ال�سوائل يف امل�سامات.
�إختبار ا آلبار أ�ثناء احلفر.
ا آلبار الذكية.

مت أ� -8حماية البيئة
تعزيز نظم مراقبة الت�سرب من ا آلبار.
مت أ�1-8

أ�نظمة اجل�س ا آلنية.
التعامل مع فتات ال�صخور الناجت عن احلفر.
معاجلة املاء واملوائع املائية.
أ�نظمة �صوتية للك�شف عن الت�سرب يف أ�نابيب الغاز والبرتول.
الر�صد ال�صوتي ال�صوري للماء امل�صاحب للبرتول.
ا�ستخدام الكائنات الدقيقة إلزالة امللوثات البرتولية.
التقنيات اجلرثومية إلزالة الكربيت .

مت أ�2-8

حت�سني معايري ا إلنتاج والنقل بدون ت�سرب.

مت أ�3-8

تعزيز و�سائل جمع وحقن ثاين أ�ك�سيد الكربون لتعزيز �إنتاج
البرتول وخف�ض ن�سبة التلوث.

مت أ�4-8

حتليل املخاطر الناجتة عن عمليات ا إلنتاج واحلقن .

تقنيات اجلمع وال�ضغط املطورة.
فح�ص امل�صادر و أ�ماكن اخلزن املحلية.
ر�صد الك�شف عن الت�سرب.
الو�سائل الزلزالية الت أ�ثرية.
الك�شف الراداري.
منذجة �سريان ال�سوائل اجليوميكانيكا.
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ال�سرتاتيجية
املبادرات إ
يعر�ض الق�سم التايل من هذا التقرير
املبادرات التي �سيتم اتخاذها لتحقيق أالهداف
ا إل�سرتاتيجية ،ومنها مبادرات :البنية التحتية،
والتمويل ،واملوارد الب�شرية ،والتعاون والتن�سيق،
واللوائح والقوانني ،والتوجهات البحثية
ا إل�سرتاتيجية ،والتوطني .وقد مت التو�صل �إىل
هذه املبادرات �إ�ستناد ًا �إىل املعطيات الناجمة
عن حتليل مواطن ال�ضعف والقوة والفر�ص
والتحديات( .امللحق ج).

البنية التحتية

�ستقوم هذه املبادرة بتطوير البنية التحتية للبحث والتطوير يف اململكة لتعزيز أالهداف ا إل�سرتاتيجية
من خالل:
املبادرة بالربامج أالكادميية املتميزة� ،إ�ضافة �إىل تطوير تلك الربامج الراهنة (لطالب اجلامعة
والدرا�سات العليا).
	�إن�شاء مراكز التميز والتفوق يف اجلامعات واملعاهد البحثية.
	�إن�شاء ودعم احلا�ضنات التي من �ش أ�نها �إيجاد التقنيات ا إلبتكارية وت�سويقها.
	�إن�شاء وتطوير املختربات املتخ�ص�صة املتطورة.
ت�شييد هيكل م ؤ��س�سي إلدارة و�إر�شاد عمليات البحث والتطوير على ال�صعيد القومي.
تطوير قاعدة بيانات تقنية وطنية لعمليات ا�ستك�شاف البرتول والغاز لدعم ن�شاط البحث
والتطوير.

التمويل

هناك نوعان من املبادرات املالية ،أ�ولها ما يتناول املوارد املالية املوجودة التي يتم �إنفاقها .أ�ما النوع
ا آلخر منها فريمي �إىل ت أ�مني م�صادر التمويل.

التوظيف أالمثل للموارد املالية املتوفرة
من املبادرات اخلا�صة بح�سن �إدارة وتوزيع املوارد املالية املتوفرة:
	�إ�ستخدام امليزاينة املخ�ص�صة لتطوير البنية التحتية (املباين ،واملختربات ،واملعدات ،واملقاعد
أالكادميية �إلخ.)...
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ال�سرتاتيجية
املبادرات إ
	�إ�ستخدام امليزانية املحددة يف تطوير املوارد الب�شرية م�ستوى وعدد ًا ،من خالل التوظيف
واحلوافز املاليةِ ،ومنح الطالب والباحثني ،ودعم برامج التدريب والت أ�هيل اخلا�صة بالعاملني يف
البحث والتطوير.
أ
دعم ومتويل �وجه الن�شاط امل�ساندة للبحث والتطوير (قواعد البيانات وا إلجتماعات الدورية
وحلقات العمل واجلمعيات املهنية �إلخ.)...
ت أ�مني املوارد املالية امل�ستقبلية
من مبادرات ت أ�مني املوارد املالية امل�ستقبلية:
	�إقرتاح تخ�صي�ص جزء من �ضرائب ا إل�ستثمارات أالجنبية يف قطاع البرتول والغاز لتمويل أ�وجه
ن�شاط البحث والتطوير الوطنية لقطاع البرتول والغاز.
زيادة العوائد املالية اخلا�صة بالدرا�سات واخلدمات ا إل�ست�شارية املقدمة أ
للطراف امل�ستفيدة.
لل�ستفادة من املنح والتربعات اخلا�صة.
	�إقرتاح طريقة إ
ت�شجيع ال�شركات العمالقة الوطنية التي قد ت�ستفيد من نتاج البحث والتطوير يف هذا القطاع،
على امل�ساهمة بالتمويل.
ت أ�مني م�صادر متويل حكومية م�ستمرة.
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ال�سرتاتيجية
املبادرات إ

املوارد الب�شرية

هناك ثالثة أ�نواع من مبادرات املوارد الب�شرية .أ�ما النوع أالول فيعالج
الق�صور الراهن من خالل ا�ستقطاب الباحثني أالجانب .ويرمي النوع
الثاين من املبادرات �إىل ا�ستقطاب القوة العاملة املحلية على املدى
املتو�سط ،يف حني يرمي النوع الثالث �إىل تعزيز الفر�ص التعليمية لباحثي
امل�ستقبل .وفيما يلي املبادرات اخلا�صة أ
بالفراد:
 .1تعوي�ض النق�ص الراهن يف الكفايات من خالل ا�ستقطاب الباحثني
أالجانب املتفوقني:
	�إيجاد بيئة بحثية جذابة وحوافز مالية. ا إل�ستفادة من طبيعة املجتمع ال�سعودي املحافظة ال�ستقطاب اخلرباءا إلقليميني.
أ
أ
 دعم الربامج الكادميية وال�سماح للطالب الجانب بالت�سجيل يفبرامج الدرا�سات العليا.
	�إقرتاح التعديالت الالزمة على قوانني الهجرة والتوظيف أالجنبي،إلزالة العوائق التي حتول دون ا�ستقطاب الباحثني أالجانب.
 .2ا�ستقطاب القوة الب�شرية املحلية للم�شاركة يف البحث والتطوير يف
تقنيات البرتول والغاز من خالل:
 تنظيم الربامج الرتبوية اخلا�صة بالطالب املوهوبني. تقدمي املكاف آ�ت املالية للطالب املتفوقني يف املجاالت أالكادميية ذاتال�صلة مبجال بحثنا.
للبقاء على املوظفني املتميزين
	�إعتماد �سلم أ�جور جذاب للباحثني ،إوجتنب انتقالهم �إىل العمل يف جمال �آخر.
 تبني القوانني أوالنظمة التي ت ؤ�من م�ستوى عالي ًا من أ�وجه ن�شاط
البحث والتطوير وتقدمي احلوافز املالية للباحثني املتفوقني.
	�إ�ستقطاب الباحثني املحليني من املجاالت أالخرى (الريا�ضياتوالفيزياء والهند�سة) للم�شاركة يف أ�وجه ن�شاط البحث والتطوير.
 دعم الربامج أالكادميية الراهنة و�إيجاد الربامج اجلديدة (يفاجلامعات اجلديدة).
 .3تطوير املوارد الب�شرية الراهنة وامل�ستقبلية من خالل:
 ت أ�مني ما يكفي من املنح لطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعات املحليةوالدولية.
	�إيجاد برامج تدريبية متخ�ص�صة للباحثني وم�ساعدي الباحثنيوالفنيني.
 عر�ض الزمالة على الباحثني املتفوقني يف أ�دائهم يف املعاهد البحثيةالبارزة.
أ
 -تطوير املناهج الكادميية وبرامج الدرا�سات العليا.
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التعاون والتن�سيق

يتطلب جناح برنامج البحث والتطوير وجود نظام فعال للتن�سيق والتعاون
بني قطاع ال�صناعة وامل ؤ��س�سات البحثية  ،وبني خمتلف املعاهد البحثية.
وفيما يلي نوعا املبادرات املتبعة لتحقيق هذه الغاية:
حتقيق التعاون والتن�سيق بني امل ؤ��س�سات البحثية:
	�إجراء البحوث امل�شرتكة. تبادل اخلربات والتجارب.ؤ
 عقد لقاءات وحلقات عمل وم�مترات ب�شكل دوري. تعزيز دور اجلمعيات العلمية الراهنة ،وت أ��سي�س اجلديد منها.حتقيق التعاون والتن�سيق بني امل ؤ��س�سات البحثية .
	�إيجاد التعاون بني القطاع ال�صناعي وبني عدد من امل ؤ��س�سات البحثية،وت�شجيع �إيجاد مثل هذه الروابط مع املعاهد البحثية أالخرى.
 ت�شجيع القطاع ال�صناعي على امل�شاركة بتمويل أ�وجه ن�شاط البحثوالتطوير.
	�إ�ستغالل أ�وجه الت�شابه املوجودة يف البيئة اخلليجية لتعزيز روابطالتعاون بني القطاع ال�صناعي والقطاعات البحثية لت أ��سي�س �سوق م�ستقبلي
ملنتجات البحث والتطوير يف منطقة اخلليج العربي.
 ا إل�ستفادة من م�صالح �شركات وخمتربات البرتول العاملية املوجودةيف املنطقة لتكوين حتالف بحثي خارجي وداخلي حيث يتم الت�شارك يف
التمويل أ
والرباح.

اللوائح أ
والنظمة

تتعلق املبادرات الرامية �إىل اقرتاح التعديالت على اللوائح والقوانني التي
تعوق البحث والتطوير ب:
�سلم أ�جور الباحثني.
الهجرة وتعيني أالجانب و�سلم أ�جور أالجانب.
تقومي أالداء ومراقبة اجلودة.
احلقوق والقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية.
دعم القطاع ال�صناعي ألوجه ن�شاط البحث والتطوير املحلية من
خالل توفري التمويل واملعلومات.
رفع �صفة ال�سرية غري املربرة أ�و غري الالزمة عن املعلومات التقنية.

ال�سرتاتيجية
املبادرات إ

التوطني

�ستقوم هذه املبادرة بتوجيه وتركيز جهود التوطني على:
التقنيات الواردة يف ا إلجتاهات البحثية.
اخلدمات ذات الطبيعة التقنية.
املنتجات.
القدرات املعرفية وا إل�ست�شارية.
القدرات التعليمية والتدريبية املتطورة.
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وال�رشاف عليها
ال�سرتاتيجية إ
�إدارة إ

والنتاج 2025
ال�ستك�شاف إ
تقنيات إ

�سيتم �إن�شاء ق�سم تقنيات ا إل�ستك�شاف وا إلنتاج
ال�سعودي ( 2025تقنيات  )2025يف مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية لي�ضطلع مبهمة
�إدارة تنفيذ هذه ا إل�سرتاتيجية ،وا إل�شراف
عليها ومراجعتها و�إدارتها .و�سيكون لتقنيات
 2025مديره و أ�مانته اخلا�صة به.

التكليف

�سيكون تقنيات  2025ق�سم املدينة امل� ؤس�ول عن ت�سهيل ا إلبتكار وتطوير التقنية ونقلها ،ف�ض ًال عن
البحث والتطوير الرامي حلل املع�ضالت الراهنة ،وتعزيز كفاءة أالداء املايل والبيئي يف عمليات �إنتاج
البرتول والغاز يف اململكة .و�سي�سهل تقنيات  2025التعاون يف جميع أ�وجه البحث والتطوير املتعلقة
بالبرتول والغاز ،مثل:
ت�سهيل توطني ونقل التقنية اجلديدة للتطبيق يف عمليات �إنتاج البرتول والغاز يف اململكة.
لعب دور الو�سيط بني أ��صحاب الفر�ص أ�و احلاجة وبني أ��صحاب احللول التقنية أ�و البحثية
املحتملة.
ً
أ
جمع اجلهات املعنية لتحديد املجاالت التي قد حتقق فيها التقنية �و البحث جناحا ينتج م�شاريع
حمددة ملعاجلة هذه التحديات.
تعزيز م�شاركة القطاع ال�صناعي يف املبادرات الناجتة ،وامل�ساعدة على ت أ�مني التمويل من خمتلف
امل�صادر.
أ
	�إيجاد منتدى لتبادل املعلومات وتكوين ال�شراكات ذات النفع املبتادل وتعزيز �داء ال�صناعة.
ت�سهيل ا إلجماع على املعطيات املطروحة للحكومة ب�ش أ�ن أالولويات فيما يتعلق با إلبتكار وتطوير
التقنية والبحث يف عمليات ا إلنتاج.
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ال�سرتاتيجية
تنظيم وتنفيذ إ

متثل ا إل�سرتاتيجية املعرو�ضة يف هذا التقرير �إطار ًا �إر�شادي ًا� ،إال أ�ن
التنفيذ الناجع إل�سرتاتيجية التقنية يتطلب:
وجود الدعم الكاف من قبل ال�صناعة والقطاع العام.
وجود خطة عمل.
وجود املوارد الب�شرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه املقرتحات ومتابعة
ا إل�سرتاتيجية.
نهج فعال للمتابعة.
لذا ،يف�ضل �إن�شاء جهة واحدة لتنفيذ هذه ا إل�سرتاتيجية وتعزيز ال�شبكات

القائمة (مثل التي يف اجلامعات) والهياكل امل ؤ��س�سية (مثل التي يف �شركة
أ�رامكو ال�سعودية) .و�سيقوم تقنيات 2025بربط هذه الهياكل وتفعيل
التعاون و تن�سيق أ�وجه تطوير التقنية يف قطاع البرتول والغاز وتعظيم
عوائد ا إل�ستثمار.
التنظيم
�ستقوم كل أ�مانة تقنيات( 2025فريق العمل) وجمل�س ذو ارتباط مبا�شر
باملدينة بتنظيم عمل تقنيات ،2025بحيث يكون ارتباطها بقطاع البرتول
والغاز من خالل منتدى تقنيات  .2025ويبني ال�شكل  10ال�شكل التنظيمي
املق�صود:

ال�شكل  :10تنظيم وتنفيذ ا إل�سرتاتيجية

امل������دي������ن������ة
وزارة البرتول والرثوة
املعدنية
جمل�س تقنية 2025

أ�مانة تقنيات 2025

اللجنة التقنية

منتدى تقنيات 2025

خطة التقنيات 2025
امل�شروع/2املعلومات/
ال�شبكة
امل�شروع /3املتابعة
امل�شروع 4
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وال�رشاف عليها
ال�سرتاتيجية إ
�إدارة إ
و�سيقوم تقنيات  2025بتحفيز اجلهات املعنية يف هذا القطاع على املبادرة
بامل�شاريع البحثية يف املجاالت التي بات فيها عامل الوقت حرج ًا.
التنفيذ
�سي�ساهم دعم اجلهات املعنية إل�سرتاتيجية التقنية بقيام تقنيات 2025
بتنفيذ هذه ا إل�سرتاتيجية ،بحيث يت�ضمن جمل�س تقنيات  2025متثي ًال
للدالء باملالحظات
�شام ًال للجهات املعنية ،ف�ض ًال عن �إتاحة املجال إ
وا آلراء �إزاء م�سودة وثيقة ا إل�سرتاتيجية .و�ستحر�ص املدينة �إىل جانب
وزارة البرتول والرثوة املعدنية على ت أ�مني دعم أ�على امل�ستويات ا إلدارية
يف �شركات البرتول لهذه ا إل�سرتاتيجية.
و�سيتم تقدمي هذه التقنية من خالل خمتلف الربامج البحثية حتت
توجيه و�إ�شراف املدينة ومن خالل قيام ال�شركات واجلامعات بتطوير
�إ�سرتاتيجيات التقنية .و�سيتم ا إلعالن عن �إ�سرتاتيجية هذه التقنية وعن
معلومات متعلقة بتقنيات 2025من خالل املوقع ا إللكرتوين:
www.ognpksa.org

و�ستعمل اجلهات املعنية على حتديد أالهداف واخلطط الثانوية �ضمن كل
جمال تقني ،وعلى حتديد ا إلحتياجات ومواطن العجز التقنية للم�ساعدة
على حتديد أالهداف العامة .وميكن تقدمي مقرتحات امل�شاريع من قبل
معهد بحثي /أ�كادميي أ�و أ�كرث بالتعاون مع واحدة أ�و أ�كرث من �شركات
البرتول إلزالة الهوة القائمة بني املجتمع أالكادميي وبني ال�صناعة.
ولبلوغ هذه الغاية ،هناك حاجة لنظام فعال لتنفيذ ومتابعة ا إل�سرتاتيجية.
وحتى ي�ضطلع تقنيات  2025بدور أ�كرث فعالية ،فقد اقرتح قيام �شركات
البرتول الرئي�سية بتويل م� ؤس�ولية تن�سيق واحد ف أ�كرث من املجاالت التقنية
امل�ستهدفة ،بحيث تتعاون هذه ال�شركات مع أ�مانة تقنيات  2025لت�شكيل
فريق رئي�سي/جلنة تقنية .و�ستت�ضمن م� ؤس�وليات أ�ع�ضاء هذا الفريق
الرئي�سي:
ا إلحاطة بالتطورات التقنية ذات ال�صلة باملجاالت التي هي مو�ضوع
البحث ،من البحث ا إل�سرتاتيجي وحتى العر�ض.
درا�سة مواطن ال�ضعف التقنية وا إلحتياجات البحثية بالت�شاور مع
قطاع البرتول والغاز.
و�ضع خطط العمل للتطوير التقني يف املجال امل�ستهدف.
املبادرة مب�شاريع التطوير التقني يف املجال امل�ستهدف وتعزيزها يف
املنطقة.
لعب دور املحرك وراء متويل م�شاريع تطوير التقنية الهامة.
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ر�صد ومتابعة التطورات التقنية يف املجال امل�ستهدف ومتابعة
�إ�سرتاتيجية التنفيذ و�إبالغها للم�شاركني ذوي ال�صلة بهذا القطاع.
ت أ�مني �إت�ساق أ�وجه الن�شاط املتداخل ،وال�سعي مل ؤ�ازرتها.
	�إيجاد وت�شغيل موقع الكرتوين للتالقي يكون خا�ص ًا باملجال
امل�ستهدف.
و�سيزود تقنيات  2025جلان الربنامج باملعطيات ا إل�سرتاتيجية.

ال�سرتاتيجية
مراجعة إ

�ستخ�ضع ا�سرتاتيجية وخطط التنفيذ اخلا�صة بها للمراجعة والتحديث
ب�شكل �سنوي ،وملراجعة �شاملة كل خم�س �سنوات ،أالمر الذي �سيتطلب من
الوقت ما ا�ستغرقه �إعداد ا إل�سرتاتيجية املبدئية .و�سيقوم منتدى تقنيات
 2025باقرتاح ودرا�سة حتديث ا إل�سرتاتيجية على أ�ن يوافق عليها جمل�س
تقنيات .2025

وال�رشاف عليها
ال�سرتاتيجية إ
�إدارة إ

التمويل

جتدر ا إل�شارة جمدد ًا �إىل ما يتطلبه تنفيذ ا إل�سرتاتيجية املف�صلة يف هذا التقرير من جهود هائلة
ت�ستغرق من � 5إىل  10أ�عوام .و�ستكون هذه جمرد �إطالق م�سرية اجلهود بعيدة املدى ،ال �سيما و أ�ن
املبادرات التي تت�ضمنها هذه ا إل�سرتاتيجية �ست�ستمر على أالرجح ملا بعد  .2025و�سيتطلب هذا
املجهود الوطني تعاون كل من املدينة و�شركات البرتول وقطاع التمويل لدعم هذه اجلهود.
�سي�سهل ت�شكيل تقنيات  2025توظيف متويل البحث والتطوير املتوفر ب�شكل أ�كرث فعالية� .إال أ�ن هذا
امل�شروع الطموح �سيتطلب أ�ي�ض ًا املزيد من التمويل احلكومي ليكون احلافز الذي يوجد قوة الدفع
الالزمة لتحريك هذه اجلهود .ففي غياب التمويل واحلوافز احلكومية ،من غري املرجح أ�ن ينجح
القطاع ال�صناعي يف تطوير التقنية بتلك ال�سرعة التي متكن اململكة من �إ�ستغالل الفر�ص التي
تفر�ضها حتديات عملية البحث والتطوير يف البرتول والغاز.
�إن م�صادر التمويل املتوفرة لدى القطاع ال�صناعي أ�قل بكثري مما هو متوفر لدى �شركات البرتول،
وذلك نظر ًا لكون ربحيتها أ�قل ،يف الوقت الذي ينبغي فيه حتويل الكثري من مهام التطوير التقني
للموردين املحليني يف القطاع ال�صناعي .ونظر ًا الرتفاع أ��سعار البرتول ،ف�إن �شركات البرتول املحلية
باتت تنفذ م�شاريع أ�كرب ب�شكل متزايد ،أالمر الذي يتطلب رد ًا �سريع ًا من قبل املوردين ،مما ي ؤ�دي �إىل
ازدياد كلفة خدمات التوريد .وهذا يوجد فر�صة لتطوير موردين حمليني مزودين بالتقنيات املعززة
بكلفة متدنية.
من جهة أ�خرى ،ف�إن أ�مام املوردين املحليني ال�صناعيني فر�ص ًا حمدودة متكنهم من تعزيز جهودهم
يف البحث والتطوير ،وهم بحاجة لتعزيز قدرتهم التناف�سية ،ال�سيما مع تباين �إحتياجات أال�سواق
والتقنيات عن �إحتياجات اململكة العربية ال�سعودية ،أالمر الذي ي�ضاعف احلاجة إلجراء البحث
والتطوير يف أ�وجه ن�شاط املوردين ،وللم�ساعدة يف تطوير هذه التقنيات ل�شركات التوريد اجلديدة.
و�ستقوم احلكومة ،من خالل املدينة ،بتقدمي التمويل وا إلر�شاد لهذه املبادرات .كما أ�ننا نرى أ�ن هذه
التقنية �ست�ساعد أ�ي�ض ًا يف التمويل املبا�شر الذي قد ترغب �شركات البرتول أ�و غريها بتقدميه.
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تقومي امل�شاريع
�سيتم ا إلعالن عن طلب تقدمي العرو�ض يف �شهر
�سبتمرب من كل عام على موقع تقنيات2025
وذلك لدرا�سة امل�شاريع التي تدعم هذه
ا إل�سرتاتيجية ،على أ�ن يتم تقدمي العرو�ض يف
يناير من العام التايل .و�ستقوم جمموعات
التقنية امل�ستهدفة لكل جمال تقني ب�إعداد
طلب تقدمي العرو�ض اخلا�صة باملجاالت ذات
ال�صلة ،مع العلم ب أ�نه ينبغي لطلب تقدمي
العرو�ض أ�ن ينطوي على الر ؤ�ية أ
والهداف
اخلا�صة بكل جمال تقني.

و�ستقوم جمموعات التقنية امل�ستهدفة بتقومي
العرو�ض املطروحة انطالق ًا من مدى م�ساهمة
كل عر�ض أ
للهداف ا إل�سرتاتيجية املف�صلة يف
هذا التقرير.

اجلدول  :9أالهداف ا إل�سرتاتيجية واملجاالت التقنية امل�ستهدفة ودعم اجلهات املعنية
املجال التقني امل�ستهدف

دعم اجلهات املعنية

توافر ونفاذ البيانات

توافر البيانات اجليولوجية واجليوفيزيائية
واملعلومات البرتولية الرقمية بالنفاذ ا آليل

1

وزارة البرتول والرثوة املعدنية،
واملدينة ،وهيئة امل�ساحة
اجليولوجية ال�سعودية

املوارد الب�شرية

زيادة أ�عداد حاملي �شهادة الدكتوراه يف علوم
ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول

جميعها

تقنيات ،2025املدينة ،وزارة
التعليم العايل واجلامعات

ا إلنتاج املعزز للبرتول

زيادة املخزون اىل  900بليون برميل وزيادة
ن�سبة ا إل�ستخال�ص �إىل  %70بحلول 2025

3,4

تقنيات 2025و أ�رامكو ووزارة
البرتول والرثوة املعدنية،
واجلامعات

خف�ض كلفة ا إل�ستك�شاف
وا إلنتاج

تخفي�ض التكلفة بن�سبة  %20لربميل احلقول
الياب�سة و %50لربميل احلقول اليحرية

3,5

تقنيات 2025و أ�رامكو و�شركات
اخلدمات واجلامعات

تعزيز كفاءة عمليات
اال�ستك�شاف واحلفر

ت�سريع عملية جمع املعلومات ال�سيزمية على
الياب�سة وكذلك مدة احلفر وا إلنتاج أالويل
مبعدل %50

5,7

تخفي�ض ت�سرب امللوثات
يف ا آلبار

الق�ضاء على الت�سرب من �آبار البحر أالحمر
وتخفي�ض الت�سرب يف الياي�سة واخلليج العربي
للحد أالدنى

8

فئة امل�شروع
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تقنيات 2025و أ�رامكو و�شركات
اخلدمات واجلامعات
تقنيات 2025و أ�رامكو ووزارة
البرتول والرثوة املعدنية
واجلامعات

تقومي امل�شاريع
فئة امل�شروع

دعم اجلهات املعنية

املجال التقني امل�ستهدف

الهدف

املعلومات اجليولوجية
اخلا�صة بعمليات �إنتاج
البرتول والغاز

ا�ستكمال املعلومات اجليولوجية اخلا�صة
بالبرتول والغاز

تطوير وتوطني اخلدمات
التقنية يف البرتول والغاز

توفري على أالقل  %50من اخلدمات التقنية
(مثل الربامج) املطلوبة حملي ًا يف اململكة

وعلى �سبيل املثال ،مت تقومي م�شاريع البرتول والغاز الثالثة التالية:
الت�صوير املتطور املخ�ص�ص لعمليات املعاجلة املتطورة والت�صوير
اخلا�صة بالبيانات ال�سيزمية لتعزيز �إ�ستك�شاف وتو�صيف املكامن
البرتولية .ومن �ش أ�ن هذا امل�شروع م�ساعدة أ�ربعة باحثني على احل�صول
على �شهادة الدكتوراه يف الت�صوير املتطور من خارج اململكة.

تقنيات 2025و أ�رامكو ووزارة
البرتول والرثوة املعدنية
واجلامعات

1
جميعها

تقنيات 2025واملدينة

م�شروع علمي بحت عن ال�سوائل الذكية.
التطوير الب�شري:م�شروع يرمي �إىل تطوير ع�شرة خريجني يف علم
جيولوجيا البرتول �إنطالق ًا من الهدف ا إل�سرتاتيجي .وقد مت تقومي كل من
هذه امل�شاريع وفق م�ساهمتها يف كل من تلك أالهداف.

ال�شكل  :11مثال على تقومي ثالثة م�شاريع من حيث أالهداف ا إل�سرتاتيجية

الب�شري

الكلفة

التلوث

اخلدمات
12

10

8

6

4

2

0

التطوير الب�شري
ال�سوائل الذكية
الت�صوير املتطور
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مالحظات ختامية
�إن هذه اخلطة ثمرة تعاون مع �شركات مثل
أ�رامكو ال�سعودية و�شركة جنوب الربع اخلايل
املحدودة ،و�شركة لوك�سار املحدودة .و�ستتبع
اخلطة ا إل�سرتاتيجية خطة تنفيذية تو�صف
كيفية حتقيق أالهداف املذكورةـ وتو�ضح
أ�ولويات ا إلنفاق وامل�شاريع �إ�ضافة �إىل �إطار
إلدارة اجلودة واملخاطر.
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الملحق � أ  :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
اجلدول أ� :1-ال�سيا�سة اخلا�صة بتحليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
مواطن القوة( :ق)

مواطن ال�ضعف (�ض)

 .1املوارد املالية والدعم الراهن املتوفر.
 .1غياب ا إللتزام طويل املدى للتمويل وغياب الدعم املنتظم ألوجه
 .2زيادة الرتكيز على التخطيط ا إل�سرتاتيجي ن�شاط البحث والتطوير.
للبحث والتطوير يف عمليات ا إلنتاج.
 .2ا إلفتقار للوجهة والرتكيز.
 .3أ��ساتذة اجلامعات املحلية غري امل�ستفاد  .3البنية التحتية غري الكافية وغري الفعالة لدعم أ�وجه ن�شاط
منهم ب�شكل كامل يف البحث والتطوير.
البحث.
 .4نق�ص التعاون والتن�سيق بني القطاعات والباحثني املعنيني.
 .5قلة املتخ�ص�صني امل ؤ�هلني (م�ستوى وعدد ًا).
 .6مغادرة العلماء وظائفهم للعمل يف وظائف ذات أالجور أالعلى
(يف الداخل واخلارج).
 .7الربامج أالكادميية والبحثية ال�ضعيفة.
 .8ا إلفتقار للباحثني والتقنيني ال�شباب.
 .9قلة احلوافز املتوفرة خلرباء البحث والتطوير.
 .10غياب امل� ؤس�ولية و�إدارة اجلودة يف أ�وجه ن�شاط البحث
والتطوير.
 .11ا إلفتقار للتحالفات الدولية يف البحث والتطوير.
 .12ا إلفتقار حلا�ضنات التقنية التي حتول ا إلبتكار ملنتجات ميكن
جعلها جتارية.
� .13إنعدام أ�و قلة مراكز التفوق التقني.
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الملحق � أ  :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
التحديات (ت):
 .1موارد التمويل الراهن ألوجه ن�شاط
البحث والتطوير.
 .2أالنظمة احلكومية وقوانني الهجرة
ال�صارمة.
� .3سيا�سة ال�سرية املفرو�ضة من قبل
أ��صحاب البيانات مما يحد من الت�شارك
يف املعلومات والبيانات.
 .4غياب الثقة يف الباحثني الوطنيني
ومراكز البحوث الوطنية.
 .5عدم �إ�ستقرار أ��سعار البرتول والغاز
أ
والثر الناجم عن ذلك على متويل البحث
والتطوير وا إلهتمام به.
 .6قلة �إهتمام الطالب باملجاالت ذات
ال�صلة.
 .7بحث معظم �شركات البرتول عن
ا إل�ستثمارات ذات العوائد القريبة أالجل.
 .8كون قوانني حماية حقوق امللكية الفكرية
غري مطبقة ب�شكل فعال.
� .9سرية واحتكار التقنية.
 .10ا إلهتمام املتنامي مب�صادر الطاقة
البديلة.
 .11اللوائح وال�سيا�سات البيئية الدولية.
 .12الظروف اجليو�سيا�سية الدولية.
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رقم املبادرة

العوامل

رقم املبادرة
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22
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3

ق 1ت7

23

�ض/10ت 4

4

ق2ت1

24

�ض/1ت5

5

ق2ت2

25
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6
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الملحق � أ  :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
الفر�ص (ف)
� .1إهتمام احلكومة والرغبة العامة لتحقيق
التطور والتفوق العلمي.
 .2كون البرتوكيميائيات هي م�صدر
الدخل القومي الرئي�سي.
 .3مكانة اململكة الريادية يف �إنتاج البرتول.
 .4وفرة حاالت وبيانات عمليات ا إلنتاج
(على الياب�سة ويف املياه).
 .5عظم �إحتياطي البرتول الراهن وغري
امل�ستك�شف مع الرغبة واحلاجة لتعزيز
املكامن وا إلنتاج.
 .6أ�وجه ن�شاط ا إل�ستك�شاف اجلديدة التي
ت�ستهدف أ�ماكن حدودية جديدة.
 .7وجود أ�وجه ن�شاط جديدة ال�ستك�شاف
الغاز املجاين من قبل ال�شركات الدولية.
� .8إقبال ال�صناعة على ا�ستخدام وتطبيق
تقنيات ا إلنتاج اجلديدة.
 .9رغبة ال�صناعة احلديثة يف التعاون مع
مراكز البحث والتطوير املحلية.
 .10وجود أال�سواق الراهنة وامل�ستقبلية
الواعدة ملنتجات البحث والتطوير يف دول
اخلليج.
 .11ا إلفتقار العام للرتكيز وا إل�ستثمار يف
تقنيات �إنتاج البرتول على الياب�سة.
 .12وجود علماء ذوي أالجور املتدنية وغري
املقدرين كما يجب يف دول العامل الثالث.
 .13وجود �سيا�سة حكومية م�ستقرة فيما
يتعلق بالبرتول والغاز.
 .14ظهور معلومات جيولوجية ممتازة
و�سهلة النفاذ.
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الملحق � أ  :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
اجلدول أ� :2-حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
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مواطن القوة( :ق)

مواطن ال�ضعف (�ض)

 .1قدرات حا�سوبية و أ�دوات منذجة جيدة.
� .2إ�ستخال�ص البرتول باملقارنة مع ا آلخرين.
 .3عدد ا آلبار واملعلومات التي ميكن احل�صول عليها.
 .4تاريخ عريق يف �إنتاج البرتول.
 .5بنية ب�سيطة و يف العمق.
 .6وجود البرتول يف املياه غري العميقة فال حاجة للحفر
أ
بالعماق البعيدة.
 .7مكامن عالية امل�سامية.
� .8ضخامة حقول البرتول عموم ًا.
� .9إنتاج البرتول والنماذج.
 .10حجم ن�شاط �إنتاج البرتول والبيانات ال�سيزمية.
 .11توفر أ�حدث الربجميات واحللول.
 .12توفر م�صادر التمويل.

 .1حمتوى الكربيت العايل يف ا إلنتاج.
 .2ارتفاع ن�سبة املاء يف جممل املنتج من بع�ض ا آلبار.
 .3بطء جمع املعلومات وبخا�صة امل�ساحية منها وال�سيزمية.
 .4جمع املعلومات ال�سيزمية يف املناطق ال�صعبة وغري املتجان�سة
كتلك املغطاة بالكثبان الرملية و ال�صعوبات ال�سطحية.
 .5منذجة ومراقبة مكامن البرتول.
 .6جمع و�إدارة املعلومات وتوفريها للباحثني.
� .7سرب عمق قاع الر�سوبيات يف اململكة وا�ستك�شافها.
 .8احلفر يف املياه العميقة واملتكونات املوجودة يف الطبقات
القدمية وال�صعبة.
 .9تقنيات بيئية ل�ضمان تخفي�ض ت�سرب وانبعاث امللوثات.
 .10حتديد وت�صوير النظام البرتويل و �صخور امل�صدر يف
املنطقة ،مبا يف ذلك البحر أالحمر.
 .11تخطيط عمق احلو�ض.
 .12تغري وعدم جتان�س متكون عنيزة.
 .13تعزيز ا�ستخال�ص البرتول.
 .14ا�ستك�شاف املناطق اجلديدة مثل البحر أالحمر والربع
اخلايل.
 .15تخطيط �سقف املكامن الكبرية بتفا�صيلها.
 .16حتديد وتو�صيف منظومة الت�شققات يف املكامن الكربونية.
 .17القيا�س العميق للمقاومة الكهربائية بني ا آلبار.
 .18التو�صيف املو�ضعي خلا�صية االبتالل.
 .19م�شكلة جتمع املكثفات يف �آبار الغاز.
 .20التخل�ص من املاء امللوث بالزيت.
� .21إدارة النفايات امل�صاحبة لعمليات ا إلنتاج.
 .22ف�صل املاء يف ا آلبار ويف خطوط النقل.
 .23منذجة ال�شبكة امل�سامية.
 .24أ�نظمة املراقبة والتحكم يف ا آلبارعن بعد.
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الملحق � أ  :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
التحديات (ت):
� .1إحتكار و�سرية التقنية.
 .2اللوائح وال�سيا�سات البيئية الدولية.
 .3ا إلفتقار للعلماء يف بع�ض املجاالت
التقنية.
 .4عدم �إ�ستمرارية التمويل ألوجه ن�شاط
البحث والتطوير.
 .5أ�نظمة التعيني.

رقم املبادرة

العوامل

رقم املبادرة

العوامل

1

ق 1ق 3ق 8ق 12ت1
ت3

15

�ض� 1ض/24ت 1ت 3ت5

2

ق 8ت4

16

�ض� 1ض� 2ض� 3ض� 4ض/8ت2

3

ق 4ق 5ق 6ت2

17

�ض�-1ض/24ت4

فر�ص (ف):
 .1توفر التمويل أ
للبحاث.
 .2وفرة ا آلبار واملعلومات اخلا�صة بها.
 .3التغطية اجليدة ملعلومات ا إل�ستك�شاف.
 .4ت�ساهل أالنظمة البيئية.
 .5توفر الكثري من املعلومات والنماذج.
 .6قدرات حا�سوبية و أ�دوات منذجة جيدة.
 .7ظهور معلومات جيولوجية ممتازة و�سهلة
النفاذ.
 .8وجود �إحتياطي كبري من املواد.
 .9وجود تنا�سق بني خمتلف اجلهات.
 .10التعاون مع اجلهات البحثية الدولية.
 .11وجود خطة لتنظيم هذه اجلهود.
 .12قدرات اجلامعات البحثية.
 .13مرافق وبحوث ارامكو ال�سعودية.
 .14دعم الوزارة.
 .15التعاون مع �شركات اخلدمات.

4

ق 1ق 2ف 8ف10
ف 12ف15

9

�ض� 1ض� 2ض/22ف 1ف 4ف 8ف 10ف12
ف13

5

ق 5ق 6ق 7ف 7ف15

7

�ض/6ف 1ف 2ف 3ف5ف ف 6ف 11ف14

6

ق 8ق 9ق 10ف12
ف 14ف15

8

�ض� 10ض� 11ض/12ف 1ف 2ف 3ف 6ف7
ف 12ف14

11

�ض� 3ض� 4ض� 7ض /13ف 1ف 3ف 10ف12
ف13

10

�ض� 5ض� 15ض� 16ض� 18ض /23ف 1ف 2ف4
ف 6ف 8ف 9ف 12ف13

13

�ض � 8ض� 22ض /24ف 1ف 2ف 7ف 14ف15

12

�ض� 14ض/19ف 1ف12

14

�ض� 9ض� 20ض/21ف 1ف 11ف 12ف14
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امللحق ب :الهيكل التنظيمي املقرتح
ال�شكل ب :1-الهيكل التنظيمي املقرتح

املدينة

ال�شراف والتوجيه
إ

ال�ست�شاري
إ

�إدارة امل�شروع

الربامج البحثية

48

الدارة
دعم إ

املجال التقني 1

موارد ب�شرية

املجال التقني 2

م�شرتيات

املجال التقني 3

التدريب

املجال التقني 4

التمويل

املجال التقني 5

�إدارة امل�شروع
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ال�سرتاتيجية
امللحق ج :عملية و�ضع املبادرات إ
يعر�ض هذا امللحق النهج املتبع لر�سم املبادرات ا إل�سرتاتيجية ،وذلك
بدء ًا ب�إ�ستخال�ص املبادرات التمهيدية من درا�سة مواطن ال�ضعف والقوة
والفر�ص والتحديات (اجلدول أ� )1-ومن ثم ت�صنيف هذه املبادرات

وفق الفئة ا إلدارية التي تقع �ضمنها (املوارد الب�شرية ،التن�سيق والتعاون،
�إلخ )...ومن ثم �إعادة ر�سم املبادرات التمهيدية ل�ضمان ت آ�زرها.

اجلدول ج :1-املبادرة ا إل�سرتاتيجية ،مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات والفئات
مواطن القوة (ق)
والتحديات (ت)

الفئة ا إلدارية

ا�ستخدام امليزانية املخ�ص�صة الراهنة لو�ضع خطط للح�صول
1
على متويل م�ستدام.

ق 1ق 2ت5

املالية

تقدمي احلوافز املالية واملعنوية ال�ستقطاب الطالب للمجاالت
2
الدرا�سية ذات ال�صلة ،ور�سم �إ�سرتاتيجية ال�ستقطاب الطالب.

ق 1ق 2ت6

املالية ،املوارد ب�شرية

الرتكيز على البحوث الطويلة املدى ،واحلد من متويل امل�شاريع
3
الق�صرية املدى املخ�ص�صة لل�شركات امل�ستفيدة.

ق 1ت7

املالية ،التن�سيق

ت�سخري ا إلهتمام الراهن بالبحث والتطوير والتخطيط
4
ا إل�سرتاتيجي لت أ�مني التمويل امل�ستمر للم�ستقبل.

ق 2ت1

املالية

�إقرتاح تغيريات على قوانني و أ�نظمة التعيني وامل�شرتيات وذلك
 5با إل�ستفادة من ا إلهتمام الراهن بالتخطيط ا إل�سرتاتيجي يف
البحث والتطوير.

ق 2ت2

القوانني

توظيف التمويل وا إلهتمام الراهن بالبحث والتطوير إلن�شاء
6
قاعدة بيانات م�ساندة ألوجه الن�شاط البحثي.

ق 1ق 2ت3

التن�سيق

 7تقدمي املقرتحات التي تتناول حقوق امللكية الفكرية وحمايتها.

ق 2ت8

القوانني

ت�سخري القوة الب�شرية املهدرة يف الوقت الراهن يف قطاع البحث
8
إلجراء البحوث ا إل�ستثنائية وتعزيز الثقة بالباحثني املحليني.

ف 3ت4

القوانني ،التن�سيق ،املوارد
الب�شرية

#

املبادرة

 #املبادرة

مواطن القوة (ق)
والفر�ص (ف)

ا�ستخدام املوارد املالية والب�شرية املتوفرة يف الوقت الراهن
لل�ستفادة من البيانات املتوفرة يف �إجراء البحوث يف املناطق
إ
9
احلدودية اجلديدة (على الياب�سة ويف املياه) ال�ستك�شاف البرتول
وتعزيز عمليات ا إلنتاج.

ق 1ق 3ف 4ف 5ف 6ف 7ف12

توظيف التمويل املخ�ص�ص يف الوقت الراهن لو�ضع خطة طويلة
لل�ستفادة من باحثي دول العامل الثالث و أ�ولئك الراغبني
 10املدى إ
يف ا إلقامة يف اململكة.

ق 1ق 2ف 10ف13

التوجهات البحثية

املوارد الب�شرية ،القوانني
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ال�سرتاتيجية
امللحق ج :عملية و�ضع املبادرات إ
ا إل�ستفادة من الظروف اجليولوجية املتقاربة يف منطقة اخلليج
 11إلجراء البحوث امل�شرتكة وت أ��سي�س �سوق حملي م�ستقبلي لتقنيات
ا إل�ستك�شاف وا إلنتاج املتقدمة.

ق 3ف11

التن�سيق

توجيه البحوث �ضمن خطة بعيدة املدى إلنتاج التقنيات املتقدمة
12
التي تدعم الطلب املتزايد على البرتول.

ق 1ق 2ق 3ف 8ف9

التوجهات البحثية

مواطن ال�ضعف (�ض)
والفر�ص (ف)

 #املبادرة

كون البرتول والغاز امل�صدر أالول للمملكة ،التي متثل املنتج
وامل�صدر أالول للبرتول والغاز يف العامل ،ميلي على اململكة �إيالء �ض� 1ض� 3ض� 5ض� 8ض� 9ض12
13
البنية التحتية ،املالية واملوارد الب�شرية
اهتمام أ�كرب لتطوير البنية التحتية للبحث والتطوير يف عمليات
�ض /13ف 1ف 2ف3
ا إل�ستك�شاف وا إلنتاج (التمويل ،املوارد الب�شرية ،البنية التحتية).
توجيه الباحثني نحو تقنيات ا إل�ستك�شاف وا إلنتاج يف املناطق
 14احلدودية (البحر أالحمر والربع اخلايل) مع الرتكيز على
اكت�شاف احلقول اجلديدة وتعزيز احلقول احلالية.

�ض/ 2ف 4ف 5ف 6ف7

ا إل�ستفادة من �إهتمام ال�صناعة الراهن يف تطبيق أ�حدث
 15التقنيات لتوجيه ن�شاط البحث والتطوير لتلبية �إحتياجات
ال�صناعة امل�ستقبلية.

�ض  /2ف8

التوجهات البحثية

�إ�ستخدام مناخ اململكة املحبب �إىل امل�سلمني ال�ستقطاب الباحثني
 16املتفوقني لدعم أ�وجه الن�شاط البحثي أ
والكادميي.

�ض� 5ض� 6ض� 7ض /8ف  10ف13

املوراد الب�شرية ،القوانني

ا إل�ستفادة من ا�ستقرار �سيا�سة قطاع البرتول ال�سعودية لتكوين
17
حتالف دويل للبحث والتطوير.

�ض/11ف 14

التن�سيق

�إ�ستخدام التعاون الراهن بني ال�صناعة وجهات بحثية حمددة
18
لتعزيز التعاون بني مراكز أالبحاث والباحثني.

�ض/4ف9

التن�سيق

�ض/14ف 7

التن�سيق

�ض� 12ض /13ف8

التن�سيق والبنية التحتية

ا إل�ستفادة من امل�شاريع الدولية للغاز لتعزيز التعاون الدويل يف
19
أ�وجه ن�شاط البحث والتطوير.
ا إل�ستفادة من �إهتمام ال�صناعة الراهن يف تطبيق أ�حدث التقنيات
20
إلن�شاء مراكز االتفوق التقني وحا�ضنات التقنية.
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التوجهات البحثية

ال�سرتاتيجية
امللحق ج :عملية و�ضع املبادرات إ

 #املبادرة

مواطن ال�ضعف (�ض)
والتحديات (ت)

�إقرتاح تعديالت على القوانني وال�سيا�سات التي تعيق تطوير
21
البحث العلمي مثل توظيف أالجانب والقوانني ا إلدارية.

�ض� 3ض� 5ض� 6ض� 7ض� 8ض9
�ض/10ت2

القوانني

�إعادة تقومي �سرية البيانات التقنية يف ال�صناعة للم�ساعدة يف
22
ر�سم ا إل�سرتاتيجية وتعزيز الربامج أالكادميية والبحثية.

�ض� 2ض/7ت3

التن�سيق ،القوانني

�ض/10ت4

القوانني ،املوارد الب�شرية

�ض/1ت5

املالية

�ض� 11ض /9ت8

القوانني ،التن�سيق ،املوارد الب�شرية

�ض� 4ض� 12ض/13ت9

التن�سيق

�ض/2ت11

التوجهات البحثية

و�ضع معايري ل�ضمان جودة البحوث لك�سب املزيد من ثقة ال�صناعة
23
يف أ�وجه ن�شاط البحث والتطوير املحلية.
ت أ�مني م�صدر متويل م�ستدام وم�ستمر لقطاع البحث والتطوير
24
لتخفيف أ�ثر �إ�ضطراب يف أ��سعار البرتول.
تعزيز وتطبيق قوانني امللكية الفكرية لتحفيز الباحثني والتعاون
25
مع اجلهات الدولية.
تعزيز ن�شاط البحث التعاوين إلنتاج التقنيات التي من �ش أ�نها
26
�إنهاء حالة ا إلحتكار.
توجيه ن�شاط البحث والتطوير للتقنيات املالئمة للبيئة (تخزين
27
ثاين أ�ك�سيد الكربون ،و�إدارة املياه العادمة� ،إلخ.)...
 #املبادرة
�إ�ستخدام التعاون الراهن بني قطاع ال�صناعة واملعاهد البحثية
28
إلزالة عائق �سرية املعلومات وتعزيز الثقة يف الباحثني املحليني.

الفر�ص (ف)
والتحديات (ت)
ف/9ت 3ت4
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التن�سيق
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ال�سرتاتيجية
امللحق ج :عملية و�ضع املبادرات إ

املبادرات التمهيدية

فيما يلي املبادرات التي أ�عيد ر�سمها:
البنية التحتية
م�ستخل�صة من ( :)13 +20كون البرتول والغاز امل�صدر أالول للمملكة ،التي هي املنتج وامل�صدر
أالول للبرتول يف العامل ميلي على اململكة �إيالء اهتمام أ�كرب لتطوير البنية التحتية للبحث والتطوير
يف عمليات ا إل�ستك�شاف وا إلنتاج:
 الربامج أالكادميية (يف املرحلة اجلامعية ويف مرحلة الدرا�سات العليا). مراكز التفوق والتميز. حا�ضنات التقنية. املختربات املجهزة بكافة املعدات.املالية
م�ستخل�صة من ( :)13+2ت�سخري املوارد املخ�ص�صة الراهنة لدعم ن�شاط البحث والتطوير من
خالل:
 حتفيز الباحثني. الزمالة واملنح للطالب. جتهيز املختربات. متويل البحوث ذات أالولوية. التدريب. متويل الربامج أالكادميية (البحوث� ..إلخ.)..م�ستخل�صة من ( :)24+4+1و�ضع خطة لت أ�مني م�صدر م�ستدام للتمويل من خالل:
 التمويل احلكومي املتوفر. املنح والتربعات. العوائد املالية من الدرا�سات واخلدمات ا إل�ست�شارية املقدمة للجهات امل�ستفيدة. �ضرائب ا إل�ستثمارات أالجنبية يف قطاع البرتول والغاز.التوجهات البحثية امل�ستقبلية
م�ستخل�صة من ( :)9+12+14+15+27توجيه البحوث وم�صادر التمويل الراهنة وامل�ستقبلية من
خالل:
 التن�سيق والتعاون مع ال�صناعة لتحديد التوجهات البحثية. الرتكيز على التقنيات أالن�سب للظروف وا إلحتياجات املحلية. الرتكيز على املناطق احلدودية غري التقليدية (البحر أالحمر والربع اخلايل). تقنيات �إ�ستك�شاف و�إنتاج الغاز. -التقنيات املالئمة للبيئة (عزل ثاين أ�ك�سيد الكربون� ،إدارة املياه العادمة� ،إلخ.)...
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ال�سرتاتيجية
امللحق ج :عملية و�ضع املبادرات إ
املوارد الب�شرية
م�ستخل�صة من ( :)2زيادة �إلتحاق الطالب املوهوبني باملجاالت
أالكادميية ذات ال�صلة بتقنيات �إ�ستك�شاف و�إنتاج البرتول والغاز من
خالل:
 ترتيب الربامج الرتبوية والتوعوية العامة. املنح التي يقدمها القطاع ال�صناعي. تخ�صي�ص الفر�ص الكافية من منح الدرا�سات العليا. حت�سني الرواتب واحلوافز للباحثني والعاملني يف البحث والتطوير.م�ستخل�صة من ( :)13ت�سخري التمويل املتوفر لتطوير املوارد الب�شرية
من خالل:
 التدريب واملنح. الزمالة. الرواتب اجلذابة. ت�شجيع الباحثني املتفوقني باحلوافز املالية.م�ستخل�صة من ( :)16+ 10تعوي�ض النق�ص الراهن يف القوة الب�شرية
بتعيني أالجانب من خالل:
 تعديل قوانني التوظيف.	�إيجاد بيئة بحثية جذابة ورواتب جيدة للباحثني. تعزيز الدرا�سات العليا يف اجلامعات وا�ستقبال الطالب أالجانب.م�ستخل�صة من ( :)23+8و�ضع معايري و أ�نظمة ن�شاط البحث والتطوير
وا إل�ستفادة من املوارد الب�شرية املهدرة من خالل تطبيق معايري اجلودة.

أالنظمة والقوانني
م�ستخل�صة من (� :)25+23+21+8+7+5إقرتاح تعديالت على
القوانني وال�سيا�سات التي تعيق تطوير البحث العلمي من حيث القدرة على
ا إل�ستعانة أ
بالجانب:
 �سلم أ�جور أالجانب ،وتوظيفهم والهجرة. تقومي أالداء و�إدارة اجلودة. امل�شرتيات. احلقوق والقوانني اخلا�صة بامللكية الفكرية. دعم ال�صناعة لن�شاط البحث والتطوير من خالل التمويل وتوفرياملعلومات ورفع �صفة ال�سرية عن املعلومات حني تكون غري مربرة أ�و غري
الزمة.

التن�سيق والتعاون
م�ستخل�صة من ( :)3التن�سيق مع ال�صناعة للت�شارك يف دعم
البحوث.
م�ستخل�صة من ( :)28+22+6ت�شييد قاعدة بيانات تقنية تت�ضمن
جميع املعلومات الالزمة لدعم الباحثني ،مع مراعاة �سرية بع�ض هذه
املعلومات.
م�ستخل�صة من ( :)28+26+19+18+17+11تكوين حتالف حملي
ودويل للبحث والتطوير للت�شارك يف الدعم واملنافع من خالل:
 ا�ستخدام أ�وجه التعاون الراهن بني ال�صناعة وبع�ض املعاهد البحثيةو�إي�صال هذه اخلربات للمعاهد أالخرى.
 ا إل�ستفادة من تقارب البيئة البحثية يف خمتلف دول اخلليج إلجراءالبحوث امل�شرتكة و�إن�شاء �سوق حملي .
 ا إل�ستفادة من وجود و�إهتمام �شركات البرتول الدولية واملختربات يفاملنطقة لتكوين حتالف داخلي وخارجي للبحث والتطوير حيث التقا�سم يف
التمويل أ
والرباح.
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امللحق د :اجلهات املعنية وامل�شاركون

اجلهات املعنية
القطاع اخلا�ص
اجلدول د :1-اجلهات املعنية من القطاع اخلا�ص
ال�شركة
أ�رامكو

الق�سم
EXPEC-ARC

مالحظات
مكر�س للبحث والتطوير املتقدم يف ا�ستك�شاف
و�إنتاج البرتول والغاز

م�شاريع الغاز أالربعة
�شركات اخلدمات ،أ�رغا�س� ،شلمربجر ،وغريها مركز �شلبمربجر ألبحاث ال�صخور الكربونية
بالظهران

اق�سام ا إل�ستك�شاف
أ�ق�سام التطوير
أ�ق�سام التطوير
أ�ق�سام التطوير

Alkhafji joint operations

�شركة �شفرون ال�سعودية

اجلامعات
اجلدول د :2-اجلامعات املعنية
اجلامعة

الق�سم
ق�سما هند�سة البرتول وعلوم أالر�ض
ق�سما هند�سة البرتول واجليولوجيا
كلية علوم أالر�ض

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك عبد العزيز

الوزارات والهيئات احلكومية
اجلدول د :3-الوزارات املعنية
الق�سم

املنظمة

فرع الوزارة يف املنطقة ال�شرقية

وزارة البرتول والرثوة املعدنية

امل ؤ��س�سات واملراكز البحثية
اجلدول د :5-الوزارات املعنية
املركز واملعهد

الق�سم
مركز البرتول والغاز
�شلمربجري ألبحاث ال�صخور الكربونية
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معهد بحوث الفلك واجليو فيزياء
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
�شلمربجري ألبحاث ال�صخور الكربونية

امللحق د :اجلهات املعنية وامل�شاركون

امل�شاركون يف ور�شات العمل

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
جامعة امللك �سعود.
جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن.
جامعة امللك عبد العزيز.
وزارة البرتول والرثوة املعدنية باملنطقة ال�شرقية.
�شركة أ�رامكو ال�سعودية.
�شركة لوك أ�ويل العربية ال�سعودية للطاقة املحدودة.
�شركة �شلمرب جري ال�شرق أالو�سط.
�شركة جنوب الربع اخلايل املحدودة.
�شركة �إنريب�سا للغاز املحدودة.

امل�شاركون يف منتدى درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
ال�سيد جماهد احل�سيني،جيواريبيا،دبي.
الدكتور عادل دوبان� ،إنريب�سا ،اخلرب.
الدكتور عبد اللطيف ال�شهيل ،جامعة امللك فهد ،الظهران.
الدكتور عدنان الها�شم ،أ�رامكو ،الظهران.
الدكتور ح�سن الها�شم،جامعة امللك فهد ،الظهران.
الدكتور حممد عمريا ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
املهند�س عبد الباري عريفي  ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
الدكتور أ�حمد جاوي�ش ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
الدكتور عي�سى �شقري ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
الدكتور حممد عمرو ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
الدكتور حممد بدري� ،شلمرب جري،اخلرب.
الدكتور علي �شاهني ،جامعة امللك فهد ،الظهران.
ال�سيد يحيى ال�شناوي ،وزارة البرتول ،الظهران.
ال�سيد �صالح املغلوث� ،ساينو ،اخلرب.
الدكتور عبد املح�سن الدليجان� ،سراك ،اخلرب.
ال�سيد كالوديو بقاين� ،شلمرب جري،بريطانيا.
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www.kacst.edu.sa

www.kacst.edu.sa

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة13P0001-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

