اململكة العربية ال�سعودية

ا لبيئة
املياه
تقنية املعلومات
الت�صاالت و ال�ضوئيات
اللكرتونيات و إ
إ
التقنية املتناهية ال�صغر

الفيزياء و الريا�ضيات

البرتوكيميائيات

املواد املتقدمة

الطاقة

التقنية احليوية

الف�ضاء و الطريان
البرتول و الغاز

أ
ال�سرتاتيجية لتقنية البرتوكيميائيات
الولويات إ

اململكة العربية ال�سعودية

King Abdulaziz City for Science and Technology

وزارة االقت�صاد والتخطيط

http://www.mep.gov.sa

اململكة العربية ال�سعودية

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
ال�سرتاتيجية لتقنية البرتوكيميائيات
الولويات إ

القت�صاد والتخطيط
وزارة إ

قائمة املحتويات

ملخ�ص تنفيذي
املقدمة
اخللفية
نطاق الربنامج
عملية تطوير اخلطة
مواءمة أ�هداف ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية
ال�سياق ا إل�سرتاتيجي
�إحتياجات اململكة يف البحث والتطوير يف جمال البرتوكيميائيات
دور اجلهات ذات العالقة
درا�سة ن�شاط الن�شر وبراءات ا إلخرتاع للمنتجات البرتوكيميائية
الو�ضع الراهن �صناعة البرتوكيميائيات يف اململكة
درا�سة املعاهد امل�شابهة واملتخ�ص�صة بالبحث والتطوير يف جمال البرتوكيميائيات
مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة بالربنامج ال�سعودي لتقنية
البرتوكيميائيات
ا إل�سرتاتيجية العليا
الر ؤ�ية
الر�سالة
قيم وثقافة الربنامج
أ�هداف الربنامج ا إل�سرتاتيجية
املجاالت التقنية
عملية ا إلختيار
املجاالت التقنية املختارة
هيكل الربنامج
أ�هداف الربنامج



أ
ال�سرتاتيجية لتقنية البرتوكيميائيات
الولويات إ

4
6
6
8
8
8
10
10
11
12
20
20
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25

قائمة املحتويات

م ؤ��شرات أالداء
فئات م�شاريع الربنامج
اخلطط الت�شغيلية
�إدارة حمفظة امل�شاريع
خطة نقل التقنية
خطة �إدارة اجلودة
خطة �إدارة املوارد الب�شرية
خطة �إدارة ا إلت�صاالت
خطة �إدارة املخاطر
تنفيذ اخلطة
امللحق أ� :امل�شاركون من اجلهات ذات العالقة
أ�ع�ضاء فريق التخطيط يف املدينة
امللحق ب :منهجية ا إلعداد

أ
ال�سرتاتيجية لتقنية البرتوكيميائيات
الولويات إ

26
27
28
28
29
30
30
31
31
32
34
35
36



ملخ�ص تنفيذي
أ�قر جمل�س الوزراء يف  1423هـ (املوافق
2002م) ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية،
التي انبثق عنها برامج اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية واالبتكار واملت�ضمنة أ�حد
ع�شر برناجم ًا لتوطني وتطوير التقنيات
ا إل�سرتاتيجية ذات أالهمية احليوية لتحقيق
التنمية م�ستقب ًال يف اململكة العربية ال�سعودية.
وهذا ا إلطار ا إلر�شادي ير�سم اخلطة اخلا�صة
بربنامج تقنية البرتوكيميائيات.

ا إلقت�صادية وا إلجتماعية أ
والمنية والتطويرية
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وغريها من
أالهداف الوطنية ،ال�سيما تطوير القدرة
املحلية من خالل تبني التقنية ا إل�سرتاتيجية.

وينطلق هذا الربنامج من الرغبة لتعزيز
أ�وجه تقنية البرتوكيميائيات مبا يدعم التنمية

تتمتع اململكة مبزايا ومقومات جيدة إلقامة وتطوير �صناعات برتوكيميائية ،حيث يتوفر فيها
املواد اخلام أالولية كالبرتول والغاز الطبيعي بنوعيه اجلاف والرطب وغاز البرتول امل�س ّيل .ويعد
ا إليثلني من أ�هم املواد البرتوكيميائية أال�سا�سية يف ال�صناعات البرتوكيميائية �إىل جانب الربوبلني
والبيوتينات والعطريات ،حيث انه من املتوقع أ�ن ي�صل حجم �إنتاجة �إاىل اكرث من  18مليون طن يف
عام 2012م .لذا فال ينبغي أ�ن تكتفي اململكة بت�صدير البرتوكيميائيات أال�سا�سية ،و�إمنا يتوجب
عليها أ�ي�ض ًا ا�ستغاللها يف ال�صناعات التحويلية ذات القيمة امل�ضافة من خالل التقنيات ا إلبتكارية،
وذلك لتعزيز النه�ضة ا إلقت�صادية.
بالتايل ،ف�إن التوظيف أالمثل للموارد الطبيعية التي َمنَّ اهلل بها على اململكة من البرتول والغاز
يف �صناعة البرتوكيميائيات ،يتطلب ت�ضافر جهود جميع اجلهات ذات العالقة بهذا القطاع (من
جهات حكومية وقطاع خا�ص وجامعات ومراكز بحثية وم�صنعي البرتوكيميائيات) يف كل من هذه
املجاالت:
عمليات تكرير البترول
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 حم ّفزة لعمليات التكرير وم�ضافات
لتح�سني جودة الوقود وللح�صول على وقود نظيف).
ت�صنيع البرتوكيميائيات
ا�ستغالل الربافينات اخلفيفة (على �سبيل املثال ،حتويل الغاز �إىل �سائل ،أالك�سدة ا إلنتقائية،
ا�ستغالل مفاعالت حفزية نبيلة مثل مفاعالت أالغ�شية النفاذة لعمليات أالك�سدة ا إلنتقائية أ
والك�سدة
االزدواجية ).
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ملخ�ص تنفيذي
البوليمرات (على �سبيل املثال� ،إنتاج بوليمرات هند�سية ،وعالية
أالداء ،و أ�غ�شية بوليمرية وبوليمرات مو�صلة للكهرباء).
بهذا يت�ضح أ�ن العمليات التالية هي التي تعني برنامج اململكة لتقنية
البرتوكيميائيات حتديد ًا:
 .1عمليات البرتول والغاز.
 .2عمليات التكرير.
 .3الوقود النظيف.
 .4تطوير العمليات ا إلنتاجية.
ومن املجاالت املتفرعة من العمليات املذكورة أ�عاله ،والتي تت�ضمن
مايلي:
 .1تك�سري امل�شتقات البرتولية.
 .2أالزمرة.
 .3نزع الهيدروجني.
 .4البلمرة.
 .5أاللكلة0
وقد ر�سمت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ("املدينة") هذه
اخلطة بناء على معطيات اجلهات ذات العالقة بتقنيات البرتوكيميائيات،
مبا يف ذلك الهيئات احلكومية وال�صناعة واجلامعات .وقد ت�ضمنت عملية
التخطيط املراحل التالية:
أ
حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة يف �وجه تقنية البرتوكيميائيات.
حتديد مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة
بالربنامج ،أالمر الذي ت�ضمن درا�سة لن�شاط اململكة يف الن�شر واحل�صول
على براءات �إخرتاع ،وتقومي ًا للمعاهد البحثية الدولية.
حتديد ر ؤ�ية ومهمة خا�صة بالربنامج ال�سعودي لتقنية
البرتوكيميائيات.
حتديد أ�برز التقنيات ،وغريها من جماالت الربنامج ال�ضرورية
ملوافاة �إحتياجات اململكة يف تقنية البرتوكيميائيات.
وقد ات�ضحت من خالل هذه العملية مواطن احلاجة لدى اململكة ،مبا يف
ذلك:
تلبية الطلب املتنامي على املنتجات البرتوكيميائية.
تعزيز ا إلكتفاء الذاتي لدى اململكة يف البحث والتطوير يف عمليات
التكرير والبرتوكيميائيات ،وحتجيم ا إلعتماد على التقنية أالجنبية.
تعزيز قيمة املنتج بالن�سبة ل�سعره يف ال�صناعة البرتوكيميائية.
امل�ساهمة يف تنويع ا إلقت�صاد من خالل تطوير �صناعات تقنية
البرتوكيميائيات وت�صديرها.
	�إيجاد فر�ص جديدة للعمل وا إل�ستثمار.
وف�ض ًال عن ا إلحتياجات التقنية ،فقد لفتت اجلهات ذات العالقة

بالربنامج �إىل عدد من املجاالت التي حتتاج فيها ال�سيا�سات �إىل تغيري ،أ�و
التي تعرت�ضها بع�ض العوائق التي ينبغي �إزالتها لت�سهيل ا إلبتكار يف تقنية
البرتوكيميائيات ،ومنها:
ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�سهيل التعاون يف جمال البحث والتطوير بني
املدينة واجلامعات وقطاع ال�صناعة.
تغيري ال�سيا�سات و�إجراء التغيريات التنظيمية يف اجلامعات لتعزيز
قدرة الهيئة التعليمية على �إجراء الن�شاط البحثي.
زيادة املوارد الب�شرية التي تخدم البحث والتطوير يف
البرتوكيميائيات.
تعزيز ا إلطالع على التطورات التقنية الدولية.
تو�سيع نطاق التعاون الدويل لي�شمل تعاون اجلامعات ال�سعودية مع
اجلامعات الدولية.
تف�ضيل التعاقد مع ال�شركات ال�صغرية لدعم ال�شركات ال�صغرية
املبتكرة.
ويتكون برنامج البحث وا إلبتكار يف تقنية البرتوكيميائيات من برنامج
خا�ص يقوم بدور الريادة ،للتخطيط العام وا إلدارة والق�ضايا ال�شاملة،
�إ�ضافة �إىل خم�سة جماالت تقنية ذات أالولوية هي املقابلة للمجاالت
املذكورة� .آنف ًا.
و�سيقوم مدير امل�شروع امل�س ؤ�ول عن التنفيذ العام للخطة ب�إدارة برنامج
تقنية البرتوكيميائيات .و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث وا إلبتكار يف
تقنية البرتوكيميائيات ،التي ي�ضم أ�ع�ضا ؤ�ها ممثلي اجلهات ذات العالقة
بتقنية البرتوكيميائيات ،على تنفيذ امل�شروع ،كما أ�نها �ستحدد معايري
تقومي أالداء ،وتقدم التو�صيات ب� أش�ن �إدارة حمفظة امل�شاريع� .إ�ضافة
�إىل ذلك� ،ستقوم اللجنة بتقدمي تو�صياتها ملدير امل�شروع وب�إعداد تقرير
للجنة ا إل�شرافية على اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ،التي تقوم بدورها
با إل�شراف على برامج التقنية ا إل�سرتاتيجية.
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املقدمة

اخللفية

وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�صادر يف 1986
مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إىل
القيـام يف أ�وىل مهام ت أ��سي�سها "بـاقرتاح
ال�سيا�سة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية،
وو�ضع ا إل�سرتاتيجية واخلطة الالزمة
لتنفيذهـا" .ويف عام  1423هـ املوافق لـ 2002م،
أ��صدر جمل�س الوزراء موافقته على ال�سيا�سة
الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار ،التي ر�سمت
اخلطوط العري�ضة للعلوم والتقنية وا إلبتكار
يف اململكة ،وحددت وجهتها امل�ستقبلية ،دون
أ�ن تغفل عن دور املدينة واجلامعات والقطاع

احلكومي وال�صناعي واملجتمع يف هذا ال�سياق.
ويبني ال�شكل ( )1برامج املرحلة أالوىل
لتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية وهي
كالتايل:

 .1التقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة.
 .2قدرات البحث العلمي والتطوير التقني.
 .3نقل وتوطني وتطوير التقنية.
 .4العلوم والتقنية واملجتمع.
 .5املوارد الب�شرية العلمية والتقنية.
 .6تنويع وتعزيز م�صادر الدعم املايل.
 .7أ
	�نظمة العلوم والتقنية واالبتكار.
 .8الهياكل امل ؤ��س�سية للعلوم والتقنية واالبتكار.
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املقدمة
ال�شكل  :1برامج املرحلة أالوىل لتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية

بحث
ل
قدرات اطوير
والت

املجتمع
القطاع اخلا�ص
املراكز البحثية
املتخ�ص�صة والتعليمية
الوزارات والهيئات
احلكومية
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ملجتمع قنية

العلوم تكار
ظمة االب
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ل وتوطني
ق
ن التقنيات

التقنيات
اال�سرتاتيجية

ا املوارد ا
ل
ب
�
ش
ر
ي
ل
ة
علمية و
التقنية

اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية
واالبتكار

فيما يتعلق "بالتقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة" ،ف�إن املدينة م�س ؤ�ولة عن
خطط خم�سية �إ�سرتاتيجية وتنفيذية خا�صة ب�إحدى ع�شرة تقنية:
 .1املياه.
 .2البرتول والغاز.
 .3البرتوكيميائيات.
 .4التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو).
 .5التقنية احليوية.
 .6تقنية املعلومات.
 .7ا إللكرتونيات وا إلت�صاالت وال�ضوئيات.
 .8الف�ضاء والطريان.
 .9الطاقة.
 .10البيئة.
 .11املواد املتقدمة.
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املقدمة

نطاق الربنامج

من املقرر أ�ن يعمل هذا الربنامج على ال�صعيد الوطني� ،إذ ميثل اخلطة ا إل�سرتاتيجية لتقنية
البرتوكيميائيات للمملكة العربية ال�سعودية .ويت�ضمن هذا الربنامج م�شاركة املدينة واجلامعات
والقطاع ال�صناعي واجلهات املعنية احلكومية .وتتوىل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
امل�س ؤ�ولية العامة عن تطوير وتنفيذ هذا الربنامج.
وتتناول أ�وجه ن�شاط هذا الربنامج املجاالت التقنية اخلا�صة بعمليات تكرير البرتول وال�صناعات
البرتوكيميائية ذات ال�صلة باهتمامات اململكة وتطلعاتها ،املو�ضحة يف اخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية ،لي�سفر باملقام أالول عن تقنيات جديدة خا�صة بالتكرير والعمليات البرتوكيميائية .ومن
املقرر أ�ن يتم تطوير هذه التقنيات يف اململكة من خالل التوطني ا إل�سرتاتيجي لهذه التقنيات مبا
يخدم امل�ستخدمني يف اململكة� ،إىل جانب حا�ضنات التقنية ومراكز ا إلبتكار التقني .كما يراعي هذا
الربنامج ال�سياق الدويل ،ليواكب تطورات التقنيات البرتوكيميائية .و�سريكز الربنامج حتديد ًا على
تلك التطبيقات وامل�شاريع أالكرث تلبية الحتياجات اململكة.
و�سيتناول الربنامج البحث التطبيقي وتطويره ،مبا يف ذلك ما يتعلق بنقل وتوطني التقنية� ،إذ �إنه لن
يتناول البحوث أال�سا�س �إال �إذا اقت�ضى تعزيز البحوث التطبيقية وتطويرها.
وينطوي الربنامج على اجلوانب التالية:
نقل التقنية :يتناول هذا اجلانب الدعم العلمي والتقني لنقل التقنيات اجلاهزة �إىل اململكة،
بحيث يركز الربنامج على تطوير القدرة املحلية لتفادي ا إلتكال على التقنيات أالجنبية.
توطني التقنية :وينطوي هذا اجلانب على البحث والتعليم الالزمني لتعزيز قدرة اململكة على
امت�صا�ص وا�ستيعاب هذه التقنية ،أالمر الذي يتطلب تطوير ال�سيا�سات واملوارد الب�شرية التقنية
املحلية لتعزيز �إ�سترياد التقنيات أالجنبية النافعة ،وتوليد التقنيات يف اململكة.
تطوير التقنية :مبعنى تطوير التقنيات اجلديدة غري املوجودة ،أ�و غري املتاحة يف اململكة .وقد
يتطلب تطوير التقنية �إجراء البحوث أال�سا�س لتوليد املعرفة الالزمة لتطوير التقنية.

عملية تطوير اخلطة

بد أ�ت اخلطة بتحديد أالطراف املعنية بالبحث وا إلبتكار يف تقنية البرتوكيميائيات ،وم�ستخدميها يف
اململكة ،لرت�سم الر ؤ�ية والر�سالة اخلا�صة بها ،وتقوم بدرا�سة �شاملة لو�ضع اململكة الراهن يف تقنية
ويف�صل امللحق ب هذه
البرتوكيميائيات ودور املعاهد البحثية أالخرى يف هذه التقنية حول العاملّ .
املرحلة.

موائمة أ�هداف ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية

حددت ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية أ�ربعة أ�هداف أ��سا�سية لربامج العلوم والتقنية:
 .1تعزيز أالمن الوطني.
 .2خدمة التنمية ال�شاملة واملتزنة امل�ستدامة.
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املقدمة
 .3رفع م�ستوى معي�شة املواطن.
 .4امل�ساهمة يف احل�ضارة ا إلن�سانية
كما قامت ال�سيا�سة بتحديد أ�هداف عامة ميكن تلخي�صها كما يلي:
 .1تبني ر ؤ�ية �شاملة ملنظومة العلوم والتقنية وا إلبتكار تدعم تنمية هذه
املنظومة و تكامل مكوناتها وامل�ستفيدين منها و�إت�ساقهم.
 .2تطوير موارد ب�شرية م ؤ�هلة يف جماالت العلوم والتقنية.
 .3تنمية وتعزيز البحث العلمي مبا يخدم أالمن الوطني والتنمية
امل�ستدامة.
 .4تبني ودعم القدرات التقنية لدى خمتلف القطاعات لتمكني عملية
نقل وتوطني وتطوير التقنية ،و�إنتاج القيمة امل�ضافة واملنتجات ذات امليزة
التناف�سية على ال�صعيد الدويل.
للجراءات الر�سمية اخلا�صة بالعلوم
 .5التطوير والتن�سيق امل�ستمر إ
والتقنية.
 .6تعزيز التعاون الدويل الفعال يف جمال العلوم والتقنية.
 .7تعزيز أ�وجه الن�شاط امل�ساعدة للعلوم والتقنية ،مثل خدمات املعلومات
وتوحيد املقايي�س ،و براءات ا إلخرتاع ،وال�شركات الهند�سية وا إل�ست�شارية
واجلمعيات العلمية.
 .8تطوير �إقت�صاد وجمتمع قائم على املعرفة ،وما يتبع ذلك من تقنيات
املعلومات ،وا إل�ستثمار فيها.
 .9ت�سخري العلوم والتقنية للحفاظ على املوارد الطبيعية والبيئة.
�	.10إيجاد الوعي ا إلجتماعي ب أ�همية العلوم والتقنية يف حتقيق أالمن
الوطني والتنمية امل�ستدامة.
وقد عينت ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية املحاور ا إل�سرتاتيجية الع�شرة
التي تتما�شى مع هذه أالهداف والغايات .ذلك أ�ن تطوير ا إل�سرتاتيجية
العليا للربنامج (بر ؤ�يته ور�سالته وقيمه و أ�هدافه ا إل�سرتاتيجية) وتنفيذها
(معايري اختيار التقنية و أ�هداف الربنامج وم ؤ��شرات أالداء وامل�شاريع)
ينطلقان من هذه أالهداف والغايات وم�ستوى اململكة الراهن يف تقنية
البرتوكيميائيات واحتياجاتها امل�ستقبلية من تقنيات متطورة.
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�إحتياجات اململكة يف البحث
والتطوير يف البرتوكيميائيات

مت حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة من خالل
حلقة عمل وطنية للجهات ذات العالقة بتقنية
البرتوكيميائيات:

تلبية الطلب املتنامي على املنتجات البرتوكيميائية.
تعزيز ا إلكتفاء الذاتي لدى اململكة يف البحث والتطوير اخلا�ص بعمليات التكرير والبرتوكيميائيات،
وحتجيم ا إلعتماد على التقنية أالجنبية.
تعزيز قيمة املنتج بالن�سبة ل�سعره يف ال�صناعة البرتوكيميائية.
امل�ساهمة يف تنويع ا إلقت�صاد من خالل تطوير �صناعات تقنية البرتوكيميائيات وت�صديرها
	�إيجاد فر�ص جديدة للعمل وا إل�ستثمار.
وف�ض ًال عن ا إلحتياجات التقنية ،فقد لفتت اجلهات وال�شركات ذات العالقة بالربنامج �إىل عدد من
املجاالت التي حتتاج فيها ال�سيا�سات �إىل تغيري ،أ�و التي تعرت�ضها بع�ض العوائق التي ينبغي �إزالتها
لت�سهيل ا إلبتكار يف تقنية البرتوكيميائيات ،ومنها:
ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�سهيل التعاون يف جمال البحث والتطوير بني املدينة واجلامعات والقطاع
ال�صناعي.
تغيري ال�سيا�سات و�إدخال التغيريات التنظيمية يف اجلامعات وامل ؤ��س�سات التعليمية والبحثية
أالخرى لتعزيز قدرتها على �إجراء الن�شاط البحثي.
زيادة املوارد الب�شرية التي تخدم البحث والتطوير يف البرتوكيميائيات.
تعزيز ا إلطالع على التطورات التقنية الدولية.
تو�سيع نطاق التعاون الدويل لي�شمل تعاون اجلامعات ال�سعودية مع اجلامعات الدولية.
تف�ضيل التعاون مع ال�شركات ال�صغرية املبتكرة لدعمها.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

دور اجلهات ذات العالقة

من اجلهات ذات العالقة بربنامج تقنية البرتوكيميائيات :مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية واجلامعات املحلية وعدد من املعاهد البحثية

املتخ�ص�صة وغري ذلك من اجلهات احلكومية وال�شركات اخلا�صة.
ويو�ضح اجلدول( )1دور هذه اجلهات.

اجلدول( :)1دور 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.
تقدمي التو�صيات واخلدمات للحكومة ب� أش�ن العلوم والتقنية.
�إيجاد معرفة علمية أ��سا�سية /تطبيقية جديدة.

اجلامعات

تدريب الطالب يف العلوم والهند�سة.
�إ�ست�ضافة مراكز ا إلبتكار التقني وامل�شاركة فيها.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.

املراكز البحثية
املتخ�ص�صة احلكومية �وأ
امل�ستقلة

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

الوزارات والهيئات
احلكومية

تزويد متطلبات برنامج البحث والتطوير احلكومي 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.
توفري الدعم املايل والتقني.

القطاع اخلا�ص

�إبالغ الربنامج باحتياجات ال�شركة امل�ستقبلية.
دعم امل�شاريع البحثية وامل�شاركة فيها.
دعم مراكز ا إلبتكار التقنية وامل�شاركة يف ن�شاطها.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

الخرتاع للمنتجات البرتوكيميائية
درا�سة ن�شاط الن�شر وبراءات إ
نظرة عامة
ً
ً
ت�شمل تقنية البرتوكيميائيات عددا كبريا من التخ�ص�صات املتنوعة مثل الكيمياء والهند�سة
الكيميائية والكيمياء الفيزيائية والطاقة والوقود وعلوم البيئة وعلم املواد .وقد مت تعريف "التقنية
البرتوكيميائية" مبا فيها من جماالت فرعية با�ست�شارة خرباء من مدينة امللك عبد العزير للعلوم
والتقنية ومن اجلهات ال�سعودية املعنية أالخرى ،التي أ�عدت قائمة مف�صلة بالعبارات الرئي�سية
امل�ستخدمة يف عمليات البحث وا إل�ستف�سار يف قواعد معلومات املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع1.وقد
حدد برنامج تقنية البرتوكيميائيات �إجتاهني للبحث فيما يتعلق ب أ�ولويات اململكة ا إل�سرتاتيجية-
تكرير البرتول والبرتوكيميائيات .وينح�صر �سياق هذه الدرا�سة بالن�شر احلديث فقط بني عامي
(2007 - 2005م) وبراءات ا إلخرتاع بني عامي (2006 - 2002م) يف هذين املجالني.
�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.وهناك عدد من امل ؤ��شرات أالخرى ،مثل وترية تكرار
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
البرتوكيميائيات 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 وبخا�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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ن�شاط الن�شر الدويل يف تقنية البرتوكيميائيات
بني  2005و2007م ،ن�شر( ) 9541مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع ذات
ال�صلة ب أ�ولويات اململكة العربية ال�سعودية البحثية يف تكرير البرتول
والبرتوكيميائيات 3.وكما يبني ال�شكل( ،)2فقد أ�تت الواليات املتحدة
أالمريكية يف طليعة الدول النا�شرة ملقاالت ذات ال�صلة ( 1934مقا ًال)

خالل هذه الفرتة وكانت ال�صني يف املرتبة الثانيةـ ( )1442مقا ًال  ،تليها
اليابان (  ) 885مقا ًال و أ�ملانيا ( )560مقا ًال وفرن�سا ( )518مقا ًال 4 .أ�ما
اململكة العربية ال�سعودية فكانت يف املرتبة اخلام�سة والثالثني () 53مقا ًال
يف املجالت املفهر�سة يف معهد املعلومات العلمية.

ال�شكل  :2الدول الرائدة أالمنوذجية

USA
1934

People R. China
1442

 3ت�شري "تقنية البرتوكيميائيات" يف هذه الدرا�سة للمجاالت التقنية التي حددتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
 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 اال�شرتاك يف ن�شر مادة واحدة ،ف�إنه ميكن أ�ن تن�سب املادة الواحدة لعدة دول .أ
والرقام
ا إلجمالية  ،مثل �إجمايل ن�شر الناجت العاملي ،حت�صي كل مادة مرة واحدة � ،إال أ�ن �إ�ضافة املجاميع الفرعية قد ت�سفر عن نتيجة أ�كرب من املجموع املعلن عنه نظ ًرا لتكرر العدد.
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ال�سياق إ
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()50
مقا ًال أ��ست�شهد بها(  )100مرة ي�ساوي (  ).2وقد حققت أ�ملانيا أ�على
متو�سط أ�ثر لن�شاط الن�شر بني  2005و2007م مبعدل ( ،)3.35تليها

الواليات املتحدة ( )3.31واململكة املتحدة ( )2.74و�إ�سبانيا (.)2.35
أ�ما متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بالن�سبة للمملكة فلم يتجاوز ( )0.74بـ(
 ) 53مقا ًال أ��ست�شهد بها( ) 39مرة .ويبني اجلدول( ) 2عدد املقاالت
املن�شورة وعدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت الدول الرائدة التي ميكن
5
اتخاذها منوذج ًا يحتذى به.

اجلدول  :2أ�ثر الن�شر يف تقنية البرتوكيميائيات (2007 - 2005م)
الدولة
أ�لمانيا
الواليات املتحدة
المملكة المتحدة
�إ�سبانيا
فرن�سا
اليابان
كندا
ال�صين
الهند
رو�سيا
المملكة العربية ال�سعودية

المواد المن�شورة

�إجمالي مواطن ال�إ�ست�شهاد بالمقالات

متو�سط اثر الن�شر

560
1934
350
409
518
885
429
1442
344
355
53

1875
2496
986
963
1199
1,928
829
2496
474
392
39

3.35
3.31
2.74
2.35
2.31
2.18
1.93
1.73
1.38
1.10
0.74

الهيئات البحثية يف تقنية البرتوكيميائيات
تقوم العديد من امل ؤ��س�سات البحثية بالن�شر يف مو�ضوع تقنية
البرتوكيميائيات .وكما هو مبني يف اجلدول ( )3ف�إن امل ؤ��س�سات الثالث
الرائدة يف �إ�صدار املقاالت اخلا�صة بتقنية البرتوكيميائيات ،هي
أالكادميية ال�صينية للعلوم ،أ
والكادميية الرو�سية للعلوم وجمل�س البحوث
الوطني يف �إ�سبانيا .وقد احتلت هذه امل ؤ��س�سات نف�س املراتب لدى ت�صنيف
نتاجها من الن�شر يف مو�ضوعي تكرير البرتول والبرتوكيميائيات.

 5هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف جمال تقنية البرتوكيميائيات �إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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اجلدول  :3م ؤ��س�سات البحث والتطوير يف تقنية البرتوكيميائيات
م ؤ��س�سة البحث

�إجمايل الن�شر

متو�سط أ�ثر الن�شر

تكرير البرتول

البرتوكيميائيات

Chinese Acad. Sci.

345
199
105
101
84
80
75
70
65
65
62
61
58
57
57

2.43
0.88
2.63
2.20
2.40
3.74
2.31
1.20
1.77
1.57
1.15
1.72
5.17
1.96
1.25

263
131
83
74
62
56
42
52
48
56
47
35
46
33
41

195
126
67
47
40
36
50
28
34
20
30
42
16
32
28

Russian Acad. Sci.
CSIC
Tsing Hua University
Natl.Inst. Adv.Ind. Sci. & Technol Seto
Univ Texas
Tokyo Institute Technol
Indian Inst. Technol
CNR
Inst. Mexicano Petr.
Tianjin Univ.
Zhejiang Univ.
Penn State University
Univ. Tokyo
Inst. Francais Petr.

أ�ثر الن�شر والتعاون الدويل
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� ،إ�ستناد ًا �إىل عناوين امل ؤ�لفني .ويبني
ال�شكل () 3معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن دو ًال مثل أ�ملانيا واململكة املتحدة ،ذات الن�شاط
التعاوين الدويل الالفت ،ت�صدر يف معظم أالحيان مقاالت ذات متو�سط
أ�ثر عال.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ال�شكل  :3أ�ثر الن�شر والتعاون الدويل يف جمال تقنية البرتوكيميائيات0
4.00
3.50
Germany

USA

3.00
UK

France

Spain
Japan

2.00

Canada
Peoples R. China

1.50

India
Russia

1.00
Saudi Arabia

1.80

1.70

1.60

1.30
1.40
1.50
متو�سط م�ستوى التعاون الدويل يف الن�شر

ن�شاط اململكة التعاوين
يبني اجلدول (  ) 4الدول التي تعاونت مع م ؤ�لفني من اململكة يف الن�شر.
فقد تعاون م ؤ�لفون من م ؤ��س�سات تابعة للمملكة يف �إ�صدار أ�كرث من مقال
مع م ؤ�لفني من :الباك�ستان ( 3مقاالت) ،واململكة املتحدة ( ،)2والواليات
املتحدة أالمريكية ( .)2كما تعاون م ؤ�لفون من اململكة يف �إ�صدار مقال
واحد مع م ؤ�لفني من :كندا ،و أ�ملانيا ،و�إيرالندا ،وعمان ،وا إلمارات العربية
املتحدة وفنزويال.
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0.50
1.20

1.10

�صفر
1.00

متو�سط أ�ثر الن�شر

2.50

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :4الدول املتعاونة يف الن�شر مع اململكة (2007 - 2005م)
الدولة

عدد المواد المن�شورة

باك�ستان
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
كندا
أ�ملانيا
�إيرالندا
عمان
ا إلمارات
فنزويال

3
2
2
1
1
1
1
1
1

جمالت تقنية البرتوكيميائيات
يبني اجلدول  5املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات

ال�صلة باملجاالت الفرعية لتقنية البرتوكيميائيات التي تعني اململكة يف
املدة ما بني 2007 - 2005م.

اجلدول  :5جمالت تقنية البرتوكيميائيات
عدد املواد املن�شورة

Catalysis Today
Applied Catalysis A-general
Industrial & Engineering Chemistry Research
Journal Of Catalysis
Journal Of Molecular Catalysis A-chemical
Applied Catalysis B-environmental
Journal Of Physical Chemistry B

Petrochemicals

199
177
135
110
105
99
97
87
83
67

ا�سم املجلة

Journal Of Power Sources
Catalysis Letters
Energy & Fuels
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عدد املواد املن�شورة

Catalysis Today
Applied Catalysis A-general
Energy & Fuels
Industrial & Engineering Chemistry Research
Journal Of Catalysis
Applied Catalysis B-environmental
Journal Of Molecular Catalysis A-chemical

Oil Processing

266
247
223
213
159
135
120
118
115
96

ا�سم املجلة

Journal Of Power Sources
Fuel
Journal Of Physical Chemistry B

براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البرتوكيميائيات
يبني اجلدول ( )6براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البرتوكيميائيات.
بني  2002و2006م ،مت تقدمي ( )305طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع يف
مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي .وقد ن�سبت معظم ال( )305براءة
اخرتاع امل�سجلة ملخرتع واحد على أالقل من الواليات املتحدة أالمريكية.
ومن الدول أالخرى التي ر�صدت عدد ًا كبري ًا من املخرتعني :اليابان (81
طلب ًا) ،فرن�سا ( 24طلب ًا) ،وبلجيكا ( 23طلب ًا) ،و كوريا اجلنوبية (23
طلب ًا) .وقد ُر�صد طلبا ت�سجيل براءة �إخرتاع لتقنية برتوكيميائية ملخرتع
�سعودي" :عملية تك�سري للبرتول الثقيل بال�سوائل املحفزة "6و " عملية
التك�سري احلفزي للبرتول ال�سائل الثقيل" .وقد ت�ضمن هذان ا إلخرتاعان
م�ساهمة باحثني �سعوديني ويابانيني.

6

Ino, Takashi, Okuhara, Toshiaki, Abul-Hamayel, Mohammad, Aitani, Abdullah, Maghrabi, Abdulgader, U.S. Patent Application # 20030006168,
2003
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :6براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البرتوكيميائيات
الدولة

تكرير البرتول

البرتوكيميائيات

املجموع

الواليات املتحدة
اليابان
فرن�سا
بلجيكا
كوريا اجلنوبية
ال�صني
أ�ملانيا
الهند
كندا
اململكة املتحدة
رو�سيا
اململكة العربية ال�سعودية
�إ�سبانيا

62
24
15
1
5
7
6
4
5
5
0
2
0

48
57
9
22
18
10
2
4
1
0
4
0
0

110
81
24
23
23
17
8
8
6
5
4
2
0

ويف حني يعترب مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية البرتوكيميائيات مملوكة ألفراد
(180طلب ًا) ،ف�إنه ينظر �إىل امل ؤ��س�سات على أ�نها اجلهات املتنازل لها
عن عدد كبري من براءات ا إلخرتاع ،كما يبني اجلدول ( .)7وميكن
ق�صد هذه امل ؤ��س�سات يف امل�ستقبل ألوجه الن�شاط التعاوين ،نظر ًا

الهتمامها امللحوظ با إلبتكار يف تقنية البرتوكيميائيات .ويالحظ أ�ن
هنت�سمان برتوكيميكال كوربوري�شن هي اجلهة املتنازل لها عن 18
تقنية برتوكيميائيات ،تليها �إيدمييتدو برتوكيميكال كوربوري�شن (،)13
و كوريا كومهو برتوكيميكال كوربوري�شن ( )13وت�شاينا برتوليوم �إند
برتوكيميكال كوربوري�شن (.)10

اجلدول  :7أ�برز اجلهات املتنازل لها عن براءات �إخرتاع
اجلهة املتنازل لها

عدد براءات ا إلخرتاع

براءات ا إلخرتاع املن�سوبة ألفراد

180
18
13
13
10

Huntsman Petrochemical Corporation
Idemitdu Petrochemical Co.
Korea Kumho Petrochemical Co.
China Petroleum and Petrochemical Corporation
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

الو�ضع الراهن ل�صناعة البرتوكيميائيات يف اململكة
�صناعة البرتوكيميائيات ال�سعودية
تعتمد ال�صناعات البرتوكيميائية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�صورة
رئي�سية على البرتول والغاز الطبيعي بنوعيه احلر واملرافق وغاز البرتول
امل�س ّيل ( )LPGيف احل�صول على خمتلف املواد أالولية والو�سطية والتي
ميكن االنطالق منها لت�صنيع املنتجات النهائية مثل املواد الع�ضوية
والبال�ستيكية أ
واللياف ال�صناعية واملذيبات والدهانات واملواد الال�صقة
وخمتلف انواع املطاط والكاوت�شوك ال�صناعي واملبيدات احل�شرية
واملنظفات وغريها من ال�صناعات أالخرى .ويعد الغاز من أ�هم اللقائم
امل�ستخدمة يف ال�صناعات البرتوكيميائية التي بد أ�ت نه�ضتها يف منت�صف
ال�سبعينات وتنامت اىل حوايل ع�شرة أ��ضعاف يف غ�ضون العقدين
املن�صرمني من (�)3.7إىل( ) 36مليون طن �سنوي ًا .ومن املتوقع أ�ن يرتفع
ا إلنتاج �إىل () 70مليون طن �سنوي ًا بحلول عام 2010م .ومبا أ�ن الغاز
ي�شكل امل�صدر اال�سا�سي لقطاع ال�صناعات البرتوكيميائية ،فقد تركز
االنتاج حتى االن فيما يلي:
 .1املواد اال�سا�سية :يعد كل من امليثان ،االيثان ،الربوبان والبيوتان امل�صدر
الرئي�سي النتاج املواد البرتوكيميائية االولية مثل االوليفينات(االيثيلني،
الربوبيلني والبيوتينات) والعطريات.
 .2املواد الكيميائية الو�سطية  :مثل امليثانول ،جاليكول االيثيلني ،حم�ض
بويل ترفثاليك( ،)PTAحم�ض -2ايثيل هك�سانوئيك (،)EH-2ثنائي
اوكتيل فثاالت( ،)DOPمومنر كلوريد الفينيل(� ،)VCMستايرين.......
أ�لخ.
 .3البوليمرات أال�سا�سية :البويل ايثيلني( ،)PAالبويل بروبيلني(،)PP
البويل �ستايرين( ،)PSبويل كلوريد الفينيل( ،)PVCوبويل ايثيلني
التريفثاالت (.)PET
ويعود الق�سط أالكرب من تطور ال�صناعة البرتوكيميائية يف اململكة �إىل
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات أال�سا�سية (�سابك )،حيث تنتج يف الوقت
الراهن  %95من املواد البرتوكيميائية .وباتت اململكة تبذل جهد ًا حثيث ًا
خلف�ض هذه الن�سبة �إىل  %75بحلول  2010وذلك لتعزيز ا إل�ستثمارات
اخلا�صة ،كو�سيلة لت�سريع عمليات ت�صنيع البرتوكيميائيات .كما وتخطط
�شركة ارامكو ال�سعودية يف الوقت احلا�ضر لت�صعيد مناف�ساتها يف �سوق
البرتوكيميائيات وذلك بت�صنيع منتجات برتوكيميائية جديدة ألول مرة
باململكة وال�شرق أالو�سط .وي أ�تي من أ�برز املنتجات املخطط لها الفينول
والكيومني والعطريات وت�شمل التولوين والزايلينات ،حيث تتوفر املواد
اخلام لديها بطاقات هائلة مثل الغازات الطبيعية ب أ�نواعها وامل�سالة
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والنافثا والبنزين وغريها والتي �سيكون لها دور يف دعم وتعجيل تطور
ال�صناعات البرتوكيميائية يف اململكة� .إ�ضافة �إىل ذلك هناك مفاو�ضات
بلغت مراحل متقدمة بني �شركة أ�رامكو ال�سعودية وال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات أال�سا�سية «�سابك» والتي تعترب أ�كرب �شركة برتوكيميائيات يف
العامل من حيث القيمة ال�سوقية إلقامة جممع للبرتوكيميائيات على �ساحل
البحر أالحمر غرب اململكة.
ال�شركات ال�سعودية اخلا�صة
كانت أ�وىل ال�شركات اخلا�صة يف بداية الثمانينات وحدات �صغرية
لت�صنيع البرتوكيميائيات مثل أ�نابيب بويل كلوريد الفينيل و البويل
يوريثان .وقد أ�ن�شئت م�صانع أ�كرب حجم ًا إلنتاج املواد الكيميائية
والبرتوكيميائية بطاقات �إنتاجية كبرية ،مبا يف ذلك املواد املذيبة،
والبيوتادايئني و الفورمالديهايد ،والبويل �ستايرين ،والبويل أ��سرت،
وراتنجات ا إليبوك�سي ،والالتك�س وغريها .كما جتدر ا إل�شارة �إىل
امل�شاريع اجلارية أ�و التي مازالت قيد التخطيط والتنفيذ من قبل
�شركات برتوكيميائية خا�صة إلنتاج الربوبيلني والبويل بروبلني ،وميثيل
ثالثي بيوتيل ا إليرث ،والبارازيلني  ،والبيوتان دايول ،بال ماء وحم�ض
املاليئيك والكيومني والبارافني اخلطي للبنزين.

املعاهد امل�شابهة املتخ�ص�صة بالبحث والتطوير يف جمال
البرتوكيميائيات

لدى �إعداد هذه اخلطة ،قام فريق التخطيط بدرا�سة عدد من معاهد/
خمتربات أ�بحاث تقنية البرتوكيميائيات حول العامل ،مت اختيارها
لتت�ضمن مزيج ًا من املختربات املدعومة حكومي ًا التي ت�ضطلع بن�شاط
�شبيه بربنامج تقنية البرتوكيميائيات .ومن بني هذه املعاهد:
م ؤ��س�سة الكومنويلث للبحوث ال�صناعية والعلمية ،تقنية املواد
والت�صنيع ،ا�سرتاليا
Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organization (CSIRO), Manufacturing & Materials
Technology (CMMT), Australia

معهد اليبنز للحفز الكيميائي يف جامعة رود�ستوك ،أ�ملانيا
Leibniz Institute for Catalysis at the University of Rostock
(LIKAT), Germany

كلية علوم البوليمرات وهند�سة البوليمرات ،جامعة أ�كرون ،الواليات
املتحدة أالمريكية
College of Polymer Science and Polymer Engineering,
University of Akron, United States

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
مركز املواد املركبة يف جامعة ديالوير  ،الواليات املتحدة أالمريكية
University of Delaware Center for Composite Materials
(UD-CCM), United States

ويعك�س نطاق بحث هذه امل ؤ��س�سات أالربع املناهج الالفتة والناجحة
املتبعة فيما يتعلق ب�إ�سرتاتيجيات وبدائل تطوير بحوث البرتوكيميائيات
والتقنيات املت�صلة بها .فمن منظور التخطيط على ال�صعيد الوطني،
تالحظ �إ�ستمرارية النهج امل ؤ��س�سي وال�سيا�سي لدى مراكز البحث احلكومية
الوطنية ( أ��سرتاليا) ومعاهد بحوث اجلامعات ( أ�ملانيا والواليات املتحدة)
فيما يتعلق بدور معاهد البحث و أ�وجه ن�شاطها ا إل�سرتاتيجي.
وتعكف هذه املعاهد على العمل يف عدد من املجاالت التقنية ذات ال�صلة
باملحاور التي تهم هذه اخلطة ،مبا يف ذلك:
املواد املتجددة والقابلة للتحلل احليوي
عمليات احلفز والكيمياء التنا�سقية
العمليات الرامية �إىل تعزيز ا إل�صطناع الع�ضوي وغري الع�ضوي
تو�صيف املواد املتقدمة وتقومي أالداء ح�سب أ�ف�ضل النماذج
مواطن القوة
اخلربة الطويلة ل�شركتي �سابك وارامكو ال�سعودية (باعتبارهما من
اجلهات امل�شاركة بالربنامج) واتاحتهما لبع�ض الفر�ص للربنامج
توجه �شركة ارامكو ال�سعودية للدخول يف جمال ال�صناعات
البرتوكيميائية وخلق �سوق تناف�سي.
�إمكانية نقل (احل�صول على تراخي�ص) التقنيات غري املتخ�ص�صة
( )Commodityعرب ال�شراكات ال�سرتاتيجية مع �شركات عاملية.
دخول بع�ض �شركات القطاع اخلا�ص ب�سوق البرتوكيميائيات.
توجه �شركات القطاع اخلا�ص نحو ال�صناعات التحويلية.
الفر�ص
الت�سهيالت املمنوحة لل�شركات امل�ستخدمة للتقنيات املوطنة
(اجلديدة) يف احل�صول على اللقائم (الغاز الطبيعي وغريه).
تقدمي مغريات ا�ستثمارية للح�صول على تقنيات القيمة امل�ضافة
(.)Specialty
العوملة ومنظمة التجارة العاملية جتلب امل�ستثمرين املتميزين ومعهم
التقنيات املميزة.
توفر املراكز البحثية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.

وميكن ا إلطالع على و�صف مف�صل لربامج هذه املختربات يف درا�سة
منف�صلة .7

مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة
بالربنامج ال�سعودي لتقنية البرتوكيميائيات

عند درا�سة وحتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة
بربنامج اململكة لتقنية البرتوكيميائيات .فقد مت التو�صل �إىل أ�ن:
مواطن القوة :هي خ�صائ�ص املنظمة التي ت�ساعد على حتقيق الهدف
مواطن ال�ضعف :هي خ�صائ�ص املنظمة التي تعوق حتقيق الهدف
الفر�ص :هي العوامل اخلارجية التي ت�ساعد على حتقيق الهدف
التحديات :هي العوامل اخلارجية التي تعوق حتقيق الهدف
وفيما تعد مواطن القوة وال�ضعف عوامل داخلية للمنظمة ،ف�إن الفر�ص
والتحديات هي ظروف خارجية حميطة بها .وفيما يلي مواطن القوة
وال�ضعف والفر�ص والتحديات التي خل�صت �إليها الدرا�سة:

مواطن ال�ضعف
قلة الكوادر الب�شرية امل ؤ�هلة و�صعوبة �إ�ستقدام العمالة املدربة
وامل ؤ�هلة ت أ�هي ًال عالي ًا.
�صعوبة احل�صول على تقنيات القيمة امل�ضافة واملتخ�ص�صة
(.)Specialty

�ضعف التبني للربنامج لدى اجلهات امل�شاركة به.
�ضعف البنية التحتية الالزمة للم�شاريع اجلديدة.

التحديات
تطوير بدائل للقائم ت�صبح مناف�سة للبرتول والغاز.
تطوير منتجات برتوكيميائية مناف�سة ( �شركات أ�جنبية ،جودة
ت�سويق ،بحث وتطوير.).....
ال�ضرائب على الطاقة (مثل �ضريبة الكربون).
االنظمة وا إلجراءات احلكومية (ت أ��شريات العمل ،رخ�ص
اال�ستثمارات أالجنبية.).........

 7درا�سة "درا�سة �إ�سرتاتيجية البرتوكيميائيات" – أ�غ�سط�س 2007

SRI International. Strategic Review: Petrochemicals. August 2007
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ال�سرتاتيجية العليا
إ
تتمثل ا إل�سرتاتيجية العليا للربنامج يف الر ؤ�ية
والر�سالة والقيم أ
والهداف ا إل�سرتاتيجية
اخلا�صة به ،امل�ستقاة من أ�هداف وغايات
ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية ،ومن أ�برز
�إحتياجات اململكة.

الر ؤ�ية

�إن ر ؤ�ية اململكة لربنامج تقنية البرتوكيميائيات تتلخ�ص يف :
حتقيق مكانة �إ�سرتاتيجة مرموقة عاملياً من خالل التبني الوطني ال�شامل لتوطني وتطوير
تقنية البرتوكيميائيات.
وتركز هذه الر ؤ�ية على ت أ��سي�س منظومة فعالة ينبغي أ�ن ي ؤ�دي فيها ن�شاط البحث والتطوير وا إلخرتاع
�إىل حتقيق املنافع ا إلقت�صادية وا إلجتماعية للمملكة ،أالمر الذي ميلي �إيجاد روابط قوية تعود بالنفع
املتبادل بني اجلامعات واحلكومة وال�صناعة.

الر�سالة

ميكن تلخي�ص ر�سالة الربنامج مبا يلي:
العمل بكفاءة و�إخال�ص على نقل وتوطني وتطوير تقنيات البرتوكيميائيات من خالل ت أ�هيل
كوادر ب�شرية متميزة وتطوير أ��ساليب وتطبيقات البحث العلمي التقني وذلك للم�ساهمة يف
�صناعة منتجات حملية مناف�سة وفتح فر�ص ا�ستثمارية و أ��سواق جديدة و�صو ًال حتو �إيجاد ركيزة
اقت�صادية را�سخة وحتقيق التنمية ال�شاملة واال�ستغالل أالمثل للموارد املتاحة.
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ال�سرتاتيجية العليا
إ

قيم وثقافة الربنامج

لتحقيق هذا امل�ستوى من التفوق� ،سيقوم الربنامج بر�سم مالمح ثقافة داخلية برعاي ِة قيادته والتزام
فرقه الت�شغيلية� ،إ�ستناد ًا �إىل القيم املهنية التالية:
التميز يف ا إلنتاجية.
أالمانة املهنية العملية.
ا إلنفتاح وال�شفافية.
ا إللتزام بتحقيق أالهداف.
دعم ا إلبداع وا إلبتكار.
التعاون والعمل كفريق.
ا إلخال�ص واملحافظة على بيئة العمل.

ال�سرتاتيجية
أ�هداف الربنامج إ

فيما يلي أالهداف ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة بالربنامج:
 .1دعم وتطوير القدرة املحلية يف تقنية التكرير والبرتوكيميائيات البالغة أالهمية.
 .2التوظيف أالمثل للموارد الطبيعية املتوفرة لدى اململكة.
 .3دعم وحت�سني ال�صناعات املحلية للتكرير والبرتوكيميائيات باحللول التقنية التي ت�سهل تطوير
املنتجات اجلديدة ،وحت�سني كفاءة ا إلنتاج ،وحتقيق أ�ف�ضل قيمة ممكنة بالن�سبة ل�سعر املنتج،
واحلفاظ على البيئة ،وغري ذلك من الق�ضايا امل�شابهة.
 .4تطوير التقنيات والتطبيقات ا إلبتكارية العالية اجلودة يف البرتوكيميائيات ،لتلبية ا إلحتياجات
ال�صناعية والتجارية يف اململكة كما يف البرتول والغاز.
 .5تبني نقل وتوطني تقنية البرتوكيميائيات مبا يعزز تطوير القدرة الوطنية.
 .6دعم التطوير ا إلجتماعي والثقايف مبا يحقق الت�سخري أالف�ضل للتقنية ويرتقي باملجتمع من ثقافة
ا إل�ستهالك �إىل ثقافة ا إلنتاج.
 .7تعزيز ميزة اململكة التناف�سية يف الت�صنيع ا إلقليمي من خالل نقل وتطوير تقنية البرتوكيميائيات
املتطورة وت�سويق منتجاتها.
 .8حت�سني م�ستوى القدرات الب�شرية الوطنية يف اململكة يف جمال العلوم والتقنية.
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املجاالت التقنية

الختيار
عملية إ

قامت اجلهات ذات العالقة بتحديد
قائمة متهيدية باملجاالت التقنية اخلا�صة
بالبرتوكيميائيات� ،إنطالق ًا من أ�هداف
الربنامج ا إل�سرتاتيجية وا إل�سرتاتيجية العليا.
وقد ا�ستند �إىل هذه املعطيات لت�شكيل قائمة
باملجاالت التقنية الهامة بالن�سبة للمملكة ،ومت
مراجعتها مع اجلهات ذات العالقة ومن ثم
اعتماد املجاالت التقنية.

املجاالت التقنية املختارة

مت حتديد املجاالت التقنية �إ�ستناد ًا إلحتياجات اململكة يف املجاالت الهامة التالية:
 .1البرتول والغاز.
 .2عمليات التكرير.
 .3الوقود النظيف.
 .4تطوير العمليات البرتوكيميائية.
ومن املجاالت املت�شعبة من العمليات املذكورة أ�عاله ،والتي تهمنا:
 .1تك�سري امل�شتقات البرتولية.
 .2أالزمرة.
 .3نزع الهيدروجني.
 .4البلمرة.
 .5أاللكلة.
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هيكل الربنامج
من املقرر أ�ن يجرى العمل يف التقنيات
املذكورة �آنف ًا �ضمن هيكل برنامج ينطلق من
حتديد أ�هداف التنفيذ املحددة �ضمن أ�وجه
الربنامج أال�سا�سية الثالثة ،ال�سيما البنية
التحتية ،والعمليات أال�سا�سية و�إنتاج القيمة
امل�ضافة املن�شودة .ويتم حتديد م ؤ��شرات
أالداء (وم�ستويات أالهداف) لكل من غايات
الربنامج قبل تعيني امل�شاريع التي تفي بالطلب.
وقد �شاركت اجلهات ذات العالقة يف عملية
حتديد أالهداف وامل ؤ��شرات وامل�شاريع.

أ�هداف الربنامج

مت حتديد أالهداف التنفيذية التالية الالزمة لتحقيق غايات الربنامج ا إل�سرتاتيجية من قبل اجلهات
املعنية:
البنية التحتية
تطوير املوارد الب�شرية:
	�إزالة العوائق التي حتول دون تعيني اخلربات أ�و ا إلحتفاظ بها. ال�سعي إلعادة هيكلة التعليم ما قبل املرحلة اجلامعية يف اململكة ورفع وحت�سني كفاءة تدري�س،مواد العلوم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات يف اجلامعات ال�سعودية.
 تعزيز دور املر أ�ة يف البحث وا إلبتكار يف علوم البرتوكيميائيات.تطوير ثقافة التعاون:
 تعزيز التعاون بني املدينة واجلامعات والقطاع ال�صناعي ،لتح�سني قدرة الهيئة التعليمية على�إجراء البحوث التطبيقية احلديثة.
 ت�شجيع الهيئة التعليمية يف اململكة على ا إلطالع ومواكبة التطورات التقنية احلديثة ،وتعزيزم�ساهمتهم يف البحوث الدولية التعاونية مع الدول املتقدمة وامل�شاركة الفعلية يف امل ؤ�مترات العلمية
املتخ�ص�صة.
ا إلدارة املالية الفعالة.
تطوير عمليات و أ�نظمة العمل.
توفري املختربات واملرافق.
تطوير نظام �إدارة املعرفة.
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هيكل الربنامج
العمليات أال�سا�سية
اختيار التقنيات املنا�سبة.
عقد ال�شراكات ا إل�سرتاتيجية.
نقل التقنية:
لل�ستخدام.
 تقومي التقنية اجلاهزة إتوطني التقنية:
	�إجراء بحوث/درا�سات التوطني. ت�صنيع مناذج التوطني التجريبية.تطوير التقنيات:
	�إجراء البحوث أال�سا�سية.	�إجراء البحوث التطبيقية.	�إن�شاء املحطات التجريبية.حتقيق القيمة امل�ضافة
ا�ستخدام حا�ضنات التقنية.
العمل مع مراكز �إبتكار التقنية.
العمل مع امل�ستفيدين من الربنامج:
 حتقيق أ�ف�ضل قيمة مقابل التكلفة. توفري فر�ص العمل. توفري فر�ص ا�ستثمارية. حماية البيئة. كفاءة ا�ستخدام املوارد الوطنية.دعم أالهداف الوطنية:
 دعم ا إلقت�صاد الوطني. دعم التنمية امل�ستدامة. دعم ا إلكتفاء الذاتي أوالمن الوطني.

م ؤ��شرات أ
الداء

مت حتديد عدد من م ؤ��شرات أالداء لقيا�س التقدم املحرز يف مهام الربنامج أال�سا�سية .ومن أ�برز
م ؤ��شرات أالداء:
الن�سبة املحققة من متطلبات املوارد الب�شرية.
عوائد الربنامج على ا إل�ستثمار.
م�ستوى الغايات ا إل�سرتاتيجية املحققة من خالل العمليات وامل�شاريع.
حجم أال�صول املعرفية امل�ستخدمة (املوثقة واملقتناة).
م�ستوى الغايات ا إل�سرتاتيجية املحققة من التقنيات املختارة.
ن�سبة ال�شراكات ا إل�سرتاتيجية املفعلة �إىل املجموع الكلي املطلوب.
عدد ا إلبتكارات التي ت ؤ�دي �إىل التطبيقات اجلديدة من خالل البحوث أال�سا�سية.
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هيكل الربنامج
الن�سبة املئوية من البحوث أال�سا�سية التي ت�سفر عن مناذج حلول أ�و حلول تطبيقية أ�و حمطات
جتريبية.
الن�سبة املئوية من التقنيات اجلاهزة والتي ت�سفر عن خطوط �إنتاجية أ�و حلول.
ن�سبة البحوث التطبيقية التي ت�سفر عن توطني التقنية.
ن�سبة التقنيات الثانوية الناجتة من توطني التقنية.
ن�سبة مناذج املحطات التجريبية التي ت�سفر عن خطوط أ�و حلول �إنتاجية.
ن�سبة التقنيات اجلاهزة التي ت ؤ�دي �إىل خطوط أ�و حلول �إنتاجية.
عدد التقنيات اجلاهزة التي تنتقل �إىل مرحلة التوطني والتطوير.
ن�سبة التقنيات والنماذج واملحطات التجريبية املتبناة من قبل احلا�ضنات من ا إلجمايل
املطروح.
ن�سبة مناذج ا إلنتاج ومناذج ما قبل احلا�ضنات التي يتم تطويرها مع مراكز �إبتكار التقنيات من
ا إلجمايل املتوفر.

فئات م�شاريع الربنامج

قامت اجلهات املعنية بتحديد م�شاريع متهيدية للربنامج لتحقيق أ�هداف الربنامج و�ضمان م�ستوى
مر�ض من م ؤ��شرات أالداء لكل من هذه أالهداف .وتنق�سم هذه امل�شاريع �إىل ثالث فئات هي م�شاريع
البنية التحتية ،وم�شاريع العمليات أال�سا�سية (مبا يف ذلك البحث والتطوير) وم�شاريع العمليات
التحويلية (حتقيق القيمة امل�ضافة) .و�سيتم تقومي هذه امل�شاريع خالل التنفيذ ،كما قد يتم �إنها ؤ�ها
أ�و �إبدالها يف حال عدم حتقيقها امل�ستوى املن�شود أ
والهداف املطلوبة (حمفظة امل�شاريع).
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اخلطط الت�شغيلية
تت�ضمن اخلطط الت�شغيلية :خطة �إدارة حمفظة
امل�شاريع ،وخطة نقل التقنية ،وخطة �إدارة
اجلودة ،وخطة �إدارة املوارد الب�شرية ،وخطة
ا إلت�صاالت ،وخطة �إدارة املخاطر.

�إدارة حمفظة امل�شاريع

ت�شكيل املحفظة املبدئية
خ�ضعت م�شاريع البحث والتطوير لعملية تكوين حمفظة مبدئية� ،إنطالق ًا من ا إل�ستخدام أالف�ضل
للموارد املتوفرة لتحقيق أ�هداف الربنامج ا إل�سرتاتيجية .وقد ت�ضمنت العملية املراحل التالية:
املرحلة أالوىل :تقومي الربنامج بالنظر �إىل أالهداف ا إل�سرتاتيجية
يف هذه املرحلة ،اقت�صر ا إلختيار على الربامج املوائمة ألهداف الربنامج ا إل�سرتاتيجية ،ليتم توزيعها
بعد ذلك على جمموعات �إ�سرتاتيجية ،وتوزيع �إجمايل املوارد املتوفرة على املجموعات ا إل�سرتاتيجية
ح�سب قيمتها ا إل�سرتاتيجية .وقد اتبع الربنامج نهج م�صفوفة توزيع امل�شاريع ،لتحديد املجموعات
ا إل�سرتاتيجية .وقد انتهت هذه العملية بت�سع جمموعات نتجت عن تقاطع بعدين لكل منها ثالثة
عوامل ،يف � :سبل التقنية ا إل�سرتاتيجية (نقل وتوطني وتطوير) و أ�نواع البحث والتطوير (البحوث
أال�سا�س ،والبحوث التطبيقية/التجريبية ،تطوير املنتج/القيمة امل�ضافة).
املرحلة الثانية :أ�ولوية املوارد
يف هذه املرحلة ،مت ترتيب امل�شاريع املتناف�سة على نف�س املوارد من حيث أالولوية ،حيث اتبع الربنامج
نهج املقارنة املزدوجة لهذا الغر�ض ،ليتم تكوين ت�سعة جداول مقارنة مزدوجة.
وقد مت اختيار تلك امل�شاريع الواحد تلو ا آلخر تنازلي ًا ح�سب أالولوية يف كل جمموعة حتى ا�ستنفاد
املوارد املخ�ص�صة لكل جمموعة.
املرحلة الثالثة :عوامل ا إلختيار واملوازنة
يف هذه املرحلة ،مت �إجراء عملية �إختيار أ�و حذف أ�خرى للم�شاريع املختارة يف املرحلة الثانية لتحقيق
التوازن يف العوامل التالية:
 -البحث مقابل التطوير.
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اخلطط الت�شغيلية
-

املدى البعيد مقابل املدى القريب.
املخاطرة العالية مقابل املخاطرة املحدودة.
التنمية مقابل ا إل�ستدامة.
ا إلعتماد على م�صنع خارجي مقابل ا إلعتماد على م�صنع داخلي.
املحلي/الوطني مقابل الدويل.

عملية �إدارة حمفظة امل�شاريع
بعد ت�شكيل املحفظة املبدئية ،يتم تفعيل امل�شاريع و�إدارة حمفظة امل�شاريع خالل دورة حياة الربنامج.
ويتم تقومي امل�شاريع التي مت تفعيلها وا�ستكمالها أ�و ت أ�خريها أ�و �إلغائها وفق أ�دائها يف:
حتقيق أالهداف ا إل�سرتاتيجية التي أ�ختريت هذه امل�شاريع ألجلها ،و /أ�و
حتقيق درجة مر�ضية من التقدم (من حيث ال�سياق واجلدول الزمني وامليزانية واجلودة)
كما ميكن تعديل أالهداف ا إل�سرتاتيجية وتغيري املوارد يف نف�س الوقت ،أالمر الذي يتطلب �إعادة
ت�شكيل حمفظة امل�شاريع .وجتدر ا إل�شارة �إىل كون عملية �إدارة حمفظة امل�شاريع م�صممة ل�ضمان
تنفيذ م�شاريع الربنامج التي متثل أ�ف�ضل و�سيلة لتحقيق �إ�سرتاتيجيات الربنامج مع التوظيف أالمثل
للموارد .ذلك أ�نه بغياب أ��سلوب منهجي وحيادي ،غالب ًا ما تخ�ضع عملية بدء امل�شروع وتوظيف املوارد
أ
للف�ضليات ال�شخ�صية وال�ضغوط ال�سيا�سية التنظيمية والعوامل املو�ضوعية.

خطة نقل التقنية

�سيحر�ص برنامج تقنية البرتوكيميائيات على اتباع أ�ف�ضل أال�ساليب الدولية املعتمدة يف عملية نقل
التقنية .ومن أ�برز مكونات الربنامج امل�صممة خ�صي�ص ًا لت�سهيل نقل التقنية:
	�إ�شراك امل�ستخدمني يف ت�صميم الربنامج :ويتم هذا من خالل م�ساهمة امل�ستخدمني يف حلقات
العمل املخ�ص�صة للتخطيط وم�شاركتهم يف ن�شاط اللجنة ا إل�ست�شارية لربنامج تقنية البرتوكيميائيات.
فمن املعروف أ�ن م�ساهمة امل�ستخدم يف ت�صميم البحوث من � أش�نها أ�ن ت ؤ�دي على أالرجح �إىل بحوث
ونتائج وافية مبتطلبات امل�ستخدمني ،ومن ثم ف�إنها مرجحة أ�كرث ألن تنتهي با إلبتكارات الناجحة.
الربامج الوطنية املُ َر ّكزَ ة على تطوير امل�شاريع التطبيقية التجريبية املتطورة :تنفذ هذه امل�شاريع
مب�شاركة ال�شركات واجلامعات .ويتم نقل املعرفة من خالل امل�شروع �إىل ال�شركات .وهذا أ��سلوب
مثبت الفعالية لتطوير التقنيات التي تخدم غر�ض ًا حمدد ًا والتي ميكن نقلها ب�سهولة �إىل امل�ستخدمني
يف القطاعني العام واخلا�ص.
ا�ستخدام مراكز اجلامعة/ال�صناعة ك آ�لية أ��سا�سية للبحث خالل مراحل اخلطة :من � أش�ن
�إ�شراك القطاع اخلا�ص ب أ�وجه ن�شاط هذه املراكز (من خالل التو�صيات والتمويل) ت�شجيع تركيز
البحث اجلامعي على �إحتياجات امل�ستخدمني ،أالمر الذي يعزز فر�ص نقل التقنية .من جهة أ�خرى،
ف�إن هذه املراكز �ستقوم كذلك بتحويل املعرفة �إىل ال�صناعة من خالل تدريب وتخريج الطالب
ملواجهة امل�شاكل اخلا�صة بها وتهيئتهم ل�شغل وظائف بعد ذلك يف ال�شركات أ�و ت أ��سي�س �شركاتهم
اخلا�صة.
أ
أ
الربط بني برنامج تقنية البرتوكيميائيات وحا�ضنات تقنية العمال والربامج الخرى التي
�ست�سهم يف �إن�شاء �شركات جديدة لتقنية البرتوكيميائيات.
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اخلطط الت�شغيلية

خطة �إدارة اجلودة

�سيحر�ص برنامج تقنية البرتوكيميائيات على اتباع أ�ف�ضل أال�ساليب الدولية املعتمدة يف عملية �إدارة
اجلودة لربامج العلوم والتقنية .ومن هذه العنا�صر:
مراجعة اللجنة ا إل�ست�شارية لت�صميم وميزانية الربنامج ككل.
عملية تناف�سية وقائمة على حتكيم النظراء الختيار أال�ساليب والعمليات اخلا�صة مب�شاريع
ومراكز اجلامعات البحثية.
املراجعة ال�سنوية مل�شاريع تطوير التقنيات ل�ضمان حتقيق معامل الربنامج.
املراجعة الدورية (كل خم�سة أ�عوام) التي جتريها جلنة املراجعة مب�ساعدة اخلرباء املتمر�سني
يف التقومي.
و�سيتم و�ضع �إجراءات خا�صة خلرباء التقومي للك�شف عن مواطن ت�ضارب امل�صالح و�إدارتها .ويف بع�ض
أالحيان� ،سيتم اللجوء �إىل خرباء دوليني يف جلان املراجعة لتقليل فر�ص ن�شوب ت�ضارب يف امل�صالح
وتقدمي تقومي خارجي م�ستقل.

خطة �إدارة املوارد الب�شرية

ت�شكل املوارد الب�شرية يف الوقت الراهن عائق ًا حرج ًا يعرت�ض حتقق جناح برنامج تقنية
البرتوكيميائيات ،كما تبني يف درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات ،ذلك أ�ن ندرة
الكفايات الب�شرية ،من باحثني ومدراء تقنيني ورواد ،من � أش�نها أ�ن حتد من تقدم وجناح برامج
البرتوكيميائيات يف اململكة .و�ستتطلب اخلطة عدد ًا كبري ًا من خرباء البرتوكيميائيات ،من باحثني
ومدراء تقنيني ورواد يف املدينة واجلامعات وال�شركات .وتعد معاجلة هذا اجلانب من أ�برز مهام
�إدارة الربنامج.
ولتحقيق أ�هداف الربنامج� ،ستحتاج املدينة �إىل تعيني أ�و تدريب املزيد من مدراء الربامج وتزويدهم
باملهارات الالزمة لقيادة برامج وطنية .وهذا �سيتطلب من املدينة املزيد من املرونة يف حزم
التعوي�ضات التي تقدمها و�سرعة التعيني والقدرة على ا�ستقدام اخلربات الدولية.
كما �ستحتاج اجلهات املعنية �إىل املزيد من الباحثني ومهند�سي الربجميات من ذوي املهارات الالزمة
البتكار التقنيات ،أالمر الذي �سيتطلب �إدخال تغيريات أ�و�سع ،منها ما يتعدى نطاق هذه اخلطة .أ�ما
�ضمن اخلطة ،ف�سيقوم برنامج تقنية البرتوكيميائيات مبا يلي:
درا�سة الق�ضايا التي تخ�ص املوارد الب�شرية واملطالبة ب�إدخال تغيريات لتعزيز م�ستوى تعليم
الريا�ضيات والعلوم يف مراحل التعليم العام.
التعاون مع اجلهات أالخرى لتعزيز م�ستوى تعليم تقنية البرتوكيميائيات يف اجلامعات،
ال�سعودية.
التعاون مع اجلامعات على تطوير الربامج التعليمية والبحثية ،وبخا�صة تلك التي توائم �إحتياجات
اململكة البحثية يف تقنية البرتوكيميائيات.
العمل على تغيري (تعديل) ال�سيا�سات مبا ي�سمح با�ستقدام اخلربات املتخ�ص�صة �إىل اململكة
دعم تدريب الباحثني لي�صبحوا رواد ًا يف البحث والتطوير و �إدارته.
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اخلطط الت�شغيلية
أ�ما على م�ستوى الدرا�سات اجلامعية ،ال�سيما الدرا�سات العليا ،فت�سعى
هذه اخلطة �إىل زيادة عدد الباحثني يف تقنية البرتوكيميائيات من خالل
الرتكيز على املراكز واملعاهد واجلامعات .وجتدر ا إل�شارة هنا �إىل كونها
م�صممة لتدريب الطالب اجلدد وتزويدهم باملهارات البحثية وا إلبتكارية
الالزمة التي حتتاج �إليها اجلهات البحثية وال�صناعية.

ت أ�خري بع�ض عنا�صر الربامج أ�و ترحيلها على مراحل يف حال عدم
القدرة على تعيني أالفراد املنا�سبني.
زيادة الكوادر الب�شرية ذات املهارات املطلوبة من خالل برامج تعليمية
وتدريبية مثل التي يف مراكز أ�بحاث تقنية البرتوكيميائيات يف اجلامعات
(راجع خطة املوارد الب�شرية).

الت�صاالت
خطة �إدارة إ

ومن العوامل أالخرى التي قد تهدد جناح الربنامج هي أالهداف املبالغ
فيها ،وميكن جتنب وقوع هذا ا إلحتمال ب�إجراء مراجعة م�ستقلة أ
للهداف
الفنية للت أ�كد من كونها قابلة للتحقيق ،ولتكييف أالهداف الفنية يف حالة
عدم �إجناز معامل الربنامج.
أ
	�ما خطر ال�سوق فهو أ�ال ت�سفر امل�شاريع و�إن كانت ناجحة من الناحية
التقنية ،عن منتجات ناجحة ،ب�سبب �سوء فهم ظروف ال�سوق أ�و تغريها،
مثل تطور و�سائل تقنية جديدة .وميكن معاجلة هذا أالمر من خالل:
ت�صميم برامج ا�ستناد ًا �إىل درا�سة مت أ�نية إلحتياجات ال�سوق.
ر�صد تطورات التقنية أ
وال�سواق العاملية.
تعديل اخلطط ب�شكل م�ستمر وفق تغري الظروف العامة.

�إن الهدف أال�سا�س من هذه اخلطة هو توفري املعلومات الالزمة للم�شاركني
يف الربنامج واجلهات املعنية به .لتعزيز التوا�صل وتو�سيع نطاق التعاون
بني أ�فراد املجتمع البحثي ال�سعودي يف تقنية البرتوكيميائيات ،وذلك من
خالل :
أ
	�إن�شاء موقع �إلكرتوين عام يعر�ض معلومات و�هداف الربنامج� ،إ�ضافة
�إىل �إجنازاته وفر�ص التمويل وغريها من أالخبار ذات ال�صلة بالربنامج.
عقد حلقات العمل الدورية مع اجلهات ذات العالقة لتحديد �إحتياجات
الربنامج امل�ستقبلية.
ا إلعالن عن طلبات تقدمي العرو�ض (ملراكز اجلامعات واملنح وبرامج
تطوير التطبيقات التجريبية).
قيام اللجنة اال�ست�شارية للربنامج مبراجعة الربنامج والتعليق عليه،
ومن ثم �إتاحة تقارير املجل�س على املوقع ا إللكرتوين.
تنظيم ور�ش عمل وم ؤ�مترات لتعزيز أ�وجه التوا�صل مع املجتمع
املهني.
تقدمي عرو�ض عن الربنامج يف امل ؤ�مترات الوطنية والدولية.
كما ت�شمل هذه اخلطة حتديد أ�وجه التوا�صل املنا�سبة �ضمن هيكل �إدارة
اخلطة .بالتن�سيق مع ا إلدارة العليا لتفادي أ�ي خماطر أ�و �صعوبات قد
تواجه الربنامج خطوة بخطوة.

يتمثل اخلطر املايل يف �إحتمال نق�ص التمويل أ�و جتاوز التكاليف احلد
املخطط لها .وميكن معاجلة هذه امل�س أ�لة من خالل التخطيط الدقيق،
واملتابعة احلذرة لتقدم الربنامج ،والك�شف املبكر عن �إحتمال جتاوز
التكاليف املخطط لها .كما أ�ن هناك خطر تغيري اخلطة أ�و التمويل ب�سبب
تغيري ال�سيا�سة البحثية .و�سيكون من أالهمية مبكان خلطة ا إلدارة التوا�صل
امل�ستمر مع م�س ؤ�ويل ال�سيا�سة ل�ضمان معرفتهم ب�إجنازات الربنامج،
واحل�صول على �إنذار مبكر ب أ�ي تغيريات واردة قد مت�س الربنامج.

خطة �إدارة املخاطر

مما ال �شك فيه أ�ن الربنامج املطروح ا آلن هو برنامج ذو أ�هداف طموحة
من � أش�نه �إثارة حتديات ب� أش�ن قدرات اململكة .وهناك عدة أ�نواع من
التحديات التي قد حتول دون بلوغ أ�هداف الربنامج ،مبا يف ذلك املخاطر
التقنية وخماطر ال�سوق واملخاطر املالية.
ومن املخاطر التي قد تهدد بلوغ أالهداف الفنية املذكورة �آنف ًا ندرة
املوارد الب�شرية املنا�سبة لتنفيذ الربنامج .ومن أ��ساليب التعامل مع هذه
ا إل�شكالية:
أ
تغيري ال�سيا�سات إل�ستقطاب ��صحاب املهارات املنا�سبة .وقد يت�ضمن
ذلك زيادة الرواتب وا إل�ستعانة بكفايات من خمتلف أ�نحاء العامل.
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تنفيذ اخلطة
هناك العديد من جوانب هذه اخلطة التي ت�شكل
مهام ًا جديدة لربنامج تقنية البرتوكيميائيات،
ال�سيما يف تطوير و�إدارة برامج التقنية الوطنية
التي تت�ضمن القطاع ال�صناعي واجلامعات،
والتي قد تت�ضمن التعاون الدويل .وف�ض ًال عن
التخطيط املف�صل للربنامج ،ف�إن من أ�برز
مهام املدينة خالل العام أالول من الربنامج،
�إيجاد أ�و تطوير املهارات الالزمة من خالل
التعيني والتدريب.

ورغم أ�نه من بالغ أالهمية ا إل�سراع باملبادرة بربامج بحثية جديدة ،ف�إن من أالوىل أ�ي�ض ًا تكوين
املهارات الالزمة لزيادة وحت�سني هذه الربامج والتخطيط لها بدقة.
و�سيقوم موظفو املدينة ،يف أ�وىل مراحل تنفيذ هذه اخلطة ،بزيارة برامج ذات طبيعة مماثلة يف
العامل للوقوف على �إجراءات هذه الربامج ا إلدارية والدرو�س املكت�سبة من جتاربها.
و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية إل�سرتاتيجية البحث وا إلبتكار يف تقنية البرتوكيميائيات على تنفيذ
اخلطة ،بحيث جتتمع ب�شكل دوري ملراجعة تقدم الربنامج ،الذي ميكن قيا�سه من خالل:
منو أ�و �إيجاد �شركات تقنية من خالل برنامج تقنية البرتوكيميائيات.
العوائد والوظائف الناجمة عن الربنامج.
ا إل�سترياد الناجح للتقنية مبا ي ؤ�دي �إىل �إيجاد �شركات أ�و تطبيقات جديدة.
	�إنتقال امل�شاريع �إىل احلا�ضنات.
امل�ساهمة يف برجميات امل�صدر املفتوح امل�ستخدمة يف اململكة.
الرتاخي�ص وعوائد الرتخي�ص العائدة على معاهد اجلامعات والبحوث.
براءات ا إلخرتاع وحقوق امللكية الفكرية ذات ال�صلة بتقنيات البرتوكيميائيات.
متويل القطاع اخلا�ص لبحوث تقنيات البرتوكيميائيات اخلا�صة باجلامعة واملدينة (يكون مبثابة
م ؤ��شر على القيمة التي يوليها القطاع اخلا�ص للبحث والتطوير يف تقنية البرتوكيميائيات يف املدينة
واجلامعة).
عدد وم�ستوى العرو�ض يف املحافل الدولية.
التغيريات املدخلة على ال�سيا�سات (املذكورة �آنف ًا) لتطوير ن�شاط ا إلبتكار يف تقنية
البرتوكيميائيات.
عدد و أ�ثر املواد املن�شورة.
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تنفيذ اخلطة
مدى التعاون املحلي والدويل يف البحث والتطوير.
عدد ال�شهادات املتقدمة التي متنح يف تقنية البرتوكيميائيات.
وهذه اخلطة وثيقة ديناميكية يتم حتديثها ب�شكل دوري �إذا اقت�ضت احلاجة .وف�ض ًال عن مالحظات
اللجنة ا إل�ست�شارية ،فمن املتوقع أ�ن ت�ساهم حلقات العمل املنعقدة مع الباحثني وامل�ستخدمني والقطاع
ال�صناعي واجلهات املعنية ،يف تطور هذه اخلطة ب�شكل م�ستمر وتدعيم �شبكة البحث وا إلبتكار يف
تقنية البرتوكيميائيات يف اململكة.
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امللحق �أ :امل�شاركون من اجلهات ذات العالقة
ال�شكر والتقدير للم�شاركني على م�ساهمتهم
القيمة التي �ساعدت على �إعداد هذه اخلطة.

اجلهات ذات العالقة

املمثلون

الهيئة امللكية للجبيل وينبع

د .أ�حمد بهاء الدين ال�شافعي
د .عبدالوهاب ال�سعدون
م .رائد احلميد
د .عبدالعزيز اجلديع
د .عاي�ض ال�شهري
د .عبدالرحمن الربيعة
د .عبداهلل العريفي
د .يحي احلامد
د� .سليمان اخلطاف
د .م ؤ�يد مهدي
م .عادل الغامدي
م .حممد الطيار
م .م�ساعد الغامدي
م .أ�حمد الب�سام

لل�ستثمار
الهيئة العامة إ
�سابك
جامعة امللك خالد
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
�شركة أ�رامكو ال�سعودية
�شركة الت�صنيع الوطنية
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امللحق �أ :امل�شاركون من اجلهات ذات العالقة
أ�ع�ضاء فريق التخطيط يف املدينة
ا إل�سم
د .حامد املقرن
د .حممد الكناين
د .فار�س ال�سويلم
م .خالد الغامدي
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العداد
امللحق ب :منهجية إ
مت �إعداد وتنفيذ منهجية التخطيط
ا إل�سرتاتيجي وا إلدارة ا إل�سرتاتيجية لدى
�إعداد خطة هذا الربنامج .ويو�ضح ال�شكل
ب 1-املراحل واملكونات الرئي�سية اخلا�صة
بهذا الربنامج .ومن اجلوانب التي أ�خذت يف
ا إلعتبار لدى و�ضع هذه املنهجية:

احلر�ص على تبني نهج �شامل �إبتداء من ا إل�سرتاتيجية العليا وحتى مراحل التنفيذ ليكون موائم ًا
أ
للهداف ا إل�سرتاتيجية.
تعظيم فر�ص تنفيذ اخلطة ا إل�سرتاتيجية التي متثلها هذه اخلطة بتو�ضيح اخلطوة التالية يف كل
مرحلة وتوجيه مراحل التنفيذ.
توخي الرتكيز وا إليجاز يف التمثيل ،وجتنب ا إل�سهاب يف التعبري وذلك لتعزيز التفاهم بني
أالطراف امل�شاركة يف تطوير وتنفيذ اخلطة ،نظر ًا لطبيعة هذا الربنامج العلمية/الهند�سية.
ا إل�ستفادة من الو�سائل واملفاهيم املعتمدة يف التخطيط ا إل�سرتاتيجي وجماالت �إدارة امل�شروع/
الربنامج ،مبا يف ذلك:
ؤ
أ
 احلفاظ على التوازن الذي يربط بني ر�ية ور�سالة امل�شاريع ،وو�ضع �إ�سرتاتيجية تركز على الداء،وحتديد أ�هداف الربنامج وم ؤ��شرات أالداء وامل�شاريع ب أ��سلوب مو�ضوعي ومنهجي.
	�إدارة حمفظة امل�شاريع ل�ضمان ا إل�ستفادة املثلى من املوارد وا إلختيار املنا�سب للم�شاريع وحتقيقالتوازن فيما بينها ،وتبني هذا أال�سلوب ك آ�لية م�ستمرة خالل مراحل الربنامج.
	�إدارة الربنامج ل�ضمان حتديد وحتديث وحتقيق الفوائد على م�ستوى الربنامج لدى تنفيذامل�شاريع.
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العداد
امللحق ب :منهجية إ
ال�شكل ب  :1-منهجية �إعداد اخلطة

ا إل�سرتاتيجية
العليا

درا�سة الو�ضع الراهن

الطرق -أ�مثلة:

الر ؤ�ية /الر�سالة /القيم

املقابالت
ور�ش العمل

املحاور ( ) Perspectives

حتليل ( ) SWOT

قيا�س أالداء
ا إل�سرتاتيجي

معايري أ
الداء ( ) Measures

أالدوات -أ�مثلة:

بطاقة أالداء املتوازن

امل�ستويات امل�ستهدفة

الع�صف الذهني

)(Balanced Scorecard

�إدارة املحفظة

�إدارة الربنامج

اخلرائط الذهنية

امل�شاريع

اال�ستبانات

أ�دوار اجلهات

مناذج التحليل و�إتخاذ القرار

حمفظة امل�شاريع Portfolio

املجاالت أال�سا�سية
التكامل /النطاق /الوقت/
التكلفة /اجلودة
املجاالت امل�ساندة
املوارد /ا إلت�صال /املخاطرة/
ال�شراء

�إدارة امل�شاريع

حتليل الفجوة ( ) GAP

الطرق أ
والدوات
املحددة يف موا�صفات
�إدارة املحفظة� /إدارة امل�شاريع
( ) PMI

�إط � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ار ال� � � � � � � � � � � ��رب� � � � � � � � � � � ��ط ا إل� � � � � � � � �س � � � �ت � � ��رات � � � � � � � �ي � � � � � � � �ج� � � � � � � ��ي

أالهداف

التحليل اجلماعي

املجاالت أال�سا�سية
وامل�ساندة
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العداد
امللحق ب :منهجية إ
ال�شكل ب 2-خمطط �إ�سرتاتيجية الربنامج
الر ؤ�ية :حتقيق مكانة �إ�سرتاتيجية مرموقة عاملي ًا من خالل التبني الوطني ال�شامل لتوطني وتطوير تقنية البرتوكيماويات.
دعم:

توفري فر�ص
ا�ستثمارية

توفري فر�ص
العمل

كفاية ا�ستخدام
املوارد الوطنية

حماية البيئة

نطاق امل�ستفيدين

حتقيق أ�ف�ضل قيمة
مقابل التكلفة

التنمية امل�ستدامة

النطاق الوطني

االكتفاء الذاتي
أ
والمن الوطني

االقت�صاد الوطني

ر�سالتنا
الوطنية
من أ�جل
حتقيق
متطلبات امل�ستفيدين
من برناجمنا
املطلوبة
خلدمة

ا�ستخدام احلا�ضنات ومراكز االبتكار
تطوير التقنية

العمليات اال�سرتاتيجية
الداخلية

توطني التقنية

�إجراء البحوث التطبيقية

نقل التقنية

اجراء بحوث  /درا�سات التوطني

�إجراء البحوث أال�سا�سية

تقييم التقنيات اجلاهزة

عقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية

نطاق عمليات الربنامج

�إن�شاء الوحدات التجريبية

ت�صنيع مناذج التوطني التجريبية

�إختيار التقنيات املنا�سبة

توفري املعامل أ
والجهزة

تطوير نظم
و�إجراءات العمل

نطاق الكوادر
وامل ؤ��س�سات

بناء وا�ستخدام نظام
�إدارة املعرفة

تطوير الثقافة امل ؤ��س�سية

تطوير الكوادر الب�شرية

كوادرنا
وم ؤ��س�ساتنا

كفاءة ا�ستخدام
املوارد املالية

القيم :أ
المانة العلمية والعملية • روح الفريق • اتقان العمل • املواطنة
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نطاق املوارد
والنظم

ر أ��س املال املعريف

ر أ��س املال امل ؤ��س�سي

ر أ��س املال الب�شري

التي متكنا
من تنفيذ

تدعم
مواردنا
ونظمنا

www.kacst.edu.sa

www.kacst.edu.sa
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