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ملخ�ص تنفيذي
لقد حددت اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية،
التي أ�قرها جمل�س الوزراء يف  1423هـ (املوافق
2002م) 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� ،إ�ضافة �إىل خطة للريا�ضيات
والفيزياء لتعزيز التقنيات امل�ستهدفة .وتعر�ض
هذه الوثيقة اخلطة اخلا�صة بالربنامج الوطني
للتقنية املتناهية ال�صغر(تقنية النانو).

وقد برزت التقنية املتناهية ال�صغر يف ا آلونة
أالخرية كمجال حيوي للبحث ،ال�سيما و أ�نه
قد مت التو�صل �إىل أ��ساليب ت�صنيعية جديدة،
وابتكار عدد كبري من التطبيقات يف هذا املجال.
و�سرعان ما حتركت الدول املتقدمة �إزاء تنامي
أ�همية التقنية املتناهية ال�صغر ،لت�سخر قدر ًا
هائ ًال من مواردها لتعظيم ا�ستفادتها من هذه
التقنية .وت�صبوا اململكة العربية ال�سعودية �إىل
االن�ضمام �إىل هذا التوجه الدويل.

تقوم اململكة بتن�سيق جهودها على ال�صعيد الوطني لتكون من الدول الراعية لهذه التقنية .وترمي
هذه اخلطة ا إل�سرتاتيجية �إىل �ضمان �إت�ساق اجلهود يف هذا ال�صدد ،ف�ض ًال عن تقدمي ر ؤ�ية وا�ضحة
لكيفية توظيف املوارد وتعظيم عوائد اال�ستثمار.

الر ؤ�ية والر�سالة

يهدف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو) �إىل ت أ�مني مكانة بارزة للمملكة يف
املجتمع الدويل للبحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر .ومن � أش�ن هذه اخلطة ،التي ت�ستند
�إىل نهج تعاوين ي�شمل عدة تخ�ص�صات ،أ�ن تعزز التفوق أالكادميي وتوفر أ�حدث املرافق املتقدمة
للبحث والتطوير جلميع قطاعات االقت�صاد ،من م ؤ��س�سات أ�كادميية و�صناعية ،مع الرتكيز على دعم
�إ�سرتاتيجية اململكة االقت�صادية امل�ستقبلية ،ونقل التقنيات من البيئة أالكادميية �إىل ال�صناعية.
هذا ويهدف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر �إىل �إيجاد برنامج متعدد التخ�ص�صات ي�شمل
جميع الفروع العلمية لتعزيز كفاءة وقدرات اململكة يف أ�وجه التقنية املتناهية ال�صغر لتعزيز الكفاءة
التناف�سية للمملكة.

اجلهات ذات العالقة

فيما يلي اجلهات ذات العالقة يف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر:
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
اجلامعات (الراهنة والتي �سيتم �إن�شا ؤ�ها م�ستقب ًال).
املعاهد البحثية (الراهنة والتي �سيتم �إن�شا ؤ�ها م�ستقب ًال).
مراكز التميز (الراهنة والتي �سيتم �إن�شا ؤ�ها م�ستقب ًال).



أ
ال�سرتاتيجية لربنامج التقنية املتناهية ال�صغر
الولويات إ

ملخ�ص تنفيذي
الوزارات وغريها من اجلهات احلكومية.
ال�صناعة املحلية.
�شريحة كبرية من اجلمهور العام.

ال�سرتاتيجية
مكونات إ

ينبغي اتخاذ عدد من املبادرات الرئي�سة لتعزيز تطوير التقنية املتناهية ال�صغر يف اململكة ،مبا يف
ذلك:
أ
تعزيز البحث الكادميي.
حت�سني البنية التحتية.
ربط البحث العلمي با إل�سرتاتيجية االقت�صادية وال�صناعية.
و�ضع خطة للتعاون الدويل.
للدارة.
و�ضع خطة إ
تطوير خطط العمليات/املقايي�س وال�صحة وال�سالمة.
تعزيز اخلطط التعليمية وخطط القوى العاملة.
ر�سم خطة للتتجري.

املجاالت البحثية

حددت اململكة ثالثة جماالت بحثية رئي�سية يف التقنية املتناهية ال�صغر حتتاج فيها �إىل تعزيز
كفاءتها:
تو�صيف وت�صنيع املواد النانوية.
الهيكل الكمي أ
والجهزة النانوية.
منذجة وحو�سبة الهيكل النانوي.
ومن املجاالت ا إل�سرتاتيجية التي يتوقع أ�ن ت�ستفيد من الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر:
تعزيز تقنية حتلية املياه املاحلة.
تعزيز عمليات احلفز.
مقاومة ال�صد أ� والت آ�كل.
أ
	�جهزة الر�صد واملراقبة النانوية.
الطاقة املتجددة مثل اخلاليا ال�شم�سية.
عمليات ا�ستخال�ص البرتول املعززة.
تعزيز �إنتاجية ا آلبار.
تطوير عمليات احلفر العميق.
الت�شخي�ص الطبي و�إي�صال الدواء.
أالجهزة ا إللكرتونية وال�ضوئية و النظم ا إللكرتوميكانيكية الدقيقة والنظم ا إللكرتوميكانيكية
النانوية . MEMS/NEMS1
MEMS: Micro-Electronics Mechanical Systems; NEMS: Nano-Electronics Mechanical Systems
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
تعريف التقنية املتناهية ال�صغر ،وملحة
تاريخية عنها
تعد التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو)
جما ًال بحثي ًا علمي ًا يعني بدرا�سة خ�صائ�ص
املواد عند مقيا�س أ�قل من  100نانومرت،
والتحكم بها� ،إذ تظهر جزيئات املواد عند ذلك
املقيا�س خ�صائ�ص غري عادية ،بحيث يكون من
املمكن ت�صنيع املواد وت�شكيلها للح�صول على
خ�صائ�ص أ�ف�ضل من خ�صائ�ص هذه املواد
لدى ت�صنيعها عند مقيا�س أ�كرب.

وت�شمل التقنية املتناهية ال�صغر طيف ًا وا�سع ًا من املجاالت العلمية ،وقد مت احل�صول على أ�ف�ضل
النتائج يف جماالت تالقي عدة علوم ،مثل الكيمياء والفيزياء .من هنا أ�تت احلاجة التباع نهج �شمويل
تعددي التخ�ص�صات للح�صول على نتائج خالقة ذات طابع ابتكاري.
هذا وتعترب التقنية املتناهية ال�صغر جما ًال حديث ًا �إىل حد ما ،ا�ستقطب اهتمام العلماء منذ أ�وائل
الت�سعينات ،رغم كونها قدمية العهد ،و�إن مل يطلق عليها م�سمى التقنية املتناهية ال�صغر حتى ا آلونة
أالخرية .ونظر ًا لتطوير بع�ض أالدوات املتخ�ص�صة يف الثمانينات ،مثل جمهر القوة الذرية واملجهر
املج�سي املا�سح ،بات العلماء أ�كرث �إحاطة بكيفية التحكم باملواد للح�صول على النتائج املرجوة.
وجتدر ا إل�شارة �إىل ا�ستغالل هذه القدرة الفريدة على التحكم باملواد عند مقيا�س النانو للح�صول
على نتائج خمتلفة (مثل مقاومة احلرارة ،وال�صالبة أالكرب ،واملو�صلية الكهربائية املعززة) يف جميع
ال�صناعات تقريب ًا .والزالت االكت�شافات يف طورها التمهيدي ،ومن املتوقع أ�ن تنجح التقنية املتناهية
ال�صغر يف �إحداث ثورة يف العديد من أ�وجه التقنيات الراهنة.
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر

�سوق التقنية املتناهية ال�صغر

بعد م�ضي عقد من البحث والتطوير ،توفرت كميات كبرية و متطورة من املواد النانوية املتوفرة
وامل�ستقرة من الناحية التجارية التي ميكن ا�ستخدامها يف التطبيقات املختلفة  .وقد �ساعدت حركة
االندماج على تقلي�ص عدد منتجي املواد النانوية ،يف حني فر�ضت ال�شركات الكيميائية املختلفة
هيمنتها على ال�سوق اليوم .بل �إن معظم املواد النانوية التي ذاع �صيتها قبل �سنوات قليلة على أ�نها
مواد جديدة عالية القيمة �سرعان ما حتولت �إىل �سلع تنتج باجلملة.
ورغم أ�ن حركة االندماج وحتويل املواد العالية القيمة �إىل �سلع �إنتاجية ،قللت من هام�ش أ�رباح �إنتاج
املواد النانوية� ،إال أ�ن قدرة هذه املواد النانوية على متكني املنتجات ذات القيمة املعززة من � أش�نها
�إيجاد �سوق يقدر حجمه ب  1.5تريليون دوالر بحلول عام 2015م .وي�شهد قطاعا املواد ال�صيدالنية
والرعاية الطبية أ�كرب معدل منو يف هذا ال�سياق ،رغم وجود العديد من التطبيقات اجلديدة الواعدة
التي ميكن أ�ن تنمو وتتحول �إىل أ��سواق هامة.
وت أ�تي اخلطة ا إل�سرتاتيجية لال�ستفاده من البحث والتطوير والتتجري يف التقنية املتناهية ال�صغر
يف هذا ال�سياق .ونظر ًا حلداثة هذا املجال ،ال يزال أ�مام اململكة فر�صة عظيمة للم�ساهمة يف �إثراء
اقت�صاد الغد ،أالمر الذي يتوقف على ت�سخري املوارد ال�سعودية ب�شكل فعال لتعظيم العائد على
اال�ستثمار .وتهدف هذه اخلطة �إىل و�ضع �إطار عمل لتحقيق هذه الغاية.

متويل التقنية املتناهية ال�صغر
التمويل العام

هناك  35دولة أ�علنت عن تطوير مبادرات وطنية للتقنية املتناهية ال�صغر يتوفر لديها التمويل
املنا�سب لذلك .وت�شري التقديرات �إىل أ�نه بحلول عام 2006م ،بلغ �إجمايل املخ�ص�صات احلكومية يف
العامل لرعاية البحث يف التقنية املتناهية ال�صغر حوايل  24مليار دوالر أ�مريكي .ويبني اجلدول ()1
التمويل احلكومي للتقنية املتناهية ال�صغر خالل أالعوام من  2007 - 1997م.
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
اجلدول  :1التمويل احلكومي العاملي للتقنية املتناهية ال�صغر يف أالعوام ما بني 2007-1997م
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

2414
%15
1524
%15
1449
%7
6192
%12

2099
%17
1325
%15
1354
%7
5535
%12

1794
%20
1152
%20
1264
%10
4941
%19

1495
%30
960
%20
1149
%7
4166
%20

1150
%188
800
%11
1074
%54
3481
%65

400
%78
720
%55
697
%50
2112
%62

225
%13
465
%90
465
%72
1300
%57

200
%12
245
%56
270
%6
826
%20

179
%19
157
%16
255
%34
688
%23

151
%20
135
%13
190
%64
560
%30

قد لوحظت زيادة ملفتة عام  2001م يف متويل الواليات املتحدة واليابان
للبحث يف التقنية املتناهية ال�صغر ،وذلك لدى �إطالق هذه الدول مبادرات
وطنية للتقنية املتناهية ال�صغر .كما ارتفع متويل ا إلحتاد أالوروبي للتقنية
املتناهية ال�صغر لدى �إطالقها �إطار العمل ال�ساد�س.
أ
وت�شري أالرقام �إىل أ�ن دول ا إلحتاد أالوروبي خ�ص�صت القدر الكرب
من أالموال للبحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر ،تليها الواليات
املتحدة واليابان .ويف عام 2006م ،أ�نفقت بقية دول العامل جمتمعة ما
يعادل ن�صف ما أ�نفقته الواليات املتحدة واليابان ب�شكل فردي يف التقنية
املتناهية ال�صغر.
للحاطة بجميع
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن االكتفاء بتحليل أالرقام ال يكفي إ
جوانب هذا امل�شهد� ،إذ ينبغي النظر �إىل م�ستوى التمويل قيا�س ًا بتعداد
ال�سكان لتقومي مدى التزام احلكومات برعاية تطوير التقنية املتناهية
ال�صغر .ويو�ضح اجلدول ( )2م�ستوى التمويل قيا�س ًا بتعداد ال�سكان لعدد
من الدول واملناطق.
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1997

126
120

املبلغ مباليني الدوالرات
االنفاق احلكومي
االحتاد االوربي
%chng yoy

اليابان
%chng yoy

الواليات املتحدة

116

%chng yoy

432

ا إلجمايل
%chng yoy

مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
اجلدول  :2متويل التقنية املتناهية ال�صغر بالن�سبة لتعداد ال�سكان
2007

2006

2005

2004

2003

5.3
11.9
4.9
1

4.6
10.4
4.6
0.9

3.9
9
4.3
0.8

3.3
7.5
3.9
0.7

2.5
6.3
3.7
0.5

التمويل اخلا�ص
يبد أ� تطوير التقنية املتناهية ال�صغر يف أ�ية دولة مببادرة حكومية للتقنية
املتناهية ال�صغر ،لت�شكيل قاعدة ال�صناعة أ
والعمال لدعم ومتويل البحث
الذي ي�سفر عن املنتجات التجارية .وكما يبني ال�شكل ( ،)1فرغم تخلف

عدد ال�سكان عام  2004م
 456مليون
 128مليون
 293مليون
 6396مليون

االحتاد االوربي
اليابان
الواليات املتحدة
عاملي

التمويل اخلا�ص عن التمويل احلكومي للتقنية املتناهية ال�صغر ،فمن
املتوقع أ�ن يتجاوز التمويل اخلا�ص ا�ستثمار احلكومة يف هذا القطاع خالل
أ�عوام قليلة.

ال�شكل  :1االنفاق العاملي على التقنية املتناهية ال�صغر
30000
25000

15000
10000

املبلغ مباليني الدوالرات

20000

5000
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003
ال�سنة

متويل القطاع اخلا�ص

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0

التمويل احلكومي

وكانت الواليات املتحدة على ر أ��س الدول من حيث ا إلنفاق اخلا�ص على
التقنية املتناهية ال�صغر ،نظر ًا لتجربتها الوا�سعة يف �شركات ر أ��س املال
عايل املخاطر ،علم ًا ب أ�ن أ�وروبا واليابان يف طريقهما �إىل اللحاق بها يف
هذا ال�سياق.
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر

م ؤ��شرات البحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر
نظرة عامة
ي�شمل البحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر طيف ًا وا�سع ًا من
املجاالت البحثية والتطبيقية مثل علوم املواد ،والفيزياء التطبيقية،
والكيمياء الطبيعية ،والهند�سة الكهربائية ،وال�ضوئيات ،وعلم تطوير
ا آلالت .وقد مت تعريف "التقنية املتناهية ال�صغر" مبا فيها من جماالت
فرعية با�ست�شارة خرباء من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومن
اجلهات ال�سعودية املعنية أالخرى ،التي أ�عدت قائمة مف�صلة بالعبارات
الرئي�سة امل�ستخدمة يف عمليات البحث واال�ستف�سار يف قواعد معلومات
املواد املن�شورة وبراءات االخرتاع .2وقد حدد برنامج التقنية املتناهية
ال�صغر 3موا�ضيع فرعية للبحث مثل الهيكل الكمي أ
والجهزة النانوية،
تو�صيف وت�صنيع املواد النانوية ،والنمذجة احلا�سوبية والتحليل النظري
أ
للنظمة النانوية.

ن�شاط الن�شر يف التقنية املتناهية ال�صغر
بني عامي  2006و2007م ،ن�شر  32661مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع
ذات �صلة ب أ�ولويات اململكة العربية ال�سعودية البحثية يف التقنية املتناهية
ال�صغر .4وقد ت�صدرت الواليات املتحدة أالمريكية الدول النا�شرة ملقاالت
ذات ال�صلة مبو�ضوع بحثنا ( 8657مقا ًال) خالل هذه الفرتة وكانت
ال�صني يف املرتبة الثانية بـ  6124مقا ًال  ،تليها اليابان و أ�ملانيا بـ 3032
و بـ  2581مقا ًال .أ�ما اململكة العربية ال�سعودية ف أ�تت يف املرتبة الواحدة
وال�ستني بـ  14مقا ًال .ويو�ضح ال�شكل ( )2عدد املواد املن�شورة من قبل دول
حمددة خالل هذه الفرتة.5

وعادة ما يكون هناك �إجماع ًا عام ًا على وجود عالقة تالزمية بني املواد
املن�شورة وبراءات االخرتاع من جهة ،وبني قدرة البحث العلمي من جهة
أ�خرى ،مع العلم ب أ�ن م ؤ��شري عدد املواد املن�شورة وبراءات االخرتاع 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 والناجت البحثي.
وهناك عدد من امل ؤ��شرات أالخرى ،مثل وترية تكرار اال�ست�شهاد باملواد
املن�شورة وبراءات االخرتاع ،التي تكون م ؤ��شر ًا على أ�ثرها ،وعالقات
التعاون يف الت أ�ليف .وميكن ا�ستخدام هذه امل ؤ��شرات جميع ًا كمقيا�س
للتعاون البحثي يف املجاالت ذات ال�صلة بربنامج التقنية املتناهية ال�صغر
اخلا�ص باململكة.

 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.

 3على �سبيل املثال ،ال ت�شمل هذه امل ؤ��شرات نتائج البحث املعرو�ضة يف امل ؤ�مترات والتقارير التقنية أ�و أ�وجه التقنية اجلديدة التي حتميها حقوق امللكية الفكرية ،بد ًال من براءات ا إلخرتاع.
 4مت 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�سجل فيها.
 5تن�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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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
ال�شكل  :2املواد املن�شورة يف التقنية املتناهية ال�صغر لدى عدد من الدول
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
ويو�ضح اجلدول ( )3أ�ن البحث والتطوير يف الهيكل الكمي أ
والجهزة
النانوية ا�ست أ�ثر مبعظم ما ن�شر يف التقنية املتناهية ال�صغر ،يليه جمال

تو�صيف وت�صنيع املواد النانوية ،والنمذجة احلا�سوبية و التحليل النظري
أ
للنظمة النانوية.

اجلدول  :3عدد املواد املن�شورة طبقاً للمجال البحثي
عدد املواد املن�شورة

املو�ضوع الفرعي
الهيكل الكمي أ
والجهزة النانوية
تو�صيف وت�صنيع املواد النانوية
النمذجة احلا�سوبية و التحليل النظري أ
للنظمة النانوية

16127
15815
3849

الدول الرائدة النموذجية
يقا�س متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بتق�سيم عدد مرات اال�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  .2وبني عامي  2006و 2007م ،حققت
الواليات املتحدة أ�على متو�سط أ�ثر لن�شاط الن�شر مبعدل ( ،)2.40تليها
كل من بريطانيا ( )2.09و أ�ملانيا ( )2.00وفرن�سا ( .)1.76أ�ما متو�سط
أ�ثر ن�شاط الن�شر بالن�سبة للمملكة فكان ( )0.57ب  14مقا ًال أ��ست�شهد بها
 8مرات ،مبعنى أ�ن املقاالت اخلا�صة بالتقنية املتناهية ال�صغر التي قام
بن�شرها باحثون منت�سبون مل ؤ��س�سات �سعودية كانت ذات أ�ثر حمدود �إذا ما
قورنت بالدول أالخرى .ويبني اجلدول ( )4عدد املقاالت املن�شورة وعدد
مرات اال�ست�شهاد مبقاالت الدول الرائدة التي ميكن اتخاذها منوذج ًا
يحتذى به .6

 6هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف جمال تقنية الف�ضاء والطريان �إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
جدول  :4عدد املقاالت املن�شورة وعدد مرات اال�ست�شهاد مبقاالت الدول الرائدة
الدولة

املواد املن�شورة

�إجمايل مواطن اال�ست�شهاد

متو�سط أ�ثر الن�شر

الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
أ�ملانيا
فرن�سا
�إيطاليا
اليابان
جنوب أ�فريقيا
ال�صني
كوريا اجلنوبية
الهند
تايوان
�إيران
م�صر
اململكة العربية ال�سعودية
الكويـت
ا إلمارات العربية املتحدة

8657
1611
2581
1790
1053
3032
58
6124
2140
1130
1337
220
82
14
4
8

20796
3363
5174
3156
1654
4504
76
7954
2741
1302
1517
236
52
8
1
1

2.40
2.09
2.00
1.76
1.57
1.49
1.31
1.30
1.28
1.15
1.13
1.07
0.63
0.57
0.25
0.13

ومن أ�كرث املقاالت التي ورد اال�ست�شهاد بها لباحثني يف امل ؤ��س�سات ال�سعودية
( 3مرات لكل منها) ":أ�ثر غاز النيرتوجني املتفاعل على تطوير الهيكل
النانوي ألك�سيد الزنك الذي يتم حت�ضريه من خالل أالك�سدة احلرارية
للزنك املعدين" ،7و"هيكل و�آلية تراكم طبقات اجل�سيمات النانوية
وا إللكرتوليتات املتعددة" .8وكان املقال أالول نتيجة تعاون �سعودي مع
باحثني جزائريني ،يف حني كان الثاين عمل م ؤ�لفني �سعوديني.

7

Toumiat, A., Achour, S., Harabi, A., Tabet, N., Boumaour, M., Maallemi, M. 2006. Effect of nitrogen reactive gas on ZnO nanostructure development
prepared by thermal oxidation of sputtered metallic zinc. Nanotechnology, 17 (3): 658-663.
8

Abu-Sharkh, B. 2006. Structure and mechanism of the deposition of multilayers of polyelectrolytes and nanoparticles. Langmuir, 22 (7): 30283024.
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
املنظمات البحثية يف التقنية املتناهية ال�صغر
قامت ب�ضعة ا آلف من امل ؤ��س�سات البحثية يف أ�كرث من  110دولة بالن�شر
يف التقنية املتناهية ال�صغر بني عامي  2006و2007م .وكما هو مبني يف
اجلدول ( ،)5ف�إن امل ؤ��س�سات الثالثة الرائدة يف �إ�صدار بحوث التقنية

املتناهية ال�صغر هي أالكادميية ال�صينية للعلوم ( )1300وجامعة ت�سينغ
هوا ( )634أ
والكادميية الرو�سية للعلوم ( .)393وقد ت�صدرت أالكادميية
ال�صينية للعلوم الن�شر يف جميع املجاالت الفرعية.

جدول  :5الدول النا�شرة يف التقنية املتناهية ال�صغر بني عامي 2006م و 2007م

14

امل ؤ��س�سة

�إجمايل الن�شر

متو�سط أ�ثر
الن�شر

أالكادميية ال�صينية للعلوم
جامعة ت�سينغ هوا
أالكادميية الرو�سية للعلوم
�سي �إن أ�ر �إ�س
جامعة ال�صني للعلوم والتقنية
جامعة تك�سا�س
جامعة �سينغافورة الوطنية
جامعة طوكيو
جامعة �إيلينوي
جامعة توهوكو
�إم اي تي
جامعة �سيول الوطنية
معهد الهند للتقنية
جامعة فلوريدا
جامعة بكني للتقنية

1300
634
393
378
366
349
347
339
302
289
288
285
279
273
268

1.66
1.56
0.74
2.22
1.40
2.48
1.96
1.55
2.85
1.49
3.84
1.72
1.08
1.42
0.95
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الهيكل الكمي
أ
والجهزة
النانوية
620
276
186
198
163
188
207
201
162
164
159
155
102
150
89

النمذجة احلا�سوبية
تو�صيف وت�صنيع
والتحليل النظري
املواد النانوية
أ
للنظمة النانوية
102
695
62
361
75
156
35
173
36
193
57
141
49
134
37
120
55
125
20
127
53
105
28
138
36
166
52
106
28
170

مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
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 اململكة املتحدة و أ�ملانيا ،ذات الن�شاط
التعاوين الدويل الالفت ،ت�صدر مقاالت ذات متو�سط أ�ثر عال.

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 تن�شر مواد ًا من�شورة
ذات أ�ثر عال .ويف هذه الدرا�سة ،مت قيا�س التعاون الدويل بح�ساب معدل
ال�شكل  :3أ�ثر الن�شر والتعاون الدويل بني عامي 2007-2006م
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معدل م�ستوي التعاون الدويل يف التقنية احليوية
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
ن�شاط اململكة التعاوين الدويل
يو�ضح اجلدول ( )6أ�ن م ؤ�لفني منت�سبني مل ؤ��س�سات �سعودية تعاونوا يف ن�شر
مقال ف أ�كرث مع م ؤ�لفني من :اجلزائر ( 4مواد من�شورة) ،والواليات املتحدة

( .)2وقد تعاون م ؤ�لفون منت�سبون مل ؤ��س�سات �سعودية إل�صدار مقالني مع
باحثني من :م�صر ،والكويت و�سوي�سرا واململكة املتحدة.

اجلدول  :6ن�شاط اململكة يف جمال التعاون الدويل
الدولة

البحوث املن�شورة

اجلزائر
الواليات املتحدة
م�صر
الكويت
�سوي�سرا
اململكة املتحدة

4
2
1
1
1
1

جمالت التقنية املتناهية ال�صغر
يعر�ض اجلدول ( )7املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد

ذات ال�صلة باملجاالت الفرعية للتقنية املتناهية ال�صغر التي تعني اململكة
بني عامي  2006و 2007م.

اجلدول  :7جمالت التقنية املتناهية ال�صغر العلمية
عدد أالبحاث املن�شورة

املجالت العلمية

477
463
380
341
311
306
267
256
247
244

APPLIED PHYSICS LETTERS
NANOTECHNOLOGY
THIN SOLID FILMS
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
LANGMUIR
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
APPLIED SURFACE SCIENCE
MATERIALS LETTERS
CHEMISTRY OF MATERIALS
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Nano Materials and Synthesis

16

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
عدد أالبحاث املن�شورة

Quantum Structure and Nano Devices

املجالت العلمية
APPLIED PHYSICS LETTERS
PHYSICAL REVIEW B
NANOTECHNOLOGY
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
NANO LETTERS
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
LANGMUIR
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS

Computational Modeling

PHYSICAL REVIEW B
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B
APPLIED PHYSICS LETTERS
NANOTECHNOLOGY
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
LANGMUIR
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING

863
519
499
334
285
274
234
232
222
209
153
147
111
98
97
93
67
62
54
46

براءات االخرتاع ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر
ً
 طلبا لت�سجيل براءة781  مت تقدمي،م2006 و2002 يف الفرتة ما بني عام
اخرتاع ذات �صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر يف مكتب براءات ا إلخرتاع
 وقد ن�سبت معظمها ملخرتع واحد على أالقل من الواليات املتحدة.أالمريكي
 ومن الدول أالخرى التي ر�صدت عدد ًا كبري ًا.) تطبيق ًا440( أالمريكية
) تطبيق ًا96(  تطبيق) واليابان100(  كوريا اجلنوبية:من املخرتعني
 ومل تر�صد أ�ية براءة اخرتاع ملخرتع �سعودي يف.) تطبيق ًا55( وتايوان
)8(  انظر اجلدول.هذا املجال
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مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر
اجلدول  :8براءات االخرتاع اخلا�صة بالتقنية املتناهية ال�صغر
الدولة

تو�صيف وت�صنيع
املواد النانوية

الهيكل الكمي أ
والجهزة
النانوية

النمذجة احلا�سوبية
والتحليل النظري
أ
للنظمة النانوية

املجموع

الواليات املتحدة
كوريا اجلنوبية
اليابان
تايوان
أ�ملانيا
ال�صني
فرن�سا
اململكة املتحدة
الهند
�إيطاليا
اململكة العربية ال�سعودية

204
35
38
22
6
9
3
7
2
1
0

362
93
72
45
13
11
10
8
9
4
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

440
100
96
55
18
17
12
10
9
4
0

ويف حني يعترب مكتب براءات االخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل
براءات االخرتاع ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر مملوكة ألفراد
( 518طلب ًا) ،ف�إنه ينظر �إىل امل ؤ��س�سات على أ�نها اجلهات املتنازل لها
عن عدد كبري من براءات االخرتاع .وميكن يف امل�ستقبل التعاون مع هذه
امل ؤ��س�سات  ،نظر ًا الهتمامها امللحوظ باالبتكار يف التقنية املتناهية ال�صغر.

ويبني اجلدول ( )9أ�ن �شركة نانو بروبرايتريي كانت اجلهة املتنازل لها
عن  21تطبيق ًا يف التقنية املتناهية ال�صغر ،تليها �شركة نانوتيك�س ()19
ومعهد بحوث التقنية ال�صناعية ( )17و�شركة �سام�سونغ �إلكرتونيك�س
( 15تطبيق ًا).

اجلدول  :9براءات الوكاالت الرائدة يف تقنية النانو
براءات االخرتاع

اجلهة املتنازل لها
الرباءات املن�سوبة ألفراد
Nano-Proprietary Inc.
Nanotex
Industrial Technology Research Institute
Samsung Electronics
Headway Technologies Inc.
University of California
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518
21
19
17
15
10
8

مقدمة عن التقنية املتناهية ال�صغر

أ�برز تطبيقات التقنية املتناهية ال�صغر

للمواد أ
والجهزة النانوية تطبيقات يف املجاالت التالية املذكورة أ�دناه.
وتت�ضمن هذه التطبيقات جماالت تبني مدى أ�ثر التقنية املتناهية ال�صغر
على خمتلف ال�صناعات .كما متثل املجاالت التطبيقية التي عادة ما
ت�ستحوذ على اهتمام املجتمع الدويل.
الدفاع والف�ضاء
ً
أ
مواد أ�كرث �صالبة و�خف وزنا لت�صنيع الطائرات.
الطالء املعزز حلماية ا إللكرتونيات من ا إل�شعاع.
املواد اجلديدة أ
لل�سلحة املعززة (مثل قذائف جتميع الدروع).
أ
	�نظمة و أ�جهزة املراقبة امل�صغرة.
املواد املتقدمة والكيميائية
احلفز املعزز.
أالغ�شية والرت�شيح املعزز.
واملو�صل للكهرباء.
الطالء املعزز ملقاومة ال�صد أ� واخلد�ش
ّ
املزيالت املطورة للتلميع.
مواد الت�شحيم املطورة.
املواد املركبة املعززة.
منذجة املواد اجلديدة والهيكل النانوي.
العزل احلراري.
الطاقة
املواد املطورة للمواد الكهرو�ضوئية (اخلاليا ال�شم�سية) لتعزيز
كفاءتها.
تعزيز عمليات احلفز خلاليا الوقود.
نقل الطاقة ب�شكل أ�كرث فعالية.
البطاريات العالية أالداء.
التحكم بال�صد أ� واالحتكاك والتهالك الذي يحجم فقدان الطاقة
وا�ستهالكها.
تعزيز و�سائل ا�ستخراج الوقود.

ت�صغري مولدات القوى والعزوم.
ت�صغري الرتدد الال�سلكي با�ستخدام أالجهزة القائمة على أالنظمة
ا إللكرتوميكانيكية الدقيقة.
ت�صغري املج�سات.
تعزيز عمليات الك�شف عن الغاز وال�سائل با�ستخدام الليزر �شبه
املو�صل.
تعزيز أ�نواع ا إل�ضاءة بابتكار أ�نواع جديدة من الدايود الباعث لل�ضوء
املكونات واملج�سات الب�صرية املطورة.
أالقرا�ص املغناطي�سية.
الطب وال�صيدلة
أ
تعزيز �إي�صال الدواء ال�ستهداف المرا�ض ب�شكل مبا�شر.
تعزيز الك�شف عن أالمرا�ض وحتليلها واكت�شافها.
أالع�ضاء ال�صناعية املهند�سة نانوي ًا ذات التوافق احليوي املح�سن
تعزيز الت�صوير ا آلين.
تعزيز الر�صد واملراقبة ا آلنية با�ستخدام أ�جهزة أالنظمة
ا إللكرتوميكانيكية الدقيقة احليوية.
تنقية املياه
أ
أالغ�شية املعززة لغرا�ض التطهري والتحلية.
ا�ستخدام احلوافز النانوية واجل�سيمات النانوية املغناطي�سية لتمكني
عمليات حتلية املياه املاحلة أالقل تكلفة.
تعزيز املج�سات النانوية للك�شف عن امللوثات يف املياه.

ا إللكرتونيات وال�ضوئيات
ت�صغري معاجلات احلا�سوب.
حت�سني حفظ البيانات.
تعزيز النقل والتحول الب�صري يف االت�صاالت الال�سلكية.
تطوير تقنيات العر�ض.
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طبيعة التقنية املتناهية ال�صغر يف اململكة العربية ال�سعودية
رغم أ�ن قدرات اململكة يف التقنية املتناهية
ال�صغر ال زالت حمدودة مقارنة بالدول التي
أ�طلقت مبادرتها للتقنية املتناهية ال�صغر� ،إال
أ�ن اململكة �شهدت يف ا آلونة أالخرية تنامي ًا يف
البحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر
على ال�صعيدين أالكادميي وال�صناعي.

والزالت اجلهود اجلارية يف مراحلها أالوىل ،علم ًا ب أ�نها نتجت عن عمل بادرت به جمموعات بحثية
م�ستقلة �ضمن برامج أ�خرى يف أ�رجاء خمتلفة من اململكة .والزالت هذه اجلهود تفتقر �إىل الهدف
وا إلت�ساق املوحد الذي يكون �سمة وجود خطة وطنية �إ�سرتاتيجية.
ورغم أ�ن هذه اجلهود الزالت بعيدة عن �إيجاد أ�ية قدرات �سعودية ملمو�سة يف هذا ال�سياق� ،إال أ�نها
و�ضعت أ��سا�س ًا لت�شييد قدرات اململكة يف التقنية املتناهية ال�صغر.

أ�وجه الن�شاط البحثي
احلكومة
ت�ست أ�ثر مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف الوقت الراهن بجل قدرات وخربات اململكة
البحثية �إىل جانب اجلامعات التالية:
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
جامعة امللك عبد العزيز.
جامعة امللك �سعود.
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية التي من املقرر أ�ن تفتح أ�بوابها ب�شكل ر�سمي يف عام
2009م.
جامعات أ�خرى ،مثل جامعة امللك خالد ،وجامعة امللك في�صل وجامعة طيبة.
وقد أ�طلقت هذه اجلامعات واملعاهد البحثية حوايل  30م�شروع ًا بحثي ًا يف جمال التقنية املتناهية
ال�صغر .وقد مولت املدينة عدد ًا من امل�شاريع البحثية يف التقنية املتناهية ال�صغر ،منها ما يركز
على �إنتاج اجل�سيمات النانوية ال�سيليكونية ،و�إنتاج أ�نابيب الكربون النانوية ،والطالءالنانوي للعامل
احلافز ،وم�شاريع أ�خرى تتعلق باملواد املركبة.
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طبيعة التقنية املتناهية ال�صغر يف اململكة العربية ال�سعودية
وقد ركزت معظم هذه البحوث على املواد والت�صنيع .ويف حني تتوائم
تطبيقات هذه البحوث يف معظم أالحيان مع االحتياجات ال�صناعية
واالقت�صادية ال�سعودية� ،إال أ�نه بالنظر على �سبيل املثال �إىل ا�ستخدام
املواد النانوية ال�ستخراج الوقود أالحفوري ،اجته بع�ض الباحثني �إىل
تطبيقات أ�خرى يف التقنية املتناهية ال�صغر ،مثل:
الطالء واملواد الهيكلية.
التقنية احليوية.
احلفز أ
والغ�شية.
املج�سات والقيا�سات.
ا إللكرتونيات واملواد املغناطي�سية.
الطاقة والبيئة.
ومن املتوقع أ�ن تتغري مالمح البحث أالكادميي ال�سعودي يف التقنية املتناهية
ال�صغر ب�شكل جذري لدى افتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية
أ�بوابها يف عام 2009م� .إذ تت�ضمن خمططات جامعة امللك عبداهلل للعلوم
والتقنية تكري�س خمترب كامل للبحث يف التقنية املتناهية ال�صغر ،أالمر
الذي من � أش�نه تعزيز عدد امل�شاريع ذات ال�صلة بهذه التقنية املتناهية
اجلارية يف اململكة.
ال�صناعة
�إن القطاع ال�صناعي ال�سعودي مهيي متام ًا لال�ستفادة من البحث يف
التقنية املتناهية ال�صغر ،ال�سيما و أ�ن �شركات مثل أ�رامكو ال�سعودية و�سابك
�سخرت قدر ًا من املوارد إلجراء البحث يف التقنية املتناهية ال�صغر.
وت�شري التقديرات �إىل �إطالق هاتني ال�شركتني ما يزيد عن  20م�شروع ًا
بحثي ًا يف جمال التقنية املتناهية ال�صغر ،أالمر الذي يتطلب وجود أ�كرث
من  20باحث ًا من حملة الدكتوراه امل ؤ�هلني إلجراء هذا النوع من البحث.
وقد مت توجيه البحث ال�صناعي يف اململكة لتطبيق أ�وجه التقنية املتناهية
ال�صغر مبا يعزز عمليات ا�ستخراج الوقود� .إال أ�ن لهذا النوع من البحث
نطاق وا�سع من التطبيقات ،مبا يف ذلك:
التقنية احليوية.
احلفز أ
والغ�شية.
املج�سات والقيا�س.
الطاقة والبيئة.

التعاون الدويل
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
لقد عقدت املدينة عدة �شراكات وبرامج تعاونية للبحث والتطوير مع عدد
من امل ؤ��س�سات العاملية الرائدة مثل:
مركز مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية /أ�ي بي �إم للتميز
البحثي املتخ�ص�ص يف حتلية املياه املاحلة ،واملواد احلافزة للتطبيقات
البرتوكيميائية والطاقة ال�شم�سية.
أ
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية/جامعة �وكالند ،للرتكيز على
تطوير الدايود الباعث لل�ضوء النانوي.
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية� /إم �آي تي (معهد ما�سات�شو�ست�س
للتقنية) /جامعة الفي�صل يف املجاالت التالية:
 املحاكاة النانوية أللقطاب الكهربائية خلاليا الوقود.
 تعزيز ظاهرة النقل با�ستخدام ال�سائل النانوي. نظام الك�شف ال�صوري ال�صوتي ل�صناعة البرتوكيميائيات. ليزر متو�سط أال�شعة حتت احلمراء لتطبيقات احل�سا�سات.مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية/جامعة ميني�سوتا:
 تطوير خاليا الوقود الكهربائي الكيميائي امل�ستخدمة يف ت�صنيعاجل�سيمات النانوية ال�سيليكونية.
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية/جامعة مي�شيغان� ،آن اربور
(قيد املراجعة):
 ا�ستخدام الب�صمة النانوية لتطوير اخلاليا ال�شم�سية غري املتكلفة.مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية /أ�الكادميية الوطنية للعلوم،
رو�سيا البي�ضاء:
	�إنتاج أ�نابيب الكربون النانوية. تطوير و�إنتاج وتركيب جمهر جم�سي ما�سح.اجلامعات واملراكز البحثية
بد أ�ت اجلامعات ال�سعودية باالهتمام بال�شراكات الدولية بهدف تو�سيع
نطاق البحث واخلربة .ومن أالمثلة على هذه ال�شراكات:
أ
	�وفدت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 2005م ثالثة من
أ�ع�ضاء هيئة التدري�س �إىل جامعة �سنغافورة الوطنية للبحث واملبادرة يف
�سبل التعاون البحثي.
يف عام 2007م ،أ�علنت كل من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
ومعهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية عن رغبتهم إلبرام اتفاقية التعاون العلمي يف
البحث العلمي والرتبوي بني ق�سمي الهند�سة امليكانيكية لدى امل ؤ��س�ستني.
أ
	�علنت جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية عن �إبرام �شراكة مع
معهد بومباي للتقنية (و�إن مل تطلق هذه املبادرة ر�سمي ًا بعد) للتعاون يف

أ
ال�سرتاتيجية لربنامج التقنية املتناهية ال�صغر
الولويات إ

21

طبيعة التقنية املتناهية ال�صغر يف اململكة العربية ال�سعودية
البحث يف العديد من املجاالت ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر.
وقعت كل من جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية واجلامعة
أالمريكية يف القاهرة مذكرة تفاهم إلجراء التعاون البحثي وت أ��سي�س
الربامج أالكادميية .كما اتفقتا على التعاون يف العديد من املجاالت
البحثية ،مبا فيها التقنية املتناهية ال�صغر واملواد املتقدمة.
ال�صناعة
أ
أ
تقوم �شركة �رامكو ال�سعودية بالتعاون مع مركز �إيه �ر �سي للتميز البحثي
يف املواد النانوية الوظيفية يف أ��سرتاليا يف متويل م�شروع بحثي ألربع
�سنوات .ويهتم هذا امل�شروع بتطوير املواد احلافزة املالئمة لف�صل وحتويل
الهيدروجني من وقود البرتول ال�سائل الزيتي يف نظام مفاعل غ�شائي.
كما وقعت أ�رامكو ال�سعودية عقد ًا مع �شركة �إنتغران تكنولوجيز (يف
تورونتو بكندا) لتخطيط وتنفيذ برنامج تطوير منتج بعنوان "تطبيق
التقنية املتناهية ال�صغر يف ا إل�صالح الهيكلي ملبادالت احلرارة املتدهورة
يف املوقع" ،للبحث يف جدوى �إ�صالح مبدالت احلرارة التقليدية يف املواقع
يف قطاع البرتول والغاز.

البنية التحتية املتوفرة
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
أ�جنزت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خالل �سعيها ال�ستكمال
البنية التحتية للتقنية املتناهية ال�صغر ما يلي:
ت أ��سي�س وجتهيز معمل املجاهر ا إللكرتونية.
االنتهاء من �إعداد ت�صميم موا�صفات ومتطلبات مرافق الغرفة النقية
يف املركز الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر.
حتديد جميع املعدات الالزمة إلجراء التجارب يف الغرفة النقية.
اجلامعات واملراكز البحثية
أ
توجد بع�ض أالجهزة واملعامل اخلا�صة إلجراء البحاث يف جمال التقنية
املتناهية ال�صغر يف اجلامعات الثالث املذكورة أ�دناه .وقد و�ضعت خطط
لتزويد جامعة رابعة مبخترب متطور ميكن ا�ستخدامه يف البحث يف التقنية
املتناهية ال�صغر:
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
جامعة امللك عبد العزيز.
جامعة امللك �سعود.
�إال �إن هذه أالجهزة واملعامل الزالت غري كافية لدعم املجال البحثي يف
التقنية املتناهية ال�صغر.
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ولعل أالهم من ذلك هو ما ي�شكله االفتقاد للغرف النقية املجهزة ب�شكل
جيد  ،من عائق يعرت�ض �إجراء البحث امل�ستقبلي يف التقنية املتناهية
ال�صغر.
ورغم أ�نه ال توجد يف الوقت الراهن أ�ية غرف نقية كاملة التجهيزات خارج
املركز الوطني لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر ،ف�إن لدى اجلامعات
الثالث املذكورة �آنف ًا بع�ض أ�و كل من املعدات التالية:
املجاهر :املجهر ا إللكرتوين النفاذ ،واملجهر املا�سح ا إللكرتوين،
وجمهر القوة الذرية.
حيود أال�شعة ال�سينية.
معدات املعاجلة :تر�سيب البخار كيميائي ًا.
تو�صيف املعدات :تو�صيف ال�سطح.
املعاجلة الرطبة :الطالء بالكهرباء ،من�صات أالحما�ض.
ال�صناعة
أ
ً
أ
أ
أ�ن� أش�ت كل من �سابك و�شركة �رامكو ال�سعودية بع�ض� من �كرث مرافق
البحث تطور ًا يف ال�شرق أالو�سط ،علم ًا ب أ�ن مراكز �سابك للبحث والتقنية
يف الريا�ض واجلبيل هي أالكرب يف ال�شرق أالو�سط .كما أ�ن لدى �شركة
أ�رامكو ال�سعودية مرفق جمهز ب أ�حدث املعدات مت ا�ستكماله يف عام
2005م .وقد �صممت معدات هذه املرافق لتعزيز البحث يف علوم املواد و
التي تتما�شى مع أ�بحاث التقنية املتناهية ال�صغر .ورغم أ�نه مل يتم حتديد
نوع وكمية هذه املعدات لدى �إعداد هذه اخلطة� ،إال أ�ن هذه املرافق حتتوي
على هذه املعدات على أالقل:
املجهر املا�سح ا إللكرتوين.
حيود أال�شعة ال�سينية.
تو�صيف العمليات :تو�صيف ال�سطح.
املعاجلة الرطبة :الطالء ا إللكرتوين.
وال تت�ضمن مرافق هذه ال�شركات أ�و أ�ي من ال�شركات ال�سعودية غرفة
نقية.

املعرفة والتعليم والتدريب
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
اتخذت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عدد ًا من املبادرات لتدريب
باحثيها ،وغريهم من العاملني يف امل ؤ��س�سات أالكادميية ،وتوعية الر أ�ي
العام بالتقنية املتناهية ال�صغر .ومن تلك اجلهود التي قامت بها:
تنظيم مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ألول حلقة عمل وطنية
عن التقنية املتناهية ال�صغر يف يناير 2006م.

طبيعة التقنية املتناهية ال�صغر يف اململكة العربية ال�سعودية
قدمت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عدد ًا من املنح الكاملة
للدرا�سات العليا لعدد من املهند�سني والعلماء للح�صول على �شهادة
املاج�ستري والدكتوراه يف التقنية املتناهية ال�صغر.
قيام مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بن�شر عددين من جملة
العلوم والتقنية خم�ص�صني عن التقنية املتناهية ال�صغر.
رعاية مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عدد ًا من برامج
التدريب ال�صيفي �سعي ًا منها لتعريف أ�ع�ضاء م ؤ��س�سات التعليم العايل على
أ�وجه ن�شاط البحث يف التقنية املتناهية ال�صغر.
كما أ�حرزت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بع�ض التقدم على
�صعيد التتجري ،مبا يف ذلك:
التو�صل �إىل املرحلة النهائية من التخطيط إلن�شاء حا�ضنة للتقنية
املتناهية ال�صغر.
اقرتاح مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على عدد من ال�شركات
الدولية الرائدة للقيام أ
بالبحاث يف تطوير املنتجات ونقل التقنية.
اجلامعات واملراكز البحثية
أ�جمعت كل من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وجامعة امللك عبد
العزيز وجامعة امللك �سعود على �شبه انعدام التعليم والتدريب املوجه
للتقنية املتناهية ال�صغر يف تلك اجلامعات ،مما يجعل القاعدة املعرفية
النطالق مبادرة �سعودية يف التقنية املتناهية ال�صغر حمدودة جد ًا ،أالمر
الذي ي�شكل حتدي ًا حرج ًا ينبغي مواجهته.
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�إ�سرتاتيجية الربنامج
يعر�ض الق�سم التايل مكونات الربنامج الوطني
للتقنية املتناهية ال�صغر وذلك قبل ا�ستعرا�ض
كيفية تنفيذ مكونات هذا الربنامج.

الر�سالة

يهدف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو) �إىل ت أ�مني مكانة هامة للمملكة يف
املجتمع الدويل للبحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر .ومن � أش�ن هذه اخلطة ،التي ت�ستند
�إىل نهج تعاوين ي�شمل عدة تخ�ص�صات ،أ�ن تعزز التفوق أالكادميي وتوفر أ�حدث املرافق املتقدمة
للبحث والتطوير جلميع قطاعات االقت�صاد ،من م ؤ��س�سات أ�كادميية و�صناعية ،مع الرتكيز على دعم
�إ�سرتاتيجية اململكة االقت�صادية امل�ستقبلية ،ونقل التقنيات من البيئة أالكادميية �إىل ال�صناعة.

الر ؤ�ية

هذا ويهدف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر �إىل �إيجاد برنامج متعدد التخ�ص�صات ي�شمل
جميع الفروع العلمية لتعزيز كفاءة وقدرات اململكة يف أ�وجه التقنية املتناهية ال�صغر لت أ�مني القدرة
التناف�سية للمملكة.
التربير
أ
أ
ميكن للتقنية املتناهية ال�صغر �إحداث ثورة يف العامل .ورغم �ن هذا املجال حديث الوالدة� ،إال �نه
ي�شهد منو ًا مطرد ًا ،مبا يحمله من وعود بتطوير و�سائل و أ�دوات جديدة من � أش�نها خدمة بقية التقنيات
املوجودة ب�شكل غري م�سبوق .ويتم يف الوقت الراهن تطوير و�سائل وتطبيقات للت�صنيع .وقد أ��سرعت
الدول املتقدمة للتحرك �إزاء تنامي أ�همية التقنية املتناهية ال�صغر ،لت�سخر قدر ًا هائ ًال من مواردها
لال�ستفادة الق�صوى من هذه التقنية .وت�صبوا اململكة العربية ال�سعودية �إىل االن�ضمام لهذا التوجه
الدويل.
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كما تقوم اململكة بتن�سيق جهودها على ال�صعيد الوطني لتكون من الدول الراعية لهذه التقنية .وترمي
هذه اخلطة ا إل�سرتاتيجية �إىل �ضمان �إت�ساق جهود احلكومة واملجتمع أالكادميي وال�صناعي وت�سخريه
نحو غاية حمددة يف هذا ال�صدد ،ف�ض ًال عن تقدمي ر ؤ�ية وا�ضحة لكيفية توظيف املوارد وتعظيم
عوائد اال�ستثمار.
كما ينبغي أ�ن يتبنى الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر نهج ًا تعددي ًا ي�شمل عدة تخ�ص�صات
وجماالت ،من � أش�نه تعزيز وتوجيه البحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر ،وتوجيه تطوير البنية
التحتية امل�ساندة ،وتعزيز وتوجيه التعليم يف املجاالت ذات ال�صلة ،وامل�ساعدة على بث املعرفة وعلى
و�ضع أال�س�س لتكوين ال�شركات التجارية التي من � أش�نها تنويع االقت�صاد.

اجلهات ذات العالقة

فيما يلي اجلهات ذات العالقة بالربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر:
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
اجلامعات (الراهنة والتي �سيتم �إن�شا ؤ�ها م�ستقب ًال).
املعاهد البحثية (الراهنة والتي �سيتم �إن�شا ؤ�ها م�ستقب ًال).
مراكز التميز البحثي (الراهنة والتي �سيتم �إن�شا ؤ�ها م�ستقب ًال).
الوزارات وغريها من اجلهات احلكومية.
ال�صناعة املحلية.
�شريحة كبرية من اجلمهور العام.
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ال�سرتاتيجية
مكونات إ

تعزيز البحث أالكادميي
ينبغي تعزيز وتو�سيع نطاق البحث اجلاري يف اململكة يف التقنية املتناهية
ال�صغر لتعظيم مكا�سب التقنية املتناهية ال�صغر.
ونظر ًا ل�سعة هذا املجال و�شموله ملعظم جماالت العلوم� ،سيكون على
الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر الرتكيز على اجلهود الفردية
وجهود الفرق البحثية وتن�سيقها إلحراز التقدم املطلوب.
لذا ينبغي و�ضع �إ�سرتاتيجية تقنية مف�صلة لتعزيز البحث أالكادميي،
مبا يف ذلك تف�صيل كيفية املبادرة مب�شاريع وبرامج التقنية املتناهية
ال�صغر.
ومما ال�شك فيه أ�نه ينبغي �إتاحة قدر من احلرية للباحثني ليتمكنوا من
متابعة اهتمامات وجماالت بحثية واعدة� ،إال أ�ن اختيار امل�شاريع البحثية
التي تتلقى التمويل ينبغي أ�ن ي�ستند �إىل معايري ت�ضمن انتقاء البحوث
الناجحة.ومن هذه املعايري:
جودة وم�ستوى العلوم والتقنية.
التنفيذ.
أالثر.

و�سيكون املركز الوطني لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر و الذي مقره
يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،هو املرفق أال�سا�س للتقنية
املتناهية ال�صغر ،يف بادئ أالمر� ،إذ أ�ن الر ؤ�ية املر�سومة للمركز تت�ضمن
توزيع البنية التحتية ال�سعودية يف اململكة بحيث تتوفر املرافق املتخ�ص�صة
يف خمتلف أ�رجاء اململكة .مما �سيتيح ا�ستفادة جميع اجلهات ذات العالقة
بهذه املرافق ،كما �سيتم توزيع أالجهزة أالخرى يف جمموعات كبرية ،كما
تقت�ضيه احلاجة.
وعموم ًا ،ف�إنه ينبغي توفر أالجهزة الوا�سعة النطاق التي من � أش�ن معظم
املراكز البحثية ا�ستخدامها يف مقر مركزي ،بحيث تتوفر نخبة من
اخلرباء الفنيني القادرين على تقدمي امل�ساعدة جلميع أ�فراد املجتمع
البحثي يف ا�ستخدام معدات مثل :أ�حدث أ�نواع املجهر ا إللكرتوين النفاذ،
والتحليل الطيفي ال�ضوئي ا إللكرتوين أ
بال�شعة ال�سينية ،والنق�ش بال�شعاع
ا إللكرتوين ،والتن�ضيد باحلزمة اجلزيئية ،وتر�سيب البخار كيميائي ًا.
أ�ما املعدات التي هناك حاجة يومية أ�و روتينية �إىل ا�ستخدامها ،فينبغي
أ�ن تكون موزعة على عدة مرافق.

بحيث ت�ضمن حفاظ اململكة على توازن ن�شاطها البحثي .كما ينبغي أ�ن
يو�ضح الربنامج خمتلف أ�نواع الن�شاط البحثي :مثل البحث أال�سا�سي
والبحث التطبيقي ،وبحث الربنامج .9ومن � أش�ن حتقيق التوازن املنا�سب
بني أ�وجه البحث �إيجاد بيئة بحثية حية و�إبتكارية وخ�صبة.
تعزيز البنية التحتية
يتطلب ازدهار البحث يف التقنية املتناهية ال�صغر اال�ستثمار يف البنية
التحتية للمملكة ،لذلك �سي�سعى الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر
�إىل ت أ��سي�س بنية حتتية يف اململكة للبحث والتطوير يف التقنية املتناهية
ال�صغر تكون مركزية وموزعة على ال�صعيد املحلي يف �آن واحد .وتت�ضمن
املرافق واملعامل املقرتح ت أ��سي�سها خدمات تو�صيف واختبار �ستقوم
احلكومة بدعمها ب�شكل كبري ،وذلك لتمكني نفاذ قطاع أالعمال والقطاع
أالكادميي لهذه التقنية ،بغ�ض النظر عن التكلفة الباهظة ور أ��س املال
الكبري الذي تتطلبه �صيانة مثل هذه املرافق.
 9ي�شري «بحث الربنامج» �إىل البحث الذي يوفر أال�سا�س ملجال وا�سع من البحث والعديد من التطبيقات املمكنة ،مثل البحث يف تخليق اجل�سيمات النانوية ،الذي يدعم البحث يف تطوير خاليا �شم�سية عالية الكفاءة
وخاليا الوقود املتدنية التكلفة .ويعد بحث الربنامج بحث ًا تطبيقي ًا مبعنى أ�ن التطبيقات هي التي تقود هذا البحث� ،إال أ�نها وا�سعة النطاق وت�ستدعي �إتخاذ خطوات �إ�ضافية قبل تطويرها.
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ربط البحث با إل�سرتاتيجية ال�صناعية واالقت�صادية
ومن أ�هداف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر �ضمان تركيز
البحث يف التقنية املتناهية ال�صغر على حت�سني االقت�صاد املحلي .وهذا
يتطلب ربطه با إل�سرتاتيجيات ال�صناعية واالقت�صادية ال�سعودية عام ًة.
وفيما يلي القطاعات الرئي�سية التي من املتوقع أ�ن ت�ستفيد من هذه
امل�شاريع:
البرتول والغاز.
أ
أ
	�نظمة الدفاع والمن.
القطاع البرتوكيميائي.
البنية التحتية لالت�صاالت الال�سلكية.
البناء.
التعدين واملواد.
املياه.
ال�صحة.
النقل.
ً
كما مت أ�ي�ضا حتديد عدد من املجاالت الفنية الفردية �ضمن كل جمال من
هذه املجاالت ال�صناعية:
تعزيز حتلية املياه املاحلة (املياه).
احلفز املعزز (القطاع البرتوكيميائي).
مقاومة ال�صد أ� (قطاع البرتول والغاز ،والبرتوكيميائيات ،والدفاع،
واملياه ،والبناء والبنية التحتية ،والتعدين واملعادن).
أ
	�جهزة ال�ضبط النانوية (الدفاع ،املاء ،الطب).
الطاقة املتجددة مثل اخلاليا ال�شم�سية (ال�صناعة ،املياه).
اال�ستخال�ص املعزز للبرتول (البرتول والغاز).
تعزيز �إنتاجية ا آلبار (البرتول والغاز).
التطوير اخلا�ص باحلفر يف أالعماق (البرتول والغاز).
الت�شخي�ص الطبي و�إي�صال الدواء (ال�صحة).
أالجهزة النانوية ا إللكرتونية والفوتونية أ
والنظمة ا إللكرتوميكانيكية
الدقيقة (الدفاع ،املياه ،البرتول ،ال�صناعة ،الطب ،والنقل).
هذا و�سي�ساعد ت أ��سي�س الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر على
ا�ستقطاب املجمعات ال�صناعية اجلديدة واالحتفاظ بها .وت�ستهدف
اململكة ال�صناعات اجلديدة التالية :أالمتتة ال�صناعية ،ومواد البناء،
واملعادن ،أ
والجهزة املنزلية ،والتعبئة والتغليف املرن .ويبني اجلدول
( )10تطبيقات تقنيات النانو اخلا�صة بعدد من هذه ال�صناعات:
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أالمتتة ال�صناعية

مواد البناء

املعادن

أالجهزة املنزلية

املج�سات النانوية
أ
والنظمة
ا إللكرتوميكانيكية
الدقيقة لقيا�س و�ضبط
جتميع املكونات

التقنية املتناهية ال�صغر
يف املواد ا إل�سمنتية :املواد
ا إل�سمنتية ذات ال�صالبة
العالية امل�ستدامة ،تو�صيف
الهيكل النانوي ،ووظائف
جديدة

التو�صيف املعزز للمواد

املواد املركبة النانوية
الطالء النانوي امل�ضاد
للبكترييا أ
للجهزة املنزلية لتعزيز الغالف والتعبئة
احلامية

و�سائل التجميع
والت�صنيع عند مقيا�س
النانو

الطالء املتعدد الوظائف
للوقاية من احلرائق و
املبيدات احليوية ،ولوظائف
التنظيف ا إل�صالح الذاتي

تطوير ال�سبائك لتعزيز
قوتها ومقاومة ال�صد أ�

املواد الذكية النانوية
أ
للجهزة املنزلية

التعبئة والتغليف املرن

الطالء النانوي لتعزيز
ال�شفافية ومقاومة ال�ضباب

مواد املج�سات املطمورة
لتطبيقات أالمن والراحة:
ال�صد أ� ،احلريق ،الرياح،
ال�ضو�ضاء ،واثر الطاقة

املواد النانوية امل�ستخدمة الطالء النانوي الوقائي
إلزالة الروائح من أالجهزة للمواد امل�ضادة للجراثيم
وتر�شيح أال�شعة فوق
املنزلية
البنف�سجية

املواد املركبة النانوية
لبوليمرات البناء،
والعنا�صر البوليمرية
املعززة أاللياف ،والرخام
املتكتل ،قذائف الهاون
البوليمرية

الطالء النانوي أ
لل�سطح
النظيفة

ا إللكرتونيات ذات الغ�شاء
الرقيق لتغليف وتعبئة
املج�سات

التقنية املتناهية ال�صغر
امل�ستخدمة أ
للبنية ذات
الكفاءة يف الطاقة ،اخلاليا
ال�شم�سية ،مواد العزل

املواد النانوية لتعزيز
مقاومة احلرارة

املا�سح ال�ضوئي للتعقب
واال�ست�شفاف

أ
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خطة التعاون الدويل
�سبق أ�ن أ��شرنا �إىل مبادرات التقنية املتناهية ال�صغر التي أ�طلقتها  35دولة .ومما ال�شك فيه أ�ن
هذا احلجم من الن�شاط الدويل يوفر العديد من الفر�ص ألن تتعاون اململكة مع دول أ�خرى ،يف هذا
املناخ العاملي اخل�صب واملواتي للتعاون يف البحث والتطوير .حيث يعد التعاون الدويل �ضرورة للبحث
والتطوير ،ولي�س جمرد فر�صة .ذلك أ�ن من � أش�ن التعاون الدويل أ�ن ي ؤ�دي �إىل بحث أ�كرث تركيز ًا و�إىل
جناح اململكة يف اللحاق بركب الدولة املتقدمة معرفي ًا ب�شكل أ��سرع.
لذا يجب أ�ن تنتهز اململكة هذه الفر�صة للتعاون يف البحث والتطوير ،أالمر الذي ميكن ت�سهيله من
خالل :برامج تبادل الطالب ،ودعم أ�وجه ن�شاط املعايرة الدولية ( أ�و القيا�س بالنماذج الرائدة التي
ميكن ا إلحتذاء بها) ،ورعاية الباحثني ال�سعوديني امل�شاركني يف م ؤ�مترات دولية ،وت�سهيل �إجراءات
�سمات الدخول .ويعد التعاون الدويل هو ال�سمة املميزة ملبادرة الواليات املتحدة الوطنية للتقنية
املتناهية ال�صغر ولربامج ا إلحتاد أالوروبي  FP6و  ، FP7وقد ا�ست�شهد به من قبل هذه املنظمات
باعتباره عن�صر ًا حيوي ًا من عنا�صر جناح هذه املبادرات.
وميكن ت�سليط ال�ضوء على جانب التعاون يف اململكة بالرتكيز على املجاالت الثالثة التالية:
تعزيز قدرة الباحثني على التنقل.
امل�شاركة يف مبادرات التقنية املتناهية ال�صغر الدولية ،مثل برامج ا إلحتاد أالوروبي  FP6و
 ،FP7وهيئات توحيد املقايي�س مثل اللجنة الفنية ألوجه تقنيات النانو  TC229لدى املنظمة العاملية
لتوحيد املقايي�س.
آ
تعاون املعاهد البحثية الواحد مع الخر.
خطة ا إلدارة
�سيتوىل مدير الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر (و�سيكون موظف ًا لدى املركز الوطني لبحوث
التقنيات املتناهية ال�صغر) يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية م� ؤس�ولية �إدارة الربنامج
والتنفيذ العام للخطة اخلا�صة به ،أالمر الذي يت�ضمن تن�سيق أ�وجه ن�شاط اجلامعات وال�صناعة
ومعاهد املدينة واللجنة اال�ست�شارية وامل�ست�شارين الدوليني .و�ست�شرف اللجنة اال�ست�شارية للتقنية
املتناهية ال�صغر ،على تنفيذ اخلطة ،كما �ستحدد وتراجع م ؤ��شرات أالداء وت�شرف على �إت�ساق
املنتجات واال�ستثمارات مع اخلطط .كما تقدم اللجنة تو�صياتها ملدير الربنامج ،وترفع تقريرها
للجنة امل�شرفة على خطة العلوم والتقنية ،امل� ؤس�ولة عن برامج التقنية ا إل�سرتاتيجية.
و�ستقوم اللجنة اال�ست�شارية برعاية درا�سات أ�خرى ذات عالقة باملجاالت اجلديدة النامية يف التقنية
املتناهية ال�صغر وا إل�شراف عليها ،لتكون أ��سا�س ًا لتطوير هذا الربنامج .واملراد لهذه اخلطة أ�ن
تكون وثيقة ديناميكية يتم حتديثها مرة يف العام على أالقل أ�و أ�كرث �إذا اقت�ضت احلاجة .وف�ض ًال
عن مالحظات اللجنة اال�ست�شارية ،فمن املتوقع أ�ن ت�ساهم حلقات العمل املنعقدة مع الباحثني
وامل�ستخدمني والقطاع ال�صناعي واجلهات ذات العالقة ،يف تطور هذه اخلطة ب�شكل م�ستمر وتدعيم
�شبكة البحث واالبتكار يف التقنية املتناهية ال�صغر يف اململكة.
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ال�صحة وال�سالمة أ
والنظمة
باتت أالنظمة الدولية تلعب دور ًا متنامي ًا يف بيئة أالعمال العاملية .والزال تطوير العديد من اللوائح
أ
والنظمة اخلا�صة بالتقنية املتناهية ال�صغر يف أ�وىل مراحله ،أالمر الذي ميلي على اململكة أ�ن ت�سرع
باالن�ضمام �إىل هذه اجلهود الدولية لتتمكن من الت أ�ثري على عملية و�ضع أالنظمة ،ولتكون عالقات
جديدة .لذا من املتوقع أ�ن ت�شارك اململكة يف و�ضع أالنظمة الدولية اخلا�صة بالتقنية املتناهية
ال�صغر ،كما �ستحر�ص على أ�ن تكون البيئة التنظيمية يف اململكة أ�ن�سب ما تكون لقيام ال�صناعة ودعم
امل�ستثمرين أالجانب وت�شجيعهم علي ا إل�ستثمار.
تعزيز التعليم وخطة القوة العاملة
�سيقوم الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر ب�إيجاد �سبل جديدة ال�ستقطاب العاملني امل ؤ�هلني
واالحتفاظ بهم ،وتعزيز التدريب يف القطاع ال�صناعي وزيادة عدد حملة �شهادات الدكتوراه يف
اململكة .وي ؤ�مل أ�ن تن� أش� عن هذه املبادرة برامج تربوية جديدة مثل أ�ق�سام علوم املواد يف اجلامعات.
وهناك العديد من اخلطط لت أ��سي�س برنامج للتقنية املتناهية ال�صغر للدرا�سات اجلامعية ،و�إيجاد
من�صب بحثي للدرا�سات العليا ،كما هو احلال يف الدول املتقدمة علمي ًا.
كما أ�ن من � أش�ن هذه املبادرة تعزيز الوعي العام باملوا�ضيع التقنية التي هي مو�ضع النقا�ش والبحث
يف الدول أالخرى .ذلك أ�ن امل�شاركة يف االكت�شافات املثرية التي ت�ضمرها التقنية املتناهية ال�صغر
من حول العامل �ستحمل أ�بناء اململكة على اخلو�ض يف هذا املجال ،ف�ض ًال عن تعزيز مكانة العلم
و أ�هميته يف مفاهيم الثقافة ال�سعودية .هذا ومن املتوقع أ�ن تنجح هذه املبادرة يف تثقيف املجتمع
ال�سعودي املحلي ،وخلق ثقافة العلوم والتقنية يف اململكة ،وم�ساعدة ال�شعب ال�سعودي على تقدير
البحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر وتتجريها .وت أ�تي أ�همية هذا أالمر يف أ�نه �سي�ساعد على
�إن�شاء جيل جديد من العلماء ال�سعوديني وح�شد الدعم ال�شعبي للعلوم والتقنية.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن امل ؤ��شرات التقليدية على جناح النظام التعليمي ،مثل عدد خريجي العلوم
للحاطة بنتائج هذه املبادرة .لذا ينبغي �إيجاد مقايي�س
والهند�سة يف اجلامعات املحلية ،ال تكفي إ
أ�خرى وربطها ب�إ�سرتاتيجية أ�و�سع و أ�كرث�شمو ًال� .إال أ�نه ينبغي و�ضع �إ�سرتاتيجية مف�صلة قبل حتديد
مثل هذه املقايي�س .وينبغي أ�ن تت�ضمن مثل هذه ا إل�سرتاتيجية على �سبيل املثال :املحافل الرتبوية
العامة يف العلوم وال�صناعة ،وحمافل التوعية ،وبرامج التوعية املدر�سية ،ومبادرات مثل �إ�صدار
املن�شورات التي ت�شرح التقنية املتناهية ال�صغر للر أ�ي العام .وميكن ربط مقايي�س جديدة بنجاح
أ�وجه ن�شاط التوا�صل مع العامة ب� أش�ن التقنية املتناهية ال�صغر.
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خطة التتجري
�إن الهدف النهائي من البحث والتطوير يف التقنية املتناهية ال�صغر هو
زيادة حجم ودخل أالعمال يف اململكة .أ�ما الهدف التجاري املبا�شر فهو
ان�شاء ال�شركات اجلديدة ومن ثم ت أ��سي�س ال�صناعات اجلديدة للتقنيات
العالية لتنويع االقت�صاد الراهن القائم على البرتول والغاز وال�صناعة
القائمة على التبادل التجاري.
ولتعظيم مكا�سب الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر ،ينبغي
و�ضع �سيا�سة للنقل الفعال والن�شط للتقنية وتتجريها .وي ؤ�مل أ�ن ينجح
ت أ��سي�س الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر يف ا�ستقطاب ال�صناعة
ور أ��س املال عايل املخاطر لال�ستثمار .ومن العوامل الرئي�سة لتحقيق ذلك
ت�شجيع براءات االخرتاع.

النتيجة املتوقعة

من املتوقع أ�ن ي ؤ�دي �إطالق الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر
�إىل تنمية املعرفة العلمية ،أ
والبحاث املن�شورة ،و�إيجاد براءات االخرتاع
وزيادة الوظائف يف العديد من جماالت العلوم والتقنية املتناهية ال�صغر.
من املتوقع أ�ن تنتهي البنية التحتية للعلوم والتقنية خالل خم�س �سنوات
من ا آلن .ويتوقع أ�ن تكون هناك حاجة حلوايل  1800مهند�س وعامل
وخبري تقني �إ�ضايف للعمل على امل�شاريع ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية
ال�صغر يف اململكة .ومن املتوقع بحلول عام 2012م� ،إجناز حوايل 200
م�شروع بحثي ذي �صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر ،و�إطالق  75م�شروع ًا
�آخر خالل هذا العام.
وبحلول عام 2012م� ،ستكون العديد من امل�شاريع التي انطلقت يف عامي
 2007و 2008م على و�شك بلوغ مرحلة التطوير التجاري ( أ�و قد بلغتها
بالفعل) ،حيث ميكن ا�ستخدامها مل�ساندة ال�صناعات املحلية ،مثل البرتول
والغاز ،والطاقة ،والرعاية ال�صحية ،والدفاع وال�صناعات املحلية .كما
�ست�ساعد هذه التقنيات على ا�ستقطاب ال�صناعات اجلديدة و�إطالقها.
ولن ي�ساهم هذا التحول يف دعم ال�صناعة املحلية وتنويع االقت�صاد
فح�سب ،بل �إنه �سي�ساعد أ�ي�ض ًا على تغيري الظروف االجتماعية يف اململكة،
واالرتقاء بالبالد نحو اقت�صاد قائم على املعرفة ،وتغذية طموح ريادة
أالعمال .كما �سيتيح تطوير املوارد واملهارات القيادية ،ونقل التقنية
والبحث ،وتطوير القوة العاملة ،وتنمية أالعمال ،وتعزيز أالمن الوطني،
وحت�سني م�ستوى املعي�شة.
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خطة التنفيذ
يعر�ض الق�سم التايل عملية تنفيذ ا إل�سرتاتيجية
التي �سبق ا�ستعرا�ضها ،بدء ًا باقرتاح أ�ولويات
وموا�ضيع البحث يف التقنية املتناهية ال�صغر،
ومن ثم مناق�شة ق�ضايا التنفيذ الرئي�سية.

أ
الولويات البحثية وامل�شاريع

نظر ًا لندرة اخلربة ال�سعودية الراهنة يف التقنية املتناهية ال�صغر ،ف�إن من أالهمية مبكان الرتكيز
على تطوير اخلربات املختلفة وذلك لدعم توجهات البحث ذات العالقة بهذه التقنية .كما أ�نه من
ال�ضروري الرتكيز على فهم أ��سا�سيات علوم املواد والت�صنيع قبل �إطالق أ�ي ن�شاط بحثي جاد يف
التقنية املتناهية ال�صغر.
وت أ�تي املجاالت املعرو�ضة يف هذا الق�سم يف ثالث جمموعات:
أ� .الهيكل الكمي أ
والجهزة املتناهية ال�صغر.
ب .ت�صنيع وتو�صيف املواد املتناهية ال�صغر.
ج .النمذجة احل�سابية والتحليل النظري للمنظومات املتناهية ال�صغر.
و�سيتم اختيار م�شاريع بحثية حمددة �ضمن كل جمال مبا يتيح للمملكة تطوير القدرات أال�سا�سية
الالزمة إلجراء البحث املوجه لتحقيق أالهداف.
وتتفق القائمة املقرتحة من املوا�ضيع البحثية مع احلاجة لت أ��سي�س القدرات املبدئية ومع ا إلقرار ب أ�ن
م�ستقبل التقنية املتناهية ال�صغر لي�س يف ت�صنيع أ�جهزة نانوية أ�و �إيجاد �شركات للمواد النانوية،
و�إمنا يف ابتكار التقنيات التي ب�إمكانها م�ساندة ال�صناعة على ال�صعيدين املحلي والدويل.
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خطة التنفيذ
أ�ولويات البحث والتطوير
املجاالت البحثية املقرتحة للتقنية املتناهية ال�صغر ذات أالولوية:
أ� -الهيكل الكمي أ
والجهزة املتناهية ال�صغر
النظم ا إللكرتوميكانيكية الدقيقة:
 املج�سات. املحركات. نظم الرتدد الال�سلكي ا إللكرتوميكانيكية الدقيقة.أ
	�جهزة التقنية احليوية املتناهية ال�صغر:
	�إي�صال الدواء. الت�صوير. أ	�جهزة النظم ا إللكرتوميكانيكية الدقيقة احليوية.
أ
	�جهزة النانو ال�ضوئية:
 الليزر والكوا�شف. ال�صمام الثنائي الباعث لل�ضوء. الب�صريات املتكاملة. املكونات الب�صرية. املج�سات الب�صرية. اخلاليا ال�شم�سية واخلاليا الكهرو�ضوئية. البلوريات ال�ضوئية.أ
	�جهزة النانو ا إللكرتونية:
	�إلكرتونيات النقل بالدوران ال�سريع. الدوائر املتكاملة لتطبيقات حمددة. املعاجلة والت�صنيع النانوي. املج�سات النانوية. توظيف أالنابيب النانوية ،أوال�سالك النانوية ،واجل�سيمات النانوية.
الهيكل الكمي:
 أ	�جهزة الك�شف والليزر �شبه املو�صل.
 -أالجهزة الكمية.

الوقاية من ا إل�شعاع.
الرت�شيح أ
بالغ�شية املتناهية ال�صغر .
املواد املركبة.
العزل احلراري.
أالنابيب املتناهية ال�صغر أ
وال�سالك املتناهية ال�صغر.
والنابيب أ
تطوير املواد با�ستخدام اجلزيئات أ
وال�سالك املتناهية
ال�صغر.
اجلزيئات املتناهية ال�صغر والنقاط الكمية.
أالقم�شة املقاومة للنار واملاء.
املواد الال�صقة.
ح�صاد الطاقة.
تخزين الطاقة.
خاليا الوقود.
البطاريات عالية أالداء.
الت�شحيم.
تنقية ،حتلية وتطهري املياه.
مراقبة جودة املياه.
ج -النمذجة احل�سابية والتحليل النظري للمنظومات املتناهية ال�صغر
منذجة املواد اجلديدة والهياكل النانوية.
منذجة أالجهزة النانوية.
وتو�ضح أال�شكال (من � 4إىل  )6جماالت البحث ذات أالولوية يف التقنية
املتناهية ال�صغر ،واجلدول الزمني اخلا�ص بكل فئة.

ب -ت�صنيع وتوليف املواد املتناهية ال�صغر
املواد املحفزة املتناهية ال�صغر.
املواد امل�ضافة للوقود.
ا�ستخراج الوقود.
أالغ�شية الرقيقة والطالءات .
امل�ضادة لل�صد أ�.
التنظيف الذاتي.
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خطة التنفيذ
 اجلداول الزمنية و أ�ولويات البحث يف أالجهزة النانوية والهيكل الكمي:4 ال�شكل
Program

Research Topics

Priority

2009

2010

2011

2012

2013

MEMS
MEMS Based Sensors

High

MEMS Based Actuators

High

RF MEMS

High

Nano-Bio
Drug Delivery

Meduim

Imaging

High

Bio MEMS Devices

High

Nana Devices & Qauntum Structure

Nano-Photoincs
Laser & Detection

High

LEDs

Meduim

Integrated Optics

Meduim

Optical Components

Low

Optical Sensors

High

Photovoltaic & Solar Cells

High

Photonic Crystal

Low

Nano-Electronics
Spintronics

Meduim

Application-Specific ICs

Meduim

Nano-Fabrication & Processing

High

Displays

Low

Nano-Sensors

High

Funtionalization of NTs & NWs

High

Quantum Structure
Qauntum Devices

Low

Semiconductor Laser

High
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خطة التنفيذ
 اجلداول الزمنية و أ�ولويات البحث يف جمال ت�صنيع وتو�صيف املواد النانوية:5 ال�شكل

Material & Synthesis

Program

35

Research Topics

Priority

Nanocatalyst

High

Fuel Additives

High

Fuel Extraction

Meduim

Thin files & Coating

Meduim

Anti-corrosion

High

Self Cleaning

Low

Radiation Protection

Meduim

Nanofiltration

High

Composite Material

Meduim

Thermal Insulation

Meduim

Nanotubes (NT) & Nanowires (NW)

Meduim

Nanoparticles (NP) & Quantum Dots

Meduim

Material Enchancement NP, NW or NT

High

Textile: Fire/Water Resist

Low

Adhesive

Meduim

Energy Harvesting

Meduim

Energy Storage

Meduim

Fuel Cells

Meduim

High performance Batteries

Meduim

Lubrication

High

Water Purif, Desalen & Decont

High

Water Quality monitoring

High
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2009

20010

2011

2012

2013

خطة التنفيذ
ال�شكل  :6اجلداول الزمنية و أ�ولويات البحث يف النمذجة واحلو�سبة

Meduim

Nano-Devices Modeling

Meduim

New Material & Nano-Structure Modeling

Computation
& Modeling

2013

2012

2011

2010

2009

Priority

Research Topics

Program

معامل امل�شاريع وخطوطها الزمنية
تت�ضمن كل من امل�شاريع املقرتحة ق�سط ًا كبري ًا من البحث والتطوير.
وينبغي مراجعة كل من هذه املوا�ضيع ب�شكل دقيق قبل �إقرار �إ�سرتاتيجية
فنية .ويقرتح لكل جمال تقني تق�سيم امل�شروع �إىل  30:40:30للبحث
أ
"ال�سا�سي :الربنامج :التطبيقي" امل�ستهدف.
و�سيتم و�ضع اجلداول الزمنية ومعامل امل�شروع املحددة �ضمن خطط
امل�شروع التف�صيلية .وينبغي يف الوقت الراهن تقومي التوازن ال�سليم بني
البحث التطبيقي أ
وال�سا�سي لكل برنامج� ،إذ أ�نه �سيكون هناك م�شاريع
مكر�سة للبحث أال�سا�سي ،مثل التي تتناول الفهم أال�سا�سي للخ�صائ�ص
الكهربائية واملغناطي�سية على �سبيل املثال ،كما �سيكون هناك م�شاريع
للبحث التطبيقي .كما يجب حتقيق التوازن ال�سليم بني البحث أال�سا�سي
وبحث الربنامج والبحث التطبيقي خالل كل م�شروع من امل�شاريع.
أ�ي�ض ًا �ستكون هناك املعدات لدى التخطيط املف�صل للم�شروع.
كما أ�ن من أالهمية مبكان بدء كل م�شروع بعدد من اخلرباء املخت�صني يف
املجال التقني ،ليتم بعد ذلك تعيني أ�ع�ضاء �إ�ضافيني ذوي ا إلطالع على
أ��سا�سيات التقنية املتناهية ال�صغر لالن�ضمام لفريق العمل وتلقي التدريب
املنا�سب يف مقر العمل.
هذا وميكن البدء بعقد حلقات العمل وامل ؤ�مترات الرامية �إىل توعية القطاع
ال�صناعي بقيمة و�إمكانيات البحث يف التقنية املتناهية ال�صغر لدى
تعيني خرباء التقنية املتناهية ال�صغر للمبا�شرة بامل�شاريع أالولية ،نظر ًا
إلمكانيات ه ؤ�الء اخلرباء التي متكنهم من �إطالع اجلهات ذات ال�صلة
بتطورات التقنية املتناهية ال�صغر و�إثارة االهتمام العام و االنخراط يف
هذا املجال.
و�سيقوم مدير الربنامج التقني بتويل كل من املوا�ضيع البحثية املذكورة
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�آنف ًا ،بحيث تندرج عدة م�شاريع �ضمن كل برنامج حتت �إ�شراف الباحث
الرئي�س .وينبغي أ�ن يكون أالخري متمر�س ًا يف جمال التقنية ،حا�ص ًال
على درجة الدكتوراه و�صاحب خربة وا�سعة يف �إجراء امل�شاريع البحثية.
و�سيعمل كل من مدراء الربامج التقنية مع الباحثني الرئي�سيني على و�ضع
خطة الربنامج� ،إ�ضافة �إىل خطط امل�شاريع الفردية.

خطة التنفيذ

م�شاريع البنية التحتية

�سيقوم الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر بت أ��سي�س بنية حتتية
للبحث والتطوير مزودة ب أ�حدث املعدات أ
والجهزة املتوفرة على م�ستوى
العامل .مبا يف ذلك �إن�شاء الغرف النقية وجتهيزها أ
بالجهزة واملعدات
املختلفة (ملحق ب).
وف�ض ًال عن احلاجة لتخ�صي�ص قدر هائل من الوقت واملال لهذه املبادرة،
ينبغي جتنب عرقلة امل�شاريع بالعوائق البريوقراطية� ،إذ يجب أ�ن يدرك
رعاة امل�شاريع مدى حاجة مثل هذه املرافق �إىل �صيانة متخ�ص�صة ،ف�ض ًال
عن مبالغ إلن�شاء امل�شاريع واملرافق يف املراحل أالوىل .وهذا يتطلب قدر ًا
كبري ًا من االلتزامات املالية ال�سنوية.
املرافق واملعدات
�سيحتاج الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر �إىل املرافق واملعدات
التالية:
أ
خطة للم�شرتيات احلكومية قائمة على امل�شاريع يتم توزيعها يف �نحاء
اململكة على اجلامعات واملراكز البحثية �إ�ستناد ًا �إىل متطلبات هذه
امل�شاريع
وجود معدات رئي�سة يف مرفق مركزي ح�سب ما تقت�ضيه احلاجة.
ويتوقع بحلول عام 2010م أ�ن يكون هناك حوايل أ�لفا خبري تقني متخ�ص�ص
يعمل يف م�شاريع ذات �صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر يف خمتلف أ�رجاء
اململكة� .إال أ�ن البنية التحتية الالزمة لتحقيق هذه الر ؤ�ية هائلة ،فعلى
�سبيل املثال ،ينبغي توفر جمهر ما�سح �إلكرتوين واحد لكل  100-50باحث
يف املرفق الواحد .من هنا يت�ضح أ�ن  2000باحث �سيتطلبون حوايل 30
جمهر ًا ما�سح ًا �إلكرتوني ًا.
كما ين�صح بتوفر جمهر القوة الذرية لكل  200باحث ،وجمهر �إلكرتوين
نفاذ ،وجهاز حليود أال�شعة ال�سينية ،وجهاز التحليل الطيفي ال�ضوئي
ا إللكرتوين أ
بال�شعة ال�سينية لكل  500باحث ،وهي معدات باهظة الثمن.
�إال أ�ن توفري أ�ف�ضل و أ�حدث املعدات التقنية يعد من أال�ساليب اجليدة
ال�ستقطاب املتخ�ص�صني املتمر�سني� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي توفر كل من
جهاز حتليل مقيا�س الثقل النوعي احلراري ،وجهاز لتحليل الديناميكا
امليكانيكية ،وحمول فورييه لتحليل الطيف حتت أالحمر لكل  200باحث،
ف�ض ًال عن جهاز واحد للرنني املغناطي�سي النووي لكل  500باحث.
كما جتدر ا إل�شارة هنا �إىل كون عدد من هذه املعدات ذات ح�سا�سية عالية
�إزاء الرتددات و /أ�و التداخل ا إللكرتومغناطي�سي .لذا ينبغي توخي احلذر

وت�شييد مبنى حم�صن من هذه العوامل .وين�صح با�ست�شارة املخت�صني
(من مزودي املعدات) ب� أش�ن مكان و�ضع مثل هذه املعدات.
هذا وينبغي و�ضع �إ�سرتاتيجية تقنية مف�صلة ت�سلط ال�ضوء على جماالت
التقنية املتناهية ال�صغر ،وتق�سيمها �إىل جمموعات ح�سب القدرة ،بحيث
يتم بعد ذلك توزيع املوارد الب�شرية وفق ًا لتخ�ص�صها على هذه املجاالت.
وينبغي و�ضع خطط لتعيني اخلربات ومع ت أ�مني اخلربات البديلة مل�ساندة
قادة امل�شاريع يف املجاالت التي تتطلب قدرات حيوية.
كما ينبغي أ�ي�ض ًا و�ضع خطة مبينة للمعامل واملعدات ،بالتوازي مع تطوير
خطط امل�شروع التقنية لتت�ضمن اقتناء املعدات وال�سكن والعمليات
وا إلدارة و احلجز والتدريب .و�ستتطلب مثل هذه اخلطة املف�صلة �إ�شراك
املتخ�ص�صني يف ت�شغيل معدات التقنية املتناهية ال�صغر و�إدارة املرافق.
�إدارة املعامل وال�صيانة
يجب أ�ن يكون خرباء التقنية القائمني على �إدارة معامل التقنية املتناهية
ال�صغر متمر�سني يف ا�ستخدام هذه املعدات ،ومدربني على أ�على م�ستوى،
بحيث يتم تكليف م�ست�شارين ذوي خربة يف �إجراء ال�صيانة الدورية لهذه
املعدات .وافتقاد اململكة ملثل هذه الكوادر من � أش�نه أ�ن يزيد من تكلفة
ال�صيانة .وينبغي �إدراج نفقات ال�صيانة �ضمن ميزانية ت�شغيل معامل
التقنية املتناهية ال�صغر على أ��سا�س �سنوي.
من جهة أ�خرى ،ف�إن معامل التقنية املتناهية ال�صغر تتطلب اال�ستثمار
يف �سلع ا�ستهالكية مثل الذهب امل�ستخدم للتبخري واملجاهر ،والرقائق
اخلا�صة امل�ستخدمة للت�صنيع النانوي .لذا ينبغي التح�سب منذ البداية
للتكلفة العالية اخلا�صة بت�شغيل مثل هذه املرافق ،ف�ض ًال عن نفقات
الت أ��سي�س.
و إلدارة املعامل ،يقرتح و�ضع نظام �إدارة وحجز �إلكرتوين للمعدات ،بحيث
يتاح للباحثني التعرف على توفر املعدات وحجزها لال�ستخدام على أ�ن
يكونوا من امل�ستخدمني املخولني با�ستخدامها .كما أ�ن من � أش�ن مثل هذا
النظام جدولة التذكري ب�صيانة ومعايرة املعدات ب�شكل منتظم ،ف�ض ًال عن
أ�نه ي�سمح ب�إح�صاء ا�ستخدام املعدات.
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خطة التنفيذ

م�شاريع التعاون الدويل

�سبق أ�ن أ��شرنا �إىل �ضرورة التعاون الدويل لنجاح الربنامج الوطني للتقنية
املتناهية ال�صغر ،وذلك على عدة أ��صعدة ،بدء ًا بتبادل الباحثني وانتها ًء
باملعايري الدولية .وفيما يلي بع�ض أال�ساليب املقرتحة لتحقيق ذلك:
قيام املعاهد واملراكز البحثية الرائدة يف اململكة ويف خمتلف أ�رجاء
العامل بتبادل طالب درجة الدكتوراه والباحثني من حملة الدكتوراه.
و�ضع برنامج للتعاون البحثي ،و�إيجاد عدد من املنا�صب بهدف ت�شجيع
الباحثني من خمتلف اجلامعات ا إلقليمية (مثل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،أ
والردن ،وم�صر �إلخ )...على التعاون مع الربنامج الوطني
للتقنية املتناهية ال�صغر ،و االن�ضمام �إليه الحق ًا.
امل�شاركة يف برامج البحث اخلارجي املمولة من قبل املفو�ضية
أالوروبية ،مثل �إطار عمل  ،7الذي يتيح وي�شجع م�شاركة الدول من خارج
ا إلحتاد أالوروبي.

ال�سالمة النانوية والتنظيم

�إن من أ�هداف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر و�ضع معايري
ال�سالمة التي تتوافق مع املقايي�س الدولية ،ذلك أ�ن ثمة قلق دويل ب� أش�ن
املخاطر على ال�سالمة وال�صحة مرتبطة ب�إنتاج وا�ستخدام مثل هذه املواد.
�إال أ�ن املعايري الدولية يف هذا ال�صدد ال زالت قيد التعديل.

ويف هذا ال�سياق ،جند أ�ن الوكاالت التنظيمية ومنظمات املقايي�س الدولية
والوطنية ،مثل وكالة حماية البيئة أالمريكية ،واملعهد الوطني لل�صحة
وال�سالمة املهنية يف الواليات املتحدة ،واملعهد الوطني أالمريكي للمعايري،
ومعهد املعايري الربيطاين ،وجمعية هند�سة و�صناعة عمليات امل�ساحيق يف
اليابان ،واملعهد أالملاين للمقايي�س ،ومنظمة املقايي�س أالوروبية ،املنظمة
الدولية لتوحيد املقايي�س ،تعمل جميعها على و�ضع نهج موحد لتوحيد
املقايي�س .كما أ�ن هناك عدد من املنظمات الدولية التي تعني بقيا�س املواد
النانوية وتقدير التعر�ض لبع�ض أالنواع منها أ�و البالغة الدقة الهوائية.
ومن املنظمات الدولية العاملة يف الوقت الراهن على و�ضع املقايي�س
اخلا�صة بالتقنية املتناهية ال�صغر:
اجلمعية أالمريكية الدولية الختبار املواد.
املنظمة الدولية لتوحيد املقايي�س.
ورغم أ�ن هذه املنظمات مل ت�ضع بعد مقايي�س نهائية يف هذا ال�سياق� ،إال
أ�نها ت�سعى �سعي ًا حثيث ًا لتحقيق ذلك ،وتبحث هاتان املنظمتان عن �شركاء
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دوليني من �شركات ودول.
لذلك ينبغي للربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر أ�ن يتعاون مع �إحدى
هاتني املنظمتني أ�و كليهما لتبني تو�صياتهما النهائية ،ولتعزيز التعاون
الدويل و�إثبات وجود اململكة كدولة تقوم با�ستك�شاف التقنية املتناهية
ال�صغر ب أ��سلوب يراعي حقوق البيئة .كما أ�ن اتباع االعتبارات التي ت�ضعها
مثل هذه املنظمات املرموقة من � أش�نه اعتماد املنتجات ال�سعودية امل�صنعة
بالتقنية املتناهية ال�صغر كمنتجات �آمنة ت�صلح للت�صدير الدويل.
وف�ض ًال عن العمل �إىل جانب هذه املنظمات ،ينبغي أ�ن يعكف الربنامج
الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر على و�ضع خطة مف�صلة لل�صحة وال�سالمة
والبيئة ،والتدريب على هذه الق�ضايا ا�ستنادا �إىل أ�حدث املعلومات.

التقنية املتناهية ال�صغر والتعليم

ي�سعى الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر �إىل تعزيز الرتبية
والتعليم من خالل تعليم التقنية املتناهية ال�صغر .و�سيتم �إعداد وتدريب
عدد كبري من ال�سعوديني يف هذا املجال املتنامي ليكونوا م ؤ�هلني للعمل
على م�شاريع التقنية املتناهية ال�صغر .ولتعزيز التدريب يف هذا املجال،
�ستتبنى اخلطة الوطنية ا إل�سرتاتيجية للتقنية املتناهية ال�صغر أالهداف
التالية:
	�إعداد الدورات التعليمية وبرامج الت أ�هيل يف التقنية املتناهية ال�صغر
يف اجلامعات الرئي�سية.
ت�شجيع طالب الدرا�سات العليا وتقدمي الدعم الكامل لهم.
توفري املنح للطالب ال�ساعني لدرا�سة التقنية املتناهية ال�صغر خارج
اململكة.
	�إبرام ال�شراكات مع الربامج الرتبوية القائمة لتحقيق الفوائد
امل�شرتكة.
أ
و�ضع الربامج لتعريف الطالب من خمتلف العمار على التقنية
املتناهية ال�صغر.
و�ضع برامج التوعية العامة بالتقنية املتناهية ال�صغر.
كما ينبغي اتباع اخلطوات التالية لتح�سني م�ستوى القوى العاملة:
تقدمي احلوافز املالية للعاملني يف جمال التقنية املتناهية ال�صغرخالل
العقد القادم من الزمن على أالقل ،ال�سيما و أ�ن اململكة يف أ�م�س احلاجة
لهذه اخلربات لبلوغ امل�ستوى العاملي من التقنية ،و�إن كانت هذه املبادرة
التقنية لن تدر املكا�سب التجارية املالية املرجوة قبل عقد من ا آلن.

خطة التنفيذ
	�إيجاد وظائف خارج ا إلطار أالكادميي ،وذلك إلدراك كون التقنية
املتناهية ال�صغر لي�ست جمرد جمال أ�كادميي ،هذا باال�ضافة إلثارة
اهتمام ال�صناعة ب أ�هداف امل�شاريع البحثية.
تعزيز ال�شراكات بني القطاع ال�صناعي ،وم�صادر التعليم والتدريب،
ونظام القوى العاملة ذات التمويل احلكومي .ذلك أ�نه يرجح أ�ن ترتدد
اجلهات ال�صناعية قبل اال�ستعانة بخبري ذي مرتبات عالية يف التقنية
املتناهية ال�صغر أ�و اخلو�ض يف التدريب ،مبعنى أ�نه يجب تقدمي احلوافز
لت�شجيعهم على ذلك مبجرد انطالق هذا الربنامج كما أ�ن �إدراك القطاع
ال�صناعي للمكا�سب احلقيقية الكامنة يف هذا املجال ،تبطل احلاجة
خلطط التحفيز هذه.
توفري التدريب العملي لطالب الدرا�سات العليا يف اجلامعات
وامل ؤ��س�سات احلكومية .ذلك أ�ن ثمة هوة بني خربة اجلامعات يف التقنية
املتناهية ال�صغر ،وبني امل�شاريع العملية التي يتطلبها القطاع ال�صناعي،
ومن � أش�ن هذه املبادرة تخريج املتخ�ص�صني أالكرثكفاءة وقدرة على
مبا�شرة هذا النوع من العمل.
أ
ً
دعم تطوير برامج تدريب الفنيني ،نظرا لهمية توفر الفنيني املتعلمني
واملدربني لتحقيق مطامح اململكة يف التقنية املتناهية ال�صغر .وقد �سبقت
ا إل�شارة �إىل مدى تعقيد عملية �صيانة وت�شغيل املعدات والغرف النقية ،وما
يتطلبه ذلك من كوادر م ؤ�هلة.
ونظر ًا لكون التقنية املتناهية ال�صغر جما ًال تقني ًا نامي ًا ،ف�إن تطوير هذه
املهارات يتطلب دعم ًا حكومي ًا م�ستدام ًا .ومن � أش�ن بنية حتتية م�ساندة
للرتبية والتعليم تعزيز التعليم والتدريب يف هذا املجال ،وتوفري مراكز
التميز البحثي املوزعة جغرافي ًا مع وجود معمل مركزي يف املدينة.
وينبغي توظيف املعرفة التي يتم تطويرها يف جامعات ومراكز أ�بحاث
و�صناعات اململكة يف التقنية املتناهية ال�صغر إل�صدار وتوزيع ن�شرة نانو
ب�شكل �شهري أ�و ف�صلي.
وف�ض ًال عن املبادرات التي �سبق ذكرها ،يجب و�ضع مبادرة وا�سعة النطاق
ب�إ�شراف اجلهات ذات ال�صلة يف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية
ال�صغر إل�شراك طالب املدار�س يف �سل�سلة من العرو�ض الق�صرية الرتبوية
يف املدار�س .ورغم أ�ن املدينة بد أ�ت بالفعل بالتخطيط ملبادرات يف هذا
ال�سياق� ،إال أ�نه ينبغي للجهات ذات ال�صلة أ�ن تخو�ض يف مثل هذه الربامج
الرتبوية .وي ؤ�مل الحق ًا أ�ن تدخل التقنية املتناهية ال�صغر يف املناهج
الدرا�سية الوطنية.
ً
كما أ�ن ثمة جهود لتطوير خطط إلعداد دورات تدريبية خ�صي�صا لقطاع
ال�صناعة بحيث تكون متوفرة بحلول منت�صف عام 2009م .ويقع على

عاتق جميع اجلهات ذات ال�صلة تو�سيع نطاق هذه الدورات وتد�شينها.

م�شاريع تدريب وا�ستقطاب القوى العاملة واالحتفاظ بها

ذكرنا �سابق ًا أ�ن ق�ضية ا�ستخدام الكوادر امل ؤ�هلة واالحتفاظ بها برزت
�ضمن الق�ضايا أالكرث �إحلاح ًا يف اجتماعات وحلقات العمل اخلا�صة
بالتقنية املتناهية ال�صغر .ونظر ًا لندرة الكوادر امل ؤ�هلة يف هذا املجال
يف اململكة ،ف�إن الربنامج �سيعتمد على ا�ستقدام املخت�صني ،أالمر الذي
يتوقف عليه جناح الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر.
وثمة خوف من أ�ن يكون طالب اجلامعات املحلية غري م�ستعدين يف الوقت
الراهن للعمل على هذا امل�ستوى من التقنية احلديثة .وقد أ��شارت اخلطة
ا إل�سرتاتيجية الوطنية للتقنية املتناهية ال�صغر �إىل احلاجة للكوادر
املتخ�ص�صة للعمل مع هذه التقنية واملعدات.
وال �شك يف أ�ن وجود مرافق ومعامل عالية التقنية ،وتوفر قدر عظيم من
اال�ستثمار يف العلوم والهند�سة �سيمكن أ�برز العلماء أالجانب من تكوين
فرق عمل كبرية واقتناء املعدات وال�سلع اال�ستهالكية ،أالمر الذي من
� أش�نه جذب مثل هذه اخلربات للعمل يف اململكة .وقد ي�شكل هذا العامل
الطريق أالمثل للح�صول على املهارات أالجنبية ،و�إن كان يتطلب قدر ًا
هائ ًال من اال�ستثمار يف الرواتب واملرافق والبنية التحتية.

متطلبات املوارد الب�شرية

ميكن تق�سيم الوظائف املحددة الالزمة للربنامج الوطني للتقنية املتناهية
ال�صغر �إىل عدة فئات:
الرئي�س التقني :عامل أ�و عاملان من ذوي اخلربة لتوجيه الربنامج من
الناحية التقنية .و�سيكون عليهما التعاون مع اجلهات ذات ال�صلة لتحديد
توجه الربنامج ومراجعة امل�شاريع املقرتحة.
مدراء برنامج التقنية :وهم مبقام أال�ساتذة اجلامعيني لدى املدينة �وأ
اجلامعة ،وينبغي أ�ن يكونوا متمر�سني يف التقنية التي يعملون عليها ف�ض ًال
عن م ؤ�هالتهم العالية يف ا إلدارة والتوا�صل .ويتوقع أ�ن يكون معظمهم يف
بادئ أالمر من امل�ستقدمني.
الباحثون الرئي�سيون :ينبغي أ�ن يكونوا من حملة �شهادة الدكتوراه ولهم
عدة �سنوات من اخلربة العملية ،ليقوموا ب�إدارة م�شاريع وفرق البحث.
مهند�سو وعلماء البحث :ينبغي أ�ن يكونوا من حملة �شهادة الدكتوراه
ولهم ب�ضع �سنوات من اخلربة العملية.
أ
موظفو البحث :يكون معظمهم من حملة الدكتوراه ال�شباب �و من
حملة املاج�ستري ذوي اخلربة العلمية.
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خطة التنفيذ
م�ساعدون تقنيون :يكونون من حملة �شهادة جامعية يف العلوم أ�و
الهند�سة للم�ساعدة على املهام العملية يف املخترب.
خطة التوظيف
�سيحتاج كل من م�شاريع الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر لباحث
رئي�سي يتوىل قيادته .وح�سب حجم امل�شروع ،من املتوقع أ�ن يعمل � 3إىل
 15باحث ًا فيه .بذلك ميكننا أ�ن نقدر لكل م�شروع باحث رئي�سي واحد ،و3
مهند�سني وعلماء بحث ،و 3موظفني بحث ،وم�ساعدان تقنيان.
و�إن من أالهمية مبكان بناء القدرة على �صعيد يتجاوز الفرد الواحد
ل�ضمان ا�ستقرار امل�شروع .و�سيتطلب ذلك ت�شكيل فرق تركز على جمال
حمدد ،بد ًال من ا�ستقدام املتخ�ص�صني أالجانب وتكليفهم بالعمل يف
املجال الذي �صادف تخ�ص�صهم فيه.
وقد نوق�شت خطة التعيني املبدئية أ�ثناء حلقة العمل املنعقدة للبحث يف
متطلبات التقنية املتناهية ال�صغر ،حيث مت ح�ساب عدد الكوادر ال�سعوديني
أ
والجانب با�ستخدام الن�سبة املذكورة أ�عاله للباحث الرئي�سي و مهند�سي
وعلماء البحث ،وموظفي البحث ،وامل�ساعدين التقنيني .وت�شري التقديرات
�إىل احلاجة لتعيني  1,800كادر بحلول عام 2012م.
وي�شكل تعيني هذا القدر من اخلرباء ذوي الكفاءة حتدي ًا حقيقي ًا .وثمة
حاجة هنا �إىل احل�صول على ا�ستثناء حكومي من القوانني اخلا�صة بن�سبة
ال�سعوديني املوظفني يف هذا الربنامج خالل ال�سنوات القليلة أالوىل من
الربنامج .وميكن االتفاق على مقيا�س متدرج لتطبيق هذه القوانني ،مقابل
توفر برنامج لتدريب املواطنني ال�سعوديني.
املكاف�آت ،واحلوافز وامل� ؤ
س�ولية
ينبغي توفر جمموعة من احلوافز واملكاف آ�ت ،ف�ض ًال عن الرواتب اجلذابة،
ال�ستقطاب املهارات املطلوب االحتفاظ بها .وميكن أ�ن تكون املكاف آ�ت
مالية ،مثل العالوة ال�سنوية ح�سب أ�داء امل�شروع .كما ميكن أ�ن تكون
املكاف آ�ت غري مالية ،مثل اختيار وتكرمي " أ�برز فرد �إبتكاري" للعام.
ون أ�مل يف و�ضع نظام فعال للمكاف آ�ت بحلول عام 2009م ،وثمة خطط
بحلول منت�صف عام  2009م إلجراء مراجعات فردية للمبادرة فيما
يتعلق باملكاف آ�ت .وينبغي هنا ا إلمعان ملي ًا يف املكاف آ�ت الفردية ومكاف آ�ت
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فرق العمل �إذ أ�ن من � أش�ن مثل هذه املبادرات الت أ�ثري على �سلوك الباحثني.
وبنهاية عام 2010م ،من املتوقع أ�ن يكون هناك خطة إليجاد "خاليا عمل"
مع حوافز فرق العمل ذات ال�صلة.
أ�ما على �صعيد امل� ؤس�ولية ،فين�صح هنا بو�ضع خطة مف�صلة جلودة العمل،
�إىل جانب خطة لتحديد امل� ؤس�وليات واملهام ا إلدارية .ولتقليل احتمال
ن�شوب حتديات يف امل�شاريع الكبرية ،ينبغي حتديد أالدوار وا إلجراءات
وامل� ؤس�وليات ب�شكل وا�ضح متام ًا.

خطة التتجري

بادرت املدينة باتخاذ خطوات مبدئية يف هذا ال�صدد من خالل تناول
جانب التتجري بتحديد اجلهات ال�صناعية الرئي�سة ذات ال�صلة التي يتوقع
أ�ن ت�ضطلع بدور هام .كما با�شرت املدينة مباحثات مبدئية مع عدد من
أ�برز اجلهات ذات ال�صلة ،وهي ت أ�مل يف تكوين عالقات متينة مع هذه
اجلهات ليتمكنوا من التعرف على فوائد مبادرة التقنية املتناهية ال�صغر
من الناحية التجارية.
وينبغي ت�شجيع جميع اجلهات ذات ال�صلة يف اململكة على درا�سة الربنامج
الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر باعتباره ا�ستثمار نافع بعيد املدى.
ويقرتح الربنامج ما يلي يف هذا ال�سياق:
رعاية عدد من أالفراد املوهوبني لتطوير قدراتهم ليكونوا رواد الغد
يف أالعمال.
حتديد احتياجات اجلهات فيما يتعلق بالتقنية املتناهية ال�صغر.
تكوين جمموعات لتبادل معلومات التقنية املتناهية ال�صغر بني
القطاعات ال�صناعية.
ت�شجيع تعاون القطاع أالكادميي واحلكومي وال�صناعي.
تكليف كل م ؤ��س�سة بحث وتطوير ب�إبرام �شراكة مع طرف �صناعي.
ا�ستخدام حا�ضنات التقنية إلن�شاء �شركات أالعمال.
امل�ساهمة يف تطوير املقايي�س.
و�إدراك ًا منا ملمانعة ال�صناعة االنخراط يف مبادرات باهظة التكاليف ذات
الوعود املثرية لل�شك ب� أش�ن امل�ستقبل ،يقرتح الربنامج املبادرات التالية
إلثارة حما�س هذا القطاع الهام:
ت�شجيع اجلهات ال�صناعية على ا�ستخدام اخلطة ا إل�سرتاتيجية
الوطنية للتقنية املتناهية ال�صغر.

خطة التنفيذ
تعزيز أ�وجه ن�شاط التوا�صل مع القطاع ال�صناعي لبلوغ القطاعات غري ذات ال�صلة بالربنامج.
رعاية الفرق املتعددة التخ�ص�صات التي ت�ضم باحثني من القطاعني ال�صناعي أ
والكادميي.
التو�صية ِب َحثِّ احلكومة للقطاع ال�صناعي على ت أ��سي�س مرافق الت�صنيع ذات ال�صلة بالتقنية
املتناهية ال�صغر.
التعاون مع ال�صناعات الرائدة يف التقنية املتناهية ال�صغر.
ومع تنامي دور ال�صناعة يف التقنية املتناهية ال�صغر� ،سيتم اتخاذ �إجراءات �إ�ضافية لت أ�مني االنتقال
ال�سل�س �إىل ا إلنتاج ال�صناعي الكامل .وهنا ي أ�تي دور البحث يف الت�صنيع� ،إ�ضافة �إىل اخلطوات
التالية الرامية �إىل تطويره:
منا�شدة القطاعات ال�صناعية لت�شييد معاملها البحثية اخلا�صة بها.
توجيه اجلهود البحثية وتركيزها على ق�ضايا ت�صنيع التقنية املتناهية ال�صغر.
كما رُ
اقتحت أ�وجه ن�شاط التتجري ا إل�ضافية التالية:
	�إعداد حلقات العمل أ
وال�ساليب ا إللكرتونية لتعزيز الروابط بني املبادرات املحلية وا إلقليمية.
ترخي�ص امللكية الفكرية الناجمة عن البحث املمول من قبل الربنامج الوطني للتقنية املتناهية
ال�صغر.
تعزيز ا إلجراءات الوطنية لت�سجيل براءات االخرتاع والعالمات التجارية.
تقومي التطورات املنجزة يف التقنية املتناهية ال�صغر من خالل امل�شاركة يف أ�وجه التعاون الدويل
وحلقات العمل وامل ؤ�مترات.
تقدمي مكاف آ�ت التميز ال�سنوية لرعاة البحوث أالكرث � إ إللتزام ًا.
	�إدراج تطوير التقنية املتناهية ال�صغر �ضمن اخلطط اخلم�سية الوطنية.
�سيا�سة نقل التقنية
أ
ً
لتمكني تتجري وا�ستخدام التقنية ،ينبغي �وال �إعداد جتارب النماذج التجريبية واختبارها إلثبات
فعالية التقنيات اجلديدة .ويف�ضل �إجراء هذه االختبارات مع ال�شركاء ال�صناعيني لل�سماح باقتناء
وتبني نقل التقنية ب�شكل جيد.
وقد مت اختيار املوا�ضيع البحثية لتمكني النقل أالمثل للتقنية ،واملوا�ضيع ذات املجاالت التطبيقية
الوا�ضحة ،واملوا�ضيع التي تعد مثار اهتمام القطاع ال�صناعي ،واملجاالت التي فيها حاجة كبرية
للتطوير.
وينوي املركز الوطني لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر البدء ببناء قاعدة بيانات ت�ستخدم يف ت�سجيل
كافة املعلومات ذات العالقة بالتقنية املتناهية ال�صغر ،وذلك بالتعاون مع اجلامعات الدولية ،واملراكز
البحثية ال�شريكة ،ومزودي املعدات اخلا�صة بكل من هذه املراكز .وميكن ا�ستخدام قاعدة البيانات
لتقدمي املنتجات النهائية  ،ولال�ستخدامات ال�صناعية البحثية أ�و تطوير املنتجات النهائية.
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حا�ضنات التقنية
مبا أ�ن التتجري يهدف يف املقام أالول �إىل تكوين ال�شركات الفرعية ،ف�إن حا�ضنة التقنية �ستكون
جانب ًا هام ًا من �إ�سرتاتيجية التتجري .ورغم كون �إن�شاء ال�شركات الفردية من أ�برز أ�هداف الربنامج
الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر ،ف�إن ت أ��سي�س ال�شركات يعد أ�مر ًا بالغ التعقيد .كما أ�ن هناك عوائق
بريوقراطية كبرية ،والزالت العملية غري وا�ضحة .أ��ضف �إىل ذلك أ�نه يجب أ�ن ت�صبح عملية �صنع
القرار وت�سجيل الرباءات أ�كرث فعالية لتمكني تفرع ال�شركات.
ورغم أ�ن التناف�س ا إلقليمي على متويل ر أ��س املال املخاطر ال يبدو ق�ضية راهنة ،ال�سيما و أ�ن الدول
املجاورة لي�س بحوزتها مثل هذه البنية التحتية التقنية� .إال أ�ن دو ًال مثل ا إلمارات العربية املتحدة
(دبي حتديد ًا) تعد أ�قل بريوقراطية.
ويف حني أ�ن �سوق ر أ��س املال املخاطر ال يزال قيد الت أ��سي�س ،ف�إن اململكة قد حتتاج �إىل القيام بدور على
املدى القريب .وميكن �إن�شاء جهة م�ستقلة تعمل عمل ر أ��س املال املخاطر وتعتمد على مقايي�س أالعمال
لتحدد جدوى اال�ستثمار يف كل من ال�شركات املتفرعة من احلا�ضنة .و�سيكون اال�ستثمار مقابل ح�صة
يف ملكية ال�شركة كما يكون احلال يف أ�ي عقد لر أ��س املال املخاطر .ويف حال كان النجاح من ن�صيب
هذه ال�شركة ،عندئذ يتولد دخل �إ�ضايف ميكن توظيفه يف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر.
ومن أ�برز أالمثلة على عمل مثل هذه الهيئة امل ؤ��س�سة الوطنية للعلوم والفنون يف اململكة املتحدة (ن�ستا
 ،)NESTAالتي توظف املال العام لتمويل املراحل أالوىل من �شركات التقنية الوليدة ،مقابل ح�صة
يف ملكيتها .وبذلك تواجه ن�ستا وغريها من املنظمات امل�شابهة التحديات التي تواجهها ال�شركات
النامية ،ال�سيما و أ�ن اال�ستثمار �إما أ�ن يحمل خماطرة كبرية أ�و أ�ن يكون أ�قل مما ت�ستدعيه �شركات
ر أ��س املال املخاطر التقليدية.
ويتوقف �إن�شاء مثل هذه ال�شركات على جمازفة أالفراد ذوي روح الريادة يف أالعمال ب�إن�شاء �شركتهم
اخلا�صة .ويكون العلماء واملهند�سون أ�كرث مي ًال ملحاولة ت أ��سي�س �شركة متفرعة يف حال:
ر ؤ�وا مناذج ناجحة ملثل هذه ال�شركات.
كانوا على يقني ب أ�نهم لن يالموا يف حال أ�خفقت �شركتهم.
ا�ستمروا يف تلقي رواتبهم ال�شهرية وهم ي ؤ��س�سون �شركتهم.
كما أ�ن من أالهمية مبكان أ�ن يكون للعلماء امل ؤ��س�سني ل�شركات من هذا القبيل خربة �سابقة يف الق�ضايا
التجارية ،و أ�ن يكون لهم من يلج ؤ�ون �إليه لن�صحهم يف ق�ضايا أالعمال.
من هنا نرى أ�نه ينبغي للربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر أ�ن ين�شئ منظمة �صغرية من رجال
أالعمال ذوي اخلربة ،ليتعاونوا مع حا�ضنة ال�شركة لتقدمي التو�صيات لل�شركات املحت�ضنة .وينبغي
أ�ن ي�شملوا بن�صحهم وتو�صياتهم جميع جوانب أالعمال التي يحيط بها عادة رواد أالعمال العلميون،
مثل املحا�سبة والت�سويق ،وم�ساعدة ال�شركات على احل�صول على متويل من قبل احلكومة ال�سعودية
واحلكومات ا إلقليمية.
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ومع تنامي أ�همية التقنية املتناهية ال�صغر بالن�سبة للعديد من املنتجات
الدولية ،تتنامى أ�همية ق�ضايا حقوق امللكية الفكرية ،مما يحتم االرتقاء
بنظام براءات االخرتاع ال�سعودي �إىل ال�صعيد العاملي ،وتطوير الر أ��سمال
الفكري يف اململكة وتعظيم قيمته االقت�صادية .من جهة أ�خرى ،ف�إن اهتمام
الدول املتزايد بالبحث يف التقنية املتناهية ال�صغر يزيد من براءات
االخرتاع يهدد الدول غري الن�شطة يف هذا املجال بالعجز عن اال�ستفادة
من الفر�ص املتاحة يف هذا ال�سياق� .إذ ينبغي و�ضع خطة دقيقة للملكية
الفكرية تتناول مرحلة احت�ضان ال�شركات وتفرعها.
أ�خري ًا ،ينبغي ت أ��سي�س جلنة أ�و م ؤ��س�سة �صغرية من � أش�نها ا إل�شراف على
تقومي ومتويل واحت�ضان ال�شركات املتفرعة التي تتلقى التمويل املبدئي
من احلكومة .كما ين�صح أ�ن يدفع القطاع ال�صناعي مبلغ ًا من املال لقاء
اال�شرتاك يف هذه العملية ،كما ين�صح با�ست�شارة خرباء أالعمال .ومن
بالغ أالهمية ت�شييد نظام �إيكولوجي متطور من رواد أالعمال املتمر�سني
واملهتمني بالتقنية.

م�شاريع تقنية املعلومات

مما ال�شك فيه أ�نه ينبغي حفظ املعلومات واملعرفة الناجتة عن امل�شاريع
البحثية �ضمن الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر ب أ��سلوب منا�سب
منذ بدء تنفيذ املبادرة� ،إذ أ�ن هذا �سي�ساعد على ا�ستقاء املعرفة ب�شكل
فعال وتعظيم تطبيقها يف املراحل املتطورة.
وخالل العام املقبل �سيكون هناك نظام كامل من أ�نظمة الربجميات
املرتابطة قيد التطوير ،ي�ساعد على ت�شغيل الربنامج على ال�صعيد اليومي
من خالل جمع البيانات الناجتة خالل مراحل امل�شاريع وحفظها.
وكثري ًا ما يت�سبب العمل ا إل�ضايف املتعلق بجمع البيانات يف عدم جمعها
بالكامل ،مبعنى أ�ن تراكم العمل يجعل من نظام حفظ املعرفة نظام ًا غري
فعال .ومن � أش�ن �إدراج عملية حفظ البيانات �ضمن نظام عمليات تقنية
املعلومات تقليل الوقت ا إل�ضايف الذي يتطلبه جمع البيانات.
و�سيقوم نظام تقنية املعلومات املقرتح ب�إجراء العمليات التالية:
	�إدارة امل�شروع.
ا إلدارة املالية.
	�إدارة املوارد الب�شرية.
	�إدارة العالقات العامة واالت�صال.
�شراء الطلبات واملوافقة عليها.
طلبات التدريب.

حجز املعدات.
	�إدارة املرافق.
	�إدارة ال�صيانة ومعايرة املعدات.

املعايرة والقيا�س بالنماذج الرائدة
العمليات واملقايي�س
�إن قيا�س جناح مثل هذه املبادرات لي�س أ
بالمر الهني ،وهو حال كثري من
منظمات البحث والتطوير ذات ال�صلة باحلكومات يف أ�رجاء العامل .ذلك
أ�نه وبخالف ال�شركة التجارية التي ميكن فيها تقومي النجاح من منظور
مايل بحت ،أ�و اجلامعة التي يقا�س فيها النجاح مبعدل البحوث املن�شورة
أ�و عدد الطالب املدربني ،ف�إن ألية منظمة بحثية ذات �صلة باحلكومة
جمموعة من أالهداف املعقدة .وكثري ًا ما تكون عوامل النجاح الرئي�سية
مرتابطة بعوامل أ�خرى ف�ض ًال عن �صعوبة قيا�سها.
والو�سيلة التي تتعامل بها معظم املنظمات البحثية مع م� أس�لة القيا�س هو
و�ضع جمموعات من م ؤ��شرات أالداء الرئي�سية ،التي يتم اختيارها لتعك�س
جوانب أالداء التي ميكن قيا�سها وجمموعة أالهداف التي و�ضعت للمبادرة
البحثية احلكومية.
ولدى اختيار م ؤ��شرات أالداء للربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر،
ينبغي الرتكيز على اجلوانب التالية:
�سهولة قيا�سها.
كونها قابلة للتقدير.
حيادها.
كونها �شاملة جلميع اجلوانب التي على الربنامج الوطني للتقنية
املتناهية ال�صغر حتقيقها.
ولت�سهيل مقارنة أ�داء هذا الربنامج باملنظمات الرائدة التي ميكن
االحتذاء بتجربتها ،يقرتح تقومي م ؤ��شرات أ�داء املنظمات احلكومية
النظرية من حول العامل ،واتخاذ م ؤ��شرات أ�داء مماثلة للربنامج الوطني
للتقنية املتناهية ال�صغر قدر امل�ستطاع .ومن � أش�ن ذلك ت�سهيل عملية
املقارنة.
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م ؤ��شرات أالداء املقرتحة
التدريب
عدد طالب �شهادات الدكتوراه املدربني.
عدد طالب �شهادات املاج�ستري املدربني.
عدد زيارات املدار�س.
عدد طالب املدار�س املرتبطني.
عدد امل ؤ�مترات وحلقات النقا�ش املنعقدة.
امللكية الفكرية والنطاق أالكادميي
عدد البحوث املن�شورة يف املجالت العلمية الهامة.
عدد املتحدثني املدعوون.
عدد ال�سجالت املقدمة للك�شف عن اخرتاعات .
عدد طلبات براءات االخرتاع املقدمة.
عدد وقيمة الرخ�ص.
عدد اتفاقيات التعاون البحثي املربمة على ال�صعيد الوطني .
عدد اتفاقيات التعاون البحثي املربمة على ال�صعيد الدويل.
ال�صناعة
عدد اتفاقيات التعاون البحثي املربمة مع القطاع ال�صناعي.
حجم دخل القطاع ال�صناعي.
عدد االتفاقيات ال�سرية املوقعة مع القطاع ال�صناعي.
عدد أالبحاث املتفرعة من التعاون مع القطاع ال�صناعي.
عدد ال�شركات املتفرعة من املعاهد ذات ال�صلة بالربنامج.
وجتدر ا إل�شارة هنا �إىل كون هذه امل ؤ��شرات ال حتيط بجميع جوانب الربنامج
الرئي�سية ،مثل تطوير البنية التحتية ،مبعنى أ�نه �سيكون من ال�ضروري
و�ضع م ؤ��شرات أ�داء �إ�ضافية .كما ينبغي توخي احلذر يف ا�ستخدام هذه
امل ؤ��شرات ،ألن امل�ستوى واجلودة كثري ًا ما تفوق الكم أ�همي ًة ،أ
ولنه ميكن
أ�ن ي ؤ�دي ا إلتكال على هذه امل ؤ��شرات �إىل حتقيق أالهداف الكمية دون
حتقيق م�ستوى اجلودة الالزمة .وينبغي مراجعة م ؤ��شرات أالداء كجزء
من املراجعة ال�سنوية التي جتريها جلنة الربنامج اال�ست�شارية والتي ينبغي
أ�ن حتيط باجلوانب النوعية.
املعايرة والقيا�س بالنماذج الرائدة
يف هذا ال�سياق ،ينبغي �إيجاد املنظمات ذات االهتمامات امل�شرتكة مع
الربنامج لدى اختيار التجارب التي ميكن ا إلحتذاء بها .وفيما يتعلق
باملركز الوطني لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر يف املدينة ،ف�إن املعاهد
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احلكومية ال�شبيهة تت�ضمن� :إيه �ستار يف �سنغافورة ،ومركز الت�صنيع
النانوي يف كورنيل ،أ
والق�سام ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر يف
جامعة يو �سي �إل �إيه� ،إلخ ...وي ؤ�مل يف و�ضع نظام خارجي لقيا�س الربنامج
بالنماذج الرائدة بحلول عام 2010م.

حتديد أ�دوار اجلهات ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية
ال�صغر
مهام وم� ؤ
س�وليات اجلهات ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر
�سبق أ�ن أ��شرنا �إىل اجلهات الرئي�سية ذات ال�صلة بالربنامج الوطني
للتقنية املتناهية ال�صغر:
املعاهد البحثية لدى مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
اجلامعات املحلية.
ال�صناعة املحلية.
املنظمات احلكومية.

م� ؤ
س�وليات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية/املركز الوطني
لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر
�سيكون املركز الوطني لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر لدى مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية مبثابة خمترب اململكة املركزي ،بحيث يركز
بحثه على أالولويات البحثية التي �سبق الوقوف عندها يف هذا التقرير.
و�سيقوم بالت�شجيع واحلث على التعاون مع اجلامعات والقطاع ال�صناعي
يف جمال التقنية املتناهية ال�صغر .هذا ومن م� ؤس�ولياته أالخرى:
تن�سيق ومراقبة ن�شاط املعاهد البحثية أالخرى لت أ�مني ح�صول اجلهات
أالخرى ذات ال�صلة على املوارد الالزمة إلجراء أالبحاث ،و�ضمان بقاء
تركيز أالبحاث على أالهداف الوطنية التي مت التطرق لها �سابق ًا.
	�إيواء قاعدة البيانات الوطنية املركزية اخلا�صة بالبحث والن�شاط
املتعلق بالتقنية املتناهية ال�صغر� .إال أ�نه �سيكون على اجلهات ذات ال�صلة
ت أ�مني البنية التحتية لتقنية املعلومات الالزمة لعمل قاعدة البيانات.
م�ساندة اجلامعات لتطوير مناهجها ب�إ�ضافة موا�ضيع التقنية
املتناهية ال�صغر ،والعمل على و�ضع برنامج جديد للدرا�سات العليا يف
التقنية املتناهية ال�صغر.
	�إجراء نقل التقنية لتعزيز قاعدة التقنية املتناهية ال�صغر يف اململكة.
ا إل�شراف على امل�شاريع التي تبادر بها اجلهات ذات ال�صلة ،ل�ضمان
توافقها مع أالهداف الوطنية للتقنية املتناهية ال�صغر.
ولكون مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن�صر الربط أال�سا�سي
بني البحث أال�سا�سي اجلاري يف اجلامعات ،وبني تتجري وتطبيق التقنية

خطة التنفيذ
املتناهية ال�صغر ،ف�إن عليها اال�ضطالع بدور كبري يف و�ضع �سيا�سات
تطوير املنتج ونقل التقنية.
م� ؤ
س�وليات اجلامعات
�ستتوىل اجلامعات �ضمان بناء وتركيب البنية التحتية واملعدات واملرافق
الالزمة مبا يتفق مع أ�هداف الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر.
كما ينبغي عليها ت أ�مني مواءمة امل�شاريع البحثية الراهنة وامل�ستقبلية
يف جمال التقنية املتناهية ال�صغر مع أ�هداف الربنامج .كما �ستقوم
اجلامعات مبا يلي:
احلث على التعاون مع اجلامعات أالخرى واملعاهد البحثية الوطنية
وال�صناعة على ال�صعيدين املحلي والدويل.
�ضمان ت�سليم جميع املعلومات املطلوبة اخلا�صة بالتقنية املتناهية
ال�صغر ب�شكل حمدث وكامل لقاعدة البيانات التي تديرها املدينة.
ت أ��سي�س برامج جديدة للدرا�سات العليا يف التقنية املتناهية ال�صغر
لت�ضاف �إىل مناهج العلوم والهند�سة الراهنة.
م� ؤ
س�وليات ال�صناعة
ينبغي أ�ن يقوم القطاع ال�صناعي املحلي بتعزيز وت�شجيع التعاون مع
القطاع أالكادميي املحلي ،وغري ذلك من امل ؤ��س�سات البحثية لتطوير
املنتجات با�ستخدام أ�وجه التقنية املتناهية ال�صغر .وهذا �سيتطلب
البحث عن �شركاء البحث املحليني ملعاجلة الق�ضايا التقنية التي ميكن
الت�صدي لها با�ستخدام التقنية املتناهية ال�صغر ،ف�ض ًال عن الت�شارك يف
اخلربة واملرافق عندما يكون ذلك منا�سب ًا .كما يف�ضل أ�ن تقوم القطاعات
ال�صناعية املحلية بت�سليم جميع املعلومات الالزمة لقاعدة بيانات التقنية
املتناهية ال�صغر التي تديرها املدينة وذلك مبا ال يتنايف مع أالنظمة
والقوانني املعمول بها يف مثل هذه احلاالت.
م� ؤ
س�وليات احلكومة
�ستكون احلكومة ،متمثلة يف اللجنة العليا خلطط العلوم والتقنية
ا إل�سرتاتيجية ،م�صدر التمويل الرئي�س .و�ستقوم مبراجعة و�ضع اخلطة
الوطنية ا إل�سرتاتيجية الراهنة ،ومعاملها �إ�ستناد ًا �إىل معطيات جميع
أالطراف التي يقوم املركز الوطني لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر
بتن�سيق ن�شاطها يف املدينة.
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امللحق �أ :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
فيما يلي درا�سة ملواطن القوة وال�ضعف والفر�ص
والتحديات التي و�ضعت بداية لدى انعقاد حلقة
العمل اخلا�صة بالتقنية املتناهية ال�صغر ،قبل
تطويرها من قبل جلنة من اخلرباء الدوليني
يف هذا املجال .ويلي ذلك حتليل للنتائج،
والتو�صيات املقرتحة ملواجهة نقاط ال�ضعف
والتحديات.

جدول أ� :1 -جدول حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
مواطن القوة
وجود دعم حكومي و�سيا�سي جيد.
و�ضع اقت�صادي جيد (ارتفاع أ��سعار البرتول).
توفر التمويل.
بنية حتتية جيدة (مياه ،طاقة ،طرقات).
وجود موارد تعليمية جيدة للتطوير.
وجود مبادرة تقنية وطنية.
	�إ�سرتاتيجية بعيدة املدى للبحث والتطوير.
وجود عدد من مراكز التميز البحثي الوطنية.
ح�شد دعم ال�صناعات الكبرية القائمة (البرتول واملياه).
توقيت منا�سب ،دون �سجل �سابق من النك�سات.
حما�س احلكومة والقطاع أالكادميي.
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مواطن ال�ضعف
ا إلفتقار لبنية حتتية للتقنية املتناهية ال�صغر.
غياب االقت�صاد املتطور يف التقنية.
البريوقراطية البالغة التعقيد.
االفتقاد للمعرفة واخلربة العملية يف التقنية املتناهية ال�صغر.
غياب الوعي بتطبيقات ومنافع التقنية املتناهية ال�صغر.
االفتقار لثقافة ال�صناعة يف اململكة.
غياب احلوافز يف �إدارة املوارد الب�شرية.
االفتقار للخربات الب�شرية امل ؤ�هلة الكافية.
عدم التزام القطاع اخلا�ص بالتمويل.
كون التعاون حمدود ًا يف اململكة.
االفتقار للتخطيط املهني.
غياب ر ؤ�ية أ�و تنظيم وا�ضح.
افتقار اململكة للتقنية اجلديدة.

امللحق �أ :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
الفر�ص
فر�ص عظيمة للتطبيقات يف اململكة.
التعاون الدويل.
وجود مراكز بحثية.
الرغبة يف تنويع االقت�صاد.
أ
	�ثر تعزيز تقنية حتلية املياه املاحلة أ�و تنويع االقت�صاد احلميد.
التوجهات العاملية يف التقنية املتناهية ال�صغر وعوملة املعلومات.
توافق االحتياجات ال�صناعية مع التطبيقات.
حتالفات مع مراكز أ�خرى.
دعم احلكومة.
الطلب العايل.
التوقيت املنا�سب.
تكوين التحالفات وت�شجيع التقا�سم.
	�إمكانية فر�ض الهيمنة ا إلقليمية.
القدرة على اختيار ال�صناعة التي نخو�ض بها.
املوارد الطبيعية املتوفرة.
جذب اال�ستثمارات.

مواطن القوة:

من أ�برز مواطن قوة الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر هو الدعم
احلكومي القوي لهذه املبادرة ،وهو ما جتمع عليه جميع اجلهات ذات
ال�صلة .ذلك أ�ن الو�ضع االقت�صادي الراهن من ارتفاع أل�سعار البرتول،
واحتمال ارتفاعها ب�شكل أ�كرب ،يعد مواتي ًا للمملكة على �صعيد امل�ستقبل
القريب ،مما ي�شري �إىل �إمكانية ارتفاع م�ستوى اال�ستثمار احلكومي يف
التقنية املتناهية ال�صغر ،وا�ستقدام اخلربات أالجنبية .كما أ�ن هذا أالمان
االقت�صادي �سيتيح تنفيذ ا إل�سرتاتيجيات بعيدة أالمد للبحث والتطوير.
ومن � أش�ن ال�صناعات ال�سعودية ال�ضخمة يف املياه والبرتول أ�ن تنتفع من
ازدهار القدرات ال�سعودية يف التقنية املتناهية ال�صغر ،مبعنى أ�ن وجود
هذين القطاعني من � أش�نه تعزيز هذه املبادرة.
ورغم أ�ن وعي �شعب اململكة بالتقنية املتناهية ال�صغر ال زال حمدود ًا ،ف�إن
ارتفاع تعداد أ�بناء اململكة ،وارتفاع م�ستوى التعليم ب�صفة عامة ي�سهل
عملية تطوير القدرة التقنية .بل �إن املوارد التعليمية اجليدة والتي قيد
التطوير من � أش�نها تعزيز هذا اجلانب� ،إىل جانب أالهمية الكبرية التي

التحديات
م�صدر واحد لالقت�صاد/هبوط أ��سعار البرتول.
غياب دعم القطاع اخلا�ص.
مناف�سة الدول املتطورة تقنياً.
�سيا�سة ال�سعودة.
وترية التطور ال�سريع للتقنية :كيف نواكبها؟
الدول املناف�سة املحيطة باململكة.
فتور الزخم مبرور ال�سنوات.
احتكار التقنية :القلق من أ�ن حتتكر بع�ض الدول التقنية
املتناهية ال�صغر.
االفتقار للتمويل الكايف.
امليل للرتكيز على أ�وجه التقنية التي ثبتت جدواها.
ق�ضايا ال�سالمة وال�صحة.
جهل مدى ا�ستقرار التمويل.

توليها اململكة للتعليم .كما أ�ن تطوير تقنية املعلومات يف اململكة من � أش�نه
خدمة هذه املبادرة أ�ي�ض ًا.
�إن الثقافة ال�سعودية تقدر قيمة أالفكار ،وقد ولدت �شعب ًا عميق التفكري
وا إلبداع ،مما �سي�ساعد على تطوير قدرات التقنية املتناهية ال�صغر يف
ال�سنوات املقبلة .كما أ�ن اجلهات ذات ال�صلة متحم�سة ،وقد بد أ� بالفعل
�إن�شاء مراكز التميز الوطنية.

مواطن ال�ضعف

�إن االفتقار الراهن لبنية حتتية للتقنية املتناهية ال�صغر يعد موطن
�ضعف ،و�سي�ستغرق جتاوز هذه العقبة الكثري من الوقت واال�ستثمار
املخطط له .كما أ�ن جل االقت�صاد ال�سعودي يعتمد على �صناعات ال ت�ستند
كثري ًا �إىل التقنية .ويعد �إ�شراك مثل هذه ال�صناعات يف برنامج التقنية
املتناهية ال�صغر منذ البداية مهمة كبرية.
التو�صية :و�ضع خطة مف�صلة للمرافق والبنية التحتية ،بالتوازي مع و�ضع
اخلطط التقنية املف�صلة .ويت�ضمن ذلك �شراء املعدات ،وت أ�مني املكان
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امللحق �أ :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
والعمليات وا إلدارة واحلجز والتدريب.
�إن البريوقراطية املعقدة التي �صاحبت بع�ض املبادرات احلكومية
ال�سابقة متثل موطن �ضعف كبري يعيق تقدم اخلطة ا إل�سرتاتيجية الوطنية
للتقنية املتناهية ال�صغر.
التو�صية :لتحجيم العوائق البريوقراطية مع �ضمان القدرة على تقدير
اال�ستثمار احلكومي ،ينبغي و�ضع عمليات مف�صلة �إ�ضافية �إىل خطط
�إدراية تنظيمية وا�ضحة .بهذا ميكن متييز ا إلجراءات البريوقراطية
املعقدة ومراجعة القواعد قبل تنفيذها.
التو�صية :و�ضع نظام �إلكرتوين للموافقة .و�سيمكن تطوير هذه العمليات
من و�ضع ر�سوم بيانية وا�ضحة وفعالة لنظام ا إلدارة وامل� ؤس�وليات.
االفتقار للمعرفة واخلربة العملية يف التقنية املتناهية ال�صغر يقلق
العديد من اجلهات ذات ال�صلة ،أ��ضف �إىل ذلك غياب الوعي عموم ًا
بفوائد وتطبيقات التقنية املتناهية ال�صغر يف أ�رجاء اململكة.
التو�صية :و�ضع خطة تف�صيلية لتدريب الكوادر واجلهات ذات ال�صلة
يف خمتلف املراحل ،مبا يف ذلك امليزانية امل�ستمرة ال�ستدامة هذا اجلهد
وتعزيزه.
التو�صية :التخطيط ل�سل�سلة من املنتديات ب� أش�ن موا�ضيع التقنية املتناهية
ال�صغر لل�صناعة ون�شر املقاالت ا إلعالمية يف ال�صحف املحلية.
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(عدد ًا وم�ستوى) ،من � أش�ن هذه اخلطة أ�ن حتيط بجميع جوانب �إدارة
ومكاف أ�ة الكفاءات الب�شرية لالحتفاظ بها واحلفاظ على روح حما�سية
عالية.
التو�صية :ينبغي �إعداد دليل للكوادر يو�ضح جميع جوانب الربنامج
الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر التي ينبغي أ�ن يعيها أ�ي ع�ضو عامل بها،
مبا يف ذلك املعلومات اخلا�صة بنظام ا إلجازات و�ساعات العمل والهيكل
ا إلداري و�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة.
�إن غياب م ؤ��شرات أالداء يف البحث والتطوير يعني عجز اجلهات
املمولة للربنامج عن ر ؤ�ية التقدم امل أ�مول ،وعدم القدرة على قيا�س
مبادرات اململكة بنظرياتها يف املنظمات النموذجية يف الدول أالخرى.
بل �إن العاملني والقائمني أ�نف�سهم على الربنامج ،لن يتمكنوا من ر ؤ�ية
تقدم الربنامج ،أالمر الذي قد يحبط همتهم وعزميتهم .وهناك حاجة
�ضرورية لقيا�س أالداء مب ؤ��شرات أالداء الرئي�سية ،ومعايرة الربنامج
الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر بامل ؤ��س�سات الدولية النظرية .و�سيكون
من أالهمية مبكان �إظهار التقدم للجهات ذات ال�صلة والكوادر واملنظمات
اخلارجية� .إال أ�نه ينبغي أ�ال ت�ستخدم هذه املقايي�س للتحكم بالربنامج أ�و
�إعاقة ازدهاره ومنوه.
التو�صية :و�ضع جمموعة من املقايي�س ذات الداللة واملنا�سبة لر�صد تقدم
الربنامج ب�شكل م�ستمر .وميكن ا�ستخدام هذه املقايي�س ملقارنة الربنامج
بالدول الرائدة.
وهناك اعتقاد �شائع ب أ�ن خطط التمويل احلكومية ق�صرية أالمد يف
معظم أالحيان ،أالمر الذي يحبط همم وحما�س الباحثني للبدء مببادرات
جديدة ،مثل الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر ،ال�سيما مع �إخفاق
أ�و جتميد مبادرات �سابقة �إما ب�سبب العوائق البريوقراطية أ�و ب�سبب تغري
ال�سيا�سات� .إذ ينبغي النظر يف امل�شاريع والتجارب ال�سابقة ،لتمكني
اجلهات ذات ال�صلة من امل�ضي قدم ًا (مثل جتربة القرية ال�شم�سية).
وف�ض ًال عن قدر عظيم من الوقت واملال ،ينبغي جتنب �إثقال هذه امل�شاريع
بالعوائق البريوقراطية .كما ينبغي �إدراك ما تقت�ضيه هذه امل�شاريع من
متويل �سنوي يف ال�صيانة� ،إ�ضافة �إىل ر أ��س املال الت أ��سي�سي الرئي�سي.

يعد ا�ستقطاب الكوادر امل ؤ�هلة واالحتفاظ بها حتدي ًا عظيم ًا .ويفتقر
الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر على ال�صعيد املحلي للموارد
الب�شرية امل ؤ�هلة الالزمة ،مما يحتم ا�ستقدام عدد كبري من اخلربات
أالجنبية لتحقيق ر�سالة الربنامج .كما أ�ن هناك القلق من عدم ا�ستعداد
طالب اجلامعات املحلية يف الوقت الراهن للتعامل مع أ�حدث التقنيات.
وقد �سبقت ا إل�شارة �إىل احلاجة لكوادر م ؤ�هلة ال�ستخدام هذه التقنية
واملعدات .ذلك أ�ن االفتقار للموارد الب�شرية الالزمة ،وغياب احلوافز
الالزمة إلدارة املوارد الب�شرية يجعل توفري ما يحتاج �إليه الربنامج من
الكوادر الب�شرية حتدي ًا عظيم ًا.

التو�صية :و�ضع خطة تف�صيلية لال�ستثمار يف املعدات واملرافق

التو�صية :و�ضع خطة تف�صيلية لتعيني و�إدارة الكوادر امل ؤ�هلة وتقديرها
واالحتفاظ بها .وف�ض ًال عن تعيني ما يقت�ضيه الربنامج من كوادر م ؤ�هلة

رغم ارتفاع م�ستوى التعليم عموم ًا يف ال�شعب ال�سعودي� ،إال أ�ن م�ستوى
ونوعية وجودة التعليم يعد نقطة �ضعف أ�ي�ض ًا.
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امللحق �أ :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
التو�صية� :إ�شراك املعاهد التعليمية والتدريبية يف اململكة مع اخلرباء امل�ستقدمني لقيادة م�شاريع
التقنية املتناهية ال�صغر� ،إذ �سيكون بو�سع ه ؤ�الء اخلرباء اقرتاح �سبل لتطوير الرتبية والتعليم نظر ًا
خلربتهم أالكادميية الوا�سعة.
�إن االفتقار للتعاون �ضمن اململكة وغياب التخطيط املهني ،و�ضبابية الهياكل امل ؤ��س�سية وامل� ؤس�وليات
والر ؤ�ى هو موطن �ضعف وا�ضح.
التو�صية� :إتباع ا إلدارة املهنية للم�شاريع يف حمفظة م�شاريع الربنامج الوطني ا إل�سرتاتيجي للتقنية
املتناهية ال�صغر .و�سيتم تدريب الباحثني الرئي�سيني حيث تبد أ� عقودهم إلدارة امل�شاريع .وينبغي
توفر خطة مف�صلة لكل امل�شاريع قبل املوافقة عليها ،و�إدراج امليزانية ومتطلبات املوارد الب�شرية،
والتعاون والداللة التجارية .وينبغي ت�شجيع بع�ض العالقات التعاونية من خالل ذلك ومن خالل
اعتبار تكوين العالقات التعاونية من م ؤ��شرات أالداء الرئي�سية .و�سيتم تقومي ور�صد تقدم جميع
امل�شاريع خالل كافة مراحلها ،مبا يف ذلك حتقيق املعامل الرئي�سية ب�شكل ناجح ،وااللتزام بحدود
امليزانية .كما �سيتم تطوير خطط مف�صلة تبني ا إلدارة وامل� ؤس�وليات.
كما عربت اجلهات ذات ال�صلة عن قلقها من عدم �إحاطة احلكومة واجلهات املمولة علماً مبدى
تعقيد التقنية املتناهية ال�صغر .كما ُلفت االهتمام �إىل �صعوبة ا�ستقطاب امل�ستثمرين لبحوث التقنية
املتناهية ال�صغر يف اململكة.
التو�صية :ميكن أ�ن يقوم عدد من خرباء التقنية املتناهية ال�صغر الدوليني بعقد اجتماع إلبالغ كبار
امل� ؤس�ولني احلكوميني ب�شكل منتظم بن�صيب الربنامج من التحديات و أ�وجه النجاح.
وقد خل�صت اجلهات ذات ال�صلة �إىل �ضرورة كون البحث يف هذا النطاق ذا داللة وم�ستوى من
اجلودة ،أالمر الذي ي ؤ�كد أ�همية امل�شاريع املبدئية و أ�همية جعل مقايي�س تقييم النجاح واملعايرة
مرئية للجميع .وينبغي احلر�ص ،قدر امل�ستطاع ،على اتباع خطة لال�ستفادة من العائد االقت�صادي
ألكرث امل�شاريع تطبيق ًا ،وال�سعي حل�شد م�ساعدة ال�شركاء ال�صناعيني يف هذا ال�سياق ،وذلك منذ
بداية امل�شروع .وقد اعترب عدد املراكز البحثية الكبري ،وا�ستقاللية اجلامعات موطن �ضعف أ�ي�ض ًا.
التو�صية :مت متييز بع�ض املجاالت التقنية املحددة لريكز الربنامج الوطني للتقنية املتناهية ال�صغر
عليها ،وفق جميع املعلومات املحدثة املتوفرة .أ�ما يف حال الت�شكك من هذه املجاالت ،ين�صح اال�ستعانة
مبجموعة من اخلرباء الدوليني (حوايل ع�شرة) لعقد حلقة عمل ليوم واحد ملناق�شة خمتلف املجاالت
التي تقع �ضمن التقنية املتناهية ال�صغر ،واختيار أ�كرثها نفع ًا و أ�همية بالن�سبة للمملكة من منظورهم.
ويعد هذا التقرير مبثابة �إطار العمل ملناق�شتهم.
التو�صية :كما ين�صح باتخاذ �إجراءات لر�صد وتن�سيق ن�شاط مرافق التقنية املتناهية ال�صغر يف
اململكة .ويف�ضل على �سبيل املثال ربط التمويل الذي تتلقاه اجلامعات �ضمن هذا الربنامج مبعامل
و�إجنازات ومنتجات حمددة ذات ال�صلة بالتقنية املتناهية ال�صغر .وينبغي أ�ن تكون املعدات متاحة
لبقية اجلهات ذات ال�صلة �ضمن الربنامج الوطني ،و أ�ن يتم تن�سيق توجه البحث ونتائجه �ضمنه.
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امللحق �أ :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
التو�صية :ين�صح بو�ضع نظام �إلكرتوين حلجز املعدات أ
والجهزة .ومن
فوائد مثل هذا النظام أ�نه يجمع البيانات اخلا�صة با�ستخدام هذه املعدات
وهوية أ�برز امل�ستخدمني .كما بو�سعه ت�سجيل ن�سبة الفرتة التي تبقى فيها
املعدات دون ا�ستخدام ،وحالة املعايرة وال�صيانة .كما أ�نه ينفع يف مراقبة
و�ضبط املعدات املوجودة يف أ�ماكن خمتلفة.
تعد امل�شرتيات احلكومية ق�ضية من حيث "تردي م�ستوى الوكالء وبطء
ال�شحن وتدهور حالة امل�شرتيات بفعل العوامل املختلفة" .ويعد أ��سلوب
تنظيم اجلهات احلكومية للمعدات/املواد الكيميائية غري عملي ومرهق.
التو�صية :و�ضع خطة مف�صلة للم�شرتيات احلكومية.

الفر�ص

�إن تكوين حتالفات املراكز البحثية الراهنة ي�شكل فر�صة عظيمة بالن�سبة
للمملكة .وثمة فر�صة حقيقية لتكوين ال�شراكات والتحالفات مع خمتلف
منظمات اململكة.
كما تعد بع�ض تطبيقات التقنية املتناهية ال�صغر الكامنة واعدة جد ًا،
ال�سيما بالن�سبة لتقنية حتلية املياه املاحلة ،ف�ض ًال عما لتعزيز تقنية حتلية
املياه املاحلة أ�و تنويع االقت�صاد من أ�ثر عظيم �إيجابي على اململكة.
كما أ�ن الطلب العاملي العايل حللول تعتمد على التقنية املتناهية ال�صغر،
وعوملة املعلومات ،وتنامي �إدراك ال�صناعة ألثر التقنية املتناهية ال�صغر
على منتجهم أ�و خدمتهم ،يجعل التوقيت منا�سب ًا للخو�ض يف هذه املبادرة.
كما متثل هذه التوجهات العاملية فر�صة عظيمة ال�ستقطاب اال�ستثمار
أالجنبي للمملكة.
هذا وقد أ�نعم اهلل عز وجل مبوارد طبيعية متنوعة ،ومن � أش�ن تعزيز قدرات
اململكة يف جمال التقنية املتناهية ال�صغر تعظيم اال�ستفادة االقت�صادية
من مثل هذه املوارد.

التحديات

قوانني العمل اخلا�صة ب�سيا�سة "ال�سعودة" (مبعنى ا�شرتاط تعيني ن�سبة
حمددة من ال�سعوديني) قد تهدد جناح الربنامج على املدى القريب،
ال�سيما و أ�ن الربنامج �سيعتمد �إىل حد كبري يف أ�وىل مراحله على اخلربات
أالجنبية ،حتى تغدو املوارد الب�شرية ال�سعودية معدة لبلوغ امل�ستوى التقني
الالزم.
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التو�صية :ال�سعي للح�صول على ا�ستثناء حكومي من القوانني اخلا�صة
بن�سبة ال�سعوديني املوظفني يف هذا الربنامج خالل ال�سنوات القليلة
أالوىل .وميكن االتفاق على مقيا�س متدرج لتطبيق هذه القوانني ،مقابل
توفر برنامج لتدريب املواطنني ال�سعوديني.
حتجيم الف�ساد وو�ضع قوانني املمار�سة التي ت�ضمن م�ستوى اجلودة
التو�صية :ينبغي و�ضع خطة تف�صيلية جلودة العمل� ،إىل جانب خطة
لتنظيم �إدارة املهام وامل� ؤس�وليات .ولتحجيم الف�ساد الذي قد ي�شوب مثل
هذه امل�شاريع الكبرية ،كما ينبغي تو�ضيح أالدوار وامل� ؤس�وليات والعمليات.
ال يزال احتمال عدم خو�ض القطاع اخلا�ص يف مبادرة التقنية املتناهية
ال�صغر ،حتى بعد ت أ��سي�س املتطلبات أال�سا�سية ،ي�شكل حتدي ًا يهدد
ا�ستمرار املبادرة على املدى البعيد.
التو�صية :جذب القطاع ال�صناعي من خالل ما ذكر يف خطة التتجري
�سابق ًا.
نظر ًا الفتقاد اململكة لرواد امل�شاريع املتمر�سني و إل�شكالية االحتفاظ مبثل
هذه اخلربات ،ف�إن احتمال �إتكال القدرة التقنية على فرد معني يعني
احتمال فقدانها �إذا ما قرر هذا الفرد مغادرة املبادرة ل�سبب ما .لذا
ينبغي بناء القدرة لكي ال تكون حمدودة بفرد واحد ،لتحقيق ا�ستقرار
املبادرة .وهذا يتطلب تكوين فرق بحثية يف جماالت حمددة ،بد ًال من
ا�ستقطاب اخلربات أالجنبية وتعيينها للعمل يف جمال تخ�ص�صها.
التو�صية :ينبغي و�ضع �إ�سرتاتيجية تقنية مف�صلة ت�سلط ال�ضوء على
جماالت التقنية املتناهية ال�صغر ،وتق�سيمها �إىل جمموعات ح�سب
القدرة ،بحيث يتم بعد ذلك توزيع املوارد الب�شرية وفق ًا لتخ�ص�صها على
هذه املجاالت .وينبغي و�ضع خطط لتعيني اخلربات مع ت أ�مني اخلربات
البديلة مل�ساندة قادة امل�شاريع يف املجاالت التي تتطلب قدرات حيوية.
يعد تكوين ال�شركات الفردية من أ�برز أ�هداف الربنامج الوطني للتقنية
املتناهية ال�صغر نظر ًا لالفتقار ل�صناعة �سعودية تقوم برتخي�ص امللكية
الفكرية اخلا�صة بالتقنية املتناهية ال�صغر يف الوقت الراهن .ولعل أ�ف�ضل
و�سيلة لتتجري هذه التقنية يف اململكة هي من خالل تفرع ال�شركات اخلا�صة.
�إال أ�ن �سوق ر أ��س املال املخاطر يف اململكة ال زال حمدود ًا (�إذ توظف معظم
ال�سيولة يف التجارة) ،ويبدو �إن�شاء �شركة من هذا القبيل أ�مر ًا معقد ًا .كما

امللحق �أ :درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
أ�ن هناك عوائق بريوقراطية عديدة ،وال تزال هذه العملية غري وا�ضحة
املعامل .كما ينبغي تطوير عملية ت�سجيل براءات االخرتاع و�صنع القرار
وت�سريعها.
التو�صية :و�ضع خطة مف�صلة إلدارة امللكية الفكرية واحت�ضان ال�شركات
املتفرعة.
التو�صية :ينبغي ت أ��سي�س جلنة أ�و م ؤ��س�سة �صغرية من � أش�نها ا إل�شراف
على تقومي ومتويل واحت�ضان ال�شركات املتفرعة التي تتلقى التمويل املبدئي
من احلكومة .كما ين�صح أ�ن يدفع القطاع ال�صناعي مبلغ ًا من املال لقاء
اال�شرتاك يف هذه العملية ،كما ين�صح با�ست�شارة خرباء أالعمال .ومن
بالغ أالهمية ت�شييد نظام �إيكولوجي متطور من رواد أالعمال املتمر�سني
واملهتمني بالتقنية.
على �صعيد �آخر ،ف�إن اململكة حماطة بالدول ذات الكفاءة التناف�سية
العالية� .إال أ�ن املناف�سة ا إلقليمية ال متثل حتدي ًا راهن ًا نظر ًا الفتقار هذه
الدول للبنية التحتية التقنية الالزمة� .إال أ�ن دو ًال مثل دبي ،تبدو أ�قل
بريوقراطية (مما يجعلها أ�كرث جاذبية إلحراز تقدم �سريع) ،وذلك ب�سبب
ا إلمكانيات الواعدة على ال�صعيد التقني (مثل قطر على �سبيل املثال).

كما أ�ن هناك قلق ب� أش�ن ت أ�مني التمويل على املدى البعيد ،ب�سبب هبوط
أ��سعار البرتول على نحو غري متوقع ،أالمر الذي من � أش�نه الت أ�ثري �سلب ًا
على االقت�صاد ال�سعودي ،وب�سبب اخلوف من حتويل اجلهات احلكومية
متويلها مل�شاريع أ�خرى.
وهناك الكثري من الغمو�ض حلد االن فيما يتعلق بال�صحة والبيئة
وال�سالمة يف التقنية املتناهية ال�صغر� ،إذ أ�ن أ�ثر اجل�سيمات املهند�سة
نانوي ًا على البيئة وعلى �صحة ا إلن�سان ال زال غري وا�ضح ،نظر ًا حلداثة هذا
املجال .لذا ف�إن هناك خطر حمتمل على الباحثني وعلى البيئة املعر�ضة
ملثل هذه اجل�سيمات أ
واللياف النانوية.
التو�صية :و�ضع خطة مف�صلة لل�صحة وال�سالمة والبيئة والتدريب اخلا�ص
ب� أش�ن هذه الق�ضايا ،تكون مت�صلة بخطة امل� ؤس�وليات واملهام ا إلدارية
وميكن أ�ن يقوم بتطويرها م�ست�شارون متخ�ص�صون.

ويعد التناف�س املحتمل مع الدول املتطورة تقني ًا أ�مر ًا حمتم ًا عندما تقوم
اململكة باللحاق بركب التقنية .كما أ�ن هناك قلق من قيام بع�ض الدول
باحتكار التقنية املتناهية ال�صغر .ويف حال واظبت اململكة على جهودها
وا�ستثماراتها يف جماالت �إ�سرتاتيجية حمددة يف التقنية املتناهية ال�صغر،
ف�إنها �ستكت�سب خربات وا�سعة يف هذا املجال ب�شكل �سريع .و�سي�ضمن وجود
جمموعة وا�سعة من التقنية وتطبيقاتها تزويد ال�سوق الرئي�سي بالتقنية
والفر�ص الواعدة ،على افرتا�ض عدم ظهور حتديات أ�خرى فيما يتعلق
بالتوظيف وا إلبقاء على املوظفني مث ًال.
وقد اعترب حتديد املجاالت/امل�شاريع البحثية املنا�سبة حتدي ًا كبري ًا
يحول دون تقدم التقنية .وينبغي عدم جتاهل جمال تقني يف البداية قد
ي�صبح فيما بعد هام ًا مل�ستقبل اململكة .كما أ�ن هناك من الباحثني من
يعترب التقنية املتناهية ال�صغر جما ًال يحيط به قدر مبالغ به من االهتمام،
ويف�ضل توجيه اال�ستثمارات نحو أ�وجه التقنية الثابت فوائدها.
تو�صية :اال�ستعانة بفريق من اخلرباء الدوليني �إذا ما اقت�ضت احلاجة
�إىل ذلك.

قام املركز الوطني لبحوث التقنيات املتناهية ال�صغر بتجهيز وت�شغيل
معمل املجاهر االلكرتونية الذى يحتوي علي  TEMو  FIB / SEMو
 AFMأ�ما فيما يتعلق بالغرف النقية فتم االنتهاء من �إعداد ت�صميم
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 معدات املركز الوطني للتقنيات املتناهية ال�صغر:امللحق ب
 و�سوف،املوا�صفات واملتطلبات اخلا�صة بها
.ت�شمل على أالجهز التالية

Clean Room

الغرف النقية

Epitaxial Growth Room.
- Molecular Beam Epitaxy (MBE).
Lithography Section .
- Mask Aligner.
- E-beam lithography.
- Coaters.
- Coater Bench.
- Bake Oven / Soft Bake Oven.
- Developer Wet Bench.
- Inspection Microscope.
Wet Processing Section.
- Electro Plating Bench.
- Electroless Plating Bench.
- Developer Bench.
- Solvent Benches.
- Acid Benches.
- Various Chemical Wet Benches.
Dry Processing Section .
- E-Beam Evaporator (Mirrors).
- E-Beam Evaporator (Metals).
- Sputter.
- PECVD.
- RIE.
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 معدات املركز الوطني للتقنيات املتناهية ال�صغر:امللحق ب
- LPCVD.
- RTP.
Characterization Section.
- Ellipsometer.
- PL-Mapper.
- Optical Surface Profiler.
- Stylus Surface Profiler.
Back End Processing Room.
- Lapping and Polishing.
- Scribing and Breaking.
- Die Attach.
- Wire Bonder.
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امللحق ج :مراحل تطوير اخلطة
ا�شتملت مراحل تتطوير هذه اخلطة على
ور�شة عمل ملدة ثالثة ايام ،ومتخ�ض عن هذه
الور�شة م�سودة للخطة مب�ساعدة من �شركة
(�ساينتيفيكا).ومن أ�جل مراجعة هذه اخلطة
وتطوير مراحل اجنازها فقد ت�شكلت جلنة يف
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لهذا
الغر�ض  .وتو�ضح اجلداول ج ،1-ج ،2-ج3-
أ�ع�ضاء جلنة مراحل تطوير اخلطة ،وامل�شاركني
يف ور�شة العمل ،و أ�ع�ضاء فريق العمل لتخطيط
امل�شروع على التوايل:

اجلدول ج :1-أ�ع�ضاء جلنة مراحل تطوير اخلطة
اال�سم

اجلهة

تيم هاربر
أ�دريان بوردن
دك�ستور جنو�سون
د .عبدالرحمن بن علي املهنا
د .أ�حمد بن يحيي اليماين
د .خالد الدكان

�شركة �سينتيفيكا  ،بريطانيا
�سنجالر أ�ي دي � ،سنغافورة
�شركة �سينتيفيكا ،بريطانيا
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

اجلدول ج :2-أ��سماء امل�شاركني يف ور�شة العمل
اجلهة
أ�رامكو

اال�سم
قا�سم فالته
حممد البقمي
عبداملجيد املزروع
ريا�ض الروا�س
متعب العنزي
فواز املطريي
�صالح الفوزان
عبدالرحمن العريفي
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�شركة ا إللكرتونيات املتقدمة
�شركة االت�صاالت ال�سعودية
�شركة االت�صاالت ال�سعودية
�شركة أ��سمنت اليمامة
�شركة أ��سمنت الق�صيم
امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه
امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه

أ
ال�سرتاتيجية لربنامج التقنية املتناهية ال�صغر
الولويات إ

امللحق ج :مراحل تطوير اخلطة
اال�سم
أ�حمد العيد
�إبراهيم بابلي
خالد البيز
حمود املديني
عبدالرزاق ال�سفياين
فهد الغبيني
عبداهلل ال�سيف
في�صل ال�سيف
عبداملح�سن القريني
هاين الغامدي
عبداهلل ال�سبتي
خاندكار أ�دري�س
حممد أ�بو الهادي
عبداهلل أالهدل
زين مياين
حممد �سليمان
ماهر العودان
�سامي حبيب
عبداهلل اجلعفري

اجلهة
امل�ست�شفى الع�سكري
قطاع حكومي
قطاع حكومي
قطاع حكومي
قطاع حكومي
قطاع حكومي
قطاع حكومي
قطاع حكومي
قطاع حكومي
قطاع حكومي
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك �سعود
جامعة الفي�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك في�صل

اجلدول ج :3-أ�ع�ضاء فريق العمل لتخطيط امل�شروع
اال�سم
د.عبدالرحمن بن علي املهنا
د .أ�حمد بن يحيي اليماين
د .خالد الدكان
م .ح�سني ال�سلمان
م .يزيد الع�سكر
م .عبداهلل العطوي
م .بدر ال�سبيعي

أ
ال�سرتاتيجية لربنامج التقنية املتناهية ال�صغر
الولويات إ
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مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة15P0001-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

