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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 .وتعر�ض هذه الوثيقة اخلطة
اخلا�صة بربنامج املواد املتقدمة.

تعد املواد املتقدمة ذات أ�همية حيوية بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعوية ،ال �سيما و أ�ن لديها �إمكانيات
كبرية للح�صول على قيمة م�ضافة من البرتول من خالل تطوير املواد القائمة على البرتوكيمائيات
مثل البوليمرات واملواد املركبة� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية ا إل�ستفادة من املوارد املعدنية الطبيعية با�ستخدام
تقنيات جديدة إلنتاج مواد متقدمة .وهناك حاجة ملحة ملواد مطورة يف حتلية املياه املاحلة ويف
ال�صناعات البرتولية والبرتوكيميائية .كما أ�ن هناك حاجة أ�ي�ض ًا ملواد طبية متخ�ص�صة ،ومواد
لتطبيقات الف�ضاء والدفاع والبناء وغريها من املجاالت احليوية.
وقد ا�ستندت هذه اخلطة �إىل معطيات و�آراء م�ستخدمي املواد املتقدمة أ�واجلهات ذات العالقة بهذا
القطاع يف اململكة ،مبا يف ذلك امل ؤ��س�سات احلكومية واجلامعات وقطاع ال�صناعة واملراكز الطبية
التي ت�ستخدم املواد املتقدمة أ�و جتري البحث والتطوير اخلا�ص بها.
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ملخ�ص تنفيذي
وقد ت�ضمنت عملية التخطيط:
حتديد اجلهات الرئي�سية ذات العالقة باملواد املتقدمة يف اململكة.
حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة يف تقنية املواد املتقدمة.
تقومي مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة بالربنامج ،ال �سيما حتليل ن�شاط
الن�شر يف تقنيات املواد املتقدمة وبراءات ا إلخرتاع ،وتقومي م�ستوى املعاهد البحثية الدولية.
حتديد الر�سالة والر ؤ�ية اخلا�صة بربنامج تقنية املواد املتقدمة.
حتديد أ�برز أ�وجه التقنية وجماالت الربنامج التي تتناول �إحتياجات اململكة يف تقنية املواد
املتقدمة.
وقد انتهت هذه العملية بتحديد �سبعة جماالت تقنية يف هذا املجال:
أالغ�شية.
املواد الهجينة واملركبة.
البوليمرات وتقنيات معاجلة البوليمر.
املعادن وال�سبائك.
اخلزف (ال�سرياميك).
املواد الذكية.
الطالء.
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ملخ�ص تنفيذي
وقد مت حتديد أ�وجه حمددة للتقنية ينبغي الرتكيز عليها  ،يعر�ض اجلدول التايل أ�مثلة عليها:
تقنيات املواد املتقدمة بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية



التقنية

املجال

أالغ�شية

أالغ�شية ذات الوظائف املتقدمة :أالغ�شية املقاومة للتلوث احليوي ،أالغ�شية املقاومة للكلور ،مقاومة
املواد الكيميائية أ
والغ�شية املقاومة للتق�شر ،أالغ�شية عالية الطرح للتنا�ضح العك�سي ،أالغ�شية عالية
النفاذية ،أالغ�شية الفا�صلة للغازات ،و أ�غ�شية التعقيم.
والغ�شية عالية الرت�شيح أ
والغ�شية الدقيقة أ
أ�غ�شية الرت�شيح :أالغ�شية النانوية أ
والغ�شية ا إللكرتوليتية
(املنحلة بالكهرباء).

املواد الهجينة واملركبة

الوظائف املتقدمة :املواد املركبة امل�ستخدمة يف عمليات التحلية والبناء ،وتطبيقات ال�ضغط واحلرارة
العالية ،البوليمرات والراتينجات املدعمة أ
باللياف ،ومركبات الدروع ا إل�شعاعية وال�سرياميكية،
واملركبات النانوية واخلفيفة الوزن.

البوليمرات وتقنيات معاجلة البوليمر

التطبيقات ال�صناعية :أ�حوا�ض التخزين وخطوط أالنابيب ،ا إللكرتونيات ،أالن�سجة ،البيئة ،الزراعة
واملياه ،عمليات حفر البرتول والغاز ،طب أال�سنان� ،إي�صال الدواء.
قواعد التطوير :أ�نظمة الراتينج والتذرية للحرارة ،البوليمرات املركبة نانوي ًا ،البوليمرت القابلة
لل�شتعال ،ومثبتات أال�شعة ال�ضوئية فوق
للذوبان يف املاء والقابلة للتحلل احليوي ،والبوليمرات املانعة إ
البنف�سجية ،واجل�سيمات النانوية لتعزيز البوليمرات.

املعادن وال�سبائك

الوظائف املتقدمة :الفوالذ املزدوج والفريتي (من الفريت) للم�صانع احلرارية ،ومواد حمطات حتلية
املياه ،ومواد خف�ض التك�سري بالت آ�كل الناجم عن دراجات احلرارة العالية ،واملواد امل�ستخدمة ألغرا�ض
طبية حمددة.
املعادن املتخ�ص�صة :امل�ضادة للت آ�كل وال�صد أ� ومعادن القوة واحلرارة العالية.

اخلزف (ال�سرياميك)

الوظائف املتقدمة :العزل وتطبيقات الزرع الطبي ومواد البناء ،أ
والفران ال�صناعية املواد
ال�سرياميكية املتخ�ص�صة :أ�ك�سيد أاللومنيوم ،و كربيد التنغ�سنت واملعادن املعززة امل�شتتة أ
للك�سيد
الناجم عن ال�صهر.

املواد الذكية

الوظائف املتقدمة :املواد ال�ضوئية امللونة ،واملواد احلرارية امللونة وامللونة ال�ضغطية ،واملواد
الكهروملونة ،والزجاج الذكي ،أ
والن�سجة ومواد التغليف ،وال�صمامات الع�ضوية وغري الع�ضوية ،واملواد
الكهربي�ضوئية ،واملواد ذات الوظائف املتعددة ومواد التنظيف التلقائي ،أ
والنظمة القابلة للتحول.

الطالء

الوظائف املتقدمة :املواد املقاومة لل�صد أ� ،مواد الوقاية من أال�شعة فوق البنف�سجية ،واملواد التلقائية
التنظيف وال�شافية ،والطالءات القابلة لتحويل ال�ضوء واحلرارة وال�ضغط ،الطالءات امل�ضادة أ
لل�شعة
فوق البنف�سجية وطالءات احلاجز املعدين واحلراري ،والطالء الكهربائي.
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ملخ�ص تنفيذي
�سيحر�ص برنامج املواد املتقدمة على تعزيز مكانة اململكة يف هذه املجاالت التقنية ،وعلى تطبيق
أ�وجه التقنية التي تفي ب�إحتياجات اململكة.
و�سيتوىل مدير برنامج تقنية املواد املتقدمة م�س ؤ�ولية �إدارة الربنامج والتنفيذ العام للخطة اخلا�صة
به .وفيما يلي أ�برز معايري اختيار امل�شاريع التي اعتمدت للربنامج:
أ
	�ثر امل�شروع املمكن على �إحتياجات اململكة من املواد املتقدمة.
م�ساهمة امل�شروع املتوقعة يف �إثراء املعرفة.
قدرات القائم على امل�شروع التقنية وا إلدارية.
حتقيق توازن حمفظة امل�شاريع من حيث أ�هداف الربنامج وامل�سارات التقنية و�إحتياجات اجلهات
ذات العالقة ،والقائمني بن�شاط البحث حمفظة امل�شاريع.
وفيما يلي أ�برز م ؤ��شرات أالداء:
عدد و أ�ثر التطبيقات الناجحة لتقنية املواد الذكية على �إحتياجات اجلهات ذات العالقة.
زيادة عدد العلماء يف اململكة الباحثني يف تقنية املواد املتقدمة.
عدد املقاالت والبحوث املن�شورة يف املجالت املفهر�سة يف معهد املعلومات العلمية ،و أ�ثرها.
عدد براءات ا إلخرتاع الناجتة.
عدد املنتجات الناجحة املطروحة يف أال�سواق.
عدد ال�شركات الناجحة املخرجة من حا�ضنات أالعمال.
عدد الباحثني املدربني ،والتطبيقات املطورة يف مركز ابتكار التقنية.
و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث وا إلبتكار يف تقنية املواد املتقدمة ،والتي ت�ضم أ�ع�ضا ًء من
اجلهات ذات العالقة بقطاع املواد املتقدمة ،على تنفيذ اخلطة .و�ستقوم بتحديد ومراجعة م ؤ��شرات
أالداء وتقدم التو�صيات اخلا�صة مبحفظة امل�شاريع .كما تقدم اللجنة تو�صياتها ملدير الربنامج،
وترفع تقريرها للجنة امل�شرفة على خطة العلوم والتقنية ،امل�س ؤ�ولة عن برامج العلوم والتقنية
ا إل�سرتاتيجية.
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املقدمة

اخللفية

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 .وقد ُكلفت مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية (املدينة) بر�سم اخلطة
ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة بكل من هذه الربامج
التقنية وتنفيذها .وهذا ا إلطار ا إلر�شادي
ير�سم اخلطة اخلا�صة بربنامج تقنية املواد
املتقدمة.

تعترب الكثري من الدول املواد املتقدمة تقني ًة بالغة أالهمية .فعلى �سبيل املثال ،يعترب املجل�س الوطني
أالمريكي للعلوم والتقنية املواد املتقدمة أ��سا�س ًا لت�صنيع املنتجات ،وقد أ�درج اليابان “تقنية النانو
لل�ستثمار.
واملواد” يف قائمة املوا�ضيع أالربعة ذات أالولوية إ
تعد املواد املتقدمة ذات أ�همية حيوية بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعوية ،ال �سيما و أ�ن لديها �إمكانيات
هائلة للح�صول على قيمة م�ضافة من البرتول من خالل تطوير املواد القائمة على البرتوكيماويات
مثل البوليمرات واملواد املركبة� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية ا إل�ستفادة من املوارد املعدنية الطبيعية با�ستخدام
تقنيات متقدمة إلنتاج مواد متقدمة جديدة .وهناك حاجة ملحة ملواد متطورة يف حتلية املياه املاحلة
ويف ال�صناعات البرتولية والبرتوكيميائية .كما أ�ن هناك حاجة أ�ي�ض ًا ملواد طبية متخ�ص�صة ،ومواد
لتطبيقات الف�ضاء والدفاع والبناء وغريها من املجاالت احليوية.
تعر�ض هذه اخلطة الر ؤ�ية اخلا�صة بالبحث وتطوير تقنية املواد املتقدمة للمملكة ،كما حتدد أ�برز
�إحتياجات اململكة ،ومواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من الربامج
لتحقيق هذه أالهداف .وقد ا�ستندت هذه اخلطة �إىل معطيات و أ�راء م�ستخدمي املواد املتقدمة
واجلهات ذات العالقة بهذا القطاع يف اململكة ،مبا يف ذلك امل ؤ��س�سات احلكومية واجلامعات وقطاع
ال�صناعة واملراكز الطبية التي ت�ستخدم املواد املتقدمة أ�و تقود البحث والتطوير اخلا�ص باملواد
املتقدمة .وقد انعقدت حلقة عمل يف  17يونيو  2007جمعت اجلهات ذات العالقة بتقنية املواد
املتقدمة ،حيث قامت اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث وا إلبتكار يف تقنية املواد املتقدمة مبراجعة اخلطة
وا إلدالء باملعطيات وا آلراء عليها ،لتلتقي بعد ذلك عدة مرات على مدار ال�شهور الالحقة.
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املقدمة

نطاق الربنامج

ميثل هذا الربنامج خطة البحث وا إلبتكار يف تقنية املواد املتقدمة يف
اململكة العربية ال�سعودية .ويت�ضمن هذا الربنامج م�شاركة احلكومة
واجلامعات وجهود البحث والتطوير ال�صناعية .وت�ستهدف هذه اخلطة
أالعوام اخلم�سة أالوىل من اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية املقررة
لع�شرين عام ًا.
وقد ا�ستخدم و�صف «املتقدمة» لت�سليط ال�ضوء على املواد ذات القيمة
امل�ضافة العالية ،بد ًال من املواد أال�سا�سية .وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�نه ال
يوجد متييز وا�ضح بني املواد املتقدمة ،واملواد العادية من حيث نوع املادة.
ففي حني تعد بع�ض املواد ،مثل املواد الفوتونية ،مواد ًا متقدمة ،ف�إن
هناك العديد منها ،مثل املعادن وال�سرياميك ،التي قد تعترب أ�و ال تعترب
مواد ًا متقدمة ،وهذا يتوفق على م�ستوى التقنية امل�ستخدمة يف الت�صنيع.
أ
ولغرا�ض هذا الربنامج ،ف�إن املواد املتقدمة هي التي تتناولها جهود
مكثفة للبحث وتطوير التقنية.

وال�شركات ا إل�ست�شارية واجلمعيات العلمية.
 .8تطوير ا إلقت�صاد واملجتمع القائم على املعرفة وا إل�ستثمار فيهما ويف
أ�وجه تقنية املعلومات الالزمة.
 .9ت�سخري العلوم والتقنية للحفاظ على املوارد الطبيعية والبيئة.
 .10تعزيز الوعي ا إلجتماعي ب� أش�ن أ�همية العلوم والتقنية يف حتقيق أالمن
الوطني والتنمية امل�ستدامة.
كذلك حددت ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية مبادئ �إ�سرتاتيجية توائم
أالهداف املذكورة أ�عاله .ومتثل أ�هداف وغايات ال�سيا�سة الوطنية ،و أ�برز
�إحتياجات اململكة املو�ضحة يف هذه اخلطة نقطة �إنطالق أ�هداف وم�شاريع
�إ�سرتاتيجية الربنامج و أ��سا�سها.

الت�ساق مع ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية
إ

و�ضعت ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية أ�ربعة أ�هداف رئي�سة لربامج
العلوم والتقنية:
أ
 .1احلفاظ على المن الوطني.
 .2خدمة التنمية امل�ستدامة واملتزنة وال�شاملة.
 .3تعزيز م�ستوى معي�شة املواطن.
 .4امل�ساهمة يف �إثراء احل�ضارة ا إلن�سانية.
كما حددت أ�هداف ًا عامة ميكن تلخي�صها فيما يلي:
 .1تبني ر ؤ�ية �شاملة للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية وا إلبتكار لتدعيم
أ�نظمة التطوير ،وتن�سيق ودمج مكوناتها وامل�ستفيدين منها.
 .2تطوير املوارد الب�شرية امل ؤ�هلة يف جماالت العلوم والتقنية.
 .3ت�شجيع ودعم البحث العلمي مبا يعزز أالمن الوطني والتنمية
امل�ستدامة.
 .4تعزيز وتطوير القدرات التقنية اخلا�صة مبختلف القطاعات الوطنية
لتحقيق توطني التقنية وتطويرها و�إنتاج القيمة امل�ضافة العالية واملنتجات
التناف�سية على ال�صعيد الدويل.
 .5تطوير وتن�سيق اللوائح الر�سمية اخلا�صة بالعلوم والتقنية.
 .6تعزيز التعاون الدويل يف العلوم والتقنية.
 .7تعزيز أ�وجه الن�شاط امل�ساندة للعلوم والتقنية ،مثل خدمات املعلومات،
وخدمات توحيد املقايي�س ،وبراءات ا إلخرتاع ،و�شركات الهند�سة
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

�إحتياجات اململكة من البحث
والتطوير يف املواد املتقدمة

اهتمت عميلة التخطيط لربنامج املواد
املتقدمة ب�شكل خا�ص ب أ�برز �إحتياجات اململكة
يف البحث وا إلبتكار يف املواد املتقدمة ،ال�سيما
تلك املجاالت اخلا�صة باململكة نظر ًا لبيئتها
وثقافتها الفريدة ،و�صناعاتها القائمة ،ف�ض ًال
عن الفر�ص املتاحة ألن حتقق ال�صناعات
ال�سعودية فيها ميزة تناف�سية .وقد مت اختيار
املجاالت ا إل�سرتاتيجية التالية ك أ�ولويات
لتطبيقات املواد املتقدمة.

املياه
متثل املياه حاجة حيوية ومهمة لدى اململكة ،حيث تعد �صناعة حتلية املياه فيها هي أالكرب يف العامل.
وهناك ا�ستخدامات عديدة للمواد املتقدمة يف حتلية ومعاجلة املياه ،وحفظ املوارد املائية .وتتمتع
اململكة ببع�ض نقاط القوة يف تقنية املواد املتقدمة ،مثل امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ،التي
حتت�ضن معهد ًا خا�ص ًا بها أ
للبحاث ،ومتلك عدد ًا من براءات ا إلخرتاع ،وتقوم بت�شغيل املرافق
وامل�صانع التجريبية .وعلى اململكة ا إلنطالق من هذه القدرات وتعزيزها لتطوير أ�عمال ناجحة قائمة
على التقنية.
وفيما يلي أ�برز �إحتياجات تقنية املياه للمواد املتقدمة يف اململكة:
أالغ�شية :مبا يف ذلك أالغ�شية الوظيفية مثل وظائف التنا�ضح العك�سي ،والرت�شيح النانوي،
والرت�شيح الفائق ،والرت�شيح الدقيق .وتقوم اململكة يف الوقت الراهن با�ستخدام هذه أالغ�شية� ،إال
أ�نها ال تنتجها.
املواد املقاومة للتق�شر :التي تُ�ستخدم عدة أ��صناف منها يف العمليات احلرارية� .إن أ�داء املنتج
حمدود بدرجات حرارة معينة ،أالمر الذي ي�ستدعي تطوير ًا علمي ًا ملعاجلة هذا التحدي.
املواد املقاومة لل�صد أ� :هناك حاجة ملواد تقاوم ال�صد أ� ،ال�سيما عند ارتفاع درجات احلرارة .كما
أ�ن هناك حاجة للمواد املتقدمة لتعزيز خطوط أالنابيب املقاومة لل�صد أ�.
املواد امل�ضافة :وهي م�ستخدمة للحد من التلوث .وهناك حاجة ملواد م�ضافة جديدة ذات أ�داء
أ�ف�ضل.
حتديد م�صادر املياه :ميكن للمواد املتقدمة أ�ن تلعب دور ًا كبري ًا يف تطوير العنا�صر
ا إل�ستك�شافية.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
البرتول والغاز
تعد اململكة العربية ال�سعودية هي الرائدة يف �إنتاج البرتول يف العامل.
وهناك حاجة ملختلف املواد املتقدمة يف �إنتاج البرتول ،ومنها:
معاجلة ال�صد أ� :ال�سيما يف البيئات عالية احلرارة وذات الرتكيز
العايل من الكربيت.
ا�ستخدام الكربيت� :إن �صناعة البرتول والغاز بحاجة ملواد مطورة
لل�ستخدام يف حتويل أ�و ا�ستخدام الكربيت.
إ
أ
أ
املواد املركبة :تُ�ستخدم املواد املركبة يف البناء ،والنابيب واللياف
ال�ضوئية وخدمات املياه (مثل التخزين واملعاجلة والتخل�ص من النفايات
أ
والنابيب) .ويف هذا ال�سياق ،هناك العديد من التحديات التقنية املتعلقة
بالربط والت�صنيع والرتكيب.
تقنيات االختبارات غري املتلفة :تعترب هذه التطبيقات اخلا�صة
باملواد املتقدمة واملركبة من املجاالت التي ت�ستدعي �إهتمام ًا خا�ص ًا.
تقنيات اللحام :رغم أ�ن اللحام يعد من التقنيات القدمية� ،إال أ�ن فيها
العديد من ا إل�شكاليات املتعلقة باملواد التي ينبغي معاجلتها.
�إ�ستخال�ص البرتول :هناك حاجة ما�سة للبوليمرات وغريها من
املواد امل�ضافة لتعزيز �إ�ستخال�ص البرتول.
عمليات احلفر :هناك حاجة للمواد املتقدمة للحفر العمودي.
الطالء :هناك حاجة ملواد الطالء للوقاية من ال�صد أ� ال �سيما عند
درجات احلرارة املرتفعة .كما أ�ن هناك حاجة ملواد من � أش�نها تقلي�ص
تهالك عنفات الغاز.
املواد املقاومة للتق�شر :والتي عليها طلب كبري يف قطاع البرتول.
البرتوكيميائيات
يعد قطاع البرتوكيميائيات من ال�صناعات الهامة لدى اململكة ،وهي
�صناعة ت�شرتك مع قطاع البرتول والغاز يف كثري من �إحتياجاتها للمواد
املتقدمة� .إال أ�نها تخت�ص أ�ي�ض ًا ب�إحتياجات خا�صة مثل:
البوليمرات املتقدمة :مثل بع�ض البوليمرات امل�ضافة التي تعزز
لل�شتعال ،والبوليمرات
التدفق ،و�إ�ضافات احل�شو ،والبوليمرات املقاومة إ
املثبتة لل�ضوء فوق البنف�سجي.
تقنيات عمليات معاجلة البوليمرات ،مثل التي ت�ستخدم لت�صنيع
القوالب ،والطالءات.
املواد املحفزة :مثل املواد املحفزة على التجديد ومواد دعم احلفز.
املواد امل�ستخدمة يف حماية البيئة مبا يف ذلك املواد القابلة للتحلل
احليوي.

ال�صحة والطب أالحيائي واملواد ال�صيدالنية
يت�ضمن قطاع البحث واخلدمات ال�صحية يف اململكة عدد ًا من �شركات
أالدوية العامة .ومن أ�برز مواطن احلاجة للمواد املتقدمة يف هذا
القطاع:
املواد امل�شعة ألغرا�ض متنوعة منها الت�شخي�ص و العالج والتعقيم.
املواد الوراثية مثل اجلزيئات احليوية ذات الرتكيب الوراثي اخلا�ص
ب أ�غرا�ض الت�شخي�ص.
املواد الطبية الزراعية وال�صناعية التي تتطلب مواد ًا خم�ص�صة
وتقنيات أ�لية وتقنيات الطالء.
هند�سة أالن�سجة ،التي تتطلب مواد ًا بوليمرية قابلة للتحلل احليوي،
و أ�خرى غري قابلة للتحلل احليوي.
	�إي�صال الدواء االنتقائي ،مما يتطلب جزيئات جديدة ذات الت أ�ثري
أالحيائي.
أالغ�شية اخلا�صة بغ�سيل الكلى.
املواد اخلا�صة باملرافق احليوية.
التعدين واملعادن
تعد اململكة العربية ال�سعودية منتج ًا هام ًا للفلزات واملعادن .ومن أ�برز
�إحتياجات اململكة يف هذا القطاع:
عمليات ا إلنتاج والتعدين.
أ
	�وجه التقنية والعمليات اجلديدة لتو�صيف ال�سبائك.
تطوير ال�سبائك اخلا�ص ب�إحتياجات اململكة للت�صفيح وظروف
درجات احلرارة املختلفة.
تقنيات امل�ساحيق.
الزراعة والغذاء
حتتاج �صناعة الغذاء والزراعة يف اململكة �إىل مواد متخ�ص�صة ،مثل:
أال�سمدة املطلية بالبوليمرات إلطالة عمرها اال�ستهالكي.
املبيدات احل�شرية القابلة للتحلل.
مواد تغليف أالغذية.
املواد امل�ضافة لوقاية أالطعمة وال�شراب من اخرتاق أال�شعة فوق
البنف�سجية.

أ
ال�سرتاتيجية للمواد املتقدمة
الولويات إ

11

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
الدفاع
هناك العديد من مواطن احلاجة لتقنية املواد املتقدمة يف أ�غرا�ض الدفاع ،مبا يف ذلك املواد املقاومة
للكربيت واملواد القائمة على التيتانيوم امل�ستخدمة للطائرات ،ومواد الرادار ،أ
واللياف ال�ضوئية
اخلفيفة الوزن املعززة ،واملواد املركبة اخلا�صة باملركبات واجل�سور ،و�ص ّد ا إل�شعاع ،واملواد املقاومة
للت آ�كل.
مواطن احلاجة أالخرى
حتتاج �صناعات البناء وا إللكرتونيات يف اململكة لتقنيات املواد املتقدمة ،ال�سيما:
الزجاج الذكي والنوافذ الذكية يف �صناعة البناء.
املواد امل�صنعة من ال�سيليكون ،مبا يف ذلك (ال�سيليكون أالحادي /املتعدد البلور) رقائق
ال�سيليكون ،ومواد معاجلة �شبه املو�صالت ،واجل�سيمات النانوية ال�سيليكونية ،وج�سيمات أ�ك�سيد
ال�سيليكون النانوية ،امل�ستخدمة يف بع�ض التطبيقات ا إللكرتونية وغريها من ال�صناعات ،وال�سايلني.
املواد الناقلة للحرارة ،التي ت�ساعد وتخف�ض تدفق احلرارة ،ذات التطبيقات امل�ستخدمة يف
العديد من ال�صناعات.
املواد والتقنيات احلرارية والكهرو�ضوئية امل�ستخدمة يف �صناعة الطاقة ال�شم�سية ،مبا يف ذلك
أالغ�شية الرقيقة ،واخلاليا ال�شم�سية ،والطالءات ومنها الطالءات احلافزة الكهربائية.
مواد الطالء ،مثل تهيئة امل�ساحة ملا قبل الطالء ،الطالءات الع�ضوية (مواد تر�سب املعادن واملواد
البلورية النانوية) وغري الع�ضوية (ال�سيما لعمليات الطالء التي تتم عند درجات احلرارة العالية يف
املياه ،والطالء ال�سريع) ومواد الطالء امل�ستخدمة لتطبيقات كهربائية /حرارية� /ضوئية ملونة.
املواد ال�سرياميكية املتقدمة يف عدد من ال�صناعات.
املواد املركبة ،مثل املواد املركبة الكربونية الليفية ،ومركبات الفيربغال�س امل�ستخدمة ألغرا�ض
البنية التحتية واملدنية.
وتعد جميع هذه املجاالت املذكورة أ�عاله جماالت ميكن لربنامج املواد املتقدمة خدمة �إحتياجات
اململكة فيها من خالل نقل وتكييف وتطوير تقنية املواد املتقدمة.

دور اجلهات ذات العالقة بتقنية املواد املتقدمة

من اجلهات املعنية بتقنية املواد املتقدمة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية وغريها من اجلهات
احلكومية واجلامعات ال�سعودية والقطاع ال�صناعي .ويو�ضح اجلدول  1دور كل من هذه اجلهات.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :1دور اجلهات ذات العالقة بتقنية املواد املتقدمة
اجلهة ذات العالقة
مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

اجلامعات
املراكز البحثية املتخ�ص�صة
احلكومية أ�و امل�ستقلة
الوزارات والهيئات احلكومية
القطاع اخلا�ص

دورها
تن�سيق و�إدارة مبادرات تقنية املواد املتقدمة على �صعيد اململكة.
	�إدارة امل�شاريع الوطنية والدولية وامل�شاركة فيها.
توفري مرافق ومواد البحث للم�ستخدمني.
تقدمي التو�صيات للحكومة يف الق�ضايا ذات ال�صلة بتقنية املواد املتقدمة ونقل التقنية.
	�إيجاد معرفة علمية أ��سا�سية /تطبيقية جديدة.
تدريب الطالب يف علوم وهند�سة املواد املتقدمة وغريها من املجاالت التقنية ذات ال�صلة.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية الوطنية والدولية.
	�إيجاد معرفة علمية تطبيقية ومناذج ت�شغيلية جديدة.
ا إل�شراف على تنفيذ وت�شغيل امل�شاريع الهامة.
تطوير وتتجري املنتجات والعمليات الناجمة عن الربنامج.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية الوطنية والدولية.
امل�شاركة يف ن�شاط مراكز ا إلبتكار التقني.

امل�ستوى الراهن ل�صناعة املواد املتقدمة يف اململكة

ي ؤ�ثر م�ستوى �صناعة اململكة يف تقنية املواد املتقدمة على �إ�سرتاتيجية
اململكة املر�سومة لتحقيق الغاية املن�شودة .وجتدر ا إل�شارة �إىل وجود عدد
من اجلهات ال�صناعية ال�سعودية التي ت�ستخدم تقنية املواد املتقدمة ،أ�و
تنتجها أ�و جتري البحث والتطوير يف هذه التقنية .ومن أ�برزها:
�شركة أ�رامكو ال�سعودية ومموليها ،من أ�برز م�ستخدمي تقنية املواد
املتقدمة ،ف�ض ًال عما يجريه خرباء املواد املتقدمة (يف مركز أ�رامكو
للبحث والتطوير) من بحوث يف عدد من الق�ضايا التي تهم هذا القطاع.
ت�ضم امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة مركز ًا للبحث والتطوير يهتم
ببحوث ال�صد أ� والتق�شر وغريها من الق�ضايا اخلا�صة باملواد املتقدمة.
تعترب ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات أال�سا�سية (�سابك) من أ�كرب
منتجي املواد املتقدمة يف اململكة ،ال�سيما البرتوكيميائيات واملعادن .وقد
قامت م ؤ�خر ًا باقتناء �شركة جي �إي بال�ستيك�س ،مما يجعلها م�صنع ًا هام ًا
للمواد البال�ستيكية ،وتقوم �سابك بجهود كبرية يف جمال البحث والتطوير،
�إال أ�ن معظم هذا الن�شاط جار خارج اململكة.
أ
	�ما م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز أالبحاث ،ورغم أ�نه ال
ُينظر �إليه على أ�نه جزء من القطاع ال�صناعي� ،إال أ�نه يقود بحوث ًا يف جمال

تقنية املواد املتقدمة ،حيث ينتج مواد ًا طبية متخ�ص�صة يف هذا ال�سياق،
مثل املواد امل�شعة.
وهناك أ�وجه أ�خرى لل�صناعة ميكن أ�ن ت�ضطلع بدور بارز يف جمال تقنية
املواد املتقدمة يف اململكة ،مثل قطاع الف�ضاء والدفاع ،وقطاع ا إللكرتونيات،
وقطاع الطاقة ال�شم�سية والبناء .أ�ما يف الوقت الراهن ،ف�إن معظم هذه
القطاعات �إما أ�نها ال زالت حمدودة احلجم ،أ�و أ�نها مل تبا�شر بعد يف
جمال املواد املتقدمة �ضمن ن�شاطها ،أ�و أ�نها ،كما هو احلال بالن�سبة
لقطاع البناء ،ذات دور يكاد ال يذكر حتى ا آلن يف تطوير التقنية.
وفيما التعد اململكة منتج ًا هام ًا للمواد املتقدمة� ،إال أ�نها تتميز بطلب حملي
كبري على املواد املتقدمة يف عدد من القطاعات ال�صناعية ،وب�إنتاج عال
جد ًا من املواد أال�سا�سية ،ف�ض ًال عن ات�سامها بقدر ال ب أ��س به من قدرة
البحث والتطوير يف املواد املتقدمة .وجميع هذه اخل�صائ�ص تتيح فر�صة
حقيقية لت أ��سي�س قطاع حملي ناجح ل�صناعة املواد املتقدمة.
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البحث يف املواد املتقدمة يف عدد من امل ؤ��س�سات البحثية
ال�سعودية
قامت اللجنة ا إل�ست�شارية لربنامج تقنية املواد املتقدمة بجمع معلومات

من عدد من اجلامعات ومن املدينة ب� أش�ن نطاق اهتماماتها التقنية وعدد
للحاطة ب�شكل أ�ف�ضل بقدرات م ؤ��س�سات
الباحثني املتوفرين ،وذلك إ
اململكة البحثية الراهنة .ويبني اجلدول  2خال�صة هذه املعلومات.

اجلدول  :2البحث يف املواد املتقدمة لدى بع�ض امل ؤ��س�سات ال�سعودية
املجال التقني

املنظمة

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

جامعة امللك عبد العزيز

جامعة امللك �سعود
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 .1طالءات احلواجز احلرارية عالية احلرارة
 .2ت آ�كل �سبائك أاللومنيوم بفعل الغالف اجلوي
 .3امل�شاكل ذات ال�صلة بال�صناعة املحلية
 .4مقاومة ت آ�كل مواد البناء
� .5صد أ� �سبائك أاللومنيوم بفعل مياه البحر
 .6تطوير الطالءات املقاومة للت آ�كل وال�صد أ�
 .7تطوير املواد احلافزة
 .8املواد البوليمرية
 .9تطوير أالنابيب النانوية الكربونية
 .10تطوير الطالءات املكونة من مركبات نانوية
 .11ت آ�كل ا إل�سمنت
 .1املواد ذات الوظائف الذكية
 .2علوم وتقنية البوليمرات
 .3علوم وتقنية الطالء
 .4املواد أ
والجهزة �شبه املو�صلة
 .5احلفز
 .6ح�ساب ومنذجة وت�صميم املواد على عدة نطاقات
 .7تطبيقات الليزر يف املواد املتقدمة
 .1تو�صيف املواد و أ�دا ؤ�ها وتطوير خ�صائ�صها
 .2ت آ�كل وحماية املواد
 .3خ�صائ�ص وتطوير ومعاجلة البوليمرات

أ
ال�سرتاتيجية للمواد املتقدمة
الولويات إ

عدد الباحثني

 10من حملة الدكتوراه
 20من حملة �شهادة املاج�ستري

 30من حملة الدكتوراه 10،من
حملة �شهادة املاج�ستري15-10،
من طالب الدرا�سات العليا

 10من أ�ع�ضاء هيئة التدري�س،
 8-4من طالب الدرا�سات العليا

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
املنظمة

املجال التقني

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية

عدد الباحثني

 .1املعادن وال�سبائك
 .2الطالء
 .3أ
	��شباه املو�صالت واخلاليا ال�شم�سية
 .4أالغ�شية
 .5البوليمرات وتقنية البوليمرات
 .6ال�سرياميك
 .7ال�صد أ�
 .8احلوافز
 .9البرتوكيميائيات

موجز عن املعاهد الدولية البحثية النظرية يف املواد
املتقدمة

من جهة أ�خرى ،فقد قام برنامج املواد املتقدمة بدرا�سة أ�وجه ن�شاط
عدد من املعاهد البحثية يف دول العامل ذات ا إلهتمام امللحوظ بتقنية

 10من حملة الدكتوراه
 5من حملة �شهادة املاج�ستري

املواد املتقدمة .وقد مت اختيارها لتت�ضمن مزيج ًا من املختربات املدعومة
حكومي ًا التي ت�ضطلع بن�شاط �شبيه بربنامج املدينة لتقنية املواد املتقدمة.
ويعر�ض اجلدول  3امل ؤ��س�سات اخلم�س التي متت درا�سة ن�شاطها:

اجلدول  :3املعاهد اخلا�صة باملواد املتقدمة التي متت درا�ستها
املعاهد البحثية اخلا�صة باملواد املتقدمة التي متت درا�ستها
الدولة
أ��سرتاليا
اليابان
�سنغافورة
الواليات املتحدة
الواليات املتحدة

املعهد
منظمة الكومونويلث للبحث العلمي وال�صناعي ،ق�سم تقنية املواد والت�صنيع
& Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Manufacturing
Materials Technology (CMMT) Division

املعهد الوطني لعلوم املواد
)National Institute for Materials Science (NIMS

معهد هند�سة وبحوث املواد يف وكالة العلوم والتقنية أ
والبحاث
Institute of Materials Research and Engineering (IMRE),
)Agency for Science, Technology and Research (A*STAR

خمترب هند�سة وعلوم املواد يف املعهد الوطني للمقايي�س والتقنية ،وزارة التجارة أالمريكية
Materials Science and Engineering Laboratory (MSEL) National Institute of Standards and
Technology (NIST), U.S. Department of Commerce

خمترب أ�وك ريدج الوطني ،وزارة الطاقة أالمريكية
Oak Ridge National Laboratory (ORNL), U.S. Department of Energy
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
وقد أ�جرت هذه املعاهد البحثية البحث والتطوير يف جماالت تقنية
للحتياجات
متقاربة� ،إال أ�ن لكل منها نطاق ا إلهتمام اخلا�ص بها تبع ًا إ

الوطنية اخلا�صة بدولها .ويلخ�ص اجلدول  4نطاق اهتمام و أ�ولويات كل
من هذه امل ؤ��س�سات.

اجلدول  :4نطاق البحث يف املواد املتقدمة
نطاق البحث

املنظمة

منظمة الكومونويلث
للبحث العلمي وال�صناعي،
ق�سم تقنية املواد
والت�صنيع
(ا�سرتاليا)

ال�سرياميك (الطالء ،أالغ�شية ،املواد ال�سرياميكية ا إللكرتونية)
املواد الكيميائية (املن�سجمة حيوي ًا ،ذات الوظائف احليوية ،أالغ�شية ،مقيا�س النانو ،املواد العالية املنفذية ذات
امل�سامات النانوية)
تو�صيف املواد ،و أ�دا ؤ�ها
املعادن (املعادن اخلفيفة وتطوير ال�سبائك اجلديدة)
املواد املركبة و املتقدمة ( مثل مركبات اخل�شب والبوليمرات ،واملركبات النانوية ،واملواد النانوية ،البوليمرات
أالر�ضية (اجليوبوليمر)
البال�ستيك والبوليمرات
املواد املتجددة والقابلة للتحلل احليوي
أالن�سجة
اخل�شب
أ�برز أ�وجه تقنية النانو (وظائف نظام النانو ،التو�صيف النانوي املتقدم)

املعهد الوطني لعلوم املواد
(اليابان)

معهد هند�سة وبحوث
املواد يف وكالة العلوم
والتقنية أ
والبحاث
(�سنغافورة)
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مواد مقيا�س النانو
بحث املواد القائمة على تقنية النانو لتقنية املعلومات
بحث املواد القائمة على تقنية النانو للتقنية احليوية
بحث املواد يف جمال البيئة والطاقة
بحث املواد لل�سالمة وال ِع َول
أالنظمة الدقيقة و أ�نظمة النانو
املواد اجلزيئية ومواد أالداء
أالنظمة ا إللكرتونية وال�ضوئية
تو�صيف وعلوم املواد

أ
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ال�سياق إ
املنظمة

خمترب هند�سة وعلوم
املواد يف املعهد الوطني
للمقايي�س والتقنية ،وزارة
التجارة أالمريكية

خمترب أ�وك ريدج الوطني،
وزارة الطاقة أالمريكية

نطاق البحث
قيا�س املواد والبنية التحتية للمعايري
عمليات الت�صنيع املتقدمة
املواد احليوية
مواد ا إللكرتونيات
علم قيا�س النانو
أالنابيب النانوية الكربونية
ال�سالمة واملوثوقية
احلفز وكتل البناء النانوية
مواد النانو الوظيفية
أالنظمة اجلزيئية ال�ضخمة املعقدة
التخليق النانوي
نظرية املواد النانوية
بنية ودينامية املقيا�س النانوي :النيوترونات ،وا إللكرتونات ،أ
وال�شعة ال�سينية
الفيزياء النانوية :املغناطي�سية ،والنقل وجم�سات امل�سح

وت�شرتك هذه املعاهد بعدد من اخل�صائ�ص أالخرى ،ذلك أ�ن جميع
املنظمات تركز على ا إللتزام بنقل التقنية �إىل ال�صناعة ،بل �إن معظمها
أ�درج هذه أالولوية �ضمن هيكلها التنظيمي .وجلميع املعاهد التي متت
درا�ستها روابط تعاونية مبنظمات أ�خرى خا�صة وعامة .فعلى �سبيل املثال،
لدى منظمة الكومونويلث للبحث العلمي وال�صناعي ،ق�سم تقنية املواد
والت�صنيع مبادرة “فالغ�شيب” البحثية اخلا�صة باملعادن اخلفيفة ،وهي
مبادرة تتميز ب�شراكة وثيقة مع عدد من اجلهات ال�صناعية ترمي �إىل
تطوير مواد قابلة للتدوير فائقة ال�صالبة وخفة الوزن.
وقد لوحظ أ�ن ملعظم هذه املعاهد البحثية هيئة تتكون من � 200إىل
 500باحث متخ�ص�ص باملواد املتقدمة ذوي امل ؤ�هالت املتبانية .ولتطوير
ر أ��سمالها الب�شري ،عقدت هذه املعاهد �شراكات قوية مع عدد من
اجلامعات لتدريب وتهيئة طالب بحوث الدرا�سات العليا �إىل برامج
�إ�ست�ضافة الباحثني .ولدى املعهد الوطني لعلوم املواد على �سبيل املثال
مركز دويل للعلماء ال�شباب ،مما يتيح للباحثني ال�شباب من خمتلف الدول
واملجاالت البحثية خمتلف الفر�ص إلجراء البحوث.

وتتمتع هذه املعاهد يف أ�غلب أالحيان مبرافق تركز على ا إل�ستخدام
اخلارجي� ،إذ كثري ًا ما يقوم امل�ستخدمون بحجز معدات املعاهد عن مواقع
�إلكرتونية ،مثل مفاعل دفق النظائر العايل وم�صدر ت�شظي النيوترونات
اخلا�ص ب أ�و ار �إل �إن ،ومركز بحوث النيوترون لدى خمترب هند�سة وعلوم
املواد يف املعهد الوطني للمقايي�س والتقنية ،ومركز علوم املواد احل�سابية
والنظرية لدى خمترب هند�سة وعلوم املواد يف املعهد الوطني للمقايي�س
والتقنية.
وتتلقى جميع هذه املعاهد توجيهات خا�صة بخططها ا إل�سرتاتيجية من
الوكاالت و /أ�و اخلطط ا إل�سرتاتيجية الوطنية امل�شرفة عليها ،كما قد
تتلقى تعليمات خارجية من القطاع ال�صناعي أ
والكادميي ،كما هو احلال
بالن�سبة لق�سم تقنية املواد والت�صنيع يف منظمة الكومونويلث للبحث
العلمي وال�صناعي ،واملعهد الوطني لعلوم املواد واملعهد الوطني للمقايي�س
والتقنية.
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م ؤ��شرات أ�داء البحث والتطوير يف تقنية املواد
املتقدمة
نظرة عامة
ؤ
أ
يعر�ض الق�سم التايل م��شرات �داء البحث والتطوير يف تقنية املواد
املتقدمة ا�ستناد ًا �إىل ن�شاط الن�شر وبراءات ا إلخرتاع .رغم أ�ن م ؤ��شري
عدد املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع ال يعك�سان ب�شكل دقيق نوعية أ�و
نطاق الن�شاط البحثي� ،إال أ�نهما م ؤ��شران ي�ستخدمان يف العادة لر�صد
ن�شاط توليد املعرفة والنتاج البحثي 1.ومن امل ؤ��شرات أالخرى التي ميكن
ا�ستخدامها لتقومي ن�شاط البحث وترية تكرار ا إل�ست�شهاد باملواد املن�شورة
وبراءات ا إلخرتاع والتي تكون م ؤ��شر ًا على أ�ثرها ،وعالقات التعاون يف
الت أ�ليف ،التي تعد م ؤ��شر ًا على التعاون العلمي .وميكن ا�ستخدام هذه
امل ؤ��شرات جميع ًا كمقيا�س للنتاج البحثي وا إلبداعي أ
ولثر الن�شاط البحثي
والتعاون فيه.
وقد مت تعريف «تقنية املواد املتقدمة» مبا فيها من جماالت فرعية
با�ست�شارة خرباء من مدينة امللك عبد العزير للعلوم والتقنية ومن
اجلهات ال�سعودية املعنية أالخرى التي أ�عدت قائمة مف�صلة بالعبارات
الرئي�سية امل�ستخدمة يف عمليات البحث وا إل�ستف�سار يف قواعد معلومات
املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع 2.وي�شمل البحث والتطوير يف تقنية املواد
املتقدمة عدد ًا من التخ�ص�صات الوا�سعة ،مبا يف ذلك الفيزياء التطبيقية،
والكيمياء الطبيعية ،وفيزياء املادة املكثفة ،والهند�سة الكيميائية وعلوم
النانو .أ�ما املجاالت التقنية ال�سبع التي تعني اململكة فهي :أالغ�شية،
واملواد املركبة والهجينة ،وتقنية البوليمرات وتقنية معاجلة البوليمرات،
واملعادن وال�سبائك ،وال�سرياميك واملواد الذكية والطالء .وينح�صر �سياق
هذه الدرا�سة بن�شاط الن�شر اجلاري بني عامي (2007 - 2006م) ون�شاط
براءات ا إلخرتاع بني عامي (2006 - 2002م) يف املجاالت ال�سبعة التي
حددتها املدينة.

ن�شاط الن�شر الدويل يف تقنية املواد املتقدمة
بني  2006و2007م ،ن�شر  25397مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع ذات ال�صلة
ب أ�ولويات اململكة العربية ال�سعودية البحثية يف املواد املتقدمة 3.ويبني
ال�شكل  1عدد املواد املن�شورة يف عدد من الدول خالل هذه الفرتة 4.وقد
ت�صدرت ال�صني قائمة الدول النا�شرة ملقاالت ذات ال�صلة مبو�ضوع بحثنا
( 4782مقا ًال) ،تليها الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية بـ  4757مقا ًال
 ،تليها اليابان بـ  2365مقا ًال و أ�ملانيا بـ  1690مقا ًال .أ�ما اململكة العربية
ال�سعودية فكانت يف املرتبة ال�ساد�سة أ
والربعني بـ 67مقا ًال مفهر�س ًا يف
جمالت معهد املعلومات العلمية.

 1البحوث 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

 2مت البحث يف قاعدة أ�ي �إ�س أ�ي  ISI Web of Scienceو دلفيون  Delphionعن املواد املن�شورة ومعلومات تطبيق براءات ا إلخرتاع على التوايل ISI Web of Science .هي قاعدة بيانات للمقاالت
املحكمة الواردة يف أ�هم املجالت العلمية من خمتلف أ�رجاء العامل .أ�ما  Delphionفهي قاعدة بيانات قابلة للبحث فيها وبخا�صة بن�شاط الرباءات العاملية ،مبا يف ذلك مكتب براءات ا إلخرتاع والعالمات التجارية
أالمريكية ،وهي �إحدى الهيئات الكربى ملنح براءات ا إلخرتاع يف العامل .ونظر ًا لعظم حجم ال�سوق أالمريكي ،ف�إن معظم براءات ا إلخرتاعات العاملية م�سجلة فيها.
 3ت�شري “تقنية املواد املتقدمة” يف هذه الدرا�سة ألحد املجاالت التقنية التي حددتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لربنامج تقنية املواد املتقدمة.
 4تن�سب املادة املن�شورة لدولة ما �إذا وجدت أ�ي من اجلهات التي ينتمي �إليها امل ؤ�لف يف تلك الدولة .مبا أ�نه ميكن لعدة م ؤ�لفني اال�شرتاك يف ن�شر مادة واحدة ،ف�إنه ميكن أ�ن تن�سب املادة الواحدة لعدة دول .أ
والرقام
ا إلجمالية  ،مثل �إجمايل ن�شر الناجت العاملي  ،حت�صي كل مادة مرة واحدة � ،إال أ�ن �إ�ضافة املجاميع الفرعية قد ت�سفر عن نتيجة أ�كرب من املجموع املعلن عنه نظ ًرا لتكرر العدد.
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الولويات إ

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ال�شكل  :1املواد املن�شورة يف تقنية املواد املتقدمة

South Korea
1534

UK
1257

People R. China
4782

Turkey

Australia
Japan
2365
France
1244

Germany
1690
India
1274

USA
4757

Spain
822

Russia
Italy
891
Canada
770

Poland

Taiwan
829
Saudi
Arabia

ويبني اجلدول  5أ�ن البحث والتطوير يف املواد املركبة والهجينة �إ�ست أ�ثر
مبعظم ما ن�شر يف تقنية املواد املتقدمة يف العامل ( ،)7886يليه مو�ضوع
تقنية البوليمرات وتقنية معاجلة البوليمرات ( )5283ومو�ضوع املعادن
وال�سبائك ( )3540ومو�ضوع املواد الذكية ( ،)3296أ
والغ�شية ()2878
وال�سرياميك ( )2382والطالء (.)1423

أ
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الولويات إ
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :5املوا�ضيع الفرعية يف تقنية املواد املتقدمة
املو�ضوع الفرعي

عدد املواد املن�شورة

املواد املركبة والهجينة
تقنية البوليمرات وتقنية معاجلة البوليمرات
املعادن وال�سبائك
املواد الذكية
أالغ�شية

7886
5283
3540
3296
2878
2382
1423

ال�سرياميك
الطالء
أ�ثر الن�شر
ُيقا�س متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بتق�سيم عدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت
دولة ما على �إجمايل املقاالت املن�شورة من قبل م ؤ�لفني من هذه الدولة،
فعلى �سبيل املثال ،يكون متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر يف دولة ن�شرت  50مقا ًال
أ��ست�شهد بها  100مرة ي�ساوي  .2وقد حققت الواليات املتحدة أ�على متو�سط
أ�ثر لن�شاط الن�شر بني 2006م و2007م مبعدل ( ،)1.81تليها �سنغافورة
( )1.53واململكة املتحدة ( .)1.43أ�ما متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بالن�سبة
للمملكة فكان ( )0.42حيث ا�صدرت  67مقا ًال أ��ست�شهد بها  28مرة.
ويبني اجلدول  6عدد املقاالت املن�شورة وعدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت
5
الدول الرائدة التي ميكن اتخاذها منوذج ًا يحتذى به.

 5هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف جمال تقنية املواد املتقدمة �إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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أ
ال�سرتاتيجية للمواد املتقدمة
الولويات إ

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :6الدول الرائدة يف جمال الن�شر العلمي املتعلق باملواد املتقدمة ،اعداد املقاالت ،ومرات اال�ست�شهاد ومتو�سط أ�ثر الن�شر
الدولة
الواليات املتحدة أالمريكية
�سنغافورة
اململكة املتحدة
�إ�سرائيل
عمان
أ�ملانيا
فرن�سا
كوريا اجلنوبية
ال�صني
اليابان
جنوب أ�فريقيا
الهند
الكويت
ماليزيا
اململكة العربية ال�سعودية
ا إلمارات العربية املتحدة

املواد املن�شورة

�إجمايل مواطن ا إل�ست�شهاد باملقاالت

متو�سط أ�ثر الن�شر

4757
329
1257
177
8
1690
1244
1534
4782
2365
73
1274
19
99
67
22

8607
504
1795
247
11
2307
1697
1894
5001
2316
69
1136
10
42
28
5

1.81
1.53
1.43
1.40
1.38
1.37
1.36
1.23
1.05
0.98
0.95
0.89
0.53
0.42
0.42
0.23

املنظمات البحثية يف تقنية املواد املتقدمة
تقوم �آالف امل ؤ��س�سات البحثية يف  120دولة بالن�شر يف مو�ضوع تقنية املواد
املتقدمة .وكما هو مبني يف اجلدول  ،7ف�إن امل ؤ��س�سات الثالث الرائدة يف
�إ�صدار املقاالت اخلا�صة بتقنية املواد املتقدمة ،هي أالكادميية ال�صينية
للعلوم ( ،)806ومعهد التقنية الهندي( )336وجامعة ت�سينغ هوا (.)333
وكانت أالكادميية ال�صينية للعلوم هي الرائدة يف الن�شر يف جميع املوا�ضيع
املتفرعة من تقنية املواد املتقدمة ،ما عدا مو�ضوع ال�سرياميك ،التي كانت
أالكادميية الرو�سية للعلوم هي الرائدة يف الن�شر فيه.
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الولويات إ
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

جامعة �سنغافورة
الوطينة

جامعة تك�سا�س
جامعة توهوكو

جامعية �سيول
الوطنية

معهد هاربن للتقنية

جامعة العلوم
والتقنية يف ال�صني
أ�كادميية العلوم
الرو�سية

معهد التقنية الهندي
جامعة ت�سينغ هوا

أ�كادميية العلوم
ال�صينية

امل ؤ��س�سة

188

194
191

214

220

253

295

336
333

806

املجموع

1.82

1.99
0.99

1.47

0.46

0.59

1.26

0.78
1.33

1.61

متو�سط أ�ثر
الن�شر

39

69
44

59

103

68

74

113
93

235

املواد املركبة
والهجينة

56

56
14

41

13

47

72

46
50

122

تقنية البوليمرات
وتقنية معاجلة
البوليمرات

اجلدول  :7منظمات البحث والتطوير العاملية التي تهتم بتقنية املواد املتقدمة

11

14
95

13

68

33

20

13
17

60

10

27

39

34
69

152

املواد الذكية

62

91
46

146

املعادن
وال�سبائك

56

29
13

29

11

28

10

11
9

4

8

9

12

11

10
11

16

13

52

29

33
30

25
14

56

19

19
42

85

48

ال�سرياميك

الطالء

أالغ�شية
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
أ�ثر التعاون الدويل والن�شر
يف هذه الدرا�سة ،مت قيا�س التعاون الدويل بح�ساب معدل عدد الدول

املمثلة يف املقال الواحد� ،إ�ستناد ًا �إىل عناوين امل ؤ�لفني .ويبني ال�شكل 2
معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر.

ال�شكل  :2أ�ثر الن�شر والتعاون يف تقنية املواد املتقدمة (2007-2006م)
2.5

2

ال�صني
أ�مريكا
اليابان
أ�ملانيا
كوريا اجلنوبية
الهند
اململكة املتحدة
فرن�سا
�سنغافورة
�إ�سرائيل
ماليزيا
جنوب أ�فريقيا
اململكة العربية ال�سعودية
ا إلمارات العربية املتحدة
الكويت
عمان

USA

Israel
Oman

France
South Korea

Germany

Peoples R. China

1

Japan

متو�سط أ�ثر الن�شر

UK

Singapore

1.5

South Africa
India

Kuwait
Saudi Arabia

0.5

Malaysia

United Arab Emirates

3.5

3.0

1.5
2.0
2.5
معدل م�ستوى التعاون الدويل

1.0

0.5

�صفر

ن�شاط اململكة التعاوين
كما يبني اجلدول  ، 8ف�إن م ؤ�لفني تابعني مل ؤ��س�سات �سعودية تعاونوا يف
�إ�صدار أ�كرث من مقال مع م ؤ�لفني من م�صر ( 8مواد) ،ولبنان ()5
والواليات املتحدة أالمريكية ( .)5كما تعاون م ؤ�لفون من اململكة يف �إ�صدار
مقال مع م ؤ�لفني من� :إيرالندا وتركيا واململكة املتحدة واليمن وقطر.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :8الدول املتعاونة يف الن�شر مع اململكة
الدولة

عدد املقاالت

م�صر
لبنان
الواليات املتحدة
�إيرالندا
�إيطاليا
تركيا
اململكة املتحدة
اليمن
قطر

8
5
5
4
4
4
3
2
1

جمالت املواد املتقدمة
يبني اجلدول  9املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات

ال�صلة باملجاالت الفرعية لتقنية املواد املتقدمة التي تعني اململكة يف فرتة
2007-2005م.

اجلدول  :9املجالت املتخ�ص�صة يف تقنية املواد املتقدمة
مواد الن�شر
233
204
151
125
122
112
111
109
101

JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES

99

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY
COMPOSITE STRUCTURES
COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
MATERIALS LETTERS
JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
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الولويات إ

املراد املركبة

24

املجلة

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
املجلة

مواد الن�شر

ELECTROCHIMICA ACTA

150
30
28
26
26
23
21

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING

18

APPLIED PHYSICS LETTERS

RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING

17
17
101
68
47
46

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING

41

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE

CERAMICS INTERNATIONAL

37
31
29

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART
COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS

28

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

28

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
APPLIED SURFACE SCIENCE
LANGMUIR

الطالء

NANOTECHNOLOGY
THIN SOLID FILMS

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY

ال�سرياميك

SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

APPLIED PHYSICS LETTERS

REGULAR

25

PAPERS

BRIEF-1

JAPANESE

أ
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الولويات إ

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

املعادن وال�سبائك

املجلة

مواد الن�شر
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY

252

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING

212

CORROSION SCIENCE

150
108
104
83
75
75
62
61
380
157
60
44
41
40
35
33
30
30
304
113
111
92
90
88
78
73
71
67

RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA
ELECTROCHIMICA ACTA
MATERIALS TRANSACTIONS
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
SCRIPTA MATERIALIA
APPLIED SURFACE SCIENCE
JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE
DESALINATION
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY

أالغ�شية

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
JOURNAL OF POWER SOURCES
LANGMUIR
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
NANOTECHNOLOGY
PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
ELECTROCHIMICA ACTA
POLYMER

البوليمرات

SYNTHETIC METALS
POLYMER DEGRADATION AND STABILITY
MACROMOLECULES
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY
BIOMATERIALS
EUROPEAN POLYMER JOURNAL
JOURNAL OF POWER SOURCES
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
مواد الن�شر
301
122
93
90

املجلة
APPLIED PHYSICS LETTERS
THIN SOLID FILMS
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS

73
64
56
53
51

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY

املواد الذكية

89

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART
COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS

JAPANESE

BRIEF-1

PAPERS

REGULAR

ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY
MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS
CHEMISTRY OF MATERIALS

الخرتاع ذات ال�صلة بتقنية املواد املتقدمة
براءات إ

بني  2002و2006م ،مت تقدمي  8973طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع يف مكتب
براءات ا إلخرتاع أالمريكي .وكما يبني اجلدول  ،10ف�إن معظم براءات
ا إلخرتاع امل�سجلة ( )4988ن�سبت ملخرتع واحد على أالقل من الواليات
املتحدة أالمريكية .ومن الدول أالخرى التي كان لها عدد كبري من
املخرتعني :اليابان ( 1551طلب ًا) ،و أ�ملانيا ( 721طلب ًا) ،وكوريا اجلنوبية
( 386طلب ًا) .وقد ر�صد طلب ت�سجيل براءة اخرتاع ملخرتع من م ؤ��س�سة
بحثية �سعودية خالل هذه الفرتة .وقد �شمل اخرتاع «املواد البلورية
النانوية ا إلنتقائية اللون العالية الت أ�لق» 6تعاون خمرتعني من اململكة
العربية ال�سعودية و�إ�سبانيا والواليات املتحدة أالمريكية.

6

Bawendi, Moungi, Jensen, Klaus F., Dabbousi, Bashir O., Rodriguez-Viejo, Javier, Mikulec, Frederic Victor. U.S. Patent Application #
20040033359, 2004.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول : 10براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية املواد املتقدمة
الدول

أالغ�شية

املواد املركبة
والهجينة

تقنية البوليمرات
وتقنية معاجلة
البوليمرات

179
83
28
17
8
13
11
19
5
12
0

321
110
71
4
8
19
22
11
0
8
0

2844
774
321
278
99
191
154
115
100
47
0

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

ويف حني يعترب مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل براءات
ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنيات املواد املتقدمة مملوكة ألفراد (5986طلب ًا)،
ف�إنه ينظر �إىل امل ؤ��س�سات على أ�نها اجلهات املتنازل لها عن عدد كبري من
براءات ا إلخرتاع .وميكن ق�صد هذه امل ؤ��س�سات يف امل�ستقبل ألوجه الن�شاط
التعاوين ،نظر ًا الهتمامها امللحوظ با إلبتكار يف تقنية املواد املتقدمة .وكما

املعادن
ال�سرياميك
وال�سبائك
123
119
19
9
11
5
17
11
2
7
0

املواد الذكية
439
75
64
46
132
25
14
25
9
3
0

232
196
62
15
17
11
5
6
3
17
0

عدد براءات ا إلخرتاع

براءات ا إلخرتاع املن�سوبة ألفراد
�إي�ستمان كوداك
Eastman Kodak Co.

�سام�سونغ �إلكرتونيك�س

Samsung Electronics Co., Ltd.

بوليمر غروب

28

5986
93
85

Polymer Group, Inc.

55

3M Innovative Properties Company

54

ثري �إم �إنوفيتف بروبريتيز
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964
222
171
26
47
34
39
32
7
16
1

4988
1551
721
386
316
295
257
214
123
108
1

يبني اجلدول  ،11ف�إن �شركة �إي�ستمان كوداك هي اجلهة املتنازل لها عن 93
تطبيق براءة اخرتاع تقنية ذات �صلة باملواد املتقدمة ،تليها �شركة �سام�سونغ
�إلكرتونيك�س ( ،)85و�شركة بوليمر غروب ( )55و �شركة ثري �إم �إنوفيتف
بروبريتيز ( .)54وكان معهد م�سات�شو�ست�س للتقنية هو اجلهة املتنازل لها
عن براءة ا إلخرتاع الوحيدة املن�سوبة لباحث �سعودي.

اجلدول  :11اجلهات املتنازل لها عن براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة باملواد املتقدمة
اجلهة املتنازل لها

الطالء املجموع

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات

فيما يلي درا�سة ملواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة بربنامج اململكة اخلا�ص بتقنية
املواد املتقدمة من منطلق الر ؤ�ية املن�شودة لهذا الربنامج  .ولدى حتليل ودرا�سة مواطن القوة وال�ضعف
والفر�ص والتحديات ف�إن:
مواطن القوة ت�شري �إىل خ�صائ�ص املنظمة التي تعد عوامل م�ساعدة على حتقيق الهدف.
مواطن ال�ضعف ت�شري �إىل خ�صائ�ص املنظمة الداخلية التي قد تعوق حتقيق الهدف.
الفر�ص هي العوامل اخلارجية التي ت�ساعد على حتقيق الهدف.
التحديات هي العوامل اخلارجية التي قد حتول دون حتقق الهدف.
بذلك تكون مواطن القوة وال�ضعف هي عوامل داخلية ،يف حني تعد الفر�ص والتحديات عوامل
خارجية .أ
ولغرا�ض هذه الدرا�سة ،ف�إن املق�صود ب»املنظمة» هو برنامج تقنية املواد املتقدمة ،مبا يف
ذلك مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،واجلامعات وغريها من الهيئات احلكومية وال�شركات.
ويعر�ض اجلدول  12خال�صة درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :12مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات باملواد املتقدمة يف اململكة العربية ال�سعودية
عوامل م�ساعدة
داخلية

خارجية

30

عوامل �ضارة

مواطن القوة
مواطن ال�ضعف
وجود كبار منتجي البرتول والبرتوكيميائيات واملعادن
�ضعف م�ستوى اململكة عموم ًا يف البحث والتقنية اخلا�صة باملواد
الذين يوفرون املواد امل�ستخدمة يف تقنية املواد املتقدمة ،املتقدمة.
�ضعف قاعدة املوارد الب�شرية ،وغياب ق�سم علوم املواد يف اجلامعات.
وذوي ا إلحتياجات يف هذا املجال التقني.
�ضعف قدرة املوارد الب�شرية على التنقل والتكيف (فبمجرد أ�ن يخو�ض
وفرة املوارد املالية.
وجود زبائن حمليني لتقنية املواد املتقدمة يف جمال الطالب علوم الفيزياء على �سبيل املثال ،ف�إنه يبقى مرتبط ًا بهذا املجال).
�إت�سام أالنظمة بعد املرونة (ال�سيما �صعوبة تعيني الكفايات أ�و ا إلحتفاظ
املياه ،وال�صحة ،والدفاع ،والنقل والبناء.
توفر بع�ض القدرة البحثية يف اجلامعات وال�صناعة بها يف القطاع .احلكومي).
العوامل اللوجي�ستية يف احل�صول على معدات البحث.
واملدينة.
ا إلفتقار للروابط الدولية.
�ضعف روابط ال�صناعة-احلكومة-اجلامعة.
ا إلفتقار �إىل ثقافة وتاريخ البحث والتطوير وا إلبتكار الناجح.
�ضعف تنفيذ اخلطط.
�ضعف قطاع الت�صنيع (خارج �سياق البرتول والبرتوكيميائيات)
ال�ستغالل املواد املتقدمة.
الفر�ص
�إمكانية �إنتاج املواد ذات القيمة امل�ضافة العالية من
املواد اخلام املتوفرة لدى اململكة.
تنامي أال�سواق الدولية واملحلية للتقنية ال�شم�سية
وتقنية املياه.
لل�ستثمار يف العلوم والتقنية.
ا إل�سرتاتيجية الوطنية إ
�إمكانية التعاون على ال�صعيدين املحلي والدويل.
تعليم علماء امل�ستقبل.
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التحديات
املناف�سة الدولية ،وجود دول أ�خرى مناف�سة تتحرك ب�سرعة أ�كرب من
اململكة.
القيود التي حتد من ا إل�صالح املطلوب.
�إ�ضطراب الدعم وال�سيا�سات املالية.
�سيا�سة ال�سعودة فيما يتعلق بالتعليم والبحث.

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
من هنا يت�ضح أ�ن مواطن قوة اململكة يف تقنية املواد املتقدمة تتمثل يف ال�شركات القائمة على وفرة
املوارد الطبيعية التي أ�نعم اهلل بها على البالد ،ووفرة املوارد املالية ووجود �سوق حملي لتقنية املواد
املتقدمة� .إال أ�ن هناك عدد من مواطن ال�ضعف التي تواجه برنامج تقنية املواد املتقدمة ،ال�سيما
م�ستوى املعاهد البحثية ال�سعودية ،مبا يف ذلك اجلامعات واحلكومة وال�صناعة ،التي مل ترتق بعد
�إىل م�ستوى املعاهد البحثية الرائدة يف العامل .كما تعاين اململكة يف هذا املجال من �ضعف مواردها
الب�شرية ،ف�ض ًال عن �إفتقار اجلامعات ألق�سام ومناهج علوم املواد املتقدمة يف كلياتها .كما تت�سم
املوارد الب�شرية ب�ضعف قدرتها على التنقل والتكيف (فبمجرد أ�ن يخو�ض الطالب علوم الفيزياء على
�سبيل املثال ،ف�إنه يبقى مرتبط ًا بهذا املجال) .كما أ�ن أالنظمة اخلا�صة باملوارد الب�شرية غري مرنة،
أالمر الذي يعوق قدرة احلكومة على ا�ستقطاب اخلربات املميزة وا إلحتفاظ بها.
وقد لوحظت ندرة تعاون الباحثني ال�سعوديني مع نظرائهم يف هذا املجال� ،سواء يف اململكة أ�و خارجها.
وال زال �سجل ا إلبتكار الناجح أ�و التطبيق الناجع للمبادرات التخطيطية يف اململكة متوا�ضع ًا ،ف�ض ًال
عن �صعوبة احل�صول على املعدات الالزمة إلجراء البحث .أ�خري ًا ،جتدر ا إل�شارة �إىل �ضعف ال�صناعة
ال�سعودية (خارج �سياق �صناعة البرتول والبرتوكيميائيات) التي تلبي الطلب على تقنية املواد املتقدمة
يف اململكة.
�إال أ�ن هناك فر�ص ميكن �إ�ستغاللها يف هذا ال�سياق ،ال �سيما ا إل�ستفادة من ا إل�سرتاتيجية الوطنية
ال�سعودية لت�سخري املزيد من ا إل�ستثمارات خلدمة العلوم والتقنية ،ف�ض ًال عن �إمكانية �إ�ستفادة
اململكة من مواردها الطبيعية للمناف�سة مبنتجات ذات قيمة م�ضافة معززة .أ�ما التحدي أالكرب الذي
يواجه طموح اململكة يف تقنية املواد املتقدمة ،فهو تطور املناف�سني الدوليني لها يف هذا املجال بوترية
أ��سرع.
وقد ُر�سمت مبادرات هذه اخلطة بهدف ا إل�ستفادة من مواطن قوة اململكة يف هذا املجال مع معاجلة
ولل�ستفادة من مواطن قوة
نقاط �ضعفها ،وتناول الفر�ص والتحديات املحيطة بهذا الربنامج .إ
اململكة ،فقد �صممت الربامج بحيث يتم الرتكيز على �إحتياجات و أ��سواق اململكة ،وعلى تعظيم قدرات
اململكة يف هذا املجال .أ�ما يف مواجهة نقاط ال�ضعف اخلا�صة بالربنامج ،فقد ُ�صممت الربامج مبا
يعزز تعاون احلكومة-اجلامعة-ال�صناعة بهدف الرتكيز على ا إلبتكار وعلى تدريب وتهيئة الطالب
والباحثني يف تقنية املواد املتقدمة.
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ال�سرتاتيجية العليا
إ
تتمثل ا إل�سرتاتيجية العليا للربنامج يف الر ؤ�ية
والر�سالة والقيم أ
والهداف ا إل�سرتاتيجية
اخلا�صة به ،امل�ستقاة من أ�هداف وغايات
ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية ،ومن أ�برز
�إحتياجات اململكة.

الر ؤ�ية

فيما يلي الر ؤ�ية اخلا�صة بربنامج تقنية املواد املتقدمة للمملكة:
�سوف تقوم اململكة بتوظيف مواطن قوتها لت�صبح رائدة على ال�صعيد العاملي يف أ�وجه حمددة من
تقنية املواد املتقدمة ،وتغدو من م�صدري املواد املتقدمة ذات القيمة امل�ضافة املعززة .وت�صبو اململكة
للبتكار ذي روابط قوية ت�صل البحث والتعليم باجلامعات والقطاع ال�صناعي
لتكوين نظام فعال إ
واحلكومي.
ومن أ�برز مالمح هذه الر ؤ�ية الرتكيز على ا إلبتكار يف جماالت ذات أ�همية حيوية بالن�سبة للمملكة،
ال�سيما و أ�ن هذه الر ؤ�ية ال تطمح على املدى القريب ألن ت�صبح اململكة متطورة يف جميع املجاالت ذات
ال�صلة باملواد املتقدمة أ�و أ�ن ت�صبح رائدة على ال�صعيد العاملي يف البحوث أال�سا�س ،بل أ�ن تتناول
ب�شكل خا�ص تلك املجاالت التي ميكن أ�ن تربز من خاللها ميزات تناف�سية ،و أ�ن تطبق التقنية ملوافاة
�إحتياجاتها ا إلجتماعية وا إلقت�صادية.

الر�سالة

للبتكار يف املواد املتقدمة يف اململكة من
تتمثل ر�سالة برنامج تقنية املواد املتقدمة بدعم نظام فعال إ
خالل:
البحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها يف مواطن احلاجة الوطنية.
تعزيز تعاون امل ؤ��س�سات البحثية الوطنية والدولية.
ال�سعي لتطوير املوارد الب�شرية مبا يخدم تقنية املواد املتقدمة.
التخطيط للمرافق البحثية أال�سا�سية لتقنية املواد املتقدمة وتطويرها وت�شغيلها.
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ال�سرتاتيجية العليا
إ

قيم وثقافة الربنامج

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

ال�سرتاتيجية
أ�هداف الربنامج إ

فيما يلي أالهداف ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة بالربنامج:
تعزيز م�ساهمة تقنية املواد املتقدمة يف تلبية أ�برز �إحتياجات اململكة وتطوير قدرة ال�صناعة
ال�سعودية التناف�سية.
متكني �صناعة �سعودية حملية قائمة على التقنية من املجاالت التقنية التي تعني اململكة (مثل
أالغ�شية واحلفز على �سبيل املثال).
ا إلرتقاء مب�ستوى اململكة الدويل يف تقنية املواد املتقدمة.
تطوير امل ؤ��س�سات واملوارد الب�شرية ال�سعودية للبحث والتطوير يف تقنية املواد املتقدمة.
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املجاالت التقنية

الختيار
عملية إ

قام برنامج تقنية املواد املتقدمة باختيار أ�وجه
التقنية ذات أالولوية �إنطالق ًا من معطيات
اجلهات ذات العالقة ،وذلك من خالل حلقة
العمل املنعقدة مع هذه اجلهات واللجنة
ا إل�ست�شارية اخلا�صة بالربنامج ،وح�سب
�إحتياجات ال�صناعة ال�سعودية واجلهات ذات
العالقة يف هذا املجال .كما نظرت اللجنة
ا إل�ست�شارية يف �إمكانيات اململكة لتحقيق
مكانة مميزة لها يف هذه التقنية ،وفق قدرات
اململكة الراهنة أ�و الغائبة يف البحث والتطوير،
وم�ستوى اململكة الراهن يف هذه التقنية ،واثر
ال�سوق على التقنية.

املجاالت التقنية املختارة

فيما يلي أ�وجه تقنية املواد املتقدمة اخلا�صة باململكة واملرتبة يف جمموعات قد تتداخل يف بع�ضها
البع�ض:7

أالغ�شية
أالغ�شية ذات الوظائف املتطورة التي ت�ستخدم ب�شكل خا�ص يف معاجلة املياه وغري ذلك من
التطبيقات ال�صناعية .ومن التقنيات الهامة تقنيات تطوير املواد غري امللوثة حيوي ًا ،أ
والغ�شية
والغ�شية عالية الطرح للتنا�ضح العك�سي ،أ
املقاومة للتق�شر وللمواد الكيميائية ،أ
والغ�شية عالية
املنفذية ،أ
والغ�شية الفا�صلة للغازات ،و أ�غ�شية التعقيم.
أ
والغ�شية الدقيقة أ
	�غ�شية الرت�شيح :ذلك أ�ن أالغ�شية النانوية أ
والغ�شية عالية الرت�شيح هي
مواد بالغة أالهمية لقطاعات املياه ،ف�ض ًال عن أ�وجه ا�ستخدامها يف قطاع البرتول والبرتوكيميائيات
وقطاع الطب احليوي يف اململكة.
املواد الهجينة واملركبة
تعد املواد املقاومة لل�صد أ� ال�سيما يف البيئات عالية احلرارة وذات الرتكيز العايل من الكربيت،
ذات أ�همية جوهرية لقطاع البرتول والبرتوكيميائيات واملياه ،كما أ�ن للمواد املقاومة للكربيت
�إ�ستخدامات هامة يف �صناعة الطائرات.
والنابيب أ
تُ�ستخدم املواد املركبة يف البناء ،أ
واللياف ال�ضوئية وخدمات املياه (مثل التخزين

 7نظر ًا لت�صنيف املواد ح�سب غر�ضها الوظيفي (مقاومة الت آ�كل ،احلفز) واملجال التطبيقي (املواد الطبية احليوية ،واملواد ا إللكرتونية) وح�سب نوع املادة (�سرياميك ،معادن) ف�إنه ال يوجد ت�صنيف موحد لتقنية املواد.
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املجاالت التقنية
واملعاجلة والتخل�ص من النفايات أ
والنابيب) ومن أ�برز التحديات التقنية
يف هذا املجال ما يتعلق بعمليات الت�صميم والربط والت�صنيع والرتكيب.
كما أ�ن هناك حتديات تتعلق بالتدريب واملقايي�س التي حتد من التطبيقات
امل�ستخدمة.
ً
تلعب تقنيات ا إلختبار غري الهدامة دور ًا أ��سا�سيا يف قطاعات البرتول
والبرتوكيميائيات واملياه ال�سيما امل�ستخدمة منها يف املواد املركبة.
كما أ�ن تقنيات اللحام هامة بالن�سبة لقطاع البرتول وقطاع املياه.
البوليمرات وتقنيات معاجلة البوليمر
لتقنيات البوملريات املتقدمة �إ�ستخدامات �صناعية وا�سعة مبا يف
ذلك حفر �آبار البرتول والغاز ،وناقالت و أ�نابيب البرتول ،وا إللكرتونيات،
واملن�سوجات والزراعة واملياه وطب أال�سنان و�إي�صال أالدوية.
أال�صناف اجلديدة من البوليمرات وتقنيات معاجلة البوليمرات ،مبا
يف ذلك أ�نظمة الراتينج والتذرية للحرارة ،البوليمرات املركبة نانوي ًا،
البوليمرت القابلة للذوبان يف املاء والقابلة للتحلل احليوي ،والبوليمرات
لل�شتعال ،ومثبتات أال�شعة ال�ضوئية فوق البنف�سجية ،واجل�سيمات
املانعة إ
النانوية لتعزيز البوليمرات.

الطاقة ال�شم�سية.
املواد ال�سيليكونية ،والرقائق ال�سيليكونية ،املواد املعاجلة من �شبه
املو�صالت واجل�سيمات النانوية ال�سيليكونية وج�سيمات أ�ك�سيد ال�سيليكون
النانوية امل�ستخدمة يف ا إللكرتونيات وغريها من ال�صناعات.
املواد الناقلة للحرارة التي ت�ساعد وتخف�ض تدفق احلرارة بتطبيقات
العديد من ال�صناعات.
الطالء
الطالءات املقاومة لل�صد أ� والذاتية التنظيف وال�شافية ،و الطالءات
القابلة لتحويل ال�ضوء واحلرارة وال�ضغط اخلا�صة بعدد من التطبيقات
ال�صناعية.
أ
تطوير الطالءات امل�ضادة لل�شعة فوق البنف�سجية و الطالءات
احلاجز املعدين واحلراري امل�ستخدمة يف املن�سوجات وتغليف أالغذية
وبع�ض تطبيقات الطاقة ال�شم�سية.

املعادن وال�سبائك
من اخل�صائ�ص املتقدمة :الفوالذ املزدوج والفريتي (من الفريت)
للم�صانع احلرارية ،ومواد حمطات حتلية املياه ،ومواد خف�ض التك�سري
بالت آ�كل الناجم عن درجات احلرارة العالية ،واملواد امل�ستخدمة ألغرا�ض
طبية حمددة.
أ
آ
من املعادن املتخ�ص�صة تلك امل�ضادة للت�كل وال�صد� واملعادن ذات
القوة واحلرارة العالية امل�ستخدمة يف �صناعات معاجلة املياه والبناء
والبرتول والغاز والتطبيقات الف�ضائية والع�سكرية.
اخلزف (ال�سرياميك)
تطوير اخلزف (ال�سرياميك) اخلا�ص مثل أ�ك�سيد أاللومنيوم ،وكربيد
التنغ�سنت واملعادن املعززة امل�شتتة أ
للك�سيد الناجم عن ال�صهر ،والتي
ت�ستخدم يف املواد العازلة وتطبيقات الزرع الطبي ومواد البناء.
املواد الذكية
املواد املتطورة الوظائف مثل املواد ال�ضوئية امللونة ،واملواد احلرارية
امللونة وامللونة ال�ضغطية ،واملواد الكهروملونة ،والزجاج الذكي امل�ستخدم
يف البناء .هذا با إل�ضافة �إىل املواد ذات الوظائف املتعددة أ
والنظمة
القابلة للتحول امل�ستخدمة يف املن�سوجات وتغليف أالغذية وبع�ض تطبيقات
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هيكل الربنامج
نظرة عامة
يعر�ض ال�شكل  3ر�سم ًا تخطيطي ًا لربنامج تقنية املواد املتقدمة املقرتح،
املكون من  3برامج فرعية :برنامج مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،

وبرنامج مراكز بتكار التقني اجلامعية ،وبرنامج املراكز البحثية أالخرى.
وال تف�صل هذه اخلطة أ�وجه ن�شاط املراكز البحثية الراهنة ،رغم كونها
من�سقة �ضمن الربنامج ككل.

ال�شكل  :3هيكل برنامج املواد املتقدمة
املركز الوطني للمواد املتقدمة

مراكز أ
البحاث املوجودة حالي ًا
مثل :مركز أ�بحاث أ�رامكو

دور مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف تقنية املواد املتقدمة
�ستكون املدينة م�س ؤ�ولة عن:
 -1قيادة ال�سيا�سة والتخطيط اخلا�ص باملواد املتقدمة.
أ
�	-2إجراء البحث التطبيقي والتطوير اخلا�ص بالق�ضايا ذات الهمية
الوطنية.
 -3توفري املرافق البحثية عالية اجلودة والدعم التقني لباحثي ال�صناعة
واجلامعة.
قيادة ال�سيا�سة والتخطيط
تعد مهمة قيادة ال�سيا�سة والتخطيط بالغة أالهمية ،ال �سيما يف أ�وىل
�سنوات الربنامج .وتت�ضمن هذه املهمة عدة أ�هداف ،حيث �سيقوم املركز
الوطني ب:
توفري ال�سبل املبا�شرة وامل�ستمرة مل�ستخدمي املواد املتقدمة لتقدمي
املعطيات ألولويات البحث والتطوير ،مثل حلقات العمل التي تنظمها
القطاعات (البرتول والغاز ،والقطاع الطبي ،والع�سكري) ،واملجاالت
التقنية أ
(الغ�شية ،البوليمرات ،واملواد املركبة� ،إلخ.)...
تطوير خطط التقنية يف أ�برز جماالت املواد املتقدمة التي تو�ضح
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البتكار التقني
مراكز إ

التطور التقني املطلوب �ضمن �إطارات زمنية حمددة ،وحتديد أ�دوار
اجلامعات واحلكومة وال�صناعة.
ترتيب برامج البحث والتطوير للمواد املتقدمة ح�سب أالولوية
وتنظيمها.
تطوير خطة وطنية ملرافق املواد املتقدمة (�إنظر أ�دناه).
دعم جمل�س �إ�ست�شاري مكون من أ�برز اجلهات ذات ال�صلة ،يكون من
� أش�نه ا إل�شراف على تطوير اخلطة وتنظيم وتوزيع امل�صادر وتنفيذ هذه
اخلطة.
و�ضع خطة للموارد الب�شرية للمواد املتقدمة لتقدير مدى احلاجة �إىل
الباحثني واخلرباء التقنيني وحتديد كيفية تلبية هذه ا إلحتياجات من
خالل التعليم والتدريب وا�ستقطاب املهارات الدولية.
تعزيز مناهج املواد املتقدمة يف اجلامعات.
تكوين جمتمع مهني للمواد املتقدمة لتبادل املعلومات وبناء الثقة بني
أ�ع�ضاء املجتمع البحثي ال�سعودي.
ال�سعي إلدخال تغيريات على ال�سيا�سات الوطنية التي ت ؤ�ثر على العديد
من املجاالت التقنية ،مبا يف ذلك:
 -ا إلطار القانوين لدعم ال�شراكات التقنية.

املجاالت التقنية
-

ا إلجراءات اخلا�صة بالت�شارك يف املعدات البحثية.
توفري احلوافز وفر�ض امل�ساءلة لتح�سني �إنتاجية الباحثني.
ال�سيا�سات اخلا�صة بتعيني الباحثات والباحثني من غري ال�سعوديني.
تعزيز التعليم ا إلبتدائي يف الريا�ضيات والعلوم.

�إجراء البحث والتطوير التطبيقي:
تتوقف معظم أ�وجه ن�شاط البحث والتطوير التطبيقي التي �ستقودها
املدينة ،بالتعاون مع اجلامعات وغري ذلك من املعاهد البحثية ،على نتائج
التخطيط الدقيق والقواعد التقنية املذكورة أ�عاله .و�سيختلف البحث
والتطوير الذي يتم �إجرا ؤ�ه يف املركز الوطني عن ن�شاط اجلامعة ب أ�نه:
تطبيقي ب�شكل أ�كرب وعاجل.
أ
	�و�سع نطاق ًا.
يتطلب مرافق متخ�ص�صة.
و�ستجري املدينة مزيج ًا من العمل امل�ستقل ،والعمل املمول من قبل عمالء
(وكالة حكومية أ�و القطاع ال�صناعي) .و�ستحدد أ�ولوية امل�شاريع امل�ستقلة
تبع ًا ألثرها ا إلقت�صادي وا إلن�ساين على اململكة .و�سيكون لكل م�شروع م�سار
أ�و عدة م�سارات وا�ضحة للعودة باملنافع امللمو�سة وال�ضرورية �ضمن �إطار
زمني معقول .وقد يكون ذلك بحل م�شاكل هامة يف ال�صناعات القائمة،
أ�ومتكني التطور التقني يف قطاع �صناعي نامي أ�و قطاع توجد حاجة
لوجوده ،أ�و تلبية حاجة مبا ي ؤ�دي �إىل �إيجاد �صناعة �سعودية جديدة أ�و
كبرية (بتمويل حملي أ�و من خالل �إ�ستثمار أ�جنبي) .و�ستت�ضمن امل�شاريع
قيام املدينة بالبحث والتطوير والتمويل ا إل�ضايف للمراكز البحثية
القائمة.
املرافق البحثية واملوارد الب�شرية ذات ال�صلة:
الهدف هنا هو توفري النفاذ ألحدث املعدات البحثية للباحثني ال�سعوديني.
ومن أ�هم مهام املختربات الوطنية توفري املرافق إلجراء البحوث
املتقدمة التي ميكن لعدة م�ستخدمني ا إل�ستفادة منها .ومن أالمثلة على
ذلك :امل�صادر ال�ضوئية (ال�سنكروترون ،أ�و املعجل) واملجاهر املتقدمة،
وخمتربات املغناطي�س ،ومرافق أال�شعة أاليونية ،وم�صادر النيوترون،
واملرافق العالية احلرارة ،والغرف النظيفة ،وامل�صانع التجريبية ،وما �إىل
ذلك من املرافق التقنية املتطورة .وجتدر ا إل�شارة �إىل الكلفة الباهظة
ملثل هذه املرافق ،و�إىل �صعوبة بنائها وت�شغيلها ،فالعديد منها ما يتجاوز
التكاليف وا إلطار الزمني املعد لبنائها .لذا ينبغي التخطيط لها بدقة.

و�سيبد أ� عمل املدينة يف هذا املجال بر�سم خطة للمدى القريب والبعيد
القتناء هذه املعدات احلديثة التحليلية الالزمة إلجراء البحث املطلوب
لتلبية املتطلبات الراهنة يف املواد املتقدمة ،أ�و لتوفري النفاذ ملثل هذه
املعدات 8.و�ستبد أ� املدينة بجرد املرافق التجريبية واملخربية املتوفرة
يف اململكة يف الوقت الراهن� ،إ�ضافة �إىل جرد أ��صناف املعدات الالزمة
للمجاالت البحثية ذات أالولوية .و�ستقوم اخلطة بتحديد تلك ا إلحتياجات
التي ميكن موافاتها ب�إجراء ترتيبات مع املراكز الدولية وا إلقليمية
املتوفرة .ويلي ذلك التخطيط للمرافق اجلديدة التي حتتاج �إليها اململكة،
وترتيبها ح�سب أالولوية .كما �ستقف اخلطة عند التدريب الالزم إلعداد
الباحثني والتقنيني لت�شييد وت�شغيل مثل هذه املرافق .وقد �شمل التخطيط
تعاون عدة جمموعات من جماالت ت�شرتك يف حاجتها للمعدات البحثية،
مبا يف ذلك الفيزياء ،وتقنية النانو ،والبرتول والبرتوكيميائيات ،واملياه،
نظر ًا إلحتياجها امل�شرتك لهذا النوع من أالدوات والو�سائل املذكورة.
وا�ستناد ًا لهذه اخلطة� ،ستقوم املدينة بت أ��سي�س «مرفق امل�ستخدمني
الوطني» ،املزود بكافة املعدات العلمية احلديثة واملدعوم مبهارات
فريق تقني مدرب تدريب ًا جيد ًا ،بحيث يقوم هذا املرفق بدعم الباحثني
اجلامعيني وال�صناعيني �إ�ضافة �إىل باحثي املدينة .و�ستقوم املدينة
بر�سم ال�سيا�سات وا إلجراءات لتحديد أ�ولوية ا�ستخدام أالطراف لهذه
املرافق ،ف�ض ًال عن ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�سهيل تنقل معدات البحث،
مبا يف ذلك املذيبات ،والراتنجات ،واملواد الكيميائية الالزمة للبحث يف
تقنية املواد املتقدمة.
و�سيكون م�شروع تقنية أالغ�شية من أ�هم امل�شاريع التقنية الوطنية التي
�ستقوم املدينة ب�إدارتها بالتعاون من امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة،
واجلامعات ،بحيث يقوم امل�شروع بنقل و�سائل ت�صنيع أالغ�شية وتطوير
أ�وجه التقنية اجلديدة مبا يعزز ا إلبتكار والت�صنيع يف تقنية أالغ�شية يف
اململكة .و�سيقوم امل�شروع أ�ي�ض ًا بدعم خطة ألمن املياه تعتمد حتلية املياه
كخيار �إ�سرتاتيجي.
ومن امل�شاريع الوطنية أالخرى املقرتحة ،م�شروع تطوير املواد املتقدمة
يف جمال التطبيقات الطبية ،الذي �سيتواله م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز أالبحاث .ومن � أش�ن هذا امل�شروع تعزيز ا�ستخدام

 8من أالمثلة على هذا النوع من اخلطط :منتدى ا إل�سرتاتيجية أالوروبية للبنى التحتية البحثية ( .)2006تقرير اخلطة أالوروبية للبنى التحتية البحثية  ،2006ووزارة الطاقة أالمريكية ( .)2003مرافق علوم امل�ستقبل:
نظرة لع�شرين عام ًا.
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أالدوات و أ�وجه الن�شاط البحثية يف تطبيقات الت�صوير اجلزيئي و أ��ساليب
املعاجلة با�ستخدام و�سائل الكربون/الربوتون ،أالمر الذي �سيطور أ��ساليب
ت�شخي�ص أالمرا�ض ومعاجلتها والوقاية منها.
دور مراكز بتكار التقني اجلامعية يف تقنية املواد املتقدمة
�سيقوم برنامج مراكز �إبتكار التقنية اجلامعية يف تقنية املواد املتقدمة
برعاية عدد من املراكز البحثية اجلامعة-ال�صناعة يف تقنية املواد
املتقدمة املن�سقة مع أ�وجه ن�شاط املدينة ،يف عدد من املجاالت البارزة
مثل:
هند�سة املواد -ال�صد أ� والت آ�كل ،املواد الطبية احليوية ،املواد املركبة،
ال�سرياميك.
أ
أ
أالغ�شية -املياه ،الغ�شية الطبية ،الغ�شية البرتوكيميائية.
معاجلة املواد -احلوافز� ،إلخ...
أالطلية واملواد الذكية.
وتهدف هذه املراكز �إىل:
تطوير فريق أ��سا�سي من اخلربات لدى اجلامعات يف تلك املجاالت
الهامة بالن�سبة لل�صناعة.
زيادة عدد اخلربات املتخ�ص�صة يف تقنية املواد املتقدمة من
خالل تدريب و�إعداد الطالب يف املجاالت التقنية ذات ال�صلة املبا�شرة
بال�صناعة.
تعزيز الثقة والتعاون بني القطاعني ال�صناعي أ
والكادميي.
تغيري ثقافة اجلامعات مبا يعزز العمل على �صعيد املنظومة والعمل
على معاجلة الق�ضايا الهامة.
أ
و�سيعتمد كل مركز من هذه املراكز الكادميية على التمويل احلكومي
يف املقام أالول� ،إال أ�نه �سيكون عليها احل�صول على متويل جزئي من
ال�صناعة ،مبا ي�ضمن تركيز درا�سات املركز على ا إلحتياجات ال�صناعية
احلقيقة .كما �سيكون لكل مركز جمل�س �صناعي �إ�ست�شاري خا�ص به،
و�ستقوم هذه املراكز ب�إ�شراك طالب اجلامعات وطالب الدرا�سات العليا
يف ن�شاطها البحثي ،إلعدادهم للعمل م�ستقب ًال يف املجاالت ذات احلاجة
ال�صناعية .ومن املنتظر أ�ن ت�سفر هذه املراكز عن معارف وتقنية جديدة،
�إ�ضافة �إىل تخريج الطالب املدربني على �إجراء البحث يف امل�شاريع ذات
ال�صلة املبا�شرة بال�صناعة وامل�ستخدمني ا آلخرين.
ويف هذا ال�سياق� ،ستجري املدينة م�سابقة للدعم املايل لهذه املراكز لعدة
أ�عوام ،مب�ساعدة جلنة مراجعة خارجية تعكف على تقومي أ�داء هذه املراكز
مع مرور الزمن ،وعلى تقدمي تو�صياتها ب� أش�ن ا إل�ستمرار يف التمويل ،أ�و
�إنهائه ،ح�سبما يكون منا�سب ًا .ورغم أ�ن للجامعات حرية حتديد نطاق
اهتمام مراكزها التقني� ،إال أ�ن �إ�شراك امل�ست�شارين ال�صناعيني و�شرط
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احل�صول على متويل جزئي من القطاع ال�صناعي� ،سي�ساعد على ت أ�مني
احل�صول على النتائج املفيدة وذات الداللة .و�ست�شارك املراكز ب�شكل
مبا�شر يف عملية التخطيط املذكورة �آنف ًا التي تتوالها املدينة ،بحيث تطلع
املراكز من خالل هذه العملية على �إحتياجات امل�ستخدمني .هذا و�ستكون
املراكز مبثابة م�صدر هام للمعطيات التقنية خالل عملية التخطيط.
املراكز البحثية الراهنة
يتمثل العن�صر الثالث من برنامج املواد املتقدمة يف املراكز البحثية
الراهنة التي جتري بع�ض أ�وجه الن�شاط املتعلقة باملواد املتقدمة ،ومنها:
مركز التميز يف هند�سة املواد يف جامعة امللك �سعود.
مركز �سابك لبحوث البوليمر يف جامعة امللك �سعود.
خمتلف املراكز البحثية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،ومعهد
ابحاث جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الذي يعد مركز أ�بحاث تابع
للجامعة يعمل بالتعاقد.
ورغم عدم اكتمال ت أ��سي�س جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية� ،إال
أ�نه من املتوقع أ�ن ت�ضطلع بق�سط كبري من أ�وجه ن�شاط البحث يف املواد
املتقدمة� ،إبتداء من عام .2009
وف�ض ًال عن املراكز اجلامعية ،ف�إن هناك عدد من املراكز الطبية
وال�صناعية التي جتري البحوث يف تقنية املواد املتقدمة ،ومنها:
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز أالبحاث.
امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ،معهد بحوث حتلية املياه.
مركز أ�رامكو للبحث والتطوير ،الذي يت�ضمن ق�سم ًا خا�ص ًا باملواد
املتقدمة.
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات أال�سا�سية.
وهناك عدد من برامج ومعاهد املدينة التقنية التي تقوم بن�شاط ذي �صلة
باملواد املتقدمة ،مثل:
البرتوكيميائيات.
املياه.
الف�ضاء.
تقنية النانو.
الريا�ضيات والفيزياء.
الطاقة الذرية.
الطاقة.

املجاالت التقنية
وجتدر ا إل�شارة �إىل كون جميع هذه املراكز البحثية ممولة من خمتلف
امل�صادر ،و أ�نها �ست�ستمر يف تلقي متويلها الرئي�سي من م�صادر خارج
برنامج تقنية املواد املتقدمة� .إال أ�نها �ستكون على �صلة بالربنامج ،عن
طريق التمويل اجلزئي الذي قد تتلقاه من الربنامج لقاء امل�ساهمة يف
امل�شاريع الوطنية للمواد املتقدمة ،كما �ست�ساهم يف عملية التخطيط يف
حني �سي�شارك أ�ع�ضاء هذه املراكز يف أ�عمال اجلنة ا إل�ست�شارية لربنامج
املواد املتقدمة .و�ستت�شارك هذه املراكز يف املعلومات ل�ضمان تعاونها حيث
يكون تعاونها منا�سب ًا ونافع ًا.
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�إدارة حمفظة امل�شاريع

يت�ضمن برنامج تقنية املواد املتقدمة طيف ًا
وا�سع ًا من امل�شاريع ذات أالهداف والغايات
املختلفة .وي�سعى الربنامج لتحقيق توازن بني
خمتلف أالهداف ،ومن العوامل التي ينبغي
الوقوف عندها لتحقيق توازن الربنامج:

حتقيق التوازن بني امل�شاريع الرامية لتحقيق هدف فوري وبني تلك الرامية لبناء القدرة على
املدى البعيد (ال �سيما املوارد الب�شرية) يف الربنامج.
حتقيق التوازن بني حتقيق �إحتياجات ال�شركات املوجودة وبني �إيجاد �صناعات جديدة قائمة على
التقنية يف اململكة.
حتقيق التوزان بني امل�شاريع التدرجية املنخف�ضة املخاطر وامل�شاريع العالية املخاطر والعوائد.
حتقيق التوازن بني خمتلف ا إلحتياجات الوطنية واجلهات املعنية الرئي�سية (املياه ،البرتول،
البرتوكيميائيات ،املجال الطبي� ،إلخ.)...
و�سيقوم مدير الربنامج واللجنة ا إل�ست�شارية مبراجعة الربنامج للت أ�كد من حتقيق التوازن املنا�سب
بني هذه العوامل.

�إدارة امل�شروع

الهيكل التنظيمي وم ؤ��شرات أالداء
�سيكون مدير برنامج تقنية املواد املتقدمة ،وهو أ�حد موظفي املدينة ،م�س ؤ�و ًال عن التنفيذ العام
للخطة .و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث وا إلبتكار يف تقنية املواد املتقدمة على تنفيذ اخلطة.
و�سرتفع هذه اللجنة تو�صياتها ملدير الربنامج ،وللجنة امل�شرفة على اخلطة الوطنية للعلوم والتقينة،
التي ت�شرف على جميع برامج التقنيات ا إل�سرتاتيجية .و�ستجتمع اللجنة ا إل�ست�شارية لربنامج تقنية
املواد املتقدمة حوايل أ�ربع مرات يف العام ملراجعة تقدم الربنامج ،حيث �سيتم حتديد م ؤ��شرات أالداء
اخلا�صة بكل برنامج فرعي .ومن امل ؤ��شرات العامة على تقدم الربنامج على املدى البعيد:
منو أ�و �إيجاد �شركات تقنية من خالل برنامج تقنية املواد املتقدمة.
العوائد والوظائف الناجمة عن الربنامج.
أ
ا إل�سترياد والتكييف الناجح للتقنية مبا ي ؤ�دي �إىل �إيجاد �شركات �و تطبيقات جديدة.
الرتاخب�ص وعوائد الرتخي�ص العائدة على معاهد اجلامعات والبحوث.
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تنفيذ اخلطة
براءات ا إلخرتاع وحقوق امللكية الفكرية ذات ال�صلة بتقنية املواد املتقدمة.
متويل القطاع اخلا�ص لبحوث تقنية املواد املتقدمة اخلا�صة باجلامعة واملدينة (يكون مبثابة
م ؤ��شر على القيمة التي يوليها القطاع اخلا�ص للبحث والتطوير يف تقنية املواد املتقدمة يف املدينة
واجلامعة).
عدد وم�ستوى العرو�ض يف املحافل الدولية.
التغريات الطارئة على ال�سيا�سات (املذكورة �سابق ًا) والرامية �إىل تعزيز البحث والتطوير يف
تقنية املواد املتقدمة يف اململكة.
عدد و أ�ثر املواد املن�شورة.
مدى التعاون املحلي والدويل يف البحث والتطوير.
عدد ال�شهادات املتقدمة التي متنح يف تقنية املواد املتقدمة.
أ�ما على املدى القريب ،ف�س ُي َقوم برنامج تقنية املواد املتقدمة من خالل تقدم تنفيذ اخلطة ،مبا يف
ذلك ت أ��سي�س مرافق وطنية يف املدينة ومراكز ال�صناعة-اجلامعة ،وتنفيذ برامج البحوث التطبيقية،
وتطوير امل�سارات التقنية وخطة املرافق ،وتطوير ال�سيا�سات الرامية �إىل تعزيز البحث والتطوير يف
املواد املتقدمة.
و�ستقوم اللجنة ا إل�ست�شارية برعاية درا�سات عن املجاالت اجلديدة النامية يف تقنية املواد املتقدمة
وا إل�شراف عليها ،لتكون أ��سا�س ًا لتو�سيع 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
ا إل�ست�شارية ،فمن املتوقع أ�ن ت�ساهم حلقات العمل املنعقدة مع الباحثني وامل�ستخدمني والقطاع
ال�صناعي واجلهات املعنية ،يف تطور هذه اخلطة ب�شكل م�ستمر وتدعيم �شبكة البحث وا إلبتكار يف
تقنية املواد املتقدمة يف اململكة.
أ�برز الق�ضايا ا إلدارية
تعد �إدارة اجلودة واملوارد الب�شرية من أ�برز الق�ضايا ا إلدارية .ويف هذا ال�سياق� ،سيحر�ص برنامج
تقنية املواد املتقدمة على اتباع أ�ف�ضل أال�ساليب الدولية املعتمدة يف عملية �إدارة اجلودة لربامج
العلوم والتقنية .ومن هذه العنا�صر:
مراجعة اللجنة ا إل�ست�شارية لت�صميم وميزانية الربنامج ككل.
عملية تناف�سية وقائمة على حتكيم النظراء الختيار أال�ساليب والعمليات اخلا�صة مب�شاريع
ومراكز أالبحاث اجلامعية.
املراجعة ال�سنوية مل�شاريع تطوير التقنية ل�ضمان حتقق معامل الربنامج.
املراجعة الدورية (كل خم�سة أ�عوام) التي جتريها جلنة املراجعة مب�ساعدة اخلرباء املتمر�سني
يف التقومي.
و�سيتم و�ضع �إجراءات خا�صة خلرباء التقومي للك�شف عن مواطن ت�ضارب امل�صالح و�إدارتها .ويف بع�ض
أالحيان� ،سيتم اللجوء �إىل خرباء دوليني يف جلان املراجعة لتقليل فر�ص ن�شوب ت�ضارب يف امل�صالح
وتقدمي تقومي خارجي م�ستقل.
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هذا وت�شكل ندرة املوارد الب�شرية ،من باحثني ورواد ومدراء تقنيني ،عائق ًا
حرج ًا يعرت�ض حتقق جناح برنامج تقنية املواد املتقدمة ،كما �سبق ذكره
أ�نف ًا ،ذلك أ�ن الربنامج �سيتطلب املزيد من الباحثني واملدراء والرواد
التقنيني يف املدينة واجلامعات وال�شركات .فعلى املدى القريب ،هناك
حاجة ملحة ألن تعني املدينة اخلرباء ذوي امل ؤ�هالت الالزمة لتقنية املواد
املتقدمة ،و إلدارة خمتلف أ�وجه هذه اخلطة ،ذلك أ�ن اخلطة املر�سومة لن
حتقق النجاح املن�شود دون القدرة على تعيني اخلرباء امل ؤ�هلني يف تقنية
املواد املتقدمة ويف �إدارة الربنامج.
أ�ما على املدى القريب ،فهناك عدد من ا إل�سرتاتيجيات التي ميكن اللجوء
�إليها لزيادة الكفايات امل ؤ�هلة للعمل يف برنامج تقنية املواد املتقدمة:
املرونة يف �سلم أالجور لدفع الرواتب التي ميكن أ�ن تناف�س ما يفر�ضه
�سوق العمل ال�ستقطاب املهارات الالزمة.
تغيري ال�سيا�سات مبا يتيح ا�ستقطاب اخلرباء أالجانب �إىل اململكة.
تدريب الباحثني لي�صبحوا خرباء ورواد يف البحث والتطوير.
وقد �صممت هذه اخلطة لتعزيز عدد الباحثني يف املواد املتقدمة على املدى
البعيد ،من خالل الرتكيز على مراكز ال�صناعة-اجلامعة وتطوير مناهج
تقنية املواد املتقدمة يف اجلامعات .و�ستكون هذه املراكز معدة لتدريب
وتزويد الطالب اجلدد باملهارات الالزمة للبحث وا إلبتكار يف ال�صناعة
وامل ؤ��س�سات البحثية.
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املالحق

امللحق أ� -عملية تطوير اخلطة
وامل�شاركون

أ��شرفت اللجنة ا إل�ست�شارية لربنامج املواد
املتقدمة على تطوير هذه اخلطة ،حيث انعقدة
حلقة عمل يف يونيو  ،2008جلمع املعطيات
وا آلرء من خمتلف اجلهات ذات ال�صلة .وقد
ركزت حلقة العمل على �إحتياجات اململكة يف
املواد املتقدمة ،حمددة الربامج املطلوبة لتلبية
ا إلحتياجات والعقبات التي قد تعرت�ض جناح
الربنامج .وبعد انتهاء احللقة ،حر�صت اللجنة
على ا إلجتماع مرة أ�و مرتني يف أال�سبوع للبحث
يف م�سودات اخلطة .وفيما يلي أ��سماء أ�ع�ضاء
اللجنة وامل�شاركني يف حلقة العمل.
اللجنة ا إل�ست�شارية لربنامج تقنية املواد املتقدمة
امل�شاركون يف حلقة العمل اخلا�صة بربنامج تقنية املواد املتقدمة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اال�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
د .خالد بن عبدالعزيز العي�سى
د .قا�سم فالته
م .عبدالرحمن بن حممد أ�بامني
د .طارق بن حممد �شكري
أ� .فهد بن ابراهيم امل�سعود
د .عبداهلل بن حممد ع�سريي
د .أ�حمد اليماين
د .ماهر بن عبداهلل العودان
د .ابراهيم اجلماز
د .رافع بن فواز ال�شهري
د .عبداهلل بن ابراهيم املر�شد
د .ل ؤ�ى احل�ضرمي
أ� .حممد ال�سحيباين

اجلهة
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
�شركة أ�رامكو ال�سعودية
امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
جامعة امللك �سعود
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
جامعة الفي�صل
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز االبحاث
وزراة الدفاع والطريان
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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املالحق

امللحق ب :بع�ض الدر�سات واملراجع امل�ساندة لهذه اخلطة
فيما يلي بع�ض املراجع التي در�ست لدى �إعداد هذه اخلطة:

جمل�س بحوث العلوم الفيزيائية والهند�سية ( .)2002متكني امل�ستقبل :نظرة على بحوث اململكة
املتحدة يف املواد املتقدمة .درا�سة دولية للبحث يف تقنية وعلوم املواد يف جامعات اململكة املتحدة.
منتدى ا إل�سرتاتيجية أالوروبية للبنى التحتية البحثية ( .)2006تقرير اخلطة أالوروبية للبنى التحتية
البحثية .2006
معهد �ستانفورد الدويل أ
للبحاث )2007( .درا�سة �إ�سرتاتيجية :املواد املتقدمة .تقرير غري من�شور،
أ�غ�سط�س .2007
معهد �ستانفورد الدويل أ
للبحاث )2007( .حتليل م�ستوى اململكة وتوجهات براءات ا إلخرتاع والن�شر
ال�سعودي يف املواد املتقدمة .تقرير غري من�شور ،أ�غ�سط�س .2007
وزارة الطاقة أالمريكية ( .)2003مرافق علوم امل�ستقبل :نظرة لع�شرين عام ًا.

44

أ
ال�سرتاتيجية للمواد املتقدمة
الولويات إ

www.kacst.edu.sa

www.kacst.edu.sa

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة22P0001-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

