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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 .ويعر�ض هذا التقرير
اخلطة اخلا�صة ب أ�حد هذه الربامج ،برنامج
تقنية الف�ضاء والطريان.

وتعر�ض هذه الوثيقة اخلطة ا إل�سرتاتيجية لتطوير قدرات اململكة يف تقنية الف�ضاء والطريان خالل
خم�س �سنوات ( )2012-2008حتت �إ�شراف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية (املدينة).
وتت�ضمن اخلطة جميع جوانب البحث والتطوير الت�صنيع يف هذه املجاالت (املدنية) با�ستثناء
الطريان الع�سكري .و�سيتم ت�شكيل مكتب �إدارة برنامج الف�ضاء يف املدينة ،لي�ضطلع مب� ؤس�ولية �إدارة
هذا الربنامج ا إل�سرتاتيجي� ،إىل جانب عدد من اجلهات ذات العالقة بهذا املجال ،من أ�ق�سام
املجاالت الهند�سية ذات ال�صلة يف اجلامعات ال�سعودية ،والوحدات احلكومية املعنية بالف�ضاء
والطريان ،و أ�طراف من قاعدة اململكة ال�صناعية.
وتتلخ�ص ر ؤ�ية الربنامج مبا يلي:
"�سي�صبح معهد بحوث الف�ضاء يف املدينة خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة رائد ًا على ال�صعيد
ا إلقليمي يف أ�وجه الن�شاط املتعلقة بالف�ضاء والطريان التي ال تقت�صر على البحث والتطوير ،وذلك
يف ظل الدعم ا إل�سرتاتيجي من اجلهات ذات العالقة ،مبا يعزز �إحتياجات أالمن القومي والتنمية
امل�ستدامة يف اململكة العربية ال�سعودية يف هذه املجاالت".
وقد و�ضعت أالهداف ا إل�سرتاتيجية التالية ذات أالولوية:
أ
	�ن ترتقي اململكة لت�صبح من املزودين الرائدين للمنتجات التجارية ومنتجات ر�صد أالر�ض على
ال�صعيد ا إلقليمي.
تعزيز تنمية قدرات نظام املعلومات اجلغرافية على ال�صعيدين الوطني وا إلقليمي.
ت�شييد نظام قمر �صناعي مدين لر�صد أالر�ض ليزود املنطقة بالبيانات الهامة.
ت�صميم وت أ��سي�س من�صات متطورة للطريان للبحث والتتجري.
ا إلرتقاء لبلوغ طليعة دول املنطقة يف تقدمي خدمات املحاكاة الرقمية ألغرا�ض الطريان.
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ملخ�ص تنفيذي
	�إن�شاء قطاع جتاري مزدهر للف�ضاء والطريان يف اململكة قادر على
تنفيذ برامج التقنية املتقدمة.
البحث والتطوير يف التقنية املتقدمة التمكينية بهدف تطوير امللكية
الفكرية للتعاون الدويل على املدى البعيد ،أ�و أ
للغرا�ض التجارية أ�و
مل�ساندة الربامج ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة باجلهات ذات العالقة.
و�سيتم �إعتماد امل�شاريع الالزمة لبلوغ هذه أالهداف ذات أالولوية خالل
الن�صف الثاين من عام  ،2008بعد �إجراء درا�سة جدوى ور�سم اخلطط
املبدئية خالل عام  .2008ومن املقرر جلميع الربامج ا إلختبارية
والتطويرية أ�ن تتم بحلول نهاية عام .2011
وقد حددت أ�ربعة أ�هداف متو�سطة أالولوية يف هذا ال�سياق:
امل�شاركة يف املهام العلمية الف�ضائية ا إلقليمية أ�و الدولية.
ا إل�ستفادة من الفر�ص التجارية املتاحة من خالل تقدمي أ�نظمة ف�ضاء
توفرها املنظمات الف�ضائية أالخرى.
تعزيز م�ستوى برامج التدريب والتعليم العايل يف جمال الف�ضاء �ضمن
اململكة ،وتعزيز ا إلهتمام واملوارد املتاحة لقطاع الف�ضاء والطريان.
تو�سيع نطاق ا إل�ستخدام الوطني مل�شاريع وخدمات الف�ضاء والطريان
�ضمن القطاع احلكومي وال�صناعي والعامة.
و�سيتم �إعتماد امل�شاريع الالزمة لتحقيق هذه أالهداف املتو�سطة أالولوية
خالل الن�صف الثاين من عام  ،2009بعد �إجراء درا�سة جدوى وتعريف
اخلطط املبدئية خالل عام  .2009ومن املقرر أ�ن تُ�ستكمل جميع الربامج
التطويرية وا إلختبارية املرتبطة بهذه أالهداف بنهاية عام .2012
وقد انطلقت هذه العملية من مبد أ� تعظيم ت آ�زر اجلهات ذات العالقة
لر�سم خطة �إ�سرتاتيجية موحدة ،وذلك بهدف حت�صيل �إجماع هذه
اجلهات وموافقتها على اخلطة ،بحيث ت�ستفيد مرحلة التنفيذ من تعاون
اجلهات ذات العالقة ومن دعمها �إياها .ويف�ضل يف مثل هذه احلاالت
�إعداد مذكرة تفاهم تو�ضح ا إلتفاق القائم بني اجلهات ذات العالقة
وتر�سم عالقات العمل امل�ستقبلية يف مرحلة التنفيذ .كما �ستقوم هذه
املذكرة بتو�ضيح التوازن املقدر حتقيقه بني التمويل اخلا�ص والعام ليكون
أ��سا�س متويل املبادرات الف�ضائية يف اململكة.

أ
ال�سرتاتيجية لربنامج تقنية الف�ضاء والطريان
الولويات إ



املقدمة

اخللفية

وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�صادر يف 1986
مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إىل
القيـام يف أ�وىل مهام ت أ��سي�سها "بـاقرتاح
ال�سيا�سة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ،وو�ضع
ا إل�سرتاتيجية واخلطة الالزمة لتنفيذهـا".
وبناء عليه ،بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة
ا إلقت�صاد والتخطيط يف جهود وا�سعة لر�سم
خطة وطنية بعيدة املدى للعلوم والتقنية .ويف
يوليو 2002م ،أ��صدر جمل�س الوزراء موافقته
على "ال�سيا�سة الوطنية ال�شاملة للعلوم
والتقنية بعيدة املـدى للمملكـة".

و�ضمن �إطار هذه ال�سيا�سة ،قامت كل من املدينة ووزارة ا إلقت�صاد والتخطيط بر�سم اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية وا إلبتكار ،مب�شاركة اجلهات املعنية .وقد ر�سمت هذه اخلطة اخلطوط العري�ضة للعلوم
والتقنية وا إلبتكار يف اململكة ،وحددت وجهتها امل�ستقبلية ،دون أ�ن تغفل عن دور املدينة واجلامعات
والقطاع احلكومي وال�صناعي واملجتمع يف هذا ال�سياق.

نطاق الربنامج

تعر�ض هذه الوثيقة اخلطة ا إل�سرتاتيجية لتطوير قدرات اململكة يف تقنية الف�ضاء والطريان ملدة خم�س
�سنوات ( )2012-2008حتت �إ�شراف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .وتت�ضمن اخلطة جميع
جوانب البحث والتطوير الت�صنيع يف هذه املجاالت (مبا فيها املدنية) با�ستثناء الطريان الع�سكري.
وكما حتدد هذه اخلطة أالهداف ا إل�سرتاتيجية التي ينبغي تنفيذها� ،إ�ضافة �إىل دور املدينة وغري
ذلك من اجلهات ذات ال�صلة وال�شركاء يف تنظيم وت أ��سي�س امل�شاريع واملبادرات وال�شراكات يف اململكة
ويف �سياق التعاون الدويل .وقد ا�شتُقت هذه اخلطة من أالهداف التي حددتها ال�سيا�سة الوطنية
للعلوم والتقنية ،ال �سيما الهدف التايل:
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املقدمة
" ...توجيه دفة البحث العلمي والتطوير التقني لت أ�مني �إحتياجات الدفاع أ
والمن القومي
ا إل�سرتاتيجي مع مراعاة البحث العلمي والتطوير التقني"
و�ستقوم اجلهات ذات العالقة بتمثيل خمتلف القطاعات امل ؤ��س�سية يف اململكة� ،إىل جانب مكتب
�إدارة برنامج الف�ضاء ،وهو مكتب جديد �سيتم تخ�صي�صه إلدارة الربنامج .و�ستت�ضمن اجلاهات
ذات العالقة ممثلي أالق�سام الهند�سية الهامة يف جامعات اململكة ويف القطاع ال�صناعي .كما متثل
اجلهات احلكومية امل� ؤس�ولة عن مراقبة ن�شاط الف�ضاء والطريان املدين جهات ذات العالقة بهذا
الربنامج ،الذي يقت�ضي هذا النطاق من امل�شاركة لكي يحرز النجاح.
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املقدمة

عملية تطوير اخلطة

يو�ضح ال�شكل  1العملية املتبعة لر�سم خطة التطوير ا إل�سرتاتيجي للف�ضاء والطريان:
ال�شكل  :1عملية التخطيط
درا�سة املتطلبات أ
واله
اف الوطنية

وثائق اخللفية وا�ستبيان �آراء
اجلهات ذات العالقة

البحث

تو�صيف قدرات اجلهات
ذات العالقة
درا�سة مواطن ال�ضعف والقوة
والفر�ص والتحديات
درا�سة قطاع الف�ضاء والطريان

خطة التنفيذ



أالهداف الرئي�سية

املراجعة املبدئية مع
اجلهات ذات العالقة

اخلطة املبدئية
ا إل�سرتاتيجية

مراجعة اجلهات ذات العالقة

اخلطة ا إل�سرتاتيجية النهائية

درا�سة موارد اململكة الراهنة

خطة ا إلدارة
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املقدمة
قد انطلقت هذه العملية من مبد أ� تعظيم ت آ�زر اجلهات ذات العالقة لر�سم خطة �إ�سرتاتيجية موحدة،
وذلك بهدف حت�صيل �إجماع هذه اجلهات وموافقتها على اخلطة ،بحيث ت�ستفيد مرحلة التنفيذ من
تعاون اجلهات ذات العالقة ودعمها �إياها .ويف�ضل يف مثل هذه احلاالت �إعداد مذكرة تفاهم تعك�س
ا إلتفاق القائم بني اجلهات ذات العالقة وتوجد عالقات عمل م�ستقبلية ملرحلة التنفيذ.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
يتميز قطاع الف�ضان والطريان يف اململكة
بت�سارع التطور التقني وتنامي التناف�س فيه.
وت�سعى اململكة ألن تكون يف طليعة الدول
ا إلقليمية يف جماالت هذا القطاع احليوية.
وفيما يلي املحاور الرئي�سية يف هذا القطاع:

-

الف�ضاء:
ر�صد أالر�ض.
املالحة.
ا إلت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
العلوم.
خدمات ا إلطالق.
الطريان:
الطائرات اخلفيفة جد ًا.
املركبات اجلوية التي بغري ربان.

ويعد جمال ر�صد أالر�ض جما ًال تقني ًا علمي ًا را�سخ ًا� ،إذ ميثل الرابط امل�شرتك بني املجاالت الرئي�سية
يف قطاع الف�ضاء  ،نظر ًا العتماده على املن�صة التقنية أال�سا�سية التي ترتكز �إليها هذه املجاالت.
وهناك "اجيال" من �صور أالقمار ال�صناعية التي تعود �إىل  1960والتي توفر بيانات مف�صلة عن
طوبرغرافيا أالر�ض وديناميكا الطق�س والغالف اجلوي .ونظر ًا لتطور أالجيال الراهنة من أ�قمار
الت�صوير ال�صناعي ب�شكل م�ستمر ،بات هناك عدد متزايد من تطبيقات من�صات ر�صد أالر�ض.
ومن بني هذه التطبيقات ،ر�صد تغريات املحيط احليوي أ
للر�ض ،وطوبرغرافيا أالر�ض ال�صلبة،
واملوا�صفات الداخلية ،واملوارد الطبيعية وتعزيز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية .وف�ض ًال عن تزايد عدد
هذه التطبيقات ،ف�إن هناك توجه عام يتعلق بخ�صائ�ص هذه أالقمار ال�صناعية ذاتها .وتخطط
كربى وكاالت الف�ضاء إلطالق أ�قمار �صناعية أ��صغر جحم ًا ذات وظائف أ�كرث حتديد ًا ب�شكل أ�كرب.
وباتت أالقمار ال�صناعية والتقنيات املكملة لها تت�سم بالالمركزية ب�شكل متزايد .فحتى �آواخر
ثمانينات القرن املن�صرم ،كان كل من ا إلحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ووكالة الف�ضاء أالوروبية ي�شغالن
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
أ�قمار ر�صد أالر�ض .ويوجد يف الوقت الراهن ما يزيد عن الع�شرين دولة،
مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية التي تقوم بت�شغيل أ�قمار ر�صد
أالر�ض .ويف أ�وىل مراحل هذا التحول ،كانت أالمم تكتفي باقتناء أالقمار
ال�صناعية .أ�ما اليوم ،ف�إن أالقمار ال�صناعية موزعة ب�شكل أ�كرب بني
الدول ،بل �إن القدرة التقنية على تطوير و�صيانة أ�نظمة أالقمار ال�صناعية
وقواعد معاجلة البيانات امل�ساندة لهذه أالقمار ال�صناعية ،باتت متوفرة
ب�شكل أ�كرث �إنت�شار ًا .وقد أ��سفر توزع قدرات وظائف أالقمار ال�صناعية
وتخ�ص�صها ب�شكل متزايد عن عدد متنامي من مبادرات التعاون الدويل
الف�ضائي .كما أ�ن هناك عدد من املنظمات الدولية التي تقوم بتن�سيق
امل�شاريع الف�ضائية لر�صد أالر�ض بني عدد من الدول .ويو�ضح هذا التوجه
�آلية أ�خرى لعقد ال�شراكات ا إل�سرتاتيجية بني الدول ،ولتحقيق التطور
املت�سارع لقدرات الدول التقنية من خالل التعلم امل�شرتك وعالقات
ا إلعتماد املتبادل.

لذا جند أ�ن هناك العديد من الفر�ص الواعدة لتطوير قدرات حمددة
وامل�ساهمة يف �شبكة التزويد العاملية املتنامية واملعقدة ب�شكل متزايد.

قدرات اململكة

ي�صبو معهد بحوث الف�ضاء يف املدينة� ،إىل جانب اجلهات ا إل�سرتاتيجية
ذات العالقة �إىل أ�ن الو�صول باململكة �إىل م�ستوى ريادي على ال�صعيد
ا إلقليمي يف ن�شاط الف�ضاء والطريان ،نظر ًا ملا تتمتع به من مكانة منا�سبة
ومن قدرات حيوية لتحقيق هذه الر ؤ�ية يف ال�سياق العاملي الراهن لقطاع
الف�ضاء والطريان .وجتدر ا إل�شارة �إىل كون كل من اجلهات ذات العالقة
بخطة التطوير ا إل�سرتاتيجي ت�ضفي خ�صائ�ص فريدة على قدرات اململكة.
كما أ�ن هذا املزيج من القدرات التقنية والبحث احلكومي واجلامعي مع
تركيز القطاع ال�صناعي على التطبيقات التقنية والتتجري يوفر أ��سا�س ًا
للمزيد من التطور بالن�سبة لقطاع الف�ضاء والطريان يف اململكة.

ومن نتائج تقل�ص حجم م�شاريع أالقمار ال�صناعية الفردية ،وانت�شار تقنية
أالقمار ال�صناعية ،تنامي دور القطاع اخلا�ص ،الذي بات يخو�ض ب�شكل
متزايد يف مثل هذه امل�شاريع ،يف الوقت الذي يرتاجع فيه دور احلكومات
وت�سهل فيه املتطلبات ا إل�ستثمارية لهذه امل�شاريع .ومن التغريات اجلذرية
أالخرى الطارئة على قطاع الف�ضاء والطريان تنامي املبادرات اخلا�صة
لر�صد أالر�ض والف�ضاء ،أالمر الذي ي�شكل فر�ص هائلة لتعزيز امل�شاركة
والتخ�ص�ص يف أال�سواق الواعدة لعديد من الدول مثل اململكة .وي�شري هذا
التوجه �إىل أ�همية حتقيق التوازن بني التمويل اخلا�ص والعام يف مبادرات
الف�ضاء� ،إذ أ�ن هناك حاجة للمبادرات املمولة حكومي ًا ملعاجلة ا إلحتياجات
امللحة الطارئة لكل دولة ،علم ًا ب أ�ن من � أش�ن التمويل اخلا�ص تعزيز تتجري
أ�وجه التقنية املحددة ب�شكل أ�و�سع وتطوير التخ�ص�صات الواعدة.
كما ي�شهد قطاع الطريان تغريات خا�صة به� ،إذ أ�ن هناك على �سبيل
املثال حاجة متزايدة إلدارة الطلب املتزايد على ال�سفر اجلوي يف العامل.
ومن التحديات البارزة يف هذا املجال م� أس�لة ت�شييد أ�نظمة أ�كرث فعالية
لتنظيم حركة ال�سفر اجلوي ،وتطوير مناذج أالعمال للتكيف مع مناخ
ال�سفر اجلوي املتغري عموم ًا .كما أ�ن هناك حاجة لت�صميم أ�نواع جديدة
من الطائرات خلدمة عدد من أالغرا�ض اخلا�صة ،مثل املركبات اجلوية
التي بغري ربان امل�ستخدمة أ
للغرا�ض املتعلقة باملراقبة أالمنية ور�صد
الظروف اجلوية والغالف اجلوي واملوارد الطبيعية .على �صعيد �آخر،
باتت الطائرات اخلفيفة جد ًا مثار الكثري من ا إلهتمام لدى كبار م�صنعي
الطائرات ،نظر ًا للعالقة التالزمية القائمة بني تقلي�ص حجم الطائرة
وتر�شيد ا�ستهالك الوقود ،وهي من الق�ضايا البارزة على ال�صعيد الدويل.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ويتكون معهد بحوث الف�ضاء من �سل�سة من املراكز املكر�سة لتقنيات
أالقمار ال�صناعية ،مبا يف ذلك معاجلة البيانات وا إلت�صاالت واملراقبة،
ف�ض ًال عن املراكز املتخ�ص�صة يف اختبار املواد لتطبيقات الطريان
واملحاكاة والنمذجة الرقمية ،مبا يف ذلك ديناميات ال�سائل احلا�سوبية
ومنذجة العنا�صر املنتهية .أ
والهم من ذلك أ�ن معهد بحوث الف�ضاء يقوم
يف الوقت الراهن بدعم جيل من أالقمار ال�صناعية ال�سعودية ،بعد أ�ن
جنحت يف جتاوز عدد من احلواجز للخو�ض يف برامج أ�نظمة الف�ضاء.
وجتدر ا إل�شارة �إىل كون البحث والتطوير اجلاري يف اجلامعات ال�سعودية
مكم ًال لهذه القدرات اجلوهرية :جامعة امللك عبد العزيز ،وجامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،اللتان ت أ�ويان أ�ق�سام ًا خم�ص�صة لهند�سة الف�ضاء
والطريان .وهناك قدر من البحث الراهن ومن الكفاءة التي مت حتقيقها
يف ديناميات ال�سائل احلا�سوبية والديناميكا احلرارية .هذا ويتمتع ق�سم
الهند�سة امليكانيكية يف جامعة امللك �سعود بعدد من القدارت الالفتة يف
تو�صيف املواد ونقل احلرارة وامليكانيكا ال�صلبة.
كما أ�ن لدى اجلهات ال�صناعية ذات العالقة يف اململكة قدرات هائلة
يف الت�صنيع وتعديل أ�نظمة الطريان� ،إ�ضافة �إىل املكونات اخلا�صة التي
تعني أ�نظمة أالقمار ال�صناعية والطائرات املتقدمة .وف�ض ًُال عن خربتها
العامة يف املكونات أ
والنظمة ا إللكرتونية ،ف�إن �شركة ا إللكرتونيات
املتقدمة متخ�ص�صة يف ت�صنيع واختبار وفح�ص املكونات ا إللكرتونية
للمركبات الع�سكرية ،مبا يف ذلك طائرات القتال املتقدمة .كما تتمتع
�شركة ال�سالم للطائرات تتمتع بخربة وا�سعة يف ال�صيانة الثقيلة والتعديل
للطائرات الع�سكرية واملدنية ،ف�ض ًال عن أ�نظمة �إت�صاالت الطائرات و
�إلكرتونيات الطريان .أ�ما ال�شركاء ال�صناعيني ا آلخرين ،مثل أ�رامكو
ال�سعودية و�سابك ،فتتميز بخربة �صناعية وا�سعة النطاق وموارد كبرية
مل�ساندة مكونات خطة تطوير الف�ضاء .وجتدر ا إل�شارة �إىل كون كل من
قطاع البرتول والغاز الطبيعي وقطاع البرتوكيميائيات عمالء طبيعني
ال�ستخدام تقنيات ر�صد أالر�ض املتقدمة ،التي تعد مكون ًا بارز ًا للخطة
ا إل�سرتاتيجية.

م ؤ��شرات البحث والتطوير يف قطاع الف�ضاء والطريان
نظرة عامة
غالب ًا ما ت�ستخدم املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع كم ؤ��شرين لر�صد نتاج
البحث العلمي وا إلخرتاع 1.كما يدل م ؤ��شر وترية تكرار ا إل�ست�شهاد باملواد
املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع على أ�ثر هذا الن�شاط ،يف حني تعد عالقات
التعاون يف الت أ�ليف م ؤ��شر ًا على التعاون العلمي� .إال أ�ن هناك �إجماع ًا ب أ�ن
هذه امل ؤ��شرات ،رغم كونها مفيدة ،ال ت�صف ب�شكل كامل جودة أ�و نتاج
البحث والتطوير 2.وقد ا�ستخدمت عدة م ؤ��شرات كمقيا�س لنتاج وتعاون
و أ�ثر الن�شاط البحثي يف العلوم والتقنية يف املجاالت ذات ال�صلة بربنامج
تقنية الف�ضاء والطريان اخلا�ص باململكة.
وقدمت تعريف"تقنية الف�ضاء والطريان" مبا فيها من جماالت فرعية
با�ست�شارة خرباء من مدينة امللك عبد العزير للعلوم والتقنية ومن
اجلهات ال�سعودية املعنية أالخرى .وقد حدد برنامج اململكة لتقنية
الف�ضاء والطريان  5جماالت فرعية هي :ا إل�ست�شعار عن بعد و أ�نظمة
املعلومات اجلغرافية ،ومن�صات الف�ضاء ،ومن�صات الطريان ،واملحاكاة
الرقمية والتقنيات التمكينية .وقد عرف خرباء املدينة هذه املجاالت
املرتبطة ب أ�ولويات اململكة يف هذا املجال ،معدين قائمة مف�صلة بالعبارات
الرئي�سية امل�ستخدمة يف عمليات البحث وا إل�ستف�سار يف قواعد معلومات
املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع 3.ويعد جمال تقنية الف�ضاء والطريان
جما ًال �سريع التطور والتغري ،لذلك ينح�صر �سياق هذه الدرا�سة بحديث
ما ن�شر (بني عامي )2007-2005وبرباءات ا إلخرتاع التي مت ت�سجيلها
بني عامي ( )2006-2002يف هذين املجالني .وقد ا�ستخدمت قواعد
البيانات هذه لتحليل مكانة اململكة يف قطاعي الف�ضاء والطريان.

 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.

 2على �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.
 3مت 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.
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ن�شاط الن�شر الدويل يف تقنية الف�ضاء والطريان
بني  2005و2007م ،ن�شر  17840مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع ذات �صلة ب أ�ولويات اململكة العربية
ال�سعودية البحثية يف تقنية الف�ضاء والطريان .وقد ت�صدرت الواليات املتحدة أالمريكية بتقدم ملفت
ترتيب الدول النا�شرة ملقاالت ذات ال�صلة مبو�ضوع بحثنا ( 6791مقا ًال) خالل هذه الفرتة وكانت
اململكة املتحدة يف املرتبة الثانية بـ  1617مقا ًال ،تليها املانيا ب1579مقا ًال وال�صني بـ  1437مقا ًال .أ�ما
ً 4
اململكة العربية ال�سعودية ف أ�تت يف املرتبة الثامنة أ
والربعني  24مقاال.

 4تن�سب املادة املن�شورة لدولة ما �إذا وجدت أ�ي من اجلهات التي ينتمي �إليها امل ؤ�لف يف تلك الدولة .مبا أ�نه ميكن لعدة م ؤ�لفني اال�شرتاك يف ن�شر مادة واحدة ،ف�إنه ميكن أ�ن تن�سب املادة الواحدة لعدة دول .أ
والرقام
ا إلجمالية  ،مثل �إجمايل ن�شر الناجت العاملي ،حت�صي كل مادة مرة واحدة� ،إال أ�ن �إ�ضافة املجاميع الفرعية قد ت�سفر عن نتيجة أ�كرب من املجموع املعلن عنه نظ ًرا لتكرر العدد.
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ال�شكل  4مواد الن�شر يف تقنية الف�ضاء والطريان
Belgium
Israel

Russia
Australia

Spain
Japan
Sweden
Netherlands
France

Brazil

USA

Canada

Saudi
Arabia

People R. China
India

Italy

يو�ضح اجلدول  1أ�ن البحث والتطوير يف ا إل�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات
اجلغرافية ا�ست أ�ثر مبعظم ما ن�شر يف علوم تقنية الف�ضاء والطريان

Germany

UK

( ،)8400يليه مو�ضوع املن�صات الف�ضائية ( ،)4051والتقنيات التمكينية
( ،)3442ومن�صات الطريان ( )2872واملحاكاة الرقمية (.)937

اجلدول  :1املوا�ضيع الفرعية يف تقنية الف�ضاء والطريان
املواد املن�شورة

املجال الفرعي
ا إل�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
املن�صات الف�ضائية
التقنيات التمكينية
من�صات الطريان
املحاكاة الرقمية

14

أ
ال�سرتاتيجية لربنامج تقنية الف�ضاء والطريان
الولويات إ

8400
4051
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2872
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الدول الرائدة أ
المنوذجية
يقا�س متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بتق�سيم عدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت
دولة ما على �إجمايل املقاالت املن�شورة من قبل م ؤ�لفني من هذه الدولة،
فعلى �سبيل املثال ،يكون متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر يف دولة ن�شرت 50
مقا ًال أ��ست�شهد بها  100مرة ي�ساوي  .2وقد حققت هوالندا أ�على متو�سط
أ�ثر لن�شاط الن�شر بني  2005و2007م مبعدل ( ،)2.55تليها كل من
فرن�سا ( )2.42و أ�ملانيا ( )2.29واململكة املتحدة( .)2.22أ�ما متو�سط

أ�ثر ن�شاط الن�شر بالن�سبة للمملكة فكان ( )0.33ب  24مقا ًال أ��ست�شهد
بها  8مرات .وكان أ�كرث مقال �سعودي ورد ا إل�ست�شهاد به" ،املعاجلة
ا إلح�صائية ل�سل�سالت ال�صور الكبرية" ، 5نتيجة تعاون �سعودي مع
م ؤ�لفني من اململكة املتحدة وكندا .ويبني اجلدول  2عدد املقاالت املن�شورة
وعدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت الدول الرائدة التي ميكن اتخاذها
6
منوذج ًا يحتذى به.

اجلدول  : 4ن�شاط الن�شر يف الدول الرائدة أالمنوذجية ()2007-2005
الدولة
هوالندا
فرن�سا
أ�ملانيا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
كندا
�إيطاليا
جنوب أ�فريقيا
اليابان
ال�صني
الهند
�إيران
أالردن
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
ا إلمارات العربية املتحدة
م�صر

املواد املن�شورة

�إجمايل مواطن
ا إل�ست�شهاد باملقاالت

متو�سط أ�ثر الن�شر

627
1446
1697
1739
7195
995
1202
133
995
1454
681
90
18
14
24
14
31

1601
3496
3878
3866
15888
2135
2299
240
1352
1364
622
77
14
7
8
1.50
1.42

2.55
2.42
2.29
2.22
2.21
2.15
1.91
1.80
1.36
0.94
0.91
0.86
0.78
0.50
0.33
0.21
0.16

Khellah, F, Fieguth, P, Murray, ML, Allen, M. 2005. Statistical processing of large image sequences. IEEE Trans. Image Process., 14 (1): 80-93 5

 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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املنظمات البحثية يف تقنية الف�ضاء والطريان
كما يو�ضح اجلدول  ،3ف�إن امل ؤ��س�سات الثالثة الرائدة يف �إ�صدار املقاالت اخلا�صة بتقنية الف�ضاء
والطريان ،هي ادارة الطريان والف�ضاء الوطنية ( )811أ
والكادميية ال�صينية للعلوم ( ،)494ومعهد
كاليفورنيا للتقنية ( .)345وكانت ادارة الطريان والف�ضاء الوطنية هي امل ؤ��س�سة الرائدة يف ن�شر
البحوث اخلا�صة بجميع املوا�ضيع با�ستثناء ا إل�ست�شعار عن بعد ،التي ت�صدرت فيها أالكادميية
ال�صينية للعلوم ن�شاط الن�شر .وقد ن�شر م ؤ�لفو نا�سا أ�كرث املقاالت التي ورد ا إل�ست�شهاد بها (2521
مقا ًال) ،يليه معهد كاليفورنيا للتقنية ( 1235مقا ًال) وا إلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
(862مقا ًال).
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جامعة باري�س

نا�سا
أالكادميية ال�صينية للعلوم
كال تيك
جامعة تك�سا�س
جامعة كولورادو
ا إلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
وزارة الزراعة أالمريكية
جامعة ماريالند
�سي �إن أ�ر
�سي �إن أ�ر �إ�س
جامعة فلوريدا
يو �إ�س �إن
أالكادميية الرو�سية للعلوم

امل ؤ��س�سة

811
494
345
284
239
233
229
215
197
192
161
153
153
152

�إجمايل
الن�شر

اجلدول  :5م ؤ��س�سات البحث والتطوير يف تقنية الف�ضاء والطريان

3.11
1.15
3.58
1.82
3.41
3.70
2.23
2.53
2.23
2.95
1.45
2.61
1.07
4.03

متو�سط
أ�ثر الن�شر

280
359
101
133
92
87
178
106
98
55
98
49
51
67

ا إل�ست�شعار عن بعد و أ�نظمة
املعلومات اجلغرافية

262
80
166
56
59
56
17
49
67
63
17
33
45
35

من�صات
الف�ضاء

186
69
67
45
64
51
40
32
75
56
19
28
41
62

التقنيات
التمكينية

135
12
25
55
41
62
9
33
7
20
29
52
12
5

من�صات
الطريات

89
8
44
22
18
10
5
12
9
16
8
13
16
6

املحاكاة
الرقمية
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عدد الدول املمثلة يف املقال الواحد� ،إ�ستناد ًا �إىل عناوين امل ؤ�لفني .ويبني
ال�شكل  3معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر .وجتدر
ا إل�شارة �إىل أ�ن دو ًال مثل أ��سرتاليا والرنويج ،ذات الن�شاط التعاوين الدويل
الالفت ،ت�صدر يف معظم أالحيان 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 ت�صدر 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 يف جمال تقنية الف�ضاء والطريان

3.00

Netherlands

2.50
France
Germany

UK

USA

Canada

2.00
Italy

1.50
Japan

Peoples R. China
Iran

Jordan

1.00
India

Kuwait

0.50

Saudi Arabia
United Arab Emirates

Egypt

0
3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

Average Level of International Collaboration
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0.50

0.00

Average Impact

South Africa

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ن�شاط اململكة التعاوين الدويل
كما يبني اجلدول  ،4فقد تعاون م ؤ�لفون من م ؤ��س�سات �سعودية إل�صدار
مقال ف أ�كرث مع م ؤ�لفني من :الواليات املتحدة وباك�ستان واململكة املتحدة.

وقد تعاون م ؤ�لفون �سعوديون يف �إ�صدار مقال وحد يف موا�ضيع تقنية
الف�ضاء والطريان مع م ؤ�لفني من :كندا ،وم�صر ،و�إيران ،و�إيطاليا،
أ
والردن وتركيا.

اجلدول  :4الدول املتعاونة يف الن�شر مع اململكة
عدد املواد املن�شورة

ا ل��دو ل��ة

3
2
2
1
1
1
1
1
1

ا ل��وال ي��ات ا مل��ت��ح��دة
ب��ا ك�����س��ت��ان
ا مل��م��ل��ك��ة ا مل��ت��ح��دة
ك��ن��دا
م�����ص��ر
� إ ي��ران
� إ ي��ط��ا ل��ي��ا
أ
ال ردن
ت��ر ك��ي��ا
جمالت علوم الف�ضاء والطريان
يبني اجلدول  5املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات

ال�صلة باملجاالت الفرعية لتقنية الف�ضاء والطريان التي تعني اململكة يف
فرتة 2005م2007-م.

اجلدول  :5جمالت تقنية الف�ضاء والطريان
Publications

JOURNAL OF AIRCRAFT
JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS
ACTA ASTRONAUTICA
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS
JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS
AIAA JOURNAL
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
PLANETARY AND SPACE SCIENCE

Numerical Simulation

68
40
35
34
34
24
23
20
18
16

Journal

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY
ICARUS
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Journal

Publications

JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS

232
109
105
95
88
84
79
73

INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS AND
NETWORKING

63

REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT

52
379
357
321
111
100
98
97
85
84
84
151
122
100
94
63
62
54
51
46
44

ACTA ASTRONAUTICA
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING

Space Platforms

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
ANNALES GEOPHYSICAE
JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING

IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING

Remote Sensing and GIS

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
ENVIRONMENTAL GEOLOGY
PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES

Enabling Technologies

APPLIED OPTICS
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT
IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS
PHYSICA B-CONDENSED MATTER
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS
OPTICS EXPRESS
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Journal

Publications

240
96
70
70
49

JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES

44

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART
G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING

43
42
39
39

AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY

JOURNAL OF AIRCRAFT
JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS
AERONAUTICAL JOURNAL
Aeronautical Platforms

AIAA JOURNAL

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY
JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY
AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

فرن�سا (377طلب ًا) ،واليابان ( 317طلب ًا) ،و أ�ملانيا ( 247طلب ًا) .وكان
أ�كرث براءة �إخرتاع ورد ا إل�ست�شهاد بها يف جمال الف�ضاء والطريان (54
مرة) هي Structural reinforcing member with ribbed“ ":
 . ”,thermally expansible foaming materialومل ي ُر�صد أ�ي
طلب ت�سجيل براءة خا�صة بتقنية الف�ضاء والطريان ألي خمرتع �سعودي.

براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية الف�ضاء والطريان
بني 2002م و2006م ،مت تقدمي  5,584طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع يف
مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي .وكما يبني اجلدول  ،6فقد ن�سبت معظم
هذه الرباءات ( ) 3,914ملخرتع واحد على أالقل من الواليات املتحدة
أالمريكية .ومن الدول أالخرى التي ر�صدت عدد ًا كبري ًا من املخرتعني:
اجلدول  : 6براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية الف�ضاء والطريان
الدولة
الواليات املتحدة
فرن�سا
اليابان
أ�ملانيا
اململكة املتحدة
كندا
�إيطالياا

ا إل�ست�شعار عن بعد
و أ�نظمة املعلومات
اجلغرافية

املن�صات
الف�ضائية

من�صات
الطريان

املحاكاة
الرقمية

التقنيات
التمكينية

املجموع

140
5
2
5
3
9
2

1818
81
237
60
70
63
6

1886
285
77
176
114
88
29

26
1
0
0
2
0
0

168
8
2
10
7
12
2

3914
377
317
247
189
172
39
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الدولة

ا إل�ست�شعار عن بعد
و أ�نظمة املعلومات
اجلغرافية

املن�صات
الف�ضائية

من�صات
الطريان

املحاكاة
الرقمية

التقنيات
التمكينية

املجموع

3
0
1
0

13
9
2
0

3
6
8
0

0
0
0
0

0
1
2
0

19
15
13
0

هوالندا
الهند
ال�صني
اململكة العربية ال�سعودية

ويف حني يعترب مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنية الف�ضاء والطريان مملوكة ألفراد،
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 الف�ضاء والطريان.

وكما يبني اجلدول  ،7ف�إن �شركة بوينغ كانت اجلهة املتنازل لها عن 100
طلب ت�سجيل براءة �إخرتاع خا�ص بتقنية الف�ضاء والطريان ،تليها �شركة
للكرتونيات ( )46و�إيرب�ص
هونويويل �إنرتنا�شونل ( ،)50و�شركة هيوز إ
فران�س ( .)44

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

عدد براءات ا إلخرتاع
براءات ا إلخرتاع املن�سوبة ألفراد
Boeing Company
Honeywell International Inc.
Hughes Electronics Corporation
Airbus France
Alcatel
International Business Machines Co.
Snecma Moteurs
Lockheed Martin Corporation
General Electric Company
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3977
100
50
46
44
41
40
31
21
20
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درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات

�إن معهد بحوث الف�ضاء واجلهات ا إل�سرتاتيجية ذات العالقة م ؤ�هلة متام ًا
لتحقيق هدف اململكة ب أ�ن ت�صبح رائدة يف تقنيات الف�ضاء والطريان.
وتعد جتربة معهد بحوث الف�ضاء الناجحة يف م�ساندة أالقمار ال�صناعية
ال�سعودية نقطة هامة يف �صالح اململكة .كما أ�ن دعم احلكومة ال�سعودية
امل�ستمر والقوي لهذه املبادرة موطن هام من مواطن القوة يف خطة تطوير
الف�ضاء والطريان .كما أ�ن الرغبة احلقيقية ال�ستغالل املنتجات التقنية
املقرتحة ،امل�سلحة بالرثوة املالية النابعة عن �صناعات البرتول والغاز
وال�صناعات البرتوكيميائية ،تعد ميزة فريدة من ميزات خطة الف�ضاء
والطريان.

هيمنتها ا إلقليمية يف علوم الف�ضاء والطريان ،و�إن كان أالمر يتطلب
التعاون احلثيث والفعال بني معهد بحوث الف�ضاء واجلهات ذات العالقة،
لكي تتمكن اململكة من التغلب عن نقاط �ضعفها الهيكلية ،وحتجيم
التحديات اخلارجية التي تواجهها .كما يتطلب مثل هذا اجلهد توحيد
ال�صف وح�شد القوى حتت راية ر ؤ�ية ور�سالة خطة التطوير ا إل�سرتاتيجي
لتقنية الف�ضاء والطريان.

�إال أ�ن �ضعف القوى العاملة التقنية يف اململكة يعد موطن �ضعف ي ؤ�ثر
على خطط التقنية ا إل�سرتاتيجية ،الذي ي�ضاف �إليه عجز اجلامعات
ال�سعودية عن ا�ستقطاب وتدريب الطالب يف املجاالت الهامة مثل
الريا�ضيات املتقدمة والفيزياء وعلوم املواد .ورغم ا إلهتمامات امل�شرتكة
التقنية بني اجلامعات ال�سعودية وقطاع ال�صناعة ،ف�إن اململكة تفتقر �إىل
التعاون واجلاد أ�و الروابط التي ت�صل هذين القطبني ،ذلك أ�ن اخلالفات
الداخلية ت�سفر عن تعاون علمي دويل حمدود ،أالمر الذي يحد من �سرعة
حتول معهد بحوث الطاقة واململكة �إىل أ�ع�ضاء فعالني يف جمتمع الف�ضاء
الدويل.
وتوفر البيئة العاملية الراهنة يف قطاع الف�ضاء والطريان فر�ص ًا هائلة
بالن�سبة للمملكة ،امل ؤ�هلة للم�ساهمة يف التطوير ا إلقليمي ألنظمة الف�ضاء
التقنية .كما أ�ن هناك فر�ص تتجري التقنيات ال�سعودية ،ال�سيما تلك املرتبة
بكوكبة أ�قماركوم�سات ال�صناعية وتطبيقات أ�نظمة أالقمار ال�صناعية
للمالحة العاملية .وميكن اعتبار �ضعف منطقة ال�شرق أالو�سط يف جمع
ومعاجلة البيانات اخلا�صة بالغالف اجلوي فر�صة لكي ت�صبح اململكة
�إحدى أ�برز املزودين لهذه اخلدمات.
أ�ما التحدي أالعظم الذي يواجه علوم الف�ضاء يف اململكة ،فهو غياب
التعاون الداخلي و�ضعف املوارد الب�شرية ،ال�سيما و أ�ن اململكة تواجه يف
هذا ال�سياق ،كما هو احلال بالن�سبة جلميع أ�وجه التقنية ،مناف�سة حادة
من قبل دول نامية أ�خرى ،ال�سيما الهند وال�صني .بل �إن ابتعاد اململكة عن
امل�شهد العاملي مل�شاريع الف�ضاء املعقدة قد ي ؤ�دي �إىل تغييبها عن أال�سواق
النامية و�شراكات التعاون الدولية.
�إال أ�ن اململكة تتمتع بعدد من مواطن القوة ،وهناك فر�ص عظيمة لتعزيز
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�إ�سرتاتيجية الربنامج

الر ؤ�ية

"�سي�صبح معهد بحوث الف�ضاء يف املدينة
خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة رائد ًا على
ال�صعيد ا إلقليمي يف أ�وجه الن�شاط املتعلقة
بالف�ضاء والطريان التي ال تقت�صر على البحث
والتطوير ،وذلك يف ظل دعم اجلهات ذات
العالقة ا إل�سرتاتيجي ،مبا يعزز �إحتياجات
أالمن القومي والتنمية امل�ستدامة يف اململكة
العربية ال�سعودية يف هذه املجاالت".

الر�سالة

تتلخ�ص ر�سالة برنامج تقنية الف�ضاء والطريان
يف تعزيز مكانة اململكة من تقنيات و أ�نظمة
الف�ضاء والطريان ،من خالل برنامج وطني
ودويل تعاوين للبحث والتطوير ونقل التقنية.

و�سيتم حتقيق هذه الر�سالة من خالل:
تعزيز القدرات يف تلك القطاعات التي تتمتع فيها اجلهات ذات العالقة بقدر من اخلربة.
تعزيز القدرات من خالل خو�ض تلك القطاعات التي لي�س فيها للجهات ذات العالقة �سوى دور
حمدود يف أ�ح�سن تقدير ،والتي ت�ساند هذه الر ؤ�ية.
تنفيذ عدد من املبادرات وامل�شاريع الهامة املختارة خ�صي�ص ًَا لتحقيق هذه الر ؤ�ية ،والتي من
� أش�نها:
 تعزيز دور اجلهات ذات العالقة على ال�صعيد املحلي وا إلقليمي والدويل. ال�سماح للجهات ذات العالقة با إلن�ضمام �إىل املنتديات ا إلقليمية والدولية وا إل�ضطالع بدور فعالفيها.
 الرتكيز على البحث والتطوير وتطوير املنتجات وامللكية الفكرية. حفز النمو ال�صناعي امل�ستدام.تعزيز وت�شجيع التعليم والتدريب يف علوم الف�ضاء والطريان.
زيادة �شركات ا إل�ستثمارات امل�شرتكة واجلديدة.
تو�سيع نطاق ا�ستخدام تطبيقات الف�ضاء والطريان يف احلكومة وال�صناعة واجلمهور العام.
ت أ��سي�س جمموعات بحث خا�صة بالف�ضاء أ�و الطريان لدى اجلامعات الثالثة ذات العالقة
بالربنامج ،مل�ساندة اخلطة وت�شجيع حت�سني عدد وم�ستوى خريجي املجاالت التي تعني هذا
الربنامج.
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�إ�سرتاتيجية الربنامج
و�سيقوم مكتب �إدارة الربنامج بتويل م� ؤس�ولية هذا الربنامج ،مب�ساعدة اجلهات ذات العالقة ،ليتناول
امل�شاريع الكبرية و�إ�ستثمارات ر ؤ�و�س أالموال اخلا�صة بقطاع الف�ضاء والطريان� .إال أ�نه ينبغي للجهات
ذات العالقة أ�ن تتمكن من �إجراء براجمها ال�صغرية اخلا�صة بها ،والقيام با�ستثماراتها اخلا�صة
يف الف�ضاء والطريان ،وتنويع �إهتماماتها بالقطاعات أالخرى .وعموم ًا ،تعد امل�شاريع ا إل�سرتاتيجية
و�إ�ستثمارات ر ؤ�و�س أالموال الكبرية هي التي تتجاوز ميزانية  100.000دوالر أ�مريكي ،فيما تعترب
امل�شاريع وا إل�ستثمارات �صغرية عندما تكون ت�ساوي أ�قل من  100.000دوالر أ�مريكي.
ومن اجلهات ذات العالقة بهذ الربنامج أ�ق�سام الهند�سة يف أ�هم اجلامعات ال�سعودية .ول�ضمان
توجيه ن�شاط هذه الق�سام نحو حتقيق اخلطة ا إل�سرتاتيجية ،وح�صولها على أالولوية واملوارد املنا�سبة
لهذه الغايةُ ،يقرتح �إن�شاء جمموعات بحثية للف�ضاء والطريان فيها ،بتمويل من املدينة بدعم مبدئي
يعادل  %100من اخلطة .و�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بتحديد نطاق وموارد وتخ�ص�صات كل
من هذه املراكز ،بالتعاون مع هذه اجلامعات يف .2008

قيم الربنامج

لتحقيق هذا امل�ستوى من التفوق� ،سي�ستند الربنامج �إىل القيم التالية:
التميز والتفوق يف العمل
أ
النزاهة املهنية وال�سلوك الخالقي.
	�إبداء ا إلنفتاح مع كل اجلهات ذات العالقة.
ا إللتزام بتحقيق أالهداف.
جودة املنتجات.
	�إ�ستدامة الن�شاط.
وقد و�ضعت أالهداف ا إل�سرتاتيجية لتت�ضمن أ�برز اخل�صائ�ص التي ينبغي أ�ن يت�سم بها امل�شاركون
لتحقيق الر ؤ�ية املن�شودة ب�شكل ناجح.

ال�سرتاتيجية
أ�هداف الربنامج إ

ُحددت أالهداف ا إل�سرتاتيجية ال 11التالية لربنامج تقنية الف�ضاء والطريان بالتعاون مع اجلهات
ذات العالقة:
أ
أ
أ
�سبعة أ�هداف �إ�سرتاتيجية ذات الولوية البالغة :وهي �هداف مت�ساوية من حيث الولوية وتعد
�ضرورية لبلوغ الر ؤ�ية املق�صودة.
أ
	�ربعة أ�هداف متو�سطة أالولوية :وهي أ�هداف مت�ساوية من حيث أالولوية وتعد هامة لبلوغ الر ؤ�ية
املق�صودة.
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�إ�سرتاتيجية الربنامج
وقد و�ضع أ��سا�س منطقي لكل من هذه أالهداف� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سات
وم�شاريع ومبادرات� ،ضمن خطة التنفيذ.
أالهداف ا إل�سرتاتيجية ذات أالولوية البالغة
الهدف ا إل�سرتاتيجي 1
أ�ن ترتقي اململكة لت�صبح من املزودين الرائدين للمنتجات التجارية
ومنتجات ر�صد أالر�ض على ال�صعيد ا إلقليمي
أال�سا�س املنطقي
للمكانيات الراهنة يف املدينة
ينطوي هذا الهدف على التطوير املنطقي إ
يف جمال ر�صد أالر�ض ،وهو يعزز هدف توفري التنمية امل�ستدامة الوطنية
للمملكة ،ومن � أش�نه م�ساندة أالهداف الوطنية من خالل ت أ�مني ا إلحتياجات
ا إل�سرتاتيجية يف جمال الدفاع أ
والمن الوطني والبيانات الطوبوغرافية
لل�ستفادة التجارية من املنتجات
املدنية املحلية .وهناك �إمكانية هائلة إ
فيما وراء ى حدود اململكة ،ولتعزيز التعاون الدويل.
ال�سيا�سات ،وامل�شاريع واملبادرات
�سيقوم معهد بحوث الف�ضاء يف املدينة بالتعاون مع مركز تقنية أالقمار
لل�ست�شعار عن بعد للحفاظ على جمموعة
ال�صناعية واملركز ال�سعودي إ
من أالقمار ال�صناعية و�صيانتها لتزويد البيانات احليوية التي توايف
�إحتياجات اململكة أالمنية الوطنية و املحلية .و�سيكون مركز تقنية أالقمار
ال�صناعية م� ؤس�و ًال عن تطوير أالقمار ال�صناعية ،فيما �سيتوىل املركز
لل�ست�شعار عن بعد م� ؤس�ولية معاجلة البيانات.
ال�سعودي إ
و�سي�ستمر املركز ال�سعودي أ
للقمار ال�صناعية بتويل م� ؤس�ولية القمر
ال�صناعي �سعودي �سات  ،3كما يقوم بتن�سيق ن�شاط البحث والتطوير
وتعزيز اجليل القادم من أالقمار ال�صناعية� -سعودي �سات  4و 5و .6كما
لل�ست�شعار عن بعد بالتعاون مركز الدرا�سات
�سيقوم املركز ال�سعودي إ
الرقمية بدور هام يف تعزيز أ�نظمة معاجلة وجمع البيانات خلدمة
�إحتياجات اململكة .وفيما يلي ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات الرئي�سية:
�سي�ستمر املركز ال�سعودي أ
للقمار ال�صناعية بالتحكم بالقمر
ال�صناعي �سعودي �سات  3خالل مدة اخلطة ا إل�سرتاتيجية.
لل�ست�شعار عن بعد بتطوير وحتديث القطاع
�سيقوم املركز ال�سعودي إ
أالر�ضي جلمع البيانات الواردة من أالقمار ال�صناعية املخطط لها �سعودي
�سات  4و 5و.6
لل�ست�شعار عن بعد بت�شييد قاعدة بيانات
�سيقوم املركز ال�سعودي إ
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وطنية ل�صور أالقمار ال�صناعية لر�صد أالر�ض مبا يف ذلك جمع وحفظ:
 البيانات الواردة من م�صدر خارجي (�ضمن بنود رخ�صة قانونية). البيانات الواردة من �سعودي �سات .3أ
 البيانات الورادة من اجليل القادم من �قمار �سعودي �سات 5 ،4و6لدى بدء ت�شغيلها خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س (ميكن الرجوع أ�ي�ض ًا �إىل
الهدف .)3
لل�ست�شعار عن بعد بالتعاون مع م�شغل �آخر
�سيقوم املركز ال�سعودي إ
لر�صد أالر�ض لتعظيم العائد الكلي من البيانات الورادة عن هذه املجموعة
املعززة من أالقمار ال�صناعية ،وتطوير منتجات متقدمة لر�صد أالر�ض مع
تطبيق الهدفني  2و.3
لل�ست�شعار عن بعد بت أ��سي�س وت�شغيل وحدة
�سيقوم املركز ال�سعودي إ
للنذار من أالخطار بالتعاون مع دول
لر�صد الغالف اجلوي و /أ�و وحدة إ
أ�خرى لتقدمي ردود طارئة ل�سلطات الدفاع املدين ،ولتزويد ال�شركات
الدولية باملنتجات واخلدمات يف حينها .ومن أالمثلة على هذه اخلدمات
واملنتجات:
 الك�شف عن ت�سرب الهيدروكربون بعيد ًا عن ال�شواطئ والبقعالبرتولية.
أ
 مراقبة �سالمة منطقة خطوط النابيب. حتديد املناطق املعر�ضة خلطر الفي�ضان وتقومي أال�ضرار. م�ستوى �سالمة و أ�من الغذاء. ر�صد حرائق الغابات أوالرا�ضي ذات ال�شجار اخلفي�ضة.
 التنب ؤ� بالزالزل وتقومي أال�ضرار. التنب ؤ� بتف�شي اجلراد ال�صحراوي ور�صده.لل�ست�شعار عن بعد بالقيام بدور ريادي يف
�سيقوم املركز ال�سعودي إ
مراقبة التنوع احليوي والبيئي يف اململكة العربية ال�سعودية واملنطقة ،مبا
يف ذلك تقدمي البيانات واملنتجات:
 التعرف على التغيريات الطارئة على املوائل ومواطن احليوان والنبات(مبا يف ذلك الت�صحر).
 تو�صيف التنوع النباتي. تدهور حالة الرتبة أوالر�ض.
 تدهور املناطق ال�ساحلية. مراقبة ال�شعاب املرجانية. مراقبة الهور ال�ساحلية. -تخطيط الدفق.

�إ�سرتاتيجية الربنامج
لل�ست�شعار عن بعد بتعزيز �إدارة املوارد
�سيقوم املركز ال�سعودي إ
الطبيعية والتو�صيف ا إلقليمي والوطني بالبيانات واملنتجات (بدعم من
مركز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية) اخلا�صة ب:
 جرد �إنتاج املحا�صيل والتنب ؤ� بها. جدولة الري و�إدارة املياه. الزراعة الدقيقة.	�إدارة املراعي. التنقيب عن املعادن.ر�صد التطوير املدين.
الهدف ا إل�سرتاتيجي 2
تعزيز تنمية قدرات نظام املعلومات اجلغرافية على ال�صعيدين الوطني
وا إلقليمي.
أال�سا�س املنطقي
يتمتع مركز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية ب أ�نظمة وبنية حتتية قائمة
لتطبيقات امل ؤ��س�سات الوطنية ،ف�ض ًال عن وجود �شبكة فعالة من اجلهات
ذات العالقة .وهو يعزز هدف توفري التنمية امل�ستدامة الوطنية للمملكة،
ومن � أش�نه م�ساندة أالهداف الوطنية من خالل ت أ�مني ا إلحتياجات
ا إل�سرتاتيجية يف جمال الدفاع أ
والمن الوطني .كما أ�ن هناك فر�صة هائلة
للتتجري والتطوير على ال�صعيد ا إلقليمي ،ف�ض ًال عن �إمكانية ا�ستغالل
املنتجات ب�شكل جتاري خارج حدود اململكة وتطوير التعاون الدويل.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
وفيما يلي املبادرات وامل�شاريع وال�سيا�سات املتعلقة بهذا الهدف:
�سيقوم مركز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية بت�شييد قاعدة بيانات
وطنية �سريعة النفاذ ملنتجات املعلومات اجلغرافية ،مبا يف ذلك توحيد
املوا�صفات واملعايري جلميع م�ستخدمي أ�نظمة املعلومات اجلغرافية
ال�سعوديني وتوطيد اخلرائط أال�سا�سية ،ومناذج املرتفعات الرقمية ونقاط
لل�ستخدام الوطني.
التحكم أالر�ضية املتوفرة يف الوقت الراهن إ
�سيقوم مركز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية ،بدعم من مركز الدرا�سات
الرقمية وبالتعاون دولي ًا مع مراكز أالبحاث املتقدمة أالخرى يف العامل،
ب�إجراء البحث والتطوير يف برجميات أ�نظمة املعلومات اجلغرافية من
أ�جل:
 التوليد ا آليل ل�صور أالقمار ال�صناعية الت�صحيحية. -توليد منتجات متخ�ص�صة للت�صوير الثالثي البعاد.

 تطبيقات الك�شف عن تغريات الغطاء أالر�ضي.�سيقوم مركز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية بالتعاون مع املركز ال�سعودي
لل�ست�شعار عن بعد بتطوير �إطار عمل ألنظمة املعلومات اجلغرافية إلي�صال
إ
بيانات ومنتجات وخدمات ر�صد أالر�ض (راجع الهدف ا إل�سرتاتيجي )1
مبا يف ذلك:
 تطبيقات "غوغل �إرث أ(الر�ض)" أ�و ما �شابه ذلك لعر�ض بيانات
التغطيات وطلبها �إلكرتوني ًا.
 أ	�نظمة املراقبة املخ�ص�صة للم�ستخدمني املرتبطة بتطبيقات �إدارة
املوارد والتطبيقات البيئية (مثل تدهور املناطق ال�ساحلية ،والري الفعال،
واختبار املحا�صيل).
�سيقوم مركز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية بالتعاون مع املركز ال�سعودي
لل�ست�شعار عن بعد بتطوير نظام برجمي للمعلومات اجلغرافية قائم على
إ
�شبكة ا إلنرتنت للخدمات الت�شغيلية التي �ستقوم وحدة ا إلنذار من املخاطر
و /أ�و الر�صد بتقدميها (انظر �إىل الهدف ا إل�سرتاتيجي .)1
�سيقوم مركز أ�نظمة املعلومات اجلغرافية بالتعاون مع املركز ال�سعودي
لل�ست�شعار عن بعد بتوفري منفذ جتاري ملنتجات أ�نظمة املعلومات
إ
أ
اجلغرافية القائمة على ر�صد الر�ض على ال�صعيد ا إلقليمي.
الهدف ا إل�سرتاتيجي 3
ت أ��سي�س نظام قمر �صناعي أ�مثل مدين و متقدم لر�صد أالر�ض لتوفري
بيانات هامة للمنطقة.
أال�سا�س املنطقي
يت�ضمن هذا الهدف ت أ��سي�س أ�نظمة جديدة ومتقدمة ت�ساهم مبعلومات
جديدة على ال�صعيدين ا إلقليمي والعاملي ،وتعزز مكانة اجلهات ذات
العالقة يف هذا املجال على ال�صعيد الدويل .كما يدعم هدف توفري
التنمية امل�ستدامة الوطنية للمملكة ،ويعزز فر�ص التعاون الدويل و�إمكانية
لل�ستخدام املدين
نقل التقنية .وقد باتت أالنظمة املتقدمة متوفرة إ
والتجاري لدى مزودي أالقمار ال�صناعية.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
ترمي ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبارت �إىل:
أ
	�ن ي�ستمر مركز تقنية أالقمار ال�صناعية بتطوير و�إطالق وت�شغيل
�سعودي �سات  4بقدرة متقدمة على الت�صوير املتعدد أالطياف.
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أ
	�ن تقوم اجلهات ذات العالقة بدرا�سة وتطوير و�إطالق وتنفيذ بعثة مثلى عالية الطيفية على
ال�صعيد ا إلقليمي (�سعودي �سات  ،)5الذي ميكن تربيره على أ��سا�س:
 التطبيقات اجليدة الكامنة يف اململكة وعلى ال�صعيد ا إلقليمي ،مبا يف ذلك ر�صد ال�سواحلواملناطق البعيدة عن ال�شواطئ (البقع البرتولية مع القنوات احلرارية) ،والتنقيب عن املعادن،
ومراقبة وتو�صيف احلياة التباتية.
 العدد العايل من أاليام امل�شم�سة اخلالية من الغيوم واملواتية لت�شغيل وا�ستخدام الت�صوير ال�ضوئيذي النطاق ال�ضيق.
أ
ً
 وجود عدد حمدود جدا من املعدات املفرطة الطياف التي تعمل يف الوقت الراهن يف الف�ضاء،مبا يوفر فر�صة حقيقية لتبني مركز ريادي عاملي (مالحظة :جهاز �سورى ملطياف ت�صوير ذي
تقنية أالقمار ال�صناعية املحدودة التجريبية املدجمة العالية الو�ضوح ( /وكالة الف�ضاء أالوروبية
( ، )SSTLهو منظار املطياف الوحيد العايل الو�ضوح 18 ،م ،يف الف�ضاء).
 وجود فر�ص هائلة للتعاون مع ال�شركاء الدوليني يف تطوير املعدات وت�شغيلها وتطبيقاتها).�ستقوم اجلهات ذات العالقة بدرا�سة املهام البديلة املر�شحة لقمر �صناعي متقدم لر�صد أالر�ض
(�سعودي �سات  )6مبا يف ذلك:
أ
أ
 مهمة رادار ذي فتحة �صناعية وخط العر�ض المثل ،الذي من �ش�نه توفري قدرات التخطيطواملراقبة يف جميع أالحول اجلوية ،ف�ض ًال عن �إمكانات خا�صة لتعقب البواخر ،والك�شف عن البقع
البرتولية ،وتخطيط الروا�سب والتنب ؤ� بالزالزل.
 مهمة �إقليمية مثلى لكيمياء الغالف اجلوي ،ترمي يف املقام أالول �إىل ر�صد م�ستويات أالوزونوتلوث الغالف اجلوي.
الهدف ا إل�سرتاتيجي 4
ت�صميم وت أ��سي�س من�صات طريان متطورة للبحث والتتجري
أال�سا�س املنطقي
الهدف هنا هو تعزيز وتطوير قدرات مركز تقنية املالحة اجلوية واجلامعات .ومن � أش�ن و�ضع جدول
أ�عمال لبحث وتطوير تقنيات املالحة اجلوية أ�ن يكمل اجلهود املدنية والتجارية ألنظمة ر�صد أالر�ض.
و�سيعزز التمر�س يف �إنظمة املالحة اجلوية املتقدمة الهدف الوطني اخلا�ص بت أ�مني التنمية امل�ستدامة
للمملكة ،كما يوفر �إمكانية التعاون الدويل وا إلنخراط ال�صناعي بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
ت�ستند مباردة أ�نظمة املالحة اجلوية املتقدمة �إىل تطوير املركبات اجلوية التي بغري ربان ،والطائرات
اخلفيفة جد ًا التي �ستوفر قدرات تقنية ذات �صلة باحتياجات اململكة:
املراقبة ومقايي�س الغالف اجلوي أ
بالحمال الكهربائية اجلوية و أ�نظمة الطريان امل�ستقلة متام ًا أ�و
ذات نظام التحكم عن بعد.
تطوير موارد الطاقة الكهربائية وال�شم�سية للمركبات اجلوية التي بغري ربان.
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�إ�سرتاتيجية الربنامج
تطوير أ�نظمة التحكم القادرة على معاجلة البيانات الديناميكية
و أ�نظمة ا إلت�صال للمركبات اجلوية التي بغري ربان.

متخ�ص�صة بالتعاون مع �شركات الربجميات اخلارجية مبا يدعم الهدفني
 2و 6ألنظمة املعلومات اجلغرافية.

التعاون مع الهيئة العامة للطريان املدين على و�ضع �سيا�سة تنظيمية
إلدراج املركبات اجلوية التي بغري ربان �ضمن القطاع الع�سكري واملدين
ال�سعودي للطريان.

�سيقوم مركز الدرا�سات الرقمية بتقدمي خدمات التحليل الرقمي
مل�شاريع الف�ضاء واملالحة اجلوية كما حددت �ضمن الهدف  1و .3ومن
عنا�صر الدعم الرقمي الالزمة:
 التحاليل الهيكلية (ال�ساكنة والديناميكية). التحاليل احلرارية ( احلالة امل�ستقرة واليومية). حتليل املهام واملدارات. الديناميكا الهوائية والديناميكا احلرارية. التحليل ا إل�شعاعي. حتليل التوافق الكهرومغناطي�سي والتفريغ ا إللكرتو�ستاتي. اخلوارزميات وحتليل التحكم اخلايل من أالخطاء (للربجميات التيعلى منت الطائرات).

قيام اجلامعات وال�شركات ال�سعودية بت�صميم وتنفيذ واختبار
التعديالت املدخلة على الطائرات أ�و الطائرات املروحية اخلفيفة جد ًا
للتطبيقات املتخ�ص�صة .ومن املهام التي ميكن درا�ستها:
 ت�صميم وتنفيذ واختبار التعديالت املدخلة على مركبة جويةلتطبيقات قيا�س تلوث الغالف اجلوي.
 ت�صميم وتنفيذ واختبار التعديالت املتقدمة املدخلة على مركبة جويةخفيفة جد ًا لعمليات مكافحة ا آلفات (مثل ر�ش جراد ال�صحراء).
 ت�صميم وتنفيذ واختبار التعديالت املتقدمة املدخلة على مركبة جويةخفيفة جد ًا لطوارئ العمليات ال�صحراوية.
 ت�صميم وتنفيذ واختبار التعديالت املتقدمة املدخلة على مركبة جويةخفيفة جد ًا لعمليات البحث وا إلنقاذ.
الهدف ا إل�سرتاتيجي 5
ا إلرتقاء لطليعة دول املنطقة يف تقدمي خدمات املحاكاة الرقمية ألغرا�ض
الطريان.
أال�سا�س املنطقي
يتمتع مركز الدرا�سات الرقمية بقدرات ومرافق ديناميات ال�سائل
احلا�سوبية ومنذجة وحتاليل العنا�صر املنتهية .ومن � أش�ن تطوير النمذجة
الرقمية والقدرات احلا�سوبية يف اململكة تعزيز �إمكانية تتجري �صناعة
الف�ضاء اجلوي واملجاالت التقنية ذات ال�صلة .كما أ�ن تطوير قدرة
اململكة يف هذه املجاالت احليوية �سيكون عام ًال مكم ًال لعدد من امل�شاريع
املقرتحة يف خطة اململكة ا إل�سرتاتيجية .وهذا أ�كرث ما يكون �صحيح ًا
بالن�سبة أ
للهداف ا إل�سرتاتيجية ملن�صات ر�صد أالر�ض و أ�نظمة املعلومات
اجلغرافية.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
فيما يلي ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات املقررة لهذا الهدف
ا إل�سرتاتيجي:
�سيقوم مركز الدرا�سات الرقمية بالبحث والتطوير يف برجميات

�سيقوم مركز الدرا�سات الرقمية بت�سويق وتقدمي التدريب واخلدمات
ا إل�ست�شارية اخلا�صة ب أ��ساليب التحليل الرقمي للجامعات واملنظمات
اخلارجية وال�شركات ،ليكون منتج ًا ومزود ًا للربجميات الرقمية على
ال�صعيد ا إلقليمي.
الهدف ا إل�سرتاتيجي 6
�إن�شاء قطاع جتاري مزدهر للف�ضاء والطريان يف اململكة قادر على تنفيذ
برامج التقنية املتقدمة.
أال�سا�س املنطقي
هنا يتم توظيف القدرات الراهنة للجهات ال�صناعية ذات العالقة لت�شجيع
ال�شركات القدمية واجلديدة أالخرىعلى اخلو�ض يف هذا املجال .وي�سعى
هذا الهدف حتديد ًا �إىل حفز وت�شجيع التفاعل بني ال�صناعات أالكادميية
واملحلية .ويعزز هذا الهدف ت أ�مني التنمية امل�ستدامة يف اململكة .ومن � أش�ن
ت أ��سي�س �صناعة نا�ضجة لقطاع الف�ضاء والطريان تعزيز تركيز الن�شاط
أالكادميي ،كما أ�ن ذلك �سيعود مبنافع م�شرتكة.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
�ستقوم مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ب�إجراء درا�سات
لتحديد وتقومي البنية التحتية املحلية ال�صناعية ،ومن ثم تقدمي الدعم
الذي تقت�ضيه �إحتياجات تطوير قطاع الف�ضاء.
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�إ�سرتاتيجية الربنامج
�سيت�صبح املدينة �شريك ًا م�ساهم ًا �إ�سرتاتيجي ًا يف �شركة خدمات
جديدة مكونة لتزويد أ�قمار ا إلت�صاالت ال�صناعية باخلدمات .و�ستزود
هذه ال�شركة هذا امل�شروع مبعدات الف�ضاء و أ�نظمته الفرعية كجزء من
هذا امل�شروع الت�ساهمي ا إل�سرتاتيجي.

-

�ستقوم املدينة بتكوين �شركة م�شرتكة لتتجري كوكبة �سعودي
كوم�سات.

�سيقوم كل من مركز تقنية املالحة اجلوية ومركز الدرا�سات الرقمية
واجلامعات ال�سعودية ب�إجراء درا�سات معمقة لتحديد التقنيات البارزة
اخلا�صة باملركبات الف�ضائية اجلوية

�سيقوم مركز تقنية أالقمار ال�صناعية ومركز تقنية املالحة اجلوية،
حتت رعاية املدينة ،ب�إن�شاء �شركات م�شرتكة مع ال�شركات ال�سعودية
ال�ستخدام التقنيات املكت�سبة (مثل من�صات الف�ضاء والطريان).
�ستقوم املدينة بت�شكيل �شركة م�شرتكة لتتجري منتجات ر�صد أالر�ض
ومنتجات أ�نظمة املعلومات اجلغرافية يف املنطقة (الهدف  1و.)2
الهدف ا إل�سرتاتيجي 7
البحث والتطوير يف التقنية املتقدمة التمكينية لتطوير امللكية الفكرية
للتعاون الدويل على املدى البعيد ،أ�و أالغرا�ض التجارية أ�و م�ساندة
الربامج ا إل�سرتاتيجية اخلا�صة باجلهات ذات العالقة.
أال�سا�س املنطقي
ينبغي تركيز البحث والتطوير يف �إحتياجات قطاع الف�ضاء على ما يوائم
الر ؤ�ية ا إل�سرتاتيجية وغريها من أالهداف ا إل�سرتاتيجية ،وبخا�صة ،توفري
أال�صول التي ميكن ا إل�ستفادة منها يف امل�ستقبل ،مثل امللكية الفكرية .كما
�سيكون من أالهمية مبكان �إجراء البحث والتطوير مبا يعزز أالهداف
ا إل�سرتاتيجية أالخرى.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
�سيجري كل من مركز تقنية أالقمار ال�صناعية ومركز الدرا�سات
الرقمية واجلامعات ال�سعودية درا�سات البحث والتطوير املطولة ،وتطوير
املنتجات وامللكية الفكرية اخلا�صة أ
بالقمار ال�صناعية ،مثل:
 قيا�س التداخل. قيا�س ا إلنعكا�س. ت�شكيل التحليق بني ال�سواتل. ا إل�ستك�شاف وحتديد النطاق ال�ضوئي (مبا يف ذلك رادار دوبلر). أ	�نظمة البيانات الال�سلكية التجريبية اخلا�صة بال�سواتل.
 -لغة ا إل�شارات الدولية الف�ضائية.
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الدفع الكهربائي.
الليزر املرتاوح بني ال�سواتل.
الروبوطية الف�ضائية التجريبية ،مبا يف ذلك الت�شغيل عن بعد.
عمليات احلفر يف أالعماق (القمرية والكويكبية).

�إ�سرتاتيجية الربنامج
أالهداف ا إل�سرتاتيجية املتو�سطة أالولوية
الهدف ا إل�سرتاتيجي 8
أ�ن ت�صبح اململكة من امل�شاركني يف البعثات الدولية أ�و ا إلقليمية العلمية الف�ضائية
أال�سا�س املنطقي
الهدف هنا هو تعزيز م�شاركة اململكة الف�ضائية إليجاد قطاع جديد يوفر �إمكانية كبرية للتعاون الدويل
مع كربايات اجلامعات والوكاالت ،بحيث ميكن تطويره مل�شروع �ضخم لتدعيم الهدف ا إل�سرتاتيجي
 10حتديد ًا .وهذا يتطلب ظهور م�ستخدم مهتم يف املجتمع العلمي ال�سعودي.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
�سيقوم مركز تقنية أالقمار ال�صناعية بالتعاون يف املرحلة أ�/ب من بعثة علمية للف�ضاء .ومن
أالمثلة على ذلك:
للنذار املبكر من الن�شاط ال�شم�سي احلاد ،مثل �إ�ستبدال مر�صد ال�شم�س والطاقة
 قمر �صناعي إال�شم�سية.
 قمر �صناعي للك�شف عن �إ�صطدام أالر�ض بالكويكب أ�بوفي�س. قمر �صناعي لتو�صيف الغبار البينجمي. معدات املرتطم /احلفر العميق (املركبة أ�و الهابط القمري).�سيقوم مركز تقنية املالحة اجلوية بالتعاون على بعثة علمية جوية .ومن أالمثلة على ذلك:
 -امل�سارات الغازية ذات ا إلرتفاع العايل.
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الهدف ا إل�سرتاتيجي 9
ا إل�ستفادة من الفر�ص التجارية املتاحة من قبل أ�نظمة املالحة ال�ساتلية
العاملية أالكرث ن�ضوج ًا يف أ�وروبا والواليات املتحدة.
أال�سا�س املنطقي
تقوم منظمات ف�ضائية أ�خرى بالتخطيط لت�سخري �إ�ستثمارات هائلة يف
أ�نظمة الف�ضاء ،مثل أ�قمار نظام املالحة ال�ساتلية العاملي اجلديد ،ومن
منها قمر غاليلو أالوروبي ،وقمر ناف�ستار جي بي �إ�س  ،3ف�ض ًال عن
م�شاريع ال�سياحة الف�ضائية مثل برنامج بريطانيا فريجني غاالكتيك.
ورغم أ�ن جميع هذه امل�شاريع متثل فر�ص ًا حمدودة على �صعيد ابتكار ونقل
التقنية بالن�سبة للجهات ذات العالقة� ،إال أ�نها تقدم فر�ص ًا وا�سعة للتطوير
التجاري وفر�صة أ��سهل للنفاذ أ
لل�سواق ،مع متطلبات �إ�ستثمارية أ�قل .ومن
� أش�ن م�شاركة اجلهات ذات العالقة هنا أ�ن ت�شمل القطاعات اجلديدة من
علوم الف�ضاء .كما يعزز هذا الهدف ا إل�سرتاتيجي غاية ت أ�مني التنمية
امل�ستدامة �ضمن اململكة.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
�ستقوم ال�شركات ال�سعودية ومركز تقنية أالقمار ال�صناعية بتطوير
املعدات والربجميات أ
والنظمة واخلدمات أالر�ضية لهذه أالنظمة
الف�ضائية .ومن أالمثلة على ذلك:
 تعقب احلاويات والعبوات ذات القيمة العالية عن طريق أ�قمار نظاماملالحة ال�ساتلية العاملي اجلديد وكوم�سات ال�سعودي.
 تعقب املركبات اجلوية والقطارات واملركبات والتحكم بها با�ستخدامأ�قمار نظام املالحة ال�ساتلية العاملي اجلديد وجمموعة أ�قمار ر�صد
أالر�ض.
	�إختبار و�صيانة مركبات ال�سياحة التجارية الف�ضائية.�ستقوم الهيئة العامة للطريان املدين بتوفري املناخ التنظيمي والت�شغيلي
للختبار وللعمليات اخلا�صة باخلدمات املذكورة �آنف ًا.
املالئم إ
الهدف ا إل�سرتاتيجي 10
"تعزيز م�ستوى برامج التدريب والتعليم العايل ملجال الف�ضاء �ضمن
اململكة ،وتعزيز ا إلهتمام واملوارد يف قطاع الف�ضاء والطريان"
أال�سا�س املنطقي
ُو�ضع هذا الهدف لت أ�مني توفر اخلرباء امل ؤ�هلني واملدربني لدى املنظمات
املتخ�ص�صة يف الف�ضاء واملالحة اجلوية املقرر تو�سيعها �ضمن هذه اخلطة
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ا إل�سرتاتيجية .وهذا يتطلب تعاون ًا وثيق ًا مع وزارة التعليم العايل .وينبغي
أ�ن ت�ستفيد املبادرات من الربامج اجلديدة واملثرية للتحدي املتوفرة �ضمن
هذه اخلطة لتعزيز وعي الطالب بعلوم الف�ضاء والطريان .كما يعزز هذا
الهدف ا إل�سرتاتيجي غاية ت أ�مني التنمية امل�ستدامة �ضمن اململكة.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
�ستقوم املدينة بتعزيز براجمها التعليمية التن�سيقية لتت�ضمن:
 التعاون مع وزارة التعليم العايل لتطوير وتنفيذ الربامج التقنية يفاملناهج ذات ال�صلة بالف�ضاء وعلوم الطريان والتي تعزز ا إلهتمام به،
ولزيادة عدد اخلريجني والتقنيني امل ؤ�هلني للعمل يف قطاع الف�ضاء و
املالحة اجلوية .أ�ما الهدف الثاين فهو تعزيز �إ�ستقدام أ��صحاب الدرا�سات
العليا وا إلحتفاظ بهم.
 تنظيم برنامج زيارة الطالب جلميع اجلهات ذات العالقة لتعزيزا إلهتمام ب أ�وجه ن�شاط املالحة اجلوية والف�ضاء وامل�شاركة فيها
 تقدمي دورات تدريبية ودرا�سية يف علوم الف�ضاء والطريان واملجاالتذات ال�صلة بها.
�ستقوم املدينة بت�شكيل جمموعات بحثية يف علوم الف�ضاء والطريان
يف اجلامعات ال�سعودية مل�ساندة هذه اخلطة وا�ستغالل هذه املراكز لزيادة
ا إلهتمام بالدورات الدرا�سية اجلامعية ودورات الدرا�سات العليا يف العلوم
ذات ال�صلة يف اجلامعات ،وتو�سيع هذه الدورات.

�إ�سرتاتيجية الربنامج
الهدف ا إل�سرتاتيجي 11
تو�سيع نطاق ا إل�ستخدام الوطني مل�شاريع وخدمات الف�ضاء والطريان �ضمن القطاع احلكومي
وال�صناعي والعامة.
أال�سا�س املنطقي
ت أ�تي أ�همية هذا الهدف يف ت أ�مني الدعم الوا�سع لقطاعات الف�ضاء والطريان يف اململكة .وينبغي أ�ن
ت�ستفيد هذه املبادرات من الربامج اجلديدة واملثرية للتحدي التي تت�ضمنها هذه اخلطة .كما يعزز
هذا الهدف ا إل�سرتاتيجي غاية ت أ�مني التنمية امل�ستدامة يف اململكة.
ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات
ت�سعى ال�سيا�سات وامل�شاريع واملبادرات �إىل:
قيام املدينة بتو�سيع ق�سم العالقات العامة بها بهدف:
 تعزيز الوعي لدى الهيئات احلكومية ال�سعودية باملنتجات اخلا�صة بالف�ضاء والطريان ،مثل توزيعالن�شرات وتنظيم الدورات.
 تعزيز الوعي لدى القطاع ال�صناعي ال�سعودي باملنتجات اخلا�صة بالف�ضاء والطريان ،مثل ترتيبالزيارات وتنظيم الدورات.
 تعزيز الوعي العام ب أ�همية علوم الف�ضاء والطريان من خالل ت�شجيع ا إلعالميني على تقدميالربامج اخلا�صة بعلوم الف�ضاء والطريان وتنظيم املعار�ض.
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�إدارة الربنامج
�ستقوم املدينة ب�إن�شاء مكتب �إدارة برنامج
الف�ضاء لي�شرف على أ�وجه ن�شاط وتطور خطة
اململكة ا إل�سرتاتيجية لتقنية الف�ضاء والطريان.
و�سيتكون املكتب من مزيج من اخلربات
ا إلدارية والتقنية .كما �سيتلقى أ�ع�ضاء املكتب
دورات تدريبية متخ�ص�صة للم�ساعدة على
تنفيذ هذه اخلطة ب�شكل ناجح .و�سيتوىل مكتب
�إدارة برنامج الف�ضاء م� ؤس�ولية جميع امل�شاريع
واملبادرات التي تنطوي عليها هذه اخلطة
ا إل�سرتاتيجية ،كما �سيعمل على تن�سيق جهود
و�إت�صاالت اجلهات واملنظمات ذات العالقة.

و�سيتمتع املكتب ،أ�و اجلهة التي يتبعها ،بالتفوي�ض
القانوين الالزم إلبرام ا إلتفاقيات التعاونية
مع ال�شركاء والوكاالت الدولية ،على أ�ن يكون
التمويل اخلا�ص أ
وال�سهم وجميع ا إللتزامات
العقدية املنوطة بها من م� ؤس�وليات ال�شركات
الت�ساهمية أ�و اخلا�صة .و�سيقوم مكتب �إدارة
برنامج الف�ضاء ب�إدارة ثالثة جمموعات خا�صة
بالف�ضاء أ�والطريان والتحكم بها ،يتم ت أ��سي�سها
خالل املراحل أالوىل من الدعم املبا�شر لهذه
اخلطة لدى اجلامعات ذات العالقة.

و�سيقوم مدير برنامج تقنية الف�ضاء بقيادة متب �إدارة برنامج الف�ضاء ،ورفه التقارير الر�سمية ملدير
برنامج املدينة ا إل�سرتاتيجي ،وجمل�س املدينة ا إل�ست�شاري كل �ستة أ��شهر ب�شان تقدم الربنامج .و�سيتم
ت�شكيل جلنة تنفيذية توجيهية من كبار املدراء من خمتلف اجلهات ذات العالقة .وتهدف هذه اللجنة
�إىل ا إلطالع على التقنيات النا�شئة ور�صد تطور أ�وجه الن�شاط املو�ضحة يف هذه اخلطة ا إل�سرتاتيجية.
و�ستلتقي اللجنة ب�شكل ف�صلي حتت رئا�سة مدير برنامج مكتب �إدارة برنامج الف�ضاء.

تنظيم الربنامج

يو�ضح ال�شكل  4هيكل ا إلدارة والتنظيم العام .ويقوم مدير برنامج مكتب �إدارة برنامج الف�ضاء برفع
تقاريره الر�سمية �إىل مدير الربنامج ا إل�سرتاتيجي لدى املدينة واملجل�س ا إل�ست�شاري .وتقوم اللجنة
التنفيذية التوجيهية مب�ساعدة مدير برنامج مكتب �إدارة برنامج الف�ضاء .ويتم ت�صنيف فرق امل�شاريع
وفق ًا أ
للهداف ا إل�سرتاتيجية ،بحيث تو�ضع أالهداف ا إل�سرتاتيجية  7-1ذات أالولوية البالغة يف
بداية الربنامج ،فيما يتم �إدراج فرق أالهداف ذات أالولوية املتو�سطة الحق ًا �ضمن الربنامج لدى
توفر املوارد املنا�سبة لها.
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�إدارة الربنامج

 التبعية وا إلدارة العامة:4 ال�شكل

�إدارة الربنامج

ال�سرتاتيجي
الدارة إ
مكتب إ

مدير الربنامج على تن�سيقها ويقوم بدور العميل لدى ت�شكيل فرق امل�شاريع
�ضمن اجلهات ذات العالقة .ويف حال أ��صبح عدد امل�شاريع ونطاقها
مفرط ًا ،ميكن تعيني م�ساعدين ملدراء الربنامج مل�ساندة مدير الربنامج
والعمل على امل�شاريع الفردية وجمموعة امل�شاريع.

يو�ضح ال�شكل  5الهيكل التنظيمي ملكتب �إدارة برنامج الف�ضاء  ،ذي
التنظيم امل�صفويف الذي يت�ضمن خطوط مهام العقود والهند�سة و�إدارة
امل�شاريع واجلودة والعالقات العامة ،التي ي�شرف
ال�شكل  :5تنظيم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيحي

SMO
Program Manager

Executive
Steering Committee

Secretariat

International
Operation
Manager
)(KACST
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Assistant
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Manager

�إدارة الربنامج
وفيما يلي تو�ضيح ملهام أ�برز أ�ع�ضاء فريق مكتب �إدارة برنامج الف�ضاء.
يتمتع مدير الربنامج لدى مكتب �إدارة برنامج الف�ضاء بالتفوي�ض الالزم
لتنفيذ الربنامج ككل ،وهو ي�شرتك مع مدير العقود مب� ؤس�ولية ا إلت�صال
الر�سمي .وجتدر ا إل�شارة �إىل كون جميع الر�سائل الر�سمية التي يوقعها
مدير الربنامج ومدير العقود ملزمة .و�سيقوم مدير الربنامج برفع
تقاريره عن تقدم الربنامج ملدير الربنامج ا إل�سرتاتيجي الذي ميثل �إدارة
املدينة واللجنة ا إل�ست�شارية .وميكن ملدير الربنامج ا إل�سرتاتيجي أ�ن يتخذ
ا إلجراءات التي تعد خارج نطاق م� ؤس�وليات مدير الربنامج �إذا اقت�ضت
احلاجة .وميكن ت�سريع قنوات ا إلت�صال الر�سمية يف احلاالت الطارئة.
وفيما يلي قائمة بامل� ؤس�ولون الذين يرفعون تقاريرهم �إىل مدير الربنامج
لدى مكتب �إدارة برنامج الف�ضاء:
�سيكون مدير العقود م� ؤس�و ًال عن جميع الق�ضايا القانونية والتجارية
والعقدية املتعلقة بالربنامج ،كما �سيقوم مب�ساعدة مدير الربنامج
ون�صحه ب� أش�ن هذه الق�ضايا يف مرحلة التفاو�ض والتنفيذ .وجتدر ا إل�شارة
�إىل �ضرورة توفر موافقته �إىل جانب موافقة مدير الربنامج على جميع
ا إللتزامات القانونية.
يتوىل مدير العمليات الدولية �إدارة جميع ا إلتفاقيات املربمة مع
الوكاالت والهيئات وال�شركات الف�ضائية اخلارجية ،ف�ض ًال عن ا إل�شراف
على جميع العقود التي تخ�ص ال�شركات التي خارج اململكة .وهو معار من
ق�سم التعاون الدويل لدى مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
أ
	�ما مراقب امل�شروع ،ف�سم ؤ�ول عن مراقبة جدول وتكاليف و �ضبط
�إعدادات الربنامج .و�سيقوم مب�ساعدته كل من م� ؤس�ول اجلدولة ،ومدير
�إدارة ا إلعدادات والبيانات ،وحما�سب امل�شروع.
يقوم م�ساعدو مدراء الربنامج مب�ساندة مدير الربنامج يف أ�دائه يف
امل�شاريع الفردية أ�و يف جمموعة امل�شاريع .و�سيتوقف عدد م�ساعدي مدراء
الربنامج على عدد امل�شاريع اجلارية لدى فرق م�شاريع اجلهات ذات
ال�صلة ،ال�سيما عدد امل�شاريع التي بلغت مراحل متقدمة من التقدم (مثل
مرحلة ب وما بعدها).
يتوىل رئي�س املوظفني التقنيني م� ؤس�ولية أالداء التقني للربنامج ،كما
ميثل �سلطة الت�صميم عموم ًا .وي�ساند رئي�س املوظفني التقنيني عدد من
كبار املهند�سني املتخ�ص�صني:
 مهند�س رفيع للنظم الف�ضائية ،امل� ؤس�ول عن جميع متطلبات أالنظمة،أ
والداء الفني للم�شاريع ذات ال�صلة بالف�ضاء.
 مهند�س رفيع لنظم املالحة اجلوية ،امل� ؤس�ول عن جميع متطلباتأالنظمة ،أ
والداء الفني للم�شاريع ذات ال�صلة باملالحة اجلوية.
 -مهند�س رفيع للنظم أالر�ضية ،امل� ؤس�ول عن جميع متطلبات أالنظمة،

أ
والداء الفني للم�شاريع أالر�ضية (مثل أالق�سام أالر�ضية ،ونظم العلومات
اجلغرافية).
يتوىل مدير اجلودة جميع اجلوانب املتعلقة ب�ضمان كفاءة ومنتج
الربنامج ،وذلك مب�ساعدة:
 مهند�س �ضمان املنتج ،امل� ؤس�ول عن ا إل�شراف عن جميع ق�ضايا �ضماناملنتج يف امل�شاريع.
 مهند�س �ضمان اجلودة ،امل� ؤس�ول عن ا إل�شراف عن جميع ق�ضايا�ضمان اجلودة يف امل�شاريع.
 مهند�س اختبار اجلودة ،امل� ؤس�ول عن مراقبة أ�برز م ؤ��شرات أالداءوتدقيق احل�سابات..

�إدارة امل�شروع

امل�شاريع
�سيتم التفاو�ض على كل م�شروع و�إعتماده ،قبل البدء بو�ضع عقد ر�سمي
ونهائي يتم تنفيذه بني مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجية وكل من فرق اجلهات
ذات العالقة اخلا�صة بامل�شروع ،بحيث يكون الرتكيز على ر�صد أ�داء كل
م�شروع ب�شكل فعال دون مطابقة أ�و تكرار أ�ي من املهام .و�سيت�ضمن كل
عقد:
�شروط و�إلتزامات العقد.
بيان بالعمل.
املوا�صفات (حيثما تنطبق).
و�سيت�ضمن كل بيان بالعمل �إلتزامات �إدارة امل�شروع اخلا�صة باملتعاقدين
الثانويني ،بحيث تن�سق �إدارة املتعاقدين الثانويني مع خطة �إدارة امل�شروع
التي يتم و�ضعها من قبل كل خطة مبا يتفق مع متطلبات مكتب �إدارة
برنامج الف�ضاء ،على أ�ن يوافق عليها مدير الربنامج لدى مكتب �إدارة
برنامج الف�ضاء.
للفادة
كما أ�ن على كل فريق م�شروع و�ضع وتطبيق نظام ل�ضبط الربنامج إ
ب� أش�ن حالة الت�سديد اخلا�صة بكل من معامل امل�شروع ،ف�ض ًال عن البيانات
التخطيطية والفنية الالزمة إلدارة الربنامج ب�شكل منا�سب .و�سيعقد كل
فريق م�شروع �إجتماع ًا ( قد يكون عرب الهاتف) �شهري ًا مع مكتب �إدارة
برنامج الف�ضاء ملناق�شة تقدم الربنامج.
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�إدارة الربنامج
وعلى فريق امل�شروع و�ضع وتطبيق نظام إلدارة أالعمال يقوم بالوظائف التالية:
املراقبة املالية ور�صد العقود.
مراقبة مدى مطابقة اجلدول املو�ضوع.
مراقبة �إجراءات البنود.
	�إدارة البيانات والتنظيم.
تن�سيق ا إلجتماعات.
	�إعداد التقارير اخلا�صة بامل�شروع.
العقود اخلارجية والتعاقد اخلارجي
�سيكون مدير العمليات الدولية مبكتب �إدارة برنامج الف�ضاء م� ؤس�و ًال عن التفاو�ض وا إل�شراف على
هذه العقود مع �إ�شراكه لفرق امل�شاريع الفردية.

تف�صيل هيكل العمل

يو�ضخ ال�شكل  6تف�صيل هيكل العمل املنطقي ألوجه الن�شاط والعمل امل�صاحبة للربنامج .وقد رتبت
أ�وجه الن�شاط يف  12جمال عمل من � أش�نها تغطية جميع أ�وجه ن�شاط مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي
أ
والهداف ا إل�سرتاتيجية أالحد ع�شر.
أ�ما امل�ستوى الثاين فيت�ضمن رزم عمل �شاملة ملختلف التخ�ص�صات التي ينطوي عليها مكتب ا إلدارة
ا إل�سرتاتيجي وامل�شاريع الفردية .و�سيكون على كل م�شروع حتديد هيكل عمل يتفق مع الهيكل العام
ونظام ترقيم حمدد ملكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي.
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�إدارة الربنامج
ال�شكل  :6الهيكل العام للعمل
اخلطة ا إل�سرتاتيجية

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 5
الهدف
ا إل�سرتاتيجي 11

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 4

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 10

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 3

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 9

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 2

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 8

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 1

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 7

امل�شروع أ�

امل�شروع أ�

امل�شروع ى

امل�شروع ى

مكتب ا إلدارة
ا إل�سرتاتيجي

الهدف
ا إل�سرتاتيجي 6
ا إلدارة
العقود
الفني
التحكم بامل�شروع
اجلودة
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�إدارة الربنامج
يعد �ضمان حتقق أالهداف ا إل�سرتاتيجية يف املعاد املقرر لها من أ�هم
وظائف مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي وفرق امل�شاريع ،التي �ست�شكل �شبكات
للم�شروع تبني أ�وجه الن�شاط والروابط وتبعية العالقات .و�سي�ضع مكتب
ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي من جهته �شبكة رئي�سية تبني معامل أ�وجه الن�شاط
الرئي�سية ،والروابط القائمة بني امل�شاريع .و�سيتم حتديث �شبكة الربنامج
الرئي�سية وجداول امل�ستويات الفرعية من العمل ب�شكل �شهري ،ف�ض ًال عن
تقوميها ب�شكل دوري ب أ��سلوب "حتليل امل�سار احلرج" .و�سيعتمد مكتب
ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي م�شروع ميكرو�سوفت ()Microsoft Project
ليكون الربنامج امل�ستخدم جلدولة أ�وجه ن�شاط و أ�عمال الربنامج يف
مراحله املختلفة.
بعد ذلك� ،سيتم مراجعة تقدم أ�وجه الن�شاط امل�ستكملة ب�شكل دقيق،
وحتديد مدى احليد عن املواعيد املقررة ،ليتم اتخاذ ا إلجراءات املنا�سبة
�إما على م�ستوى مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي ،أ�و على م�ستوى امل�شروع،
وذلك ح�سب جدية وخطورة املوقف .وينبغي أ�خذ معامل الربنامج الرئي�سية
بعني ا إلعتبار لدى تعديل اجلدول ،ال�سيما مراجعات أالعمال والت�صميم
الرئي�سية ،ومواعيد الت�سليم واملوافقة على التمويل.
ومن � أش�ن جدول ال�ضبط أ�ن ي�ضمن العنا�صر التالية:
	�إطالع أالطراف امل� ؤس�ولة على تنفيذ ن�شاط ما باخلطط اجلارية
ب�شكل فعال.
ا إللتزام مبتطلبات هذه اخلطط واجلداول.
	�إ�ستخدام هذه اخلطط لل�سيطرة على تقدم العمل ب�شكل فعال ،بد ًال
من ا إلكتفاء مبجرد ت�سجيل التقدم املحرز.
ا إلخطار ب أ�ي حيد أ�و خروج متوقع عن الخ.طة املو�ضوعة ب�شكل �آين.
معاجلة هذه احلاالت ،مبا يف ذلك حتديد وتنفيذ ا إلجراءات
الت�صحيحية التي ينبغي اتخاذها.
حت�ضري وحفظ قائمة مبعامل امل�شروع (املعامل الرئي�سية).
�سيقوم كل م�شروع بتحديد جدول طارئ لتعزيز �إحتماالت �إجناز امل�شروع
يف املوعد املقرر ،بحيث يتم �إدارة مثل هذه الطوارئ ب�شكل حذر لتحجيم
أالثر املمكن لتطور امل�شروع على أ�برز مراحل امل�شروع .كما ينبغي أ�ن ُيدرج
احلدث الطارئ يف اجلدول يف �ضوء العوامل التي مت ت�سليط ال�ضوء عليها
يف عملية �إدارة املخاطر.
هذا و�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بتقومي تطور جدول امل�شروع
ب�شكل منتظم ،مع أ�خذ ا إلجنازات الفعلية من عمل امل�شروع� ،إىل جانب
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ا إل�شكاليات الطارئة بعني ا إلعتبار ،ومن ثم رفع تقارير ف�صلية �إىل مدير
الربنامج ا إل�سرتاتيجي .و�سيتم �إجراء الدرا�سات التالية:
تقرير اجلدول ،مبا يف ذلك حتليل امل�سار احلرج
ر�سوم بيانية �شريطية مف�صلة وتلخي�صية
حتليل ا إلجتاهات العامة ألبرز معامل الربنامج وعالقات التبعية
و�سيت�ضمن التقرير الف�صلي ملكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي تقرير اجلدول.
و�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بتقدمي التو�صيات فور حدوث أ�ي طارئ
من � أش�نه الت أ�ثري �سلب ًا على الربنامج لن�صح مدير الربنامج ا إل�سرتاتيجي،
والبحث يف ا إلجراءات الت�صحيحية املنا�سبة التي ينبغي �إتخاذها.

�ضبط التغيري

هذا و�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بو�ضع و�إتباع نظام إلدارة أالنواع
املذكورة أ�دناه من التغيري الطارئة على مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيحي والعقود
الثانوية ،بحيث يتم �إبالغ فرق امل�شروع باملتطلبات عن طريق بيان العمل
املنا�سب .و�سيقوم مراقب امل�شروع يف مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي ب�إدارة
هذا النظام:
التغيريات الطارئة على املتطلبات الفنية.
تغيري نطاق العمل (ا إل�ضافة واحلذف).
تغيري متطلبات الت�سليم (اجلدول).
و�سيقوم النظام بتوفري الربط البيني إلجراءات �ضبط التغيري .وفيما يلي
أ�برز معامل نظام �ضبط تغيري العقود:
ا إل�شعار بتغيري امل�شروع
ينبغي عر�ض أ�ي تغيري طارئ على م�شروع � ،سواء كان نابع ًا من مبادرة
خا�صة أ�و بناء على طلب مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي ،على مكتب ا إلدارة
ا إل�سرتاتيجي ليبدي املوافقة عليها .من ثم يبلغ مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي
امل�شرو َع مبوافقته أ�و رف�ضه إل�شعاره بتغيري امل�شروع خالل  15يوم عمل
من تاريخ تلقي ا إل�شعار .ويعد توقيع ممثلي مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي
املفو�ضني على �إ�شعار تغيري امل�شروع مبثابة املوافقة على التغيري التي
جتعله قاب ًال للتنفيذ .أ�ما �إذا أ�دخل م�شروع ما تغيري ًا قبل موافقة مكتب
ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي عليه ،ف�إن ذلك يكون على م� ؤس�وليته اخلا�صة.
التنازل و احليد
يف حال أ�راد أ�حد املتعاقدين التخلي عن �إحدى ا إللتزامات التقنية لبند
حمدد أ�و عدد حمدود من البنود لدى تنفيذ العقود الفرعية ،ف�إن عليه

�إدارة الربنامج
تقدمي طلب حيد/تنازل ملكتب ا إلدارة ا إل�سرتتيجي.
الت�سجيل والتتبع
�سيت�ضمن نظام �ضبط التغيري ت�سجيل ،ومتابعة �إ�شعارات تغيري امل�شروع
وطلبات احليد/التنازل ورفع التقارير ب� أش�نها.

والعدادات
�إدارة البيانات إ

�إدارة ا إلعدادات
ترمي أ�هداف نظام �إدارة ا إلعدادات �إىل:
�ضمان كون جميع الوثائق التي تعرف موا�صفات معدات امل�شروع
الوظيفية واملادية حمددة ب�شكل فردي.
�ضمان كون معيار ت�صميم وت�شييد املعدات حمددة عند جميع مراحل
الربنامج.
�ضمان تطبيق نظام ر�صد التغيري واحلفاظ عليه.
�ضمان كون جميع امل�شاركني املعنيني مطلعني على أ�ثر التغيريات
املقرتحة ،وم�شاركتهم بالتقومي.
بنود ا إلعدادات
لتطبيق نظام فعال إلدارة ا إلعدادات� ،سيتم و�ضع هيكل لبنود ا إلعدادات
بحيث ت�صنف عنا�صر كل م�شروع يف جمموعات منفردة بهدف التحكم
بخ�صائ�صها املادية والوظيفية .و�سيتم متييز كل بند من هذه البنود برقم
خا�ص به يبني مكانته الهرمية �ضمن الربنامج.
و�سم أالجزاء
�سيتم تعليم جميع أالجزاء الناقلة للبيانات من برجميات ومعدات برقم
مرجعي خا�ص وا�ضح.

�سجل خا�ص بكل بند من بنود ا إلعدادات.
�سجل خا�ص بجميع التغيريات.
�سجل خا�ص بجميع التعديالت املدخلة على جميع الوثائق.
قائمة با إلعدادات كما هي م�شيدة �ضمن رزمة بيانات القبول اخلا�صة
بكل بند ينبغي ت�سليمه .وتعد هذه الوثيقة مبثابة املعيار الذي يقا�س به
معيار الت�صميم ومن ثم ت�سوية ا إلختالفات التي قد تظهر بني ال�سجلني.
�إدارة التوثيق
�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بو�ضع نظام خا�ص بالربنامج ل�ضبط
نظام الختبار البيانات والتوثيق ،وتطبيقه ،بحيث يتم �إعداد قائمة بوثائق
كل م�شروع تبني الوثائق التي ينبغي على مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي
ت�سليمها (ميكن ا إلطالع على منوذج يف امللحق أ�) .وينبغي رفع الوثائق
املعدة للت�سليم التي تنطبق عليها �إحدى املعايري التالية:
للبالغ :وهي الوثائق املعدة ب�شكل روتيني والتي يقوم مكتب ا إلدارة
إ
ا إل�سرتاتيجي بتقوميها لتحديد حالة الربنامج الراهنة وتقدمه ومتطلبات
التخطيط امل�ستقبلية
للمراجعة :وهي الوثائق التي يقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي
بتقوميها إلبداء القبول أ�و الرف�ض قبل ا�ستخدامها كما هو مقرر لها
للموافقة :وهي الوثائق التي ي�شرتط موافقة مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي
الكتابية عليها قبل قبولها أ�و �إ�ستخدامها
و�سيخ�ضع أ�ي تعديل ألي وثيقة معدة ر�سمي ًا للت�سليم لنف�س املعايري
امل�ستخدمة للن�سخة أالولية من الوثيقة.

خطوط أال�سا�س
�سيقوم كل م�شروع بتحديد خطوط أ��سا�س الت�صميم (وهي جمموعة من
الوثائق التي حتدد اخل�صائ�ص املادية والوظيفية اخلا�صة بالبند املعد)
املوا ِفقة للمعامل الرئي�سية للم�شروع (مثل مراجعة خط أال�سا�س للت�صميم،
ومراجعة الت�صميم املبدئية ،ومراجعة الت�صميم احلرجة) .ويكون خط
أال�سا�س مبثابة نقطة �إنطالق التحكم بتغيريات الحقة أ
للداء والت�صميم
والبناء .و�سيكون معيار الت�صميم للبند املعد هو خط أال�سا�س الت�صميم
�إ�ضافة �إىل التغيريات املعتمدة.
حما�سبة ا إلعدادات
تت�ضمن حما�سبة ا إلعدادات ال�سجالت التالية:
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�إدارة الربنامج

�ضمان املنتج

أ�وجه ن�شاط �ضمان املنتج
�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بو�ضع منظمة خا�ضعة ملدير �ضمان
املنتج لتخطيط وتنظيم و�ضبط جميع أ�وجه الن�شاط بحيث تتحقق
أالهداف ب�شكل منظوم ،ويتم ك�شف وت�صحيح وجتنب أ�ي ق�صور.
و�سيتم ت�صميم خطة ل�ضمان املنتج بحيث ت�سعى �إىل موافاة متطلبات
اجلودة والنجاح ل�ضمان:
حتقق أالهداف ا إل�سرتاتيجية �ضمن املدة الزمنية املحددة للخطة
حتقيق كل هدف ِع َوله الت�شغيلي والوظيفي
	�إمكانية تعقب أ�وجه الت�صميم والتطوير اخلا�صة بكل منتج (مبعنى
ا�سلوب كما هو مبني بدل من أ��سلوب كما هو م�صمم)
	�إمكانية تعقب عمليات التحقق من اجلودة الر�سمية
التحقق من موافاة املتطلبات
حتقيق م ؤ��شرات أالداء الرئي�سية.
و�ستوثق خطة �ضمان املنتج:
تنظيم �ضمان املنتج.
�سلطة و�إ�ستقاللية �إدارة �ضمان املنتج.
التقارير اخلا�صة بحالة املنتج.
املوظفني والتدريب.
تدقيق الربنامج.
حقوق النفاذ.
�ضمان الت�صميم.
أ
املكونات واملواد والجزاء امليكانيكية والعمليات.
تطبيق �ضمان املنتج.
	�إدارة املخاطر.
�ضبط الت�صميم.
�ضبط البنود احلرجة.
�ضبط البيانات والتوثيق.
�ضبط املزودين واملتعاقدين الثانويني.
ال�سطوح البينية اخلا�صة ب�ضمان املنتج.
�ضمان اجلودة
�سوف تنفذ أ�وجه ن�شاط �ضمان اجلودة وفق ًا ملعايري
( EN ISO 9001:2000املنظمة الدولية للمعايري) و�إجراءات
املدينة الداخلية .و�ستت�ضمن �إجراءات التدقيق واملراقبة املنا�سبة لكل
من:
درا�سات اجلدوى.
التطوير.
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امل�شرتيات احلكومية.
الت�صنيع.
ا إلنتاج.
ا إلختبار.
ا إلطالق والطريان.
املعاجلة والتخزين والنقل وال�صيانة.
وتت�ضمن �إجراءات �إختبار اجلودة:
نظام املقايي�س واملوازين واملعايرة.
	�إختبار عدم التوافق.
	�إمكانية التعقب والتغيريات.
م ؤ��شرات أ
الداء الرئي�سية
و�ضعت م ؤ��شرات أ�داء عامة ،وم ؤ��شرات أ�داء خا�صة بكل من أالهداف
(�إنظر اجلدول  .)8و�ستخ�ضع م ؤ��شرات أالداء للمراقبة ال�شهرية من قبل
مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي الذي يقوم مبراجعتها و�إعداد تقرير ر�سمي
بها كل ثالثة ا�شهر .و�سيكون مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي م� ؤس�و ًال عن
�إتخاذ ا إلجراءات الالزمة يف حال عدم حتقق أ�حد هذه امل ؤ��شرات.

�إدارة الربنامج
اجلدول  :8م ؤ��شرات أالداء الرئي�سية
املو�ضوع
الر ؤ�ية العامة

م ؤ��شر أالداء الرئي�سي

معيار النجاح

املقارنة مبعاهد ووكاالت الف�ضاء ا إلقليمية با�ستخدام معادلة
ت�ستند �إىل املقايي�س التالية:
عدد مركبات الف�ضاء التي يتم �إطالقها خالل � 5سنواتمدى امل�ساهمة يف أ�ثراء معرفة منظمات الف�ضاء ا إلقليميةوالدولية
عدد العاملني يف قطاع الف�ضاء يف البالدعدد امل ؤ�هلني يف علوم الف�ضاء امل�ستخدمني يف البلدعدد املبيعات ال�سنوي ملنتجات الف�ضاءاملقارنة باملعاهد ووكاالت املالحة اجلوية ا إلقليمية با�ستخدام
معادلة ت�ستند �إىل املعايري التالية:
عدد رحالت الطائرات املختربة خالل � 5سنواتعدد معدات الطائرات املختربة خالل � 5سنواتمدى امل�ساهمة يف أ�ثراء معرفة الوكاالت ا إلقليمية والدوليةللمالحة اجلوية
-عدد أال�شخا�ص امل ؤ�هلني للعمل يف املالحة اجلوية يف البلد

ت�صدر دول املنطقة عموم ًا بعد خم�س �سنوات

ت�صدر دول املنطقة عموم ًا بعد خم�س �سنوات

عدد املبيعات ال�سنوي ملنتجات املالحة اجلويةتعزيز الدفاع الوطني ال�سعودي

مدى امل�ساهمة يف تعزيز دفاع اململكة ح�سب تقدير
اجلهات احلكومية املعنية

تعزيز التنمية امل�ستدامة
�سجل طلبات منتجات املالحة اجلوية التجارية

مدى امل�ساهمة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة
للمملكة ح�سب تقدير اجلهات

عدد العاملني يف قطاع املالحة اجلوية يف البالد
عدد أال�شخا�ص امل ؤ�هلني للعمل يف املالحة اجلوية امل�ستخدمني
يف اململكة

احلكومية املعنية
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�إدارة الربنامج
اجلدول  :8م ؤ��شرات أالداء الرئي�سية
املو�ضوع

م ؤ��شر أالداء الرئي�سي

معيار النجاح

الهدف ا إل�سرتاتيجي 1

ن�سبة البيانات اخلا�صة بر�صد أالر�ض املوفرة �إقليمي ًا
عدد الزبائن ا إلقليميني ل�صور ر�صد أالر�ض
عدد منتجات ر�صد أالر�ض املتوفرة
عدد زبائن نظم املعلومات اجلغرافية
عدد منتجات نظم املعلومات اجلغرافية
عدد مبيعات نظم املعلومات اجلغرافية
عدد مراجعات ت�صاميم أالقمار ال�صناعية (مراجعة ت�صميم
خط أال�سا�س ،مراجعة الت�صميم املبدئي ،مراجعة الت�صميم
احلرجة ،مراجعة املوافقة)
التكليف ب�إطالق أالقمار ال�صناعية ومدارها
مراجعة ت�صميم املن�صات (مراجعة ت�صميم خط أال�سا�س،
مراجعة الت�صميم املبدئي ،مراجعة الت�صميم احلرجة،
مراجعة املوافقة)
التكليف ب�إطالق أالقمار ال�صناعية ومدارها
مراجعة ت�صميم املركبات اجلوية اخلفيفة جد ًا التي بال ربان
والتي لها ربان (مراجعة ت�صميم خط أال�سا�س ،مراجعة
الت�صميم املبدئي ،مراجعة الت�صميم احلرجة ،مراجعة
املوافقة)
�إ�ستكمال برنامج �إختبار الرحالت (املركبات اجلوية اخلفيفة
جد ًا التي بال ربان والتي لها ربان)

زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
زيادة بن�سبة � 60%سنوي ًا
زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
زيادة بن�سبة � 60%سنوي ًا
زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
ا إلجناز ب�شكل مر�ضي

الهدف ا إل�سرتاتيجي 2
الهدف ا إل�سرتاتيجي 3
الهدف ا إل�سرتاتيجي 4
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ا إلجناز ب�شكل مر�ضي

ا إلجناز ب�شكل مر�ضي
ا إلجناز ب�شكل مر�ضي

ا إلجناز ب�شكل مر�ضي

�إدارة الربنامج
اجلدول  :8م ؤ��شرات أالداء الرئي�سية
املو�ضوع
الهدف ا إل�سرتاتيجي 5
الهدف ا إل�سرتاتيجي 6

الهدف ا إل�سرتاتيجي 7

الهدف ا إل�سرتاتيجي 8

الهدف ا إل�سرتاتيجي 9

الهدف ا إل�سرتاتيجي 10

الهدف ا إل�سرتاتيجي 11

م ؤ��شر أالداء الرئي�سي
عدد زبائن مركز الدرا�سات الرقمية
عدد منتجات مركز الدرا�سات الرقمية
عدد املبيعات ال�سنوي ملنتجات مركز الدرا�سات الرقمية
عدد �شركات املالحة اجلوية
عدد مبيعات �شركات املالحة اجلوية
عدد العاملني يف �شركات املالحة اجلوية
عدد براءات ا إلخرتاع
عدد الدرا�سات املن�شورة يف املجالت الدولية املعروفة عاملي ًا
ا إلتفاق مع متعاون دويل
مراجعة الت�صاميم
التكليف ب�إطالق أالقمار ال�صناعية ومدارها و�إطالقها أ�و
�إ�ستكمار برنامج �إختبار الرحالت (املركبات اجلوية التي بال
ربان والتي لها قبطان)
عدد املنتجات اجلديدة املطورة
الدخل ال�سنوي اخلا�ص مببيعات املنتجات اجلديدة
العدد ال�سنوي من الطالب الذين يقومون بدرا�سة منهج ذي
�صلة بعلوم الف�ضاء واملالحة اجلوية ،وتعزيز ا إلهتمام بعلوم
الف�ضاء واملالحة اجلوية
عدد اخلريجني امل ؤ�هلني �سنوياً
عدد اخلرباء الفنيني امل ؤ�هلني �سنوي ًا
عدد الدورات التدريبية يف عدد احلا�ضرين �سنوي ًا
عدد الن�شرات ال�صادرة يف ال�شهر أ
للطراف املهتمة يف
احلكومة والقطاع ال�صناعي
أ
عدد امل�شرتكني بالن�شرات من الطراف املهتمة يف احلكومة
وال�صناعة
عدد الدورات يف عدد احل�ضور �سنوي ًا
عدد �ساعات البث التلفزيوين اخلا�ص بعلوم الف�ضاء والطريان
�ضمن اململكة

�إدارة املخاطر
�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي ب�إدارة املخاطر من خالل الربنامج
وبحيث يتم �إبالغ امل�شاريع الفردية باملتطلبات  .وقد و�ضعت عملية
�إدارة املخاطر لتعزيز فر�ص التنفيذ الناجع للم�شروع (مثل أالداء الفني
املر�ضي ،وت�سليم املنتجات مبواعديها ،وعدم جتاوز التكاليف احلد املقرر

معيار النجاح
زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
زيادة بن�سبة � 60%سنوي ًا
زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
زيادة بن�سبة  200%خالل � 5سنوات
زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
زيادة بن�سبة  200%خالل � 5سنوات
زيادة بن�سبة  200%خالل � 5سنوات
توقيعه
ا إلجناز ب�شكل مر�ضي
ا إلجناز ب�شكل مر�ضي
10
 10مليون دوالراً
أ�كرث من � 1000سنوي ًا
زيادة بن�سبة  100%خالل 5فرتة �سنوات
زيادة بن�سبة  100%خالل 5فرتة �سنوات
زيادة بن�سبة � 40%سنوي ًا
 4بعد العام الثاين ومن ثم الزيادة �إىل  10يف
العام اخلام�س
100بعد العام الثاين ومن ثم الزيادة �إىل  400يف
العام اخلام�س
500بعد العام الثاين ومن ثم الزيادة �إىل 2000
يف العام اخلام�س
� 10ساعات بعد العام الثاين ومن ثم الزيادة �إىل
 25يف العام اخلام�س

لها) ،وتقدير امل�شاكل قبل وقوعها ،والعمل على �إتخاذ ا إلجراءات املنا�سبة
ملعاجلتها ،عندما يكون ذلك منا�سب ًا ،لتحجيم أ�ثرها.
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�إدارة الربنامج
أال�سلوب املتبع
يتمثل أال�سلوب املتبع إلدارة املخاطر يف:
تقدير أالحداث التي قد ي ؤ�ثر وقوعها على التقدم املخطط ألوجه
الن�شاط املخططة ،لتقدير �إحتمال وقوع حدث ما (ا إلحتمال) ولقيا�س
أالثر املحتمل على اجلدول الزمني والتكاليف أ
والداء (اخلطورة).
تقومي ا إلجراءات التي ميكن �إتخاذها لتحجيم أ�ثر مثل هذه أالحداث
وقيا�س التح�سني املمكن لقيا�س ا إلحتمال واخلطورة.
مراجعة وحتديث �سجل املخاطر الكبرية وحتديث ا إلحتمال/
اخلطورة ب�شكل دوري التخاذ القرارات اخلا�صة مبعاجلة هذه املواقف
عن ال�ضرورة.
و�سيتمتع مدير الربنامج يف مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجية بال�صالحية
الالزمة إلدارة هذه العملية ،الذي �سيتخذ القرارات اخلا�صة مبعاجلة

املخاطر أ�و ب�إدخال تغيريات �ضمن حدود ميزانية تكاليف الربنامج.
و�سيكون مدراء امل�شاريع خمولني ب�إدارة هذه العملية عند م�ستوى امل�شروع،
و�سيكون عليهم �إبالغ مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي ب� أش�ن حالة املخاطر
الرئي�سية برباجمهم .ويبني ال�شكل  7هذه العملية.
م�ستويات احتمال حدوث خطر
يقا�س �إحتمال وقوع حدث غري متوقع (خطر) �إ�ستناد ًا 3م�ستويات:
امل�ستوى أالول�( :ضعيف) يرتاوح �إحتمال الوقوع بني .%10-0
امل�ستوى الثاين�(:ضعيف /متو�سط) يرتاوح �إحتمال الوقوع بني .%30-10
امل�ستوى الثالث(:متو�سط) يرتاوح �إحتمال الوقوع بني .% 50-30
امل�ستوى الرابع(:متو�سط /عايل) يرتاوح �إحتمال الوقوع بني.% 70-50
امل�ستوى اخلام�س(:عايل) يرتاوح �إحتمال الوقوع بني.% 100-70

ال�شكل  7عملية �إدارة املخاطر
خطةالربنامج املبدئية:
املوارد
التكلفة
املوارد
اجلدول
أالداء

املدخالت /التحديث
الذي يتم �ضمن مكتب
ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي

املدخالت /التحديث الذي يتم على
م�ستوى امل�شروع
حتديث �سجل املخاطر
مراجعة �سجل املخاطر

�إتخاذ قرار معاجلة اخلطر

حتديث �سجل املخاطر
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تعديل/قيا�س خماطر
الربنامج

�إدارة الربنامج
والتخطيط أ
والداء .ويو�ضح اجلدول  9املقيا�س الذي ميكن تطبيقه
للربنامج.

م�ستويات خطورة أالثر
ميكن ت�صنيف خطورة أالحداث غرياملتوقعة يف خم�س م�ستويات (=1
�ضعيف =3 ،متو�سط =5 ،عايل) ح�سب أالثر الواقع على التكلفة
جدول  :11تقدير املخاطر لربنامج التطوير ا إل�سرتاتيجي
أالثر

امل�ستوى 2

امل�ستوى 1

امل�ستوى 3

الفني

تدهور أالداء مع حتقق عدم حتقق متطلبات
امل�شروع ،دون وقوع
متطلبات امل�شروع
أ�ثر على اخلطة
ا إل�سرتاتيجية

اجلدول

ت أ�خري ≤ ا�سبوعني عن ا�سبوعان < الت أ�خري < �شهر < الت أ�خري < 3
�شهر عن موعد الت�سليم أ��شهر عن موعد الت�سليم
موعد الت�سليم

امل�ستوى 4

عدم حتقق متطلبات
عدم حتقق متطلبات
أ
امل�شروع� ،إال أ�ن أالثر قد امل�شروع ووقوع �ثر كبري
يبدو مقبو ًال من قبل مكتب على اخلطة ا إل�سرتاتيجية
من املرجح أ�ال يقبل به
ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي
مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي

مالحظة :ميكن أ�ن يكون للخطر أ�ثر تقني و /أ�و أ�ثر على اجلدول الزمني
و /أ�و أ�ثر على التكاليف يف نف�س الوقت .عندئذ يكون م�ستوى اخلطورة هو
املرتبط أ
بالثر أالعلى.
�سجل املخاطر
�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بو�ضع �سجل خا�ص بربنامج التطوير

 3أ��شهر < الت أ�خري < 6
أ��شهر عن موعد الت�سليم

امل�ستوى 5
عدم حتقق متطلبات
امل�شروع ب أ�ثر مرفو�ض
لدى مكتب ا إلدارة
ا إل�سرتاتيجي على اخلطة
ت أ�خري ≥  6أ��شهر عن
موعد الت�سليم

ا إل�سرتاتيجي و�إدارته .وينبغي ا إلبالغ باملخاطر احلرجة ب�شكل �شهري.
مقبولية/عدم مقبولية املخاطر
يبني ال�شكل  8كيفية تقومي املخاطر.

ال�شكل  :8مدى مقبولية /عدم مقبولية املخاطر
ا إلحتمال
5
4
3
2
1
اخلطورة

5

4

3

2

1
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�إدارة الربنامج
ا إلجراء الذي ينبغي �إتخاذه:
املنطقة احلمراء :غري مقبول --أ�ي أ�ن هناك خطر كبري يهدد جناح
الربنامج يتطلب من �إدارة امل�شروع �إتخاذ �إجراء فوري طارئ.
املنطقة الربتقالية :غري مقبول  --أ�ي أ�ن هناك خطر جدي يهدد
الربنامج ،يتطلب من �إدارة امل�شروع �إتخاذ �إجراء فوري طارئ.
املنطقة ال�صفراء :غري مقبول  --أ�ي أ�ن هناك خطر ينبغي معاجلته
من قبل مدير رزم العمل.
أ
املنطقة اخل�ضراء :مقبول – اي �ن اخلطر مقبول وعلى مدير رزم
العمل مراقبته.

تقارير التقدم
مراجعة وتقرير تقدم الربنامج
�سيقوم مدير مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجية برفع تقرير موجز عن الق�ضايا
الرئي�سية وا إل�سرتاتيجية اخلا�صة بالربنامج ملدير الربنامج ا إل�سرتاتيجي
واملجل�س ا إل�ست�شاري قبل موعد املراجعة .وينبغي أ�ن يت�ضمن التقرير:
حالة امل�شروع:
 العامل الفني. اجلدول. ال�سطح البيني اخلارجي.موجز عن جدول الربنامج يت�ضمن حتليل امل�سار احلرج ومدى �إجناز
معامل الربنامج.
املخاطر الرئي�سية القائمة.
حالة م ؤ��شرات أالداء الرئي�سية.
حالة التمويل/التكاليف.
و�سيعقد كل من مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي واللجنة التوجيهية مراجعة
ف�صلية لتقدم الربنامج برئا�سة مدير الربنامج لدى مكتب ا إلدارة
ا إل�سرتاتيجي .و�سيجري كل من مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي و�إدارة املدينة
واللجان ا إل�ست�شارية مراجعة برئا�سة مدير الربنامج ا إل�سرتاتيجي لدى
املدينة كل �ستة ا�شهر لتناول الق�ضايا الرئي�سية وا إل�سرتاتيجية اخلا�صة
بالربنامج .و�سيتم �إجراء املراجعة ال�سابق ذكرها قبل يوم واحد من هذه
أالخرية عندما يت�صادف تطابق موعدي �إنعقادهما .و�ستتناوب هذه
اللقاءات بني مواقع اجلهات ذات العالقة حتى تتمكن ا إلدارة أ�ي�ض ًا من
أ�ن ترى تقدم الربنامج موقع ًا مبوقع.
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لقاءات وتقارير تقدم امل�شروع
على مدراء امل�شاريع �إعداد تقرير موجز بتقدم امل�شروع ورفعه ملكتب
ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي قبل خم�سة أ�يام من موعد �إنعقاد ا إلجتماعات
ال�شهرية اخلا�صة بتقدم امل�شروع .وينبغي أ�ن تت�ضمن هذه التقارير:
تقرير مبواطن ال�ضعف والقوة والفر�ص والتحديات.
موجز جلدول امل�شروع.
موجز ألبرز اجلوانب الفنية.
حتديث �سجل املخاطر.
حالة التكاليف.
حالة بند العمل.
حالة التغيري.
حالة عدم التوافق.
وميكن ملكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي أ�و فرق امل�شاريع عقد �إجتماعات
خم�ص�صة ملعاجلة الق�ضايا اخلا�صة أ�و ق�ضايا أال�سطح البينية
اخلارجية.
ا إلبالغ بالطوارئ
على مدير الربنامج لدى مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي �إبالغ مدير الربنامج
ا إل�سرتاتيجي ب أ�ي حدث يهدد جناح اخلطة ا إل�سرتاتيجية ،وهو ال�شرط
الذي ينبغي متريره �إىل مدراء امل�شاريع الفردية ب� أش�ن جداول الت�سليم
اخلا�صة بهم .كما ينبغي أ�ن يقوم مدراء امل�شروع ب�إبالغ مكتب ا إلدارة
ا إل�سرتاتيجي ب أ�ي حدث طارئ كبري حلظة وقوعه.

املراجعات
مراجعة ت�صميم امل�شروع
�سيقوم ر ؤ��ساء اللجان الذين عينهم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي (ال�سيما
مدير برنامج مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي أ�و م�ساعدو مدراء الربنامج)
وجمال�س املراجعة املكونة من اخلرباء املعينني ب�إجراء مراجعة ت�صاميم
امل�شاريع .و�ستت�ضمن هذه املراجعات:
مراجعة خط أال�سا�س للت�صميم.
مراجعة الت�صميم املبدئية.
مراجعة الت�صميم احلرجة.
مراجعة القبول.
مراجعة امل�ستويات أالدنى
�ستقوم امل�شاريع الفردية ب�إجراء عدد من املراجعات عند امل�ستويات
أالدنى من امل�شروع .و�ستقوم فرق امل�شاريع بتخطيط وتنظيم و�إدارة هذه

�إدارة الربنامج
فر�ص ليتفق أالطراف امل� ؤس�ولون عن كل بند خا�ضع للمراجعة ر�سمي ًا على
املراجعات ،كما �ستتاح ٌ
حالة املعدات ،بعد أ�ن يكون قد ت�سنى لهم قبل ذلك تقومي الوثائق التي ميكن تطبيقها .وينبغي دعوة
مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي حل�ضور هذه اللقاءات ،و رمبا امل�شاركة أ�ي�ض ًا يف جمل�س املراجعة يف بع�ض
أالحيان.

�ضبط املمتلكات

�سيقوم مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي بتطبيق نظام ل�ضبط جميع املمتلكات التي ميولها برنامج ا إلدارة
اال�سرتاتيجية .و�سيعمل النظام بحيث ميكن:
التحقق من وجود وموقع وظروف عمل جميع املمتلكات ،الثابتة واملنقولة.
ت�سجيل تغريات القيم املالية الناجمة عن التملك والت�صرف والبنود امل�شطوبة.
	�إجراء امل�صاحلة املالية و�إعداد تقارير احلالة إلدماجها يف احل�سابات ال�سنوية ملكتب ا إلدارة
ا إل�سرتاتيجي.
ينبغي ترقيم جميع املمتلكات برقم فريد للجرد وبيان للملكية .كما ينبغي أ�ن يعمل نظام الرتقيم خالل
الربنامج ب�سجل مركزي يحتفظ به مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي على �شكل قاعدة بيانات حا�سوبية.
و�سيكون على جميع امل�شاريع ت�شغيل نظام ل�ضبط املمتلكات يتوافق مع جميع ال�شروط .وينبغي أ�ن يتم
ا إلتفاق مع مكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي على أ�ي برنامج للتخل�ص من املعدات قبل تنفيذه.
وينبغي أ�ن يكون نظام �ضبط املمتلكات قادر ًا على �إ�صدار التقارير التي حتتوي على املعلومات
التالية:
و�صف البند.
رقم ت�سجيل البند  /رقم اجلرد.
املوقع املادي.
وملكتب ا إلدارة ا إل�سرتاتيجي احلق يف التدقيق بقائمة اجلرد ويف القيام بجوالت التفتي�ش يف مواقع
امل�شاريع.
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 المخت�صرات:الملحق �أ
ACWP

Actual Cost of Work Performed

AEC

Advanced Electronic Company

AR

Acceptance Review

ACWP

Actual Cost of Work Performed.

ATC

Aeronautics Technology Center (KACST SRI)

BCP

Baseline Cost Plan

BDR

Baseline Design Review

CAD

Computer Aided Design

CADM

Configuration and Data Management

CCB

Change Control Board

CDR

Critical Design Review

CI

Configured Item

CPA

Critical Path Analysis

CTO

Chief Technical Officer

DRL

Document Requirements List

EAC

Estimate at Completion

EIDP

End Item Data Pack

EMC

Electromagnetic Compatibility

ETC

Estimate to Complete

ESD

Electrostatic Discharge

FMECA

Failure Modes, Effects and Criticality Analysis

GACA

General Authority for Civil Aviation

GEO Comsats

define

GIS

Geographical Information System

GISC

Geographical Information Systems Center (KACST SRI)

IP

Intellectual property

KACST

King Abdulaziz City of Science and Technology

KAAU

King Abdulaziz University

KFUPM

King Fahd University for Petroleum and Minerals

KPI

Key Performance Indicator

KSA

The Kingdom of Saudi Arabia
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KSU

King Saud University

NSC

Numerical Studies Center (KACST SRI)

OSO

Outer Space Office

PA

Product Assurance

PCN

Project Change Note

PDR

Preliminary Design Review

PMI

Project Management Institute

PMP

Project Management Plan

QA

Quality Assurance

QC

Quality Control

R&D

Research and Development

RDW

Request for Waiver or Deviation

SCRS

Saudi Center for Remote Sensing (KACST SRI)

SMO

Strategic Management Office

SOFTQ

Successes, Opportunities, Failures, Threats, Quality

SOW

Statement of Work

SRI

Space Research Institute (KACST)

STC

Satellite Technology Centre (KACST SRI)

TRB

Test Review Board

TRR

Test Readiness Review

WBS

Work Breakdown Structure
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 عملية تطوير اخلطة:امللحق ب
:يبني ال�شكل البياين ب العملية املتبعة لر�سم خطة التطوير ا إل�سرتاتيجية للف�ضاء والطريان
 العملية املتبعة لر�سم خطة التطوير:1ال�شكل ب

Background Documents
&
Stakeholder Questionnaire

Research

Study Requirements
&
National Obgectives

Stakeholder Capability
Mapping
SWOT
Space & Aeronautics
Sector Review

Initial Review
with Stakeholder

Headline Objectives

Buy-in Review
with Stakeholder

Strategic Plan
Initial

Review of Current
Resources in Saudi Arabia

Strategic Plan
Final

Management Plan

Implementation Plan
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امللحق ب :عملية تطوير اخلطة
مت تطوير هذه العملية �إنطالق ًا من هدف م ؤ�ازرة م�ساهمة كل من اجلهات ذات العالقة بر�سم خطة
�إ�سرتاتيجية موحدة ،وذلك للح�صول على �إجماع اجلهات ذات العالقة ب� أش�ن مقبولية اخلطة ،لتعظيم
تعاون ودعم هذه اجلهات لتنفيذ هذه اخلطة .و ُيقرتح �إعداد مذكرة تفاهم تو�ضح ا إلتفاق القائم بني
اجلهات ذات العالقة وت�ضع �إطار عالقات العمل امل�ستقبلية يف مرحلة التنفيذ.

فريق التخطيط الرئي�سي

فيما يلي أ��سماء العاملني من املدينة يف فريق تخطيط �إدارة امل�شروع:
ا إل�سم
د .خالد بن عبداهلل احل�صان
م .عادل بن �صالح العمري
د .عبدالعزيز ال�صقري
أ� .فهد القرنا�س
م .وليد مال
م .فوزان احلربي
م .رام�س ال�شهري
أ� .حممد الوهيبي
م� .صالح ر�ضوان
م� .سعود القحطاين
م .عبدالعزيزاجلوير
أ�.حممد بن حمفوظ
د .عبداهلل املدمييغ ( م�ست�شار –جامعة امللك �سعود)
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امللحق ب :عملية تطوير اخلطة

امل�شاركون يف حلقة العمل
ا إلنت�ساب
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
الهيئة العامة للطريان املدين
الهيئة العامة للطريان املدين
جامعة امللك �سعود
�شركة ا إللكرتونيات املتقدمة
�شركة ا إللكرتونيات املتقدمة
�شركة ا إللكرتونيات املتقدمة
�شركة ال�سالم للطريان
�شركة ال�سالم للطريان
�شركة أ�رامكو
وزارة ال� ؤش�ون البلدية والقروية
جامعة امللك عبد العزيز
جامعة امللك �سعود
بلدية املدينة املنورة
Alhasebah Technology Company

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
�شركة ا إلت�صاالت ال�سعودية
هيئة تطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�سة
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ا إل�سم
Dr. Ibraheem Alqadhy
Dr.K haled Aljuhanee
Dr. Mohammad Omar Budair
Dr. Bakeer Yalbas
Dr. Ayman Qassem
Dr. Ahmmad Alqarnee
Dr.Abdulla Alqarnee
Eng.Adil Aloofee
Eng. Tareq Fayraq
Dr. Abdulhakeem Almajed
Dr. Yahya Shakwa
Eng.Akram Ahmad
ENG. Khaled Aljaaweeny
ENG. Ibraheem Alnassar
Mr. Abdulaziz Alomran
Dr. Mohammad Alhameedah
Dr. Abdullah Alqarny
Dr. Mohammad Qary
Dr. Naser Salma
Eng. Talat Albar
Dr. Abdulqader Alsery
Dr. Naser Alhumaid
Eng. Abdulsalam Abdulaal
Dr. Samy Zaydan
Saeed Alhaznawi

www.kacst.edu.sa

www.kacst.edu.sa

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة19P0001-BRH-0002-AR01 :

DAKKIN 01 478 8584

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

