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ملخ�ص تنفيذي
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 .ويبني هذا التقرير اخلطة
اخلا�صة بربنامج توطني وتطوير تقنيات
الطاقة (الربنامج).

حتتل تقنيات الطاقة مكانة بارزة بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعوية ،ال �سيما و أ�ن قطاع الطاقة يعد
املحرك الرئي�سي لتطور البالد ونه�ضتها ا إلقت�صادية .ويواجه قطاع الكهرباء يف اململكة حتديات
كبرية لتلبية اال�ستهالك املتنامي للكهرباء ،الذي ميثل أ��سا�س التطور ا إلقت�صادي وا إلجتماعي.
ويقدر معدل النمو ال�سنوي ال�ستهالك الكهرباء يف اململكة ب ـ  .% 6.4ولتلبية هذه احلاجة ،ال بد من
بناء املزيد من حمطات توليد الكهرباء ،وتعزيز أ�نظمة توزيعها ونقلها .وتقدر احتياجات قدرات
التوليد املطلوبة لعام 2023م بحوايل  59000ميغاوات ،مقارنة بقدرات التوليد يف العام 2001م
البالغة  25.000ميجاوات .لذا ،ف�إن حماولة �إيجاد احللول العلمية ملوافاة هذا الطلب املتنامي ميلي
على اململكة توطني وتطوير تقنيات الطاقة يف جمال حت�سني أ�نظمة توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها
و�إ�ستخدامها.
هذا ومتثل م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة قطاع ًا قادر ًا على ا إل�ستئثار بح�صة كبرية من �إنتاج
الطاقة يف امل�ستقبل ،أالمر الذي ي�ستدعي معاجلة ال�صعوبات املتعلقة با إلنتاج و�إرتفاع تكاليفه ،لتو�سيع
نطاق �إ�ستخدامها .ومن املتوقع أ�ن ي�ساهم تكييف هذه التقنيات يف حتقيق وترية متوازنة وم�ستدمية
من التنمية يف اململكة ،ال �سيما يف املناطق النائية .كما أ�ن احلفاظ على ا�ستخدام البرتول والغاز يف
قطاع النقل يعد من أ�هداف اململكة ا إل�سرتاتيجية .من هنا ت أ�تي احلاجة لتوطني و تطوير تقنيات ذات
كفاءة عالية� ،إقت�صادية يف �إ�ستهالك الوقود ،وذات أ�ثر حمدود على البيئة.
وقد ا�ستندت هذه اخلطة �إىل معطيات و�آراء م�ستخدمي تقنيات الطاقة واجلهات ذات العالقة بهذا
القطاع يف اململكة ،مبا يف ذلك امل ؤ��س�سات احلكومية واجلامعات وقطاع ال�صناعة .وقد خ�ضعت عملية
ر�سم اخلطة لقدر كبري من �آراء ومراجعة اجلهات ذات العالقة من خالل  16حلقة عمل �صغرية،
�إ�ضافة �إىل حلقة عمل �شاملة �شهدت م�شاركة أ�كرث من أ�ربعني م�شارك ًا.
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ملخ�ص تنفيذي
وقد ت�ضمنت عملية التخطيط:
حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة للبحث وا إلبتكار يف تقنية الطاقة.
حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات املتعلقة بالربنامج،
وحتليل ن�شاط الن�شر يف تقنيات الطاقة وبراءات ا إلخرتاع ،على م�ستوى
املعاهد الدولية.
حتديد الر�سالة والر ؤ�ية اخلا�صة بالربنامج.
حتديد أ�برز أ�وجه جماالت التقنية للربنامج التي تتناول �إحتياجات
اململكة يف البحث وا إلبتكار والتطوير يف تقنية الطاقة.
وف�ض ًال عن االحتياجات التقنية ،لفت امل�شاركون يف حلقات العمل �إىل
وجود عدد من املجاالت التي حتتاج فيها ال�سيا�سات �إىل التغيري ،أ�و التي
ت�شكل فيها ال�سيا�سات املحلية عوائق ًا ينبغي �إزالتها لت�سهيل ا إلبتكار يف
تقنية الطاقة ،ومنها:
ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�سهيل التعاون يف جمال البحث والتطوير
بني مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية واجلامعات املحلية وقطاع
ال�صناعة.
	�إدخال التغيريات التنظيمية وال�سيا�سية يف اجلامعات لتعزيز قدرة
هيئة التدري�س على �إجراء البحوث.
زيادة املوارد الب�شرية التي تخدم البحث والتطوير يف تقنية الطاقة.
تعزيز التبادل املعريف لزيادة ا إلملام بالتطورات التقنية الدولية.
تو�سيع نطاق التعاون الدويل لي�شمل تعاون اجلامعات ال�سعودية مع
اجلامعات الدولية.
امل�شاركة ال�سعودية يف الهيئات العاملية لتوحيد املقايي�س.
تف�ضيل التعاقد مع ال�شركات ال�صغرية لدعم ال�شركات ال�صغرية
املبتكرة.
وقد تبني من خالل هذه العملية املجاالت التقنية ذات أالولوية على النحو
التايل:
توليد الطاقة املتجددة:
 الطاقة ال�شم�سية (تقييم م�صادر الطاقة ،الطاقة احلرارية ،املجمعاتال�شم�سية ،التربيد بالطاقة ال�شم�سية ،حتلية املياه بالطاقة ال�شم�سية،
أالنظمة الكهرو�ضوئية ،ت�صنيع اخلاليا الكهرو�ضوئية ،التطبيقات
الكهرو�ضوئية).
 طاقة الرياح (تقييم م�صادر الطاقة ،أ�نظمة ال�شبكات املرتابطةأ
والنظمة امل�ستقلة وتطبيقات طاقة الرياح).

-

الطاقة التقليدية:
التوربينات الغازية والبخارية (كفاءة التوربينات ومعاجلة الري�ش).
التوربينات ال�صغرية.
عمليات اال�ستخال�ص من احلرارة املفقودة.
التوليد املتعدد.
الدورة املركبة.

نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية:
 املحوالت الكهربائية (املحوالت التلقائية/الذكية ،مواد العزلوالرتكيب  ،جم�سات القيا�س واحلماية).
 الكابالت الكهربائية (املواد العازلة والت�صاميم اخلا�صة باجلهدالعايل).
 ال�شبكات الكهربائية أ(المتتة ،ال�شبكات الذكية ،تطوير الربجميات،
معدات وجم�سات ا إلت�صال يف ال�شبكات املحلية والوا�سعة).
 قواطع الدوائر الكهربائية (قواطع دوائر أ�نواع اجلهد العايل والفائق،�آليات الت�شغيل والت�صميم املتطورة ،املواد احلامية والعازلة).
�إدارة وتر�شيد �إ�ستهالك الطاقة:
 التكييف والتربيد (امل�ضخات احلرارية ،التكييف املركزي ،دوراتالتكييف ،الثالجات ،ال�ضواغط ،املكثفات ،تدقيق الطاقة ،مربدات
ا إلمت�صا�ص).
 أ	�نظمة ا إلنارة (ا إلنارة عالية الكفاءة ،تدقيق الطاقة ،امل�صابيح
الفلورية املدجمة  ،التحكم با إلنارة).
 تقنيات غالف املباين (العزل احلراري ،ال�ستائر الزجاجية ،تظليلالبناء� ،إدارة طاقة املباين ،نظام أ�متتة البناء).
 كفاءة أالفران /الغاليات. املحركات الكهربائية. املبادالت احلرارية (املبادالت احلرارية املدجمة).-

تخزين الطاقة:
املكثفات الفائقة.
احلذافات العالية ال�سرعة.
مو�صل فائق ممغنط.
البطاريات املطورة.
تخزين الطاقة احلرارية.
التخزين بال�ضخ.
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ملخ�ص تنفيذي
خاليا الوقود والهيدروجني:
 �إنتاج الهيدروجني من الوقود الهيدروكربوين. تخزين الهيدروجني. خاليا وقود تبادل الربوتون. خاليا وقود أالك�سيد ال�صلب. خاليا وقود امليثانول املبا�شر. ت�صنيع واختبار اخلاليا املتعددة. أ	�قطاب خاليا الوقود.
 غ�شاء خاليا الوقود. حفاز خلية الوقود.االحرتاق:
 االحرتاق الداخلي للمحركات . احلقن املبا�شر. ا إل�شتعال التلقائي /ا إل�شتعال ب�ضغط ال�شحنة املتجان�سة. االحرتاق يف ال�صناعة. تعزيز كفاءة ا إلحرتاق. منذجة ا إلحرتاق. تقنيات الوقود.ويت�ضمن الربنامج مهمة قيادة الربنامج ،امل� ؤس�ولة عن التخطيط ال�شامل،
وا إلدارة ،والق�ضايا امل�شرتكة بني عدة قطاعات ،و�سبعة جماالت تقنية
للحتياجات التقنية املذكورة أ�عاله.
ذات أ�ولوية هي املقابلة إ
و�سيتوىل مدير برنامج تقنية الطاقة م� ؤس�ولية �إدارة الربنامج و التنفيذ
العام للخطة اخلا�صة به .و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث وا إلبتكار
يف تقنية الطاقة ،والتي ت�ضم أ�ع�ضاء من اجلهات ذات العالقة بقطاع
الطاقة ،على تنفيذ اخلطة ،كما �ستحدد وتراجع 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� ؤس�ولة عن برامج التقنيات ا إل�سرتاتيجية.
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املقدمة

اخللفية

وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�صادر يف 1986
مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية �إىل
القيـام يف أ�وىل مهام ت أ��سي�سها «بـاقرتاح
ال�سيا�سة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ،وو�ضع
ا إل�سرتاتيجية واخلطة الالزمة لتنفيذهـا».
وبناء عليه ،بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة
ا إلقت�صاد والتخطيط بجهود 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 .وت�شمل اخلطة ،املبينة يف الر�سم :1
 .1التقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة.
 .2قدرات البحث العلمي والتطوير التقني.
 .3نقل وتوطني وتطوير التقنية.
 .4العلوم والتقنية واملجتمع.
 .5املوارد الب�شرية العلمية والتقنية.
 .6تنويع وتعزيز م�صادر الدعم املايل.
 .7أ
	�نظمة العلوم والتقنية وا إلبتكار.
 .8الهياكل امل ؤ��س�سية للعلوم والتقنية وا إلبتكار.
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املقدمة
ال�شكل  :1خطة العلوم والتقنية

بحث
ل
قدرات اطوير
والت

ل وتوطني
ق
ن التقنيات

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

م� تنو
ي
ع
صاد وت
ر الدعم عزيز
ا
ملايل

�سية
ل امل ؤ��س قنية
اك لت
الهي علوم وا تكار
لل وا إلب

ال
علوم
وا والت
ملجتمع قنية

العلوم تكار
ظمة االب
أ�ن ية و
تقن
وال

التقنيات
اال�سرتاتيجية

املوارد ا
العلمية لب�شرية
و
التقنية

اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية
واالبتكار

وفيما يتعلق «بالتقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة» ،ف�إن املدينة م� ؤس�ولة عن
خطط خم�سية �إ�سرتاتيجية وتنفيذية خا�صة ب�إحدى ع�شرة تقنية:
 .1املي ــاه.
 .2البرتول والغاز.
 .3البرتوكيميائيات.
 .4التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو).
 .5التقنية احليوية.
 .6تقنية املعلومات.
 .7ا إللكرتونيات وا إلت�صاالت وال�ضوئيات.
 .8الف�ضاء والطريان.
 .9الطاقة.
 .10البيئة.
 .11املواد املتقدمة.
وتر�سم كل خطة من هذه اخلطط ر ؤ�ية ور�سالة وا�ضحة ،حمددة أالطراف
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املعنية بهذه التقنية وم�ستخدميها� ،إ�ضافة �إىل املجاالت التقنية ذات
أالولوية الق�صوى بالن�سبة للمملكة.

نطاق الربنامج

من املقرر أ�ن يعمل هذا الربنامج على ال�صعيد الوطني� ،إذ ميثل خطة
البحث وا إلبتكار يف تقنية الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية .ويت�ضمن
هذا الربنامج م�شاركة املدينة واجلامعات والقطاع ال�صناعي واجلهات
املعنية احلكومية .وتتوىل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية امل� ؤس�ولية
العامة عن تطوير وتنفيذ هذا الربنامج.

عملية تطوير اخلطة

بد أ�ت اخلطة بتحديد أالطراف املعنية بالبحث وا إلبتكار يف تقنية الطاقة،
وم�ستخدميها يف اململكة ،لرت�سم الر ؤ�ية والر�سالة اخلا�صة بها ،وتقوم
بدرا�سة �شاملة لو�ضع اململكة الراهن يف تقنية الطاقة ،ودور املعاهد
البحثية أالخرى يف هذه التقنية حول العامل ،كما هو مو�ضح فيما يلي:

املقدمة
ال�شكل  : 2منهجية التخطيط

اال�سرتاتيجية العليا

درا�سة الو�ضع الراهن

الطرق -أ�مثلة:

الر ؤ�ية /الر�سالة /القيم

املقابالت
ور�ش العمل

املحاور Perspectives

(بطاقة أالداء املتوازن)
Balanced
Scorecard

حتليل SWOT

أالهداف

حتليل الفجوة GAP

معايري أ
الداء Measures

أالدوات -أ�مثلة:

امل�ستويات امل�ستهدفة

الع�صف الذهني
اخلرائط الذهنية

امل�شاريع

اال�ستبانات

أ�دوار اجلهات Cascading

�إدارة املحفظة

�إدارةالربنامج

Program
Management

�إدارة امل�شاريع

مناذج التحليل و�إتخاذ القرار

حمفظة امل�شاريع Portfolio

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

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

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

قيا�س أالداء
ا إل�سرتاتيجي

التحليل اجلماعي

املجاالت أال�سا�سية
وامل�ساندة

وقد ا�ستندت هذه اخلطة �إىل معطيات و�آراء م�ستخدمي تقنيات الطاقة
واجلهات ذات العالقة بهذا القطاع يف اململكة ،من خالل  16حلقة عمل
�صغرية� ،إ�ضافة �إىل حلقة عمل مو�سعة �شارك فيها أ�كرث من أ�ربعني
خمت�ص ًا .وكان تركيز هذه احللقة على مراجعة مكونات أ�وجه ن�شاط
التخطيط ا إل�سرتاتيجي الناجتة عن حلقات العمل امل�صغرة املنعقدة

م�سبق ًا� ،إذ ت�ضمنت حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات،
ومراجعة ن�صو�ص ر�سالة ور ؤ�ية الربنامج ،واملجاالت التقنية ذات أالهمية
بالن�سبة للمملكة و الدول أالخرى .هذا وقد كانت حلقة العمل فر�صة لنقا�ش
م�شاريع البحث والتطوير يف جماالت الطاقة املختارة .ويبني امللحق أ�
أ��سماء امل�شاركني بحلقة العمل.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

�إحتياجات اململكة يف جمال البحث
والتطوير يف تقنية الطاقة

مت حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة من خالل
حلقات العمل املنعقدة مع اجلهات ذات العالقة
على النحو التايل:

من املتوقع أ�ن يبقى الطلب على الطاقة يف اململكة مرتفع ًا .ويقدر تعداد �سكان اململكة يف الوقت
الراهن بحوايل  27مليون ن�سمة ،علم ًا ب أ�ن معدل النمو ال�سكاين ال�سعودي ( )%2.9وهو من املعدالت
أالعلى يف العامل.
يواجه قطاع الكهرباء يف اململكة حتديات كبرية لتلبية اال�ستهالك املتنامي ،الذي ميثل أ��سا�س
التطور ا إلقت�صادي وا إلجتماعي .ويقدر معدل النمو ال�سنوي ال�ستهالك الكهرباء يف اململكة ب ـ ،% 6.4
ولتلبية هذه احلاجة ،ال بد ل�شركات الكهرباء من تعزيز طاقاتها ا إلنتاجية وبناء املزيد من حمطات
توليد الكهرباء ،وتعزيز أ�نظمة توزيعها ونقلها .ويقدر حجم الطاقة املطلوبة واملتوقعة لعام  2023ب ـ
 59000ميغاوات مقارنة ب ـ  25000ميغاوات يف .2001
ً
هناك حاجة ما�سة لتزويد املناطق النائية من اململكة بالطاقة ،ونظرا لتكاليف الربط الباهظة
لهذه املناطق بال�شبكات التقليدية فانه ميكن النظر يف م�صادر الطاقة املتجددة كحل بديل .كما
أ�ن اململكة مقبلة على ع�صر �صناعي جديد ،وهو ما يت�ضح من خالل امل�شاريع احلكومية ال�ضخمة
اجلارية مثل م�شاريع بناء املدن ا إلقت�صادية واملجاميع ال�صناعية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه من املتوقع
أ�ن يتنامى الن�شاط ال�صناعي ب�شكل كبري بان�ضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية ،بحيث تزيد
املرافق ال�صناعية اجلديدة من الطلب على الطاقة ومن احلاجة �إىل �إبتكار حلول جديدة لتوليد
وتوزيع و�إدارة وحفظ الطاقة.
من جهة أ�خرى ،ف�إن للمملكة م�صلحة يف دعم وتعزيز ا�ستخدام البرتول يف قطاع النقل ،الذي
ي�ست أ�ثر بحوايل  %60من �إنتاج البرتول العاملي ،أالمر الذي ي�ستدعي الرتكيز على برامج تعزيز كفاءة
الطاقة وتوليدها وحتجيم �آثارها على البيئة .ف�ض ًال عن ذلك ،ينبغي على اململكة أ�ن تواكب التطورات
العاملية يف تقنية الطاقة لتكون منتج ًا للتقنية ،بد ًال من جمرد م�ستهلك لها.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
وف�ض ًال عن ا إلحتياجات التقنية ،فقد حدد امل�شاركون يف حلقات العمل عدد ًأ� من املجاالت التي حتتاج
فيها ال�سيا�سات �إىل التغيري ،أ�و التي ت�شكل فيها ال�سيا�سات املحلية عوائق ًا ينبغي �إزالتها (تعديلها)
لت�سهيل توطني وتطوير تقنيات الطاقة ،ومنها:
ال�سيا�سات الرامية �إىل ت�سهيل التعاون يف جمال البحث والتطوير بني مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية واجلامعات وقطاع ال�صناعة.
تغيري �سيا�سة اجلامعات و�إدخال التغيريات التنظيمية لتعزيز قدرة الكوادر اجلامعية على �إجراء
البحوث.
زيادة املوارد الب�شرية التي تخدم البحث والتطوير يف تقنية الطاقة.
زيادة ا إلملام بالتطورات التقنية الدولية.
تو�سيع نطاق التعاون الدويل لي�شمل تعاون اجلامعات ال�سعودية مع اجلامعات الدولية.
تف�ضيل التعاقد مع ال�شركات ال�صغرية لدعم ال�شركات ال�صغرية املبتكرة.
ورغم تركيز هذه اخلطة على ا إلحتياجات التقنية ،ف�إنها تت�ضمن أ�ي�ض ًا خطوات لتناول ا إلحتياجات
غري التقنية ،رغم أ�ن منها ما يندرج �ضمن م� ؤس�وليات منظمات أ�خرى يف املقام أالول.

دور اجلهات ذات العالقة بتقنية الطاقة

من اجلهات املعنية بتقنيات الطاقة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية واجلامعات ال�سعودية
وعدد من املعاهد البحثية املتخ�ص�صة ،وغري ذلك من اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص .ويبني
اجلدول ( )1اجلهات املعنية والدور املنوط بكل جهة.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
الجدول :1دور الجهات المعنية
اجلهة ذات العالقة

دورها
تخطيط وتن�سيق و�إدارة الربنامج.
�إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية وتطوير النماذج التجريبية.
�إدارة امل�شاريع الوطنية وامل�شاركة فيها.
تعزيز م�شاركة اجلامعات والقطاع ال�صناعي يف امل�شاريع الوطنية.

المدينة

توفري املرافق البحثية الوطنية واملختربات و�إدارتها.
تقدمي التو�صيات واخلدمات اخلا�صة بالعلوم والتقنية للحكومة.
�إجراء بحوث ودرا�سات البنى التحتية.
التعاون مع اجلامعات والقطاع ال�صناعي إلن�شاء مراكز ا إلبتكار التقني.
�إيجاد معرفة علمية أ��سا�سية وتطبيقية جديدة.
تدريب الطالب يف العلوم والهند�سة.

الجامعات

�إ�ست�ضافة مراكز ا إلبتكار التقني وامل�شاركة فيها.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.

المراكز البحثية المتخ�ص�صة
الحكومية أ�و الم�ستقلة

�إيجاد معرفة علمية تطبيقية جديدة.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.
�إجراء البحوث والدرا�سات التي ت�سفر عن حلول ت�شغيلية.
تنفيذ م�شاريع الطاقة.

الوزارات والهيئات الحكومية

تزويد الربنامج مبتطلبات البحث والتطوير احلكومية.
تقليل العوائق التنظيمية وا إلجرائية التي تعرت�ض ن�شاط ا إلبتكار والبحث والتطوير.
دعم ن�شاط البحث والتطوير يف اجلامعات والقطاع ال�صناعي.
تطوير وت�سويق املنتجات والعمليات الناجتة عن الربنامج.

القطاع الخا�ص

دعم امل�شاريع البحثية التعاونية وامل�شاركة فيها.
دعم مراكز ا إلبتكار التقني وامل�شاركة يف ن�شاطها.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

موجز عن و�ضع املعاهد النظرية يف البحث والتطوير يف
تقنية الطاقة

لدى �إعداد هذه اخلطة ،قام فريق التخطيط بدرا�سة عدد من معاهد
أ�بحاث الطاقة حول العامل ،مت اختيارها لتت�ضمن مزيج ًا من املختربات
املدعومة حكومي ًا التي تقوم بن�شاط �شبيه بالربنامج .ومن بني هذه
املعاهد:
 معهد بحوث الطاقة امل�ستدامة يف أ��سرتاليا,Research Institute for Sustainable Energy (RISE),
Australia.

 مركز تقنية الطاقة يف فنالندا,Centre for Energy Technology (CET), Finland.

 مركز هولندا لبحوث الطاقة,Energy Research Centre of the Netherlands (ECN),
Netherlands.

 معهد كوريا لبحوث الطاقة,Korea Institute of Energy Research (KIER), South
Korea.

 وزارة الطاقة ،مكتب كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة االمريكية( ،)EEREالواليات املتحدة,
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy
(EERE), U.S. Department of Energy, United States.

ويعك�س اهتمام ونطاق بحث هذه امل ؤ��س�سات مناهج الفتة ومفيدة فيما
يتعلق ب�إ�سرتاتيجيات وخيارات تطوير بحوث الطاقة والتقنية ذات ال�صلة
بها .أ�ما على �صعيد التخطيط الوطني ،ف�إن االطالع على تخطيط معاهد
البحوث احلكومية مثل (الواليات املتحدة ،وهوالندا ،وكوريا اجلنوبية) و
معاهد البحوث اجلامعية الوطنية مثل ( أ��سرتاليا وفنالندا) توفر فهم ًا
وا�سع ًا حول �سيا�ساتها ودورها و أ�وجه ن�شاطها البحثي .
وتتناول هذه امل ؤ��س�سات عدد ًا من املجاالت التقنية ال�شبيهة مبجاالت
برنامج توطني وتطوير تقنيات الطاقة ال�سيما:
الطاقة املتجددة.

و�سائل �إنتاج أ��صناف أ�نظف من الوقود أالحفوري.
تقنيات وعمليات تعزيز كفاءة الطاقة.
تطوير تقنيات خاليا الوقود واخلاليا الهيدروجينية.
وميكن ا إلطالع على و�صف مف�صل لربامج هذه املختربات يف درا�سة
1
منف�صلة.

الخرتاع واملواد املن�شورة اخلا�صة
موجز عن براءات إ
بتقنية الطاقة

يعد مو�ضوع الطاقة مو�ضوع ًا وا�سع النطاق �شام ًال لعدة جماالت بحثية
وتقنية ،مثل :الهند�سة امليكانيكية ،والديناميكا احلرارية ،والهند�سة
الكيميائية ،والفيزياء التطبيقية والعلوم البيئية .وقد مت تعريف «تقنيات
الطاقة» مبا فيها من جماالت فرعية ب�إ�ست�شارة خرباء من مدينة امللك
عبد العزير للعلوم والتقنية ،ومن اجلهات ذات العالقة املعنية أالخرى
التي أ�عدت قائمة مف�صلة بالعبارات الرئي�سية امل�ستخدمة يف عمليات
2
البحث وا إل�ستف�سار يف قواعد معلومات املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع.
وقد حدد برنامج تقنيات الطاقة ال�سعودي �سبعة جماالت فرعية هي:
الطاقة املتجددة ،والطاقة التقليدية ،ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية،
و�إدارة وتر�شيد �إ�ستهالك الطاقة ،وتخزين الطاقة ،وخاليا الهيدروجني
وخاليا الوقود ،وا إلحرتاق .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.
�إن هناك �إجماع ًا عام ًا على وجود عالقة تالزمية بني املواد املن�شورة
وبراءات ا إلخرتاع من جهة ،وبني قدرة البحث العلمي من جهة أ�خرى ،مع
العلم ب أ�ن ُم َ ؤ� ِ�ش َري عدد املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع ال يعك�سان ب�شكل
دقيق نوعية أ�و نطاق هذا الن�شاط البحثي� ،إال أ�نهما م ؤ��شران ي�ستخدمان
يف العادة لر�صد ن�شاط توليد املعرفة والنتاج البحثي 3.وفيما يلي عدد من
امل ؤ��شرات أالخرى ،مثل وترية تكرار ا إل�ست�شهاد باملواد املن�شورة وبراءات
ا إلخرتاع ،التي تكون م ؤ��شر ًا على أ�ثرها ،وعالقات التعاون يف الت أ�ليف،
التي تعد م ؤ��شر ًا على التعاون العلمي .وميكن ا�ستخدام هذه امل ؤ��شرات
جميع ًا كمقيا�س للتعاون والعوملة و أ�ثر الن�شاط البحثي يف العلوم والتقنية
يف املجاالت ذات ال�صلة بالربنامج.

 1درا�سة «درا�سة �إ�سرتاتيجية :تقنية الطاقة» التي أ�عدها معهد �ستانفور الدويل أ
للبحاث ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
Strategic Review: Energy Technology. Report prepared by SRI International for KACST.
 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.
 3البحوث اخلا�صة با�ستخدام ن�شاط الن�شر لقيا�س ا إلنتاجية العلمية تت�ضمن البحوث التالية:

A.J. Lotka, “The frequency distribution of scientific productivity,” Journal of the Washington Academy of Sciences, vol 16 (1926); D. Price, Little
Science, Big Science, (New York: Columbia university Press, 1963); J.R. Cole and S Cole, Social Stratification in Science, (Chicago: The University
of Chicago Press, 1973); J. Gaston, The reward system in British and American science, (New York: John Wiley (1978); and M.F. Fox, “Publication
productivity among scientists: a critical review,” Social Studies of Science, vol 13, 1983.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ن�شاط الن�شر الدويل يف تقنيات الطاقة
بني  2006و2007م ،ن�شر  17117مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع ذات
ال�صلة ب أ�ولويات اململكة العربية ال�سعودية البحثية يف الطاقة 4.و أ�تت
الواليات املتحدة أالمريكية ،يف طليعة الدول النا�شرة ملقاالت ذات
ال�صلة مبو�ضوع بحثنا ( 3770مقا ًال) .وكانت ال�صني يف املرتبة الثانية

بـ  2430مقا ًال  ،تليها اليابان بـ  1522مقا ًال و أ�ملانيا بـ  1061مقا ًال .أ�ما
اململكة العربية ال�سعودية فكانت يف املرتبة الثالثة أ
والربعني بـ  48مقا ًال
عن تقنيات الطاقة .ويبني ال�شكل التايل ( )3أ�عداد املواد املن�شورة يف
5
بع�ض الدول خالل هذه املدة.

ال�شكل  :3المواد العلمية المن�شورة في عدد من الدول في المدة ما بين (2007-2006م)

Russia
Spain
583

Taiwan
569

Turkey
Greece

Sout Korea
943

Saudi
Arabia
Australia

France
812

USA
3770
Germany
1061

India
616

Sweden

Japan
1522

UK
1041

Canada
762
Poland

Peoples R China
2430

Italy
681
Brazil

Iran

 4ت�شري “تقنيات الطاقة” يف هذه الدرا�سة للمجاالت التقنية التي حددها برنامج اململكة لتقنية الطاقة.
 5تن�سب املادة املن�شورة لدولة ما �إذا وجدت أ�ي من اجلهات التي ينتمي �إليها امل ؤ�لف يف تلك الدولة .مبا أ�نه ميكن لعدة م ؤ�لفني اال�شرتاك يف ن�شر مادة واحدة ،ف�إنه ميكن أ�ن تن�سب املادة الواحدة لعدة دول .أ
والرقام
ا إلجمالية  ،مثل �إجمايل ن�شر الناجت العاملي  ،حت�صي كل مادة مرة واحدة � ،إال أ�ن �إ�ضافة املجاميع الفرعية قد ت�سفر عن نتيجة أ�كرب من املجموع املعلن عنه نظ ًرا لتكرر العدد.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ويبني اجلدول ( )2أ�ن البحث يف خاليا الوقود والهيدروجني ا�ست أ�ثر
مبعظم ما ن�شر يف تقنيات الطاقة يف العامل ( ،)4621يليه مو�ضوع
احلفاظ على الطاقة و�إدارتها ( )3727ومو�ضوع توليد الطاقة املتجددة

( )3167وا إلحرتاق (  ،)2242وتوزيع الكهرباء ونقلها ( )1964وتوليد
الطاقة التقليدية ( )1509وتخزين الطاقة (.)1045

الجدول  :2الموا�ضيع الفرعية في تقنية الطاقة (2007-2006م)
املو�ضوع
خاليا الوقود والهيدروجني
حفظ الطاقة و�إدارتها
توليد الطاقة املتجددة
ا إلحرتاق
توزيع الطاقة ونقلها
توليد الطاقة التقليدية
تخزين الطاقة

عدد املواد املن�شورة
4621
3727
3167
2242
1964
1509
1045

أ�ثر ن�شاط الن�شر لدى الدول الرائدة
ُ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 هوالندا أ�على متو�سط أ�ثر
لن�شاط الن�شر بني  2006و2007م مبعدل ( ،)1.63تليها الواليات املتحدة
( )1.57و أ�ملانيا ( )1.34وكوريا اجلنوبية ( .)1.22أ�ما متو�سط أ�ثر
ن�شاط الن�شر بالن�سبة للمملكة فكان ( )0.29ب  48مقا ًال ا�ست�شهد بها
 14مرة .ويبني اجلدول  3عدد املقاالت املن�شورة وعدد مرات ا إل�ست�شهاد
6
مبقاالت الدول الرائدة التي ميكن اتخاذها منوذج ًا يحتذى به.

 6هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف جمال تقنية الطاقة� ،إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
الجدول  :3أ�ثر الن�شر
الدولة
هوالندا
الواليات املتحدة
أ�ملانيا
كوريا اجلنوبية
اململكة املتحدة
اليابان
ال�صني
أ��سرتاليا
فينلندا
ا إلمارات العربية املتحدة
م�صر
اململكة العربية ال�سعودية
اجلزائر
أالردن
تون�س
البحرين
الكويت
عمان
�سوريا

املقاالت

�إجمايل مواطن ا إل�ست�شهاد

متو�سط أ�ثر الن�شر

300
3770
1061
943
1041
1522
2430
288
125
13
93
48
45
26
54
10
26
8
4

490
5906
1423
1155
1223
1770
2530
293
106
9
32
14
12
6
12
1
2
0
0

1.63
1.57
1.34
1.22
1.17
1.16
1.04
1.02
0.85
0.69
0.34
0.29
0.27
0.23
0.22
0.10
0.08
0.00
0.00

امل ؤ��س�سات البحثية يف تقنيات الطاقة
تت�ضمن قاعدة بيانات املواد املن�شورة يف مو�ضوع الطاقة حوايل 40000
كاتب من خمتلف امل ؤ��س�سات البحثية يف أ�كرث من  119دولة .وكما هو مبني
يف اجلدول ( ،)4ف�إن امل ؤ��س�سات الثالث الرائدة يف �إ�صدار املقاالت اخلا�صة
بتقنيات الطاقة ،هي أالكادميية ال�صينية للعلوم ( ،)502وجامعة ت�سينغ
هوا ( )249ومعهد التقنية الهندي ( .)211وتعترب جامعة �شانغهاي جياو
تونغ هي الرائدة يف ن�شر املقاالت ذات ال�صلة بحفظ الطاقة و�إدارتها ،يف
حني كانت جامعة جيان جياتونغ هي أ�كرث امل ؤ��س�سات ن�شر ًا ملقاالت ذات
�صلة بتوزيع الطاقة الكهربائية ونقلها .أ�ما معهد التقنية الهندي فن�شر
أ�كرب عدد من املقاالت ذات ال�صلة بتوليد الطاقة التقليدية.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
)م2007-2006(  م ؤ��س�سات البحث العالمية في تقنية الطاقة:4 الجدول

17

تخزين
الطاقة

توليد
الطاقة
التقليدية

توزيع
ونقل
الكهرباء

31

23

20

ا إلحرتاق

توليد
الطاقة
املتجددة

حفظ
الطاقة
و�إدارتها

23

45

124

59

225

1.56

502

Chinese
Acad Sci

18

20

30

23

46

106

0.88

249

Tsing Hua
University

13

25

30

25

36

60

36

0.38

211

Indian Inst
Technol

5

22

10

31

23

90

54

0.58

200

Shanghai Jiao
Tong Univ

10

2

15

45

30

21

32

0.64

145

Univ Sci &
Technol China

1

8

33

27

7

51

18

0.55

137

Xian Jiaotong
Univ

4

13

7

24

9

11

71

3.37

134

Penn State
University

7

6

19

36

17

11

37

0.28

132

Russian
Acad Sci

6
3
4

21
6
6

27
13
5

17
18
37

16
9
30

25
42
16

23
29
17

1.25
0.99
1.25

131
115
114

Univ Texas
Univ Illinois

7

10

7

2

24

12

56

2.18

113

Natl Inst Adv
Ind Sci &
Technol Seto

2

8

10

22

18

21

31

1.90

110

Univ Calif
Berkeley

9

9

10

9

21

27

42

1.00

109

Tokyo Institute
Technol

8

6

16

7

6

17

53

1.09

104

Seoul Natl
Univ
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متو�سط خاليا الوقود
أ�ثر الن�شر والهيدروجني

�إجمايل
مواد
الن�شر

امل ؤ��س�سة

CNRS

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 ()4

معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر.

ال�شكل  :4أ�ثر الن�شر والتعاون في تقنيات الطاقة (2007-2006م)
2

Netherlands
USA

South Korea

1.2

UK
Japan
Australia

1

Peoples R. China

Finland

0.8

United Arab Emirates

0.6
0.4

Egypt
Saudi Arabia

Algeria
Jordan
Oman

2
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0.2

Tunisia

Bahrain
Kuwait

Syria

1
1.5
متو�سط م�ستوى التعاون الدويل يف الن�شر

ن�شاط اململكة التعاوين
يبني اجلدول ( )5أ�ن م ؤ�لفني يف اململكة تعاونوا يف �إ�صدار عدد الفت
من املقاالت مع م ؤ�لفني من كندا ( 4مواد) ،وم�صر (مقالني) والواليات
املتحدة (مقالني) .كما تعاون م ؤ�لفون من اململكة يف �إ�صدار مقال مع
م ؤ�لفني من� :إيرالندا ،و�إيطاليا ،أ
والردن ،و�سنغافورة ،وتون�س واململكة
املتحدة.
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1.4

Germany

الكويت
ا إلمارات العربية املتحدة
البحرين
عمان
�سوريا

2.5

1.6

متو�سط أ�ثر الن�شر

الواليات املتحدة
ال�صني
اليابان
أ�ملانيا
اململكة املتحدة
كوريا اجلنوبية
هولندا
أ��سرتاليا
فنلندا
م�صر
تون�س
اململكة العربية ال�سعودية
اجلزائر
أالردن

1.8

0.5

�صفر

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :5املتعاونون مع اململكة يف الن�شر (2007-2006م)
عدد مواد الن�شر

الدول

4
2
2
1
1
1
1
1
1

كندا
م�صر
الواليات املتحدة
�إيرالندا
�إيطاليا
أالردن
�سينغافورة
تون�س
اململكة املتحدة
جمالت تقنية الطاقة
يبني اجلدول ( )6املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات
ترتيب ال�صفه ال�صلة باملجاالت الفرعية لتقنيات الطاقة التي تعني اململكة

يف فرتة 2007-2006م.

اجلدول  :6املجالت العلمية يف تقنيات الطاقة (2007-2006م)
مواد الن�شر

املجلة
APPLIED THERMAL ENGINEERING
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID
ENERGY AND BUILDINGS
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
BUILDING AND ENVIRONMENT
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
ENERGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH
ENERGY POLICY
APPLIED ENERGY
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215
161
132
123
94
88
60
53
49
46
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
مواد الن�شر
158
95
93
87
55
28
26
25
25
25
94
68
65
54
43
41
34
31

املجلة
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
ENERGY POLICY
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER-TRANSACTIONS OF THE ASME
APPLIED THERMAL ENGINEERING
ENERGY
JOURNAL OF TURBOMACHINERY-TRANSACTIONS OF THE ASME
ENERGY POLICY
JOURNAL OF POWER SOURCES
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH

29

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER
AND ENERGY

26

JOURNAL OF PROPULSION AND POWER
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
مواد الن�شر

املجلة
PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE

143
130
86
84
61

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF
AUTOMOBILE ENGINEERING

50

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT

48
43
38
37

COMBUSTION AND FLAME
ENERGY & FUELS
FUEL
COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY
JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER-TRANSACTIONS OF THE ASME
APPLIED THERMAL ENGINEERING

براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنيات الطاقة
بني  2002و2006م ،مت تقدمي  6029طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع يف مكتب
براءات ا إلخرتاع أالمريكي .وكما يبني اجلدول ( ،)7ف�إن معظم براءات
ا إلخرتاع امل�سجلة ( )3028ن�سبت ملخرتع واحد على أالقل من الواليات
املتحدة أالمريكية .ومن الدول أالخرى التي كان لها عدد كبري من
املخرتعني :اليابان (1069طلب ًا) ،أ�ملانيا ( 671طلب ًا) ،واململكة املتحدة
( 310طلب ًا).
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :7براءات ا إلخرتاع (2006-2002م)
الدولة
الواليات املتحدة
اليابان
أ�ملانيا
اململكة املتحدة
كندا
كوريا اجلنوبية
هوالندا
أ��سرتاليا
فينلندا
ال�صني
اململكة العربية
ال�سعودية
اجلزائر
البحرين
م�صر
أالردن
الكويت
عمان
�سورية
تون�س
ا إلمارات العربية
املتحدة

خاليا الوقود
والهيدروجني
283
158
39
8
29
20
3
3
0
2

316
265
167
15
31
4
0
2
1
0

3208
1069
671
310
255
49
25
23
20
15

0

1

0

0

0

0

0

1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

توليد الطاقة توليد الطاقة
التقليدية
املتجددة
1562
556
402
182
317
112
232
41
126
30
5
2
6
16
6
11
9
0
3
2

حفظ و�إدارة
الطاقة
388
58
29
10
33
16
0
2
9
6

نقل وتوزيع
الطاقة
92
8
4
3
10
0
0
0
1
0

تخزين
الطاقة
44
3
3
3
3
2
0
0
0
2

ويف حني يعترب مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بتقنيات الطاقة مملوكة ألفراد (4174طلب ً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 الطاقة .وكما يبني
اجلدول ( ،)8ف�إن �شركة جرنال �إلكرتيك أالمريكية هي اجلهة املتنازل
لها عن  173تطبيق تقنية ذات �صلة بالطاقة ،تليها �شركة ميت�سوبي�شي
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املجموع

لل�صناعات الثقيلة ( ،)90و�شركة �سيمنز وي�ستينغهاو�س باور ( )86و
�شركة رول�س روي�س بي �إل �سي (.)64

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :8أ�برز اجلهات املتنازل لها عن براءات �إخرتاع
عدد الطلبات

�صاحب الطلب
براءات ا إلخرتاع املن�سوبة ألفراد
�شركة جرنال �إلكرتيك
ميت�سوبي�شي لل�صناعات الثقيلة
�سيمنز وي�ستينغهاو�س باور
رول�س روي�س بي �إل �سي

4174
173
90
86
64

حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات

فيما يلي درا�سة ملواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات املتعلقة
بالربنامج .ولدى حتليل ودرا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص
والتحديات ،ف�إن:
مواطن القوة :هي خ�صائ�ص املنظمة التي ت�ساعد على حتقيق الهدف.
مواطن ال�ضعف :هي خ�صائ�ص املنظمة التي تعوق حتقيق الهدف.
الفر�ص :هي العوامل اخلارجية التي ت�ساعد على حتقيق الهدف.

التحديات :هي العوامل اخلارجية التي تعوق حتقيق الهدف.
وتعد مواطن القوة وال�ضعف عوام ًال داخلية خا�صة باملنظمة ،فيما
تعترب الفر�ص والتحديات عوامل خارجية .أ
ولغرا�ض هذه الدرا�سة ،ف�إن
املعني باملنظمة هنا الربنامج ،املدينة ،واجلامعات وغريها من اجلهات
احلكومية وال�شركات ذات العالقة بقطاع الطاقة .ويبني اجلدول ()9
أ�برز هذه اخل�صائ�ص:

اجلدول  :9درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات
م�ساعدة

عوائق

داخلية

مواطن ال�ضعف
مواطن القوة
	�إفتقار اجلهات ذات العالقة لروح التعاون والعمل كفريق
دعم القيادة الر�شيدة املايل واملعنوي.
ا إلفتقار للمبادرات املنا�سبة.
وجود باحثني وخرباء متخ�ص�صني ذوي رغبة �شديدة لت أ��سي�س
اللوائح أ
والنظمة احلكومية البريوقراطية الراهنة.
قاعدة بحثية فعالة.
ا إلفتقار للقدر املنا�سب من املعلومات ومن البنية التحتية
القدرة على امتالك بع�ض التقنيات.
لتقنية املعلومات.

خارجية

التحديات
الفر�ص
�صعوبة نقل بع�ض تقنيات الطاقة.
ا�ستقطاب الباحثني واخلرباء امل ؤ�هلني.
ت�شجيع ا إل�ستثمارات املحلية أ
نق�ص أالنظمة احلكومية حلماية البيئة.
والجنبية.
ا إلفتقار لو�سائل حماية املنتجات التقنية املحلية من املناف�سة
القدرة على �صنع تقنيات الطاقة بتكلفة ب�سيطة من خالل
العاملية ،ال�سيما منذ ا إلن�ضمام �إىل منظمة التجارة العاملية.
الدعم احلكومي.
ا إلرتفاع الهائل يف طلب الكهرباء يف اململكة.
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ال�سرتاتيجية العليا
إ
يعر�ض الق�سم التايل ر ؤ�ية ور�سالة وقيم
الربنامج  ،و أ�هدافه ا إل�سرتاتيجية.

الر ؤ�ية

�إن الر ؤ�ية املر�سومة للربنامج هي أ�ن يكون الربنامج مرجع ًا عاملي ًا رائد ًا يف توطني وتطوير تقنيات
الطاقة من خالل منظومة عمل متقدمة.

الر�سالة

بناء منظومة عمل متقدمة لتوطني وتطوير تقنيات الطاقة من خالل تعزيز ثقافة البحث والتطوير
وتقدمي حلول �شاملة ومناف�سة وت أ�هيل اخلرباء والكوادر للم�ساهمة يف حتقيق اال�ستغالل أالمثل
للموارد املتاحة و املحافظة على البيئة وفتح فر�ص ا�ستثمارية جديدة و�صوال نحو دعم ا إلقت�صاد
الوطني وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

قيم وثقافة الربنامج

اتقان العمل.
أ
أالمانة املهنية وال�سلوك الخالقي.
ال�شفافية.
االلتزام بتحقيق أالهداف.
ا إلبداع وا إلبتكار.
التعاون والعمل كفريق.

ال�سرتاتيجية
أ�هداف الربنامج إ

ُح ِددَت أالهداف ا إل�سرتاتيجية التالية للربنامج مبا يوائم أ�هداف وغايات ال�سيا�سة الوطنية للعلوم
والتقنية ،و أ�برز �إحتياجات اململكة والتي ميكن تطبيقها على �صعيد الربنامج .وقد خل�صت اخلطة �إىل
أالهداف ا إل�سرتاتيجية التالية لي�سعى الربنامج لتحقيقها خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة:
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ال�سرتاتيجية العليا
إ
�	.1إ�ستغالل املوارد الطبيعية ب�شكل فعال.
 .2تعزيز ا إلكتفاء الذاتي الوطني يف تقنيات الطاقة احليوية.
 .3دعم قطاع �صناعة التقنية املحلي لتحقيق التطور والتنمية بحلول تقنية ت�سهل تطوير املنتجات،
وتعزز كفاءة ا إلنتاج ،وتعظيم قيمة املنتج بالن�سبة للكلفة ،وحتقق حماية البيئة ،ال�سيما يف ظل
الطلب املتنامي على الطاقة الكهربائية وغريها من أ��شكال الطاقة نظر ًا للنمو ال�سكاين وال�صناعي
والعوملة.
 .4تطوير تقنيات �إبتكارية لتلك ا إلحتياجات التي ال ميكن موافاتها ب�شكل فعال أ�و �إقت�صادي
من خالل أالنظمة القائمة ،على �سبيل املثال� ،إ�ستخدام تقنيات الطاقة املتجددة خلدمة املناطق
النائية.
 .5نقل وتكييف وتطوير التقنيات أ
لل�سواق وامل�ستخدمني املحليني من خالل مناذج أالعمال التي
حتفز على ا إلبتكار وتعظيم فر�ص ا إل�ستثمار والتوظيف ،ف�ض ًال عن التنوع ا إلقت�صادي والتناف�سية.
 .6دعم التطور ا إلجتماعي والثقايف لتحقيق التوظيف أالمثل للتقنية ،وا إلرتقاء باملجتمع من ثقافة
اال�ستهالك �إىل ثقافة ا إلنتاج.
 .7تعزيز مكانة اململكة و�صورتها الوطنية يف العلوم والتقنية.
وجتدر ا إل�شارة �إىل كون أ�هداف الربنامج املبا�شرة تخدم أالهداف الوطنية مثل تعزيز ا إلقت�صاد
الوطني ،والتنمية امل�ستدامة وا إلكتفاء الذاتي أ
والمن الوطني .كما توفر هذه أالهداف ا إل�سرتاتيجية
أ��سا�س ًا لتحديد معايري اختيار املجاالت التقنية أ
والهداف التنفيذية للربنامج.
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�أوجه التقنية

الختيار
عملية إ

القائمة املبدئية
مت �إعداد قائمة مبدئية من املجاالت التقنية
ذات ال�صلة مبلف الطاقة بالت�شاور مع اجلهات
ذات العالقة ،مع أ�خذ أالهداف ا إل�سرتاتيجية
للربنامج وا إل�سرتاتيجية العليا با إلعتبار .وقد
دُر�ست القائمة املبدئية بعد ذلك من خالل
م�صفوفة �إختيار ت�ضمنت عوامل ا إلختيار
ومقايي�سه ،للو�صول بذلك �إىل قائمة ملخ�صة
من أالولويات التَق ِن ّية.

معايري ا إلختيار
مت اختيار أ�وجه التقنية التي تعني الربنامج �إ�ستناد ًا �إىل معايري و�ضعت بالت�شاور مع اجلهات ذات
العالقة بالطاقة أ�ثناء حلقات العمل ،مبا يوايف أالهداف ا إل�سرتاتيجية للربنامج ،ف�ض ًال عن ر�سالته.
وفيما يلي معايري ا إلختيار:
احلاجة �إىل ا إلكتفاء الذاتي يف هذه التقنية/املجال.
القدرة على توليد فر�ص العمل.
�سهولة نقل التقنية.
القدرة على �إيجاد فر�ص ا إل�ستثمار.
	�إمكانية تطوير هذه التقنية يف امل�ستقبل.
	�إمكانية خف�ض تكاليف توليد الكهرباء.
تدين كلفة تطوير وتكييف التقنية.
	�إمكانية تقليل هدر الطاقة.
توفر الكفايات املحلية امل ؤ�هلة.
امل�ساهمة يف حماية البيئة.

أ�وجه التقنية املختارة

مت اختيار تلك التقنيات التي تفي بهذه املعايري ،بعد حتليلها با�ستخدام �آلية لقيا�س املجاالت التقنية
وفق ًا لهذه املعايري ،أالمر الذي انتهى بالقائمة التالية:
توليد الطاقة املتجددة:
 الطاقة ال�شم�سية (تقييم م�صادر الطاقة ،الطاقة احلرارية ،املجمعات ال�شم�سية ،التربيد بالطاقةال�شم�سية ،حتلية املياه بالطاقة ال�شم�سية ،أالنظمة الكهرو�ضوئية ،ت�صنيع اخلاليا الكهرو�ضوئية،
التطبيقات الكهرو�ضوئية).
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�أوجه التقنية
 طاقة الرياح (تقييم م�صادر الطاقة ،أ�نظمة ال�شبكات املرتابطةأ
والنظمة امل�ستقلة وتطبيقات طاقة الرياح).
-

الطاقة التقليدية:
التوربينات الغازية والبخارية (كفاءة التوربينات ومعاجلة الري�ش).
التوربينات ال�صغرية.
عمليات اال�ستخال�ص من احلرارة املفقودة.
التوليد املتعدد.
الدورة املركبة.

نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية:
 املحوالت الكهربائية (املحوالت التلقائية/الذكية ،مواد العزلوالرتكيب  ،جم�سات القيا�س واحلماية).
 الكابالت الكهربائية (املواد العازلة والت�صاميم اخلا�صة باجلهدالعايل).
أ
 ال�شبكات الكهربائية (المتتة ،ال�شبكات الذكية ،تطوير الربجميات،معدات وجم�سات ا إلت�صال يف ال�شبكات املحلية والوا�سعة).
 قواطع الدوائر الكهربائية (قواطع دوائر أ�نواع اجلهد العايل والفائق،�آليات الت�شغيل والت�صميم املتطورة ،املواد احلامية والعازلة).
�إدارة وتر�شيد �إ�ستهالك الطاقة:
 التكييف والتربيد (امل�ضخات احلرارية  ،التكييف املركزي ،دوراتالتكييف ،الثالجات ،ال�ضواغط ،املكثفات ،تدقيق الطاقة ،مربدات
ا إلمت�صا�ص):
 أ	�نظمة ا إلنارة (ا إلنارة عالية الكفاءة ،تدقيق الطاقة ،امل�صابيح
الفلورية املدجمة  ،التحكم با إلنارة).
 تقنيات غالف املباين (العزل احلراري ،ال�ستائر الزجاجية ،تظليلالبناء� ،إدارة طاقة املباين ،نظام أ�متتة البناء).
 كفاءة أالفران /الغاليات. املحركات الكهربائية. -املبادالت احلرارية (املبادالت احلرارية املدجمة).

 البطاريات املطورة. تخزين الطاقة احلرارية. التخزين بال�ضخ.خاليا الوقود والهيدروجني:
 �إنتاج الهيدروجني من الوقود الهيدروكربوين. تخزين الهيدروجني. خاليا وقود تبادل الربوتون. خاليا وقود أالك�سيد ال�صلب. خاليا وقود امليثانول املبا�شر. ت�صنيع واختبار اخلاليا املتعددة. أ	�قطاب خاليا الوقود.
 غ�شاء خاليا الوقود. حفاز خلية الوقود.-

االحرتاق:
االحرتاق الداخلي للمحركات.
احلقن املبا�شر.
ا إل�شتعال التلقائي /ا إل�شتعال ب�ضغط ال�شحنة املتجان�سة.
االحرتاق يف ال�صناعة.
تعزيز كفاءة ا إلحرتاق.
منذجة ا إلحرتاق.
تقنيات الوقود.

تخزين الطاقة:
 املكثفات الفائقة. احلذافات العالية ال�سرعة. -مو�صل فائق ممغنط.
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هيكل الربنامج
�سيتم �إجراء البحث والتطوير يف كل من
املجاالت التقنية املختارة �ضمن مقومات
هيكل حمدد للربنامج ،بدء ًا بتحديد أالهداف
التنفيذية �ضمن أ�وجه الربنامج أال�سا�سية
الثالثة ،ال�سيما البنية التحتية ،والعمليات
أال�سا�سية و�إنتاج القيمة امل�ضافة املن�شودة .ويتم
حتديد م ؤ��شرات أالداء (وم�ستويات أالهداف)
لكل من غايات الربنامج قبل تعيني امل�شاريع
التي تفي بالطلب .وقد �شاركت اجلهات ذات
العالقة يف عملية حتديد أالهداف وامل ؤ��شرات
وامل�شاريع.

أ�هداف الربنامج

لتحقيق أ�هداف الربنامج ا إل�سرتاتيجية ،قامت اجلهات ذات العالقة بو�ضع أالهداف التنفيذية
التالية:
البنية التحتية:
تطوير املوارد الب�شرية.
تطوير الثقافة امل ؤ��س�سية.
كفاءة ا�ستخدام املوارد املالية.
تطوير نظم و�إجراءات العمل.
توفري املعامل أ
والجهزة.
تطوير نظام �إدارة املعرفة.
العمليات أال�سا�سية:
اختيار التقنيات املنا�سبة.
عقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية.
تطوير التقنيات:
	�إجراء البحوث أال�سا�سية.	�إجراء البحوث التطبيقية.	�إن�شاء املحطات التجريبية.نقل التقنية:
لل�ستخدام.
 تقومي التقنية اجلاهزة إتوطني التقنية:
�	-إجراء بحوث/درا�سات التوطني.
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هيكل الربنامج
 ت�صنيع مناذج التوطني التجريبية.حتقيق القيمة امل�ضافة:
ا�ستخدام حا�ضنات التقنية ومراكز ا إلبتكار التقني.
العمل مع مراكز تطوير التقنية.
العمل مع امل�ستفيدين من الربنامج:
 حتقيق أ�ف�ضل قيمة مقابل التكلفة. توفري فر�ص العمل. توفري فر�ص ا�ستثمارية. تعزيز حماية البيئة. ا إل�ستخدام أالمثل للموارد الوطنية.دعم أالهداف الوطنية:
 دعم االكتفاء الذاتي أوالمن الوطني.
 دعم التنمية امل�ستمرة. -دعم التنمية ا إلقت�صادية.

الداء لقيا�س حتقق أ
م ؤ��شرات أ
الهداف

مت حتديد عدد من م ؤ��شرات أالداء لقيا�س التقدم املحرز يف كل من أ�هداف
الربنامج املذكورة �آنف ًا .ومن أ�برز م ؤ��شرات أالداء:
الن�سبة املحققة من متطلبات املوارد الب�شرية.
عوائد الربنامج على ا إل�ستثمار.
م�ستوى الغايات ا إل�سرتاتيجية املحققة من خالل العمليات وامل�شاريع.
حجم أال�صول املعرفية امل�ستخدمة (املوثقة واملقتناة).
م�ستوى الغايات ا إل�سرتاتيجية املحققة من التقنيات املختارة.
ن�سبة ال�شراكات ا إل�سرتاتيجية املفعلة �إىل املجموع الكلي املطلوب.
عدد ا إلبتكارات التي ت ؤ�دي �إىل التطبيقات اجلديدة من خالل البحوث
أال�سا�سية.
الن�سبة املئوية من البحوث التطبيقية التي ت�سفر عن مناذج حلول أ�و
حلول تطبيقية أ�و حمطات جتريبية.
الن�سبة املئوية من املحطات التجريبية التي ت�سفر عن خطوط أ�و حلول
�إنتاجية.
ن�سبة البحوث التطبيقية التي ت�سفر عن تكييف التقنية.
ن�سبة التقنيات الثانوية الناجتة من تكييف التقنية.
ن�سبة مناذج املحطات التجريبية التي ت�سفر عن خطوط �إنتاج أ�و حلول
�إنتاجية.
ؤ
أ
ن�سبة التقنيات اجلاهزة التي ت�دي �إىل خطوط �إنتاج �و حلول
�إنتاجية.

عدد التقنيات اجلاهزة التي تنتقل �إىل مرحلة التوطني والتطوير.
ن�سبة التقنيات والنماذج واملحطات التجريبية املتبناة من قبل
احلا�ضنات من ا إلجمايل املطروح.
ن�سبة مناذج ا إلنتاج ومناذج ما قبل احلا�ضنات التي يتم تطويرها مع
مراكز �إبتكار التقنيات من ا إلجمايل املتوفر.

فئات م�شاريع الربنامج:

قامت اجلهات املعنية بتحديد م�شاريع متهيدية للربنامج لتحقيق أ�هداف
الربنامج و�ضمان م�ستوى مر�ض من م ؤ��شرات أالداء لكل من هذه
أالهداف .وتنق�سم هذه امل�شاريع �إىل ثالث فئات كما هي مبينة فيما يلي.
و�سيتم تقومي هذه امل�شاريع خالل التنفيذ ،كما قد يتم �إنها ؤ�ها أ�و �إبدالها
يف حال عدم حتقيقها امل�ستوى املن�شود أ
والهداف املطلوبة (�إدارة حمفظة
امل�شاريع):
م�شاريع البنية التحتية :ترمي هذه امل�شاريع �إىل تخطيط وت أ��سي�س
و�إدارة البنية التحتية الالزمة لنجاح وكفاءة الربنامج ،مبا يف ذلك ر أ��س
املال الب�شري واملعريف والتنظيمي والتمويلي وغري ذلك من املوارد/
أالنظمة.
م�شاريع البحث والتطوير:ترمي هذه امل�شاريع �إىل تطوير املعرفة
والتقنية يف كل من املجاالت التقنية املختارة.
م�شاريع حتقيق القيمة امل�ضافة :تهدف هذه امل�شاريع �إىل م�ساعدة
الربنامج يف حتقيق القيمة امل�ضافة أ
للطراف امل�ستفيدة والعمل مع
حا�ضنات التقنية ومراكز االبتكار التقني.
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اخلطط الت�شغيلية
ي�شمل برنامج توطني وتطوير تقنيات الطاقة
كما ُذكر �سابق ًا طيف ًا وا�سع ًا من امل�شاريع
منها م�شاريع البحث والتطوير وم�شاريع البنى
التحتية وم�شاريع حتقيق القيمة امل�ضافة.
ويعتمد جناح الربنامج على جناح تنفيذ هذه
امل�شاريع .ويتناول هذا الق�سم من الدرا�سة
اخلطوات املتخذة على �صعيد امل�شروع
والربنامج.

على م�ستوى امل�شروع
لتحقيق ن�سبة عالية من النجاح يف م�شاريع الربنامج� ،سيتم اتخاذ اخلطوات التالية:
 .1التو�صل مل�ستوى الكفاءات الالزمة على م�ستوى الربنامج إلدارة وت�سليم امل�شاريع وفق ًا للمعايري
الدولية يف �إدارة امل�شاريع.
 .2و�ضع هيكل مكتب �إدارة الربنامج متعدد امل�ستويات (م�ستوى الربنامج وم�ستوى املنظمة (اجلهات
ذات العالقة/املنفذون) وم�ستوى امل�شروع).
�	.3إيجاد منهجية أ�و أ��سلوب فعال موحد إلدارة الربنامج ميكن اعتماده جلميع امل�شاريع .و�ستكون
هذه املنهجية قابلة للتعديل كما تقت�ضيه احلاجة اخلا�صة بكل من امل�شاريع الفردية� ،إال أ�نها �ستفر�ض
معيار ًا معتمد ًا جلميع امل�شاريع .و�ست�شمل هذه املنهجية املوحدة جميع مهام امل�شاريع أال�سا�سية ،مبا
يف ذلك �إدارة النطاق والوقت والكلفة واجلودة ،ف�ض ًال عن الوظائف امل�ساعدة مثل �إدارة املوارد
واملخاطر وا إلت�صاالت والت�سويق.
 .4تدريب وتطوير مهارات مدراء امل�شاريع وم�ساعدتهم يف الوظائف التنفيذية يف �إدارة امل�شاريع.
 .5الت أ�كد من كون وظيفة �إدارة املعرفة املحددة �ضمن أ�هداف البنى التحتية للربنامج موائمة
أ
لل�صول اخلا�صة بالتعلم وبناء املعرفة يف خمتلف امل�شاريع ب�شكل ت�سل�سلي ومتواز ،وعلى ال�صعيد
التقني و�صعيد �إدارة امل�شروع.
 .6ت أ�مني ما يحقق كفاءة �إ�ستغالل املوارد ،مثل جتميع املوارد الب�شرية واملرافق أ
والجهزة واملختربات
أ
والدوات الالزمة يف امل�شاريع.
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اخلطط الت�شغيلية
على م�ستوى الربنامج
أ�ما على م�ستوى الربنامج ،ف�إن ال� ؤس�ال الذي �سيوجه أالفعال والقرارات هو« :مل احلاجة لهذا امل�ستوى
من الربنامج؟» .ومما ي�ستدعي ا إلدارة على م�ستوى الربنامج:
كون �إدارة جمموعة امل�شاريع تعود بفوائد ال ميكن حتقيقها ب�إدارة امل�شاريع املتعددة ب�شكل فردي،
ومن هذه الفوائد:
 أالفعال التي تعود بالفوائد على عدة م�شاريع ،حيث ميكن طلب ا آلثار ا إليجابية وجتنب ا آلثارال�سلبية.
ّ
 القرارات التي ال ميكن تناولها �إال من منظور الربنامج. املخاطر التي يكون من أالف�ضل معاجلتها على ال�صعيد امل�شرتك للربنامج. �سيتم طرح بيان بالفوائد للربنامج ومن ثم يتم تطبيق خطة إلدارة وتقومي الفوائد.التوجيه الذي يقدمه الربنامج للم�ستويات الوطنية العليا ل�ضمان متابعة تقدم و أ�داء الربنامج.
	�إدارة اجلهات ذات العالقة لتت�ضمن:
 اجلهات العليا التي ال ميكن �إدارتها/تن�سيقها على م�ستوى امل�شروع الفردي. دعم مدراء امل�شاريع ال�سيما للم�شاريع الوليدة ،يف �إدارة اجلهات اخلا�صة بامل�شاريع0 �ضمان وجود عالقات ترابطية بني اجلهات املعنية �ضمن خمتلف امل�شاريع.ومن أ�برز جوانب �إدارة اجلهات املعنية بالربنامج هو ت�سهيل وحتقيق و�إدارة ذلك “التغيري” الناجح
والفعال الذي ي�سعى الربنامج لتحقيقه.
وتعر�ض أالق�سام التالية أ�مثلة حمددة على الق�ضايا التي �سيتم تناولها على م�ستوى الربنامج من
خالل :خطة حمفظة امل�شاريع ،وخطة نقل التقنية ،وخطة �إدارة اجلودة وخطة �إدارة املوارد الب�شرية
وخطة ا إلت�صاالت وخطة �إدارة املخاطر.
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اخلطط الت�شغيلية

خطة نقل التقنية

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

خطة �إدارة اجلودة

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

خطة �إدارة املوارد الب�شرية

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

اخلطط الت�شغيلية

الت�صاالت
خطة �إدارة إ

�إن الهدف من هذه اخلطة هو توفري املعلومات الالزمة للم�شاركني يف الربنامج واجلهات ذات العالقة
به .ومن مكونات هذه اخلطة ال�سعي لتعزيز توا�صل املجتمع البحثي ال�سعودي يف تقنية الطاقة،
وتو�سيع نطاق التعاون بني أ�فراد هذا املجتمع البحثي .ومن جوانب هذه اخلطة:
وجود موقع �إلكرتوين عام يعر�ض معلومات و أ�هداف الربنامج� ،إ�ضافة �إىل �إجنازاته وفر�ص
التمويل وغريها من أالخبار ذات ال�صلة بالربنامج.
عقد حلقات العمل الدورية مع اجلهات ذات العالقة لتحديد �إحتياجات الربنامج امل�ستقبلية.
ا إلعالن عن طلبات العرو�ض (ملراكز اجلامعات واملنح وبرامج تطوير التطبيقات التجريبية).
قيام جلنة الربنامج ا إل�ست�شارية مبراجعة الربنامج والتعليق عليه ،ومن ثم �إتاحة تقارير املجل�س
على املوقع ا إللكرتوين.
�سيقوم الربنامج برعاية حلقات عمل وم ؤ�مترات و أ�وجه ن�شاط املجتمع املهني لتعزيز توا�صله.
تقدمي عرو�ض عن الربنامج يف امل ؤ�مترات الوطنية والدولية.
كما تنطوي هذه اخلطة على حتديد أ�وجه التوا�صل املنا�سبة �ضمن هيكل �إدارة اخلطة .ومن أالهمية
مبكان �إبالغ امل�ستويات ا إلدارية العليا ب أ�ية معلومات هامة عن خماطر أ�و �صعوبات الربنامج ،مثل
الت أ�خري أ�و ا إلفتقار للموارد أ�و ا إلخفاق يف حتقيق هدف ما ،وذلك على وجه ال�سرعة .ذلك أ�ن املبد أ�
العام هو أ�نه ال ينبغي أ�ن تفاج أ� ا إلدارة أ�بد ًا أ
بالنباء ال�سيئة.

خطة �إدارة املخاطر

مما ال �شك فيه أ�ن الربنامج املطروح ذو أ�هداف طموحة من � أش�نه �إثارة حتديات ب� أش�ن قدرات
اململكة .وهناك أ�نواع من التحديات التي قد حتول دون بلوغ أ�هداف الربنامج ،مبا يف ذلك املخاطر
الفنية وخماطر ال�سوق واملخاطر املالية.
ومن املخاطر التي قد تهدد بلوغ أالهداف الفنية املذكورة �آنف ًا ندرة املوارد الب�شرية املنا�سبة لتنفيذ
الربنامج .ومن أ��ساليب التعامل مع هذه ا إل�شكالية:
تغيري ال�سيا�سات ال�ستقطاب أ��صحاب املهارات املنا�سبة .وقد يت�ضمن ذلك زيادة الرواتب
وا إل�ستعانة بكفايات من خمتلف أ�نحاء العامل.
ت أ�خري بع�ض عنا�صر الربامج أ�و ترحيلها على مراحل يف حال عدم القدرة على تعيني أالفراد
املنا�سبني.
زيادة الكوادر الب�شرية ذات املهارات املطلوبة من خالل برامج تعليمية وتدريبية مثل التي يف
مراكز أ�بحاث تقنيات الطاقة يف اجلامعات (راجع خطة املوارد الب�شرية).
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اخلطط الت�شغيلية
ومن العوامل أالخرى التي قد تهدد جناح الربنامج هي أالهداف املبالغ
فيها ،وميكن جتنب وقوع هذا ا إلحتمال ب�إجراء مراجعة م�ستقلة أ
للهداف
الفنية للت أ�كد من كونها قابلة للتحقيق ،ولتكييف أالهداف الفنية يف حالة
عدم �إجناز معامل الربنامج.
أ�ما خطر ال�سوق فهو أ�ال ت�سفر امل�شاريع و�إن كانت ناجحة من الناحية
التقنية ،عن منتجات ناجحة ،ب�سبب �سوء فهم ظروف ال�سوق أ�و تغريها،
مثل تطور و�سائل تقنية جديدة .وميكن معاجلة هذا أالمر من خالل:
ت�صميم برامج ا�ستناد ًا �إىل درا�سة مت أ�نية إلحتياجات ال�سوق.
ر�صد تطورات التقنية أ
وال�سواق العاملية.
تعديل اخلطط ب�شكل م�ستمر وفق تغري الظروف العامة.
ويتمثل اخلطر املايل يف �إحتمال نق�ص التمويل أ�و جتاوز التكاليف احلد
املخطط لها .وميكن معاجلة هذه امل� أس�لة من خالل التخطيط الدقيق،
واملتابعة احلذرة لتقدم الربنامج ،والك�شف املبكر عن �إحتمال جتاوز
التكاليف املخطط لها .كما أ�ن هناك خطر تغيري اخلطة أ�و التمويل ب�سبب
تغيري ال�سيا�سة البحثية .و�سيكون من أالهمية مبكان خلطة ا إلدارة التوا�صل
امل�ستمر مع م� ؤس�ويل ال�سيا�سة ل�ضمان معرفتهم ب�إجنازات الربنامج،
واحل�صول على �إنذار مبكر ب أ�ي تغيريات واردة قد مت�س الربنامج.
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تنفيذ اخلطة
�سيكون مدير برنامج تقنية الطاقة م� ؤس�و ًال
يف املدينة عن التنفيذ العام للخطة .وميكن
أ�ن تقوم وحدات أ�خرى من املدينة ب�إدارة بع�ض
عنا�صر اخلطة.

هناك العديد من جوانب هذه اخلطة التي ت�شكل مهام ًا جديدة لربنامج تقنية الطاقة ،ال�سيما يف
تطوير و�إدارة برامج التقنية الوطنية التي تت�ضمن القطاع ال�صناعي واجلامعات ،والتي قد تت�ضمن
التعاون الدويل .وف�ض ًال عن التخطيط املف�صل للربنامج ،ف�إن من أ�برز مهام املدينة خالل العام أالول
من الربنامج هو �إيجاد أ�و تطوير املهارات الالزمة من خالل التعيني والتدريب .ورغم أ�نه من بالغ
أالهمية ا إل�سراع باملبادرة بربامج بحثية جديدة ،ف�إن من أالوىل أ�ي�ض ًا تكوين املهارات الالزمة لريادة
وحت�سني هذه الربامج والتخطيط لها بدقة.
و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للبحث وا إلبتكار يف تقنية الطاقة على تنفيذ اخلطة ،بحيث جتتمع
حوايل أ�ربع مرات يف العام ملراجعة تقدم الربنامج ،الذي ميكن قيا�سه من خالل املعايري التي �سبق
ا�ستعرا�ضها يف هذا التقرير .و�ستقوم اللجنة ا إل�ست�شارية برعاية درا�سات عن املجاالت اجلديدة
النامية يف تقنيات الطاقة وا إل�شراف عليها ،لتكون أ��سا�س ًا لتطوير 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 ذات العالقة ،يف تطور هذه اخلطة ب�شكل م�ستمر وتدعيم
�شبكة البحث وا إلبتكار يف تقنيات الطاقة يف اململكة.
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�ساهم امل�شاركون يف حلقات العمل ال17
التي ا�ستمرت كل منها يوم ًا واحد ًا باملعطيات
واملراجعة وا آلراء لدى �إعداد اخلطة .ويبني
اجلدول التايل أ��سماء امل�شاركني .وقد اختلف
م�ستوى امل�شاركة يف هذه احللقات من حلقة
ألخرى� ،إال أ�ن معظم امل�شاركني �شاركوا بحلقة
العمل املنعقدة يف  29أ�كتوبر .2007
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امل�شارك
د.هاين بن عبدالرحمن االن�صاري
د� .سامي بن علي ال�صانع
د .خالد بن �سامل ال�سامل
د .خالد بن نا�صر العمار
د .خ�ضر بن حممد ال�شيباين
د .زياد بن عبدالرحمن ال�سحيباين
د .يو�سف بن �صالح ال�صغري
د .من�صور بن ابراهيم الهزاع
د .عمر بن حممد الرابغي
د.بدر بن احمد حبيب اهلل
د .عبداهلل حممد الع�سريي
د .احمد عبداهلل الغامدي
د .ماجد بن معال احلازمي
د .حممد بن ح�سني البريوين
د.ابراهيم بن عمر حبيب اهلل
د.خالد بن ع�سكر ال�شيباين
د .عبد الرحمن بن �صالح حريري
د� .إبراهيم بن عبداهلل املفيز
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اجلهة
ارامكو ال�سعودية

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
�شركة تقنية التوربينات
�شركة تربيد ال�سعودية
�شركة العي�سى للتكييف – �صناعات العي�سى
امل ؤ��س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة

هيئة تنظيم الكهرباء وا إلنتاج املزدوج
وزارة املياه والكهرباء
جامعة أ�م القرى

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

امل�شارك
م� .صالح بن علي العمري
د .علي بن حممود ال�صومايل
م.طارق بن عبدالعزيز النعيم
م .ماهر العرفج
م.عبداهلل بن حمد الكثريي
م .جا�سم بن حممد القا�سم
م.حمد بن عبدالكرمي احل�سون
م.عبداحلميد بن عبدالرحمن املن�صور
م .أ�حمد بن �سعيد العمري
م .عبدالرحمن العريفي
م .حممد بن نا�صر الغنام
م .عبداهلل حممد العجالن
م� .إبراهيم بن عبدالرحمن التي�سان
د�.صالح بن عبدا لرحمن العجالن
م.من�صور هالل العنزي
م.فائز بن غيث اجلابري
م .حبيب ح�سني املبارك
م .حمود �صالح املدين
د .عبد الغني بن ح�سن منور
د .نايف بن حممد العبادي
د.يو�سف بن حممد اليو�سف
د.ح�سن بن عبدالعزيز اباعود
م�.سعود بن عبدالرحمن بن جوير
م.غزاي بن جنيخان املطريي
د.فوزي بن بادي االزهري
د.حممد �صالح �سميعي
د .عبداهلل بن عبدالعزيز املو�سى
د .مازن بن عبداهلل باعباد
د.ح�سام بن أ�براهيم خنكار
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�إدارة حمفظة امل�شاريع

الت�شكيل املبدئي ملحفظة امل�شاريع
خ�ضعت م�شاريع البحث والتطوير يف تقنية الطاقة لعملية ت�شكيل حمفظة مبدئية للم�شاريع (جمموعة
فرعية) �إ�ستناد ًا �إىل ا إل�ستخدام أالمثل للموارد املتوفرة لتحقيق أ�هداف الربنامج ا إل�سرتاتيجية .وقد
ت�ضمنت هذه العملية املراحل التالية:
املرحلة أالوىل :التقومي /ا إل�سرتاتيجية
اقت�صر االختيار يف هذه املرحلة على امل�شاريع املوائمة ألهداف الربنامج ا إل�سرتاتيجية .وقد ُرتّبت
هذه امل�شاريع يف فئات �إ�سرتاتيجية ،قبل أ�ن يتم توزيع �إجمايل املوارد املتوفرة ب�شكل مبدئي على
الفئات ح�سب أالهمية ا إل�سرتاتيجية .وقد تبنى الربنامج م�صفوفة توزيع امل�شاريع لتحديد هذه
الفئات ا إل�سرتاتيجية .وكانت النتيجة ت�سع فئات نتجت عن تقاطع بعدين يحمل كل منهما ثالثة
عنا�صر ،هي:
امل�سارات ا إل�سرتاتيجية التقنية:
 النقل. تكييف التقنية. التطوير.أ
	�وجه البحث والتطوير:
 البحوث أال�سا�سية. البحوث التطبيقية/املحطات التجريبية. تطوير املنتج /القيمة امل�ضافة.املرحلة الثانية :ترتيب املوارد ح�سب أالولوية
يف هذه املرحلة ،مت ترتيب م�شاريع الفئة الواحدة التي ت�ستلزم نف�س املوارد ح�سب أ�ولويتها من منظور
و�ضعت من خاللها ت�سـعة جداول مقارنة.
املوارد املتوفرة ،ب أ��سلوب املقارنة املزدوجةِ ،
وقد مت اختيار هذه امل�شاريع ،الواحد تلو ا آلخر� ،إبتداء من طليعة قائمة أالولويات يف كل فئة حتى
ا�ستنفاذ موارد هذه الفئة .وكانت حم�صلة هذه العملية هي حمفظة امل�شاريع ،رمبا كانت غري
متوازنة.
املرحلة الثالثة :ا إلختيار /عوامل حتقيق التوازن
يف هذه املرحلة ،مت �إلغاء بع�ض امل�شاريع التي مت �إختيارها يف املرحلة الثانية ،و�إ�ضافة م�شاريع أ�خرى.
وكانت الغاية من هذه املرحلة هي حتقيق التوازن يف جمموعة امل�شاريع من حيث:
البحث مقابل التطوير.
املدى البعيد مقابل املدى القريب.
اخلطر العايل مقابل اخلطر املحدود.
النمو مقابل ا إل�ستدامة.
ا إل�ستعانة مب�صادر خارجية مقابل ا إل�ستعانة مب�صادر داخلية.
املحلي/الوطني مقابل الدويل.
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عملية �إدارة حمفظة امل�شاريع

املرحلة الرابعة :التنفيذ واملراجعة مقابل ا إل�سرتاتيجية
�سبقت ا إل�شارة �إىل كون جمموعة امل�شاريع املكونة حتى هذه املرحلة هي
جمموعة متهيدية أ�و مبدئية .يتم بعد ذلك متويل امل�شاريع و�إدارة جمموعة
امل�شاريع أ�ثناء مراحل الربنامج وعرب ا إل�صالح امل�ستمر الذي يتم من خالل
مراجعة امل�شاريع و�إمتامها أ�و ت أ�جيلها أ�و �إلغائها وفق أ�دائها يف:
حتقيق أالهداف ا إل�سرتاتيجية التي اختريت امل�شاريع لتحقيقها يف
أال�صل.
حتقيق تقدم جيد يف مراحل التنفيذ (من حيث النطاق وا إلطار
الزمني وامليزانية واجلودة).
وميكن يف الوقت ذاته تعديل أالهداف ا إل�سرتاتيجية أ�و حدوث تغري على
املوارد ،أالمر الذي �سيتطلب مراجعة جمموعة امل�شاريع وحتديثها.
ومن � أش�ن عملية �إدارة جمموعة امل�شاريع أ�ن ت�ضمن توظيف الربنامج
ملوارده على الوجه أالمثل .ويف غياب أ��سلوب مو�ضوعي ومنهجي ،عادة ما
تخ�ضع عملية بدء امل�شروع وتوظيف املوارد للميول ال�شخ�صية وال�ضغوط
ال�سيا�سية التنظيمية والعوامل الذاتية.
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