اململكة العربية ال�سعودية

البناء والت�شيد
املياه
تقنية املعلومات

الطبية وال�صحية
الإلكرتونيات والإت�صاالت وال�ضوئيات
التقنية املتناهية ال�صغر

البرتوكيميائيات

الريا�ضيات والفيزياء
املواد املتقدمة

الطاقة

التقنية احليوية

الف�ضاء والطريان
البرتول والغاز

الزراعية

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد

اململكة العربية ال�سعودية

King Abdulaziz City for Science and Technology

وزارة االقت�صاد والتخطيط

http://www.mep.gov.sa

اململكة العربية ال�سعودية

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد

وزارة الإقت�صاد والتخطيط

قائمة املحتويات



ملخ�ص تنفيذي

4

املقدمة

7

النطاق

9

ال�سياق الإ�سرتاتيجي

10

قطاع البناء والت�شييد ال�سعودي :الو�ضع الراهن

10

م�ستوى اململكة الراهن يف البحث العلمي

15

�أبرز اجلهات القائمة بن�شاط الن�شر

15

�أبرز الإحتياجات الوطنية

16

دور اجلهات ذات العالقة

17

حتليل النماذج الإقليمية والدولية من املعاهد واجلامعات البحثية

17

الإجتاهات العاملية يف تقنيات البناء والت�شييد

20

درا�سة النماذج الرائدة يف �أدائها البحثي

22

درا�سة مواطن القوة و ال�ضعف و الفر�ص والتحديات

26

الإ�سرتاتيجية العليا

28

الر�ؤية

28

الر�سالة

28

الأهداف الإ�سرتاتيجية

29

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد

قائمة املحتويات

املجاالت التقنية

30

برامج البحث والتطوير الرئي�سية

30

معايري �إختيار التقنيات

32

جماالت امل�شاريع ذات الأولوية

32

الهيكل والعالقة الإ�سرتاتيجية

33

م�ؤ�شرات الأداء

33

امل�ؤ�شرات التقنية

35

خطة العمل

36

امللحق �أ :اجلهات ذات العالقة

38

اجلهات الوطنية ذات العالقة

38

ممثلو اجلهات ذات العالقة وامل�شاركون يف عملية التخطيط

41

امللحق ب :النطاق البحثي لدى اجلامعات واملعاهد البحثية الوطنية

42

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد



ملخ�ص تنفيذي
�أعدت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
(املدينة) بالإ�شرتاك مع وزارة االقت�صاد
والتخطيط وبالتعاون مع كافة اجلهات ذات
العالقة خطة خم�سية �إ�سرتاتيجية وتنفيذية
للربامج التقنية املنفذة لل�سيا�سة الوطنية
للعلوم والتقنية التي �أقرها جمل�س الوزراء عام
1423هـ(املوافق 2002م)..
وقد ت�ضمنت اخلطة اخلم�سية االوىل للعلوم
والتقنية واالبتكار �أحد ع�شر برناجم ًا لتوطني
وتطويرالتقنيات اال�سرتاجتية ذات الأهمية
احليوية للمملكة بالإ�ضافة �إىل تقنية البناء
والت�شيد ،والتقنيات الزراعية ،والطبية
وال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل خطة للريا�ضيات
والفيزياء مبا يعزز التقنيات امل�ستهدفة كما قامت املدينة بت�سهيل عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي لكل
من املجاالت التطبيقية للتقنيات الإ�سرتاتيجية والتي مت�س خمتلف جوانب احلياة الإن�سانية.
�شهد قطاع البناء والت�شييد يف اململكة تغري ًا عظيم ًا خالل العقود الأخرية� ،إذ حلت الهند�سة املعمارية
احلديثة ،والهياكل اخلر�سانية امل�سلحة حمل �أ�ساليب البناء بالطني واحلجر التقليدية .كما �ساهم
التطور الإقت�صادي امل�ستمر يف تعزيز و�إنعا�ش قطاع الت�شييد والبناء ،وهو القطاع الذي ي�ستغل وفرة
املوارد الطبيعية لدى اململكة لإنتاج طيف وا�سع من مواد البناء ،مبا يف ذلك الأ�سمنت واخلر�سانة
والطوب وحديد الت�سليح وال�سرياميك ،ف�ض ًال عن املواد املركبة والزجاج .ويولد هذا القطاع عدد ًا
كبري ًا من فر�ص العمل ذات القيمة امل�ضافة ،ف�ض ًال عن كونه يعزز عوائد الت�صدير.
�إال �أن قطاع البناء والت�شييد ال يخلو من مواطن ال�ضعف ،منها �إ�ستخدام عمليات الت�صنيع املفرطة يف
ا�ستهالك الطاقة ،والإفتقار �إىل املعرفة التقنية املتقدمة ،و�ضعف الإلتزام بالبحث والتطوير ،الأمر
الذي بات يحد من تطور هذا القطاع .ورغم توفر عدد كبري من التقنيات اجلديدة� ،إال �أن نظم بناء
اململكة ال زالت تعتمد �إىل حد كبري على بناء وت�شييد املن�ش�آت اخلر�سانية امل�سلحة .وقد تنامت �سوق
و�أرباح هذا القطاع يف الأونة الأخرية� ،إال �أن معظم ال�شركات ال�سعودية ال تويل البحث والتطوير
يف هذا املجال القدر الكايف من الإهتمام .ف�ض ًال عن �ضعف الروابط بني اجلامعات وال�صناعة
واحلكومة.
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ملخ�ص تنفيذي
هذه ل�سيت �سوى بع�ض التحديات التي تواجه قطاع البناء والت�شييد .لذا بات من الأهمية مبكان �أن
تقوم اململكة بر�سم اخلطط وو�ضع الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة لتطوير هذا القطاع .من هنا قامت مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بقطاع البناء والت�شييد بالعمل
على تطوير �إ�سرتاتيجية وطنية لتقنية البناء والت�شييد .وتعر�ض هذه الوثيقة نتائج هذه املبادرة
التخطيطية الإ�سرتاتيجية املن�سقة مع كل اجلهات ذات العالقة.
وقد ا�ستندت هذه اخلطة �إىل معطيات م�ستخدمي التقنية واجلهات ذات العالقة بقطاع البناء
والت�شييد ،مبا يف ذلك اجلهات احلكومية واجلامعات وال�صناعة .وقد ت�ضمنت عملية التخطيط
ثالث مراحل .حيث ابتد�أت �أو ًال بدرا�سة واقع قطاع البناء والت�شييد الراهن على ال�صعيد الوطني.
�أما املرحلة الثانية فت�ضمنت تقومي مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات مبا يف ذلك الن�شاط
البحثي يف اململكة ،ومقارنة النماذج الدولية الرائدة من املعاهد والوكاالت البحثية مبثيالتها الوطنية
و�أخري ًا ،تعريف الر�ؤية والر�سالة والأهداف والأولويات التقنية اخلا�صة بهذا القطاع .واقرتاح خطة
تنفيذية و�إطار لإدارة �إ�سرتاتيجية تقنية البناء والت�شييد.
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ملخ�ص تنفيذي
ولتحقيق الأهداف اال�سرتاجتية واحتياجات اململكة فقد ت�ضمنت
اال�سرتاجتية املجاالت ذات الأولوية التي تتطلب البحث والتطوير واالبتكار
التقني والتي ينبغي �أخذها باالعتبار ومنها :
 .1ال�سالمة
 .2ال�صحة
 .3الطاقة
 .4البيئة
 .5التوجهات احلديثة
كما ينبغي اجراء البحوث والدرا�سات �ضمن هذه املجاالت من خالل
املحاور التقنية التالية:
 .1مواد البناء والت�شييد
�	.2أنظمة البناء والت�شييد
 .3ت�صميم البناء و�ضمان اجلودة
 .4جتميع البناء
وقد مت اقرتاح عدد من امل�شاريع البحثية والتطويرية ك�أولويات لل�سنوات
اخلم�س الأوىل ( 1434 -1429هـ):
■ ال�سالمة
 1النظم الإن�شائية املتينة واخلدمية (ت�صميم ًا ،بنا ًء و�صيانة)
 2الأنظمة واملواد املقاومة للحريق
 3الأنظمة واملواد الذكية والإلكرتوميكانيكية املتقدمة
■ ل�صحة
 .1عزل الرطوبة والتخميد
 .2العزل ال�صوتي
 .3املواد والنظم املتقدمة اخلا�صة باجلدران والأر�ضية
�	.4أنظمة الفتحات والنوافذ الذكية

■

.1
.2
.3

الطاقة
ال�شم�سية
العزل احلراري
اجتاه املباين (درا�سة حركة الظل وموقع املبنى من ال�شرق)

■ البيئة
 .1تر�شيد املياه
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�	.2إعادة تدوير�/إ�ستخدام نفايات البناء/الهدم
 .3تطوير املواد ال�صديقة للبيئة

■

.1
.2
.3
.4

التوجهات احلديثة
ً
الأنظمة الإن�شائية منخف�ضة الكلفة (ت�صميما ،بناء و�صيانة)
املواد املركبة الليفية (بوليمر ،بال�ستيك ،زجاج ،كربون �إلخ)...
املواد والنظم الذكية (�أ�سمنت ،البناء الطوبي �أو احلجري،
املواد املركبة)
مواد ونظم ال�سبائك وال�سرياميك املتقدمة

وقد مت ان�شاء برنامج وطني لتقنيات املواد املتقدمة ونظم البناء يف مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لت�سهيل تنفيذ هذه اخلطة اال�سرتاجتية
حيث �سيتوىل الربنامج اال�شراف على هذه اخلطة وتن�سيق و تقومي
مكوناتها على ال�صعيد الوطني.
كما �سيتم ت�أ�سي�س جلنة ا�ست�شارية من اجلهات ذات العالقة ،للإ�شراف
على تنفيذ هذه اخلطة تكون تابعة للجنة التقنيات اال�سرتاتيجية ،امل�س�ؤولة
عن جميع التقنيات اال�سرتاجتية.

املقدمة

اخللفية

وجه املر�سوم امللكي الكرمي ال�صادر عام
1986م مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية �إىل القيـام يف �أوىل مهام ت�أ�سي�سها
«بـاقرتاح ال�سيا�سة الوطنية لتطوير العلوم
والتقنية ،وو�ضع الإ�سرتاتيجية واخلطة
الالزمة لتنفيذهـا».

وبناء عليه ،بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة الإقت�صاد والتخطيط يف جهود وا�سعة النطاق 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 الإقت�صاد والتخطيط بر�سم اخلطة
الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ،وذلك مب�شاركة اجلهات ذات العالقة .وقد ر�سمت هذه
اخلطة اخلطوط العري�ضة للعلوم والتقنية واالبتكار يف اململكة ،وحددت وجهتها امل�ستقبلية ،دون
�أن تغفل عن دور املدينة واجلامعات والقطاع احلكومي وال�صناعي واملجتمع يف هذا ال�سياق.
وت�شمل اخلطة ،املبينة يف ال�شكل (:)1
 .1التقنيات الإ�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
�	.7أنظمة العلوم والتقنية واالبتكار
 .8الهياكل امل�ؤ�س�سية للعلوم والتقنية واالبتكار
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املقدمة
ال�شكل( :)1برامج العلوم والتقنية

الوزارات والهيئات
احلكومية

املوارد ا
العلمية لب�شرية
و
التقنية
م� تنو
ي
ع
صاد وت
ر الدعم عزيز
ا
ملايل

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

ال
علوم
وا والت
ملجتمع قنية

التقنيات
الإ�سرتاتيجية
وطني
نقل وت لتقنيات واملتقدمة
ث وتطوير ا
ح
درات الب طوير
ق والت
املجتمع
العلمي تقني
ال
القطاع اخلا�ص
العلوم تكار
ظمة االب
�أن ية و
املراكز البحثية
تقن
وال
املتخ�ص�صة والتعليمية

اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية
واالبتكار

وفيما يتعلق «بالتقنيات الإ�سرتاتيجية واملتقدمة» ،ف�إن املدينة م�س�ؤولة
عن تطوير خطط �إ�سرتاجتية وطنية لأحد ع�شر تقنية بالإ�ضافة
�إىل تقنية البناء والت�شييد ،متتد على مدى ع�شرين عام ًا (مق�سمة
�إىل خطط تنفيذية لكل خم�س �سنوات) كما قامت املدينة بت�سهيل
عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي لكل من املجاالت التطبيقية التي
ت�ستند �إىل التقنيات الإ�سرتاتيجية والتي مت�س خمتلف جوانب
احلياة الإن�سانية.
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و�إلتزام ًا منها بهذه امل�س�ؤولية ،قامت املدينة بالتعاون مع اجلهات ذات
العالقة بو�ضع �إ�سرتاتيجية تقنية البناء والت�شييد يف اململكة .ومتثل هذه
الوثيقة نتاج هذه املبادرة الإ�سرتاتيجية التخطيطية التي �ساهمت بو�ضعها
		
جميع اجلهات ذات العالقة بهذا القطاع.

املقدمة

النطاق

لهذا الربنامج نطاق وطني ،فهو ميثل خطة البحث واالبتكار اخلا�صة بنقل وتطوير وتوطني تقنيات
البناء والت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية .وتُ�شرك هذه اخلطة اجلامعات وال�صناعة واجلهات
احلكومية واملعاهد البحثية وغريها من اجلهات ذات العالقة بهذا القطاع.
تر�سم هذه اخلطة ر�ؤية ور�سالة و�أهداف الربنامج ،كما حتدد اجلهات ذات العالقة به وم�ستخدميه،
حمددة الأولويات التقنية بالن�سبة للمملكة يف هذا القطاع .ومتتد هذه اخلطة على مدى  20عام ًا،
�إذ تنطوي على خم�س مراحل ت�شغيلية ،متا�شي ًا مع الإطار الزمني اخلا�ص باخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية.
وقد ت�ضمن تطوير اخلطة اخلطوات التالية:
■   حتديد اجلهات ذات العالقة بهذا القطاع وممثلي هذه اجلهات.
■   تقومي الو�ضع الراهن لتقنيات قطاع البناء والت�شييد يف اململكة .
■   تقومي حجم وقدرات �صناعة البناء والت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك الطلب
على املباين والقوة الب�شرية والتقنيات.
■   حتديد برامج البحث والتطوير ،و�أبرز املجاالت التقنية الالزمة لتلبية �إحتياجات اململكة يف
قطاع البناء والت�شييد ،وترتيبها ح�سب الأولوية.
■   درا�سة حجم وقدرة قطاع البناء والت�شييد العاملي.
■ درا�سة الن�شاط البحثي ،مبا يف ذلك �أداء اجلامعات واملعاهد البحثية ال�سعودية والبحوث
املن�شورة وبراءات الإخرتاع وتقومي م�ستوى املعاهد البحثية العاملية.
■   حتديد التقنيات والإجتاهات التقنية البارزة يف قطاع البناء والت�شييد.
■ ر�سم ر�ؤية ور�سالة للخطة اال�سرتاتيجية لتقنيات البناء والت�شييد ال�سعودي ،و�أهدافه اال�سرتاتيجية.
■   حتديد ال�شركاء الإقليميني والدوليني.
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي

قطاع البناء والت�شييد ال�سعودي:
الو�ضع الراهن

نظم البناء
�شهدت نظم البناء يف اململكة تطور ًا الفتاً
خالل العقود الأخرية ،حيث كانت املباين
تتميز قبل ا�ستثمار البرتول باجلدارن احلاملة
الطينية �أو احلجرية ،وب�أ�سقف العوار�ض
والألواح اخل�شبية .وقد �أ�ضفى �إ�ستخدام املواد
والأ�ساليب واملهارات املحلية طابع ًُا متميز ًا على
الت�شييد املعماري يف كل منطقة من مناطق
اململكة.

وقد �أدى اكت�شاف البرتول ،وتطوير و�إ�سترياد املواد والأ�ساليب اجلديدة� ،إىل توحيد ال�شكل واخل�صائ�ص
املعمارية للبناء يف اململكة .فعلى �سبيل املثال� ،إنت�شر �إ�ستخدام الهياكل اخلر�سانية امل�سلحة يف
املجمعات ال�سكنية وم�شاريع البنية التحتية ،يف حني طغى �إ�ستخدام نظم الهياكل الفوالذية يف املباين
ال�صناعية وامل�ستودعات وغري ذلك من املباين العامة �أو التجارية الأخرى.
وقد باتت اخلر�سانة امل�سلحة هي الأكرث �إ�ستخدام ًا يف العامل� ،إذ يتم ت�صنيع  10مليار مرت مكعب من
اخلر�سانة �سنوي ًا� ،أي ما يعادل �أكرث من مرت مكعب واحد لكل ن�سمة على وجه الأر�ض .وهناك عدة
�أنواع من النظم الإن�شائية امل�صنفة �ضمن الهياكل اخلر�سانية ،منها :اخلر�سانة امل�صبوبة يف املوقع،
واخلر�سانة م�سبقة ال�صب ،والنظم م�سبقة الإجهاد.
ولعل نظم اجلدران احلاملة هي �أقدم ا�شكال البناء ،ومنها �أنواع عديدة ،مثل اخلر�سانة امل�صبوبة
يف املوقع واخلر�سانة م�سبقة ال�صب ،ونظم البناء الطوبي امل�سلح ،ونظم البناء الطوبي غري امل�سلح،
والنظم املركبة� .أما املن�ش�آت القابلة للإنحناء و الإلتواء ونظم اجلمالون ،فكان يقت�صر ا�ستخدامها
على اجل�سور ،وقد باتت ت�ستخدم الآن لت�شييد ناطحات ال�سحاب واملن�ش�آت ذات البحر الطويل .وغالب ًا
ما ي�ستخدم الفوالذ يف هذه املن�ش�آت ،حيث ميكن ت�شكيله ب�أ�ساليب خمتلفة مثل الأنظمة م�سبقة
ال�صنع والأنظمة امل�صنعة باملوقع.
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي
ورغم ما �شهده هذا القطاع من تطور تقني ،مثل تقنيات البناء املقاومة للزالزل (املناليت املقاوم
للزالزل) ونظام بناء �سيبورك�س خفيف الوزن ،والقوالب اخلر�سانية العازلة� ،إال �أن تبني هذه التقنيات
ال زال حمدود ًا ،والزالت الأ�ساليب املعمارية تعتمد �إىل حد كبري على الطرق التقليدية التي ت�ستخدم
الهياكل اخلر�سانية امل�سلحة.
مواد البناء
ت�شهد �صناعة مواد البناء يف اململكة �إزدهار ًا ومنو ًا مطرد ًا� ،إذ تعتمد على �إ�ستخدام املوارد الطبيعية
الوفرية لت�صنيع مواد عالية اجلودة مثل الأ�سمنت واخلر�سانة والطوب وحديد الت�سليح وال�سرياميك،
ف�ض ًال عن املواد املركبة والزجاج .وقد جنحت هذه ال�صناعة من خالل طابعها التناف�سي والت�سعري
املحلي الفعال يف تقلي�ص �إعتماد اململكة على واردات مواد البناء ،مبا يف ذلك احلديد وغريه من
املواد اخلام ال�صلبة ،من � %26إىل  %21.1من �إجمايل الواردات خالل ال�سنوات الأخرية.
وت�شري الإح�صاءات ال�صناعية �إىل وجود  533م�صنع ًا لإنتاج مواد بناء يف اململكة عام  .2004ويبني
اجلدول التايل �أن �إجمايل �إ�ستثمارات هذه امل�صانع بلغ  22مليار ريال �سعودي ،كان معظمها يف قطاع
الأ�سمنت .ونظر ًا حلجم ر�ؤو�س الأموال التي يتطلبها هذا القطاع ،فقد ا�ضطلعت احلكومة الر�شيدة
متنام يف تطويره ،كما باتت �صادرات قطاع الأ�سمنت تولد عوائد كبرية .وتُ�شغل م�صانع مواد
بدور ٍ
البناء �أكرث من  42.000عامل ،معظمهم من امل�ستقدمني.
وقد ارتفع �إنتاج امل�صانع ال�سعودية من  22مليون طن من كلنكر الأ�سمنت و 24مليون طن من الأ�سمنت
عام 2003م � ،إىل �أكرث من  27مليون طن من كلنكر الأ�سمنت و 30مليون طن من الأ�سمنت عام
2007م ،حيث ارتفع �إنتاج كلنكر الأ�سمنت خالل �أربع �سنوات بن�سبة  ، %22فيما ارتفعت ن�سبة �إنتاج
الأ�سمنت بن�سبة  .%25كما �سجلت واردات الأ�سمنت ال�سعودية ارتفاع ًا من معدل  2.2مليون طن
عام 2006م �إىل  3.5مليون طن بنهاية 2007م �إال �أن واردات كلنكر الأ�سمنت تراجعت بن�سبة %51
عام 2007م .وتعد خر�سانة الأ�سمنت البورتالندي هو الأكرث �إنت�شار ًا بني مواد البناء امل�ستخدمة يف
اململكة ،وذلك لعدة �أ�سباب ،منها توفر جميع مكونات هذه املادة من الناحية املادية والإقت�صادية،
جدول( :)1ال�إ�ستثمارات في �صناعة مواد البناء.
الو�صف
بالط املوزاييك والأر�صفة
احلجارة والرخام والغرانيت
الأ�سمنت
منتجات وم�صنعات اجلب�س
�أعمدة و�ألواح الأ�سمنت م�سبق ال�صب
الألياف الزجاجية واجلدران احلجرية والزجاج
لبنات الأ�سمنت والرمل والطني واحلواجز
الإجمايل

عدد امل�صانع
59
90
9
12
67
63
233
533

حجم العمالة (عام ًال)
3350
7202
7666
1058
6860
5322
11103
42561

قيمة الإ�ستثمارات (مليون دوالر)
521.13
1106.51
14258.45
431.74
1417.62
1780.2
3069.73
22585.38
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وتنوعها وقابليتها للتكيف مع خمتلف الظروف املعمارية� .إال �أن �إ�ستخدام
الأ�سمنت ب�شكل مكثف �أ�سفر �أي�ض ًا عن حتديات عدة ،ال �سيما من حيث
ا�ستهالكه للطاقة وتك�سره ،وغري ذلك من التحديات املكلفة من حيث
الإ�صالح وتلف مادة البناء.
كما ُت�ستخدم اخلر�سانة لإنتاج الطوب والكتل احلجرية والبالط امل�ستخدم
للبناء الإن�شائي والال�إن�شائي ،يف حني ُي�ستخدم الطوب الطيني الأحمر
با�ستخدام الطني كمادة رئي�سية� .إن جودة الطوب الطيني الأحمر
و�صالبته وخ�صائ�صه العازلة للحرارة تعزز �إ�ستخدامه يف املن�ش�آت التي
تتطلب جدران ًا عازلة.
يتم ت�صنيع بالط ال�سرياميك و�ألواح الزجاج (ال�شائع �إ�ستخدامها
يف اململكة) با�ستخدام احلجر اجلريي وال�سيليكا والرمل والدولوميت
والفل�سبار املتوفر حملي ًا .كما ت�ستخدم اململكة الألومنيوم والفوالذ وغري
ذلك من ال�سبائك مواد ًا �إن�شائية �أو معمارية .كما ُي�ستخدم الفوالذ
على �شكل ق�ضبان ملفوفة حار ًة �أو باردة ومغلفنة وعلى �شكل �أنابيب
وموا�سري ،فيما يكرث �إ�ستخدام الألومنيوم على �شكل �ألواح و�إطارات.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �شركة حديد ال�سعودية ،وهي املن ِتج ال�سعودي
املحلي الوحيد ،تنتج حوايل  4ماليني طن من الفوالذ ال�صلب �سنوي ًا.
ومن املواد اجلديدة ن�سبي ًا تلك التي تت�ضمن منتجات برتوكيميائية ،مثل
�أنابيب ولوحات و�أبواب ونوافذ بويل كلوريد الفينيل ،والقواطع وامل�آخذ
البال�ستيكية ،ف�ض ًال عن عدد من املواد العازلة ،مثل ال�صوف ال�صخري
و�ألواح البويل �إثيلني والبويل �ستريين امل�صنعة من مواد خام حملية يف
عمليات �صناعية تعد ب�سيطة �إىل حد ما.
وقد باتت املواد البوليمرية املعززة بالألياف ذات �أهمية متنامية يف جمال
الهند�سة الإن�شائية ملا تت�سم به من خ�صائ�ص هند�سية راقية ،مثل ن�سبة
ال�صالبة �إىل الوزن ،ومقاومتها لل�صد�أ ومتانتها .وتتوفر هذه املواد بعدة
�أ�شكال وهي :الق�ضبان ،وال�صفائح املرنة وال�صلبة (املعاجلة �سابق ًا)
وميكن ت�صنيفها ح�سب نوع املادة امل�ستخدمة للتعزيز �إىل الفئات التالية:
البوليمرات املعززة ب�ألياف الأراميد ،والبوليمرات املعززة ب�ألياف الزجاج،
والبوليمرات املعززة بالألياف الكربونية .ويعد ال�صنف الأخري هو الأكرث
�إ�ستخدام ًا يف قطاع البناء ملا يتميز عن غريه بخ�صائ�ص فريدة� .إال �أن
�إ�ستخدام املواد البوليمرية املعززة بالألياف ال يزال حمدود ًا بتطبيقات
معينة يف اململكة ،ال�سيما تدعيم وترميم اجل�سور اخلر�سانية وغري ذلك
من املكونات الإن�شائية ،وذلك نظر ًا حلداثة هذه املواد .ومن العوامل التي
حتد من �إ�ستخدام املواد البوليمرية املعززة بالألياف� ،إفتقار اململكة �إىل
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املهارات الب�شرية املتقدمة يف هذا املجال ،وجهل املهند�سني والبنائني بها،
ف�ض ًال عن كلفتها التي تفوق البدائل الأخرى كالفوالذ.
يعاين قطاع البناء والت�شييد عموم ًا ،ال �سيما قطاع مواد الإن�شاء ،من
الإفتقار للمعرفة املتقدمة ،وعدم الإحاطة ب�أحدث التطورات يف هذا
املجال ،والإتكال على عمليات �صناعية مفرطة يف �إ�ستهالكها للطاقة،
و�ضعف الإهتمام بالبحث ،وعدم الإكرتاث بتعزيز خ�صائ�ص املواد ملواءمة
معايري الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة .فمن التقنيات ما
هو مكلف من حيث ال�صيانة ،ومنها ما يتطلب نظم �إنتاج �شبه �آلية ويدوية
تتطلب قوة ب�شرية م�ؤهلة �أو �شبه م�ؤهلة ذات مهارات حمددة .
حجم قطاع البناء
ت�شهد اململكة العربية ال�سعودية 27( ،مليون ن�سمة) ،منو ًا �سكاني ًا بلغ ن�سبة
 .%2.9كما �أن  %70من �أبناء ال�شعب ال�سعودي مل يبلغ بعد �سن الثالثني.
هذه اخل�صائ�ص الدميوغرافية ولدت طلب ًا مطرد ًا على املباين الإ�سكانية
والتجارية.
ومن �أبرز التحديات التي تواجه احلكومة ال�سعودية يف الوقت الراهن هذا
الطلب املتنامي على الإ�سكان .ففي اخلطة اخلم�سية ال�سابعة (-2000
 2004م) ،جتاوز عدد الوحدات ال�سكنية امل�ستكملة �أو التي هي قيد
الإن�شاء  300,000وحدة �إ�سكان ،قام القطاع اخلا�ص بتمويل وتنفيذ
 240,000وحدة منها ،بينما توىل �صندوق التنمية العقارية املتبقي منها.
كما �أ�صدرت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية حوايل  150,000ت�صريح
بناء وحدات �إ�سكانية خا�صة و�إ�ستثمارية� .إال �أن �صندوق التنمية العقارية
�أخفق يف تلبية �إجمايل  270,000طلب بنهاية عام 2004م ،كان الق�سط
الأكرب منها يف مكة املكرمة ،تليها كل من الريا�ض وع�سري .وقد جتاوز
الطلب الرتاكمي بني 2005م و2009م على الوحدات الإ�سكانية املليون
طلب .ومن املتوقع خالل ال 15عام ًا القادمة �أن تبلغ حاجة اململكة من
الوحدات الإ�سكانية �ضعف ما هو متوفر يف الوقت الراهن.
وت�شري البيانات املتوفرة �إىل زيادة الإنفاق على بناء الوحدات ال�سكنية
بن�سبة حوايل  ، % 5من  78مليار ريال �سعودي يف 2006م �إىل  82مليار يف
2007م ،كما تتوقع �إحتمال ارتفاعه �إىل  112.125مليار بحلول 2016م.
كذلك ازداد حجم الإنفاق على ت�شييد وحدات غري �إ�سكانية بن�سبة  %8من
 42مليار ريال يف 2006م �إىل حوايل  46مليار يف 2007م ،وذلك �إثر تركيز
احلكومة ال�سعودية على تعزيز فر�ص الإ�ستثمار الأجنبي ،وقرارها �إلغاء
قاعدة احلد الأدنى من ر�أ�س مال الإ�ستثمار للم�ستثمرين الأجانب .ومن

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
املتوقع �أن يرتفع الإنفاق على البناء غري الإ�سكاين لي�صل �إىل  73مليار
دوالر يف 2016م� .أما الإنفاق اخلا�ص بالبنية التحتية ،والذي ارتفع من
 82.5مليار ريال يف 2006م �إىل  90مليار ريال يف 2007م ،فمن املتوقع
�أن ي�صل �إىل  171مليار ريال بحلول 2016م  ،بدعم املبادرات احلكومية
للخ�صخ�صة.

تواجه قطاع البناء والت�شييد يف اململكة عدة حتديات رغم هذا النمو
الالفت يف الطلب ،ال �سيما غياب املعايري واملوا�صفات ومواد ومعدات
البناء املتقدمة ،والإفتقار �إىل النظم املالية امل�ساندة ،وندرة املتخ�ص�صني
ال�سعوديني والعمال امل�ؤهلني و�شبه امل�ؤهلني ،ف�ض ًال عن الإفتقار عموم ًا
للحوافز على �إ�ستخدام �أحدث التقنيات ومواد البناء غري التقليدية.

جدول(  : )2تنامي الطلب على الوحدات ال�سكنية ح�سب المناطق
املنطقة
الريا�ض
مكة املكرمة
املدينة املنورة
الق�صيم
املنطقة ال�شرقية
ع�سري
تبوك
حائل
احلدود ال�شمالية
جيزان
جنران
الباحه
اجلوف
الإجمايل

ن�سبة الطلبات غري املحققة ()%

الطلبات غري املحققة (�ألف)

18.2
18.4
33.9
32.4
16.4
47.8
40.7
51.4
48.5
46.2
47.1
33.3
41.7

40
44
20
12
27
32
12
19
8
30
8
8
10
270
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�شركات البناء والت�شييد
�صوحبت هذه الزيادة يف الإنفاق على الت�شييد بزيادة يف عدد املقاولني
امل�سجلني من  3,690يف 2002م �إىل �إجمايل بلغ  9,448يف 2007م�،أي
ما ميثل  %27.7من �إجمايل ال�شركات امل�سجلة يف اململكة يف هذا العام.
وي�ستقر معظم املقاولني امل�صنفني يف الريا�ض ( )%54.5ويف املنطقة
ال�شرقية ( )%16ويف منطقة مكة املكرمة ( %13من �إجمايل املقاولني
امل�سجلني يف اململكة) .ويبني ال�شكل البياين التايل ال�شكل ( )2توزيع
�شركات املقاوالت ح�سب املنطقة� .إن عدد �شركات املقاوالت الكبرية
حمدود باملقارنة مع عدد ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة ،فثمة
 216مقاو ًال كبري ًا م�صنف من الدرجة ( )1موزعون يف �أربعة مناطق ،يف
حني بلغ عدد املقاولني امل�صنفني من الدرجة ( )4و(� )5إجمايل ،7,964
�أي ما ي�ساوي  %84من عدد املقاولني العاملني يف قطاع البناء والت�شييد.
ومن �أهم العوامل التي تعيق م�ستوى �أداء و�إنتاجية معظم �شركات املقاوالت
ال�صغرية واملتو�سطة ،الإفتقار �إىل املوارد املالية والطابع البريوقراطي
املعقد الذي تت�سم به نظم التمويل .فهذه ال�شركات التي متثل خماطرة
�إ�ستثمارية �أكرب من ال�شركات الكبرية ،جتد �صعوبة بالغة يف احل�صول على
متويل امل�صارف التجارية .من هنا ف�إن تطوير النظام املايل ،من خالل
تبني معايري حمددة للتقومي واعتماد نظام الرتخي�ص الإجباري جلميع

املقاولني وفق معايري مو�ضوعية للأداء ،من �ش�أنه تعزيز م�ستقبل هذا
القطاع.
ورغم ما �شهدته البنية التحتية الوطنية من تطور� ،إال �أن النمو غري
امل�سبوق الذي �شهده قطاع البناء يف الأونة الأخرية �أثار حتديات �أعادت
�إىل الأذهان جتربة اململكة يف حقبة ال�سبعينات والثمانينات ،حني مرت
البالد بفرتات طفرة �إقت�صادية مماثلة .وميكن �إيجاز هذه التحديات على
النحو التايل:
.1
.2
.3
.4
.5

�ضعف قدرات و�إمكانيات املقاولني املحليني.
ندرة القوة الب�شرية وتكلفتها املطردة.
نق�ص مواد البناء والت�شييد والت�ضخم الناجم عن هذا النق�ص يف
�أ�سعار املواد.
بطء وترية عملية البناء.
وارتفاع كلفة البناء.
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م�ستوى اململكة الراهن يف البحث العلمي

قام معهد �ستانفورد الدويل للأبحاث م�ؤخر ًا (2007م) بتقومي م�ستوى
اململكة الراهن يف العلوم والتقنية ،وذلك من خالل حتليل ن�شاط الن�شر
و�إجراء مقابالت مع اجلهات املخت�صة والقيام بدرا�سات ببليومرتية .ورغم
�أن املعهد مل يجر تقومي ًا خا�ص ًا بقطاع تقنية البناء والت�شييد� ،إال �أن درا�سة
الأداء العلمي ال�سعودي ب�صفة عامة عززت هذه املبادرة التخطيطية.
تعد البحوث العلمية املن�شورة م�ؤ�شر ًا هام ًا لقيا�س النتاج العلمي .ويعترب
عدد املقاالت املن�شورة يف املجاالت العلمية املحكمة م�ؤ�شر ًا عام ًا على
املعرفة اجلديدة التي يتم توليدها .كما ي�ستخدم عدد مرات الإ�ست�شهاد
باملقاالت العلمية للإ�ستدالل على �أثر هذه املقاالت� .أما عدد براءات
الإخرتاع ف ُي�ستخدم م�ؤ�شر ًا على التقنيات اجلديدة التي يتم تطويرها.
كان �إنتاج اململكة العلمي والهند�سي (الذي نقي�سه هنا بعدد البحوث
املن�شورة) ثابت ًا �إىل حد ما على مدى العقدين ال�سابقني .ورغم �أن اململكة
تفوقت على العديد من دول منطقة ال�شرق الأو�سط يف هذا املجال� ،إال �أن
دو ًال مثل م�صر و�إ�سرائيل وتركيا تقدمت عليها .وحفي بنا هنا �أن جنري
مقارنة برتكيا ،التي كان نتاجها العلمي قريب ًا من نتاج اململكة عام 1988م،
�إال �أن الهوة بينهما باتت تت�سع باندماج تركيا يف الإحتاد الأوروبي .ويعود
التقدم الذي حققته تركيا �إىل ال�سيا�سات احلكومية املت�سقة التي حر�صت
على تعزيز ن�سبة البحث والتطوير من الناجت املحلي الإجمايل من %0.32
عام 1990م �إىل  %0.67يف 2002م .وتتقدم اململكة بعدد بحوثها املن�شورة
على الأردن ،والكويت ،ولبنان ،واملغرب ،واجلزائر ،وعمان ،و�سورية
والإمارات العربية املتحدة .ويتعاون العلماء واملهند�سون املنت�سبون �إىل
م�ؤ�س�سات �سعودية ب�شكل متزايد مع زمالئهم يف الدول الأخرى .وبحلول
2006م كانت  %50من املقاالت املن�شورة نتاج جهد دويل م�شرتك .وكان
معظم تعاون العلماء واملهند�سني املنت�سبني �إىل م�ؤ�س�سات �سعودية مع
زمالء يف الواليات املتحدة ،وم�صر ،واململكة املتحدة .ويقت�صر ن�شاط
الن�شر يف العلوم والهند�سة على عدد حمدود من امل�ؤ�س�سات ال�سعودية.
تعد براءات الإخرتاع مقيا�س ًا للإنتاج الإبتكاري لدى دولة �أو م�ؤ�س�سة بحثية
ما ،حيث تقي�س حجم التقنية اجلديدة املبتكرة ،بد ًال من حجم املعرفة
اجلديدة التي يتم توليدها .وقد قام معهد �ستانفورد الدويل للأبحاث
بدرا�سة براءات الإخرتاع يف قاعدة بيانات املكتب الأمريكي لرباءات
الإخرتاع والعالمات التجارية لدرا�سة هذا امل�ؤ�شر يف ن�شاط البحث .ورغم
كونه ال يح�صي جميع طلبات احل�صول على براءات الإخرتاع املقدمة
يف جميع مكاتب براءات الإخرتاع� ،إال �أنه يعد م�ؤ�شر ًا جيد ًا لقيا�س عدد

الإخرتاعات الالفتة ،لأن معظمها يتم ت�سجيلها يف مكتب براءات الإخرتاع
الأمريكي.
وت�شري بيانات قاعدة بيانات مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي بني 1976م
و2006م �إىل تفوق اململكة العربية ال�سعودية بعدد براءات الإخرتاع على
العديد من دول املنطقة ( 374براءة �إخرتاع) ،رغم تقدم الهند ()3867
و�سنغافورة ( 4985براءة �إخرتاع) عليها .ومن الالفت �أن تتقدم اململكة
على تركيا بعدد براءات الإخرتاع امل�سجلة ،رغم تنامي ن�شاط الن�شر
البحثي الكبري يف تركيا� .إال �أن البيانات �أظهرت �أن عدد ًا حمدود ًا فقط
من امل�ؤ�س�سات ال�سعودية هي ذات عالقة بن�شاط براءات الإخرتاع لدى
اململكة� ،إذ يعود الف�ضل يف  %90من براءات الإخرتاع ال�سعودية امل�سجلة يف
مكتب براءات الإخرتاع الأمريكي �إىل ثالت منظمات �سعودية فقط وهي
�سابك ،و�أرامكو وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .ولعل يف ذلك داللة
على قلة امل�ؤ�س�سات ال�سعودية التي تقوم يف الوقت الراهن بابتكار تقنيات
جديدة.
ميكن القول �إن عدد ًا �صغري ًا جد ًا من م�ؤ�س�سات اململكة ت�ضطلع مبعظم
ن�شاط البحث ال�سعودي ،و�إن عدد ًا �أقل من ذلك م�س�ؤول عن براءات
الإخرتاع التي ح�صدتها اململكة .ذلك �أن البحث التطبيقي والتطوير
التقني مل يحظ بقدر كبري من الإهتمام يف اململكة .ورغم النمو امل�ستمر يف
الأ�سواق والأرباح� ،إال �أن قلة من ال�شركات ال�سعودية هي التي جتري ن�شاط ًا
بحثي ًا وابتكاري ًا .كما ت�شري الدرا�سة �إىل �ضعف التعاون بني امل�ؤ�س�سات
البحثية يف اململكة ،و�ضعف روابط اجلامعة-ال�صناعة-احلكومة .ويف
اخلتام ميكن القول �إن الدالئل ت�شري جميعها �إىل �أن لدى اململكة العربية
ال�سعودية قدرات و�إمكانيات كامنة يف العلوم والتقنية ،مل ت�ستغل �أو تطور
كما يجب �إىل الآن.

�أبرز اجلهات القائمة بن�شاط الن�شر
ال�صناعة
يت�ضمن قطاع البناء والت�شييد ال�سعودي �شركات متخ�ص�صة يف ت�صنيع
ومعاجلة مواد البناء ،و�شركات البناء واملقاوالت .وتتخذ العديد من
�شركات الت�صنيع مناطق �صناعية خا�صة بت�صنيع و�إنتاج مواد ال�سوق
ال�سعودي مقر ًا لها ،وقد ا�ستفادت هذه ال�شركات عموم ًا من احلماية
احلكومية من الواردات ،ومن وفرة العمالة الأجنبية غري املكلفة� .إال �أن
هذه املزايا باتت تتال�شي لعدة عوامل ،منها �إن�ضمام اململكة �إىل منظمة
التجارة العاملية ،و�سيا�سات ال�سعودة والقيود الناجمة عن قوانني الهجرة
والإقامة يف اململكة .لذا بات على �شركات الت�صنيع خو�ض م�ضمار املناف�سة
من خالل االبتكار وتوليد القيمة امل�ضافة بالتقنيات اجلديدة .وال�شك
يف �أن هذه ال�شركات �ست�ستفيد من البحوث اخلا�صة باملواد ،ال�سيما
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فيما يتعلق بطرق معاجلتها ،واملواد املتقدمة وطرائق الإنتاج وتقنيات
ما قبل الت�صنيع.
اجلامعات واملعاهد البحثية ال�سعودية
ال يخفى الدور املحوري الذي تقوم به اجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية
ال�سعودية يف تعليم فروع الهند�سة والهند�سة املعمارية ،ويف �إجراء البحث
اخلا�ص بقطاع البناء والت�شييد .وت�سلط الفقرة التالية ال�ضوء على �أبرز
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية ال�سعودية:
اجلامعات
جامعة امللك �سعود يف الريا�ض هي �أكرب جامعات اململكة ،والرائدة بني
نظرياتها من حيث الأبحاث التي تقوم بن�شرها .وهي تتميز مب�ستوى
كليات الهند�سة والعمارة لديها� .أما جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
يف الظهران ،فقد متيزت مب�ستواها الرفيع ال�سيما يف الفروع اخلا�صة
بقطاع البناء ،وهي تلي جامعة امللك �سعود من حيث ن�شاط البحث،
ال�سيما و�أن لديها معهد ًا بحثي ًا يجري البحث التطبيقي يف جماالت النظم
الإدارية والإقت�صادية والهند�سة والبيئة واملعادن .كما تُعترب جامعة
امللك عبد العزيز يف جدة من اجلامعات الرئي�سية بكليات الهند�سة
املعمارية والهند�سة والعلوم والتقنية البيئية� .إ�ضافة �إىل هذه اجلامعات،
واجلامعات ال�سعودية الأخرى (جامعة امللك في�صل يف الدمام ،وجامعة �أم
القرى ،وجامعة الق�صيم ،وجامعة طيبة يف املدينة) فقد �أن�شئت جامعات
جديدة و�أبرزها جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية� ،إ�ضافة �إىل عدد من
اجلامعات يف الطائف ،وجازان ،وحائل واجلوف .كما �أن ثمة م�ؤ�س�سات
خا�صة م�ستقلة ال تتوخى الربح توفر التعليم اجلامعي يف اململكة.
تعد اجلامعات ال�سعودية رائدة على ال�صعيد الإقليمي� ،إال �أنها ال ترتقي
�إىل م�ستوى اجلامعات العاملية املرموقة من حيث الأداء البحثي ،وذلك
قيا�س ًا مب�ؤ�شري ن�شاط الن�شر وبراءات الإخرتاع ،بل و�أي�ض ًا با�ستخدام
مقايي�س مركبة مثل ترتيب �شانغهاي .ومن �أبرز العوامل التي ر�صدتها
هذه الدرا�سة لفهم هذا الق�صور :الإفتقار �إىل احلافز الفعال على �إجراء
البحث ،وتدين �أعداد طلبة �شهادة الدكتوراه والدرا�سات العليا ،و�ضغط
العمل الكبري الواقع على �أ�ساتذة اجلامعات ،و�ضعف توا�صل وتفاعل
القطاع الأكادميي مع ال�صناعة.
املعاهد البحثية
يف اململكة �أربعة مراكز ومعاهد بحثية متخ�ص�صة يف تقنية البناء والت�شييد،
من �أبرزها الإدارة العامة ملختربات البناء لدى وزارة ال�ش�ؤون البلدية
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والقروية التي تت�ضمن عدة خمتربات متخ�ص�صة مبختلف جماالت البناء،
مثل الرتبة واخلر�سانة والأ�سمنت وال�سرياميك واملواد املقاومة للحرائق
وغريها .ويهتم املركز باختبار املواد وخ�صائ�صها.
كما يجري �أع�ضاء هيئة تدري�س كلية الهند�سة يف جامعة امللك �سعود
الأبحاث التطبيقية والنظرية يف مركز الأبحاث ،الذي يقدم الدعم املايل
والفني والإداري للباحثني .وقد مت م�ؤخر ًا ت�أ�سي�س مركز متيز بحثي يف
املواد الهند�سية �ضمن كلية الهند�سة ،وذلك بهدف دعم بحوث وتطوير
املواد املبتكرة الواعدة على املدى الطويل والق�صري.
هذا ويجري مركز البحوث الهند�سية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
بحوث ًا تطبيقية وتعاقدية عالية امل�ستوى ،ف�ض ًال عن تقدميه خدمات
�إ�ست�شارية متميزة لل�صناعة يف جمال مواد البناء ،ونظم الطاقة ،وال�صد�أ
وتقنيات البناء واملجاالت الهند�سية الأخرى.
كما جتري مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأبحاث وتقدم منح ًا
للباحثني اجلامعيني ،ب�صفتها الوكالة الوطنية اخلا�صة بالعلوم والتقنية.
وتت�ضمن املدينة عدد ًا من املعاهد البحثية الوطنية التي تديرها والتي
جتري �أبحاث ًا ذات ال�صلة مبواد البناء ،مبا يف ذلك معهد بحوث البرتول
واملواد البرتوكيميائية ،ومعهد بحوث الطاقة ،واملركز الوطني لبحوث
البيئة واملوارد الطبيعية ،ومعهد بحوث الطاقة الذرية ،ومعهد بحوث
الف�ضاء .كما تقوم املدينة بتمويل البحوث اجلامعية اخلا�صة بخ�صائ�ص
مواد البناء ،ونظم البناء والت�شييد ،وحتليل تكاليف ال�صيانة وغريها من
جماالت البناء واملواد.
ويف 2007م � ،أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز �آل �سعود موافقته ال�سامية على �إن�شاء ثالثة مراكز رئي�سية لتقنية
النانو يف جامعة امللك �سعود ،وجامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن .كما قامت املدينة بت�أ�سي�س مركز وطني لأبحاث تقنية
النانو ،من املقرر �أن يهتم بعدد من املجاالت البحثية منها تطوير مواد
البناء والكربون الأ�سمنتي .من جهتها قامت كلية الهند�سة يف جامعة امللك
عبد العزيز بت�أ�سي�س مركز �إ�ست�شاري لإقامة عالقات مع القطاع اخلا�ص،
ال�سيما يف �صناعة البناء والت�شييد.

�أبرز الإحتياجات الوطنية

حددت اجلهات ذات العالقة ب�إ�سرتاتيجية تقنية البناء والت�شييد �أبرز
الإحتياجات الوطنية امللحة يف اململكة العربية ال�سعودية:
■ تعزيز ت�صاميم البناء ،والت�شييد ،وتكاليف الت�شغيل وال�صيانة
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■
■
■
■
■
■
■

حت�سني وتطوير مواد بناء حملية منخف�ضة التكلفة ومتينة ،با�ستخدام
املواد املحلية اخلام ونفاياتها.
تطوير وحت�سني �أنظمة بناء جديدة حمدودة الكلفة
تطوير مبان �آمنة وم�ستدمية
احلفاظ على البيئة وتعزيز م�ستوى احلياة
تطوير القدرات الوطنية والبنية التحتية وال�سعي لن�شر املعرفة التقنية
والعلمية
تعزيز الو�ضع الراهن للبحث والتطوير
الإرتقاء مب�ستوى املوارد الب�شرية الالزمة لتحقيق الأهداف املحددة من
خالل �سيا�سات وبرامج تدريبية وا�ضحة ،رامية �إىل ت�شكيل اخلربات
الوطنية يف التخ�ص�صات التي تخدم املجاالت ذات الأولوية.

دور اجلهات ذات العالقة

�سبقت الإ�شارة �إىل �أهمية قطاع البناء والت�شييد يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ما يتطلب تطويره نهج ًا تعددي التخ�ص�صات ي�شرك اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف �أبحاث مواد البناء والهند�سة والهند�سة املعمارية وطيف
وا�سع من املجاالت الأخرى .كما تتطلب هذه الر�ؤية جهد ًا تنظيمي ًا مت�سق ًا،
واحلر�ص على تطبيق املوا�صفات واملقايي�س على ال�صعيدين املحلي
والوطني� .إن طموح اململكة للتحول ملجتمع قائم على املعرفة ،و�أهمية هذا
القطاع بالن�سبة للإقت�صاد الوطني ال�سعودي ،ميليان تن�سيق جهود جميع
اجلهات ذات العالقة ب�أ�سلوب منتظم.
تت�ضمن اجلهات ذات العالقة بتقنية البناء والت�شييد ال�سعودي :املدينة،
واجلامعات ال�سعودية ،وغري ذلك من املعاهد امل�ستقلة �أو املتخ�ص�صة،
والوزارات ،وجهات حكومية �أخرى ،و�شركات خا�صة .ويبني اجلدول التايل
دور هذه اجلهات يف الربنامج:

حتليل النماذج الإقليمية والدولية من املعاهد
واجلامعات البحثية

ال بد للمملكة العربية ال�سعودية ،لتحقيق ما تطمح �إليه من متيز يف بحث
و�إبتكار تقنيات البناء والت�شييد ،من التعاون مع املعاهد واجلامعات
البحثية الإقليمية والدولية .ويتناول الق�سم التايل من الدرا�سة الإجتاهات
العامة املتبعة لدى املراكز واجلامعات الرائدة.
اجلامعات الإقليمية والدولية
هناك  254جامعة يف  15دولة من دول املنطقة ،وما يناهز ال 4,000
جامعة يف العامل .وتدر�س معظم هذه اجلامعات بل وجتري البحوث يف
العلوم ذات ال�صلة بالبناء والت�شييد .وميكن ح�صر �أهم الأق�سام ذات

ال�صلة مبجال البناء والت�شييد:
■ العمارة
■ الهند�سة الإن�شائية
■ الهند�سة املدنية
■ الهند�سة امليكانيكية
■ الهند�سة الكهربائية
■ الهند�سة البيئية
■ هند�سة املواد
■ الهند�سة الكيميائية
■ هند�سة و�إدارة البناء والت�شييد
■ هند�سة احلرائق
■ الهند�سة ال�صناعية
وجتري اجلامعات العاملية طيف ًا متنوع ًا من البحث االبتكاري يف التطوير
والبناء امل�ستدمي .ذلك �أن الوعي العاملي بالتغريات املناخية ،وب�أهمية
التطوير امل�ستدمي ،وبكفاءة نظم الطاقة ،وباملجتمعات الذكية وغري ذلك
من الق�ضايا ذات ال�صلة ،بات يوجه البحث وي�شكل التعليم يف جماالت
البناء والت�شييد.
املعاهد البحثية الإقليمية والدولية
على ال�صعيد الدويل ،يوجد �أكرث من  400مركز ومعهد بحثي لتقنية البناء
مدعوم من قبل القطاع احلكومي �أو اخلا�ص� .أما على �صعيد املنطقة،
فهناك  7معاهد بحثية لتقنية البناء تدعمها حكومات كل من اململكة،
والأردن ،والكويت ،وم�صر ،وال�سودان  .وجتري معظم هذه امل�ؤ�س�سات
بحوث ًا �إ�سرتاتيجية طويلة الأجل ،ف�ضال عن البحوث التطبيقية التي
ت�ستهدف جمال مواد البناء والإن�شاء والنظم والأداء .ومن �أوجه الن�شاط
البحثي الذي ت�ضطلع به هذه املعاهد:
مواد وتقنية البناء
هنا يهتم البحث يف املقام الأول باملجاالت التالية:
■ �إ�ستخدام النفايات وغريها من املواد الثانوية الناجتة يف مواد البناء
■ تعزيز الأ�سمنت
■ خ�صائ�ص اخلر�سانة واخلر�سانة املعززة بالألياف

■  �صناعة البناء والزجاج واخل�شب والبال�ستيك وال�سرياميك
واملواد اجلديدة املبتكرة
■  حتليل وتطوير مواد ومكونات جديدة
■ املواد البوليمرية والبيتومني للطالء ومنع ت�سرب املياه
■ متانة مواد ومكونات البناء
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■
■
■
■
■

�صد�أ الفوالذ يف اخلر�سانة
الرتميم وال�صيانة
البنية الدقيقة وخ�صائ�ص مواد البناء
حلول التحديات اخلا�صة بتطبيقات تقنيات ما قبل الت�صنيع
ت�صنيع �أعمال الت�شطيب يف املباين

■
■
■
■
■

تكييف املواد للإ�ستخدامات اخلا�صة يف املباين والبنى التحتية
املواد املتقدمة والنانوية
�إعادة ت�أهيل املن�ش�آت با�ستخدام املواد املركبة
�إ�ستخدام اخلر�سانة م�سبقة ال�صب يف املباين
�إ�ستخدام اخلر�سانة املعاجلة بالبخار

جدول( :)3دور الجهات المعنية
اجلهات املعنية

دورها

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

■
■
■
■
■
■

تخطيط ،تن�سيق و�إدارة اخلطة الإ�سرتاتيجية
�إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية وتطوير النماذج التجريبية
امل�شاركة يف امل�شاريع الوطنية و�إدارتها
تعزيز م�شاركة اجلامعات والقطاع ال�صناعي يف امل�شاريع الوطنية
توفري املرافق البحثية الوطنية و�إدارتها
تقدمي التو�صيات واخلدمات للحكومة ب�ش�أن العلوم والتقنية

اجلامعات

■
■
■
■
■
■

�إجراء البحوث التطبيقية ونقل التقنية وتطوير النماذج التجريبية
تدريب الطالب يف العلوم والهند�سة
�إ�ست�ضافة مراكز االبتكار التقني وامل�شاركة فيها
توليد املعرفة الأ�سا�سية والتطبيقية اجلديدة
امل�شاركة يف امل�شاريع امل�شرتكة
تقدمي اخلدمات والإ�ست�شارات التقنية للحكومة وال�صناعة

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

■ �إيجاد معرفة علمية تطبيقية جديدة
■ امل�شاركة يف امل�شاريع امل�شرتكة

الوزارة والهيئات احلكومية

■
■
■
■
■
■

ت�شغيل وتنفيذ التقنيات وامل�شاريع
تزويد متطلبات برنامج البحث والتطوير احلكومي باملدخالت
تقليل العوائق التنظيمية والإجرائية التي تعرت�ض ن�شاط االبتكار والبحث والتطوير
�أنظمة وقوانني توحيد املقايي�س
دعم ن�شاط البحث والتطوير يف اجلامعات والقطاع ال�صناعي
امل�شاركة يف التدريب العملي من خالل مراكز التدريب املتخ�ص�صة مثل مركز تدريب الهند�سة يف
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
مراقبة وتطبيق اللوائح والأنظمة املحدثة

■
■
■
■

تطوير وتتجري املنتجات والعمليات الناجمة عن الربنامج
�إبالغ الربنامج ب�إحتياجات ال�شركات
دعم امل�شاريع البحثية التعاونية وامل�شاركة فيها
دعم مراكز االبتكار التقني وامل�شاركة يف ن�شاطها

■
القطاع اخلا�ص
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الهند�سة الإن�شائية
يتناول البحث هنا يف املقام الأول
■ هند�سة الزالزل
■ ترميم و�إ�صالح املباين
■ تقومي املن�ش�آت القائمة
■ خ�صائ�ص ال�صالحية واملتانة الالزمة للمن�ش�آت الفوالذية واخلر�سانية
■ ميكانيكا اخلر�سانة واخلر�سانة امل�سلحة
■ �سلوك املن�ش�آت الفوالذية
■ تطوير الت�صاميم على النحو الأمثل
■ املن�ش�آت املركبة
■ النظم م�سبقة ال�صنع
■ العنا�صر ذات الوزن اخلفيف
■ البناء الطوبي �أو احلجري
■ العنا�صر م�سبقة الإجهاد
■ املن�ش�آت اخلا�صة بظروف احلمولة اخلا�صة (حمولة الريح ،الثلج،
درجة احلرارة ،الإهتزازات ،احلمولة الديناميكية وحمولة الأثر)
■ الإ�ستقرار الإن�شائي
■ التنفيذ احلا�سوبي
■ فعالية لوائح وكود البناء من حيث التكلفة
■ ال�ضرر الإن�شائي وميكانيكا الإنك�سار
■ تفاعالت �أ�س�س الإن�شاء والرتبة
■ املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة
■ منذجة املن�ش�آت
■ موثوقية و�سالمة املن�ش�آت
■ املن�ش�آت الذكية

■
■
■
■
■

تطوير و�سائل الإختبار
نظم ومكونات املباين
�إختبار الغالف اخلارجي للمبنى
نظم احلفاظ على الطاقة واملياه
التنمية امل�ستدامة بيئي ًا

هند�سة و�إدارة الت�شييد
من �أهم موا�ضيع البحث الفرعية هنا:
■ الت�صنيع والأمتتة والروبوتيات يف البناء
■ �أنطمة املعلومات احلا�سوبية
■ النظم اخلبرية
■ ال�شبكات الع�صبية يف البناء
■ �أ�ساليب الإدارة يف تخطيط وتنظيم الت�شييد والتحكم فيه
■ الإدارة يف ظل مبد�أ عدم اليقني
■ معدات وتنظيم موقع الت�شييد
■ تنظيم تكاليف دورة حياة معدات ونظم البناء
■ الت�صميم مب�ساعدة احلا�سوب لت�شييد البناء و�إدارة املوقع
■ التحكم مبعدالت الإنتاج
يعر�ض اجلدول التايل بع�ض املعاهد البحثية الرائدة يف العامل التي متثل
فر�ص ًا تعاونية واعدة:

�أداء البناء
يتناول البحث هنا يف املقام الأول:
■ التحليل الهيدروحراري وخ�صائ�ص املواد واملكونات واملباين
■ جودة الهواء وم�شاكل الرطوبة يف املباين
■ علم مناخ البناء والتحليل احلراري يف املباين واملناطق احل�ضرية
■ و�سائل ونظم التحكم احلرارية ال�سلبية
■ التهوية و�آثار احلرارة
■ �أداء العزل ال�صوتي للمكونات وامل�ساحات
■ �آثار ال�ضو�ضاء البيئية على املباين
■ ال�سالمة من احلرائق ،خدمات املباين ،املباين الذكية
■ و�ضع منهجية تطوير ومعايري خا�صة بالأداء العام للمباين
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الإجتاهات العاملية يف تقنيات البناء والت�شييد

ميثل قطاع البناء �أحد �أقدم و�أهم القطاعات الإقت�صادية يف العامل� .إال �أنه
بات يواجه بع�ض التحديات اجلديدة املتمثلة يف الطلب الإ�ستهالكي على
مباين ذكية وذات كلفة �صيانة متدنية� ،أقل كلفة و�أكرث قابلية للتكيف ،وذات
�أثر حمدود على البيئة .كما �أن ثمة حتديات تفر�ضها عوامل �إقت�صادية
و�إجتماعية وبيئية تتطلب تطوير التقنيات امل�ستخدمة يف هذا القطاع .فمن

الإعتبارات البيئية على �سبيل املثال التي دفعت بهذا القطاع �إىل تطوير
تقنيات جديدة ،احلاجة لرت�شيد �إ�ستهالك الطاقة ،واحلفاظ على املوارد
الطبيعية الأولية وخف�ض �إ�ستهالك املياه ومكافحة �آثار التغري املناخي
(ال�سيما �إنبعاث غازات الدفيئة)� .أما العوامل الإجتماعية الهامة يف هذا
ال�سياق ،فهي تنامي الطلب على الإ�سكان ،وتغري الرتكيب الأ�سري ،والطلب
املتغري على خمتلف املباين بتكلفة منخف�ضة والطلب خلف�ض املخاطر على

جدول ( :)4بع�ض المعاهد البحثية الرائدة في العالم
�إ�سم املنظمة
م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية National Science Foundation

الواليات املتحدة

م�ؤ�س�سة �أبحاث البناء Building Research Establishment

اململكة املتحدة

معهد �أبحاث البناء Building Research Institute

اليابان

م�ؤ�س�سة �أبحاث البناء الدمناركي Danish Building Research Institute

الدمنارك

مركز �أبحاث البناء ،جمعية العلوم امللكية

Building Research Center, Royal Scientific Society

الأردن

معهد �أبحاث البناء املركزي The Central Building Research Institute

الهند

معهد الأبحاث الوطني National Research Center

كندا

معهد الأبحاث املركز ملن�ش�آت البناء Central Research Institute for Building Structures

اململكة املتحدة

الأكادميية ال�صينية لأبحاث البناء China Academy for Building Research

ال�صني

مركز ال�صني لتطوير تقنية البناءChina Building Technology Development Centre

ال�صيz

املعاهد النم�ساوية لأبحاث البناء Austrian Institutes for Building research

النم�سا

املعهد الكوري لتقنية البناء Korean Institute for Construction Technology

كوريا

معهد �أبحاث البناء الوطني National Building Research Institute

جنوب �أفريقيا

�أكادميية البناء Academy of Building

املانيا

Green Building Research Center at the Univ. of California-Berkeley

الواليات املتحدة

مركز �أبحاث املباين اخل�ضراء يف جامعة كاليفورنيا
مركز تقنية البناء يف خمترب �أوك ريدج

Building Technology Center at Oak Ridge National Laboratory

الواليات املتحدة

Construction Research Center, the Univ. of Texas at Arlington

الواليات املتحدة

جمعية الأبحاث الأملانية )German Research Community (DFG

املانيا

مركز �أبحاث البناء والإ�سكان Housing and Building Research Center

م�صر

مركز �أبحاث البناء ،جامعة تك�سا�س يف �أرلينغتون
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ال�صحة وال�سالمة ،ودمج التقنيات اجلديدة يف ن�سيج وت�شييد املباين.
�أحدثت التوجهات العاملية تغري ًا يف خ�صائ�ص املباين ،حيث من املتوقع �أن
تكون مباين امل�ستقبل:
■ فعالةمنحيث�إ�ستهالكالطاقة:تر�شيد�إ�ستهالكالطاقة،توفريالتدفئة
والتربيد والكهرباء ،وخزن �أوحفظ الفائ�ض من الكهرباء يف ال�شبكة.
■ قابلة للتكيف :م�صممة بحيث تت�ضمن اجلدران املتحركة ،واحلجرات
القابلة للتحويل ،والنظم املرنة ،والإبتكارات التقنية امل�ستقبلية.
■ ذات كلفة �إقت�صادية ي�سرية :حمدودة الكلفة (مت ُلك املنزل بالكامل،
وتدين كلفة ال�صيانة ،ودورة احلياة و�إعادة البيع)
■ متينة :تعزز ال�سالمة واملقاومة للمخاطر الطبيعية (مبا يف ذلك
الرطوبة ،واحلرائق ،والكوارث) وخف�ض متطلبات ال�صيانة.
■ بيئية :ال ت�ضر بالبيئة الطبيعية ،وفعالة يف �إ�ستخدامها للموارد ،وحتقق
توازن ًا منا�سب ًا بني الطاقة واملتانة املتج�سدة.
■ �صحية ومريحة :غري �ضارة بعمال البناء و�سكان املبنى ،ينت�شر فيها
الهواء ال�صحي ب�شكل جيد ،توفر الراحة احلرارية واملرئية ،والإنارة
والتهوية الطبيعية ،واحلماية من احلرائق والرطوبة واملواد الكيميائية
وغاز الرادون والتلوث ال�ضو�ضائي.
■ ذكية� :أي �أنها ت�ستخدم جم�سات متقدمة وتقنيات التحكم والإت�صال
واملراقبة لتعزيز الكفاءة والراحة وتي�سري الكلفة والقابلية للتكيف
واملتانة والإن�سجام مع البيئة.
باتت ال�سيا�سات احلكومية تهتم ب�شكل متنام مبفهوم «املبنى امل�ستدمي» ،و
«املباين اخل�ضراء (ال�صديقة للبيئة) و «التطوير املحايد كربوني ًا» .فعلى
�سبيل املثال ،توجه قطاع الت�شييد م�ؤخر ًَا نحو التطوير «ال�صديق للبيئة»،
�إثر الدعوة التي �أطلقتها احلكومة الربيطانية لأن تكون جميع امل�ساكن
خالية من الكربون بحلول  .2016كما عكف الأملان على تطوير و�إ�ستخدام
م�صادر الطاقة املتجددة يف منازلهم ،مما حفز مطوري امل�ساكن على
املتاجرة بالفائ�ض من الطاقة من خالل مبادرة وطنية ملبادلة الطاقة.
وتعد هذه التوجهات م�ؤ�شر ًا على م�ستقبل تقنيات البناء عموم ًا ،ال �سيما
مفهوم املباين اخل�ضراء.
وقد يت�ضمن مفهوم املباين اخل�ضراء طرائق تعزيز كفاءة �إ�ستخدام املوارد
–الطاقة ،واملياه واملواد -مع حتجيم الآثار املرتتبة على �صحة الإن�سان
والبيئة ،وذلك من خالل تعزيز الت�صاميم والبناء والت�شغيل وال�صيانة
والإزالة (دورة حياة املبنى) .وينطوي عموم ًا هذا املفهوم على خم�سة
حماور :الت�صميم امل�ستدمي ،وت�أمني املياه وكفاءة �إ�ستهالكها ،والكفاءة
يف �إ�ستهالك الطاقة والطاقة املتجددة ،واملحافظة على املواد واملوارد،
وجودة البيئة الداخلية.

ويت�ضمن البحث والتطوير اخلا�ص بكفاءة �إ�ستخدام الطاقة والطاقة
املتجددة� ،أوجه الن�شاط الرئي�سية يف مبادرة تطوير املباين اخل�ضراء.
�أول مكونات املباين اخل�ضراء يظهر يف عملية الت�صميم ،حيث يت�ضمن
البحث يف هذا املجال الغالف اخلارجي للمبنى ،وتوجيهه ،واملواد،
والتدفئة ،والتهوية ،ونظم التكييف الهوائي ،ف�ض ًال عن �إ�ستخدام الذكاء
الإ�صطناعي لتقليل �إ�ستهالك املبنى من الطاقة.
من جهة �أخرى ،ميكن �إ�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح والطاقة احلرارية اجلوفية خلف�ض ن�سبة الكربون التي قد تبثها
هذه املباين .كذلك �أن احلفاظ على املواد واملوارد ميثل جما ًال بحثي ًا �آخر ًا يف
مفهوم املباين اخل�ضراء ،يتناول املواد املنا�سبة للإعتبارات البيئية (املنتجات
املعو�ضة ،وامل�ضمون املعاد تدويره بعد الإ�ستخدام ال�صناعي �أو الإ�ستهالكي)
واملنتجات اخل�ضراء ،واملواد املهند�سة واملواد املعاد تركيبها.
كما متثل جودة البيئة الداخلية حتدي ًا تقني ًا هام ًا ،يت�ضمن خف�ض املواد
الكيميائية والعوامل البيولوجية ال�ضارة مبا يف ذلك ثاين �أك�سيد الكربون
واملركبات الع�ضوية املتطايرة ،والعفن ،واملواد املثرية للح�سا�سية ،واملواد
امللوثة ،ف�ض ًال عن �إ�ستخدام التقنية املتناهية ال�صغر ،واملواد الع�ضوية
وتقنية املواد املتقدمة.
�إن نهج املباين اخل�ضراء ال يقت�صر على كيفية البناء ،و�إمنا يتناول �أي�ض ًا
موقع البناء ،الذي يراعي عدة جوانب منها كثافة العمار عند �إختيار املوقع
وتوفر و�سائل النقل وغري ذلك مما يجعل هذا املفهوم نهج ًا �شمولي ًا.لقد
كان من املتعذر حتى �أونة قريبة تعريف مفهوم املباين اخل�ضراء ذات
الأداء العايل ،ناهيك عن تطبيق هذا املفهوم� .أما يف الوقت الراهن ،ف�إن
التطور التقني ،وتنامي ال�صناعة ،واحلوافز املالية �أدى ب�شكل متزايد �إىل
تغري �شكل ومعامل املباين اخل�ضراء.
وقد �أ�سفر ال�سعي لتطوير املباين الي�سرية الكلفة والتي ال حتتاج �إىل
ال�صيانة وال ي�ستغرق بنا�ؤها الكثري من الوقت� ،إىل تقنية الت�شييد الرتكيبي
املتقدم ،وهي تقنية واعدة� ،إذ متثل طريقة بناء جديدة يتم فيها تق�سيم
البناء �إىل مكونات �أ�سا�سية يتم بنا�ؤها بعيد ًا عن املوقع ومن ثم �شحنها
مبا�شرة �إىل موقع البناء حيث يتم جتميعها و�إجناز املبنى املتكامل.
على �صعيد �آخر ،ف�إن نقل التقنية من املجاالت العلمية املختلفة �إىل قطاع
البناء والت�شييد بات يعود ب�آثار ملحوظة على هذا القطاع يف كل �أرجاء
العامل .تقنية النانو على �سبيل املثال باتت تغري خ�صائ�ص املواد على نحو
غري م�سبوق ،ويف الواليات املتحدة ثمة � 130شركة نا�شئة ونا�ضجة تعمل
على تطوير املواد النانوية للمباين اخل�ضراء ،كما �أن هناك  54م�شروع ًا
جا ٍر يف اجلامعات واملعاهد البحثية ،و43براءة �إخرتاع ميكن احل�صول
على ترخي�ص ب�إ�ستخدامها يف هذا املجال .ومن الأمثلة على تطبيقات
تقنية النانو ،تطوير ما ي�سمى بدخان الأيروجيل املجمد ،امل�ستخدم لتطوير
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي
�صمامات ثنائية ع�ضوية باعثة لل�ضوء ،قادرة على الإ�ضاءة بكفاءة تعادل
� 10أ�ضعاف التقنيات التقليدية .
على �صعيد �آخر ،متثل املواد املركبة املتقدمة تقنية �أخرى من التقنيات
التي ُنقلت و�إ�ستُخدمت يف قطاع البناء .وهذه املواد اجلديدة واملطورة
تتميز بخ�صائ�ص حرارية وتركيبية من �ش�أنها تعزيز كفاءة املباين وخف�ض
�آثار البناء على البيئة .ومن الأمثلة على ذلك «�ألواح البك�سل» ،وهي خليط
من اخلر�سانة ( )%92.5والبوليمرات ( )%7.5ي�سمح بنفاذ ال�ضوء مما
يقلل �إ�ستهالك الكهرباء .كما �أن ال�سرياميك ال�شفاف يعد مادة مبتكرة
�أخرى ميكن �إ�ستخدامها يف املباين ،وهي مادة متينة وعالية ال�صالبة رغم
كونها �شفافة ،بحيث ميكن �إ�ستخدامها لبناء نوافذ متينة.
كما يتم �إ�ستخدام �صفائح البال�ستيك �أو احلديد املعزز بالألياف الزجاجية
�أو الكربونية لتعزيز وترميم املباين واملن�ش�آت .وهذه بع�ض الإجتاهات
التقنية التي باتت ت�شغل حيز ًا يف قطاع البناء والت�شييد.

درا�سة النماذج الرائدة يف �أدائها البحثي
ن�شاط الن�شر
رغم �أن م�ؤ�شري عدد املواد املن�شورة وبراءات الإخرتاع ال يعك�سان ب�شكل
دقيق م�ستوى �أو نطاق الن�شاط البحثي� ،إال �أنهما م�ؤ�شران ي�ستخدمان يف
العادة لر�صد ن�شاط توليد املعرفة والنتاج البحثي.
هناك عدة �آالف م�ؤ�س�سة للتعليم العايل خا�صة وحكومية يف �أكرث من 140
دولة تقوم بن�شر الأبحاث اخلا�صة بتقنية البناء والت�شييد .وقد ت�ضمنت

هذه املبادرة التخطيطية درا�سة حمدودة لن�شاط البحث الراهن ،تناولت
املقاالت املن�شورة من قبل كل دولة يف �أهم املجالت املتخ�ص�صة يف موا�ضيع
ذات �صلة بني عامي 2005م و2008م .وقد ت�ضمنت املجالت التي �إ�ستندت
�إليها الدرا�سة:
 .1جمالت مواد البناء والت�شييد
Journal for Construction and Building Materials

 .2جملة البنية املركبة
Journal for Composite Structure

 .3جملة البناء والطاقة
Journal for Energy and Building

 .4جملة املباين والبيئات
Journal for Building and Environments

وقد ُح�سب عامل املقارنة بتق�سيم عدد املقاالت املن�شورة على عدد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف كل دولة ،كما ُح�سب عامل �أخر بتق�سيم
عدد املقاالت املن�شورة يف كل دولة على عدد املقاالت املن�شورة يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ويبني اجلدول التايل �أن ال�صني �أتت يف ال�صدارة حيث ن�شرت  304بحث ًا،
تليها الواليات املتحدة ( )199واململكة املتحدة (� .)154أما امل�ؤ�س�سات
ال�سعودية فلم تن�شر �سوى  16مقا ًال� .إال �أنه با�سخدام عامل املقارنة الأول،
كانت كوريا على ر�أ�س القائمة ( )1.04تليها كل من �أ�سرتاليا ()0.85
واململكة املتحدة (.)0.68

جدول ( :)5الدول الرائدة في الن�شر العلمي و عامل المقارنة بينها في قطاع البناء والت�شييد
الدولة
�أ�سرتاليا
كندا
ال�صني
�أملانيا
الهند
اليابان
كوريا
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة االمريكية
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عدد م�ؤ�س�سات
التعليم العايل
79
205
891
390
326
671
102
42
33
228
3348
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عدد املقاالت
67
55
304
42
62
73
106
16
8
154
199

املقاالت/م�ؤ�س�سات
التعليم العايل
0.85
0.27
0.34
0.11
0.19
0.11
1.04
0.38
0.24
0.68
0.06

العامل
4.20
2.85
19.0
2.63
3.88
4.56
6.63
1.0
0.62
9.6
12.4
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ال�شكل( : )3عدد املقاال ت البحثية املن�شورة يف كل من الدول الرائدة يف �أدائها

20

350

19

18

300

16
14

250

12.4

عامل املقارنة

9.6

10

6.6

8

4.56

6
4

2.85

2.63

100
50

الواليات املتحدة الأمريكية

اململكة املتحدة

الإمارات العربية املتحدة

اململكة العربية ال�سعودية

كوريا

اليابان

الهند

�أملانيا

براءات الإخرتاع
يتميز قطاع البناء والت�شييد بدرجة الفتة من حماية حقوق امللكية الفكرية.
ويبني اجلدول التايل �أنه قد مت تقدمي عدد من طلبات براءات الإخرتاع بني
2006م و2008م لدى الت�صنيف الدويل للرباءات وت�سجيلها لدى املنظمة
العاملية للملكية الفكرية يف يوليو 2008م .وكانت معظم براءات الإخرتاع
ذات �صلة باملجاالت الهند�سية والبنائية .و�أتت اململكة يف املرتبة ما قبل

ال�صني

106

73

62

42

304

55

67

كندا

0

199

154

0.62
8

1
16

3.88

4.2

�أ�سرتاليا

2

150

عدد املقاالت املن�شورة

12

200

0

الأخرية من حيث عدد براءات الإخرتاع ،مقارنة بالدول الآنف ذكرها .وقد
ا�ست�أثرت الواليات املتحدة بالعدد الأكرب من براءات الإخرتاع (116.975
براءة) تليها كل من اليابان ( )62.336و�أملانيا (� .)38.786أما اململكة
فلم حت�صل على �أكرث من  150براءة خالل نف�س هذه الفرتة� .إال �أنه لدى
قيا�س عدد براءات الإخرتاع بعدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل� ،أتت كوريا
باملرتبة الأوىل ( )145تليها كل من �أملانيا ( )99.5واليابان (.)93

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد

23

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
الإقت�صادية والدميوغرافية .ويظهر اجلدول التايل �إجمايل �إنفاق الدول
املذكورة �آنف ًا عام 2007م يف الت�شييد ،حيث �أتت اململكة يف املرتبة الثالثة
بعد اليابان واململكة املتحدة بالإنفاق على الت�شييد لكل ن�سمة .كما يعر�ض
اجلدول مقارنة بني بع�ض امل�ؤ�شرات الدميوغرافية والإقت�صادية ذات
الداللة (مثل التعداد ال�سكاين والناجت املحلي الإجمايل� ،إلخ:)...

يبني اجلدول التايل املجاالت التقنية لتطبيقات براءات الإخرتاع التي
ن�شرت بني 2006م2007-م ومنوها ال�سنوي عام 2007م .وكانت �أ�سرع
املجاالت التقنية تطور ًا جمال التقنية البيئية ( )%12.3وجمال البناء
والهند�سة املدنية (.)%6.6
ينبغي النظر �إىل تقومي الأداء البحثي لهذه الدول يف �ضوء عدد من العوامل

جدول ( :)6موقع المملكة بين الدول الرائدة في الح�صول على براءات اختراع في قطاع البناء والت�شييد
الدولة

عدد م�ؤ�س�سات التعليم
العايل

عدد براءات الإخرتاع

براءات الإخرتاع/
م�ؤ�س�سات التعليم العايل

العامل

�أ�سرتاليا

79

4506

57.0

30.0

كندا

205

6136

30.0

41.0

ال�صني

891

10713

12.0

71.0

�أملانيا

390

38786

99.5

258.0

اليابان

671

62336

93.0

416.0

كوريا

102

14811

145.0

99.0

اململكة العربية ال�سعودية

42

150

3.60

1.0

الإمارات العربية املتحدة

33

8

0.24

0.05

اململكة املتحدة

228

12008

52.67

80.0

الواليات املتحدة

3348

116975

35.0

780.0

جدول (:)7املجاالت التقنية لتطبيقات براءات االخرتاع خالل عامي 2007-2006م
ال�سنة

املجال التقني

24

ن�سبة النمو ()%

2006

2007

الهند�سة املدنية والبناء

6399

6688

6.6

الهند�سة الكيميائية

5680

5863

3.2

املواد

3836

4045

5.4

تقنية البيئة

1585

1780

12.3

الهند�سة امليكانيكية

4748

5084

7.1
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ال�شكل( : )4براءات الإخرتاع لدى الدول الرائدة
120000

900
800

780

100000

700
600
500

416

60000

400
258

300
200
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اململكة املتحدة

كوريا

اليابان

�أملانيا

ال�صني

10713

6136

4506

0

كندا

14811

62336

38786

71

41

30

20000

�أ�سرتاليا

0

12008 116975

الإمارات العربية املتحدة

100

اململكة العربية ال�سعودية

80

0.05
8

1
150

99

40000
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عدد براءات الإخرتاع امل�سجلة

80000

25
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درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات

فيما يلي درا�سة مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات اخلا�صة
بربنامج اململكة لتقنية البناء والت�شييد .ولدى حتليل ودرا�سة مواطن القوة

وال�ضعف والفر�ص والتحديات ،ف�إن مواطن القوة وال�ضعف ت�شري �إىل
خ�صائ�ص املنظمة الداخلية ،فيما ت�شري الفر�ص والتحديات �إىل العوامل
اخلارجية.

جدول ( : )8الم�ؤ�شرات ال�إقت�صادية وال�سكانية لبع�ض الدول
الدولة

امل�ساحة
(كم)2

اململكة املتحدة
اليابان
كوريا
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
تون�س
جنوب �أفريقيا

242,900
377,915
99,678
2,000,000
83,600
163,610
1,221,037

�سوق
تعداد ال�سكان �سوق
الت�شييد الت�شييد/
)
(مليار$
(ماليني)
تعداد ال�سكان
60.27
127.4
48.8
25.2
4.3
10.3
47.4

208
500
96
85
47.3
4.4
25.6

مواطن القوة
�	.1إعتماد كود البناء ال�سعودي وموا�صفات الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة واملوا�صفات ال�سعودية العامة لت�شييد املباين
ال�صادرة عن وزارة ال�ش�ؤون البلدية و القروية.
�	.2إهتمام احلكومة (املتمثل يف خطط التنمية الوطنية) وال�صناعة
بتقنية البناء.
 .3الفر�ص التجارية الراهنة والكامنة والواعدة يف هذا القطاع.
 .4توفر البنية التحتية اخلا�صة بالبحث العلمي والتقني.
 .5الإهتمام ،على ال�صعيد الوطني ،بتطوير ودمج التقنيات احلديثة
مثل تقنية النانو والتقنية احليوية واملواد املتقدمة وغريها يف تقنيات
البناء والت�شييد.
 .6دعم احلكومة الر�شيدة حلفز ال�صناعات التي تولد القيمة امل�ضافة
با�ستخدام النفط اخلام.
 .7النمو ال�سريع يف قطاع البناء املت�ضمن املجمعات ال�سكنية والتجارية
واملدن الإقت�صادية واملناطق ال�صناعية اجلديدة.
 .8توفر الدعم املايل الالزم لنقل التقنية �ضمن ال�سيا�سة الوطنية للعلوم
والتقنية.
 .9الإتفاقيات الإقليمية والدولية والتعاون يف العلوم والتقنية.
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3.45
3.92
1.97
3.37
11
0.43
0.54

منو الناجت
املحلي
الإجمايل
()%
2.1
2.7
5
4
6.3
6
4.8

الناجت املحلي
الإجمايل
(مليار)$
1664
4664
897.4
378.1
113.6
27
177.1

الناجت املحلي
الإجمايل/
را�س املال
()$
27,700
31,500
16,291
15,887
26,500
2,600
3,700

 .10الطلب املتنامي على تقنيات البناء والت�شييد وغياب املناف�سة يف �سوق
التقنية حملي ًا.
 .11الإلتزام بتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية وخططها
الإ�سرتاتيجية.
مواطن ال�ضعف
 .1بطء وترية تطوير وتنفيذ معايري كود البناء ال�سعودي والهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
 .2عدم �إت�ساق �أو توحيد النظم احلكومية (القوانني ،اللوائح ،الكود،
املوا�صفات� ،إلخ.)...
 .3عدم الإ�ستفادة من البنية التحتية العلمية والتقنية لنقل وتطوير
التقنيات بال�شكل املنا�سب.
� .4ضعف م�ستوى البحث العلمي يف نظم العلوم والتقنية على ال�صعيد
املحلي.
 .5جتز�ؤ قطاع �صناعة البناء والت�شييد والإفتقار للإ�ستثمار يف البحث
والتطوير �أو يف تبني وا�ستخدام التقنيات اجلديدة .
 .6قلة الإ�ستفادة من فر�ص و�إتفاقيات التعاون الدويل ذات ال�صلة
بنقل التقنية.

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
 .7وجود عجز يف املعدات واملوارد الب�شرية البحثية و التقنية.
 .8عدم �إ�شراك املتخ�ص�صني الوطنيني يف الإدارة املتخ�ص�صة والت�صميم
والتخطيط للم�شاريع يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
� .9صعوبة ا�ستقطاب اخلرباء والأكادمييني املتميزين للعمل يف اململكة.
 .10الإفتقار للعدد الكايف من الكليات �أو الأق�سام ال�سعودية املتخ�ص�صة يف
تقنيات البناء والت�شييد.
 .11غياب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف برامج
التوعية ب�أهمية تطوير التقنيات.
 .12غياب ال�سيا�سات التدريبية الوا�ضحة والربامج املنظمة الالزمة
لتعزيز اخلربة املحلية يف املجاالت املطلوبة.
 .13تدين �أجور العاملني يف املجال البحثي وامل�ؤ�س�سات التعليمية قيا�س ًا مع
بع�ض املهن الأخرى.
الفر�ص
 .1الطلب املتنامي على تقنيات البناء والت�شييد املبتكرة متا�شي ًا مع
التوجه العاملي فيما يتعلق بالتطوير امل�ستدام واملباين اخل�ضراء
والت�شييد املتني.
 .2تنفيذ معايري كود البناء ال�سعودي والهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة و املوا�صفات ال�سعودية العامة لت�شييد املباين على
ال�صعيد املحلي.
 .3الطلب املتنامي على تقنيات مبتكرة يف جمال البناء والت�شييد �إلتزام ًا
وامتثا ًال للإتفاقيات الدولية مثل �إطار عمل الأمم املتحدة ملكافحة
التغري املناخي ومعاهدة بازل.
�	.4إبرام اململكة �إتفاقيات دولية خا�صة بنقل تقنيات البناء والت�شييد.
 .5الوعي املتنامي مبفهوم «الأمن البيئي» على ال�صعيد العاملي وعالقته
بالأمن الدويل و�سالمة النظم الطبيعية.
التحديات
 .1املناف�سة العاملية البتكار احللول اخلا�صة بقطاع البناء والت�شييد.
� .2صعوبة نقل التقنية من مالكها.
 .3تناق�ض وت�صادم ال�سيا�سات واللوائح احلكومية.
 .4تعذر احل�صول على املعرفة ب�سبب «الأمن التقني» و«ال�ضوابط
ال�سيا�سية».
 .5نفاذ مناف�سني �أجانب ذوي التكاليف املتدنية ب�سبب �إتفاقيات منظمة
التجارة العاملية.
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الإ�سرتاتيجية العليا
يعر�ض الق�سم التايل من التقرير ر�ؤية اململكة
للخطة الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد،
حمدد ًا الأهداف الإ�سرتاتيجية ور�سالة وقيم
اخلطة.

الر�ؤية

التميز كمطور للحلول الإبتكارية واملعرفية يف تقنيات البناء والت�شييد.

الر�سالة

تعزيز وتطوير برامج بحث و تطويرقابلة للتنفيذ حلفز عملية نقل وتوطني وتطوير التقنيات و�إيجاد
احللول لقطاع البناء والت�شييد املحلي من خالل التعاون الوطني والدويل.

28

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد

الإ�سرتاتيجية العليا

الأهداف الإ�سرتاتيجية

تت�سق الأهداف الإ�سرتاتيجية لهذه اخلطة مع �أبرز �إحتياجات اململكة والأهداف التنموية التي �أر�ستها
ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية:
■ نقل وتوطني وتطوير تقنيات بناء وت�شييد عملية وفعالة لتعزيز م�ستوى احلياة.
■ تعزيز م�ستوى و�إنتاجية البحث يف املجاالت الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة ب�سالمة ودوام املن�ش�آت يف
دورة خدمتها.
ً
■ تطوير املن�ش�آت املتينة وامل�ستدامة وال�صديقة للبيئة �إ�ستنادا �إىل �أحدث تطورات البحث
والتطوير التقني.
■ حفز �صناعة الت�شييد على �إيجاد املحرتفني الذين ي�ضيفون القيمة لتطوير تقنيات البناء والت�شييد.
■ رفع كفاءة التن�سيق بني امل�ستخدمني وجهات البحث والتطوير والقطاع اخلا�ص خللق فر�ص
	�إ�ستثمارية جديدة.
■ �إ�شراك اجلهات ذات ال�صلة يف �صنع القرار وخطة العمل.
■ تطوير املوارد الب�شرية (عدد ًا وم�ستوى) للإ�ضطالع بهذه املهام الطموحة.
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املجاالت التقنية

برامج البحث والتطوير الرئي�سية

قامت اجلهات ذات العالقة بتحديد برامج
البحث والتطوير الرئي�سية التالية بهدف
حتقيق الغايات الإ�سرتاتيجية التي ر�سمتها
اململكة ،مع مراعاة الق�ضايا الوطنية امللحة،
والأثر الإقت�صادي ،وكيفية حتقيق الإ�ستفادة
املثلى من املوارد والإ�ستدامة الإقت�صادية:
 .1ال�سالمة.
 .2ال�صحة.
 .3الطاقة.
 .4البيئة.
�	.5أحدث التوجهات.
وغالب ًا ما تدور الأن�شطة الرئي�سية يف برامج البحث والتطوير التي مت حتديدها حول واحد ف�أكرث من املجاالت
التالية:
 .1تعزيز وتطوير تقنية راهنة
 .2تطوير تقنية جديدة
 .3توطني تقنية راهنة �أو جديدة
املبادرات الرئي�سية
ُ�صممت برامج البحث والتطوير الرئي�سية ،التي تنطوي عليها اخلطة ،بهدف تلبية املبادرات الرئي�سية
التالية ،والتي �شكلت �أ�سا�س هذه الربامج:
 .1الكفاءة والفعالية الإقت�صادية
 .2قابلية التكيف والإ�ستمرارية
 .3املحافظة على موارد املياه وتر�شيد �إ�ستهالكها
 .4الطاقة املتجددة وتر�شيد �إ�ستهالك الطاقة
 .5احلفاظ على املواد واملوارد
 .6جودة الهواء يف امل�ساحات الداخلية
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املجاالت التقنية
املحاور الرئي�سية
يتم حتقيق هدف هذه الربامج بنقل وتطوير وتوطني التقنيات التي مت �إختيارها ،والتي من �ش�أنها
خدمة ت�صميم �أو بناء و�/أو ت�شغيل و�صيانة م�شاريع الت�شغيل وال�صيانة ،والتي ينبغي �أن تتناول حمور ًا
ف�أكرث من املحاور الرئي�سية التالية:
.1مواد البناء والت�شييد
■ املواد املعمارية
■ املواد الإن�شائية
■ املواد اجليوتقنية (مواد الردم)
■ املواد الكهربائية
■ املواد ال�صحية
■ املواد العازلة
■ املواد املتقدمة/املركبة
■ املواد الأخرى
.2نظم البناء والت�شييد
■ اخلر�سانة
■ البناء الطوبي �أو احلجري
■ الفوالذ
■ النظم املركبة
■ النظم الأخرى
.3ت�صميم و�أداء البناء و�ضمان اجلودة
■ �سالمة ومتانة وخدمية املباين
■ الديناميات الإن�شائية وهند�سة الزالزل
■ اجلوانب اجليوتقنية (تفاعل الأ�سا�س والرتبة)
■ التحليل الهيدروحراري وخ�صائ�ص املواد واملكونات واملباين
■ جودة الهواء والتهوية والرطوبة يف املباين
■ علم مناخ البناء ،التحليل احلراري يف املباين واملناطق احل�ضرية
■ و�سائل ونظم التحكم احلرارية ال�سلبية
■ �أداء العزل ال�صوتي يف املكونات وامل�ساحات
■ �آثار ال�ضو�ضاء البيئية على املباين
■ ال�سالمة من احلرائق ،خدمات املباين ،املباين الذكية� ،إلخ...
■ و�ضع منهجية تطوير ومعايري خا�صة بالأداء العام للمباين
■ تطوير و�سائل الإختبار
■ نظم ومكونات املباين
■ �إختبار الغالف اخلارجي للمباين
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املجاالت التقنية
■ نظم احلفاظ على الطاقة واملياه
■ التنمية امل�ستدامة بيئي ًا
.4
■
■
■
■
■
■

نظم جتميع املباين
الكهربائية
امليكانيكية
الكهروميكانيكية
ال�صحية
نظم ال�سالمة والأمن والتحكم
النظم الأخرى

معايري �إختيار التقنيات

تخ�ضع عملية �إختيار امل�شاريع (اخلا�صة بتطوير ونقل وتعزيز تقنيات
البناء والت�شييد) �ضمن كل برنامج من برامج البحث والتطوير ،ملعايري
حمددة من �ش�أنها التفاعل والتكيف مع �إحتياجات اململكة الإ�سرتاتيجية
املتغايرة .وقد و�ضعت معايري الإختيار التالية للخطة اخلم�سية الأوىل
(:)1434-1429
 .1الطلب/احلاجة التقنية
■ �أثر التقنية على ال�صناعة الراهنة/امل�ستقبلية
■ حجم ال�صناعة التي �ست�ستفيد من التقنية
.2
■
■
■
■
■

البيئة املحيطة بالتقنية
ق�ضايا امللكية الفكرية
النفاذ للتقنية
مدى توفر البنية التحتية والقوى الب�شرية املحلية
التعاون الدويل يف العلوم والتقنية/الإتفاقيات الدولية املربمة
تكاملها مع التقنيات الإ�سرتاتيجية الأخرى

.3
■
■
■

كفاءة وم�ستوى التقنية
دورة حياة التقنية
�أثرها البيئي
مالءمتها للظروف اجلوية واجليولوجية املحلية

�	.4إقت�صاديات التقنية
■ عدد الوظائف التي ميكن �أن تولدها
■ فعاليتها من حيث الكلفة
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■ الق�صور الإقت�صادي الناجم عن عدم �إ�ستخدام هذه التقنية
 .5الإت�ساق الإ�سرتاتيجي
■ �إت�ساق التقنية مع الأهداف الإ�سرتاتيجية للخطة الوطنية
■ �إت�ساق التقنية مع الربامج ذات الأولوية

جماالت امل�شاريع ذات الأولوية

مت �إختيار امل�شاريع التالية للخطة اخلم�سية الأوىل ( ،)1434-1429وفق
�إحتياجات اململكة امللحة يف قطاع البناء والت�شييد ومبا يت�سق مع برامح
البحث والتطوير:
■
.1
.2
.3

ال�سالمة
النظم الإن�شائية املتينة والقابلة للخدمية (ت�صميم ًا ،بناء و�صيانة)
النظم واملواد املقاومة للحرائق
النظم واملواد الذكية والإلكرتوميكانيكية املتقدمة

■ ال�صحة
 .1عزل الرطوبة والتخميد
 .2العزل ال�صوتي
 .3املواد والنظم املتقدمة اخلا�صة باجلدران والأر�ضية
 .4النوافذ ونظم الفتحات الذكية
■
.1
.2
.3

الطاقة
ال�شم�سية
العزل احلراري
توجيه الغالف اخلارجي للمبنى

■ البيئة
 .1احلفاظ على املياه
�	.2إعادة تدوير�/إ�ستخدام نفايات البناء/الهدم
 .3تطوير املواد املولفة ال�صديقة للبيئة
■
.1
.2
.3
.4

�أحدث التوجهات
النظم الإن�شائية منخف�ضة الكلفة (ت�صميم ًا ،بناء و�صيانة)
املواد املركبة الليفية (بوليمر ،بال�ستيك ،زجاج ،كربون)...
املواد والنظم الذكية (�أ�سمنت ،البناء الطوبي �أو احلجري والهجني)
مواد ونظم ال�سبائك وال�سرياميك املتقدمة.

الهيكل والعالقة الإ�سرتاتيجية

الهيكل والعالقة الإ�سرتاتيجية

يو�ضح الر�سم التايل ترابط خمتلف مكونات
الإ�سرتاتيجية ،مو�ضح ًا املدخالت واملخرجات
اخلا�صة بعملية �إختيار ونقل وتطوير وتوطني
تقنيات البناء والت�شييد.

م�ؤ�شرات الأداء
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية العامة
مت حتديد م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية عامة لتقومي ومتابعة تنفيذ وعمل اخلطة الإ�سرتاتيجية ،وقد مت ت�صنيفها
�إداري ًا وتقني ًا ،وهي تت�ضمن:
■ عدد و�أثر التطبيقات الناجعة التي تلبي �إحتياجات اجلهات ذات العالقة
■ زيادة عدد املتخ�ص�صني العاملني يف املجال البحثي يف اململكة
■ عدد املقاالت البحثية املن�شورة يف املجالت ،و�أثرها
■ عدد براءات الإخرتاع الناجتة
■ عدد املنتجات التي تنجح يف النفاذ �إىل ال�سوق
■ عدد ال�شركات اجلديدة املحت�ضنة والناجحة
■ عدد الباحثني املدربني والتطبيقات اجلديدة التي يتم تطويرها
■ عدد �ساعات العمل املخ�ص�صة للتدريب املنتظم ذي ال�صلة بربامج هذه اخلطة
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الهيكل والعالقة الإ�سرتاتيجية
ال�شكل ( : )5مكونات الإ�سرتاجتية

�إحتياجات اململكة
الأهداف الإ�سرتاتيجية
املبادرات الرئي�سية
الربامج ذات الأولوية
املحاور الرئي�سية
Cons. Issue

O & M Issue

Design Issue

معايري �إختيار التقنية

نقل التقنية

تعزيز �أو تطوير التقنية
معاهد البحث والتطوير (م�شاريع)
تعزيز �أو تطوير التقنية القائمة
تطوير تقنية حديثة
توطني تقنية جديدة قائمة

درا�سات �إقت�صادية بيئية و�إجتماعية
وغريها من درا�سات الزمة
توطني التقنية
القطاع احلكومي

القطاع اخلا�ص

التحديات والإحتياجات
تطوير التقنية
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الر�ؤية والر�سالة

�إختيار التقنية

الهيكل والعالقة الإ�سرتاتيجية

امل�ؤ�شرات التقنية

يعر�ض اجلدول التايل امل�ؤ�شرات التقنية.
جدول ( : )9الم�ؤ�شرات التقنية
الأولويات
ال�سالمة

ال�صحة

الطاقة

البيئة

الغاية

الو�سائل

 )1نقل وتوطني وتطوير تقنيات بناء وت�شييد فعالة من حيث ■ �إجراء البحث التطبيقي وتطبيقات النماذج املطورة
التكلفة وعملية لتعزيز م�ستوى احلياة
■ تعزيز قدرة ال�صناعة على التناف�س يف ال�سوق الدويل
■ دعم اجلامعات
 )2تعزيز م�ستوى و�إنتاجية الن�شاط البحثي يف املجاالت ■ امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية
الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة ب�سالمة ومتانة املن�ش�آت
■   تطوير املنتجات والعمليات القادرة على خو�ض املناف�سة
الدولية
■ بيئة م�ستدامة و�سليمة
 )3تطوير مواد م�ستدمية ومتينة وموائمة للبيئة �إ�ستناد ًا �إىل
■ احلفاظ على املوارد الطبيعية
�أحدث الأبحاث والتطورات التقنية والتحديات الراهنة
■ احلفاظ على الطاقة
يف قطاع البناء والت�شييد
■ احلفاظ على املياه
 )4الإرتقاء مب�ستوى �صناعات الت�شييد لتت�سم باملتخ�ص�صني ■ خبري نا�شط يف املجال البحثي
الذين ولدوا القيمة امل�ضافة لتطوير تقنيات البناء والت�شييد ■ توليد املعرفة العلمية التطبيقية اجلديدة.

 )5ردم الهوة بني امل�ستخدمني والقطاع اخلا�ص والبحث ■ دعم و م�شاركة القطاع اخلا�ص مل�شاريع البحث والتطوير
الإجتاهات احلديثة
والتطوير لتوليد فر�ص �إ�ستثمارية جديدة
■ تن�سيق �إحتياجات القطاع اخلا�ص مع الأولويات الإ�سرتاتيجية
■ دعم مراكز التقنية وامل�شاركة فيها
�	)6إ�شراك اجلهات ذات ال�صلة يف �صنع القرار وخطة ■ خف�ض العوائق التنظيمية والإجرائية
العمل
■ امل�شاركة يف اللجنة الإ�ست�شارية اخلا�صة باخلطة
الإ�سرتاتيجية لتقنيات البناء والت�شييد
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الهيكل والعالقة الإ�سرتاتيجية

خطة العمل

يقت�ضي تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بتقنية مواد البناء والت�شييد �إجراء ن�شاط على ثالت
مراحل :التمهيدية ،والإنتقالية ،ومرحلة العمل.
املرحلة التمهيدية
تعزيز الوعي ب�أهمية ودور تقنية البناء والت�شييد لتحقيق عدد من الأهداف ،مثل �سالمة البيئة،
وحفظ الطاقة ،وخف�ض نفقات ال�صيانة على املدى البعيد .ومن الو�سائل التي ميكن �إ�ستخدامها:
■ �إن�شاء املركز الوطني لأبحاث البناء والت�شييد.
■ تكوين �شبكة من املجموعات املهنية املحلية ،مبا يف ذلك �إن�شاء جمعية علمية.
■ و�ضع خطة عمل مف�صلة.
■ تنظيم وترتيب برامج البحث والتطوير ح�سب الأولوية.
■ تنظيم وعقد امل�ؤمترات وحلقات العمل الدولية والوطنية.
■	�إقامة معر�ض دويل لتقنيات البناء والت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية.
■ تطوير دورات تدريبية منظمة يف اجلامعات والكليات ال�سعودية وغريها من اجلهات القادرة،
مثل وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية والهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
املرحلة الإنتقالية
تطوير �أو ابتكار تقنيات يف نظم ومواد البناء والت�شييد .ومن الو�سائل التي ميكن �إ�ستخدامها:
■	�إطالق م�شاريع ممولة يف معاهد البحث والتطوير مع اخلرباء الدوليني.
■	�إطالق برامج التبادل على خمتلف الأ�صعدة الإحرتافية.
■ و�ضع النظم وال�سيا�سات التي تُف ِّعل الكود ال�سعودي للبناء يف تقنيات البناء والت�شييد ،مع احلر�ص
على حتديد �أولويات هذه التقنيات.
■	�إن�شاء مراكز التميز البحثي يف تقنيات البناء والت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية.
مرحلة التطبيق
تطبيق التقنيات التي مت نقلها وتطويرها يف قطاع ال�صناعة.
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الهيكل والعالقة الإ�سرتاتيجية
اخلطة التنفيذية
ينبغي ت�أ�سي�س مركز وطني لتقنيات البناء والت�شييد يف مقر املدنية وذلك
لت�سهيل تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية لتقنيات البناء والت�شييد .و�سيتوىل
هذا املركز م�س�ؤولية الإدارة العامة لهذه اخلطة ،وتن�سيق وتقومي مكونات
الربنامج على ال�صعيد الوطني .كما ينبغي �إن�شاء �شبكة من مراكز التميز
يف تقنيات ومواد البناء والت�شييد يف اجلامعات واملعاهد ال�سعودية لت�سريع
نقل وتطوير التقنية.
�سيكون على املدينة خالل العام الأول من الربنامج ر�سم اخلطة الت�شغيلية
واخلا�صة بالبنية التحتية ملمار�سة �سلطات الربنامج ،مما يتطلب
الإ�ستعانة بالكوادر التقنية املتخ�ص�صة القادرة على الإ�شراف على
مبادرات تقنية وا�سعة النطاق من هذا القبيل ،تت�ضمن عدد ًا من املعاهد
البحثية وامل�ؤ�س�سات .ومن الأهمية مبكان ت�شكيل املهارات الالزمة لقيادة
وتطوير وتخطيط هذا الربامج .كما �سيت�ضمن الن�شاط التمهيدي �ضمن
هذه اخلطة قيام كوادر املدينة وممثلي اجلهات ذات العالقة بزيارة
برامج ذات طبيعة مماثلة يف العامل لدرا�سة ومناق�شة املمار�سات الإدارية
والدرو�س املكت�سبة من هذه التجارب الدولية.
هذا و�سيتم ت�شكيل جلنة �إ�ست�شارية لربنامج البناء والت�شييد تت�ضمن ممثلي
اجلهات ذات العالقة للإ�شراف على تنفيذ هذه اخلطة .و�ستقوم اللجنة
مبراجعة مقايي�س الأداء وتقدمي الإ�ست�شارات اخلا�صة مبحفظة امل�شاريع.
كما �ست�سخدم املبادرات احلكومية والنظم املنا�سبة لتعزيز الإ�ستخدام
الأو�سع لهذه التقنيات ذات الأثر الكبري .و�سرتفع هذه اللجنة تقاريرها
�إىل اللجنة الوطنية امل�شرفة على خطة العلوم والتقنية ،كما جتتمع �أربع
مرات �سنوي ًا ملراجعة تقدم الربامج .و�ستقوم اللجنة الإ�ست�شارية برعاية
درا�سات عن املجاالت اجلديدة النامية يف تقنية املواد املتقدمة والإ�شراف
عليها ،لتكون �أ�سا�س ًا لتطوير جماالت جديدة �ضمن هذا الربنامج.
واملراد لهذه اخلطة �أن تكون وثيقة ديناميكية يتم حتديثها مرة يف العام
على الأقل �أو �أكرث �إذا اقت�ضت احلاجة .وف�ض ًال عن مالحظات اللجنة
الإ�ست�شارية ،فمن املتوقع �أن ت�ساهم حلقات العمل املنعقدة مع الباحثني
وامل�ستخدمني والقطاع ال�صناعي واجلهات ذات العالقة ،يف تطوير هذه
اخلطة ب�شكل م�ستمر وتدعيم �شبكة البحث واالبتكار التقنية يف اململكة.

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد

37

امللحق �أ :اجلهات ذات العالقة

اجلهات الوطنية ذات العالقة
اجلهة الوطنية

الن�شاط

وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية

■ هي �أكرب اجلهات ذات العالقة احلكومية واخلا�صة يف اململكة ،ولها  8وكالء لديهم �صالحية الإ�شراف
على تخطيط الأرا�ضي العامة والتخطيط املدين ف�ض ًال عن تطبيق �أنظمة البناء من خالل ت�صاريح
البناء والإ�شغال .وتعد الإدارة العامة لتن�سيق امل�شروعات ذراع الوزارة اخلا�ص بتنفيذ م�شاريع الأرا�ضي
املقد�سة .وقد �أ�شرفت هذه الإدارة خالل ال�سنوات ال 12الأخرية على تنفيذ وتخطيط م�شاريع �ضخمة
ف�ض ًال عن كونها جهة م�شاركة يف عدد من م�شاريع التطوير الهند�سية يف اململكة.
■ تقوم الوزارة ب�إجراء عدد من الن�شاطات من خالل خمتلف �إدارتها ووكاالتها من �ضمنها  :ت�صنيف
املقاولني� ،أبحاث مواد البناء ،التدريب الهند�سي ،والهندرة.

وزارة التجارة وال�صناعة

■
■
■
■
■

الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة

■ �صياغة و�إعتماد املعايري الوطنية.
■ و�ضع قواعد منح �شهادات الإمتثال واجلودة وتنظيم �إ�صدارها و�إ�ستخدامها.

هيئة امل�ساحة اجليولوجية
ال�سعودية

■ �إ�ستخدام التقنيات املتقدمة جلمع وحتليل املعلومات اجليوعلمية وتطوير موارد طبيعية م�ستدامة للمياه واملعادن.
■ حماية البيئة ور�صد الأخطار اجليولوجية لت�أمني حياة �أف�ضل ل�شعبنا.

■
الهيئة العامة لال�ستثمار

■
■
■

الهيئة العامة للإ�سكان
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تعزيز القدرات ال�صناعية التناف�سية.
توفري البنية التحتية التي تدعم التطوير ال�صناعي املعزز.
�صياغة و�إ�صدار القوانني والأنظمة ل�ضمان �سوق تناف�سي وعادل للمنتجات ال�صناعية ،ت�شييد قاعدة
�صناعية لر�صد وتن�سيق التدفقات اجلارية يف ال�صناعة.
تعزيز الإ�ستثمار يف البنية التحتية للمناطق ال�صناعية والتقنية.
�إعتماد ن�شر بع�ض التقنيات يف مناطق �إقليمية.

�إ�ستقطاب الإ�ستثمارات الالزمة لتحقيق التنمية الإقت�صادية امل�ستدامة ال�سريعة وت�سخري قدرات اململكة
التناف�سية كونها عا�صمة الطاقة العاملية ،و بوابة تقاطع بني ال�شرق والغرب.
تقدمي خدمات دعم وترخي�ص �شاملة لكي يقوم امل�ستثمرون بت�أ�سي�س �أعمالهم.
حتديد الفر�ص املرتبطة باملزايا التناف�سية للمملكة و�إيجاد املناف�سني املنا�سبني من نواحي املخاطرة و
الإ�سرتاتيجية وامللف املايل.
التعاون مع ال�سلطات الإقليمية لإيجاد خطط و�إ�سرتاتيجيات �إ�ستثمارية خا�صة بالأقاليم.

■ تنفيذ �إ�سرتاتيجية الإ�سكان الوطنية.
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اجلهة الوطنية

الن�شاط

الدفاع املدين

■ امل�س�ؤولية عن ال�سالمة الب�شرية والإن�شائية واحلماية من احلرائق.

اجلامعات ال�سعودية

■ انظر اجلدول /3دور اجلهات املعنية /اجلامعات

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

■
■
■
■
■

تعزيز مهنة الهند�سة ،تطوير وحتديث معايريها والذين ميار�سونها.
و�ضع املعايري واملوا�صفات والتطوير املهني.
و�ضع �شروط وظروف الرتخي�ص.
و�ضع القواعد والنظم.
�إجراء الفحو�ص للح�صول على ال�شهادات املهنية.

■

تعزيز ودعم وخدمة وت�شجيع تطوير ال�صناعات الأ�سا�سية واخلفيفية و�صناعات العمليات العليا،
والعمليات الو�سـطى ،والعمليات ال�سـفلى التي من �ش�أنها �إ�ستخدام املوارد الطبيعية لدى اململكة لإنتاج
منتجات القيمة امل�ضافة للإ�ستخدام املحلي والت�صدير
تخطيط اخلدمات والبنية التحتية الالزمة لل�صناعات املذكورة �أعاله وللعاملني يف هذه ال�صناعات،
وتطويرها وبنائها وت�شغيلها و�صيانتها.
ت�شجيع �إ�ستخدام وتعزيز قدرات ومواهب املواطنني ال�سعوديني يف �أوجه الن�شاط ال�سابق ذكرها
احلفاظ على التوازن بني التطوير ال�صناعي وال�سالمة البيئية املالئمة للتطوير امل�ستدام
ت�شجيع م�شاركة الإ�ستثمارات املحلية والأجنبية
العمل بالتعاون مع هيئات �سعودية �أخرى مثل �أرامكو و�إدارة املواني وغريها لت�سهيل وفرة اخلدمات
وامل�ؤن الأخرى الالزمة لهذه ال�صناعات
العمل ك�إداري م�س�ؤول عن �سالمة و�أمن املنطقة ال�صناعية اخلا�ضعة لنطاق �سلطاته

■

�إعداد وتدريب الأفراد على القيام باخلدمات والأن�شطة الزراعية والتجارية وال�صناعية املطلوبة التي
ت�ساهم يف الإقن�صاد الوطني بالعمل يف القطاع العام واخلا�ص.
ت�سليح الأفراد بالقيم الإ�سالمية واملعرفة والثقافة العامة ليتحلوا ب�أ�سلوب �سليم يف التفكري والت�أقلم مع
خمتلف البيئات.
�إن�شاء قاعدة علمية من القوى الب�شرية التقنية التي بو�سعها التعامل ب�سهولة مع تطور التقنية ال�سريع.
توفري الأفراد الراغبني يف تعلم مهنة �أو الإ�ستمرار يف التدرب لبلوغ �أعلى امل�ستويات ح�سب قدراتهم
املادية واملعنوية.
تطوير مهارات اخلرباء التقنيني وحتديث معلوماتهم املهنية ب�شكل م�ستمر.
ت�سليط ال�ضوء على �أهمية العمل املهني واليدوي ودوره يف رخاء املجتمع.
امل�ساهمة يف وقف هجرة املواطنني �إىل املدن من خالل �إن�شاء مراكز التدريب املهني يف خمتلف مناطق
اململكة.

■
الهيئة امللكية للجبيل وينبع

■
■
■
■
■

■
م�ؤ�س�سة التدريب التقني واملهني

■
■
■
■
■

الأولويات الإ�سرتاتيجية لتقنية البناء والت�شييد
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اجلهة الوطنية

الن�شاط

اللجنة الوطنية لكود البناء
ال�سعودي

■ �إعداد كود البناء ال�سعودي مبا يف ذلك املعايري اخلا�صة بت�صميم املباين املقاومة للزالزل.
■ ر�سم خطة لتقومي وتعزيز مقاومة املباين للزالزل التي توجد عادة يف مناطق اململكة املعر�ضة للزالزل.
■ �إقرتاح النظم التي تلزم القطاع العام واخلا�ص على تطبيق متطلبات الكود ومعايري ت�صميم املباين التي
تقاوم الزالزل يف اململكة.

�أرامكو

■ ت�ستخدم �أرامكو وتطور نهج ًا مبتكر ًا لتعظيم الإنتاجية والكفاءة وال�سالمة .ي�ست�ضيف مركز البحث
والتطوير �إجتماع ًا للتبادل التقني لتوفري منتدى يتبادل فيه العلماء واملهند�سون الأفكار ،ويتعرفون
من خالله على �آليات نقل التقنية ومراجعة �أحدث التطورات العلمية يف خمتلف املجاالت .يقوم مركز
البحث والتطوير برعاية الع�ضوية يف اجلمعيات العلمية ،حيث يتم ت�شجيع الأ�شخا�ص على تقدمي عرو�ض
وجمموعات بحث ونقا�ش

�سابك

■ �إجراء البحث والتطوير يف ال�صناعة الكيميائية والبال�ستيكية والفوالذية .القيام بدور حيوي يف بناء
وتطوير وت�صنيع بع�ض �أ�سرع �إقت�صادات العامل منو ًا

جمل�س الغرف التجارية ال�سعودية

■ متثيل م�صنعي ،ومقاويل وجتار الت�شييد ومواد البناء ال�سعوديني
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امللحق �أ :اجلهات ذات العالقة

ممثلو اجلهات ذات العالقة وامل�شاركون يف عملية التخطيط
�إ�سم امل�شارك

■ حممد بن ح�سني
■ حممد احل�سيني
■ عبداهلل اخلالد
■ وليد مال
■ بدر ال�سديري
■ جمدي خليفة

املنظمة
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية

■
■ خالد العتيبي

وزارة التجارة وال�صناعة

■ �سامي مريزا

الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س

■ خالد �ألفي

هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية

■ معتز بدوي

جامعة �أم القرى

■ طارق امل�سلم

جامعة امللك �سعود

■ الفارابي �شريف

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

■ فار�س الفريدي

جامعة امللك في�صل

■ عدنان ال�صحاف

الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

■ عبداهلل العريني

الهيئة امللكية للجبيل وينبع

■ راجح الزيد
■ عبدالعزيز النغيم�ش

اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي

■ خالد ال�شريف

�أرامكو

■ ف�ؤاد بخاري

Ithar Consultant

■ wحممد العي�سى

Plastbau Arabia Co.

Lother Powroschnik
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امللحق ب :النطاق البحثي لدى اجلامعات واملعاهد البحثية املحلية
اجلامعة/املعهد
جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن
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الكليات /الأق�سام

املوا�ضيع واملجاالت البحثية

■ مواد البناء :املواد اخلام ،اخلر�سانة ،املواد املركبة وغريها.
العلوم ،هند�سة وعلوم احلا�سوب ،الهند�سة ■ نظم البناء:اخلر�سانة ،البناء الطوبي�أو احلجري،الفوالذ،النظماملركبة
التطبيقية والعلوم الهند�سية ،الت�صميم البيئي ■ ،نظم جتميع البناء :نظم ميكانيكية ،و كهربائية ونظم ال�سالمة
وغريها
الإدارة ال�صناعية ،الهند�سة املدنية

جامعةامللك
عبدالعزيز

■ مواد البناء :املواد اخلام ،اخلر�سانة ،البناء الطوبي �أواحلجري،غريها
الهند�سة الكهربائية واحلا�سوبية وامليكانيكية
■ نظمالبناء:اخلر�سانة،والكتل،الفوالذ،النظماملختلطة
واملدنية والكيميائية وال�صناعية والت�صميم
■ نظم جتميع البناء :نظم ميكانيكية (مثل نظم التدفئة والتهوية وتكييف
املدين
الهواء)،وكهربائيةونظمال�سالمةوغريها

جامعة امللك في�صل

■ موادالبناء:املواداخلامواملنتجاتامل�صنعة،وغريها
العمارة و التخطيط املعماري ،هند�سة الت�شييد،
■ نظمالبناء:اخلر�سانة،والكتل،الفوالذ،النظماملختلطة
مركز �أبحاث فن العمارة الإ�سالمية ،الت�صميم
■ نظم جتميع البناء :نظم ميكانيكية (مثل نظم التدفئة والتهوية وتكييف
الداخلي واملدين
الهواء)،وكهربائيةونظمال�سالمةوغريها

جامعة امللك خالد

الهند�سة ال�صناعية وامليكانية وتقنية املعلومات ■ نظمالبناء:نظمميكانيكية،وكهربائية(مثلنظمالتدفئةوالتهويةوتكييف
الهواء)ونظمال�سالمةوغريها
والعلوم

جامعة امللك ال�سعود

■ مواد البناء :املواد اخلام ،اخلر�سانة ،والفوالذ ،البناء الطوبي �أو احلجري ،
واملركبةواملختلطةاملتقدةوغريها
العلوم ،هند�سة وتقنية املعلومات والهند�سة
الكهربائية وامليكانيكية واملدنية والكيميائية ■ نظمالبناء:اخلر�سانة،والكتل،الفوالذوالتعزيزالإن�شائي(�إف�أربي�إ�س)
■ نظم جتميع البناء :نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،نظم ال�سالمة
وال�صناعة والتخطيط والعمارة وامل�ساحة
ونظماجلودةالداخليةوالنظمالكهربائية

جامعة �أم القرى

■ مواد البناء :املواد اخلام واملنتجات امل�صنعة ،وغريها.
الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية واملدنية ■ �أنظمة البناء :اخلر�سانة ،والكتل ،الفوالذ ،الأنظمة املختلطة.
وهند�سة احلا�سوب والعمارة الإ�سالمية
■ �أنظمة جتميع البناء� :أنظمة ميكانيكية (مثل �أنظمة التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء) ،و كهربائية و�أنظمة ال�سالمة وغريها.

جامعة الق�صيم

الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية واملدنية ■ مواد البناء :املواد اخلام واملنتجات امل�صنعة ،وغريها
وال�صحية
■ نظم البناء :اخلر�سانة ،والكتل ،الفوالذ ،النظم املختلطة

جامعة الطائف

هند�سة احلا�سوب

جامعة اجلوف

هند�سة احلا�سوب ،والهند�سة املدنية والهند�سة
الكهربائية وامليكانيكية والهند�سية وال�صناعية
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www.kacst.edu.sa

www.mep.gov.sa

www.kacst.edu.sa

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة22P0001-PLN-0001-AR01 :

DAKKIN 01 478 8584

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

