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نقش نوآوريهاي راهبردي در مدیریت تکنولوژی حوزه
باالدستی نفت و گاز؛ مطالعه موردی ،عربستان سعودی
مجتبی کریمی

*

پژوهشگاه صنعت نفت

کش��ور عربس��تان سعودی سندی را برای توس��عه و ارتقای بخش نفتوگاز خود در بخش باالدستی ارائه داده اس��ت که در آن ،چالشها ،اهداف
راهبردي ،حوزههای هدف فناوری و مأموریتها تشریح شده است .به بیان دقیقتر ،گزارش تولید شده ،ارائهدهنده استراتژي تحقيق و توسعه در كشور
عربس��تان سعودي براي  20سال آينده است .حوزههاي هدف فناوري براساس تحليل نقاط قوت-ضعف ،فرصت -تهديد 1تعريف و جهت اطمينان از
اجرايي ش��دن اين اس��تراتژي ،نظامي بهمنظور پايش مراحل اجرايي و همچنين بروزكردن متناوب آن طراحي ش��د .تمامي مولفههاي اين استراتژي در
راستاي خلق ارزش در عربستان و با چشماندازي كه برتري و شايستگي تكنولوژيكي در كشف و توليد هر قطره از نفتوگاز را با رويكردي متناسب
با محيطزيس��ت دنبال ميكند ،تعيين ش��دند .بهطور مش��خص ،اين طرح ،روي  11فناوري پيش��رفته و راهبردي اولويتدار تمركز كرد .نکته مهم این
گزارش ،ارائه پارامترهایی با عنوان نوآوریهای راهبردي جهت اجرای هرچه بهتر این برنامه در دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده است .در این مقاله،
با مروری بر مولفههای کلیدی استراتژی تکنولوژی عربستان ،نوآوریهای راهبردي مورد مطالعه قرار گرفته است.
نوآوریهای راهبردي ،منابع انسانی ،عربستان سعودي ،باالدستي نفت و گاز

مقدمه

اه��داف راهب��ردي در صنع��ت نف��توگاز
عربس��تان برنامهري��زي ش��دند تا چش��مانداز
راهب��ردي و مأموري��ت صنعت نف��توگاز آن
تا س��ال  2025ترس��يم و تدوين ش��ود .بخشي
از مهمترين اين اهداف بههمراه ش��اخصهاي
اندازهگيري آن عبارتند از:
ارتقا و افزايش دسترس��ي به داده ،انتش��ار
اطالعات ،تصويرس��ازي و قدرت دسترسي به
تحقيق
دسترس��ي آزاد به هرگونه اطالعات مورد

نياز در حوزههاي زمينشناس��ي ،ژئوفيزيكي و
اطالعات نفت بهصورت ديجيتالي و با سرعت
باال
ارتق��ا كيفيت ،كمي��ت و آم��وزش منابع
انساني
افزايش نيروي انس��اني با مدرك دكترا در
حوزه اكتشاف و توليد به ميزان  1000درصد(يا
 1000نفر)
ازدياد برداش��ت و افزاي��ش ذخاير اثبات
شده
افزايش نفت درجا به  900ميليارد بش��كه و

دس��تيابي به نرخ ازدياد برداش��ت به ميزان 70
درصد تا سال ( 2025هدف مورد نظر آرامكو)
كاهش هزينههاي اكتشاف و توليد
كاهش هزينههاي توليد يك بش��كه نفت
در خش��كي به ميزان  20درصد و  50درصد در
دريا
افزايش و ارتقا بازدهي اكتشاف و عمليات
حفاري نفتوگاز طبيعي
كاهش زم��ان مورد نياز براي اكتس��اب و
برداش��ت دادهه��اي زمينشناس��ي و عملي��ات
حفاري تا  50درصد

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()karimimoj@ripi.ir
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ارتق��ا و بوميس��ازي خدم��ات فن��اوري
نفتوگاز
فراهم كردن دسترسي به حداقل  50درصد
از خدمات فناوري(نظير نرمافزارهاي بومي)
-1چالشها در رسيدن به اهداف راهبردي

در راستاي نيل به اهداف راهبردي نفتوگاز
عربس��تان ،چالشهايي استخراج شده است كه
خالصهاي از مهمتري��ن چالشهاي ذيربطان و
ذينفعان در برنامه نفت و گاز عربس��تان به قرار
زير است]3[ :و []2
آموزش نيروي انساني جوان درباره اهميت
فناوريهاي نفتوگاز
روند كند در جمعآوري اطالعات ش��امل
اطالعات زمينشناسي و برداشت لرزهنگاري بر
روي سطح
برداش��ت لرزهنگاري در مناطق شنزار و
اليهه��اي اولي��ه س��طح پيچي��ده و چنداليهاي
هستند.
2
توصيف و پايش خصوصيات مخزن
تسهيم داده و دسترسي آزاد
هويتس��ازي ،نقشهكش��ي و ش��ناخت
سنگهاي منشأ و سيستم نفتي در مناطقخاص
در درياي سرخ
ازدياد برداشت
اكتش��اف در مناط��ق مرزي نظي��ر درياي
3
سرخ و صحراي ربعالخالي
نقش��هبرداري و نگاش��ت از باالي مخازن
بزرگ
آشكارس��ازي و نقشهكش��ي شكافها در
مخازن كربناته
اندازهگي��ري مقاومت ويژه درون چاههاي
4
عميق
خصوصيات ترشوندگي در محل
مش��كالت تجمي��ع كندانس��ه در مخازن
گازي
5
دفع آبهاي نفتي(آلوده به نفت)
سيستمهاي پايش چاه
مدلسازي شبكه خلل و فرج
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تحلي��ل چاهآزماي��ي در اليهه��اي ب��ا
نفوذپذيري باال
-2نوآوریهای راهبردي

اين بخش به ش��رح و توضيح نوآوريهايي
ميپردازد كه براي دستيابي به اهداف راهبردي
مورد استفاده قرار گرفتهند .اين نوآوريها در 7
بخش نقسيم بندي شدهاند .اين بخشها عبارت
اند از :زيرس��اخت ،تأمين مالي ،منابع انس��اني،
همكاري و تشريك مساعي ،قوانين و مقررات،
روندهاي تحقيقات راهبردي و بوميسازي .اين
موارد بر اس��اس تحليل  SWOTبهدست آمده
است .در ادامه به تشريح هريك از اين بخشها
پرداخته ميشود]1[.و[]3
-1-2زيرساخت

اين نوآوري ،زيرس��اخت تحقيق و توس��عه
عربس��تان را جهت تقوي��ت و حمايت اهداف
راهبردي بهكمك موارد زير توسعه ميدهد:
ايجاد برنامههاي آكادميك برجسته و ارتقا
وضعي��ت موجود(نظي��ر برنامهه��اي دكت��را و
فوقليسانس)
تأس��يس مراك��ز معتب��ر و برت��ر علمي در
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
آغ��از و تأس��يس مراكزي كه ب��ه توليد و
تجاريس��ازي فناوريهاي نوآورانه مش��غول
شوند.
آغ��از و توس��عه آزمايش��گاههاي مجهز و
پيشرفته
ايجاد س��اختاري كه به مديريت و راهبري
عمليات تحقيق و توسعه در سطح ملي بپردازد.
توسعه پايگاه داده ملي براي اكتشاف و توليد
نف��ت و گاز ب��ا هدف حماي��ت از فعاليتهاي
تحقيق و توسعه
-2-2منابع مالي

دو نوع ن��وآوري مالي در نظر گرفته ش��د،
اول ،در رابط��ه ب��ا ميزان پول مصرف ش��ده و
ديگري در رابطه با حفظ س��رمايه و اعتبار مالي

در آينده.

-1-2-2استفاده بهينه از بودجههاي كنوني

نوآوريه��اي كه در ارتباط با بودجه كنوني
و نح��وه اس��تفاده از آنها در نظر گرفته ش��د
عبارتاند از:
استفاده از بودجه مشخص شده كنوني در
تقويت و توس��عه زيرس��اخت(نظير س��اخت و
تجهي��ز آزمايش��گاهها ،تجهي��زات ،بنيه علمي
دانشگاهها و غيره)
اس��تفاده از بودجه كنوني در توسعه كمي/
كيفي منابع انس��اني از طريق اس��تخدام نيروي
نخبه ،نظام انگيزش مالي ،بودجه تحصيلي براي
ادامه تحصيل دانشجويان و محققان ،آموزش و
ارتقاء سطح كيفي كارمندان تحقيق و توسعه.
حمايت و كمك مالي فعاليتهايي كه در
ارتب��اط ب��ا فعاليته��اي تحقي��ق و توس��عه
هس��تند(نظير پايگاه داده ،جلس��ات همانديشي
دورهاي ،كارگاهها ،انجمنها و غيره)
-2-2-2نگهداري و حفظ بودجههاي آتی

نوآوريهاي اين بخش عبارتانداز:
پيش��نهاد تخصي��ص بخش��ي از مالي��ات
س��رمايهگذاري خارجي بخ��ش نفتوگاز در
فعاليته��اي تحقيق و توس��عه مل��ي در همان
حوزه
تقويت و افزايش سود مالي از مطالعات و
مشاورههايي كه براي ذينفعان انجام ميشود.
يافتن راهي براي كس��ب سود از امتيازات و
پاداشها
تش��ويق ش��ركتهاي بزرگ مل��ي كه از
پروژههاي تحقيق و توس��عه نف��توگاز منتفع
ميش��وند ،به مش��اركت در س��رمايهگذاري و
تأمين اعتبار فعاليتهاي نفتوگاز
محافظت از بودجهدهي مستمر دولتي
-3-2منابع انساني

س��ه ش��كل نوآوري در زمينه نيروي انساني
مطرح است :ش��كل اول ،به پُر كردن خألها و
كمبودهاي فعلي بهوسيلهي جذب پژوهشگران
خارج��ي مرب��وط اس��ت .در ش��كل دوم اين
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نوآوريها ،هدف،جذب نيروي انس��اني بومي
در ميانمدت و در شكل سوم نيز هدف ،بهبود
فرصتهاي تحصيلي براي پژوهش��گران آينده
است .ش��رح هر يك از اين نوآوريها در زير
آمده است[:]1
الف -جبران كمبودهاي فعلي در ش��اغالن
پژوهشي بوسيلهي جذب پژوهشگران برجسته
خارجي بوسيله:
 ايج��اد ي��ك فض��اي جذاب پژوهش��ي وانگيزشهاي مالي
 بهرهبرداري از سياس��ت حفاظتي پادشاهيعربس��تان بهمنظور جذب و حفظ پژوهشگران
منطقه
 حمايت از برنامههاي دانشگاهي و پذيرشدانشجويان خارجي در تحصيالت تكميلي
 پيش��نهاد اصالحات در قوانين مهاجرت وكار اتباع خارجي بهمنظور حذف موانع جذب
پژوهشگران خارجي.
ب -ج��ذب ني��روي انس��اني بوم��ي ب��راي
فعاليتهاي  R&Dنفتوگاز ،بهوسيله:
س��ازماندهي برنامهه��اي تحصيل��ي برايدانشآموزان نخبه
تدارك جوايز مالي براي دانش��جويان برتردر زمينههاي مرتبط دانشگاهي
تصوي��ب يك س��اختار ج��ذاب و جديدحقوق و دستمزد براي پژوهشگران ،بهطوريكه
نگهداري شاغالن برتر و ممانعت از انتقال آنان
به ديگر بخشهاي صنعتي را تضمين نمايد.
اتخ��اذ قواني��ن و مق��ررات جدي��د ك��هفعاليته��اي  R&Dب��ا كيفيت ب��اال را تضمين
و براي پژوهش��گران برتر مش��وقهاي مالي را
فراهم نمايد.
ج��ذب پژوهش��گران بوم��ي از ديگ��رزمينهها(رياضي��ات ،فيزي��ك و مهندس��ي) به
منظور مش��اركت در فعاليته��اي  R&Dنفت
و گاز.
حمايت از برنامههاي دانشگاهي موجود(درديگر دانشگاهها).
ج-توس��عهي منابع انس��اني موجود و آتي،

بهوسيله:
ت��دارك كم��ك هزينههاي دانش��جوييكافي براي دانش��جويان تحصيالت تكميلي در
دانشگاههاي داخلي و بينالمللي.
رواج برنامههاي آموزش��ي تخصصي برايپژوهشگران و كمكپژوهشگران و تكنسينها.
تدارك روند پژوهشي براي پژوهشگران باعملكرد مطلوب در مؤسس��ات پژوهشي برتر و
شناخته شده.
بهبود برنامههاي دانش��گاهي و تحصيالتتكميلي.
-4-2هماهنگي و همكاري

به منظور تضمين موفقيت يك برنامه ،R&D
بايد يك سيس��تم اثربخش ب��راي هماهنگي و
هم��كاري بين بخشه��اي صنعت و پژوهش و
همچني��ن بين خ��ود نهادهاي پژوهش��ي وجود
داش��ته باش��د .دراينجا به دو نوع نوآوري براي
نائل شدن به اين هدف ارائه ميگردد:
الف -هماهنگي و هم��كاري ميان نهادهاي
پژوهشي شامل:
هداي��ت و اج��راي پروژههاي پژوهش��ي
مشترك
تبادل تجربه و تخصص
تشكيل نشستها ،كارگاههاي تخصصي و
كنفرانسهاي دورهاي
تقويت نقش انجمنه��اي علمي موجود و
تأسيس انجمنهاي جديد
ب -هماهنگ��ي و هم��كاري بين بخشهاي
صنعت و پژوهش شامل:
تقوي��ت همكاريه��اي ايج��اد ش��ده بين
صنعت و برخي مؤسس��ات پژوهش��ي و تشويق
موارد مشابه براي ديگر مؤسسات.
تشويق بخش صنعت به مشاركت در تأمين
بودجههاي پژوهشي.
بهرهبرداري از تش��ابهات در فضاي منطقه
خليج ف��ارس ب��ه منظ��ور ارتق��اي همكاري
بخشهاي صنع��ت و پژوه��ش و ايجاد يك
بازار آينده براي محصوالت  R&Dدر منطقه

خليج فارس.
اس��تفاده از حض��ور و عالقه ش��ركتها و
البراتوارهاي نفتي بينالمللي در منطقه ،بهمنظور
بن��ا نهادن يك پيمان (اتح��اد)  R&Dداخلي و
خارجي ك��ه بهوس��يله آن ،بودجهه��ا و منافع
تقسيم شود.
-5-2قوانين و مقررات

در اين بخش ،نوآوريهايي موردنظر اس��ت
ك��ه اصالحاتي را در قوانين و مقرراتي كه مانع
فعاليتهاي  R&Dهستند ،پيشنهاد دهد .موارد
مرتبط عبارتند از:
ساختار حقوق و دستمزد پژوهشگران
س��اختار مهاجرت ،اشتغال دس��تمزد اتباع
خارجي
ارزيابي عملكرد و كنترل كيفيت
حقوق و مقررات مالكيت فكري
حماي��ت صنع��ت از فعاليته��اي R&D
بومي بهوسيلهي تأمين بودجه و اطالعات
حذف قواني��ن محرمانه ب��ودن بيمورد يا
غيرضروري در خصوص اطالعات فني
-6-2بوميسازي

اين نوآوري ،فعاليتهاي بوميس��ازي را در
موارد زير هدايت و متمركز مينمايد:
فناوريهاي بيان شده در تحوالت پژوهشي
خدمات مربوط به طبيعت يك فناوري
محصوالت
ظرفيتهاي دانش و مشاوره
قابليتهاي پيشرفته تحصيالت و آموزش

-7-2نظارت و مديريت استراتژي

-1-7-2فناوريهاي اكتشاف و توليد 2025

در س��ازمان مديري��ت برنام��ه نف��ت و گاز
عربستان( ،)KACSTواحدي به نام فنارويهاي
اكتش��اف و توليد  2025سعودي ()EPT2025
تأسيس ش��ده است كه اجراي اين استراتژي را
مديريت ،سرپرستي ،تجديد نظر و سازماندهي
ميكند.
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-2-7-2اختيارات

 EPT2025واحدي خواه��د بود كه وظيفه
آن تس��هيل نوآوري ،توس��عه فن��اوري ،انتقال
فناوري و  ،R&Dبه منظور حل مشكالت فعلي
و بهبود عملكرد مالي ،زيستمحيطي و كيفي
توگاز كش��ور عربستان
صنعت باالدس��تي نف 
است EPT2025 .تعامل و همكاري در كليهي
توگاز را تس��هيل ميكند.
جنبههاي  R&Dنف 
نقش  EPT2025شامل موارد زير است:
تسهيل بوميس��ازي و انتقال فناوريهاي
جدي��د بهمنظ��ور بهكارگي��ري در صنع��ت
باالدستي نفتوگاز عربستان
فعالي��ت بهعن��وان ي��ك راب��ط و
هماهنگكننده بين كس��اني كه مش��كالت يا
فرصتهاي��ي دارن��د و كس��اني ك��ه داراي
فناوريه��اي بالقوه يا راهحلهاي پژوهش��ي
هستند.
گرده��مآوردن ذيربط��ان و ذينفع��ان
بهمنظ��ور شناس��ايي زمينههايي ك��ه منجر به
فناوري ي��ا پژوهشهاي تحولآفرين گردد و
راهاندازي پروژههاي ويژه بهمنظور شناسايي و
حل چالشها
تروي��ج و ارتق��اء مش��اركت صنعت در
نوآوريهاي حاصله و مس��اعدت و كمك به
تأمين بودجه قابل اعتماد از منابع مختلف
ت��دارك نشس��تهايي بهمنظ��ور تب��ادل
اطالع��ات و ايجاد مش��اركتهايي كه داراي
مناف��ع متقاب��ل ب��راي كلي��هي طرفه��اي
حاضرب��وده و كارايي صنعت نفت را افزايش
دهد.
تس��هيل اتف��اق آرا ب��راي ورود دولت به
راهبردها و اولويته��اي مربوط به نوآوري،
توسعه فناوري و پژوهش در صنعت باالدستي
نفتوگاز
-3سازماندهي و اجراي استراتژي

اس��تراتژي بيان ش��ده در اين سند ،جهت و
م��وارد توج��ه و تمركز را مش��خص ميكند.
در هر حال ،اجراي موفق اس��تراتژي فناوري
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نيازمند موارد زير است:
حماي��ت كافي در بخشه��اي صنعت و
دولتي
داشتن طرح اجرايي
منابع انساني و مالي كافي بهمنظور اجراي
اقدامات پيشنهادي و پيگيري استراتژي
ايجاد يك ساختار پيگري قابل و توانا
بنابراي��ن ،به منظور اجراي اين اس��تراتژي،
تأس��يس ي��ك س��ازمان واحد براي توس��عه
و بهب��ود ش��بكههاي از قب��ل تش��كيل ش��ده
(همانند موارد تش��كيل شده در دانشگاهها) و
ساختارهاي سازماني(همانند آنچه در آرامكو
وجود دارد) ،حائز اهميت اس��تEPT2025 .
اين س��اختارها را به هم پيوند داده ،همكاري
را تضمي��ن نم��وده و هماهنگي كلي توس��عه
فناروي را در بخش نفتوگاز بهمنظور بيشينه
نمودن بازده سرمايه ،فراهم خواهد كرد.
-1-3اجرا

اجراي استراتژي فناوري توسط EPT2025

بهوس��يلهي حمايت قوي ذيربطان و ذينفعان،
پش��تيباني خواهد ش��د .اين حماي��ت با فراهم
نمودن امكان ارائه در هيأت مديره EPT2025
و انجام سلسله جلس��ات جامع ارائهنظرات در
خصوص پيشنويسهاي اين سند استراتژي،
جذب خواهد شد.
ذيربطان و ذينفعان ،بهطور مشترك بر روي
تعريف اهداف و طرحهاي ثانويه زيرمجموعه
هر يك از زمينههاي هدف فناوري ،و همچنين
بر روي شناسايي دقيقتر شكافها(گپها) و
نيازهاي فناوري كه ميتواند به تحقق اهداف
كلي آنها كمك كند ،كار ميكنند .بهمنظور
حذف شكاف بين دانشگاه و صنعت ،پيشنهاد
پروژهه��ا ميتواند از طرف يك يا چند مركز
پژوهشي دانشگاهي و با همكاري يك يا چند
شركت نفتي ،ارائه شود.
بهمنظ��ور حصول يك سيس��تم اثربخش و
قدرتمن��د براي اج��را و پيگيري اس��تراتژي
و بهمنظ��ور اينك��ه  EPT2025مش��اركت

قابلتوجهتري داش��ته باش��د ،پيش��نهاد ش��ده
اس��ت كه ه��ر ي��ك از ش��ركتهاي بزرگ
نفتي مس��ئول هماهنگي يك ي��ا چند مورد از
زمينههاي هدف فناوري ش��وند .شركتهاي
نفتي با دبيرخانه  EPT2025كار كرده و يك
گروه مركزي/كميته فني را تشكيل ميدهند.
اعضاي اين گروه مركزي مس��ئوليتهاي زير
را خواهند داشت:
مطالعهي پيشرفتهاي مرتبط فناوري در
زمينهه��اي م��ورد بح��ث ،از پژوهشه��اي
راهبردي تا مرحلهي اجراي نمايشي
مطالعهي خالهاي(گپه��اي) فناروي و
نيازه��اي پژوهش��ي در زمينهي م��ورد نظر ،با
مشاوره بخش نفت و گاز.
ترس��يم و تدوين طرحهاي اجرايي براي
توسعه فناوري در هر زمينه
راهان��دازي ،تروي��ج و ارتقاي پروژههاي
توسعه فناوري در هر زمينه
قرار گرفتن بهعنوان يك نيروي محرك
در پش��ت بودجهده��ي به پروژهه��اي مرتبط
توسعه فناوري
پيگيري توس��عه فناوري در ه��ر زمينه،
پيگيري استراتژي و اطالعرساني به مشاركت
كنندگان مربوطه در هر بخش
حصول اطمينان از هماهنگي فعاليتهاي
داراي همپوش��اني و بهرهب��رداري از
6
همافزاييها
تش��كيل و فع��ال ك��ردن اتاق جلس��ات
الكترونيكي در زمينههاي مرتبط
-2-3بازنگري استراتژي

اين اس��تراتِژي و طرحهاي اجرايي متعاقب
آن ،ساالنه بازنگري و بهروز خواهند شد .هر
پنج سال نيز يك بازنگري جامع انجام خواهد
ش��د .اين بهروز رس��اني نيازمن��د همان ميزان
تالشي اس��ت كه براي توس��عهي اوليهي اين
استراتژي صرف شده اس��ت .بهروز رسانيها
توس��ط مجمع  EPT2025پيش��نهاد و مطالعه
ميش��وند و باي��د ب��ه تصويب هي��أت مديره
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-3-3تأمين بودجه

اج��راي اس��تراتژي بيان ش��ده در اين س��ند،
نيازمند ت�لاش و فعالي��ت قابلتوجهي در يك
دوره  5تا  10ساله ميباشد .از آنجايي كه انتظار
ميرود نوآوريهاي موردنظر اين اس��تراتژي تا
سالهاي بعد از  2025نيز بهطول انجامد ،اين تنها
آغاز تالشهاي بلندمدت خواهند بود .سازمان
توگاز 7ش��ركتهاي
مديري��ت برنامههاي نف 
نفتي و صنايع تأمينكننده ،بايد بهمنظور حمايت
از اين تالشها ،با هم همكاري كنند.
تش��كيل  EPT2025ام��كان اس��تفادهي
توگاز را
اثربخشتر بودجههاي فعلي  R&Dنف 
فراهم خواهد كرد .با اين حال ،بودجهدهي بيشتر
دولت ،بهعنوان عام��ل تحقق اهداف ،ضروري
اس��ت .بدون بودجهدهي و مش��وقهاي دولتي،
توانايي صنعت در توس��عهي فناوري با سرعت
مطلوب ،امكانپذير نيست.
نس��بت ب��ه ش��ركتهاي نفت��ي ،صنع��ت
تأمينكننده(عرضه) ،بهدليل س��ودآوري كمتر،
بودجهه��اي كمت��ري ب��راي س��رمايهگذاري
در  R&Dدر اختي��ار دارد .بهط��ور همزم��ان،
فعاليتهاي قابلتوجه توس��عه فن��اوري بايد به
صنع��ت بومي تأمينكنن��ده انتق��ال يابد .هرچه
قيمت نفت باالتر باشد ،شركتهاي بومي نفتي
پروژههاي بزرگت��ري را اجرا ميكنند كه اين
پروژهه��ا نيازمند پاس��خ س��ريع تأمينكنندگان
ميباش��ند .اين امر نيز منجر ب��ه باال رفتن قيمت
پا نویس ها

خدمات تأمينكنندگان ميش��ود .اين موضوع
فرصتي براي توس��عهي تأمينكنندگان فناوري
بومي قويتر ،با هزينهي كمتر ،ايجاد ميكند.
صنعت بوم��ي عرضه ،فرصته��اي تقويت
و توانمندس��ازي تالشه��اي  R&Dخ��ودش
را محدود كرده اس��ت و بايد ب��ر روي تقويت
ق��درت رقابت��ي خ��ود متمركز ش��ود .صنعت
تأمينكننده(عرضه) نميتواند نيازهاي بلندمدت
 R&Dرا كه ويژه كش��ور عربس��تان ميباش��د،
اداره كند .اي��ن موضوع ادلهي انجام پژوهش و
توسعه در خصوص فعاليتهاي تأمينكنندگان
و همچني��ن ،كمك به توس��عهي اين فنارويها
براي ش��ركتهاي تأمينكننده جديد را تقويت
ميكن��د .تأمين بودجه و راهنماي��ي براي انجام
اينكار ،بهطور برجسته توسط دولت و از طريق
 KACSTفراه��م ميش��ود .با اين ح��ال ،انتظار
ميرود كه اين استراتژي به هدايت بودجههايي
كه شركتهاي نفتي و ديگر نهادها و مؤسسات
تمايل به تأمين آن دارند ،نيز كمك خواهد كرد.
-4-3ارزيابي پروژه

پروژههاي��ي ك��ه اي��ن اس��تراتژي را حمايت
ميكنند بر اساس فراخوان براي پروپوزال 8كه هر
ساله در ماه س��پتامبر ميالدي از طريق وبسايت
 EPT2025اطالعرس��اني ميش��ود ،انتخ��اب
ميشوند .زمان اتمام معرفي پروپوزالها و بررسي
آنها در ماه ژانويه س��ال بعد است .گروه هدف
فن��اوري براي ه��ر حوزه هدف فن��اوريRFP ،
متناسب با حوزه مرتبط را توسعه و ارتقا خواهد

oily water disposal
6.
synergies
7.
KACST
8.
Request for Propsal
5.

داد RFP .ها بايد متناسب با چشمانداز و اهداف
ب��راي هر حوزه هدف فناوري باش��د .گروههاي
هدف فناوري در نهايت به ارزيابي پروپوزالهاي
رس��يده مش��غول ميش��وند .اين ارزيابي بر اين
اساس اس��ت كه پروپوزال تا چه اندازه متناسب
با اهداف راهبردي مندرج در اين سند ميباشد.
نتيجهگيري

در اين مقاله ،تالش شد تا فعاليتهاي رقيب
ديرينه اي��ران در حوزه نفت و گاز ارائه ش��ود.
عربس��تان همانگونه كه در تولي��د و صادرات
نف��ت ،خ��ود را در مقام نخس��ت اوپ��ك قرار
داده اس��ت ،بهدنبال كس��ب رتبه اول در بخش
توگاز اس��ت و گام اوليه خود
فناوريه��اي نف 
ك��ه همان تدوي��ن برنامه و اس��تراتژي توس��عه
فناوري اس��ت را محكم برداشته اس��ت .برنامه
توس��عه فناوري عربس��تان ،يكي از بهروزترين
ن ُسخ استراتژي توس��عه فناوري است كه تمامي
بخشها و ذينفعان مرتبط را با خود همراه كرده
و با سيس��تم پايش و نظارت دقي��ق ،روند آن را
بهروز ميكند .همچنين ،نقش تمامي بخشهاي
مهم در اين زمينه ك��ه به نوآوريهاي راهبردي
موس��وم شده اس��ت را بهخوبي معرفي و در اين
برنامه لحاظ كرده است.
اميد است كه اينگونه گزارشها و مقاالت،
صنعت نفت را در راس��تاي رس��يدن به اهداف
چشمانداز كه همانا رسيدن به رتبه نخستين علم
و فناوري در خاورميانه تا سال  1404است ،ياري
رساند.
SWOT
2.
Reservoir characterization
3.
Rubaii alkhali
4.
lnter-well
1.
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