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نوآوری های راهبردي، منابع انسانی، عربستان سعودي، باالدستي نفت و گاز

مجتبی كريمی*  پژوهشگاه صنعت نفت

نقش نوآوري هاي راهبردي در مديريت تكنولوژی حوزه 
باالدستی نفت و گاز؛ مطالعه موردی، عربستان سعودی

کش��ور عربس��تان سعودی سندی را برای توس��عه و ارتقای بخش نفت و گاز خود در بخش باالدستی ارائه داده اس��ت که در آن، چالش ها، اهداف 
راهبردي، حوزه های هدف فناوری و مأموریت ها تشریح شده است. به بیان دقیق تر، گزارش تولید شده، ارائه دهنده استراتژي تحقیق و توسعه در کشور 
عربس��تان سعودي براي 20 سال آینده است. حوزه هاي هدف فناوري براساس تحلیل نقاط قوت-ضعف، فرصت- تهدید1 تعریف و جهت اطمینان از 
اجرایي ش��دن این اس��تراتژي، نظامي به منظور پایش مراحل اجرایي و همچنین بروزکردن متناوب آن طراحي ش��د. تمامي مولفه هاي این استراتژي در 
راستاي خلق ارزش در عربستان و با چشم اندازي که برتري و شایستگي تکنولوژیکي در کشف و تولید هر قطره از نفت و گاز را با رویکردي متناسب 
با محیط زیس��ت دنبال مي کند، تعیین ش��دند. به طور مش��خص، این طرح، روي 11 فناوري پیش��رفته و راهبردي اولویت دار تمرکز کرد. نکته مهم این 
گزارش، ارائه پارامترهایی با عنوان نوآوری های راهبردي جهت اجرای هرچه بهتر این برنامه در دس��ت یابی به اهداف تعیین ش��ده است. در این مقاله، 

با مروری بر مولفه های کلیدی استراتژی تکنولوژی عربستان، نوآوری های راهبردي مورد مطالعه قرار گرفته است.

)karimimoj@ripi.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
اه��داف راهب��ردي در صنع��ت نف��ت و گاز 
تا چش��م انداز  برنامه ری��زي ش��دند  عربس��تان 
راهب��ردي و مأموری��ت صنعت نف��ت و گاز آن 
تا س��ال 2025 ترس��یم و تدوین ش��ود. بخشي 
از مهمترین این اهداف به همراه ش��اخص هاي 

اندازه گیري آن عبارتند از:
 ارتقا و افزایش دسترس��ي به داده، انتش��ار 
اطالعات، تصویر س��ازي و قدرت دسترسي به 

تحقیق
 دسترس��ي آزاد به هرگونه اطالعات مورد 

نیاز در حوزه هاي زمین شناس��ي، ژئوفیزیکي و 
اطالعات نفت به صورت دیجیتالي و با سرعت 

باال
 ارتق��ا کیفیت، کمی��ت و آم��وزش منابع 

انساني
 افزایش نیروي انس��اني با مدرک دکترا در 
حوزه اکتشاف و تولید به میزان 1000 درصد)یا 

1000 نفر(
 ازدیاد برداش��ت و افزای��ش ذخایر اثبات 

شده
 افزایش نفت درجا به 900 میلیارد بش��که و 

دس��تیابي به نرخ ازدیاد برداش��ت به میزان 70 
درصد تا سال 2025 )هدف مورد نظر آرامکو(

 کاهش هزینه هاي اکتشاف و تولید
 کاهش هزینه هاي تولید یک بش��که نفت 
در خش��کي به میزان 20 درصد و 50 درصد در 

دریا
 افزایش و ارتقا بازدهي اکتشاف و عملیات 

حفاري نفت و گاز طبیعي
 کاهش زم��ان مورد نیاز براي اکتس��اب و 
برداش��ت داده ه��اي زمین شناس��ي و عملی��ات 

حفاري تا 50 درصد 
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 ارتق��ا و بومي س��ازي خدم��ات فن��اوري 
نفت و گاز

 فراهم کردن دسترسي به حداقل 50 درصد 
از خدمات فناوري)نظیر نرم افزارهاي بومي(

1-چالش ها در رسيدن به اهداف راهبردي
در راستاي نیل به اهداف راهبردي نفت و گاز 
عربس��تان، چالش هایي استخراج شده است که 
خالصه اي از مهمتری��ن چالش هاي ذیربطان و 
ذینفعان در برنامه نفت و گاز عربس��تان به قرار 

زیر است: ]3[و ]2[
 آموزش نیروي انساني جوان درباره اهمیت 

فناوري هاي نفت و گاز
 روند کند در جمع آوري اطالعات ش��امل 
اطالعات زمین شناسي و برداشت لرزه نگاري بر 

روي سطح
 برداش��ت لرزه نگاري در مناطق شن زار و 
الیه ه��اي اولی��ه س��طح پیچی��ده و چند الیه اي 

هستند.
 توصیف و پایش خصوصیات مخزن2

 تسهیم داده و دسترسي آزاد
ش��ناخت  و  نقشه کش��ي  هویت س��ازي ،   
سنگ هاي منشأ و سیستم نفتي در مناطق  خاص 

در دریاي سرخ
 ازدیاد برداشت

 اکتش��اف در مناط��ق مرزي نظی��ر دریاي 
سرخ و صحراي ربع الخالي3 

 نقش��ه برداري و نگاش��ت از باالي مخازن 
بزرگ

 آشکارس��ازي و نقشه کش��ي شکاف ها در 
مخازن کربناته

 اندازه گی��ري مقاومت ویژه درون چاه هاي 
عمیق4 

 خصوصیات ترشوندگي در محل
 مش��کالت تجمی��ع کندانس��ه در مخازن 

گازي
 دفع آب هاي نفتي)آلوده به نفت(5 

 سیستم هاي پایش چاه
 مدل سازي شبکه خلل و فرج 

ب��ا  الیه ه��اي  در  چاه آزمای��ي  تحلی��ل   
نفوذپذیري باال

2-نوآوری های راهبردي
این بخش به ش��رح و توضیح نوآوري هایي 
مي پردازد که براي دستیابي به اهداف راهبردي 
مورد استفاده قرار گرفته ند. این نوآوري ها در 7 
بخش نقسیم بندي شده اند. این بخش ها عبارت  
اند از: زیرس��اخت، تأمین مالي، منابع انس��اني، 
همکاري و تشریک مساعي، قوانین و مقررات، 
روندهاي تحقیقات راهبردي و بومي سازي. این 
موارد بر اس��اس تحلیل SWOT به دست آمده 
 است. در ادامه به تشریح هریک از این بخش ها 

پرداخته مي شود.]1[و]3[ 

2-1-زيرساخت
این نوآوري، زیرس��اخت تحقیق و توس��عه 
عربس��تان را جهت تقوی��ت و حمایت اهداف 

راهبردي به کمک موارد زیر توسعه مي دهد:
 ایجاد برنامه هاي آکادمیک برجسته و ارتقا 
وضعی��ت موجود)نظی��ر برنامه ه��اي دکت��را و 

فوق لیسانس(
 تأس��یس مراک��ز معتب��ر و برت��ر علمي در 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي
 آغ��از و تأس��یس مراکزي که ب��ه تولید و 
مش��غول  نوآورانه  فناوري هاي  تجاري س��ازي 

شوند.
 آغ��از و توس��عه آزمایش��گاه هاي مجهز و 

پیشرفته
 ایجاد س��اختاري که به مدیریت و راهبري 
عملیات تحقیق و توسعه در سطح ملي بپردازد.

توسعه پایگاه داده ملي براي اکتشاف و تولید 
نف��ت و گاز ب��ا هدف حمای��ت از فعالیت هاي 

تحقیق و توسعه

2-2-منابع مالي
دو نوع ن��وآوري مالي در نظر گرفته ش��د، 
اول، در رابط��ه ب��ا میزان پول مصرف ش��ده و 
دیگري در رابطه با حفظ س��رمایه و اعتبار مالي 

در آینده.
2-2-1-استفاده بهينه از بودجه هاي كنوني

نوآوري ه��اي که در ارتباط با بودجه کنوني 
و نح��وه اس��تفاده از آن ها در نظر گرفته ش��د 

عبارت  اند از:
 استفاده از بودجه مشخص شده کنوني در 
تقویت و توس��عه زیرس��اخت)نظیر س��اخت و 
تجهی��ز آزمایش��گاه ها، تجهی��زات، بنیه علمي 

دانشگاه ها و غیره(
 اس��تفاده از بودجه کنوني در توسعه کمي/

کیفي منابع انس��اني از طریق اس��تخدام نیروي 
نخبه، نظام انگیزش مالي، بودجه تحصیلي براي 
ادامه تحصیل دانشجویان و محققان، آموزش و 

ارتقاء سطح کیفي کارمندان تحقیق و توسعه.
 حمایت و کمک مالي فعالیت هایي که در 
توس��عه  و  تحقی��ق  فعالیت ه��اي  ب��ا  ارتب��اط 
هس��تند)نظیر پایگاه داده، جلس��ات هم اندیشي 

دوره اي، کارگاه ها، انجمن ها و غیره(
2-2-2-نگهداري و حفظ بودجه هاي آتی

نوآوري هاي این بخش عبارت انداز:
 پیش��نهاد تخصی��ص بخش��ي از مالی��ات 
س��رمایه گذاري خارجي بخ��ش نفت و گاز در 
فعالیت ه��اي تحقیق و توس��عه مل��ي در همان 

حوزه
 تقویت و افزایش سود مالي از مطالعات و 

مشاوره هایي که براي ذینفعان انجام مي شود. 
یافتن راهي براي کس��ب سود از امتیازات و 

پاداش ها
 تش��ویق ش��رکت هاي بزرگ مل��ي که از 
پروژه هاي تحقیق و توس��عه نف��ت و گاز منتفع 
مي ش��وند، به مش��ارکت در س��رمایه گذاري و 

تأمین اعتبار فعالیت هاي نفت و گاز
 محافظت از بودجه دهي مستمر دولتي

2-3-منابع انساني
س��ه ش��کل نوآوري در زمینه نیروي انساني 
مطرح است: ش��کل اول، به پُر کردن خأل ها و 
کمبودهاي فعلي به وسیله ي جذب پژوهشگران 
خارج��ي مرب��وط اس��ت. در ش��کل دوم این 
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نوآوري ها، هدف،جذب نیروي انس��اني بومي 
در میان مدت و در شکل سوم نیز هدف، بهبود 
فرصت هاي تحصیلي براي پژوهش��گران آینده 
است. ش��رح هر یک از این نوآوري ها در زیر 

آمده است]1[:
الف- جبران کمبودهاي فعلي در ش��اغالن 
برجسته  بوسیله ي جذب پژوهشگران  پژوهشي 

خارجي بوسیله:
- ایج��اد ی��ک فض��اي جذاب پژوهش��ي و 

انگیزش هاي مالي
- بهره برداري از سیاس��ت حفاظتي پادشاهي 
عربس��تان به منظور جذب و حفظ پژوهشگران 

منطقه
- حمایت از برنامه هاي دانشگاهي و پذیرش 

دانشجویان خارجي در تحصیالت تکمیلي
- پیش��نهاد اصالحات در قوانین مهاجرت و 
کار اتباع خارجي به منظور حذف موانع جذب 

پژوهشگران خارجي.
ب- ج��ذب نی��روي انس��اني بوم��ي ب��راي 

فعالیت هاي R&D نفت و گاز، به وسیله:
براي  تحصیل��ي  برنامه ه��اي  -س��ازماندهي 

دانش آموزان نخبه
-تدارک جوایز مالي براي دانش��جویان برتر 

در زمینه هاي مرتبط دانشگاهي
-تصوی��ب یک س��اختار ج��ذاب و جدید 
حقوق و دستمزد براي پژوهشگران، به طوري که 
نگهداري شاغالن برتر و ممانعت از انتقال آنان 

به دیگر بخش هاي صنعتي را تضمین نماید.
-اتخ��اذ قوانی��ن و مق��ررات جدی��د ک��ه 
فعالیت ه��اي R&D ب��ا کیفیت ب��اال را تضمین 
و براي پژوهش��گران برتر مش��وق هاي مالي را 

فراهم نماید.
دیگ��ر  از  بوم��ي  پژوهش��گران  -ج��ذب 
زمینه ها)ریاضی��ات، فیزی��ک و مهندس��ي( به 
منظور مش��ارکت در فعالیت ه��اي R&D نفت 

و گاز.
-حمایت از برنامه هاي دانشگاهي موجود)در 

دیگر دانشگاه ها(.
ج-توس��عه ي منابع انس��اني موجود و آتي، 

به وسیله:
دانش��جویي  هزینه هاي  -ت��دارک کم��ک 
کافي براي دانش��جویان تحصیالت تکمیلي در 

دانشگاه هاي داخلي و بین المللي.
-رواج برنامه هاي آموزش��ي تخصصي براي 
پژوهشگران و کمک پژوهشگران و تکنسین ها.

-تدارک روند پژوهشي براي پژوهشگران با 
عملکرد مطلوب در مؤسس��ات پژوهشي برتر و 

شناخته شده.
-بهبود برنامه هاي دانش��گاهي و تحصیالت 

تکمیلي.

2-4-هماهنگي و همكاري
 ،R&D به منظور تضمین موفقیت یک برنامه
باید یک سیس��تم اثربخش ب��راي هماهنگي و 
هم��کاري بین بخش ه��اي صنعت و پژوهش و 
همچنی��ن بین خ��ود نهادهاي پژوهش��ي وجود 
داش��ته باش��د. دراینجا به دو نوع نوآوري براي 

نائل شدن به این هدف ارائه مي گردد:
الف- هماهنگي و هم��کاري میان نهادهاي 

پژوهشي شامل:
 هدای��ت و اج��راي پروژه هاي پژوهش��ي 

مشترک
 تبادل تجربه و تخصص

تشکیل نشست ها، کارگاه هاي تخصصي و 
کنفرانس هاي دوره اي

تقویت نقش انجمن ه��اي علمي موجود و 
تأسیس انجمن هاي جدید

ب- هماهنگ��ي و هم��کاري بین بخش هاي 
صنعت و پژوهش شامل:

 تقوی��ت همکاري ه��اي ایج��اد ش��ده بین 
صنعت و برخي مؤسس��ات پژوهش��ي و تشویق 

موارد مشابه براي دیگر مؤسسات.
 تشویق بخش صنعت به مشارکت در تأمین 

بودجه هاي پژوهشي.
 بهره برداري از تش��ابهات در فضاي منطقه 
خلیج ف��ارس ب��ه منظ��ور ارتق��اي همکاري 
بخش هاي صنع��ت و پژوه��ش و ایجاد یک 
بازار آینده براي محصوالت R&D در منطقه 

خلیج فارس.
 اس��تفاده از حض��ور و عالقه ش��رکت ها و 
البراتوارهاي نفتي بین المللي در منطقه، به منظور 
بن��ا نهادن یک پیمان )اتح��اد( R&D داخلي و 
خارجي ک��ه به وس��یله آن، بودجه ه��ا و منافع 

تقسیم شود.

2-5-قوانين و مقررات
در این بخش، نوآوري هایي موردنظر اس��ت 
ک��ه اصالحاتي را در قوانین و مقرراتي که مانع 
فعالیت هاي R&D هستند، پیشنهاد دهد. موارد 

مرتبط عبارتند از:
 ساختار حقوق و دستمزد پژوهشگران

 س��اختار مهاجرت، اشتغال دس��تمزد اتباع 
خارجي

 ارزیابي عملکرد و کنترل کیفیت
 حقوق و مقررات مالکیت فکري

 R&D حمای��ت صنع��ت از فعالیت ه��اي 
بومي به وسیله ي تأمین بودجه و اطالعات

 حذف قوانی��ن محرمانه ب��ودن بي مورد یا 
غیرضروري در خصوص اطالعات فني

2-6-بومي سازي
این نوآوري، فعالیت هاي بومي س��ازي را در 

موارد زیر هدایت و متمرکز مي نماید:
 فناوري هاي بیان شده در تحوالت پژوهشي

 خدمات مربوط به طبیعت یک فناوري
 محصوالت

 ظرفیت هاي دانش و مشاوره
 قابلیت هاي پیشرفته تحصیالت و آموزش

2-7-نظارت و مديريت استراتژي
2-7-1-فناوري هاي اكتشاف و توليد 2025

در س��ازمان مدیری��ت برنام��ه نف��ت و گاز 
عربستان)KACST(، واحدي به نام فناروي هاي 
 )EPT2025( اکتش��اف و تولید 2025 سعودي
تأسیس ش��ده است که اجراي این استراتژي را 
مدیریت، سرپرستي، تجدید نظر و سازماندهي 

مي کند. 
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2-7-2-اختيارات
EPT2025 واحدي خواه��د بود که وظیفه 
آن تس��هیل نوآوري، توس��عه فن��اوري، انتقال 
فناوري و R&D، به منظور حل مشکالت فعلي 
و بهبود عملکرد مالي، زیست محیطي و کیفي 
صنعت باالدس��تي نفت و گاز کش��ور عربستان 
است. EPT2025 تعامل و همکاري در کلیه ي 
جنبه هاي R&D نفت و گاز را تس��هیل مي کند. 

نقش EPT2025 شامل موارد زیر است:
 تسهیل بومي س��ازي و انتقال فناوري هاي 
به کارگی��ري در صنع��ت  به منظ��ور  جدی��د 

باالدستي نفت و گاز عربستان
و  راب��ط  ی��ک  به عن��وان  فعالی��ت   
هماهنگ کننده بین کس��اني که مش��کالت یا 
فرصت های��ي دارن��د و کس��اني ک��ه داراي 
بالقوه یا راه حل هاي پژوهش��ي  فناوري ه��اي 

هستند.
ذینفع��ان  و  ذیربط��ان  گرد ه��م  آوردن   
به منظ��ور شناس��ایي زمینه هایي ک��ه منجر به 
فناوري ی��ا پژوهش هاي تحول آفرین گردد و 
راه اندازي پروژه هاي ویژه به منظور شناسایي و 

حل چالش ها
 تروی��ج و ارتق��اء مش��ارکت صنعت در 
نوآوري هاي حاصله و مس��اعدت و کمک به 

تأمین بودجه قابل اعتماد از منابع مختلف
 ت��دارک نشس��ت هایي به منظ��ور تب��ادل 
اطالع��ات و ایجاد مش��ارکت هایي که داراي 
طرف ه��اي  کلی��ه ي  ب��راي  متقاب��ل  مناف��ع 
حاضرب��وده و کارایي صنعت نفت را افزایش 

 دهد.
تس��هیل اتف��اق آرا ب��راي ورود دولت به 
راهبردها و اولویت ه��اي مربوط به نوآوري، 
توسعه فناوري و پژوهش در صنعت باالدستي 

نفت و گاز

3-سازماندهي و اجراي استراتژي
اس��تراتژي بیان ش��ده در این سند، جهت و 
م��وارد توج��ه و تمرکز را مش��خص مي کند. 
در هر حال، اجراي موفق اس��تراتژي فناوري 

نیازمند موارد زیر است:
 حمای��ت کافي در بخش ه��اي صنعت و 

دولتي
 داشتن طرح اجرایي 

 منابع انساني و مالي کافي به منظور اجراي 
اقدامات پیشنهادي و پي گیري استراتژي

 ایجاد یک ساختار پیگري قابل و توانا
بنابرای��ن، به منظور اجراي این اس��تراتژي، 
تأس��یس ی��ک س��ازمان واحد براي توس��عه 
و بهب��ود ش��بکه هاي از قب��ل تش��کیل ش��ده 
)همانند موارد تش��کیل شده در دانشگاه ها( و 
ساختارهاي سازماني )همانند آنچه در آرامکو 
 EPT2025 .وجود دارد(، حائز اهمیت اس��ت
این س��اختارها را به هم پیوند داده، همکاري 
را تضمی��ن نم��وده و هماهنگي کلي توس��عه 
فناروي را در بخش نفت و گاز به  منظور بیشینه 

نمودن بازده سرمایه، فراهم خواهد کرد.

3-1-اجرا
 EPT2025 اجراي استراتژي فناوري توسط
به وس��یله ي حمایت قوي ذیربطان و ذینفعان، 
پش��تیباني خواهد ش��د. این حمای��ت با فراهم 
 EPT2025 نمودن امکان ارائه در هیأت مدیره
و انجام سلسله جلس��ات جامع ارائه نظرات در 
خصوص پیش نویس هاي این سند استراتژي، 

جذب خواهد شد.
ذیربطان و ذینفعان، به طور مشترک بر روي 
تعریف اهداف و طرح هاي ثانویه زیرمجموعه 
هر یک از زمینه هاي هدف فناوري، و همچنین 
بر روي شناسایي دقیق تر شکاف ها )گپ ها( و 
نیازهاي فناوري که مي تواند به تحقق اهداف 
کلي آن ها کمک کند، کار مي کنند. به منظور 
حذف شکاف بین دانشگاه و صنعت، پیشنهاد 
پروژه ه��ا مي تواند از طرف یک یا چند مرکز 
پژوهشي دانشگاهي و با همکاري یک یا چند 

شرکت نفتي، ارائه شود.
به منظ��ور حصول یک سیس��تم اثربخش و 
قدرتمن��د براي اج��را و پي گیري اس��تراتژي 
مش��ارکت   EPT2025 اینک��ه  به منظ��ور  و 

قابل توجه تري داش��ته باش��د، پیش��نهاد ش��ده 
اس��ت که ه��ر ی��ک از ش��رکت هاي بزرگ 
نفتي مس��ئول هماهنگي یک ی��ا چند مورد از 
زمینه هاي هدف فناوري ش��وند. شرکت هاي 
نفتي با دبیرخانه EPT2025 کار کرده و یک 
گروه مرکزي/کمیته فني را تشکیل مي دهند. 
اعضاي این گروه مرکزي مس��ئولیت هاي زیر 

را خواهند داشت:
 مطالعه ي پیشرفت هاي مرتبط فناوري در 
پژوهش ه��اي  از  بح��ث،  م��ورد  زمینه ه��اي 

راهبردي تا مرحله ي اجراي نمایشي
 مطالعه ي خالهاي)گپ ه��اي( فناروي و 
نیازه��اي پژوهش��ي در زمینه ي م��ورد نظر، با 

مشاوره بخش نفت و گاز.
 ترس��یم و تدوین طرح هاي اجرایي براي 

توسعه فناوري در هر زمینه
 راه ان��دازي، تروی��ج و ارتقاي پروژه هاي 

توسعه فناوري در هر زمینه
 قرار گرفتن به عنوان یک نیروي محرک 
در پش��ت بودجه ده��ي به پروژه ه��اي مرتبط 

توسعه فناوري
 پي گیري توس��عه فناوري در ه��ر زمینه، 
پیگیري استراتژي و اطالع رساني به مشارکت 

کنندگان مربوطه در هر بخش
 حصول اطمینان از هماهنگي فعالیت هاي 
از  بهره ب��رداري  و  هم پوش��اني  داراي 

هم افزایي ها6
 تش��کیل و فع��ال ک��ردن اتاق جلس��ات 

الکترونیکي در زمینه هاي مرتبط

3-2-بازنگري استراتژي
این اس��تراتِژي و طرح هاي اجرایي متعاقب 
آن، ساالنه بازنگري و به روز خواهند شد. هر 
پنج سال نیز یک بازنگري جامع انجام خواهد 
ش��د. این به روز رس��اني نیازمن��د همان میزان 
تالشي اس��ت که براي توس��عه ي اولیه ي این 
استراتژي صرف شده اس��ت. به روز رساني ها 
توس��ط مجمع EPT2025 پیش��نهاد و مطالعه 
مي ش��وند و بای��د ب��ه تصویب هی��أت مدیره 
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3-3-تأمين بودجه
اج��راي اس��تراتژي بیان ش��ده در این س��ند، 
نیازمند ت��الش و فعالی��ت قابل توجهي در یک 
دوره 5 تا 10 ساله مي باشد. از آنجایي که انتظار 
مي رود نوآوري هاي موردنظر این اس��تراتژي تا 
سال هاي بعد از 2025 نیز به طول انجامد، این تنها 
آغاز تالش هاي بلندمدت خواهند بود. سازمان 
مدیری��ت برنامه هاي نفت و گاز7  ش��رکت هاي 
نفتي و صنایع تأمین کننده، باید به منظور حمایت 

از این تالش ها، با هم همکاري کنند.
اس��تفاده ي  ام��کان   EPT2025 تش��کیل 
اثربخش تر بودجه هاي فعلي R&D نفت و گاز را 
فراهم خواهد کرد. با این حال، بودجه دهي بیشتر 
دولت، به عنوان عام��ل تحقق اهداف، ضروري 
اس��ت. بدون بودجه دهي و مش��وق هاي دولتي، 
توانایي صنعت در توس��عه ي فناوري با سرعت 

مطلوب، امکان پذیر نیست.
صنع��ت  نفت��ي،  ش��رکت هاي  ب��ه  نس��بت 
تأمین کننده)عرضه(، به دلیل س��ودآوري کمتر، 
س��رمایه گذاري  ب��راي  کمت��ري  بودجه ه��اي 
در R&D در اختی��ار دارد. به ط��ور هم زم��ان، 
فعالیت هاي قابل توجه توس��عه فن��اوري باید به 
صنع��ت بومي تأمین کنن��ده انتق��ال یابد. هرچه 
قیمت نفت باالتر باشد، شرکت هاي بومي نفتي 
پروژه هاي بزرگ ت��ري را اجرا مي کنند که این 
پروژه ه��ا نیازمند پاس��خ س��ریع تأمین کنندگان 
مي باش��ند. این امر نیز منجر ب��ه باال رفتن قیمت 

خدمات تأمین کنندگان مي ش��ود. این موضوع 
فرصتي براي توس��عه ي تأمین کنندگان فناوري 

بومي قوي تر، با هزینه ي کمتر، ایجاد مي کند.
صنعت بوم��ي عرضه، فرصت ه��اي تقویت 
و توانمندس��ازي تالش ه��اي R&D خ��ودش 
را محدود کرده اس��ت و باید ب��ر روي تقویت 
ق��درت رقابت��ي خ��ود متمرکز ش��ود. صنعت 
تأمین کننده )عرضه( نمي تواند نیازهاي بلندمدت 
R&D را که ویژه کش��ور عربس��تان مي باش��د، 
اداره کند. ای��ن موضوع ادله ي انجام پژوهش و 
توسعه در خصوص فعالیت هاي تأمین کنندگان 
و همچنی��ن، کمک به توس��عه ي این فناروي ها 
براي ش��رکت هاي تأمین کننده جدید را تقویت 
مي کن��د. تأمین بودجه و راهنمای��ي براي انجام 
این کار، به طور برجسته توسط دولت و از طریق 
KACST فراه��م مي ش��ود. با این ح��ال، انتظار 
مي رود که این استراتژي به هدایت بودجه هایي 
که شرکت هاي نفتي و دیگر نهادها و مؤسسات 
تمایل به تأمین آن دارند، نیز کمک خواهد کرد.

3-4-ارزيابي پروژه
پروژه های��ي ک��ه ای��ن اس��تراتژي را حمایت 
مي کنند بر اساس فراخوان براي پروپوزال8 که هر 
ساله در ماه س��پتامبر میالدي از طریق وب سایت 
انتخ��اب  مي ش��ود،  اطالع رس��اني   EPT2025
مي شوند. زمان اتمام معرفي پروپوزال ها و بررسي 
آن ها در ماه ژانویه س��ال بعد است. گروه هدف 
 RFP ،فن��اوري براي ه��ر حوزه هدف فن��اوري
متناسب با حوزه مرتبط را توسعه و ارتقا خواهد 

داد. RFP ها باید متناسب با چشم انداز و اهداف 
ب��راي هر حوزه هدف فناوري باش��د. گروه هاي 
هدف فناوري در نهایت به ارزیابي پروپوزال هاي 
رس��یده مش��غول مي ش��وند. این ارزیابي بر این 
اساس اس��ت که پروپوزال تا چه اندازه متناسب 

با اهداف راهبردي مندرج در این سند مي باشد.

نتيجه گيري
در این مقاله، تالش شد تا فعالیت هاي رقیب 
دیرینه ای��ران در حوزه نفت و گاز ارائه ش��ود. 
عربس��تان همان گونه که در تولی��د و صادرات 
نف��ت، خ��ود را در مقام نخس��ت اوپ��ک قرار 
داده اس��ت، به دنبال کس��ب رتبه اول در بخش 
فناوري ه��اي نفت و گاز اس��ت و گام اولیه خود 
ک��ه همان تدوی��ن برنامه و اس��تراتژي توس��عه 
فناوري اس��ت را محکم برداشته اس��ت. برنامه 
توس��عه فناوري عربس��تان، یکي از به روزترین 
نُسخ استراتژي توس��عه فناوري است که تمامي 
بخش ها و ذینفعان مرتبط را با خود همراه کرده 
و با سیس��تم پایش و نظارت دقی��ق، روند آن را 
به روز مي کند. همچنین، نقش تمامي بخش هاي 
مهم در این زمینه ک��ه به نوآوري هاي راهبردي 
موس��وم شده اس��ت را به خوبي معرفي و در این 

برنامه لحاظ کرده است.
 امید است که این گونه گزارش ها و مقاالت، 
صنعت نفت را در راس��تاي رس��یدن به اهداف 
چشم انداز که همانا رسیدن به رتبه نخستین علم 
و فناوري در خاورمیانه تا سال 1404 است، یاري 

رساند.
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