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إيجاد ٢٠١٩



إيجاد : 

تأسست إيجاد في يناير ٢٠١٨ برؤية مشتركة بين أكثر من ٥٠ جهة من القطاع الصناعي 
واألكاديمي والحكومي كوسيلة لترجمة تطلعات بروتوكول البحث والتطوير بين القطاعين 
الصناعي واألكاديمي في مجال الطاقة، وقد تم توقيع البروتوكول مبدئيا بين وزارة النفط 
تعزيز  بهدف  ٢٠١٧م  عام  في  عمان  نفط  تنمية  وشركة  العلمي  البحث  ومجلس  والغاز 

االبتكار وتكوين شراكة بحث وتطوير فعالة من اجل اقتصاد ُعماني مبني على المعرفة. 

االستعداد  مستويات  (في  البحوث  مخرجات  وتتجير  التطبيقية  البحوث  على  إيجاد  تركز 
التكنولوجي ٤-٩)، وتستمر إيجاد في النمو واالزدهار بدعم من نقاط االتصال والقيادات 

المؤسسية وأعضاء اللجنة التوجيهية واإلدارية.

تطمح ايجاد إلى المضي قدما في رفع تصنيف ُعمان في مؤشر االبتكار العالمي، ومؤشر 
التنافسية العالمية . وبالتأكيد في رؤية عمان ٢٠٤٠، حيث تتماشى تطلعات إيجاد مع ما 
نسبته ٦٩ ٪ من أولويات الرؤية ولها صلة مباشرة بأكثر من ثلث مؤشرات األداء الرئيسية 

برؤية عمان ٢٠٤٠.
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بروتوكول البحث والتطوير بين القطاعين الصناعي واألكاديمي في مجال الطاقة ٢٠١٧

تجسير الفجوة بين القطاع الصناعي واألكاديمي من أجل شراكة فعالة في البحث والتطوير 

األهداف

المساهمة بشكل إيجابي في تطوير أنشطة البحث واالبتكار المتعلقة بالطاقة على المستوى الوطني

تعزيز ثقافة تبادل الخبرات من خالل االنضمام والمشاركة بفاعلية في الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتدريب 
لبناء القدرات والكفاءات في مجال البحث واالبتكار في قطاع الطاقة

االستفادة من الموارد المالية المتاحة في دعم أنشطة البحث العلمي  واالبتكار في قطاع الطاقة

المشاركة في منصة افتراضية قائمة على العضوية حيث يمكن لألوساط األكاديمية والحكومية التفاعل والمشاركة 
في أنشطة البحث واالبتكار

المؤسسون



الجهات الموقعة على بروتوكول البحث والتطوير بين القطاعين الصناعي واألكاديمي

 في مجال الطاقة ٢٠١٧* 

*بتاريخ أكتوبر ٢٠١٩





المجاالت البحثية
في إيجاد 

النفط والغاز:
االستخالص المعزز للنفط، 
االستخراج المحسن للنفط، 

سالمة اآلبار، ...

الطاقة: 
كفاءة الطاقة، حفظ 

الطاقة، انتقال الطاقة 
وتوزيع الطاقة ، ...

الطاقة المتجددة: 
طاقة الرياح، الطاقة 

الشمسية، الطاقة الحرارية 
الجوفية، ...

المياه: 
المياه الجوفية، المياه 

الصناعية، تحلية المياه، 
المياه المصاحبة للنفط، ...

اللوجستيات:
إدارة التخزين واألسطول، 

مناولة المواد، ...

الوقود الحيوي: المركبات 
الحيوية النشطة، الطاقة 

الحيوية، المنتجات الطبيعية، 
...

التحول الرقمي والذكاء 
االصطناعي: إدارة البيانات 

الضخمة، تحليالت التنبؤ 
بالفشل، الروبوتات في اآلبار 

النفطية، ... 

البيئة: 
إدارة التلوث، إدارة الموارد 

الطبيعية، ...



المهمة : 
أن نكون حافًزا للتعاون بين القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والحكومية في السعي وراء اقتصاد 
عماني قائم على المعرفة من خالل شراكة بحث وتطوير فاعلة، سوف نحقق ذلك من خالل إنشاء 

ووضع إيجاد كمصدر أول لحلول التحديات التقنية في عمان.

       تعزيز التعاون بين الجهات الصناعية واألكاديمية والحكومية
       تقديم الدراسات االستشارية في المجاالت ذات العالقة

       تحفيز إنشاء مراكز التميز البحثية في المجاالت ذات العالقة

الرؤية :
البحث  بقدرات  العمل  متطلبات  يربط  والتطوير  البحث  مجال  في  للتعاون  مستداًما  مركًزا  نصبح  أن 

المحلية، للتحول نحو تعزيز االقتصاد القائم على المعرفة في سلطنة عمان 
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الخدمات

عرض التحديات 
الصناعية

شبكة 
الباحثين

المقترحات 
البحثية

قاعدة بيانات 
للمعدات 

والمرافق البحثية

نظام 
انتداب الخبرات

(قريبا)

خدمة استشارات 
عبر المنصة 
(قريبا)

ورش عمل
(قريبا)

التعاون 
الدولي

مجاالت التعاون البحثي :
منصة إيجاد اإللكترونية تسعى لتجسير الفجوة وتعزيز التعاون في مجاالت البحث واالبتكار 
بين القطاعين الصناعي واألكاديمي في سلطنة عمان وذلك من خالل تقديم الخدمات 

التالية ألعضائها:



مراكز التميز البحثية :
تعمل إيجاد على إنشاء مراكز التميز البحثية في مجاالت الطاقة المتجددة، النفط والغاز، 
البتروكيماويات ومجاالت أخرى والتي  المياه، االقتصاد الحيوي والطاقة الحيوية،  إدارة 
البحث  مجاالت  في  والمؤهالت  القدرات  لتطوير  متقدمة  كمراكز  هاما  دورا  تلعب 
والتطوير واالبتكار ونمو األعمال، كما أنها ستساهم في استدامة وتعزيز القيمة المحلية 
المضافة، خلق الفرص الوظيفية، وتنويع األعمال وذلك من أجل تحقيق اقتصاد مستدام 

قائم على المعرفة في السلطنة  

تقديم دراسات استشارية :
توفر إيجاد خدمة تقديم الدراسات االستشارية في المجاالت ذات العالقة مثل: الثورة 
الجدوى،  دراسات  المعرفة،  إدارة  الضخمة،  البيانات  األشياء،  إنترنت  الرابعة،  الصناعية 

وتقييم التكنولوجيا .

تهدف خدمة إيجاد االستشارية إلى تسليط الضوء على التحديات الصناعية والتركيز على 
تعزيز أفكار البحوث التطبيقية والتي تمتلك فرصة النمو لشركات على أرض الواقع.


