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األمين العام
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الهيئة تبدأ حملة توعوية 
للتعريف بنظام مزاولة 

المهن الهندسية .. وجوالت 
تفتيشية لضبط المخالفين
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رئيس مجلس اإلدارة
الشهراني محمد  ب��ن  س��ع��د  م. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
الشمري س��ال��م  ب���ن  ح��س��ي��ن  م. 



»ممارس« .. منصة جديدة 
لتنظيم عمل المستثمرين 

في مجال الخدمات 
الهندسية االستشارية

برامج التشغيل والصيانة 
ورؤية 2030

مفهوم ممارسات االستدامة 
في المنشآت الصحية

مجلة دورية تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين
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رئيس التحرير
عبد الناصر سيف العبد اللطيف م. 

نائب رئيس التحرير
ف���اي���ع آل  ح����س����ن  ن����ب����ي����ل  أ. 

مدير التحرير
أ. عب���د العزي���ز بن عب���دهللا الجمعة

هيئة التحرير

الص����الح هللا  ع��ب��د  ب���ن  م��ح��م��د  أ. 

صبيخي ع��ي��س��ى  ب���ن  إب���راه���ي���م  أ. 

أ. ع��ب������د ال��رح�م����ن عبدهللا األنصاري

ب��������اداوود ب��ن م��ح��م��د  ه�����������ان��ي  م. 

ال��خ��ض��ي��ر ع���ل���ي  ب����ن  ع���ث���م���ان   أ. 

ال���ب���ص���ي���ل���ي ع����ب����دال����م����ج����ي����د  أ. 

ال����رب����ع����ة ع�����ل�����ي  ن����س����ي����م  أ. 

األن�����ص�����اري م���ح���م���د  زب�����ي�����ر  أ.  

المصري ع��ب��دال��رح��م��ن  ع���م���اد  أ. 

تصميم وإخراج

ع���ف���ي���ف أب������������و  ص��������ال��������ح  أ. 

للمشاركات والمراسالت باسم مدير التحرير 
ص.ب 85041 الرياض 11691 

mag@saudieng.sa بريد إلكتروني: 
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المواصفات القياسية ودورها 
في حماية المستهلك ودعم 
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السعودية تستضيف قمة قادة 
مجموعة العشرين 2020

أعلنت المملكة العربية السعودية، استضافتها أعمال الدورة ال�l5 الجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي 
21 و22 من شهر نوفمبر من عام 2020، لتكون بذلك القمة األولى من نوعها في العالم العربي. و أشاد المهندس 
سعد بن محمد الشهراني، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، بالدور الكبير والملهم الذي يقوم 
به األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خالل ترؤسه لوفد 
المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور رؤساء دول القمة. ونوه 
الشهراني إلى أن الحضور السعودي هو تأكيد لدور الرياض المتنامي على صعيد المصلحة العربية والدولية، 
والروح الجديدة والمتجددة التي تش���هدها المملكة، بقيادة األمير الطم���وح ومهندس رؤية المملكة 2030.

واأ�ش����ار اإىل اأن االهتمام العاملي الكبري 
مب�ش����اركة اململكة يف قمة جمموعة دول 
الع�ش����رين، ياأت����ي ليوؤكد رغب����ة املجتمع 
الدويل يف التعامل مع اململكة ب�ش����فتها 
�ش����ريكًا قويًا، ميلك الكثري من الفر�ص 
واملجاالت اجلاذبة، وفر�ش����ة لت�ش����ليط 
اال�ش����تثمارية  الفر�����ص  عل����ى  ال�ش����وء 
القطاع����ات  خمتل����ف  يف  الواع����دة 
اال�شرتاتيجية، وا�شتعرا�ص االإ�شالحات 
االقت�ش����ادية الت����ي تعم����ل اململك����ة على 

اإجنازه����ا لت�ش����هيل ممار�ش����ة االأعمال 
ومتكني اال�شتثمارات االأجنبية.

واأ�ش���اد ال�شهراين بكلمة ويل العهد خالل 
اجلل�ش���ة اخلتامية للقمة وعزم ال�شعودية 
جمموع���ة  يف  للتق���دم  العم���ل  موا�ش���لة 
الع�شرين، مرحبًا با�شت�شافة قادة جمموعة 
الع�ش���رين الع���ام املقب���ل يف ال�ش���عودية.

وت�ش���من البي���ان اخلتامي للقم���ة اأن دول 
جمموعة الع�شرين "�ش���تعمل معًا لتعزيز 

النمو االقت�شادي العاملي".

يذكر  اأن جناح اململكة بالتقدم يف الكتاب 
 ،2019 IMD ال�شنوي للتناف�ش���ية العاملية
وح�شولها على املرتبة ال�26، متقدمة 13 
مرتب���ة عن العام املا�ش���ي، لتحتل املرتبة 
ال�ش���ابعة م���ن جمموع���ة دول الع�ش���رين، 
االأم���ر ال���ذي يعك�ص التطور االقت�ش���ادي 
ال���ذي ت�ش���هده اململك���ة، حي���ث اأن كت���اب 
التناف�ش���ية يعتمد يف تقييم���ه على قيا�ص 
الكف���اءة احلكومي���ة، وكف���اءة االأعم���ال، 

والتطوير يف البنية التحتية.
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هيئة المهندسين توقع إتفاقية مع "ترميم" 
للحفاظ على أعلى درجات الجودة 

وّقع���ت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين اتفاقية مع جمعية ترمي���م الخيرية، بهدف 
التقلي���ل م���ن التكالي���ف والحف���اظ على أعل���ى درجات الج���ودة، وذلك بحض���ور أمير 
المنطق���ة الش���رقية صاحب الس���مو الملكي األمير س���عود ب���ن نايف ب���ن عبدالعزيز.

الهيئ���ة  اإدارة  جمل����ص  رئي����ص  واأو�ش���ح 
ال�ش���عودية للمهند�ش���ني املهند�ص �شعد بن 
حممد ال�ش���هراين، اأن ه���ذه االتفاقية التي 
ابرم���ت �ش���من احلف���ل ال�ش���نوي جلمعية 
ترمي���م اخلريي���ة. وُتع���د امت���دادًا للدع���م 

الذي تقدمه الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، 
م���ن منطلق دوره���ا يف جان���ب امل�ش���وؤولية 

االجتماعية.
وثمن ال�ش���هراين التك���رمي الذي حظيت به 
الهيئة من قبل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 
ال�شرقية كون هيئة املهند�شني اأحد �شركاء 
النجاح، موؤكدًا اأن الهيئة م�شتمرة يف تبني 
ودعم امل�شاركات املجتمعية، مبا يتوافق مع 

روؤية اململكة 2030.
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سمو األمير منصور بن محمد بن سعد يرعى 
ملتقى مهندسي حفر الباطن

رع���ى صاح���ب الس���مو األمير منص���ور بن محمد بن س���عد محاف���ظ حفر الباط���ن يوم األربع���اء 28 / 
8 / 2019م ، ملتق���ى مهندس���ي حف���ر الباط���ن، بحض���ور رئي���س مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية 
للمهندس���ين المهن���دس س���عد ب���ن محم���د الش���هراني، وع���دد م���ن مدي���ري اإلدارات الحكومية 
والعس���كرية والمهندس���ين بالمحافظ���ة، وذل���ك بقاع���ة جمعي���ة األيت���ام بمحافظة حف���ر الباطن.

وب����داأ احلف����ل بت����الوة اآي����ات م����ن الذك����ر 
احلكي����م، ث����م ق����دم فيل����م تعريف����ي ع����ن 
اإجن����ازات ف����رع الهيئ����ة مبحافظ����ة حف����ر 

الباطن منذ اإن�شائها.
بعد ذلك األقى �شمو حمافظ حفر الباطن 
كلمة رحب فيها باحل�شور، م�شريًا اإىل اأن 
امل�شاريع ت�شهد تطورًا �شريعًا واعتمادات، 
مم����ا ي����دل عل����ى اهتم����ام حكوم����ة خادم 
احلرمني ال�شريفني -حفظه اهلل-، بتلبية 
رغبات واحتياجات املواطنني ك�شائر مدن 

ومناطق اململكة.
واأك����د �ش����موه حاج����ة املحافظ����ة لتكات����ف 
اجله����ود يف املج����ال الهند�ش����ي ومتكينهم 

م����ن التنظي����م واالبت����كار وذل����ك الأهمي����ة 
الدرا�ش����ات الهند�ش����ية، مما ينعك�ص على 
تطور املباين والتكنولوجيا بجميع اأنواعها، 
م�شيدًا بدور املهند�شني يف متابعة البحوث 
املتقدم����ة،  الدرا�ش����ات  واإع����داد  العلمي����ة 
الفت����ًا اإىل اأهمية اإيجاد املن����اخ والظروف 
املنا�ش����بة لتطبيقها عل����ى اأر�ص الواقع من 
اأجل النهو�ص باملجتمع، وت�ش����جيعهم على 

العمل يف و�شائل العلوم احلديثة.
وق����ال �ش����موه: اأود اأن اأط����رح برغبتن����ا يف 
اأن يك����ون لدين����ا يف حمافظة حفر الباطن 
�ش����راكة مع الهيئة ال�ش����عودية للمهند�شني 
من خالل ال�شعي يف اإيجاد جلنة هند�شية 

ا�شت�شارية حلل التحديات وتقدمي املرئيات 
حيال امل�ش����اريع امل�ش����تقبلية، اإ�ش����افًة اإىل 
امل�ش����اركة يف حتلي����ل ودرا�ش����ة املقرتحات 
واملبادرات لرفعها وذلك مب�ش����اركة اأهايل 

املحافظة يف تطوير املدينة.
واأعل����ن �ش����مو حماف����ظ حف����ر الباطن يف 
خت����ام كلمته عن دع����م املحافظة لالبتكار 
والتميز الهند�ش����ي فيها من خالل اإطالق 
جائزة �شنوية �شمن جوائز املحافظة التي 
�ش����يتم االإعالن عنه����ا واعتماده����ا الحقا 
بالتعاون مع املجل�ص التن�شيقي للم�شوؤولية 

االجتماعية باملحافظة.
من جانبه نوه رئي�����ص جمل�ص اإدارة الهيئة 
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املهند�ص �ش����عد ال�ش����هراين، برعاية �شمو 
االأمري من�ش����ور بن حممد بن �ش����عد لهذا 
امللتقى، الذي ياأت����ي دعمًا الأبناء املهنة يف 
حفر الباطن ملناق�شة عدد من املو�شوعات 
املتعلقة مبهنة الهند�شة امل�شتقبلية والهيئة 
ال�شعودية للمهند�شني وم�شريتها الطموحة 
على طريق حتقيق اأهدافها االإ�شرتاتيجية 

امل�شتمدة من روؤية اململكة 2030.

واأ�شار املهند�ص ال�شهراين، اإىل اأنه نتيجة 
للتغ����ريات التي مرت بها اململكة يف الفرتة 
املا�شية فيما يتعلق مبهنة الهند�شة جاءت 
اخلطوات التطويرية يف الهيئة ال�ش����عودية 
للمهند�ش����ني م����ن خ����الل تطوير االأ�ش�����ص 
التنظيمي����ة والت�ش����ريعية فيه����ا اإىل جانب 
التو�شع يف اخلدمات املختلفة التي تقدمها 
الهيئة للوفاء باحتياجات امل�ش����تفيدين من 

الهيئ����ة قام����ت  اأن  اإىل  خدماته����ا، الفت����ا 
بجه����ود تتن����اول جوان����ب خمتلف����ة منه����ا 
تطوير الت�ش����ريعات املنظم����ة للعمل املهني 
يف اململكة بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
واخلا�ش����ة مب����ا ي�ش����هم يف �ش����بط العم����ل 
الهند�ش����ي وتنظيمه من خالل العمل على 
بع�ص االإجراءات وتطبيقها التي كان منها 
نظام مزاولة املهنة، واهتمامها باملهند�ص 

ال�ش����عودي م����ن خ����الل تدريب����ه وتاأهيل����ه 
وتهيئت����ه ل�ش����وق العمل، اإ�ش����افة اإىل �ش����ن 
بع�����ص القوان����ني بالتعاون م����ع القطاعات 
احلكومية واخلا�ش����ة للم�ش����اهمة يف خلق 
واملهند�ش����ات  للمهند�ش����ني  عم����ل  فر�����ص 

ال�شعوديني.
من جهته اأف����اد رئي�ص اللجنة التن�ش����يقية 
الباط����ن  حف����ر  مبحافظ����ة  للمهند�ش����ني 
املهند�ص ماج����د بن احلمي����دي املطريي، 
اأن����ه منذ تاأ�ش����ي�ص ف����رع الهيئة ال�ش����عودية 
للمهند�ش����ني مبحافظة حفر الباطن عمل 
فرع الهيئة على ت�ش����هيل امل�شاعب وتبادل 
اخلربات وتنفيذ كل ما يخدم املهند�ش����ني 
ويزي����د م����ن معارفهم ومهارته����م ، موؤكدًا 
حر�ص الهيئ����ة ممثلة باللجنة التن�ش����يقية 
للمهند�ش����ني بحف����ر الباطن عل����ى حتفيز 
كل م����ا يحقق االإب����داع واالبتكار يف املهنة، 
ورفع االأداء وت�شهيل ال�ش����عوبات، والعمل 
على تاأ�ش����يل الراب����ط االجتماعي وتعزيز 

ثقاف����ة التعاون بني املهند�ش����ني باللقاءات 
اإىل  اإ�ش����افة  االجتماعي����ة،  والن�ش����اطات 
تنفيذ اللقاءات املعرفية والربامج النوعية 
وال����دورات التخ�ش�ش����ية الت����ي ترف����ع من 

درجة املعرفة وتزيد من م�شتوى اخلربة.
ويف خت����ام امللتق����ى مت فت����ح ب����اب النقا�ص 

واالأ�ش����ئلة م����ع احل�ش����ور م����ن املهند�ش����ني 
وم�ش����وؤويل الهيئة ال�ش����عودية للمهند�شني، 
حول اأبرز املعوقات وم�شتقبل املهنة، فيما 
كرم �ش����مو االأمري من�ش����ور ب����ن حممد بن 
�شعد القائمني على امللتقى و�شركاء النجاح 

من الدوائر احلكومية باملحافظة.
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تحت رعاية معالي وزير التجارة واالستثمار
الهيئة تدعو لتقديم أوراق عمل "المؤتمر 

والمعرض الهندسي الدولي الثاني" 

الس���عودية  الهيئ���ة  دع���ت 
للمهندسين إلى تقديم أوراق 
والمعرض  للمؤتم���ر  العم���ل، 
الثاني،  الهندس���ي الدول���ي 
إيجاد  إل���ى  يه���دف  وال���ذي 
البيئة المالئمة التي تس���هل 
وتعزي���ز  المعلوم���ات،  تب���ادل 
التواص���ل بي���ن المهندس���ين، 
وبن���اء عالق���ات عملي���ة بي���ن 
المشاركين، ومناقشة المحاور 
الهندس���ي. بالمجال  الهامة 

وتنظم الهيئة املوؤمتر يف ن�شخته الثانية برعاية 
معايل الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�ش���بي، 
وزير التجارة واالإ�ش���تثمار،  حتت �شعار "دور 
القطاع الهند�شي يف تنمية االإقت�شاد الوطني"، 
خ���الل الف���رتة م���ن الث���اين وحت���ى اخلام�ص 
من �ش���هر مار�ص 2020م، مبدين���ة الريا�ص.

ودعت الهيئة الباحثني واملخت�شني واملهتمني 
مهني���ًا واأكادميي���ًا، اإىل تق���دمي ملخ�ش���ات 
االأوراق البحثي���ة، والتج���ارب العلمية، ذات 
العالقة باملحاور التي تندرج حتت م�ش���ارات 
املوؤمت���ر الهند�ش���ي ال���دويل الث���اين، والت���ي 
تبلغ ت�شعة م�ش���ارات هند�شية هي، الهند�شة 
الكهربائية، الهند�ش���ة امليكانيكية، الهند�شة 
املدني���ة، والهند�ش���ة ال�ش���ناعية، وهند�ش���ة 
االت�ش���االت وتقني���ة املعلوم���ات، باالإ�ش���افة 
اإىل الهند�ش���ة املعمارية، هند�ش���ة ال�شالمة، 

والطاقة املتجددة، واإدارة امل�ش���اريع، م�شرية 
اإىل اأن اآخر موعد ال�شتقبال ملخ�شات اأوراق 
العمل النهائ���ي  31 اأكتوبر من العام 2019، 
فيم���ا ح���ددت  21 نوفم���رب موع���دًا نهائي���ًا 
للموافقة النهائية، اأما املوعد النهائي لتقدمي 
العر����ص النهائي فهو بتاريخ  1 يناير 2020.

وُيعد املوؤمتر اأحد اأكرب املوؤمترات الهند�ش���ية 
يف منطقة ال�ش���رق االأو�ش���ط ،وحتر�ص هيئة 
املهند�ش���ني تعزيز املعايري الهند�ش���ية، ونقل 
املعلوم���ات، واالإطالع على كل م���ا هو جديد 
من حتديات، واإبتكارات يف القطاع الهند�شي 
مبا يتما�ش���ى مع روؤية اململك���ة 2030، وذلك 
مب�ش���اركة العديد من اأبرز ال�شخ�شيات على 

امل�شتوى الداخلي واخلارجي.
ويناق�ص املوؤمتر واملعر�ص الهند�ش���ي الدويل 
الث���اين، الكث���ري م���ن املوا�ش���يع الهند�ش���ية 

الهام���ة، الت���ي تتمثل يف 9 م�ش���ارات يف عدد 
م���ن التخ�ش�ش���ات الهند�ش���ية، تلع���ب دورًا 
هام���ًا يف املزيد م���ن املعرفة، ونقل اخلربات 
والتجارب، واملمار�ش���ات الهند�ش���ية، وميكن 
االإطالع على املحاور اخلا�ش���ة بكل م�ش���ار، 
املوق���ع  خ���الل  م���ن  العم���ل  اأوراق  وت�ش���ليم 

االإلكرتوين باملوؤمتر:
/http://iece.saudieng.sa 

ُيذكر باأن املوؤمتر واملعر�ص الهند�شي الدويل 
االأول، مت عقده عام 2017م، مبدينة الريا�ص، 
م�ش���ار   12 علمي���ة يف  ورق���ة   211 وعر����ص 
هند�شي، وطباعة ون�ش���ر 600 ورقة �شاركت 
يف املعر����ص م���ن 32 دولة، وزي���ارة اأكرث من 
6000 زائر خالل اإقامة املعر�ص امل�ش���احب 
تقني���ات  عر����ص  اإىل  باالإ�ش���افة  للموؤمت���ر، 
واإجن���ازات الأكرث من 67 �ش���ركة وموؤ�ش�ش���ة.
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المعلمي: المهندس السعودي يمكن أن يكون له 
دور مؤثر في أي قطاع من قطاعات التنمية

أك���د معال���ي الس���فير الدائ���م للمملكة ل���دى األم���م المتح���دة المهن���دس عب���دهللا المعلمي، أن 
المهن���دس الس���عودي يمك���ن أن يك���ون ل���ه دور قي���ادي ومؤث���ر ف���ي أي قط���اع م���ن قطاعات 
التنمي���ة، مش���يرًا إل���ى أن���ه ال غراب���ة إن ش���اهدنا م���ن مهندس���ينا م���ن يتبوأ أعل���ى المراك���ز فنيًا 
وإداري���ًا ف���ي مختل���ف القطاع���ات والمج���االت، ج���اء ذل���ك ف���ي اللق���اء ال���ذي نظمت���ه الهيئ���ة 
الس���عودية للمهندس���ين ي���وم األربع���اء 22 ماي���و 2019م ف���ي الري���اض، تح���ت عن���وان "غبق���ة".

ونوه املعلمي اإىل اأن دور املهند�ص ال�شعودي يف 
التنمية، �شيكون دائمًا دورًا قياديًا فاعاًل وموؤثرًا.
وبنينّ اأن الهند�ش���ة لي�ش���ت جم���رد مهنة اأو 
جمموعة قوانني ونظريات، بل اإنها طريقة 

تفكري، واأ�شلوب تدبر، ومنهجية عمل.
دور  ي�ش���بح  لك���ي  اأن���ه  املعلم���ي  واأو�ش���ح 
اأ�شا�ش���يًا ومركزي���ًا،  املهند����ص ال�ش���عودي 
يجب اأن يعمل على عدة عنا�ش���ر، اأهمهما 
تنته���ي  التعل���م، ال  اأن مرحل���ة  ي���درك  اأن 
بالدرا�ش���ة اجلامعية، واحل�شول على لقب 
مهند����ص، كم���ا اأنه ينبغ���ي اأن يك���ون ملمًا 
بط���رف م���ن كل �ش���يء، واأن يلت���زم باأرقى 
معاي���ري النزاهة، واأن تكون له "حا�ش���نة" 

مهنية ناجحة ت�شطلع بعدد من املهام، من 
�ش���اأنها املهند�شني على االإرتقاء مبهاراتهم 

وكفاءاتهم.
و�ش���كر املهند�ص املعلمي، هيئة املهند�ش���ني 
على دعوتها له ب�ش���فته املهني���ة، التي اأكد 

ا اعتزاز. اأنه يعتز بها اأمينّ
م���ن جانب���ه، اأو�ش���ح رئي�ص جمل����ص اإدارة 
الهيئة ال�شعودية للمهند�شني، املهند�ص �شعد 
ال�ش���هراين، اأن "غبقة" ياأتي �شمن �شل�شلة 
اللق���اءات الت���ي تنظمها هيئة املهند�ش���ني 
لتب���ادل اخل���ربات يف جمي���ع القطاع���ات 

الهند�شية واالقت�شادية واالجتماعية.
وقال: اإن "امللتقى ياأتي �شمن اهتمام الهيئة 

بتنمية قدرات املهند�شني و�شقل مهاراتهم 
لتحقي���ق التنمي���ة امل�ش���تدامة يف اململكة".

واأ�شاف ال�شهراين اأن الهيئة اهتمت بهذا 
يف  املت�شارعة  للتغريات  ن��ظ��رًا  اجل��ان��ب، 
خالل  من  الهند�شية،  باملجاالت  العامل 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن امل���ه���ارات 
ت�شتطيع  التي  واملزايا،  واملوارد  والتقنيات 
واملهند�شني  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
يف  والتطور  التقدم  لتحقيق  ا�شتثمارها 
التي  الهند�شية،  التخ�ش�شات  خمتلف 
ت�شب يف م�شلحة الوطن واملواطن، وحتقق 
تطلعات القيادة بالنه�شة احل�شارية، ومبا 

يتوافق مع روؤية اململكة 2030.
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مجلس إدارة الهيئة يعقد اجتماعه العادي 
في مدينة الدمام

عق���د مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين يوم الخمي���س 20l9 / 7 / 11م اجتماعه 
لجلس���ته العادية في مدينة الدمام بالمنطقة الش���رقية، برئاسة المهندس سعد بن محمد 
الشهراني، وبحضور أعضاء المجلس واألمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري.

واأو�شح املتحدث الر�شمي للهيئة ال�شعودية 
النا�ش���ر  عب���د  املهند����ص  للمهند�ش���ني 
العبداللطيف اأن املجل����ص اأقر اآلية لتنظيم 
لق���اءات مهنية باملهند�ش���ني، وا�شت�ش���افة 
ال�شخ�ش���يات الهند�شية البارزة يف مناطق 
اململك���ة، اإىل جانب م�ش���اركة املهند�ش���ني 
القط���اع  تطوي���ر  يف  واملهتم���ني  والفني���ني 
الهند�ش���ي م���ن خالل مناق�ش���ة ع���دد من 
مهن���ة  لتطوي���ر  اال�ش���رتاتيجية  املوا�ش���يع 
الهند�ش���ة، وو�ش���ع خطط وبرام���ج الهيئة 
الهادفة للتطوي���ر والتنظيم املهني، بهدف 
رف���ع كف���اءة اأداء املهند�ش���ني واخلدم���ات 
الهند�شية، باالإ�ش���افة اإىل التعريف بنظام 
مزاولة املهن الهند�شية والئحته التنفيذية، 
الت���ي تن����ص عل���ى من���ع مزاول���ة اأي مهنة 

هند�ش���ية اإال بعد احل�ش���ول على االعتماد 
املهني من الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.

واأ�ش���ار اإىل اأن املجل����ص واف���ق عل���ى الئحة 
الهند�ش���ية،  واملكات���ب  ال�ش���ركات  جلن���ة 
لتفعي���ل دورها وت�ش���جيعها م���ن اأجل تنمية 
وحتقي���ق اأهدافها، ورفع ج���ودة خمرجات 
القط���اع الهند�ش���ي ملواكبة "روؤي���ة اململكة 
2030" ، م���ن خالل ال�ش���عي للرقي باملهنة 
الهند�ش���ية يف اململكة، والعمل على دعمها 
املكات���ب  عم���ل  تطوي���ر  يف  وامل�ش���اهمة 
الهند�ش���ية واال�شت�ش���ارية ورف���ع قدراته���ا 
واإمكانياته���ا، واالهتمام بالبني���ة التحتية، 
لبن���اء وط���ن طم���وح، يق���وم على �ش���واعد 
اأبنائه، م�شدًدا على كافة املكاتب وال�شركات 
الهند�ش���ية مبختل���ف تخ�ش�ش���اتها التقيد 

باالأنظم���ة والقوان���ني التي اأقرته���ا الهيئة.
ناق�ص  املجل�ص  اأن  اإىل  العبداللطيف  واأ�شار 
لل�ُشَعب  التنفيذية  القواعد  اجتماعه  خالل 
ل��ت��ك��ون م��ت��واف��ق��ة م���ع اخلطة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
اال�شرتاتيجية للهيئة، ولتطوير التخ�ش�شات 
واإيجاد  ودعمها،  دورها،  وتفعيل  الهند�شية 
امل��ح��ف��زات ل��رف��ع اجل���ودة واالإب�����داع، ورفع 
الهند�شة  مبهنة  وال��رق��ي  االأداء  م�شتوى 
الهند�شية  واملوؤ�ش�شات  املهند�شني  ومتكني 
من الو�شول اإىل احللول املثلى لتحقيق مكانة 
هند�شية  وق��درات  كفاءات  وبناء  مرموقة، 
مميزة ت�شهم بفاعلية يف التنمية االقت�شادية 
الهند�شية  ال�ُشَعب  ب��دور  منوهًا  باململكة، 
وامل���وؤمت���رات  ال���ن���دوات  تنظيم  يف  ال���ب���ارز 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات، وال���ت���دري���ب يف جم��االت��ه��ا.
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الهيئة تبدأ حملة توعوية للتعريف بنظام مزاولة المهن 
الهندسية .. وجوالت تفتيشية لضبط المخالفين 

ب�����دأت ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن، أول�����ى ح��م��الت��ه��ا ال��ت��وع��وي��ة 
الحملة  ش��م��ل��ت  ح��ي��ث  ال��ه��ن��دس��ي��ة،  ال��م��ه��ن  م����زاول����ة  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
الرياض. ب��م��دي��ن��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ه��ن��دس��ي��ة  وال���ش���رك���ات  ال��م��ك��ات��ب  م���ن  ع������ددًا 

ملهنة  املزاولني  توعية  اإىل  احلملة  وتهدف 
الهند�شة باأهمية االإلتزام بالنظام، وحماية 
القطاع الهند�شي من املتطفلني والدخالء، 

والتاأثري �شلبًا على القطاع و�شوق العمل. 
وال�شركات  املكاتب  ع��ام  م��دي��ر  واأو���ش��ح 
اأن  العنزي،  حممد  املهند�ص  الهند�شية، 
الهيئة،  بها  قامت  التي  التوعوية  احلملة 
و�شركة هند�شية يف  نحو 40 مكتبًا  �شملت 
�شوف  احلملة  اأن  موؤكدًا  الريا�ص،  مدينة 
وا�شبوعي حتى حتقق  دوري  ب�شكل  ت�شتمر 

جميع اهدافها املن�شودة. 
اأي�شًا بعدد من  ه اإىل اأن الهيئة �شتقوم  ونونّ
املخالفني  ل�شبط  التفتي�شية،  اجل���واالت  
مزاولة  اأبرزها  من  والتي  املزاولة،  لنظام 

العمل الهند�شي دون احل�شول على اعتماد 
اأو  �شطبه،  بعد  اأو  اإيقافه  خالل  اأو  مهني، 
احل�شول  دون  الهند�شي  العمل  م��زاول��ة 
للمكاتب وال�شركات  على ترخي�ص مزاولة 
ت�شغيل  كذلك  اإلغائه،  بعد  اأو  الهند�شية، 
على  احل�����ش��ول  دون  ه��ن��د���ش��ي  مم��ار���ص 
اأو ���ش��ل��وك ط���رق غري  االع��ت��م��اد امل��ه��ن��ي، 
اأو  امل��ه��ن��ي  االإع��ت��م��اد  عنها  ن��ت��ج  نظامية 
ت��رخ��ي�����ص امل���زاول���ة، وخ����الف ذل���ك من 
للعقوبة، بح�شب نظام  املخالفات  املوجبة 

املزاولة.
على  �شتطبق  العقوبات  باأن  العنزي  واأك��د 
والتي  ا���ش��ت��ث��ن��اء،  دون  امل��خ��ال��ف��ني  جميع 
كحد  ري��ال  مليون  اإىل  بع�شها  ي�شل  ق��د 

اأق�شى اأو ال�شجن ملدة عام، داعيًا اجلميع 
وااللتزام  واحل����ذر،  احليطة  ت��وخ��ي  اإىل 
بهذا  ال�شادرة  واللوائح  باالأنظمة  التام 
اخل�شو�ص،  وعدم خمالفتها حتى ال يكون 

عر�شة للجزاء والعقوبة.   
للمهند�شني،  ال�شعودية  الهيئة  اأن  ُيذكر 
اإلكرتونية  م��ن�����ش��ة  م����وؤخ����رًا  اأط��ل��ق��ت 
اإىل  تهدف  ممار�ص"،  "من�شة  تفاعلية 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  وت�شهيل  تطوير 
الهند�شية،  وال�شركات  للمكاتب  املقدمة 
وجاذبية  بتهيئة  امل�شاهمة  جانب  اإىل 
اال�شتثمار يف جمال اخلدمات الهند�شية 
يف اململكة متا�شيًا مع تطلعات واأهداف ، 

روؤية اململكة 2030.
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هيئة المهندسين تتكامل مع "مراس" 
إلتاحة تأسيس المكاتب والشركات 

الس���عودية  الهيئ���ة  أتاح���ت 
الحص���ول  للمهندس���ين 
تأس���يس  تراخي���ص  عل���ى 
مكت���ب هندس���ي أو ش���ركة 
خدم���ات  ضم���ن  هندس���ية 
االلكترونية،  م���راس  منص���ة 
وذل���ك ضم���ن التكام���ل بين 
وتسهيل  الحكومية  الجهات 
تأس���يس المنش���آت التجارية.

للهيئة  الر�شمي  امل��ت��ح��دث  ذل��ك  اأو���ش��ح 
مبني  العبداللطيف،  عبدالنا�شر  املهند�ص 
منظومة  اأم��ام  االأب��واب  ي�شرع  التعاون  اأن 
االأعمال بالقطاع اخلا�ص لتاأ�شي�ص املكاتب 
الهند�شية وال�شركات الهند�شية عرب بوابة 
 ،http://meras.gov.sa ِمرا�ص  من�شة 
م�شريًا اإىل اأن امل�شتثمر ميكنه بدء م�شروعه 
وا�شتخراج ال�شجل التجاري، ثم احل�شول 

على الرتخي�ص من من�شة واحدة.
املبذولة  اجل��ه��ود  اأن  العبداللطيف  وب��ني 
اإىل  القطاعات  خمتلف  توجه  �شمن  تاأتي 
روؤية  ت��ق��وده  ال��ذي  االأع��م��ال  اأداء  حت�شني 
اخلدمات  رقمنة  وكذلك   ،2030 اململكة 
اإليها. امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  و����ش���ول  وت�����ش��ه��ي��ل 
واأ�شاف اأن هذه اخلطوة تعزز مهمة اأمتتة 
وال�شركات  الهند�شية  املكاتب  خ��دم��ات 
اجلهات  مع  التكامل  تت�شمن  كما  املهنية، 
احلكومية يف اإتاحة تقدمي خدمة التاأ�شي�ص 
ي�شهم يف  الهيئة، مما  زيارة  ودون  عربها 

حتفيز بيئة االأعمال وت�شريعها.
كافة  جت�����ش��ري  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ش��ع��ي  اإىل  ول��ف��ت 

العقبات اأمام الراغبني يف تاأ�شي�ص املكاتب 
ق��ب��ل عام  اأت���اح���ت  ح��ي��ث  ال�����ش��رك��ات،  اأو 
احل�شول على تراخي�ص املكاتب الهند�شية 
الكرتونيا دون احلاجة ملراجعة الهيئة، كما 
االلكرتوين  النظام  عرب  طباعتها  اأتاحت 
عن بعد، مع اإتاحة التاأكد من �شحتها عرب 

تقنية الباركود اأو رابط التحقق.
واأكد العبداللطيف على اأن الهيئة تبذل كافة 
امل�شتفيدين  متطلبات  اإجناز  يف  م�شاعيها 

االلكرتونية،  خدماتها  عرب  خدماتها  من 
للمكاتب  خم�ش�شًا  نظامًا  وخ�ش�شت 
للمهند�شني  تتيح  الهند�شية،  وال�شركات 
اإ�شدار رخ�شة  لطلب  االإلكرتوين  التقدمي 
املتعلقة  اخلدمات  واإجن��از  هند�شي  ملكتب 
اإىل  باالإ�شافة  الهيئة،  مراجعة  دون  ب��ه 
وفتح  الرخ�شة  جت��دي��د  خ��دم��ات  اإت��اح��ة 
�شمن  املكتب  وحت��وي��ل  جت��دي��ده  اأو  ال��ف��رع 

اأكرث من 14 خدمة.
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 إطالق 70 دورة تدريبية للمهندسين في 19 مدينة
أطلقت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، جدول دوراتها التدريبية، التي ستعقد خالل الربع 
األخي���ر م���ن العام الحالي، مش���تماًل على اكث���ر م���ن 70 دورة تدريبية، يت���م عقدها في 19 
مدينة س���عودية، وهي الرياض، مكة، المدينة المنورة، ج���دة، القصيم، الدمام، ينبع، نجران، 
ج���ازان، الجوف، الجبي���ل، حفر الباطن، الطائف، األحس���اء، أبه���ا، حائل، عرعر، الخ���رج، وتبوك. 

للهيئة،  الر�شمي،  املتحدث  ذل��ك  اأو���ش��ح 
العبداللطيف،  ع��ب��دال��ن��ا���ش��ر  امل��ه��ن��د���ص 
مبينًا اأن الهيئة حري�شة على رفع م�شتوى 
االأكادميية  املجاالت  يف  الهند�شي  التعليم 
بني  التوافق  حتقيق  بهدف  والتدريبية، 
العمل، واالرتقاء  التعليم و�شوق  خمرجات 
مناهج  ب��اع��ت��م��اد  امل��ه��ن��د���ش��ني،  ب��ق��درات 
الوطني،  امل�شتوى  على  والتاأهيل  التدريب 

لتمكنهم من ممار�شة املهنة بفاعلية.
دورات��ه��ا  ت��ع��ق��د  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  التدريبية 
اخل���ربة يف جمال  ال��ت��ي متتلك  امل��ع��روف��ة 
التدريب، كالفنار، وهواوي، واآ�شلي، منوهًا 
باأن تخ�ش�شات الدورات التدريبية تختلف 
الكهربائية،  مثل  م��ت��ع��ددة  جم���االت  ويف 

امليكانيكية، الكيميائية، واالإلكرتونية.  
هدفها   ال��دورات،  هذه  اأن  العبداللطيف،  واأك��دنّ 
تطوير كفاءة املتدربني وفاعليتهم، وفقًا ملتطلبات 
�شوق العمل، ومبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030. 
ويعترب تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية، 

�شمن خطة الهيئة يف التحول االإ�شرتاتيجي، 
وزيادة  املهند�شني  تطوير  اإىل  تهدف  التي 
تقدمي  خالل  من  واملهنية،  الفنية  كفاءتهم 
دورات هند�شية متخ�ش�شة، كدورات "اإدارة 
اأنظمة  و"ت�شميم  االحرتافية"،  امل�شاريع 
اخلاليا الكهرو�شوئية"، و"اأ�شا�شيات �شناعة 
وفح�ص  و"اإدارة  الطبيعي"،  والنفط  الغاز 
و�شيانة  و"فح�ص  االإن�شاءات"،  م��واق��ع 
مراحل حماية اخلطوط الهوائية والكابالت 
املدن".   وت�شميم  و"تخطيط  االأر�شية"، 

 تخريج 140 مهندسًا في برنامج "حديثي التخرج" 

 اختتم���ت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، "برنامج التدريب للمهندس���ين حديث���ي التخرج"، 
بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، بأربع مدن سعودية، استمر البرنامج مدة 8 أسابيع، 
ش���ارك فيه 140 مهندس س���عودي، بتخصصين هما الهندس���ة الكهربائية، والميكانيكية.

م���ن  الربنام���ج  يف  امل�ش���اركون  وا�ش���تفاد 
التطبيق���ات النظري���ة والعملية، كم���ا قاموا 
بزيارات ميدانية  للمحطات اخلا�شة ب�شركة 

الكهرباء، وامل�شانع املجاورة االأخرى.
اأو�ش���ح ذلك املتحدث الر�ش���مي للهيئة، املهند�ص 
دورات  تنظي���م  اأن  العبداللطي���ف،  عبدالنا�ش���ر 

تخ�ش�شية وبرامج تاأهيلية، ترفع م�شتوى التعليم 
الهند�ش���ي لدى املت���درب يف املج���االت التدريبية 
واالأكادميي���ة، ويحق���ق التواف���ق ب���ني خمرج���ات 
التعليم و�شوق العمل، واالإرتقاء بقدرات املهند�شني 
من خالل اعتماد مناهج تدريب وتاأهيل منا�شبة، 
ليتمك���ن املت���درب من ممار�ش���ة املهن���ة بفاعلية.

يذكر باأن الربنامج التدريبي �ش����مل 10 دورات 
يف م�ش����ار الهند�ش����ة الكهربائي����ة، و10 دورات 
يف امليكانيكية، ا�ش����تهدفت املهند�ش����ني حديثي 
التخ����رج، يف مدينة الريا�ص، ج����دة، الدمام، 
واأبها، ومت التن�ش����يق مع اجلامعات الإحت�ش����اب 

الربنامج كتدريب �شيفي للمتدربني.
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إقرار مجلس الوزراء لنظام المنافسات 
شاهد على عصر التحول والتحديث

أوض���ح رئي���س مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، المهندس س���عد بن 
محمد الش���هراني أن إقرار مجلس الوزراء لنظام المنافس���ات والمشتريات الحكومية 
ف���ي حلت���ه الجدي���دة يع���د أحد ش���واهد التح���ول الوطن���ي ال���ذي ترس���مه قيادتنا 
الرش���يدة في مج���ال تعزي���ز النزاهة والمنافس���ة والتمكي���ن لرؤية 2030 الش���املة. 

ال�شكر  خ��ال�����ص  ال�����ش��ه��راين  ورف�����ع 
ال�شريفني  احلرمني  خل��ادم  والتقدير 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 
و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن 
�شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
 - الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
يف  يبذالنه  م��ا  على   – اهلل  حفظهما 
احلكومية  بالقطاعات  النهو�ص  �شبيل 
التنظيمات  ط��رح  اإع����ادة  خ��الل  م��ن 
اأف�شل  وف���ق  االإج��������راءات  وحت���دي���ث 
التي حتافظ على  املعايري واملمار�شات 
جودة  من  وترفع  وحتميه  العام  امل��ال 
موؤ�شرات  وو�شع  وكفاءتها،  امل�شاريع 



17العدد )105( م��ح�����رم  1441ه�  ��  سبتمبر  2019م

االأعمال. تلك  اأداء   لقيا�ص 
يف  النظام  دور  على  واأك���د 
م�شارات  حت��دي��ث  اإع�����ادة 
واإجراءات  احلكومي  العمل 
مبا  واملناف�شات،  االأع��م��ال 
املال  حماية  على  ينعك�ص 
العام، وامل�شاهمة يف حتقيق 
التي  واملتطلبات  ال��ع��وائ��د 
تكفل اأف�شل قيمة للمال العام 
وامل�شرتيات.  ال��ع��ق��ود   م��ن 
واأ�شاد ال�شهراين مبا للنظام 
اإي��ج��اب��ي��ة على  اآث������ار  م���ن 
ق��ط��اع االأع��م��ال م��ن خالل 
واملعاملة  الفر�ص  ت�شاوي 
االأمر  للمتناف�شني،  العادلة 
م�شتوى  م���ن  ي��رف��ع  ال����ذي 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
النماء  اإىل  وي��وؤدي  اململكة، 
الذي  االقت�شادي  والرخاء 
الر�شيدة. قيادتنا   تن�شده 

واأ�شار اإىل اأن النظام يوؤ�ش�ص 
�شفافية  من  جديدة  ملرحلة 
التي  وال���ف���ر����ص  ال��ت��ع��اق��د 
الفعلية  االحتياجات  توفر 
كما  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
العادلة  باالأ�شعار  ت�شندها 
مبا  االأ���ش��واق  يف  وال�شائدة 
العمل  ج���ودة  على  ي��وؤث��ر  ال 
م�شيفًا  العامة،  وال�شالمة 
االأول��وي��ة يف  اإت��اح��ة  اأن  اإىل 
للمن�شاآت ال�شغرية  التعامل 
واملتو�شطة املحلية وامل�شاهمة 
املحلي  امل��ح��ت��وى  دع���م  يف 

االأثر  ق  يعمنّ مما  التقنيات،  وتوطني  ونقل 
االقت�شادي للنظام وي�شند احلراك التجاري 
 لتلك املن�شاآت واالقت�شاد الوطن ب�شكل عام. 
الذي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اإن  ب��ال��ق��ول  وخ��ت��م 
البوابات  فتح  �شمنها  ومن  اململكة  ت�شهده 
الأمتتة  التوجه  على  ي��دل  مما  االلكرتونية 
االأعمال، ورفع م�شتوى ال�شفافية يف اأن�شطة 

احتياجات  ت��وف��ري  م���ع  امل��ن��اف�����ش��ات 
الالزمة،  والوثائق  للنماذج  اجلهات 
املتعاقدين  اأداء  تقييم  اإىل  باالإ�شافة 
قبل وبعد عمليات ال�شراء، وكلها اأمور 
واملواطن  ال��وط��ن  م�شلحة  يف  ت�شب 
واحلفاظ على مقدراته وتعزيز منوها 

وا�شتدامتها.
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"هيئة المهندسين" توقع اتفاقًا مع "هواوي" 
لتقديم دورات تدريبية 

عت الهيئة الس���عودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، في مجال العمل  وقَّ
المشترك على تقديم دورات تدريبية لمهندسي تقنية المعلومات واالتصاالت في المملكة.

وحُت���دد االتفاقي���ة مالمح برنام���ج الدورات 
التدريبي���ة املتخ�ش�ش���ة التي تعت���زم هواوي 
تقدميها لعدد من املهند�ش���ني املر�شحني يف 
تخ�ش�ص اأجهزة املوجهات و�شبكات التبديل 
ت���زود  حي���ث  واالأم���ن،  التخزي���ن  واأنظم���ة 
ال���دورات امللتحقني بها باملعرف���ة واملهارات 
هة و�شبكات  املطلوبة لرتكيب ال�شبكات املوجَّ
التبدي���ل و�ش���بطها وت�ش���غيلها وا�شتك�ش���اف 

االأخطاء فيها واإ�شالحها. 
وتاأت���ي هذه املب���ادرة يف اإط���ار تقدمي الدعم 
ال���ذي  الرقم���ي  التح���ول  مل�ش���رية  الكام���ل 
ت�ش���هده اململكة، وم�ش���اهمة الكوادر الوطنية 
يف حتقيق اأه���داف اخلط���ط الوطنية وروؤية 
اململك���ة 2030 باال�ش���تفادة الق�ش���وى م���ن 

التكنولوجيا احلديثة يف كافة املجاالت. 
م���ن جانب���ه، اأو�ش���ح االأم���ني الع���ام للهيئ���ة 
املهند����ص فرح���ان  للمهند�ش���ني  ال�ش���عودية 

ال�ش���مري اأن  ه���واوي متتلك �ش���جاًل حافاًل 
املعلوم���ات  تقني���ة  يف  والتمي���ز  باخل���ربة 
واالت�شاالت وحتظى مبكانة م�شهود لها على 
م�شتوى العامل، وهذا ما دفعنا اإىل اختيارها 
اأح���دث مبادراتن���ا  لن���ا يف  �ش���ريكًا  لتك���ون 

للتدريب الهند�شي. 
ونوه اإىل  اأن ما ن�ش���هده من تطور تكنولوجي 
وا�ش���ع النطاق يف ه���ذا املج���ال احليوي من 
�ش���اأنه اأن ُيحدث ثورة يف امل�شهد التكنولوجي 
كاف���ة  عل���ى  اإيجاب���ًا  تنعك����ص  اململك���ة،  يف 
القطاعات وال�ش���ناعات وكذلك املجتمعات 
املحلية. بل و�شيحدث ثورة يف فر�ص توظيف 
القوة العاملة. وناأمل اأن ن�ش���تمر  بال�ش���راكة 
م���ع ه���واوي،  وننتق���ل به���ا ملراح���ل متقدمة  
م���ن العمل على تاأ�ش���ي�ص بنية حتتي���ة لتقنية 
باملرون���ة  متت���از  واالت�ش���االت،  املعلوم���ات 
والقدرة على التطور امل�شتمر من اأجل الوفاء 

مبتطلبات �شوق اململكة وطموحات �شبابها.  
فيم���ا اأكد الرئي�ص التنفيذي ل�ش���ركة هواوي 
تك اإنف�ش���تمنت العربية ال�شعودية املحدودة 
ديني�ص �شانغ، اأن هذه ال�شراكة اال�شرتاتيجية 
اجلدي���دة ترتب���ط اإرتباط���ًا وثيق���ًا بالت���زام 
ه���واوي بتطوي���ر قاع���دة املواه���ب يف جمال 
تقني���ة املعلومات واالت�ش���االت، وت�ش���هم يف 
نف����ص الوق���ت بتحقي���ق ه���دف دعم م�ش���ار 
اململكة العربية ال�شعودية خالل فرتة حتولها 
الرقم���ي، ومتهي���د الطري���ق اأم���ام خمتل���ف 
اأمن���اط التنمي���ة والتطوي���ر، وبناء اقت�ش���اد 

اململكة امل�شتدام القائم على املعرفة.
يذكر اأنه  وقع على االإتفاقية من جانب الهيئة 
االأمني العام للهيئة ال�ش���عودية للمهند�ش���ني، 
ري، ومن جانب �شركة  املهند�ص فرحان ال�شمَّ
ه���واوي ت���ك اإنف�ش���تمنت العربية ال�ش���عودية 

املحدودة، الرئي�ص التنفيذي ديني�ص �شانغ.
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"ممارس" .. منصة جديدة لتنظيم عمل المستثمرين 
في مجال الخدمات الهندسية االستشارية

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين المنصة اإللكترونية التفاعلية الجديدة )ممارس(، التي 
تهدف إلى تطوير وتس���هيل الخدمات اإللكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، 
إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية االستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.

وته����دف املن�ش����ة الت����ي قام بتد�ش����ينها ع�ش����و 
جمل�ص االإدارة املهند�ص �شامل الهري�ص، بح�شور 
عدد من اأع�شاء املجل�ص اإىل ت�شهيل التعامالت 
املكات����ب  خدم����ة  يف  لت�ش����اهم  االإلكرتوني����ة، 
وال�ش����ركات الهند�ش����ية، وتوفري الوقت واجلهد 
و�شهولة احل�شول على املعلومات والرجوع اإليها 
باأي وقت، كما يتم من خاللها ن�شر كافة اللوائح 
واالأنظم����ة، وم����ا يتبعها من تعامي����م وقرارات.

وتعمل املن�ش����ة على حفظ واأر�ش����فة كل ما يتم 
م����ن تعامالت م����ن قب����ل امل�ش����تخدمني، حيث 
تتمتع باإمكانيات و�شعة تخزين عالية، واأر�شفة 
ل ا�شتخراج التقارير،  املعلومات والبيانات، ي�شهنّ
واالإح�شاءات املطلوبة باأي وقت عند طلب ذلك.
وتتميز "ممار�ص" بخ�ش���ائ�ص مهمة تتعلق 
بامل�شتخدمني واإر�شال االإ�شعارات والتنبيهات 

لهم اآليًا وب�ش���كل دوري، مع ر�شائل التعريف 
بخدمات النظام، وحتديث البيانات ب�شورة 
م�ش���تمرة، واإتاحة الت�شجيل واإ�شافة الكوادر 
واملعلومات  البيان���ات  واإ�ش���افة  الهند�ش���ية، 
التي تخ�ص ال�ش���ركات واملكاتب الهند�ش���ية، 
باالإ�شافة اإىل اإمكانية ربط املن�شاأة بالعنوان 
الوطن���ي و برنامج "قوقل م���اب" للتاأكد من 

�شحة ودقة املعلومات املقدمة
م���ن جانبه، اأو�ش���ح املهند�ص حممد بن عيد 
العن���زي، مدي���ر ع���ام املكات���ب وال�ش���ركات 
الهند�شية يف الهيئة ، باأن  من�شة "ممار�ص" 
�شوف ت�شاهم ب�شكل كبري  بتطوير اخلدمات 
االلكرتوني���ة املقدمة، ومعاجل���ة العديد من 
اال�ش���كاليات التي كانت تع���اين منها املكاتب 
وال�ش���ركات الهند�ش���ية، موؤك���دًا اأنها تخدم 

اأك���رث م���ن 2٨00 مكتبًا و�ش���ركة هند�ش���ية.
ونوه العنزي اإىل اأن املن�ش���ة تتزامن ب�ش���كل 
كام���ل م���ع نظ���ام مزاول���ة املهن الهند�ش���ية 
ومعاي���ري املزاول���ة اجلدي���دة، لتحقي���ق اأحد 
اأه���داف الهيئ���ة املتمث���ل و تطوي���ر خدماتها 
اال�ش���تثماري  املن���اخ  وتهيئ���ة  االلكرتوني���ة 
اجل���اذب يف جم���ال اخلدم���ات الهند�ش���ية، 
متا�ش���يًا م���ع تطلع���ات القي���ادة الر�ش���يدة، 

وحتقيقًا لروؤية اململكة 2030.
وحر�ش���ت الهيئ���ة على جلب اأف�ش���ل احللول 
اخلدم���ات  قط���اع  يخ���دم  مب���ا  التقني���ة، 
الهند�ش���ية واال�شت�ش���ارية يف اململك���ة، والتي 
م���ن �ش���اأنها احلد م���ن املعام���الت الورقية، 
ابتداًء م���ن تقدمي الطلبات، وانتهاًء بطباعة 

الرتاخي�ص ب�شكل اإلكرتوين.
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رئيس مجلس اإلدارة:
مستعدون لتقديم الدعم لكافة المهندسين 

م���ع  األحس���اء  أدب���ي  ف���ي  الموع���د  كان  المهني���ة  األحس���اء  ليال���ي  م���ن  ليل���ة  ف���ي 
مهندس���ي ومهندس���ات األحس���اء ف���ي لقائه���م الثال���ث عش���ر بحض���ور رئي���س مجل���س 
غفي���ر  وجم���ع  الش���هراني  س���عد  المهن���دس  الس���عوديين  المهندس���ين  هيئ���ة  إدارة 
جامع���ة  وحض���ور  الهندس���ية،  والمكات���ب  األحس���اء  ومهندس���ات  مهندس���ي  م���ن 
المل���ك فيص���ل، ممثل���ة ف���ي كلي���ة الهندس���ة وعميده���ا الدكت���ور عب���دهللا الجعف���ري.

و�ش���لط رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة ال�شعودية 
للمهند�ش���ني املهند����ص �ش���عد ال�ش���هراين يف 
فقرة اإ�ش���اءات على جهود هيئة املهند�ش���ني 
ال�شعوديني، م�شريًا اإىل اأن اللجنة التن�شيقية 
باالأح�شاء متثل الذراع االأمين للهيئة وم�شهود 

لها بجهودها املميزة.
ونوه ال�ش���هراين عل���ى جهود الهيئ���ة يف تقييم 
اأعم���ال اللج���ان، معلنًا ع���ن ا�ش���تعداد الهيئة 
لتق���دمي الدعم لكل املهند�ش���ني، مب���ا يتوافق 
مع روؤية اململكة 2030، م�شددًا على اأن الهيئة 
حري�شة على التدريبات املدعومة ق�شرية املدى 
واملتو�ش���طة والطويلة والتخ�ش�شية املتقدمة.

م���ن جانب���ه، اأكد رئي����ص اللجنة التن�ش���يقية 

باالأح�ش���اء املهند����ص عب���داهلل املقه���وي يف 
كلمته، على اأن قوة االإن�شان تكمن يف عطائه 
الأجل الوط���ن، وثقافة العطاء دليل على رقي 
االإن�ش���ان وت�ش���احله مع نف�ش���ه، ث���م تطرق 
الإ�ش���هامات اللجنة يف توفري من�شة للتوا�شل 
ب���ني املهند�ش���ني عن طري���ق املحا�ش���رات و 
الزي���ارات والتدريب واإيج���اد فر�ص تدريبية 
لط���الب كلية الهند�ش���ة وقدم �ش���كره لنادي 

االأح�شاء االدبي على ا�شت�شافته للقاء.
ويف حما�ش���رة ع���ن تطلع���ات جامع���ة امللك 
في�ش���ل لالرتقاء بالتعليم الهند�شي، حتدث 
عميد كلية الهند�ش���ة بجامعة امللك في�ش���ل 
الدكت���ور عب���داهلل اجلعف���ري عم���ا تقدم���ه 

الكلي���ة وع���ن املراكز الت���ي حققته���ا، موؤكدًا 
اأنه���ا حقق���ت مراك���ز متقدمة على م�ش���توى 
جامع���ات اململكة، باالإ�ش���افة اإىل ح�ش���ولها  

على االعتماد االأمريكي "اإيبت".
يذكر اأن اللقاء ح�شره كل من �شعادة املهند�ص 
�ش���لطان احلربي ع�ش���و جمل�ص ادارة الهيئة 
ال�ش���عودية للمهند�ش���ني، و�ش���عادة الدكت���ور 
كم���ال ال حم���د، مدي���ر ع���ام مكت���ب الهيئة 
ال�ش���عودية للمهند�ش���ني باملنطقة ال�ش���رقية 
والدكتور �ش���عدون ال�ش���عدون ع�ش���و جمل�ص 
ال�ش���ورى، والدكت���ور اأحم���د البوعل���ي رئي�ص 
املجل�ص البلدي و االأ�ش���تاذ عبد اهلل الن�شوان 
اأم���ني ع���ام الغرف���ة التجاري���ة باالأح�ش���اء.
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"هيئة المهندسين" تنفذ جولة ميدانية ل� "الفنار" .. 
ودورات تدريبية جديدة 

مقره���ا  ف���ي  "الفن���ار"  لش���ركة  بزي���ارة  للمهندس���ين،  الس���عودية  الهيئ���ة  قام���ت 
الفن���ار  مدين���ة  داخ���ل  ميداني���ة  جول���ة  فيه���ا  نف���ذت  الري���اض،  بمدين���ة  الرئيس���ي 
الصناعي���ة، واطلع���ت عل���ى برام���ج الفن���ار للمس���ؤولية المجتمعي���ة خ���الل ع���رض مرئي.

واأو�شح املتحدث الر�ش���مي للهيئة، املهند�ص 
عبدالنا�شر العبداللطيف، اأن ممثلي الهيئة 
ناق�ش���وا مع الفنار البنود واالآليات اخلا�ش���ة 
املتعلقة يف تق���دمي اأحدث الربامج التدريبية 
املتخ�ش�شة واملحا�شرات العملية للمتدربني، 
واإمكانية اإ�شتخدام معدات واأجهزة متطورة 
حتاك���ي الواقع العملي للفنيني واملهند�ش���ني، 
وحجم النمو ال�ش���ناعي، وتكثي���ف الربامج 
املهند�ش���ني  ودم���ج  العملي���ة،  التدريبي���ة 

ال�شعوديني حديثي التخرج ب�شوق العمل.  
واأ�شار اأنه ح�شر اللقاء من طرف الهيئة، كاًل 
من نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة ال�شعودية 
للمهند�ش���ني، املهند����ص ح�ش���ني ال�ش���مري، 
وع�ش���و جمل����ص االإدارة، املهند����ص �ش���لطان 
احلرب���ي، واالأم���ني الع���ام للهيئ���ة، املهند�ص 
فرحان ال�شمري، ونائب االأمني العام للهيئة، 

املهند�ص يا�شر الطالب، وعدد من امل�شوؤولني.
يذكر اأن الفنار تدير ن�شاطاتها من من�شاآتها 
املوزعة يف العديد من بلدان ال�شرق االأو�شط، 
واآ�ش���يا واأفريقيا واأوروبا، املتمثلة يف ت�شنيع 
وجت���ارة املنتج���ات الكهربائي���ة االإن�ش���ائية، 
ذات اجله���د املنخف�ص واملتو�ش���ط والعايل، 

واالإن�ش���ائينّة  الهند�ش���ية  احلل���ول  وتق���دمي 
مل�ش���اريع توليد الطاقة التقليدية واملتجددة، 
وم�ش���اريع  الكهربائي���ة،  الطاق���ة  ملحط���ات 
نق���ل وتوزي���ع الطاق���ة، وخدم���ات الت�ش���غيل 
وال�ش���يانة، واأعم���ال الفح����ص واالإختب���ار، 

واملعايرة واالإ�شت�شارات الهند�شية.
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الهيئة تطلق برامج لتمكين المهندسين والمهندسات

أطلق���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين حزمة جدي���دة من البرام���ج وال���دورات التدريبية 
المجاني���ة والمدعومة، إنطالقًا م���ن خطتها في التحول االس���تراتيجي، والتي تهدف إلى 
تطوير المهندس���ين وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية، وتحديثها بش���كل دوري، من خالل 
إضافة دورات هندسية متخصصة، كدورة "أساسيات إدارة المرافق" التي تعتبر من الدورات 
الجديدة للمبتدئين والمهندسين والمطورين والمشغلين، استفاد منها l9 مهندسًا حصلوا 
على ش���هادة "مدير مرافق معتمد"، بالتعاون مع جمعية الش���رق األوسط إلدارة المرافق.

وعقدت الهيئة برناجمها ال�ش���يفي بالتعاون 
ال���ذي  م���ع ال�ش���ركة ال�ش���عودية للكهرب���اء، 
يف  التخ���رج  حديث���ي  الط���الب  ا�ش���تهدف 
تخ�ش�شي الهند�شة الكهربائية وامليكانيكية، 
حي���ث �ش���مل كل تخ�ش����ص عل���ى 10 دورات 

مدتها ٨ اأ�شابيع، تتخللها زيارات ميدانية.
وُيعد الربنام����ج التاأهيلي الذي عقدته الهيئة 
بالتع����اون مع املوؤ�ش�ش����ة العام����ة لتحلية املياه 
املاحل����ة يف مدين����ة اجلبيل، للطلب����ة حديثي 
التخ����رج، اأح����د الربام����ج املدعوم����ة يف اأربع 
الكهربائي����ة،  ه����ي  هند�ش����ية  تخ�ش�ش����ات 
وامليكانيكية، والكيميائية، وهند�شة االأجهزة 
والتحكم، التي تهدف اإىل تطوير كفاءة وفاعلية 
املتدربني، وتنمي����ة مهاراتهم، ورفع قدراتهم 

يف التعام����ل، وفق����ًا ملتطلب����ات �ش����وق العم����ل. 
يف  للمهند�شني  ال�شعودية  الهيئة  وحتر�ص 
ت��ق��دمي دورات  ب��راجم��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى 
هند�شية  جم���االت  يف  وع��ام��ة  متخ�ش�شة 
الة  الفعنّ امل�شاريع  "اإدارة  دورة  منها  متعددة 
و�شرح  امل�����ش��روع،  الإدارة  تهدف   ،"PMP

والتحكم  وامل��راق��ب��ة  التخطيط  ع��م��ل��ي��ات 
امل��ع��ل��وم��ات  "نظم  ودورة  واالإق������ف������ال، 
معرفة  على  تعمل  التي   ،"GIS اجلغرافية 
وحتليل  ومعاجلة  واإدخ����ال  جلمع  امل��ت��درب 
وعر�ص واإخراج املعلومات املكانية والو�شفية 

الأهداف حمددة.
وخ�ش�ش���ت الهيئة للرج���ال دورات تدريبية 
منها "اإعداد وجتهيز موا�ش���فات امل�شروع"، 

موا�ش���فات  كتاب���ة  م���ن  املت���درب  ليتمك���ن 
وجتن���ب  ال�ش���حيحة  بالطريق���ة  امل�ش���روع 
االأخط���اء، واأهميته���ا وت�ش���نيفها والتدريب 
العملي عليها، ودورة "اأ�شا�شيات االإ�شت�شعار 
عن ُبع���د"، ويتم م���ن خالله���ا التعرف على 
مفهوم واأنواع اال�شت�ش���عار ع���ن ُبعد، وكيفية 
تنزي���ل مناذج االإرتفاع���ات الرقمية، والعمل 
لتح�ش���ني املرئي���ات والت�ش���دير، واالإخ���راج 
الفني، فيما خ�ش�ش���ت لل�شيدات دورات يف 
"الفوتو�شوب املعماري"، و"مبادئ الت�شميم 
الداخل���ي"، لتتمكن املتدربة من ا�ش���تخدام 
الربامج اخلا�ش���ة بالر�شم والت�شميم وعمل 
الواجهات والقطاعات، والتلوين والتعفي�ص، 

واإظهار التفا�شيل املعمارية.
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توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية العقارية 
إلثراء العمل المهني وتبادل الخبرات

الهيئة تدعم أعضائها في المؤتمر الثالث للتحكيم 

وق���ع األمي���ن الع���ام للهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين المهن���دس فرح���ان ب���ن حبيت���ر الش���مري 
والمش���رف الع���ام عل���ى صن���دوق التنمي���ة العقاري���ة األس���تاذ خالد بن محم���د العم���ودي مذكرة 
تفاه���م  تهدف إلى تجس���يد مبدأ التعاون بي���ن الجانبين بما يحقق تطلع���ات الطرفين في التعاون 
البّن���اء لم���ا في���ه الصال���ح الع���ام ووضع إط���ار للتعاون المش���ترك إلث���راء العم���ل بالجان���ب المهني 
والعلم���ي وتب���ادل الخب���رات والمعلوم���ات الفنية والبحثي���ة والنش���ر والتوعية والزيارات الرس���مية.

دع���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين  أعضائها األساس���يين لحض���ور المؤتم���ر المهني 
العربي���ة ف���ي مدين���ة  للتحكي���م  12-13 س���بتمبر 2019 ف���ي جمهوري���ة مص���ر  الثال���ث 
القاه���رة، حي���ث يعتب���ر المؤتم���ر منص���ة للخب���راء الدوليي���ن والمنظم���ات الدولي���ة لتب���ادل 
خبراته���م وتجاربه���م م���ع صن���اع الق���رار والسياس���ات اإلقليمي���ة ف���ي مج���ال التحكي���م.

 والأن الهيئ���ة متتل���ك اخل���ربة الكافية يف 
تنفيذ برامج التدريب وترخي�ص الكوادر 
ي�ش���عى  باململك���ة،  والفني���ة  الهند�ش���ية 
ال�ش���ندوق لال�ش���تفادة من ذلك بتنفيذ 
متخ�ش�ش���ة  تدريبي���ة  دورات  وتق���دمي 

يهدف امل�وؤمتر اإىل تهيئة رجال القانون 
والهند�ش����ة الع����رب اأنف�ش����هم ليتول����وا 
التحكيم����ات الدولية العربية التي فيها 
طرفان عربي واأجنب����ي ويكون القانون 
العرب����ي ه����و املطب����ق، وكذل����ك يهدف 

وتوفري كوادر هند�ش���ية وفنية مرخ�ش���ة 
تخدم برامج ال�ش���ندوق، وتعزز دوره يف 

م�شرية البناء والتنمية.
يذكر اأنه ح�ش���ر التوقيع من جانب الهيئة 
واال�ش���تاذ  ابراهي���م احلم���ود  املهند����ص 

املوؤمت����ر اىل متثي����ل املحكم����ني العرب 
واأن تك����ون اللغ����ة العربي����ة اإحدى لغات 
التحكيم الإقامة اجلل�ش����ات التحكيمية 
دون  العربي����ة  ال����دول  يف  العربي����ة 
اال�شتعانة باأنظمة حتكيم خارج الدول 

خال���د العقي���ل واال�ش���تاذ نبي���ل ال فايع، 
ومن ال�ش���ندوق املهند�ص �ش���الح العمري 
واملهند�ص عبداهلل الطريزاوي واملهند�ص 
فه���د الفهي���د واملهند����ص حمم���د كنف���ر 

واال�شتاذ عبداهلل البار .

العربي����ة و االإ�ش����تفادة م����ن اخل����ربات 
العاملي����ة يف هذا املجال ال�ش����ريع النمو 
اإ�ش����تعدادات الدول  والتطور وحتدي����د 
العربي����ة ملواجه����ة التحدي����ات احلالية 

وامل�شتقبلية على حًد �شواء.
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مذكرة تفاهم بين "هيئة المهندسين" و"أرامكو" لتأهيل الفنيين

"هيئة المهندسين" و"IEEE" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز دور المهندس السعودي

وّقعت الهيئة الس���عودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع شركة "أرامكو السعودية"، تهدف 
إلى تأهيل الفنيين وتطوير مهاراتهم ، وتس���جيلهم و اعتماده���م، بعد اجتيازهم لالختبار.

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم 
مع منظمة "آي ترب����ل" العالمية المحدودة، تهدف 
إلى بناء كفاءات هندسية سعودية مميزة، تساهم 
بفاعلية ف����ي التنمية بالمملكة، وإيجاد بيئة محفزة 
للمهندس الس����عودي للتطوير واإلب����داع واإلبتكار، 
وضم����ان تحفيزه وتنمية مقدراته التنافس����ية، ورفع 
مستوى التعليم والتدريب لديه في المجال الهندسي، 
من خ����الل ال����دورات والبرامج التدريبي����ة والتأهيلية.

وتاأت���ي مذك���رة التفاه���م يف الوق���ت الذي 
اال�ش���تفادة  املهند�ش���ني  هيئ���ة  ترغ���ب 
"اأرامك���و  تنف���ذه  ال���ذي  الربنام���ج  م���ن 
الفني���ني  تاأهي���ل  ل�ش���مان  ال�ش���عودية"، 
اإ�ش���راف  حت���ت  مرافقه���ا،  يف  العامل���ني 

ال�ش���عودية  للهيئ���ة  الع���ام  االأم���ني  واأو�ش���ح 
للمهند�ش���ني، املهند����ص فرح���ان ب���ن حبيرت 
الهيئة  روؤي���ة  ال�ش���مري، اأن "IEEE" تواف���ق 
التعليم���ي  التق���دم  حتقي���ق  يف  واأهدافه���ا 
الكهربائي���ة  الهند�ش���ة  يف  والتقن���ي، 
االأخ���رى. املج���االت  وباق���ي  واالإلكرتوني���ة، 

ال���كادر  فر����ص  تع���دد  اإىل  ال�ش���مري  ون���وه 
الوطن���ي يف تطوي���ر القط���اع الهند�ش���ي، من 
وح�ش���ورهم  وتاأهيله���م  تدريبه���م  خ���الل  

جه���ات تدري���ب متخ�ش�ش���ة و معتم���دة.
وت�شمنت املذكرة تنفيذ برنامج جتريبي على 
غ���رار برنامج "اأرامكو ال�ش���عودية"، وو�ش���ع 
اإجراءات ر�شمية لتاأهيل اعتماد مهارات فنية، 
ال�ش���تفادة اجله���ات احلكومي���ة املعنية منه.

ونق���ل  العم���ل  وور����ص  الدولي���ة،  املوؤمت���رات 
املعرف���ة واخل���ربة لتعزي���ز مهنة الهند�ش���ة.
اأن م���ن النق���اط  اأم���ني ع���ام الهيئ���ة  واأك���د 
الرئي�ش���ية الت���ي ت�ش���عى الهيئة اإليه���ا يف هذه 
املذك���رة، الوعي باالإ�ش���تدامة يف قطاع البناء 
والت�ش���ييد يف اململكة، واحلف���اظ على البيئة.
واأ�شار ال�شمري اإىل اأن مدة االإتفاقية �شنتان، 
�ش���تتعاون فيه���ا جمي���ع االأطراف على و�ش���ع 
برام���ج واأن�ش���طة لتحقي���ق اأهدافه���ا، لدعم 

يذكر اأنه قام بتوقيع املذكرة من جانب الهيئة 
ال�شعودية للمهند�شني االأمني العام املهند�ص 
فرح����ان ب����ن حبيرت ال�ش����مري، وم����ن جانب 
التدريب  ع����ام  ال�ش����عودية" مدير  "اأرامكو 
والتطوي����ر في�ش����ل عبدالرحم����ن احلج����ي.

امله���ارات واخل���ربات م���ن خ���الل احل�ش���ور 
واالنخراط بامل�ش���اركات واالأن�شطة املنعقدة. 
نيوجري�ش����ي  ومقره����ا   "IEEE" اأن  يذك����ر 
االأمريكي����ة، ت�ش����كلت منذ ع����ام 1963م، وُتعد 
اأه����م املنظم����ات املهني����ة العاملي����ة ف����ى جمال 
الهند�ش����ة والتكنولوجي����ا، فيم����ا يعت����رب معهد 
مهند�شي الكهرباء واالإلكرتونيات اأكرب جمعية 
مهنية على م�شتوى العامل، يحتوي على اأكرث من 
)420( األف ع�شو يف )160( بلدًا حول العامل.
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تحقيقًا للتنمية الشاملة في المملكة .. "هيئة 
المهندسين" توقع مذكرة تفاهم مع معهد "ليكرز"

وقع���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين مذكرة تفاه���م مع معه���د "اللغ���ات المتميزة" 
)ليك���رز(، لتقدي���م دورات متخصص���ة وبرام���ج تدريبي���ة ف���ي تعليم اللغ���ة اإلنجليزي���ة، تعزيزًا 
منه���ا ف���ي النهوض ب���كل ما م���ن ش���أنه تطوير ورف���ع مس���توى المهندس الس���عودي، 
واإلرتق���اء بقدرات���ه، من خ���الل اعتماد مناه���ج تدريب، تمكن المس���تفيدين من الممارس���ة 
المج���االت  ف���ي  والتدري���ب  التعلي���م  مس���توى  ف���ي  والمس���اهمة  الفّعال���ة،  المهني���ة 
التدريبي���ة واألكاديمي���ة، به���دف تحقي���ق التوافق بي���ن مخرج���ات التعليم وس���وق العمل.

 واأو�ش���ح االأم���ني العام للهيئة ال�ش���عودية 
ب���ن  فرح���ان  املهند����ص  للمهند�ش���ني، 
حبيرت ال�ش���مري، اأن االإتفاقية تتالءم مع 
روؤي���ة الهيئ���ة الداعي���ة اإىل التكامل، بني 
لتحقيق  املوؤ�ش�ش���ات احلكومية واخلا�شة 

التنمية ال�شاملة.
واأ�ش���اف ال�ش���مري، اأن���ه �ش���يتم التعاون 
م���ع مدرب���ني لغته���م االأوىل االجنليزية، 

كما اأنه �شيتم ت�ش���ليم املتدربني �شهادات 
معتمدة بعد اجتياز كل م�شتوى، موؤكدًا اأن 
كافة االأطراف �ش���تتعاون لتحقيق اأهداف 
ال���دورات والربامج، مب���ا يتوافق مع روؤية 

اململكة 2030.
واأ�ش���ار ال�ش���مري، باأن���ه ميكن الأع�ش���اء 
الهيئة ومن�ش���وبيها احل�ش���ول على الباقة 
باأ�ش���عار  التدريبي���ة  لل���دورات  الذهبي���ة 

خمف�ش���ة ومنا�ش���بة جدًا، باالإ�شافة اإىل 
 ،"Need Ways" ن�شخة اأ�ش���لية من كتاب
كم���ا ميكنه���م الت�ش���جيل يف دورة اللغ���ة 

االإجنليزية مقابل 250 ريااًل فقط.
ون���وه االأمني الع���ام للهيئ���ة اأن ال���دورات 
التدريبي���ة �ش���تعقد يف مدين���ة الريا�ص، 
�ش���يتم  اأخ���رى  وم���دن  الدم���ام،  ج���دة، 

االإعالن عنها الحقًا.
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 لجنة االعتماد المهني تبدأ اولى اجتماعاتها 

حيث نتج عن ه���ذا االجتماع اختيار الدكتور 
خال���د اجلماز رئي�ش���ًا لها، وتعي���ني املهند�ص 
عبدالرحمن الفا�ش���ل نائبًا للرئي�ص، كما مت 
اختيار املهند�ص ابراهيم احلمود اأمينًا للجنة، 
واملهند�ص فا�ش���ل ال�ش���هري �ش���كرتريًا لها.

و�ش����تتوىل اللجنة مهمة اإعداد قواعد ت�شنيف 
التخ�ش�شات الهند�شية، وال�شروط وال�شوابط 
اخلا�ش����ة باختبار القدرات الفنية الالزمة لكل 
درجة، واالإ�ش����راف والتاأكد عل����ى تطبيق نظام 
مزاول����ة املهن الهند�ش����ية ال�ش����ادر من جمل�ص 

ال����وزراء، م����ن قب����ل االأف����راد م����ن املهند�ش����ني 
والفنيني واالأخ�ش����ائيني، للتاأكد من ا�ش����تيفاء 
كام����ل ال�ش����روط ملزاول����ة امله����ن الهند�ش����ية يف 
اململكة، واعتمادهم املهني، وفقا ملا ورد يف نظام 
مزاول����ة املهن الهند�ش����ية والئحت����ه التنفيذية.

عق���دت لجن���ة االعتماد المهن���ي في الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين اجتماعها 
األول في العاش���ر من ش���هر إبريل في مقر األمانة العام���ة للهيئة بمدينة الرياض.

تنظم لقاء دور المهندسين في تحقيق رؤية 2030 

نظمت الهيئة ال�شعودية للمهند�شني بالريا�ص 
لقاًء مفتوحًا مع املهند�شني والفنيني واأ�شحاب 
الهدف  يحمل  وال���ذي  الهند�شية،  امل��ك��ات��ب 
الهيئة،  ت��ط��وي��ر خم��رج��ات  ح���ول  اال���ش��ا���ش��ي 
فعاله  احرتافيه  بيئة  توفري  يف  ي�شاهم  مما 
م�شاركاتهم  خالل  من  والفنيني،  للمهند�شني 

الوطني. ال��واج��ب  لتحقيق  افكارهم   وط��رح 
املهند�ص  اللقاء،  يف  الرئي�ص  املتحدث  ون��وه، 
االأ�شلعي،  حم��م��د  ال��رك��ن  ال��ب��ح��ري  العميد 
بالدور الكبري الذي يقوم به املهند�ص ال�شعودي 
من اأجل نه�شة اململكة، االأمر الذي �شي�شاهم 
ب�شكل كبري يف حتقيق روؤية اململكة 2030، كون 

ناع النه�شة والتطور يف كل زمان.  املهند�شني �شُ

 

وخ������الل ال���ل���ق���اء، حت�����دث االأم�������ني ال���ع���ام 
املهند�ص  للمهند�شني،  ال�����ش��ع��ودي��ة  للهيئة 
اأه���م���ي���ة دور  ال�������ش���م���ري، ع����ن  ف����رح����ان 
ال��ه��ي��ئ��ة يف مت��ك��ني امل��ه��ن��د���ص وال��ف��ن��ي من 
دخ������ول ����ش���وق ال���ع���م���ل ورف������ع ج��اذب��ي��ت��ه.



27العدد )105( م��ح�����رم  1441ه�  ��  سبتمبر  2019م

 تكريم المتميزين والمتفوقين 
في جامعة حفر الباطن

"تنسيق مهندسي 
القصيم" تطالب 

بزيادة تمثيل 
المهندسين في 
المجالس البلدية

للمهند�ش���ني   ال�ش���عودية  الهيئ���ة   اأقام���ت 
ممثلة باللجنة التن�ش���يقية بحفر الباطن 
االإدارة  جمل����ص  ع�ش���وًا  ح�ش���ره  لق���اًء، 
واملهند����ص  املط���ريي  حمم���د  املهند����ص 
�ش���لطان احلربي، وعدد من املهند�ش���ني 

واأو�شحت يف لقاء عقد يف فندق "املوفنبيك" 
بربيدة، وح�شره نخبة من املهند�شني وعدد 
م���ن امل�ش���وؤولني، على �ش���رورة وج���ود حلقة 
الة الإي�ش���ال االقرتاحات واملبادارت  ربط فعنّ
واجله���ات  الق���رار،  الأ�ش���حاب  الهند�ش���ية 

واملهند�شات يف منطقة ال�شرقية. وقدمت 
اللجنة التن�شيقية بحفر الباطن دعوة اإىل 
عدد من الط���الب والطالب���ات املتفوقني 
واملتميزي���ن م���ن جامع���ة حف���ر الباطن، 
يف كلي���ة الهند�ش���ة. وع���رب الط���الب عن 

ذات االخت�ش���ا�ص. واأكدت تو�شيات اللجنة 
التدريبي���ة  ال���دورات  زي���ادة  اأهمي���ة  عل���ى 
واملحا�شرات النوعية للمهند�شني يف منطقة 
الق�ش���يم، ومواكب���ًة �ش���وق العم���ل، وتنظيم 
العديد من املعار�ص وور����ص العمل التوعوية 

�ش���عادتهم بهذا التكرمي، كون���ه ياأتي من 
هيئ���ة املهند�ش���ني الت���ي تع���د احلا�ش���نة 
واجلهة امل�ش���وؤولة ع���ن املهند�ص، مثمنني 
تل���ك املب���ادرة الت���ي قام���ت به���ا اللجنة 

التن�شيقية بحفر الباطن.

يف جم���ال البناء والت�ش���ييد. كم���ا مت اقرتاح 
تاأ�ش���ي�ص جائزة التميز الهند�شي، ورفعه اإىل 
اجله���ات املعني���ة ذات االخت�ش���ا�ص للنظر 
فيه، والذي من �شاأنه خلق املناف�شة واالإبداع 

يف �شوق العمل.

م���ن  اإلس���تفادة  القصي���م  منطق���ة  ف���ي  للمهندس���ين  التنس���يقية  اللجن���ة  ناقش���ت 
فيه���ا. تمثيله���م  زي���ادة  خ���الل  م���ن  البلدي���ة،  المجال���س  ف���ي  المهندس���ين  خب���رات 
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تخرج الدفعة الثانية من برنامج "كن مستعدًا"

واأبان املتحدث الر�ش���مي للهيئة ال�شعودية 
للمهند�ش���ني املهند�ص عبد النا�ش���ر العبد 
م�ش���تعدًا"  "ك���ن  برنام���ج  اأن  اللطي���ف، 
ال���ذي اأطلقته الهيئة مطلع العام املا�ش���ي 
201٨م، ي�ش���تهدف حديث���ي التخ���رج من 
الهند�ش���ة  تخ�ش����ص  الهند�ش���ة  كلي���ات 
الكهربائي���ة، وذل���ك م���ن اأج���ل تاأهيله���م 
عملي���ًا وامل�ش���اعدة على رب���ط املخرجات 
االأكادميي���ة ب�ش���وق العمل، كما ي�ش���تهدف 
الربنامج رفع تناف�شية املهند�ص ال�شعودي 

يف �ش���وق العم���ل، وامل�ش���اهمة يف توط���ني 
الوظائ���ف الهند�ش���ية ات�ش���اقًا م���ع روؤي���ة 
اململكة 2030، ليكون املهند�ص ال�ش���عودي 
على راأ�ص اأكرب امل�ش���اريع الهند�ش���ية التي 
ت�ش���هدها اململك���ة يف خمتل���ف املناط���ق.

الربنام���ج  اأن  العبداللطي���ف،  واأ�ش���اف 
�ش���ادف اإقبااًل كبريًا من قبل اخلريجني، 
وه���و م���ا يوؤك���د رغبتهم يف خو����ص غمار 
الهند�ش���ي، ومواجه���ة حتديات���ه  العم���ل 
والتي تعد املناف�شة ال�شر�شة ب�شوق العمل 

م���ن اأبرزها، وذل���ك تزامنًا مع النه�ش���ة 
العمرانية وامل�شاريع الكربى التي ت�شهدها 

البالد حاليًا يف كافة ربوعها.
واأكد اأن الهيئة تعمل على العديد من هذه 
املب���ادرات التي ت�ش���تهدف بناء الكفاءات 
الهند�ش���ية وتطويره���ا، و�شت�ش���مل تل���ك 
املبادرات كافة التخ�ش�ش���ات الهند�شية 
ويف خمتلف املج���االت، على اأن ي�ش���تفيد 
منه���ا اأكرب ع���دد ممكن من املهند�ش���ني 

حديثي التخرج.

ضمن دعمها المتواصل للمهندس السعودي، وفي إطار برنامج "كن مستعدًا" المعني 
مت الهيئة السعودية للمهندسين المشاركين  بتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل، سَلّ
في الدفعة الثالثة من البرنامج شهادات إنهاء الدورة التأهيلية، وذلك ضمن مبادرة 
معهد الفنار التأهيلي لتدريب المهندسين من أصحاب تخصص الهندسة الكهربائية. 
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رهان "هيئة المهندسين" على تأهيل حديثي 
التخرج وإيقاع األنظمة

تراه���ن الهيئة عل���ى إحداث التغيي���ر المنش���ود الذي يصل 
إل���ى أقص���ى منس���وبيها، فالتركيز ال���ذي يط���ال الكيانات 
الهندس���ية ه���و ذات���ه وبنف���س الق���در يحمل ه���ّم حديثي 
التخ���رج والس���ائرين على أعت���اب تحقيق المجد الهندس���ي.

واإذا كانت بالدنا تعي�ص ع�شرها الطموح 
املزده���ر، فاإن الهيئة تنتظم �ش���من ذلك 
امل�ش���ار، ال���ذي يع���ي دوره يف دف���ع عجلة 
التنمي���ة وتوف���ري بيئ���ة تطل���ق اإمكان���ات 

ع القاعدة االقت�شادية.  االأعمال وتو�شنّ
فحمل���ت الهيئة عل���ى عاتقها ا�ش���تنها�ص 
املهند�ش���ني من خالل اإق���رار اآلية لتنظيم 
لقاءات مهنية لهم، وا�شت�شافة �شخ�شيات 
هند�شية بارزة يف مناطق اململكة، ما يتيح 
لهم فر�ش���ة م�ش���اركة املهند�شني والفنيني 
املهتمني يف تطوير القطاع الهند�ش���ي، من 
خالل نقا�ش���ات ا�ش���رتاتيجية مفتوحة يف 

املجال. 
متك���ني  يف  جهوده���ا  الهيئ���ة  وتدف���ع 
ع���رب خططه���ا  ال�ش���عوديني  املهند�ش���ني 
اال�ش���رتاتيجية الت���ي تعم���د اإىل تنظي���م 
دورات تدريبي���ة وبرام���ج تاأهيلية، تهدف 
اإىل تطوير املهند�ش���ني، وزيادة كفاءتهم 
الفنية واملهنية، وحتديثها ب�شكل دوري من 
خالل اإ�شافة دورات هند�شية متخ�ش�شة 

ومدعومة، ب�شراكات واتفاقات مركزية.
ونت���ج عن اهتم���ام الهيئ���ة برنام���ج التاأهيل 
املدعوم م���ع املوؤ�ش�ش���ة العامة لتحلي���ة املياه 

املاحل���ة يف مدين���ة اجلبيل، للطلب���ة حديثي 
التخ���رج، فيما تركز يف براجمه���ا على اأربع 
تخ�ش�ش���ات تتمثل يف الهند�ش���ة الكهربائية 
وامليكانيكية والكيميائية وهند�ش���ة االأجهزة 
والتحك���م، وذل���ك لرف���ع م�ش���توى التعلي���م 
الهند�ش���ي فيه���ا اكادميي���ا وتدريبيا، عالوة 
على اعتم���اد مناهج التدري���ب والتاأهيل لها 

على امل�شتوى الوطني.
ودعم���ا حلديث���ي التخرج ع���ززت الهيئة 
خرباته���م وقدراته���م من خ���الل تنظيم 
زيارات ميدانية ملعامل ال�شركات الكربى، 
كم���ا نف���ذت ذلك م���ن خ���الل برناجمها 
التخ�ش�ش���ي الذي اأقامته يف تخ�ش�شي 
الهند�شة الكهربائية وامليكانيكية بالتعاون 
مع ال�ش���ركة ال�ش���عودية للكهرباء، لت�شهم 
بذل���ك يف تطوي���ر كفاءته���م وفاعليتهم، 
وتنمي���ة مهاراته���م، ورف���ع قدراته���م يف 

التعامل، وفقًا ملتطلبات �شوق العمل.
وقدم���ت الهيئ���ة العدي���د م���ن ال���دورات 
يف  والعام���ة  املتخ�ش�ش���ة  والربام���ج 
جماالت هند�ش���ية متع���ددة منها، كدورة 
الة"، ودورة "نظم  "اإدارة امل�ش���اريع الفعنّ
ودورة   ،"GIS اجلغرافي���ة  املعلوم���ات 

امل�ش���روع"،  موا�ش���فات  وجتهيز  "اإعداد 
ُبع���د"  ع���ن  اال�شت�ش���عار  و"اأ�شا�ش���يات 
للرجال فقط، كما خ�ش�ش���ت لل�شيدات، 
دورة "الفوتو�ش���وب املعماري"، و"مبادئ 

الت�شميم الداخلي".
وب���اإزاء كل تل���ك اجله���ود، تق���وم الهيئة 
بتطبي���ق نظ���ام مزاولة املهن الهند�ش���ية 
والئحت���ه التنفيذي���ة، الت���ي تن����ص عل���ى 
من���ع مزاول���ة اأي مهن���ة هند�ش���ية اإال بعد 
احل�شول على االعتماد املهني من الهيئة 
ال�شعودية للمهند�ش���ني، والعمل على منع 
دخول الوافدين للعمل يف اململكة باملجال 
الهند�ش���ي قب���ل التاأك���د من �ش���هاداتهم 
وموؤهالتهم عن طريق من�شة "اجتياز".

اإن �ش���عي الهيئة للرقي مبهنة الهند�شة يف 
اململك���ة ما�ص يف جه���وده من خالل العمل 
عل���ى الدع���م وامل�ش���اهمة يف تطوي���ر عمل 
املكات���ب الهند�ش���ية واال�شت�ش���ارية ورف���ع 
قدراته���ا واإمكانياتها، واالهتم���ام بالبنية 
التحتية، وتقييد كافة املكاتب وال�ش���ركات 
الهند�شية مبختلف تخ�ش�شاتها، باالأنظمة 
والقوانني التي اأقرتها الهيئة من اأجل بناء 
وط���ن طموح، يق���وم على �ش���واعد اأبنائه.

م. عبدالناصر العبداللطيف
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سالم  ب��ن  حسين  ال��م��ه��ن��دس  أك���د 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الشمري 
للمهندسين، في  السعودية  الهيئة 
حواره ل� مجلة "المهندس"، أن التحديات 
الهيئات  تواجهها  التي  التنظيمية 
في  مسمياتها  بمختلف  الهندسية 
نجحت  وقد  كبير،  تحٍد  تواجه  العالم 
من  للمهندسين  السعودية  الهيئة 
بين كثير من الدول في تخطي كثير 
القيادة  دع��م  بفضل  العقبات  م��ن 
الحرمين  خ����ادم  ب���ق���ادة  ال��ح��ك��ي��م��ة 
الشريفين وسمو ولي عهده األمين.
وأضاف المهندس الشمري أن الهيئة 
ساهمت في رفع كفاءة المهندسين 
وتأهيل  تصنيف  على  العمل  بعد 
يرفع  مما  والفنيين  المهندسين 
أفضل. بشكل  ويؤهلهم  كفاءتهم 

ـ يواجه العمل املهني حتديات تنظيمية عدة، ما راأيكم يف هذا؟
• هناك حتديات تنظيمية ومهنية تواجهها الهيئات الهند�ش���ية 
مبختل���ف م�ش���مياتها يف الع���امل، وقد جنح���ت الهيئة ال�ش���عودية 
للمهند�ش���ني من بني كثري من ال���دول يف تخطي كثري من العقبات 

بف�ش���ل دعم القيادة احلكيمة بقيادة خادم احلرمني ال�ش���ريفني 
و�ش���مو ويل عهده االأم���ني. وهذا الدعم كان له اث���ر بارز يف تطور 
املهند�ص ال�ش���عودي، حيث اإن التحديات التنظيمية التي تواجهها 
الهيئات الهند�ش���ية مبختلف م�شمياتها ترتكز على اأن عددًا منها 
ال يلزم للمهند�شني يف بع�ص الدول باالنت�شاب لها، وهناك البع�ص 
يلزم، وال ي�ش���تطيع املهند�ص العم���ل يف اأي جمال عام اأو خا�ص اإال 
باالنت�شاب، وهناك البع�ص ي�شمل فقط مهند�شي القطاع اخلا�ص، 
وهذ حتٍد كبري، حيث اأن اإلزام االنت�شاب ي�شمن ب�شكل كبري تدقيق 
العاملني كمهند�ش���ني، وما ح�شل يف الهيئة ال�شعودية للمهند�شني 
الت���ي اأ�ش���بح اإل���زام باالنت�ش���اب جلمي���ع املهند�ش���ني العاملني يف 
اململكة منوذجا مميزا، اإ�ش���افة اإىل اأن الهيئة الهند�ش���ية ت�شرف 

هيئة المهندسين نجحت في تخطي كثير من العقبات

دع������م ال����ق����ي����ادة ال��ح��ك��ي��م��ة 
ب����ارز ف���ي تطور  أث����ر  ل���ه  ك����ان 
ال����م����ه����ن����دس ال����س����ع����ودي

الكثير من الجوانب تطرق لها ضيف هذه العدد في حوار حوى الكثير من المعلومات والجوانب 
الى تفاصيل الحوار:

نائب رئيس مجلس إدارةالهيئة في حوار مع



31 العدد )105( م��ح�����رم  1441ه�  ��  سبتمبر  2019م

على ت�ش���نيف وتاأهيل املهند�ش���ني  والفنيني مم���ا يرفع كفاءتهم 
ويوؤهلهم ب�شكل اأف�شل.

ـ بع�ــض املهنين يبــن اأن هناك معوقــات تقف يف طريق 
اأداء خدمات القطاعات الهند�سية؟

اأداء خدم���ات قطاع  تاأكي���د هن���اك معوقات يف طري���ق  • ب���كل 
اخلدم���ات الهند�ش���ية، ومن اأبرزه���ا اأنه مع االأ�ش���ف توزيع املهام 
الهند�ش���ية ب���ني ع���دة جه���ات، اإىل جانب اأن���ه ما زال���ت النظرة 
اإىل قط���اع اخلدمات الهند�ش���ية وكاأنه قطاع مق���اوالت من حيث 
املمار�ش���ة واملبا�ش���رة والتعام���ل مع���ه، ع���الوة على اأن املمار�ش���ة 
املهنية حاليًا ال تخ�شع اإىل اأ�شلوب رقابي عليها اإال من قبل الهيئة 
ال�ش���عودية للمهند�ش���ني، وهي حتتاج اإىل تكاتف اجلهات املختلفة 

معها من اأجل ممار�شة مهنية حمرتفة.

ـ كم و�سل عدد املهند�سن يف الهيئة؟
• يوجد تقل�ص املهند�ش���ني غري ال�ش���عوديني يف ع�ش���وية الهيئة 
لنحو 149300 األف، بينما كانوا نحو 194  األف يف العام املا�شي.

ـ الكادر الهند�سي، ماذا عنه؟
امل�ش���كلة  اللجان  قبل  اكتملت من  الهند�ش���ية  الوظائف  • الئحة 
وبانتظار االعتماد. حيث �ش���اركت الهيئة ال�ش���عودية للمهند�ش���ني 
بالعدي���د من اللجان التي �ش���كلت من قبل هيئ���ة اخلرباء واللجنة 
التح�شريية مبجل�ص الوزراء من بداية درا�شة هذا امللف املهم حتى 
اكتم���ال امللف ورفع���ه اىل وزارة اخلدمة املدنية لالعتماد ح�ش���ب 
ال�شالحيات املمنوحة للوزارة وجمل�ص الوزراء. وهناك جلنة م�شكلة 
من قبل جمل�ص االدارة ملتابعة ملف الكادر الهند�شي ب�شكل م�شتمر.

ـ ماهي اأهم اجنازات الهيئة يف هذه املرحلة؟
املهام واالعمال  الكثري من  االأخرية  الفرتة  الهيئة يف  • اأجنزت 
املختلف���ة، وي���ربز منه���ا يف الفرتة االخ���رية امل�ش���اركة يف تطبيق 
ك���ود البناء ال�ش���عودي التي عملت الهيئة يف ع�ش���وية جلنته وكان 
مقرها الهيئة ال�ش���عودية للموا�ش���فات واملقايي�ص، حيث �شاهمت 
الهيئة بو�ش���ع اال�ش���رتاطات واملوا�ش���فات الالزمة للبن���اء واإدارة 
امل�شاريع واالن�ش���اءات بالتعاون مع املجل�ص االأمريكي لكود البناء، 
كما قامت الهيئة بتنظيم عدة دورات للمهند�شني ال�شعوديني حول 
كود البناء غطت تقريبا اأغلب مناطق اململكة، اإ�شافة اإىل تدريب 

وتاأهيل مدربني �شعوديني لعمل دورات عن كود البناء ال�شعودي.

ـ الإجنــازات ح�ســب حديثــك كثرية نريــد معرفة ماهي 
الأبرز بخالف كود البناء ال�سعودي؟

اأخر ماقام���ت به الهيئة حيث  "ممار����ص" تعترب من  • من�ش���ة 
االإلكرتوني���ة  وت�ش���هيل اخلدم���ات  تطوي���ر  اإىل  املن�ش���ة  ته���دف 
املقدم���ة لل�ش���ركات واملكات���ب الهند�ش���ية، اإىل جانب امل�ش���اهمة 
بتهيئ���ة وجاذبي���ة اال�ش���تثمار يف جم���ال اخلدمات الهند�ش���ية يف 
اململكة، اإ�ش���افة اإىل تنظيم عمل امل�شتثمرين يف جمال اخلدمات 
الهند�شية اال�شت�ش���ارية، وتوفري الوقت واجلهد و�شهولة احل�شول 
على املعلومات والرجوع اإليها باأي وقت، كما يتم من خاللها ن�ش���ر 
كاف���ة اللوائح واالأنظم���ة، وما يتبعها من تعامي���م وقرارات، حيث 
تعمل املن�ش���ة على حفظ واأر�شفة كل ما يتم من تعامالت من قبل 
امل�شتخدمني، حيث تتمتع باإمكانيات و�شعة تخزين عالية، واأر�شفة 
ل ا�ش���تخراج التقارير، واالإح�ش���اءات  املعلومات والبيانات، ي�ش���هنّ

املطلوبة باأي وقت عند طلب ذلك.

ـ هل هناك مبادرات اأخرى؟
• يوجد العديد من املبادرات، منها تد�شني مبادرة اأفكار وابتكار 
جلمع وتنظيم اأفكار املهند�ش���ني االإبداعية لكي نتمكن من ان�ش���اء 
بن���ك معلومات لها، فيما تعمل جلن���ة على تقييم االأفكار املقدمة، 
ن املهند�ش���ني م���ن تطبيق  وبالت���ايل ان�ش���اء حا�ش���نة اأعم���ال متكنّ

م���ا ي��ن��ش��ر م���ن ارق�����ام ع���ن ع��دد 
صحيح غير  العاطلين  المهندسين 
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اأفكارهم، واملوؤمتر الهند�ش���ي الذي �ش���يقام يف مكة خالل الفرتة 
املقبلة �ش���ريكز على التعليم الهند�شي واالبتكار، كما �شيتم خالله 
تقدمي جائ���زة التميز الهند�ش���ي وتك���رمي املتميزي���ن واملبدعني.

ـ وماذا عن الربط مع اجلوازات الأخري لبع�ض املهن؟
اأنهت الهيئة ال�ش���عودية للمهند�ش���ني  • يف الف���رتة التي م�ش���ت 
رب���ط 30 مهنة فنية جديدة باجل���وازات، بن�ش���ختها الثانية، بعد 
اإ�ش���افتها يف مرك���ز املعلوم���ات الوطني، ويعترب ه���ذا هو الرابط 
الثاين التقني م���ع اجلهات احلكومية ذات العالق���ة، والذي ياأتي 
�ش���من حر����ص الهيئ���ة عل���ى ت�ش���هيل خدم���ات جميع من�ش���وبيها 
واالأع�شاء من املهند�شني والفنيني. وهذه اخلدمات من �شاأنها اأن 
ت�شاهم يف تطبيق نظام مزاولة املهن الهند�شية والئحته التنفيذية، 

وبالتايل تطوير قطاع الهند�شة وحمايته من الدخالء.

ـ يرتدد اأن هناك عدد كبري من املهند�سن عاطلن؟
اأو يف  التوا�ش���ل االجتماعي  ين�ش���ر من ارقام يف و�ش���ائل  • م���ا 
بع�ص و�ش���ائل االإعالم لعدد املهند�ش���ني يف هذا املجال وو�ش���وله 
اىل اأرق���ام عالي���ة غ���ري �ش���حيح، حي���ث اأن اع���داد املهند�ش���ني 
العاطلني عن العمل واإح�شائياتهم غري دقيقة وال ميكن اال�شتناد 
عليها. عملنا من�شة موؤهل لكي تكون من�شة للمهند�شني املعطلني 
وربطها يف التامينات االجتماعية للتاكد من ان جميع امل�ش���اركني 
باملن�ش���ة معطلني للعمل على توظيفهم. واقرب رقم ن�ش���تطيع ان 
ن�ش���تند عليه ملعرفة املهند�ش���ني املعطلني هو امل�شارين يف برنامج 

حافز وهما نحو 1700 مهند�ص معطل عن العمل.

ـ كيف يتم توظيفهم؟
• للق�ش���اء عل���ى بطال���ة املهند�ش���ني نحت���اج اىل تظافر جهود 
اجله���ات ذات العالق���ة الإيجاد وظائف لهم �ش���واء ع���رب التعامل 
مع اجلهات احلكومية اأو التوا�ش���ل مع امل�شاريع الكبرية. واطلقنا 
العدي���د من املبادرات يف الهيئة ال�ش���عودية للمهند�ش���ني ولكن مل 

تنج���ح النها حتتاج اىل تظافر جهود اجلهات ذات العالقة ل�ش���ن 
الت�ش���ريعات التي ت�ش���اهم يف توفري الوظائف للمهند�شني وكذلك 

�شركاء النجاح من امل�شتثمرين.

ـ ماهي املبادرات التي قامت بها الهيئة لتوظيف املهند�سن؟
• اأطلقت الهيئة ال�شعودية للمهند�شني مبادرة توظيف من خالل 
من�ش���ة "موؤه���ل" االلكرتونية والت���ي تهدف يف مرحلته���ا االأوىل 
اإىل توظي���ف املهند�ش���ني ال�ش���عوديني حديث���ي التخ���رج مبختلف 
تخ�ش�شاتهم، لتكون بذلك مرجعًا للمن�شاآت وال�شركات واملكاتب 
الهند�شية، ومتتاز املن�شة باأمور عدة اأهمها ربط املوقع باجلهات 
ذات العالق���ة للتاأك���د م���ن اأن جميع امل�ش���جلني باحث���ني عن عمل 
وحديثي تخرج، وحتر�ص الهيئة اأي�شًا على ح�شر جميع املهند�شني 
ال�ش���عوديني الباحثني عن عمل يف خمتلف تخ�ش�شاتهم، وت�شتمل 
املب���ادرة عل���ى االعالن والدع���م للمن�ش���اآت وال�ش���ركات واملكاتب 
الهند�ش���ية التي ت�ش���اعد يف التوظي���ف باملوقع وجمل���ة املهند�ص. 
وي�ش���رتط للت�ش���جيل يف الربنام���ج، اأن يك���ون املتق���دم �ش���عودي 
اجلن�ش���ية، واأن تكون له ع�ش���وية الهيئة للتاأكد اأن املوؤهل معتمد.

ـ هل هناك تعاون اأو مبادرات اأخرى لتوظيفهم؟
• هناك عمل م�ش���رتك مع وزارة العمل وال�ش���ركات الكربى يف 
ه���ذا املج���ال، حت���ى اأن م�ش���اريع الدول���ة يوجد هناك ا�ش���رتاط 
ن�ش���ب معينة يف امل�ش���اريع، وت�ش���غيل حديثي التخرج بن�ش���بة %10 
يف امل�ش���اريع، وه���ذا �ش���يوؤدي اإىل تقلي�ص الفارق يف ال�ش���وق بني 
املهند�ش���ني ال�ش���عوديني واالأجانب، وجاري العمل من قبل اللجنة 
اىل ات تعم���م هذه الن�ش���بة عل���ى جميع امل�ش���اريع والقطاعات وال 
تكون خمت�ش���رة على م�ش���اريع الدوله فقط. كما اأن الهيئة عملت 
على و�شع �شوابط للحد من ا�شتقدام املهند�شني االأجانب، بو�شع 
حد اأدنى للخربة بخم�ص �ش���نوات، وقامت كذلك بتد�ش���ني خدمة 
"اجتياز" للتاأكد من ال�شهادات واخلربات قبل دخول ال�شعودية، 
بينما ال�ش���عودي ال ت�ش���رتط له اخلربة، وهناك جهات ت�ش���تقطب 
خ���ربات معينة للعمل مب�ش���اريع نوعية، والهيئة تعم���ل على اإيجاد 
ت���وازن بني املهند�ش���ني اجلدد واأ�ش���حاب اخلربة بحي���ث ال تتاأثر 

جودة امل�شاريع اأو تتعطل.

ـ الدورات التي تقدمها الهيئة ماذا عنها واملبالغة يف الأ�ســعار؟
الهيئة من دورات،  تقدمه  ملا  اال�ش���عار  • لي�ص هناك مبالغة يف 
حي���ث اأن الهيئ���ة تدفع ج���زء كبريا م���ن تكلفة تلك ال���دورات مع 

ته���دف إلى  "مم���ارس"  منصة 
الخدم���ات  وتس���هيل  تطوي���ر 
اإللكترونية للش���ركات والمكاتب 
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حر�ش���ها على تنوي���ع الدورات وجع���ل عدد كبري منه���ا جمانيا اأو 
باأ�ش���عار رمزية، حيث يوجد برامج تخ�ش�ش���ية ذات تكلفة عالية 
للمتخ�ش�ش���ني والت���ي يفرت����ص عل���ى املهند�ش���ني احلر�ص على 
ح�ش���ورها من قبل جهة العمل، والهيئة �ش���تبقى غري ربحية رغم 

اأن كل ميزانيتها ت�شغيل ذاتي.

ـ هــل فعال يوجد مزورين لل�ســهادات هند�ســية وكيف مت 
�سبطهم وكم عددهم؟

بعد  للمهند�شني منذ عام 2010م  ال�شعودية  الهيئة  • اكت�ش���فت 
تطبيق نظام االعتماد املهني نحو اأكرث من 2500 �ش���هادة مزورة، 
منذ �ش���دور ق���رار �ش���مو وزي���ر الداخلي���ة 2010م، بربط جتديد 
اقام���ات الوافدين مم���ن يحملون اقامات حتت مهنة والت�ش���جيل 
االلزامي املهني لدى الهيئة. حيث يتم فح�ص ال�شهادة الهند�شية 
بالرج���وع اإىل م�ش���در ال�ش���هادة للتاأكد من وج���ود املهند�ص على 
قائم���ة اخلريجني، اإ�ش���افة اإىل التاأكد من اجلامعة نف�ش���ها واأنها 
غ���ري وهمية. حيث اأن اأي عقاب اأو حكم ي�ش���در م���ن قبل النيابة 
العام���ه، وقد حولت الهيئة جميع اأوراق من يحمل �ش���هادة مزورة 
اإىل اجله���ات االأمنية املخت�ش���ة التخاذ االجراء النظامي ح�ش���ب 
العقوبات املن�ش���و�ص عليها بنظام مزاولة املهن الهند�ش���ية، ويف 
ال�ش���نوات االأخرية مت ت�شكيل جلنة اأمنية بقرار من وزير الداخلية 
ملعاجلة ق�ش���ية �شهادات املهند�شني املزورة قبل الرفع اىل النيابة 

العامه، وتتوىل الهيئة اجلوانب الفنية يف اللجنة.

ـ هل الهيئة تقوم بجولت تفتي�سية على القطاع اخلا�ض 
للتاأكــد من ان جميع املهند�ســن والفنيــن العاملن فيها 

�سهاداتهم غري مزورة؟
اأك���رث من 270  واإيق���اع غرامات على  باإن���ذار  • قام���ت الهيئ���ة 
من�ش���اأة من املكاتب وال�شركات الهند�ش���ية خالل الفرتة املا�شية، 
بعد اأن نفذت جوالت تفتي�ش���ية على املكاتب وال�شركات الهند�شية 
يف عدة مناطق باململكة، واأ�شفرت عن ك�شف عديد من املخالفات 
يف بع�ص املكاتب وال�ش���ركات الهند�شية، منها ما ي�شتوجب اإغالق 
املكتب، ومنها دون ذلك من العقوبات كاالإنذار والغرامة وغريها. 
والهيئ���ة تبذل جهودا كب���رية من اأجل حماية مهنة الهند�ش���ة من 
الدخ���الء عليه���ا عل���ى جمي���ع امل�ش���تويات، �ش���واء عل���ى م�ش���توى 
االأف���راد من خالل الق�ش���اء متاما على ظاهرة تزوير ال�ش���هادات 
الهند�شية والفنية، اأو على م�شتوى املوؤ�ش�شات وال�شركات واملكاتب 

الهند�شية.

ـ ماهي اكرث الدول التي تاأتي منها ال�سهادات املزورة؟
• مت ر�ش���د �ش���هادات هند�ش���ية م���زورة م���ن نح���و 36 دولة يف 
مقدمته���ا الفلب���ني والهن���د وباك�ش���تان ودول عربية، وق���د احتلت 
دول���ة الفلب���ني املرتب���ة االأوىل يف ال�ش���هادات الهند�ش���ية املزورة، 
تلتها الهند، وباك�شتان، ثم م�شر، تليها �شورية، واالأردن، ولبنان، 
وال�ش���ودان ث���م فل�ش���طني، وال�ش���عودية، وبنجالدي�ص، وال�ش���ني، 
واليمن، وفرن�شا، وتوزعت البقية بني كندا وبريطانيا و�شرييالنكا 
وكوريا وتركيا واأمريكا وقرب�ص وكينيا وماليزيا واملغرب، اإ�ش���افة 

اإىل عدد من دول اأوروبا و�شمال وو�شط اإفريقيا، ودول اآ�شيوية.

ـ كلمة اأخرية؟
• ان �ش���احة العمل الهند�ش���ي كبرية جدا ومت�شعبه بتخ�ش�شاتها 
وجماالته���ا. وهذه العمل املهني يحتاج اىل تظافر اجلميع مع انظمة 
الهيئة ال�ش���عودية للمهند�ش���ني من ا�ش���حاب امل�ش���لحة للو�شول اىل 
العاملية ورفع جودة العمل الهند�ش���ي من خالل التكاتف مع اجلهات 
ذات العالقة وجميع املهند�ش���ني واملهند�شات العاملني يف ال�شعودية.

ال�����ك�����ادر ال���ه���ن���دس���ي وص���ل 
إل������ى م����راح����ل����ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة
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وسائل التواصل االجتماعي "نحبها أو نكرهها" 

تظ���ل تطبيق���ات ومواقع التواص���ل االجتماعي ج���زءًا يوميا هام���ا في حياة أغل���ب األفراد، 
حت���ى اصبح���ت جزءًا ال يتجزأ من حياة الكثيرين بعد انتش���ارها الس���ريع، وال يقتصر اس���تخدام 
تل���ك الوس���ائل عل���ى فئ���ة عمري���ة أو فكري���ة مح���ددة، ب���ل أن األمر ش���مل الجمي���ع، حتى 
أصبح���ت تل���ك الوس���ائل ثقاف���ة يومي���ة ف���ي التعام���ل م���ع األح���داث المحلي���ة والدولية.

ويف درا�ش���ة ن�ش���رت اأخ���ريا، اأو�ش���حت اأن 
عام  باالإنرتنت  املت�ش���لني  االف���راد  "عدد 
201٨ اأك���رث م���ن 4.021 ملي���ار ان�ش���ان، 
بزي���ادة �ش���نوية 7% واأن عدد م�ش���تخدمي 
تطبيق���ات ومواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي، 
منهم اأكرث من 3.196 مليار ان�شان بزيادة 
dolphinuz. � ش���نوية 13%". وح�شب موقع�
com � فاإن اململكة العربية ال�شعودية لديها 

اأك���رب زي���ادة �ش���نوية يف عدد م�ش���تخدمي 
مواقع وتطبيقات التوا�شل االجتماعي منذ 
يناي���ر 2017 ايل يناير 201٨ )32%( وهي 
زيادة بن�شبة 17% مقارنة باملتو�شط العاملي.

ويف تقري���ر م���ن وزارة االت�ش���االت وتقنية 
املعلومات ن�ش���ر يف موقعها قبل فرتة، اأبان 
اأن هن���اك اأك���رث م���ن 1٨ مليون م�ش���تخدم 
التوا�ش���ل  و�ش���ائل  وتطبيق���ات  لربام���ج 
االجتماعي يف اململكة، و�ش���هدت تطبيقات 
ع���دد  تزاي���د  التوا�ش���ل  و�ش���ائل  وبرام���ج 
م�ش���تخدميها يف اململك���ة، حيث ت�ش���اعف 
عدد امل�ش���تخدمني الن�شطني خالل االأعوام 
االأخ���رية م���ن ٨.5 ملي���ون م�ش���تخدم اإىل 
12.٨ مليون، ثم و�شل عددهم اإىل 3.1٨ 
مليون م�ش���تخدم مبا يعادل 5٨% من تعداد 

�شكان اململكة العربية ال�شعودية.

واأ�ش���ار التقري���ر اإىل اأن الهوات���ف الذكية، 
هي املن�ش���ة االأك���رب يف الدخول ل�ش���بكات 
التوا�ش���ل االجتماع���ي، حيث يق���در معدل 
دخ���ول ال�ش���خ�ص الواح���د عل���ى �ش���بكات 
التوا�ش���ل با�ش���تخدام الهوات���ف الذكي���ة ب� 
260 دقيق���ة يومي���ا. وقد ا�ش���تحوذ كل من 
في�ص ب���وك و"توي���رت" على اأك���رب عدد من 
م�ش���تخدمي و�ش���ائل التوا�ش���ل يف اململكة، 
حيث بلغ م�ش���تخدمو في�ص ب���وك 11 مليون 
م�ش���تخدم، بينما و�ش���ل عدد م�ش���تخدمي 
"توي���رت" 9 ملي���ون م�ش���تخدم، كما حظي 
موق���ع يوتي���وب بن�ش���بة م�ش���اهدة عالي���ة، 

أ. عبدالعزيز عبدهللا الجمعة
مدير التحرير
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قدرت ب 7 مليون م�شتخدم �شاهدو مقاطع 
اليوتيوب مبعدل 105900 �شاعة يوميًا.

االأوىل  املرتب���ة  يف  اململك���ة  ج���اءت  كم���ا 
عربي���ًا والثاني���ة عامليًا يف ا�ش���تخدام موقع 
التوا�شل "�شناب �شات"، وت�شدر وات�شاب 
وفي����ص ب���وك ن�ش���ب ا�ش���تخدام من�ش���ات 
التوا�شل االجتماعي املختلفة، بن�شبة %22 

للوات�شاب، و21% للفي�ص بوك.
وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك ون�ش���بة االقبال 
عل���ى و�ش���ائل التوا�ش���ل االجتماع���ي ف���اإن 
درا�ش���ة اأمريكية، اأكدت اأن مواقع التوا�شل 
االجتماعي، تعزز انت�ش���ار اجلهل وتق�ش���ي 
على القراءة خا�ش���ة ب���ني املراهقني � وفقًا 
ل�شحيفة "وا�شنطن بو�شت" � حيث اأن عدد 
املراهقني الذين يق���راأون الكتب واملجالت 
يف الوالي���ات املتح���دة، بات اأق���ل من %20، 

رغم ا�شتخدام ٨0% من هذه الفئة العمرية 
ملواقع التوا�شل االجتماعي احلديثة يوميا.
ال ينك���ر البع����ص ب���اأن لتل���ك التطبيق���ات 
واملواق���ع االلكرتونية اإيجابي���ات، اإال اأن لها 
تاأث���ري �ش���لبي، حي���ث اأنها غ���ريت يف منط 
احلي���اة، واأث���رت على حياة الف���رد اليومية 
والعالق���ات اال�ش���رية واالإن�ش���انية، وحل���ق 
تاأثريه���ا ال�ش���حة النف�ش���ية ل���دى البع�ص 
وم�ش���توى التعلي���م كذل���ك، كم���ا اأث���رت يف 
ال�شلوكيات اال�شتهالكية لالأفراد، نتج عنه 
تاأثريات اقت�ش���ادية واجتماعي���ة وثقافية، 
اإىل جان���ب ذلك تو�ش���لت الدرا�ش���ات اإىل 
ال�ش���حة  عل���ى  التوا�ش���ل  و�ش���ائل  تاأث���ري 
العقلية، حيث تو�شلت درا�شة حديثة ح�شب 
� alarabiya.net  � اإىل اأن ال�ش���باب الذي���ن 
ي�شتخدمون و�ش���ائل التوا�ش���ل االجتماعي 

ب�شكل متكرر يوميًا هم اأكرث عر�شة خلطر 
االإ�شابة مب�ش���اكل ا�شطراب فرط احلركة 
ونق����ص االنتباه، حي���ث ق���ال الباحثون اإن 
اإدمان املراهقني على ا�ش���تخدام االإنرتنت 
على هواتفهم املحمولة ومراقبة االإ�شعارات 
امل�ش���تمرة من مواقع مثل في�ش���بوك وتويرت 
واإن�شتغرام عدة مرات خالل اليوم يجعلهم 
ين�ش���رفون عن االهتم���ام باالأم���ور املهمة 
بحياته���م ويفقدون القدرة على التحكم يف 
تركيزهم. وقال اأ�شتاذ الطب الوقائي، اآدم 
ليفينثال، من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية، 
يف درا�شة ُن�شرت يف جملة اجلمعية الطبية 
االأمريكية JAMA: “قد يرتبط اال�شتخدام 
االجتماع���ي  التوا�ش���ل  لو�ش���ائل  املتك���رر 
م���ع تط���ور اأعرا����ص مر����ص ADHD وهو 
ا�شطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه”.
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"االعتماد المهني في هيئة المهندسين" 
 ضابط إيقاع األداء الهندسي

تنتظ���م عملية التس���جيل والتجديد المهني في الهيئة الس���عودية للمهندس���ين 6 مراحل 
الكتروني���ة تباش���ر معالجته���ا اإلدارة العام���ة لالعتم���اد والتأهي���ل المهن���ي، كم���ا تق���ود 
اإلدارة جه���ود التصني���ف واالختب���ارات المهني���ة والتدريب والتطوير والش���عب الهندس���ية. 

املهند�ش���ني  اأن  الهيئ���ة  بيان���ات  وتظه���ر 
الكهربائي���ني اأعلى ن�ش���ب الع�ش���وية فيها، 
يليهم املهند�ش���ون املدنيون ثم املهند�شيون 
امليكانيكي���ون، ثم املهند�ش���ون املعماريون، 
ويعقبهم املهند�ش���ون الكيميائيون، واأخريًا 

املهند�شون ال�شناعيون. 
وع���ن اأنواع الع�ش���وية ياأتي املهند�ش���ون ثم 
الفنيون، ويليهم الطالب، ثم االأخ�شائيون، 

واملهتمون بعلوم الهند�شة.
حيث اأن اأمتتة الهيئة الإجراءاتها انعك�شت 
مراحل  فاأ�شبحت  االإدارات،  اأداء  على 
الطلب  رفع  من  اأك��رث  تتطلب  ال  الت�شجيل 
وت�شديد  ب��ال��وث��ائ��ق  م��رف��ق��ًا  االل���ك���رتوين 

تكفل  اآليات  وفق  تتم  واملعاجلة  الر�شوم، 
التدقيق والت�شنيف والتحقق والتقييم.

والت�ش���نيف املهن���ي يتم وفق التخ�ش����ص 
املو�ش���ح بال�ش���هادة، بحي���ث ين���درج حتت 
ت�ش���نيف املهند�ص خريجو كلية الهند�ش���ة 
والكلي���ات التقني���ة واملعماريي���ني، وتندرج 
التخ�ش�ش���ات امل�ش���اندة حت���ت ت�ش���نيف 
اأخ�ش���ائي، فيما تكون جمي���ع املهن الفنية 
الهند�ش���ية حتت ت�ش���نيف فني، باالإ�شافة 
اإىل ت�شنيف للمهتمني بالهند�شة وطالبها. 
ويتم التحق���ق من ال�ش���هادات بالتعاون مع 
اجلامع���ات والكليات يف داخل اململكة، كما 
تعادل ال�ش���هادات اخلارجية وتفح�ص عن 

طري���ق الهيئ���ة، كم���ا اأن الت�ش���جيل يتطلب 
كذل���ك تقيي���م مق���دم الطل���ب م���ن قب���ل 
مقيمني خمت�شني للتاأكد من اكتمال امللف 
وال�ش���هادة العلمية واخل���ربات، قبل منحه 

الدرجة املهنية وفقًا ملتطلباته.
ويتم ا�ش���تالم الع�شوية ح�شوريًا كما ميكن 
طلبها عرب اخلدمات االلكرتونية اأو طباعتها 
مبا�شرة اإلكرتونيًا، وقداأحدثت الهيئة نقلة 
نوعية م���ن خالل ربط اإ�ش���دار التاأ�ش���رية 
الهند�ش���ية باالعتماد املهن���ي، بحيث مينع 
ت�ش���جيل اأي مهند�ص غري �شعودي ال ميتلك 
خم�ص �شنوات من اخلربة، عالوة على ربط 
اإ�شدار االإقامات للفنيني باالعتماد املهني.
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وتتوىل اإدارة الت�ش���نيف واخلربات املهنية 
التن�ش���يق مع املتقدم���ني وتعيني املفت�ش���ني 
وقام���ت  والنتائ���ج،  الطلب���ات  واإدارة 
بدورها يف العمل على االإن�ش���مام التفاقية 
واإع���داد  العاملي���ة  املحرتف���ني  املهند�ش���ني 
االأنظمة واالإر�ش���ادات وتطوير االختبارات 
وتفعي���ل قواع���د ال�ش���لوك املهن���ي وميث���اق 

املهند�ص. 
وبل���غ ن�ش���بة اجتي���از االختب���ارات املهني���ة 
بن�ش���بة 40% من املتقدم���ني البالغ عددهم 
4٨61 متقدم���ًا يف الع���ام املا�ش���ي، حي���ث 
تقوم اإدارة االعتماد املهني بالدور التوعوي 
الأداء االختبارات واأهميتها من خالل زيارة 
اجلامع���ات ولق���اء الط���الب، كما اأن�ش���ئت 
من�ش���ة الكرتونية لال�شتعالم عن االجتياز 

واأخرى لل�شهادات االلكرتونية. 
حيث اجته���ت الهيئة لتحقي���ق التوافق بني 
خمرجات التعليم و�ش���وق العم���ل اإىل اأداء 
اإدارة التدري���ب والتطوي���ر املهن���ي، والت���ي 
تعمل على االرتقاء باملهند�ش���ني من خالل 
اعتم���اد مناه���ج التدري���ب والتاأهي���ل على 
امل�ش���توى الوطني، لتمكينهم من ممار�ش���ة 

املهنة بفاعلية. 
واأجن���زت الهيئ���ة اتفاقي���ات حموري���ة م���ع 
م���ن 400  اأك���رث  ج���ت  ك���ربى خرنّ �ش���ركات 
مهند�ص ومهند�ش���ة، كما اتفقت مع عدد من 
ال�شركات الوطنية على تاأهيل حديثي التخرج 
واإعداده���م ل�ش���وق العم���ل ب���دورات ترتاوح 
مدتها بني 3 اإىل 6 اأ�شهر، هذا باالإ�شافة اإىل 
تنفي���ذ برناجمني ملدة 5 اأ�ش���ابيع ت�ش���تهدف 
ح�ش���ل  فيم���ا  وامل�ش���ممات،  امل�ش���ممني 
مرك���ز التدري���ب يف الهيئ���ة عل���ى االعتماد 
للتدري���ب على جمي���ع برامج االأوتودي�ش���ك.

وعمل���ت اإدارة التدري���ب عل���ى االتف���اق مع 
منظم���ات وجمعيات مهني���ة دولية الإطالق 
دورات احرتافية يف عدة جماالت هند�شية، 
واإطالق برنام���ج ال�ش���هادة االحرتافية يف 

التحكيم الهند�ش���ي مب�ش���اركة 70 متدربًا، 
ب���ت 450 م�ش���تفيدًا ع���رب 21 دورة  كم���ا درنّ
تخ�ش�ش���ية خمتلف���ة يف مناط���ق اململكة، 
عالوة على ا�شتفادة اأكرث من 550 مهند�شًا 
من ال���دورات التخ�ش�ش���ية الت���ي اأطلقت 

بالتعاون مع مراكز تدريب غري جتارية.
ق���درة  عل���ى  الهند�ش���ي  الرتق���ي  ويعتم���د 
املهند�ش���ني عل���ى التفاع���ل املهن���ي، حيث 
تن�ش���وي 2٨ �ش���عبة هند�ش���ية حتت اأنظمة 
ال يف اإطالق فعاليات  الهيئة، تقوم باأثر فعنّ
وحما�ش���رات ودورات وموؤمت���رات واأبحاث 
جت���اوزت اأك���رث م���ن 73 منتجًا ي�ش���تهدف 
املهند�شني وي�شندهم باخلربات واملعرفة. 

وت�ش���كل االإدارة العامة للمكاتب وال�شركات 
تنظي���م  يف  مهم���ًا  مرتك���زًا  الهند�ش���ية 
ممار�ش���ات العمل الهند�ش���ي الت���ي تتطلب 
تطبيق املعايري وال�شروط و�شبط اجلوددة 
واملخرج���ات، وتق���وم االإدارة بدور حموري 
يف املراقب���ة امليداني���ة والتفتي�ش���ية لرف���ع 
م�ش���توى التناف�ش���ية والتاأك���د م���ن نظامية 

اأدائها والتزامها بالتعليمات واالأنظمة. 
وتعم���ل اإدارة خدم���ات الرتاخي����ص عل���ى  
عل���ى مراجع���ة  تعم���ل  مب���ادرات  اإط���الق 
املهام واالأه���داف واالإجراءات والر�ش���وم، 

وتطوير النظام االلكرتوين املعني باإ�شدار 
واإطالق من�ش���ة  الرتاخي����ص وجتديدها، 
الكرتوني���ة حتوي جمي���ع التقاري���ر واالأدلة 
اخلا�ش���ة ب���اأداء االإدارة، وحتدي���ث قواعد 

الرتاخي�ص وحتديث قواعد املعلومات. 
 ويق���وم دور اإدارة الت�ش���نيف الهند�ش���ية 
املن�ش���اأة حديث���ًا يف رف���ع كف���اءة املكات���ب 
وال�ش���ركات الهند�ش���ية ورف���ع تناف�ش���يتها 
وت�شنيفها وتاأهيلها ح�ش���ب اأن�شطتها، مبا 
ينعك����ص اإيجاب���ًا عل���ى اأعماله���ا وكوادرها 
الهند�ش���ية، فيم���ا تت���وىل اإدارة التفتي����ص 
والرقابة �شبط جودة املخرجات الهند�شية 
وتكثيف جهود ال�ش���بط والتفتي�ص ومراقبة 

الن�شاط الهند�شي. 
فئ���ات  ترتي���ب  الهيئ���ة  بيان���ات  وتظه���ر 
الرتخي�ص، حيث ياأتي مكتب اال�شت�شارات 
املهند����ص  مكت���ب  يليه���ا  اأواًل،  الهند�ش���ية 
يليه���ا  املهند����ص،  ث���م مكت���ب  امل�شت�ش���ار، 
�شركة هند�شية �شعودية، ثم مكتب م�شاحة 
اأر�ش���ية، و�ش���ركة مهنية خمتلطة، ومكتب 
خمت���ربات  ويتلوه���ا  هند�ش���ية،  �ش���المة 
هند�ش���ية، فمكات���ب ت�ش���ميم داخل���ي، ثم 
مكت���ب ر�ش���م معم���اري، ومكت���ب مراقب���ة 

املن�شاآت، ومكتب مراقبة معمارية.
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الجدوى االقتصادية من مشاريع الطريق

بش���كل ع���ام تكالي���ف مش���اريع الط���رق تك���ون عالي���ة ج���دًا 
ويت���م تخصي���ص له���ا ميزاني���ات ضخمة ل���ذا يج���ب أن تكون 
مجدي���ة اقتصادي���ًا أي أنها ال تمث���ل مش���روعًا خدميًا فقط 
بل مش���روع اقتص���ادي له عائ���د وأرب���اح يتم إرج���اع تكلفته 
ف���ي م���دة تص���ل م���ن 15 أو 20 س���نة م���ن بع���د إنش���ائه. 

وملعرفة اخليارات املتاحة ومقارنتها باخليار 
احل���ايل وادخال كل املح���ددات املطلوبة من 
التكلف���ة لتنفي���ذ امل�ش���روع  و تكالي���ف العمل 
على الطرقات من تكاليف ت�ش���غيل املركبات  
وياأخ���ذ باالعتب���ار اث���ار االزدح���ام املروري  
واثار املناخ وتاأثري التو�ش���عة وال�ش���المة على 
الطرق وكذلك االثار البيئية من ا�ش���تهالك 
الطاق���ة و�شو�ش���اء حركة امل���رور وانبعاثات 
املركبات ، كتكلفة ت�ش���غيل املركبات )الوقود 
واالط���ارات والزيت وا�ش���تهالك قطع الغيار 
واه���الك املركب���ات ( . والعوائ���د التي تاأتي 
من اخت�ش���ار الزمن للرحل���ة وتوفري الوقود 
واه���الك االطارات ....ال���خ يتم عمل حتليل 
للمعلوم���ات املدخل���ة واخ���راج النتائ���ج التي 
تو�ش���ح م���دى ج���دوى تنفي���ذ هذا امل�ش���روع 
لل�شنني القادمة او تو�شح االولوية يف التنفيذ 

للم�شاريع او ال�شيانة.
اإدارة الطرق ال�شريعة تقوم  بتق�شيم الطرق 
ل�ش���بكات رئي�ش���ية وفرعي���ة لتحليله���ا  ث���م  
حتديد خ�ش���ائ�ص املركبات التي ت�ش���تخدم 
�ش���بكة الط���رق لتحدي���د معايري ال�ش���يانة، 
تعتمد خ�شائ�ص �شبكة الطرق على ت�شنيف 
الطري���ق وتدف���ق حرك���ة امل���رور والتحمي���ل 
واالزدحام وعلى انواع الر�ش���ف امل�ش���تخدم 
وكذل���ك حالت���ه . ان الوف���ور او الفوائد منها 

وفورات وقت ال�ش���فر لكل راكب والب�ش���ائع، 
وفورات  اقت�ش���اد حوادث الط���رق )فقدان 
االرواح واإ�شابة م�شتخدم الطريق واال�شرار 
التي تلح���ق باملركبات وغريها من اال�ش���ياء 

التي على جانب الطريق(.
ويف ال�ش���يانة يتم حتديد احلدود الق�ش���وى 
لل�ش���يانة الدورية مثال اإعادة تعبئة ال�شقوق 

ال�شطحية عندما تكون ن�شبتها 20 % 
واحلدود الق�ش���وى للتح�ش���ني مثال تو�ش���يع 
الط���رق مع ن�ش���بة حج���م / ق���درة اكرب من 
0.٨ ، معاي���ري التنمية مثال حت�ش���ني الطرق 
احل�شوية اىل ر�شف عندما يتجاوز املتو�شط 
ال�ش���نوي حلركة املرور اليومي���ة 200 مركبة 
يومي���ا ، كم���ا ميك���ن التحلي���ل واملقارنة  بني 
امل�ش���اريع وعمل االولوي���ة  باأخذ باالعتبارات 
ال�ش���ابقة وعمر الطريق وكذل���ك خيار عدم 

تنفيذ اأي �شيء كخيار متاح .
وعند التحليل يتم النظر يف امل�شائل التالية: 
االداء الهيكلي الأر�ش���فة الطرق،  والتنبوؤات 
ب���دورة العم���ر من تده���ور الط���رق واثارات 
اعم���ال الطرق والتكالي���ف،  تكاليف وعوائد 
م�ش���تخدمي الطرق،  املقارنات االقت�شادية 

لبدائل امل�شروع .
اما معايري تق�شيم الطرقات تعتمد على:

- ر�ش���ف الطريق ويحتوي عل���ى نوع الطبقة 

ال�ش���طحية من بيتومني، او خر�شاين او غري 
معبد وتدرج القوة من �ش���عيف ومتو�ش���ط او 

جيد.
- ن���وع تدف���ق ال�ش���رعة : مق���دار ال�ش���رعة 
الت�ش���ميمة للطريق او ال�شرعات لكل مقطع 

من الطريق 
- حج���م حرك���ة امل���رور والت���ي تنق�ش���م من 

منخف�شة ومتو�شطة وعالية 
- الت�شميمي الهند�شي للطريق والذي ياأخذ 
مقدا ر ال�ش���عود والهب���وط للمقطع الطويل 
وكذل���ك درج���ة االنحن���اء  للم�ش���ار  االفقي 

وعر�ص الطريق .
تعتم���د ط���رق التحلي���ل عل���ى معاي���ري منه���ا 
ال�ش���يانة الروتينية من  عمل طبقة او ترقيع 
وتعبية ال�شقوق واعمال الت�شريف ، حيث اإن 
املوؤ�ش���رات االقت�ش���ادية تاأخذ يف احل�ش���بان 
 ، ) NPV( كال م���ن  �ش���ايف القيمة احلالي���ة
معدل العائد الداخلي ) IRR(، ن�ش���بة تكلفة 
املنفعة ) BCR ( ، و�شايف املنفعة لكل تكلفة 
ا�ش���تثمارية وفوائ���د ال�ش���نة االوىل ، حتديد 
ف���رتة الزمنية لتحليل البيانات والتي ت�ش���ل 
اإىل 20 �ش���نة . ث���م يتم اخ���راج النتائج التي 
تو�ش���ح لنا اجلدوى االقت�ش���ادية من اولوية  
تنفيذ او �ش���يانة اأي م�ش���روع يف ال�ش���بكة مع 

البدائل االخرى املجدي عملها.

م.  فواز أحمد العنسي 
هندسة مدنية
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المواصفات القياسية ودورها في حماية 
المستهلك ودعم الصناعة 

أص���درت منظمة التقييس الدولي���ة )ISO(  تقريرًا بعن���وان الفوائد االقتصادي���ة لتطبيق المواصفات 
القياسية والذي يس���لط الضوء على كيفية إمكانية استخدام المواصفات لتحسين الجودة والعوائد 
االقتصادية للمنش���ئات الصناعية. ويستعرض التقرير بعض الحقائق لبعض الشركات من عشرين دولة 
به���دف اقناع صن���اع القرار بأهمية تبن���ي المواصفات القياس���ية في مختلف المج���االت الصناعية.  

تهدف املوا�شفات القيا�شية ل�شمان حتقيق 
معايري ال�ش���المة واحلماية للم�ش���تخدمني 
وامل�ش���تهلكني اإ�ش���افًة اإىل حت�ش���ني ج���ودة 
وي�ش���مل  التكالي���ف،  وتخفي����ص  االإنت���اج 
التقيي����ص خمتل���ف املنتج���ات واخلدم���ات 
والهند�ش���ية  التقني���ة  املج���االت  �ش���تى  يف 
واملعماري���ة وال�ش���حية والغذائي���ة والبيئية 
واالقت�ش���ادية. تعرف املوا�ش���فة القيا�شية 
باأنه���ا وثيقة تن����ص على قواع���د اأو مبادئ 
اأو  للمنتج���ات  خ�ش���ائ�ص  اأو  توجيهي���ة 
عملي���ات واأ�ش���اليب االإنت���اج املرتبط���ة بها 

والت���ي يك���ون اتباعها غري اإلزامي. �ش���وف 
ن�ش���تعر�ص يف هذه املقالة كيفية م�ش���اهمة 
املوا�ش���فات القيا�ش���ية يف حماية امل�شتهلك 

ودعم ال�شناعة املحلية. 
حماية امل�ستهلك  

تعد �ش���المة امل�ش���تهلك االأولوي���ة االأهم يف 
القيا�ش���ية،  املوا�ش���فات  وتطوي���ر  اإع���داد 
امل�ش���تهلك  احتياج���ات  تعت���رب  حي���ث 
النط���الق  االأ�شا�ش���ي  الراف���د  ومتطلبات���ه 
م�ش���اريع املوا�ش���فات القيا�شية يف خمتلف 
التخ�ش�ش���ات، كما يتم تقييم اأي فكرة اأو 

م�ش���روع ملوا�ش���فة قيا�ش���ية من حيث مدى 
ودرجة التاأثري على امل�شتهلك يف املقام االأول 
قبل النظر الأي عوامل اأو موؤ�ش���رات اأخرى، 
وعند ح���دوث اأي تعار�ص بني جوانب مت�ص 
�ش���المة اأو ر�شا امل�ش���تهلك وجوانب اأخرى 
فنية اأو �ش���ناعية يكون الف�ش���ل والرتجيح 
للكف���ة االأوىل. ولي����ص اأدل عل���ى ذل���ك من 
احتواء كافة الوثائق القيا�شية على تعاريف 
و�شروحات امل�شطلحات امل�شتخدمة لتمكني 
امل�شتهلك من التعرف امل�شبق على املنتجات 
واخلدمات قبل التعامل معها، كما تت�شمن 

د عبدهللا عزبز الشهري م أسامة محمد البريكان
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الغالبي���ة العظم���ى م���ن املوا�ش���فات عل���ى 
بنود خا�ش���ة ببيان���ات البطاق���ة التعريفية 
 )IFU( وتعليم���ات اال�ش���تخدام  )Label(
مب���ا فيه���ا ا�ش���رتاط لغ���ة ومتثيل وو�ش���وح 
البيان���ات لتقلي����ص احتمالي���ة ح���دوث اأي 
تظلي���ل اأو تغرير بامل�ش���تهلك ولتمكينه من 
ا�ش���تخدام املنتج���ات واخلدم���ات املختلفة 

والتعامل معها ب�شفة اآمنة وفاعلة.
دعم ال�سناعة 

وثيق���ًا  ارتباط���ًا  القيا�ش���ية  للموا�ش���فات 
بالقط���اع ال�ش���ناعي، حي���ث ترتكز معظم 
املوا�شفات على و�ش���ع املعايري والقيا�شات 
الفنية للمنتجات وتوحيد االأنظمة واملراحل 
والعمليات واالإجراءات الت�شنيعية ومنذجة 
ط���رق االختب���ار والتقارير املرتبط���ة بها، 
وذل���ك م���ن اأجل �ش���مان حتقيق امل�ش���توى 
والكف���اءة  م���ن اجل���ودة  املقب���ول  االأدن���ى 
واملاأمونية للمنتجات، والإيجاد طابع قيا�شي 
موح���د يكف���ل للجه���ة امل�ش���نعة اإمكاني���ة 
احل�ش���ول عل���ى الرتاخي����ص واالأذون���ات 
ودخ���ول  لالإنت���اج  الالزم���ة  والف�ش���وحات 
والدولي���ة  واالإقليمي���ة  املحلي���ة  االأ�ش���واق 
وبالتايل جني االأرباح االقت�شادية وح�شد 
العائدات املالية واال�شتثمارية، عالوًة على 
م�ش���اعدة واإر�شاد امل�ش���نعني نحو االآليات 
والو�ش���ائل االأمثل للت�ش���نيع مبا يخفف من 
اأعب���اء وتكاليف االإنت���اج ويوؤدي جراء ذلك 
اإىل احل�شول على اأعلى املكا�شب املمكنة.  

دور امل�ستهلك يف جمال التقيي�ض 
كما اأن للم�شتهلك اأولوية ق�شوى يف جماالت 
املوا�شفات القيا�ش���ية فاإن عليه م�شوؤوليات 
م���ن  التقيي����ص  والتزام���ات جت���اه عملي���ة 
خالل التوا�ش���ل الفعال مع اجلهات املعنية 
وامل�ش���اركة يف اق���رتاح جماالت وموا�ش���يع 
املوا�ش���فات القيا�ش���ية واإبداء الراأي حيال 
م�ش���ودات م�ش���اريع املوا�ش���فات القيا�شية 
والوعي مبا تت�ش���منه املوا�ش���فات املن�شورة 

م���ن اإر�ش���ادات اأو تعليم���ات للم�ش���تهلكني، 
كما تتاح الفر�شة ملن�شوبي جمعيات حماية 
امل�شتهلكني وممثلي جمموعات امل�شتهلكني 
لالن�شمام لع�ش���ويات اللجان وجمموعات 
العمل الفنية امل�ش���وؤولة ع���ن اإعداد وتطوير 
االأ�ش���عدة  عل���ى  القيا�ش���ية  املوا�ش���فات 
وكمث���ال  والدولي���ة.  واالإقليمي���ة  الوطني���ة 
على ال���دور احليوي للم�ش���تهلك يف تطبيق 
وتفعي���ل املوا�ش���فات القيا�ش���ية م���ا قامت 
الهيئ���ة ال�ش���عودية للموا�ش���فات واملقايي�ص 
واجل���ودة )SASO( بطرح تطبيق " تاأكد" 
الذي يتيح للم�ش���تهلك التحقق من �شريان 
مفعول عالمة اجلودة، ومبادرة مل�ش���قات 
بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية 
)مكيفات، غ�شاالت وثالجات(، االإطارات 

واملركبات.
انخراط القطاع ال�سناعي يف اأن�سطة 

التقيي�ض 
من املمكن ت�شنيف القطاع ال�شناعي على 
اأنه العن�ش���ر االأبرز يف منظوم���ة التقيي�ص 
حي���ث ي�ش���كل نقط���ة االنط���الق يف اقرتاح 
م�شاريع املوا�شفات ويج�شد دور البطولة يف 
اإعداد وتطوي���ر ومراجعة وحتديث الوثائق 
القيا�ش���ية وي�ش���تاأثر بالن�ش���يب االأكرب من 
الفوائد والتاأثري نظري �ش���دور اأي موا�شفة 
قيا�شية، وميثل من�ش���وبو اجلهات امل�شنعة 

حجر االأ�ش���ا�ص يف بناء اللجان وجمموعات 
العمل الفنية امل�ش���وؤولة ع���ن اإعداد وتطوير 
االأ�ش���عدة  عل���ى  القيا�ش���ية  املوا�ش���فات 
الوطنية واالإقليمية والدولية، وي�ش���طلعون 
مبنا�ش���ب ومهام قيادية واإ�شرافية يف تلك 
اللجان واملجموعات حيث يلتقون مبندوبي 
الكيان���ات التنظيمية واجلهات امل�ش���تهلكة 
ملنتجاتهم للخروج بوثائق قيا�شية م�شطلح 
عليه���ا من جميع االأط���راف. وتتوفر فر�ص 
عديدة للم�ش���نعني يف اململك���ة لالنخراط 
م���ن  القيا�ش���ية  املوا�ش���فات  منظوم���ة  يف 
اللج���ان  لع�ش���ويات  االن�ش���مام  خ���الل 
الفني���ة الوطني���ة ل���دى "الهيئة ال�ش���عودية 
 "SASO – للموا�شفات واملقايي�ص واجلودة
اأو لدى جه���ات االخت�ش���ا�ص االأخرى مثل 
والدواء" و"�ش���ركة  للغذاء  العامة  "الهيئة 
اأرامكو ال�ش���عودية" و"ال�ش���ركة ال�ش���عودية 
لل�شناعات االأ�شا�شية – �شابك" وغريها، 
كم���ا يتاح املجال لهم الإبداء الراأي والتاأثري 
على حمتويات م�شودات م�شاريع املوا�شفات 
القيا�ش���ية م���ن خ���الل متابع���ة اإعالن���ات 
اجلهات امل�ش���وؤولة واملرا�ش���لة باملالحظات 

والتعليقات والتعديالت املقرتحة.
املراجع:

¹ Economic benefits of standards، ISO ، 
20l4; )ISBN 97867--92-l06205-(
² www.saso.gov.sa 
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الحوكمة المؤسساتية للعقارات فنّيًا وماليًا 
)الواقع والمأمول(

يلجأ البعض عند تسويق معروض عقاري إلى السماسرة والسوق السوداء وتّجار الشنطة والمواقع 
االلكترونية ليتهّرب من دفع عمولة السعي او عمولة إدارة األمالك الشاملة للمرافق التي حّددها 
الشرع االسالمي القويم بما ال يقل عن ربع عشر من قيمة السلعة وحددتها جميع القوانين الدولية 
واالنظمة هذا مما اّثر نوعًا ما على جودة المعروضات والمنتجات العقارية فال ضمان وال صيانة متوفرة 
وال قط���ع غيار وال خدمة "توصيل" ناهيك عن الغ���ش المترّتب في بعض االحيان والحوادث والحرائق 
التي قد تحدث في المس���اكن بس���بب ِقّلة الجودة وبالتالي كثرة المطالبات والمالحقات القانونية 
في المحاكم والدوائر الرس���مّية مما أثر على جاذبية الس���وق للمستثمرين وكساده في حاالت كثر. 

احلوكمة املوؤ�س�ساتية للعقارات:
هنا برز لنا مو�شوع احلوكمة املوؤ�ش�شاتية 
���د م���ن تواف���ق الكيان  وه���و عملي���ة التاأكنّ
القانوين للمن�ش���اأة العقارية م���ع جمي����ع 
املعني����ة  الدولي���ة  واملقايي����ص  املعايي����ر 
ب���ه وكيفي���ة اخ�ش���اع املن�ش���اأة للدرا�ش���ة 
واملقارن���ة م���ع اأف�ش���ل التج���ارب العاملية 

املت�ش���لة يف ذات ال�ش���اأن �ش���عيًا لتحقيق 
ا�ش���تزادة تنموية م�ش���تدامه �شاملة على 
اأعل���ى م�ش���تويات للمنظم���ات.  لك���ن يف 
املقاب���ل ظه���رت ا�ش���واق ع���رب الف�ش���اء 
االلكرتوين من غري وجود �شاالت عر�ص 
) Showrooms ( ومن غري مراكز خدمة 

ملا بع���د البيع مم���ا يجعل منتج���ات هذه 

اال�ش���واق يف "مهب الريح" و بها �شعوبة 
يف معاجلة عيوب ال�ش���ناعة ويف مراقبة 
اجلودة وا�ش���تدامة املنت���ج تنمويًا. وجود 
مق���رات عل���ى ار����ص الواق���ع مه���م جدًا 
الن دورة من���و وحي���اة املنت���ج العق���اري 
االقت�ش���ادية ال ميكن ان تتم بدون وجود 

مقرات على اأر�ص الواقع. 

عبدالعزيز سعيد المالكي
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من خالل هذه الدرا�شة البحثية �شنحاول ان 
ُن�شلنّط ال�شوء على طريقة التاأكد من توافق 
الكيان القانوين للمن�ش����اأة مع االنظمة. كما 
�شنحاول اأن نبنينّ للقاري كيف يجعل منظمته 
رائدة يف عملها ومبدع����ة ومبتكرة وبالتايل 
�ش����ة اإىل �شبح االفال�ص او االع�شار  غري معرنّ
او املالحق����ات القانونية وت�ش����تطيع ان تنجو 
بنف�شها يف خ�شم التناف�ص العاملي ال�شديد. 
يعرف القاري كيف يوظف حما�شب قانوين 
وكيف يح�ش���ب الزكاة وال�شرائب و�شريبة 

وعموالت اخلدمة

كيف "نحوكم" العقار ؟؟

كيف نحسب الزكاة والضرائب و VAT؟

- ان�شاء موقع الكرتوين.
وج���ود موقع الك���رتوين ي�ش���رح بالكام���ل طبيعة عمل و�شيا�ش���ة 
املنظم���ة والقيم مه���م جدا ، حتليل���ي كل �شهر/�ش���نة. حتديث 
املوقع كل �ش���هر ي�شكل اي�شا عامل اهم. و�شع الطلبات يف قائمة 

والعرو�ص يف قائمة. مهم اي�ش���ا وجود اال�شئلة ال�شائعة والهيكل 
التنظيمي للمن�شاأة ودليل الهاتف.

- ن�شبة الو�شطاء ؟ هل يكون بالراتب او بالن�شبة؟!
- خطوات ايديولوجية احياء االر�ص وماآالت التملنّك ؟؟

- ت�سجيل امل�سروفات واملدخالت.
مه���م للمنظمة ان ت�ش���جل كل عملي���ة مالية وهذا لال�ش���تفادة من 
خدمات ما بعد البيع من ال�ش���مان وال�شيانة وقطع الغيار. فبدون 
وجود م�ش���تندات وفواتري الميكن معرفة بها للتوا�ش���ل مع املورد اأو 
مالك املنظمة و�شوف ت�شعب عملية حل اأي نزاعات قد تن�شاأ الحقًا.

- ح�سابات بنكية ر�سمّية با�سم املوؤ�س�سة. 
وجود ح�شابات بنكينّة ر�شمية با�شم منظمتك مهم جدًا فهذا �شوف 
ي�ش���اعدك يف مراقبة املدخالت واملخرج���ات كما ان جميع البنوك 
ي وتدفع �شرائب االموال املودعة لديها وعموالت اخلدمة وهذا  تزكنّ
�شي�ش���اعدك يف عملية ح�شاب الزكاة وال�شرائب وعموالت اخلدمة 

وتقدميها للجهة حال طلبها.
- تقييم ال�ساغر من الأ�سول الثابتة.

يجب تقييم اأ�ش���ول املوؤ�ش�شة الثابتة ال�ش���اغرة ب�شكل �شحيح النها 
يف كل االحوال �ش���تعترب عرو�ص جتارة فاذا مل ُتقينّم ب�شكل �شحيح 
ف�ش���وف ي�شتلزم دفع زكاتها على اأ�ش���واأ الظروف اأي كما ولو كانت 
�ش���اغرة وغري م�ش���تفاد منها ععندئذ قد حُت�شب عند م�شتوى عاٍل 

جدًا ومفاجئ. 

- “متى احتاج حما�سب قانوين ؟
احلاجة للمحا�ش���ب القان���وين للمنظمة امر مهم جدا. املحا�ش���ب 
القانوين �ش���رياقب احل�ش���ابات البنكية و�ش���وف يراقب ت�شجيالت 
احل�ش���ابات يدويا واآليا باالإ�شافة ايل موجودات اخلزينة للمنظمة 
و�ش���وف ي�ش���اعد وج���وده يف التقدي���ر ال�ش���حيح حل�ش���اب الزكاة 

وال�شرائب وعمولة اخلدمة.
- التعامل املايل بالآجل؟

التعامل املايل باالآجل لالأعمال االعتيادية غري حمبنّذ وي�شعف من 
ت�ش���نيف كيان املنظمة االئتماين مما �ش���يقلل م���ن العمالء ويقلل 
من ر�ش���وء املناق�ش���ات واملناف�ش���ات عليها. التعام���ل املايل االآجل 
قد ي�ش���تلزم فقط احلاجة اليه يف تاأ�ش���ي�ص الكيان االم للمنظمات 
ويف ال�ش���راء من ال�ش���وق العاملي من خالل االنرتنت وبعد ال�ش���داد 
���ل التعامل النق���دي االآين وح�ش���ر التعامالت املالي���ة االآجلة  يف�شنّ
فقط يف الظروف ال�ش���ديدة احلرج. التعامل االآجل ي�ش���تلزم اي�شًا 
كما يف حاالت ال�ش���راء بالبطاقات االئتمانية عرب ال�ش���بكة الدولية 
للمعلوم���ات )االنرتنت( ملنتجات غري متوف���رة حمليًا وموجودة يف 

ال�شوق العاملي. 
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في الخاتمة هنا تجدون التوصيات

ار "ال�ش���نطة" وال�شما�ش���رة واال�ش���واق  - جتننّب ال�ش���راء من جتنّ
االلكرتونية ما امكن.

- جتننّب التعامالت املالية االآجلة اإال يف الظروف احلرجة جدًا.
- اخ�ش���اع املن�ش���اآت ملحا�ش���بني قانوني���ني للتدقي���ق واملراجع���ة 

الدورية.
- تقييم جدوى الت�شويق االلكرتوين ب�شكل دوري.

- وجود رديف لل�شوق االلكرتوين اأال وهو �شاالت العر�ص ومراكز 
خدمة موزعة بناء على االحتياج الفعلي ولي�ص االفرتا�شي. 

- تنمية مزاولة االبداع واالبتكار عرب »ريادة االأعمال « ..
- خالل ممار�شتك الأعمالك الروتينية اجعل اعتبارات ال�شالمة 
يف كل خطوة/اح�شر اختياراتك على املواد ال�شديقة للبيئة فقط.

���دة للطاق���ة فقط من  - اأخت�ش���ر اأي�ش���ا على املمار�ش���ات املر�شنّ

كهرباء ومياه ووقود ونحوها.
- حتقيق ن�ش���ب التوطني املطلوبة يف التوظيف ويف املقابل و�ش���ع 

خرباتك وتعامالتك عامليا ح�شبما يتوفر وح�شبما يلزم.
- ادف���ع ال���زكاة والدخل وال�ش���رائب ور�ش���وم اخلدمات ب�ش���كل 

م�شتمر وجتننّب تاجيلها
���ب العمل بالن�ش���بة مع الو�ش���طاء وال�شما�ش���رة العقاريني  - جتننّ

ل نظام الرواتب واخت�شر التعامالت عليها. وفعنّ
- اعر�ص اجنازاتك على عمالئك و�شركائك واجلهات الر�شمية 

وا�شتخل�ص الدرو�ص امل�شتفادة للتطوير امل�شتقبلي.
- تفعيل االنتفاع من العقارات الوقفية ذات النوع الذي ميكن اأن 

يذهب ريعه للوجوه اخلريية املعتربة �شرعًا فقط.
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التجارة اإللكترونية إلى أين؟

ف���ي ظل التط���ورات التي يش���هدها قطاع التج���ارة اإللكتروني���ة، بادرت 
المملك���ة باتخاذ خط���وات جادة لتنظيم ه���ذا القطاع، وتعظي���م العوائد 
المتحققة منه، وهو ما نتج عنه إنش���اء مجلس التج���ارة اإللكترونية في 
يوليو 2018، والذي يعد خطوة رائدة لمواكبة االهتمام العالمي بالتجارة 
اإللكترونية، وتوحيدًا لجهود كافة الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة محفزة 
للتجارة اإللكترونية في المملكة، لإلسهام في تعزيز االقتصاد الوطني.

وي�ش���م املجل�ص 16 جهة حكومية وخا�شة 
ه���ي: وزارة التجارة واال�ش���تثمار، ووزارة 
املعلوم���ات، ووزارة  االت�ش���االت وتقني���ة 
النق���ل، ووزارة املالي���ة، ووزارة ال�ش���وؤون 
العام���ة  والهيئ���ة  والقروي���ة،  البلدي���ة 
لالأم���ن  الوطني���ة  والهيئ���ة  لال�ش���تثمار، 
ال�ش���يرباين، والهيئ���ة العام���ة للمن�ش���اآت 
ال�ش���غرية واملتو�ش���طة، وموؤ�ش�ش���ة النقد 
العربي ال�ش���عودي، واجلمارك ال�شعودية، 
والربيد ال�شعودي، ووحدة تنمية املحتوى 
املحل���ي والقطاع اخلا�ص، ووحدة التحول 
الرقمي، باالإ�شافة اإىل ثالثة ممثلني من 

القطاع اخلا�ص. 

ويع���د هذا القطاع واح���دًا من املرتكزات 
املهم���ة يف جم���ال اخلدمات اللوج�ش���تية 
االأه���داف  اأح���د  بدوره���ا  تع���د  الت���ي 
اال�شرتاتيجية، لربنامج التحول الوطني، 
واأح���د القطاعات الداعم���ة لتحقيق روؤية 
اململك���ة 2030، واملحف���زة للم�ش���تثمرين 
املن�ش���اآت  واأ�ش���حاب  االأعم���ال،  ورج���ال 
ال�ش���غرية واملتو�شطة، اإذ اإنه يف ظل تغري 
بيئ���ة االأعم���ال االقت�ش���ادية وارتباطه���ا 
بالبنية التحتي���ة الرقمية، مبا ميكن معه 
القول، اإننا اإزاء حتول مهم نحو االقت�شاد 
االإلكرتوين وما يتطلبه ذلك من ا�شتغالل 
املن�ش���ات االإلكرتونية، ومواقع التوا�شل؛ 

حيث اأ�ش���حت اأ�ش���غر املوؤ�ش�ش���ات كبرية 
عل���ى الف�ش���اء االإلكرتوين؛ وه���و ما يعني 
اإىل  التقليدي���ة،  التج���ارة  تغ���ري مفه���وم 

مفهوم اأو�شع.
ويف �ش���وء ه���ذا التغ���ري يف طبيع���ة بيئ���ة 
االأعمال التجارية، اأ�شبحنا اإزاء م�شتهلك 
عاملي، فبمجرد احل�ش���ول على حا�ش���ب 
اآيل واالإت�ش���ال باالإنرتن���ت، ميكن اإجراء 
عملية �شراء وبيع ب�شهولة وي�شر، مبا يعني 
تعددي���ة االختيارات وتنوعها يف املنتجات 
اأم���ام امل�ش���تهلكني، ف�ش���اًل ع���ن �ش���رعة 
احل�شول عليها ب�شعر اأقل وجودة اأف�شل.

وياأت���ي نظام التجارة االإلكرتونية ب�ش���بب 

أ . نبيل بن حسن آل فايع
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التط���ور امللحوظ يف اململك���ة، بعد الكثري 
م���ن املوؤ�ش���رات والت���ي كان م���ن اأبرزها 
يف  االإنرتن���ت  م�ش���تخدمي  ع���دد  زي���ادة 
اململكة، واتخاذ وزارة التجارة واال�شتثمار 
كثريًا م���ن اخلط���وات الداعم���ة للتجارة 
االإلكرتونية، وت�ش���كيل جلن���ة فنية دائمة 
للتج���ارة االإلكرتوني���ة، ته���دف اإىل ن�ش���ر 
تقني���ات التجارة االإلكرتوني���ة يف اململكة، 
باالإ�ش���افة اإىل اإن�ش���اء وحدة متخ�ش�شة 
للتج���ارة االإلكرتونية، ته���دف اإىل متابعة 
تط���ورات التجارة االإلكرتونية واالأن�ش���طة 

ذات ال�شلة. 
وقدرت هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات 
التج���ارة  معام���الت  حج���م  ال�ش���عودية، 
االإلكرتونية بني امل�ش���تهلكني وال�ش���ركات، 
 يف الع���ام 2017 بنح���و 30 ملي���ار ري���ال 
)٨ ملي���ارات دوالر(، يف موؤ�ش���ر يعك����ص 
مدى ارتفاع حجم التجارة االإلكرتونية يف 

اململكة، التي باتت اليوم اأحد اأكرب اأ�شواق 
التج���ارة االإلكرتوني���ة يف منطقة ال�ش���رق 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
واأو�شح تقرير التجارة االإلكرتونية، ال�شادر 
عن هيئة االت�شاالت وتقنية املعلومات، اأن 
متو�شط اإنفاق املت�شوق ال�شعودي التقليدي 
عرب االإنرتن���ت خالل الع���ام )2016( بلغ 
4 اآالف ري���ال )1.06 األ���ف دوالر(، فيما 
اأ�ش���ار التقرير اإىل اأن 42 % من املت�شوقني 
ع���رب  بال�ش���راء  قام���وا  االإنرتن���ت  ع���رب 
مواقع وتطبيق���ات التوا�ش���ل االجتماعي.
لت ثلثي  واأك���د التقرير اأن اخلدمات �ش���كنّ
اإجم���ايل اإنف���اق التج���ارة االإلكرتونية يف 
اخلدم���ات  ا�ش���تحوذت  حي���ث  اململك���ة، 
املرتبط���ة بال�ش���فر على احل�ش���ة االأكرب 
من فئة اخلدمات، واأ�ش���ار اإىل اأن �ش���وق 
مت���ر  ال�ش���عودية  االإلكرتوني���ة  التج���ارة 
بطفرة من���و كبرية، وره���ن تطوير قطاع 

ال�ش���عودي بتنفيذ  التج���ارة االإلكرتوني���ة 
ع���دد م���ن املب���ادرات واال�ش���رتاتيجيات 
التي �شت�ش���هم يف تنوع االقت�ش���اد، ودعم 
اإجمايل الناجت املحل���ي )GDP(، واإيجاد 
فر�ص عمل، وجذب ا�ش���تثمارات، وكذلك 
دعم ريادة االأعمال واالبتكار، اإ�شافة اإىل 

تقوية ال�شناعة املحلية.
اال�شتفادة  حت��ق��ي��ق  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأك����د 
الق�شوى من منظومة التجارة االإلكرتونية 
وعي  بدعم  ال�شعودية مرتبط  النا�شئة يف 
امل�شتهلكني، وثقتهم بالتجارة االإلكرتونية، 
اللوجي�شتية  اخل����دم����ات  وم���ن���ظ���وم���ة 
واملدفوعات، والبنية التحتية لالت�شاالت.

وال ت���زال روؤي���ة 2030 الت���ي اأطلقها ويل 
العه���د االأمري حمم���د بن �ش���لمان، مليئة 
بالربامج وال�شيا�ش���ات الهادفة اإىل جعل 
اململك���ة العربي���ة ال�ش���عودية يف م�ش���اف 

الدول املتقدمة.
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دور "البيم" لمهندس الموقع

إن الس���يطرة عل���ى عملي���ات مواق���ع البناء هي واح���دة من المخ���اوف الرئيس���ية الهامة 
للعم���الء والمقاولي���ن حي���ث أن معظ���م التأخي���رات في بن���اء المباني تميل إل���ى أن تحدث 
ف���ي مرحل���ة البن���اء والتش���ييد . لي���س م���ن المس���تغرب أن ن���رى اهتمام���ًا بنش���ر تقني���ات 
متقدم���ة مثل نمذج���ة معلوم���ات البناء )بيم( للمس���اعدة ف���ي معالجة ه���ذه المخاوف.

االأبع���اد  ثنائي���ة  التقليدي���ة  الر�ش���ومات 
والر�ش���ومات ثالثية االأبعاد لي�شت بب�شاطة 
كافي���ة لت�ش���ميم املب���اين. ال توجد جداول 
زمنية، وال موا�شفات، وال اأدلة اأو ت�شميات. 
هذا يرتك جماال  للخطاأ. با�ش���تخدام بيم 
يتمك���ن امل�ش���ممني واملقاول���ون خلل���ق م���ا 
ي�ش���مى الت�ش���ور 4D ملوقع البن���اء. و ذلك 
برب���ط منوذج 3D بجدول زمني للم�ش���روع 
ال���ذي ميكن بعد ذلك ا�ش���تخدامه لتحديد 

كل �ش���يء من ق�شايا ال�ش���المة على املدى 
الق�ش���ري اإىل احتمال امل�ش���اكل على املدى 

الطويل.
اأهم امل�ساكل يف مرحلة الت�سييد:

- عدم التخطيط اجليد و عدم ال�ش���يطرة 
على موقع البناء 

- هناك وقت كثري ي�شيع يف انتظار و�شول 
املواد اأو التعليمات اأو العمال االإ�شافيني 

العم���ل  �ش���ري  ومتابع���ة  مراقب���ة  ع���دم   -

ومقارنته مع املخطط.
و نتيج���ة له���ذه امل�ش���اكل ي���ربز لدين���ا دور 

البيم.
تعريف البيم:

التع���اون القائ���م عل���ى خل���ق القيمة خالل 
دورة حياة كامل لالأ�ش���ل، مدعوما باإن�شاء 
وت�ش���نيف وتبادل النم���اذج ثالثية االأبعاد 
واملنظم���ة  الذكي���ة  والبيان���ات  امل�ش���رتكة 

املرتبطة بها.

عمر سليم 
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بامل�شاريع  املت�شلة  الفوائد  اأه��م  ف��اإن   
التي يتلقاها املقاولون من البيم  ت�شمل 
وانخفا�ص  املنخف�شة،  البناء  تكاليف 
ال�شالمة.  وحت�����ش��ني  امل�����ش��روع،  م���دة 
وت�شمل الفوائد االأخرى املختلفة مراقبة 
اأف�شل للتكلفة وتقليل وقت �شري العمل. 
عملية  فائدة  اأي�شًا  املوافقات  وتعترب 

هامة من بيم.
اإن الفوائد واالأرباح التي تعود يف مرحلة 
اأثناء مرحلة  اأ�شعاف الفوائد  البناء هي 
ال  مل��اذا  ال��ف��وائ��د  ه��ذه  وبعد  الت�شميم، 
يزال هناك نوع من الرتدد يف اعتماد بيم 
يف القطاع اخلا�ص ؟  رمبا الأن بيم يبدو 
وكاأنه ا�شتثمار �شخم للعمالء،و �شيتحمل 

املبادرون اأو االأوائل تكلفة كبرية.
االنتظار  امل�شتح�شن  من  هل  ذل��ك،  ومع 

ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة - االن��ت��ظ��ار ح��ت��ى يتبنى 
عمل  ا�شرتاتيجية  هو  - هل  بيم  اجلميع 
قد  كذلك!  لي�ص  االأمر  اأن  اأعتقد  جيدة؟ 
جتربة  اإىل  امل��ت��اأخ��رون  املتتبعون  يفتقر 
بيم التي قد يكت�شبها مناف�شيهم وبالتايل 

يفقدون امل�شاريع اجليدة وفر�ص العمل.
من  بيم  واعتماد  الثقة  على  للح�شول 
حتول  ���ش��وف  ب��ي��م  اأن  ن��ف��ه��م  اأن  امل��ه��م 
الطريقة التي تدير امل�شروع اخلا�ص بك. 
على  تقت�شر  ال  اال�شتثمار  ه��ذا  ع��وائ��د 
اأو  اأف�شل تقدير التكلفة  اأو  اأف�شل  ت�شور 
بل  مل�شروعك.  جيدة  وثائق  وجود  جمرد 

فوائد �شخمة. 
- قبل البدء يف البناء

برامج  مع  يقرتن  املعلومات  اإدارة  بناء 
اإدارة البناء يوفر التفا�شيل التي حتتاجها 

الزمنية  التعار�شات  نقاط  على  للعثور 
املحتملة يف امل�شروع اخلا�ص بك. ميكنك 
و  باأكمله  الزمني  اجل��دول  يف  تبحث  اأن 
ان�شاء  وتبحث يف  فح�شة خطوة خطوة، 
الطريق.  طول  على  املرور  وحركة  املوقع 
يعطي  بيم  من��وذج  كاملة،  واح���دة  م��رة 
ما  لكل  �شريعًا  مرجعيًا  دلياًل  املقاولني 

يجب اأن يحدث جلعل امل�شروع ناجحًا.
املعلومات  من��اذج  بناء  البناء:  جدولة   -
ملراحل  ال���وا����ش���ح  ال��ت��خ��ي��ل  م���ن  مت��ك��ن 
ال��ب��ن��اء ، وب��ال��ت��ايل ج����داول ال��ب��ن��اء يف 
التخطيط  زم��ن��ي��ة حم���ددة مي��ك��ن  اأط���ر 
بال�شبط  وال��ت��وا���ش��ل  ج��ي��د  ب�شكل  ل��ه��ا 
واأ�شحاب  للمقاولني  خمطط  ه��و  كما 
امل�����ش��ل��ح��ة االآخ�����ري�����ن امل�������ش���وؤول���ني.
ه����ذا؟ ع��ر���ص تخطيط  ي�����ش��اع��د  ك��ي��ف 
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يف  مبكر  وق���ت  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  و  ال��ب��ن��اء 
الك�شف  على  ي�شاعد  اف��رتا���ش��ي��ة  بيئة 
ع��ن امل�����ش��اك��ل وحت��دي��د امل���ج���االت التي 
ي��ت��م تقليل  ال��ت��ك��رار. وب��ال��ت��ايل  حت��ت��اج 
العمل. واإع��ادة  املوقع  يف  اخللل  مواطن 

 4D بيم  مناذج  ا�شتخدام  اأي�شًا  وميكن 
امل�شاريع  املرحلي يف  لالإ�شغال  للتخطيط 
�شبيل  على  املبنية  بالبنى  ال�شلة  ذات 

املثال: 
ــتــجــديــد واإعـــــادة  ال ــاريــع  مــ�ــس  -

التهيئة.
- جتنب تاأخر امل�سروع مرة اأخرى.

وتقدير  ج��دي��د  زم��ن��ي  ج����دول  وه��ن��اك 
هناك  ت��ك��ون  اأن  املحتمل  وم��ن  ج��دي��د، 
حري�شون  امل�شتاأجرون  اأخرى.  تغيريات 
ع��ل��ى ���ش��غ��ل��ه��ا، وه���ن���اك ع��ق��وب��ات على 
ياأخذون  الباطن  من  املقاولون  التاأخري. 
تكاليفها  خف�ص  اأج��ل  من  االخت�شارات 
)من  الزمني،  اجل���دول  على  واحل��ف��اظ 

هناك  ذلك(.  بعد  الإثبات  جدًا  ال�شعب 
م�شاكل مع اجلودة )اجلودة هي االلتزام 
امل�شروع  مطابقة  وم���دى  ب��امل��وا���ش��ف��ات 
وتتزايد  امل��ال��ك(.  ورغبات  الحتياجات 
تقارير  تقدمي  مع  االإجمالية  التكاليف 
ال  يوميًا.  اجل��دي��دة  التكاليف  بنود  عن 
كل  النهائي.  الرقم  هو  ما  يعرف  اأح��د 
م�شاريع  معظم  يف  معروفة  امل�شاكل  هذه 

البناء. ملاذا ال يتم حلها؟
اللوم  اإل��ق��اء  ال�شائع  وم��ن  �شيئة؟  اإدارة 
هو  ه��ذا  ولكن  للم�شاكل،  االإدارة  على 
النظم  م���ع  ي��ع��م��ل��ون  ع��ن��دم��ا  امل��ع��ر���ص 
ال�شيطرة  مي��ك��ن  ال  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
فعال؟ ب�شكل  ال��ب��ن��اء  عملية  على  ح��ق��ًا 
عقد االآخرين م�شوؤولة هو اخليار ال�شهل 
البناء  مل�شروع  العايل  ال�شغط  بيئة  يف 
ميكن  مفيدة.  لي�شت  ولكنها  احل��دي��ث، 
وجه  اأف�����ش��ل  على  تنجح  اأن  للم�شاريع 
امل�شوؤولية  باأكمله  الفريق  ���ش��ارك  اإذا 

"اأنها  ب��ي��ان  حظر  امل�شكالت.  ح��ل  ع��ن 
ج��ي��دة. ب���داي���ة  ه���و  خطاأي"  ل��ي�����ش��ت 
مدراء امل�شاريع هم متخ�ش�شون  واإدارة 
والقدرة.  املعرفة  من  لديهم  ما  اأف�شل 
وقادرون،  موؤهلون  مدراء  عليها  وي�شرف 
يحاولون جتنب اأي خمالفات مع امليزانية 

واجلدول الزمني واجلودة.
امل�شتحيل  من  يبدو  االأحيان  من  كثري  يف 
كبرية  ك��م��ي��ات  وتنظيم  الإدارة  ت��ق��ري��ب��ًا 
ت�شل  ما  وك��ث��ريًا  املعقدة.  املعلومات  من 
حاالت  اأو  بالتاأخريات  املتعلقة  املعلومات 
ال�شذوذ املماثلة اإىل وقت متاأخر جدًا حتى 
اإجراء  اتخاذ  من  امل�شروع  مدير  يتمكن 
هادف. واإذا كانت املعلومات متاحة يف وقت 
امل�شاكل  من  العديد  حتديد  ميكن  �شابق، 
على الفور. ميكن اأن يوؤدي تاأثري حل امل�شاكل 
املتاأخرة والفو�شى التي ال ميكن ال�شيطرة 
القرارات  اتخاذ  اإىل  ذلك  وي��وؤدي  عليها. 
احلقيقية. احل��ال��ة  اإىل  االإ����ش���ارة  دون 
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اإىل  الو�شول  م��ن  امل��دي��رون  متكن  واإذا 
التفا�شيل  مع   احلالية  امل�شاريع  بيانات 
اأ�شباب  حت��دي��د  ميكنهم  ال��وا���ش��ح��ة، 
تاأثريها  لها  يكون  اأن  من  ب��داًل  امل�شاكل 
اأ�شا�ص  على  القرارات  اتخاذ  اإن  الكبري. 
للعواقب  حماكاة  اأي  دون  التخمينات، 

امل�شتقبلية، هو دائمًا خطر كبري.
يعود  بل  املديرين.  يف  تكمن  ال  امل�شكلة 
ال�شبب يف ذلك اإىل عدم وجود معلومات 
املنا�شب  الوقت  ويف  ومف�شلة  �شحيحة 
الأج��زاء  واملتوقعة  الراهنة  احل��ال��ة  ع��ن 

خمتلفة من امل�شروع.
اأن يكون لديك  امل�شتحيل  ومع ذلك فمن 
كل  اليد يف  متناول  معلومات مف�شلة يف 
النا�ص  م��ن  كثري  يقوله  م��ا  وه��ذا  وق��ت. 
وتدفق  احلالية  العمليات  اإىل  وبالنظر 
العمل، هناك بع�ص احلق يف هذا و لهذا 

نذهب لتطبيق البيم.
البناء،  بيم  من  فائدة  اأق�شى  لتحقيق 

فمن ال�شروري االلتزام لتطوير وحت�شني 
طريقة التعامل مع م�شاريع البناء. واأ�شهل 
طريقة للبدء هي اعتماد منهجيات ت�شتند 
احلالية.  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  اإىل 
تنظر  منهجية  هو  بيم  عملية  على  مثال 
ككل. البناء  مل�شروع  املعلومات  اإدارة   يف 
الإدارة  رئي�شية  جوانب  اأربعة  ي�شمل  وهو 

معلومات البناء:
مناذج  مع  املوقع:  ا�شتخدام  تخطيط   -
ال�شهل  من  ي�شبح  ت�شرفكم  حتت  بيم 
املوقع.  ا�شتخدام  �شيتم  كيف  للتخطيط 
املوؤقتة  ل��ل��م��راف��ق  م�شاحة  تخ�شي�ص 
والتجميع و�شوامع املواد وو�شع الرافعات 
يوجد  ال  بحيث  وغريها   البناء  ومعدات 
املوقع ميكن  لال�شتخدام يف  ا�شتباك  اأي 
الت�شميم  قدرات  با�شتخدام  التخطيط 

الظاهري والتخطيط البناء.
- تخطيط االأمان و خطة االإخالء للموقع 

يف حالة حدوث م�شكلة باملوقع. 

مكان   يف  االأق�شام  كل  معلومات  جمع   -
وكيان واحد ، قبل هذا كان من ال�شعوبة 
االأبعاد  ثنائية  املخططات  مع  ه��ذا  فعل 

ومعلومات م�شتتة غري مركزية 
- ت��ن�����ش��ي��ق م��ي��ب ب��ي��م وال��ك�����ش��ف عن 
وعر�ص  معقدة،  ميب  اأنظمة  ال�شدام: 
الهند�شة  اأي  التخ�ش�شات  ج��م��ي��ع 
والهند�شة  وامليكانيكية  الكهربائية 
املعمارية وهيكل يف نف�ص النظام البيئي 
الداخلية  اال�شتباكات  ع��ن  والك�شف 
عليها  الق�شاء   - اخل��ارج��ي��ة  وك��ذل��ك 
قبل اتخاذ تخطيطات على االأر�ص، هو 
التي ت�شاعد على  للغاية  خطوة حا�شمة 
واجلهود  امل��ال،  من  كبرية  كمية  توفري 

واإعادة الت�شميم وبالتايل الوقت.
للتنفيذ  الزمني  اجل��دول  مع  الربط    -
للمهند�شني  اأف�����ش��ل  ت��ق��اري��ر  اإع��ط��اء  و 
يف  ال��ع��م��ل  ���ش��ري  ح�شن  ع��ن   Feedback

.  Site املوقع
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- حتديد ال�ستباكات القائمة على 
الوقت: ي�شمح بيم ت�شور لكيفية القيام 
بن�شاط معني، جنبًا اإىل جنب مع الوقت 
يثبت  ب��دوره  وه��ذا  والتكلفة.  املرتاكمة 
اأي�شًا مثمرة يف الك�شف عن اال�شتباكات 
وبالتايل  وتخفيفها،  الوقت  على  القائمة 
التحقق من اأن ت�شل�شل العمليات املخطط 
اأو  ل��ه��ا واأط���ره���ا ال��زم��ن��ي��ة ال ت��ت��داخ��ل 
تت�شادم. ونتيجة لذلك كل عمليات مثل 
وغريها،  الدائم  البناء  امل��وؤق��ت،  البناء 
الوقت  توفري  وبالتايل  خلل.  دون  يحدث 
توليد  احلال  وبطبيعة  االإنتاجية  وزي��ادة 

عائد ا�شتثمار اأف�شل.
- تقليل ال�ستف�سارات 

  request for information )RFI (

لل�شوؤال عن معلومة غري وا�شحة اأو غام�شة 
فيمكن اأخذ قطاع يف اأي جزء ودرا�شته اأو 
معرفتة املعلومة من خ�شائ�ص العن�شر ، 

�شابقًا كان املقاول ير�شل RFI لال�شت�شاري 
اأيامًا للرد و قد يكون الرد غري  و ينتظر 
كاف اأو غري وا�شح فرن�شل RFI اخر ويف 
حال موافقة اال�شت�شاري على التغري يتم 
اعداد تفا�شيل ملعاجلة التغيري و يف حالة 
عدم املوافقة يتم الرجوع اىل العقد و يتم 

 CLAIM  عمل
- تقليل اأوامر التغيري: 

CHANGE ORDER 
 نظرا ال�شتيعاب كل فريق العمل للم�شروع 
يكون  العادية  امل�شاريع  يف   ، بدايته  منذ 
يتم  و  للمعماري  ال��ب��داي��ة  يف  االإدراك 
الفريق  لباقي  تدريجيا  امل�شروع  اإدراك 

قبل نهاية مل�شروع
على  غالبا  ي��دل  التغيري  وام��ر  ع��دد  ان 
كمية التعار�شات و الت�شاربات بامل�شروع 
و يتنا�شب مع عدد ال RFI و الذي يقل مع 

ا�شتخدام البيم. 

املادية   CLAIM امل��ط��ال��ب��ات  تقليل   -
االخطاء  تقليل  لتقليل  نظرا  والزمنية 
اوام��ر  و   RFI ال  تقليل   و  بالت�شميم 

التغيري  مما يقلل تكلفة امل�شروع 
اإن   REWORK العمل  اع���ادة  تقليل   -
اإعادة العمل يت�شبب يف هدر املواد و يقلل 
معدل االإنتاجية وميكن من خالل منذجة 
من  ال��ه��در  ه��ذا  تقليل  البناء  معلومات 

خالل تقليل اأخطاء الت�شميم  
- تعزيز الت�سنيع امل�سبق

اإن���ت���اج من���وذج  ال���ق���درة ع��ل��ى  اأن  ك��م��ا 
يعزز  البناء  خلطة  دقيق  االأبعاد  ثالثي 
التخطيط والتنفيذ امل�شبق ال�شنع فيمكن 
عمل Fabrication  لتقطيع االأجزاء بدقة  
مت  اإذا  التكييف.  ���ش��اج  مثل  بامل�شنع 
اإن�شاء اأغلبية املبنى خارج املوقع يف بيئة 
املخاطر  تقليل  يعني  فهذا  امل�شتودعات، 
العمل.  موقع  يف  نواجهها  ان  ميكن  التى 
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باملوقع  العمل  �شاعات  تخفي�ص  وميكن 
وال�شقوط وغريها من امل�شاكل او الق�شاء 
ظروف  ظل  يف  يجري  العمل  الأن  عليها 
غري  االأمتتة  وا�شتخدام  للرقابة  خا�شعة 

متوفرة على موقع البناء.  
: ا�شتخدام  - كفاءة الطاقة واال�شتدامة 

مواد خام حملية 
- تقدير التكلفة  

ي�شمح البيم  بالت�شور من اأن�شطة البناء 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل�شتحقة.  والتكاليف 
ذلك، تقدير التكلفة هو اأكرث دقة مع بيم 
الأنه ميثل تقريبا البناء وبالتايل كمية من 
التقليدية  االإق��الع  من  دقيقة  هي  امل��واد 

وطرق تقدير التكاليف.
- اإعداد املخطط التنفيذي

ر�شم  مبقيا�ص    SHOP DRAWING  
منا�شب قبل البدء يف العمل .

     As built Drawing خمططات  اعداد   -

الرتكيب  اأعمال  من  االنتهاء  وبعد  اثناء 
املخططات  عن  ج��ودة  يقل  ال  ومب�شتوى 
الت�شميمية ويبني عليها جميع التعديالت.

امل��ط��ل��وب منه  امل��وا���ش��ف��ات  -  م��ع��رف��ة 
تنفيذها على اأر�ص الواقع

و  �شحيح  ب�شكل  ي��ل��زم  م��ا  م��ع��رف��ة    -
اأخرى  و م�شتلزمات  بناء  دقيق من مواد 
 Wench و رافعات Scaffolding شقاالت�(
اىل ما هنالك من العدد toolkits( الإمتام 

بناء املن�شاأة
الأتعاب  مبدئي �شحيح  تقديري  ك�شف   -

االأيدي العاملة
يلزم  وما  للم�شتودعات  �شحيح  جرد    -

من التح�شريات لور�شة العمل
وال�شيانة  الت�شغيل  تعليمات  تقدمي   -

للرجوع اليها .
هذه لي�شت �شوى قليل من فوائد البيم ا، 
ومع اقرتاب امل�شروع اخلا�ص بك االنتهاء، 

و�شوف ندرك، اأن بيم ميكن تطبيقها على 
من  البناء  عملية  جوانب  من  جانب  كل 
والتنفيذ. والتخطيط  الت�شميم  خ��الل 

وامل�شاكل  العاملي  الرتاجع  اإىل  وبالنظر 
وجداولها  امل�شاريع  مبيزانيات  املتعلقة 
الزمنية، بداأ اأ�شحابها ومطوروها بالفعل 
امل�شروع.  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ن��ه��ج  اع��ت��م��اد  يف 
للعمل  واحل��اج��ة  ا�شتخدامهم  وب�شبب 
ت�شبح  اأن  ميكن  اأو���ش��ع،  ب��ن��اء  بيئة  يف 
متكني  ع��وام��ل  الت�شميم  مم��ار���ش��ات 

رئي�شية اأو تعطيل لهذه النهج.
اإن ن�شر نهج بيم  يجلب وفورات حمتملة 
حت�شني   م��ع  وال��وق��ت،  التكلفة  يف  كبرية 
عملية  يجعلون  الذين  اأولئك   . اجل��ودة  
بيم كجزء ال يتجزاأ من عرو�شهم، لديها 
با�شتخدام  املناف�شني  على  كبرية  ميزة 
االأ�شاليب التقليدية. ونتيجة لذلك ميكن 

توقع ارتفاع معدالت التحول للبيم.
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اعتناق التميز عندما ترتقي مؤسساتنا وتعتلي 
منصات التتويج الحضاري

عندم���ا ننظ���ر بتمع���ن ش���ديد وعب���ر مراجع���ة اس���تراتيجية لواق���ع منظماتن���ا العربي���ة تحدي���دًا، نجد 
أنن���ا بحاج���ة لعملي���ة اس���تراتيجية متكامل���ة م���ن عملي���ة المراجع���ة الدقيق���ة للظ���روف الت���ي 
توق���ف عملي���ة التوج���ه المتس���ارع لي���س فحس���ب لمواكب���ة التط���ورات العالمي���ة ف���ي العل���وم  
والمع���ارف والنهض���ة ب���ل والمنافس���ة في تل���ك العملي���ة وص���واًل للري���ادة والتتوي���ج الحضاري.

اإن م���ن اأب���رز �ش���مات التط���ورات الراهنة 
احلالي���ة هي تنامي التط���ورات يف املعارف 
االإن�ش���انية، وما ترتب عل���ى ذلك من تبني 
ثقاف���ة التغي���ري امل�ش���تمر يف اأ�ش���اليب اأداء 
املتنامية  االأعم���ال، ملواجه���ة الطموح���ات 
للموؤ�ش�شات باأعلى درجات ومعايري اجلودة 
ال�ش���املة، االأمر الذي ي�شتوجب على قيادة 
املوؤ�ش�شات العربية اأن تقوم بعمليات �شريعة 
من اأجل التحليل والتطوير امل�شتمر، واإعادة 
هند�ش���ة نظم االأعمال القائمة ومناذجها، 
اإ�شافة للتنمية امل�شتمرة للموارد الب�شرية، 
والتطوي���ر  التح�ش���ني  عملي���ات  ملواجه���ة 

والتكيف مع التحديات الواقعة، ولن يتاأتى 
ذلك اإال بالتوجه نحو التميز كاأ�شلوب حياة.
وهكذا جند اأن اعتناق التميز �ش���رورة من 
�ش���رورات التطوير االإداري يف موؤ�ش�ش���اتنا 
العربي���ة لرف���ع م�ش���تويات االأداء والكفاءة 
من خالل توافر مقومات عدة اأهمها توافر 
اخلط���ط اال�ش���رتاتيجية، وج���ود منظومة 
متكاملة من ال�شيا�شات التي حتكم وتنظم 
عمل موؤ�ش�ش���اتنا، واعتماد املرونة، والعمل 
وف���ق نظام متط���ور للجودة، نظ���ام متطور 

لتنمية املوارد الب�شرية. 
اإن تبنى التميز كاأ�ش���لوب حي���اة هو مبثابة 

منارة اخلال�ص من كل االأزمات واالأمرا�ص 
التي تع�ش���ف مبنظماتنا العربية، لن�ش���ل 
اإىل مرحل���ة النهو����ص احلقيقي���ة وتخطي 
تف���وق وتطوي���ر يف  واإح���داث  ال�ش���عوبات 
االأداء للو�ش���ول اإىل الق���درة عل���ى البق���اء 
واملناف�ش���ة يف بيئ���ة تتحول فيها االأ�ش���اليب 
التكنولوجي���ا  وتتط���ور  واال�ش���رتاتيجيات 

وتتغري فيها العمليات ب�شرعة. 
من�ش���ات  وتعتل���ي  االأمم  ترتق���ي  عندم���ا 
التتوي���ج احل�ش���اري يف خمتل���ف ميادي���ن 
احلي���اة؛ نعرف جي���دًا حلظته���ا اأن هناك 
منظوم���ة عم���ل متكامل���ة، اأ�ش�ش���ت له���ذا 

فادي محمد الدحدوح
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التميز كاأ�ش���لوب حياة، وبذلت جهدًا نوعيًا 
احرتافيًا يف ميادين العلوم املختلفة  وعرب 

عمل متوا�شل وجهد خمطط دقيق.
 اإننا نق�ش���د باعتناق التميز كاأ�شلوب حياة 
يف املوؤ�ش�ش���ات العربية هو الو�ش���ول حلالة 
من التفرد والتفوق يف جمال العمل وظهوره 
بال�شورة التي متيز املنظمة وتربزها وتعلي 
�شاأنها بالن�ش���بة للمنظمات االأخرى، وهذا 
االأم���ر يحت���اج اإىل توافر مقومات رئي�ش���ية 
�ش���من هذه العملية الهامة، حيث اأن وجود 
تنظيم فعال ت�شوده روح الفريق، واالبتكار، 
واملباداأة، واملناف�ش���ة بحيث ي�ش���عر كل فرد 
من االأف���راد العاملني باأن املنظمة ملًكا له، 
اإن هذا ال�ش���عور يدف���ع العامل���ني اإىل بذل 
طاقاته���م وجهودهم كاف���ة واإعطاء كل ما 
لديهم من اأجل متيز املوؤ�ش�شات وتفوقها.  

 اإن ه���ذا املنظ���ور ال�ش���امل يج���ب اأن يدفع 
موؤ�ش�ش���اتنا العربية اإىل االرتقاء مب�ش���توى 
اأدائه���ا لتمكينه���ا م���ن مواكب���ة التطورات 
املتالحق���ة، وتعزي���ز قدراتها عل���ى تطبيق 
مفاهيم اإدارية حديثة ت�ش���جع روح االإبداع 

واإط���الق املل���كات والق���درات لبن���اء ودعم 
ا�ش���رتاتيجية التميز كاأ�شلوب ومنهج حياة 
متكام���ل، حت���ى يت���م اإح���داث نقل���ة نوعية 
وحقيقي���ة يف م�ش���توى اأداء تلك املنظمات، 
من خ���الل توفري حاف���ز معن���وي وظروف 
عمل ت�ش���جع التعاون البناء وروح املناف�شة 
االإيجابي���ة يف القطاعات املختلفة، ون�ش���ر 
خمتل���ف  يف  واالإب���داع  التمي���ز  مفاهي���م 
النواح���ي واجلوان���ب، وحت�ش���ني االإنتاجية 
ورف���ع الكف���اءة وتر�ش���يد االإنف���اق وتقدمي 

خدمات عالية امل�شتوى.
ع���رب هذه الروؤية تتجه موؤ�ش�ش���اتنا العربية 
اإىل ال�ش���ري على خطى الريادة واملناف�ش���ة 
اأهدافه���ا  اإىل حتقي���ق  و�ش���واًل  والنه�ش���ة 
���ز  التمينّ ف�ش���اءات  ع���رب  اال�ش���رتاتيجية 

واالإب���داع، كذلك �ش���عيها اإىل ا�شتك�ش���اف 
االأف���كار  ودع���م  االإبداعي���ة،  الطاق���ات 
ق���ة، وتك���رمي املتمينّزين،  وامل�ش���اريع اخلالنّ
فة، ما من �شاأنه تعميم  واإبراز النماذج امل�شرنّ
الفائدة ون�ش���ر ثقافة التميز اأ�شلوب حياة.

هو  حياة  كاأ�شلوب  التميز  فل�شفة  تبني  اإن 
التغريات  م��ن  للعديد  منطقية  ا�شتجابة 
وال�شيا�شية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
فر�شتها  وال��ت��ي  والتقنية  واالق��ت�����ش��ادي��ة 
للواقع  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  التحديات 
املعا�شر، حتى يتم تعزيز القدرات التناف�شية 
ومواكبة امل�شتجدات والتطورات العاملية يف 
القيادة والتخطيط وحت�شني جودة اخلدمات 
واملوارد الب�شرية، اإنه االختيار املهم الذي ال 
الراهنة. البيئة  حتديات  ملواجهة  منه  بد 

نقص���د باعتن���اق التمي���ز كأس���لوب حي���اة ف���ي 
المؤسسات العربية هو الوصول لحالة من التفرد 
والتفوق في مجال العم���ل وظهوره بالصورة 
الت���ي تمي���ز المنظم���ة وتبرزها وتعلي ش���أنها
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برامج التشغيل والصيانة ورؤية 2030

اعتم���دت المملك���ة العربية الس���عودية بقيادة خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن 
عبدالعزيز آل س���عود حفظه هللا رؤية المملكة العربية الس���عودية 2030  وبإش���راف ومتابعة 
س���مو ول���ي عهده األمين  صاحب الس���مو الملكي اآلمير محمد بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز 
حفظه هللا . وال ش���ك أن هذه الرؤية المباركة ش���املة كافي العناصر التي ستنقل المملكة 
بحول هللا وتوفيقه للمكانة التي تليق بها كعمق إس���تراتيجي للعالم العربي واإلس���المي 
وقوة إس���تثمارية رائدة على مس���توى العالم ومحور ربط للقارات الرئيس���ة الثالث معتمدة 
ع��ل���ى )3( مح�����اور وه�����ي المجتم��ع الحي�����وي واإلقتص���اد المزده�ر والوط����ن الطم�وح. 

لق����د نف����ذت باململك����ة العربية ال�ش����عودية 
وجاري تنفيذ م�ش����اريع تنموي����ة هائلة بكل 
املقايي�����ص �ش����ملت بناء مدن �ش����ناعية من 
ال�ش����فر ومدن �ش����كنية وحمطات للتحلية 

وم�شايف للبرتول وم�شانع ملنتجات كثرية 
ومتنوع����ة وم�ش����اريع بن����ى حتتي����ة وغريها 
مما ي�ش����عب ح�ش����رها هنا باالإ�شافة اإىل 
امل�ش����اريع ال�ش����ياحية والرتفيهية وال�شكنية 

وال�ش����حية .... الخ اجلاري تنفيذها على 
ق����دم و�ش����اق . ولعلن����ا جميع����ا نتف����ق على 
اأهمي����ة و�ش����رورة وج����ود برام����ج مواكب����ة 
وفعال����ة لت�ش����غيل و�ش����يانة ه����ذه امل�ش����اريع  

م. عبدهللا الشهري
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إستعراض لطبيعة التحديات التي تواجه برامج التشغيل والصيانة في المملكة 

للمحافظ����ة عليه����ا  وحتقي����ق العائ����د منها 
باأقل التكاليف واأعلى املوثوقية ومبا يحقق 
ر�شا امل�شتفيدين منها . وتربز اأهمية وجود 
برامج فعالة للت�شغيل وال�شيانة للمحافظة 
على هذه امل�شاريع خا�شة مع وجود العديد 
م����ن التحديات وال�ش����عوبات الت����ي تواجه 
برامج الت�ش����غيل وال�ش����يانة والتي تتفاوت 
بحجمها وتبعاته����ا وتاأثريها على كثري من 

البيئــة واملنــاخ باململكــة  1. طبيعــة 
العربية ال�سعودية :

تعترب االأح���وال اجلوي���ة يف اململك���ة العربية 
ال�شعودية قيا�شية بكل ما تعني الكلمة وخا�شة 
م���ا يتعل���ق بارتف���اع درجات احلرارة �ش���يفا 
مل�ش���تويات قيا�ش���ية عالي���ة يف معظم مناطق 
اململكة  ، كما ت�ش���تد ن�ش���بة الرطوبة لت�ش���ل 
اإىل ن�ش���ب عالية �شواء يف ال�ش���احل ال�شرقي 
اأو الغرب���ي للمملك���ة  اإ�ش���افة اإىل انخفا����ص 
مع���دالت االأمط���ار ويزي���د االأح���وال اجلوية 
�شوء االإرتفاع املتزايد وامللحوظ ب�شكل �شنوي 
لكميات الغبار املحمول���ة والتي توؤدي اأحيانا 
اإىل انعدام الروؤية وحاالت االإختناق و�شعوبة 
التنف�ص لل�ش���كان. كل هذه الظروف املناخية 
القيا�شية تن�شحب على معظم مناطق اململكة 
حم���دودة  مرتفع���ات  و  مناط���ق  با�ش���تثناء 
�ش���غطا  الظ���روف  ه���ذه  ت�ش���كل  وبالت���ايل 
وحتديا طبيعيا اإ�شافيا على برامج الت�شغيل 
وال�ش���يانة لعم���وم املراف���ق والبن���ى التحتية 
مبختل���ف اأنواعه���ا وت�ش���نيفها وم���ن اأب���رز 
االآثار املبا�ش���رة ملثل هذه الظروف املناخية:

وم���دد  ف���رتات  يف  املتوق���ع  االإرتف���اع   )1(
وت���رددات تنفيذ خط���ط ال�ش���يانة للمرافق 
واملع���دات واالأجه���زة و�ش���واء كان���ت اأعمال 
�ش���يانة وقائي���ة ا�ش���تباقية للمحافظ���ة على 
هذه املرافق واملعدات بحالة عاملة اأو اأعمال 
�شيانة ت�شحيحية الإ�شالح االأعطال واإعادة 

النواحي االقت�ش����ادية واالجتماعية وحتى 
االأمني����ة تبع����ا للعديد م����ن االأ�ش����باب التي 
�ش����نتطرق لها الحق����ا. ويف هذه ال�شل�ش����لة 
من املق����االت  �ش����نحاول ت�ش����ليط ال�ش����وء 
اأكرث على اأالأهمي����ة واحلاجة امللحة لوجود 
برامج فعالة للت�شغيل وال�شيانة و�شواء يف 
القط����اع اخلا�ص اأو القط����اع العام وبحيث 
ن�ش����تعر�ص يف البداي����ة طبيع����ة التحديات 

الت����ي تواج����ه برامج الت�ش����غيل وال�ش����يانة 
ب�ش����كل عام م����ع اإدراكنا امل�ش����بق اأن بع�ص 
اأو جل هذه التحديات بحاجة لتخ�ش����ي�ص 
بحوث ودرا�ش����ات اأخرى مف�شلة لتحليلها 
ومعرف����ة اآثاره����ا  ثم ن�ش����تعر�ص بعد ذلك 
لتفعي����ل  واالإقرتاح����ات  املب����ادرات  بع�����ص 
ه����ذه الربام����ج وتقلي�����ص تاأثري مث����ل هذه 

التحديات وال�شعوبات.

هذه املعدات واالأجهزة للحالة العاملة.
)2( زيادة االأحمال وال�ش���غوط على مرافق 
تولي���د الطاق���ة وخا�ش���ة مع اإرتف���اع درجات 
احلرارة بال�ش���يف وخماطر التوقف وتعطل 
تدفق الطاق���ة للم�ش���تفيدين وبالتايل زيادة 
احلاجة مل�شادر طاقة اإ�شافية وما ي�شتوجبه 
ذلك من تكاليف راأ�شمالية للتوريد والرتكيب 

ثم الت�شغيل وال�شيانة.
)3( الزي���ادة املتوقع���ة يف ح���االت االإختناق 
و�ش���يق التنف�ص ملن لديهم ح�شا�ش���ية وعدم 
الق���درة على حتمل �ش���واء درج���ات احلرارة 

العالية اأو معدات الرطوبة وعوا�شف االأتربة.
)4( زي���ادة مع���دالت االأعط���ال يف االأجهزة 
واملعدات ذات احل�شا�شية والتي تتاأثر بارتفاع 
درجات احلرارة عن احلد االأعلى امل�ش���موح 
به )ح�شب موا�ش���فات ت�شميم هذه املعدات 
واملنظومات ومبختلف اأ�شنافها وتطبيقاتها( 
وارتف���اع  احل���راري  االإنحبا����ص  نتيج���ة  اأو 
الرطوب���ة وبالت���ايل ت���زداد احلاج���ة للبحث 
عن موا�ش���فات خا�ش���ة للمعدات واالأجهزة 
واملنظوم���ات ت�ش���تطيع مواجه���ة مث���ل ه���ذه 
الظروف املناخية القيا�شية وهذا يوؤدي تباعا 
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لتكاليف را�شمالية اأكرب وخا�شة يف امل�شاريع 
التنموي���ة والبن���ى التحتي���ة االإ�ش���رتاتيجية.

)5( زي���ادة يف حجم واأعداد فرق ال�ش���يانة 
اأعم���ال  تنفي���ذ  اأو  لالإعط���ال  لالإ�ش���تجابة 
ال�شيانة االإ�شتباقية للمحافظة على املعدات 
واالأجهزة واملنظومات واملرافق بحالة عاملة.

)6( زي���ادة يف مع���دالت احلرائق �ش���واء يف 
املراف���ق العامة اأو اخلا�ش���ة كنتيجة طبيعية 
الإرتف���اع درج���ات احل���رارة ملع���دالت عالية 
ت�ش���اعد يف �ش���رعة االإ�ش���تعال وكم���ا بداأن���ا 
نالح���ظ موؤخرا يف كثريا م���ن املناطق وحتى 
يف دول اأخ���رى عاملية ب�ش���بب االإرتفاع الغري 
م�شبوق يف معدالت درجات احلرارة لالأر�ص.

االأجه���زة  م���ن  كث���ريا  وتعط���ل  تع���رث   )7(
واملكون���ات الداخلي���ة للمع���دات واملنظومات 
نتيج���ة تاأثره���ا بدرج���ات احل���رارة العالية 
مما ي�ش���تدعي احلاجة لتمويل برامج بحوث 
وتطوي���ر وط���رق مبتك���رة ت�ش���مح بتح�ش���ني 
موا�ش���فات وخ�ش���ائ�ص االأجه���زة واملعدات 
املناخي���ة  الظ���روف  ملواجه���ة  واملراف���ق 
القيا�ش���ية وبقاءه���ا بحالة عاملة و�ش���احلة 

املح���ددة يف   )Life Cycle( لف���رتات احلي���اة 
ت�شاميم وموا�شفات هذه املعدات واملرافق.

2. اإدارة الت�سغيل وال�سيانة:
القطاع���ات  تواج���ه  الت���ي  التحدي���ات  م���ن 
ب�ش���كل ع���ام يف اململك���ة العربية ال�ش���عودية 
وتكمن ال�شعوبة ب�ش���كل ا�شا�شي مبدى توفر 
هذه القطاع���ات لهياكل تنظيمية م�ش���ممة 
ومهي���اأة بن���اء على درا�ش���ات علمي���ة وعملية 
تاأخذ باالعتبار طبيعة جمال العمل املطلوب 
اإف���راط  ح���االت  ب���دون  و�ش���يانته  ت�ش���غيله 
اأوتفري���ط يف تقدي���ر االإحتي���اج الفعل���ي وهو 
ماينعك����ص عل���ى ج���ودة اخلدم���ات املقدمة 
للم�ش���تفيدين و تكاليف االأعمال واخلدمات 
التي يتم تقدميها ومن التحديات التي تواجه 
اإدارات الت�ش���غيل وال�ش���يانة بكافة اأ�شنافها 

وجماالت عملها مايلي:
)1( جه���ات االإدارة واالإ�ش���راف على برامج 
الت�ش���غيل وال�ش���يانة ومدى وجود التن�ش���يق 
بينه���ا لتجن���ب اإرب���اك اأعماله���ا والتاأخ���ري 
والتعطي���ل للخدم���ات والتاأثري عل���ى جودتها 
وعلى �ش���بيل املثال م���ا نالحظه يف املدن من 

تاأثري �ش���عف التن�ش���يق عند تنفيذ حفريات 
ب���دون  معين���ة  خدم���ات  الإي�ش���ال  الط���رق 
الرتتيب امل�ش���بق مع بقية اجله���ات وبالتايل 
ت�ش���تمر اأعمال احلفر وتتكرر ب�شكل م�شتمر 
ولف���رتات زمنية طويل���ة مع ما ي�ش���ببه ذلك 
من �ش���عوبات للم�ش���تفيدين من هذه الطرق 

وتعطيل للخدمات املارة بها. 
)2( مدى املتابعة وخا�ش���ة املتابعة امليدانية 
من قبل املدراء وامل�شرفني يف برامج الت�شغيل 
وال�ش���يانة على مواقع االأعم���ال واخلدمات 
املكلفني حتى يكونوا عل���ى علم ودراية فعلية 
ب�ش���كل كامل ومف�شل بطبيعة و�شري االأعمال 
واخلدمات امل�شوؤولني عنها وبالتايل قدرتهم 
عل���ى اإتخ���اذ  ق���رارات واإجراءات منا�ش���بة 
والقدرة على التقييم العادل واملن�شف الأداء 

املروؤ�شني حتت اإداراتهم.
لربام���ج  اإدارات  م���دراء  تكلي���ف  م���دى   )3(
الت�ش���غيل وال�ش���يانة مم���ن ميتلك���ون للمعرفة 
الفنية واملهنية بطبيعة االأعمال املكلفني بها مما 
ميكنهم من القدرة على متابعة االأعمال املكلفني 
به���ا وحت�ش���ينها وتذلي���ل ال�ش���عوبات وتق���دمي 
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احللول وتطوي���ر اأداء العاملني حتت اإداراتهم.
الت�ش���غيل  اإدارات  واإعتم���اد  م���دى وج���ود   )4(
وال�ش���يانة خلطط �ش���يانة وقائية وت�ش���حيحة 
للمراف���ق واملعدات والتجهي���زات املناطة ومدى 
االإلتزام الفعلي بتنفيذها مبواعيدها ب�شكل دقيق 
وفعلي حتى مع قلة و�شعف املتابعة من الروؤ�شاء 
وامل�ش���رفني وقلة املوارد الب�شرية واملادية اأحيانا 
وتاأخر توفري امل�ش���تلزمات وقطع الغيار الالزمة 
ملث���ل اأعم���ال ال�ش���يانة ه���ذه. ويف كل االأح���وال 
فتعطل اأو �شعف تنفيذ برامج ال�شيانة الوقائية 
للمراف���ق واالأجه���زة واملع���دات �ش���يوؤدي حتم���ا 
لتاآكله���ا وتلفها وتعطل االأجهزة واملعدات بجميع 
اأنواعها واأ�ش���نافها مما يوؤدي لتوقف ت�ش���غيلها 
وتاأث���ر امل�ش���تفيدين م���ن هذه اخلدم���ات وعدم 
ر�شاهم ف�ش���ال عن اخل�ش���ائر املادية االآخرى. 
)5( مدى توفري م�شادر للت�شغيل وال�شيانة 
يف عق���ود توري���د اأو اإن�ش���اء املراف���ق العام���ة 
وال�شناعية وحتى التجارية وبجميع اأنواعها 
واأ�ش���نافها ومبا ميكنها بعد اإكتمال توريد اأو 
اإن�ش���اء هذه املرافق وم�شاريع البنية التحتية 
وغريها وم���ع اإنتهاء فرتات ال�ش���مان عليها 

)اإن وجدت( من مواجهة ومعاجلة امل�ش���اكل 
الت�شغيلية وم�شاكل ال�شيانة للمحافظة عليها 
عاملة طوال العمر االإفرتا�شي لهذه امل�شاريع. 
التنظيمي���ة  الهي���اكل  ت�ش���مني  م���دى   )6(
الأدارات وبرامج الت�ش���غيل وال�ش���يانة الإدارة 
اأو ق�ش���م ملراقبة اجلودة والنوعي���ة ومراقبة 
االإنت���اج يق���وم مبتابع���ة االإلت���زام ب�ش���روط 
اجله���ات  م���ع  املربم���ة  العق���ود  و�ش���وابط 
التنفيذي���ة �ش���واء كان���ت ذاتي���ة اأو متعاقدة 
ومينع خمالفة املوا�شفات واملقايي�ص املحددة 
الأعم���ال الت�ش���غيل وال�ش���يانة وبحي���ث يعمل 
بهذه االإدارات اأو االأق�شام كادرا موؤهل وعلى 
معرف���ة وخلفية وخربة بطبيعة وتف�ش���يالت 
اأعمال الت�ش���غيل وال�ش���يانة املطلوب متابعة 
جودة تنفيذه���ا ومراقبة اإنتاجية جميع فرق 

العمل وفقا ملعايري ومقايي�ص اأداء حمددة.
علــى  ال�ســعودي  املواطــن  تاأهيــل   .3

اأعمال الت�سغيل وال�سيانة :
م���ن  العامل���ني  قل���ة  يظه���ر  احل���ال  واق���ع 
اأبن���اء وبن���ات الوط���ن يف جماالت الت�ش���غيل 
وال�ش���يانة وخا�ش���ة يف التخ�ش�شات الفنية 

عل���ى  املح���دود  الرتكي���ز  وجن���د  امليداني���ة 
نواح���ي اإدارة اأعم���ال الت�ش���غيل وال�ش���يانة 
وغالبيته���ا اأعم���ال مكتبي���ة وهذا اأ�ش���تدعى 
تعبئ���ة  غالبي���ة اأعمال الت�ش���غيل وال�ش���يانة 
بالعمال���ة االأجنبية وباأع���داد كبرية وبالتايل 
فالتحدي ال���ذي يواجهنا هو اأوال كيف ميكن 
اإقن���اع وا�ش���تقطاب وحتفي���ز ابن���اء الوط���ن 
للعم���ل يف الوظائف الفنية الإعمال الت�ش���غيل 
وال�ش���يانة وبجمي���ع تخ�ش�ش���اتها ودرجات 
تعقيده���ا وم�ش���تواها وم���ن خ���الل التحفيز 
والروات���ب املجزية وثانيا كي���ف ميكن تاأهيل 
م���ن مت ا�ش���تقطابهم لتدريبه���م تدريبا فنيا 
ميكنهم من تنفيذ اأعمال الت�شغيل وال�شيانة 
ب���كل كفاءة وحرفية وم���ن التحديات يف هذا 

اجلانب ما يلي:
)1( م���دى جتان�ص خمرج���ات التعليم العام 
وحتى اخلا�ص باحتياجات ومتطلبات ال�شوق 
وخا�ش���ة اأعم���ال الت�ش���غيل وال�ش���يانة حيث 
جنده���ا تفتقر للتدري���ب على تخ�ش�ش���ات 
حياتية يومية مثل اأعمال االإن�شاء والت�شطيب 
والتمديدات ال�ش���حية والكهربائية والطالء 
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والدهان والنجارة واللحام باأنواعه ......الخ 
ووجهت معظم هذه التخ�ش�ش���ات للمعاهد 
املهنية والكليات التقنية بينما احلاجة حتتم 
اأن تك���ون �ش���من مناهج التدري���ب يف جميع 
املدار����ص وخا�ش���ة املتو�ش���طة والثانوية  مع 
العل���م باأن ذلك مطبق ل���دى الدول املتقدمة 

كاأمريكا واأملانيا واليابان.
)2( الرتكي���ز على املنهج النظري يف برامج 
التعليم و�ش���عف اجلان���ب العملي والتطبيقي 
والتحدي���ات  ال�ش���عوبات  ت���زداد  وبالت���ايل 
لتاأهيل من مت اإ�شتقطابهم للعمل يف جماالت 
الت�شغيل وال�شيانة ب�شبب افتقارهم للجانب 
العملي التطبيقي وعدم تدريبهم اأو تعودهم 
�شابقا على املنهج التجريبي مما يعيق ويطيل 
وي�ش���عب فرتة تاأهيلهم وقدرتهم على تنفيذ 

اأعمال الت�شغيل وال�شيانة املتعددة.
)3( مدى االإ�ش���تفادة من ال�شركات العاملية 
الرائدة واملتواجدة باململكة لتنفيذ م�ش���اريع 
وبرامج عديدة ومتنوعة وبحيث يتم االإتفاق 
معها لتنفيذ برامج تدريب تخ�ش�ش���ي وعلى 
راأ����ص العم���ل ملواطن���ي اململكة وكال ح�ش���ب 
احلديث���ة  بالط���رق  وخا�ش���ة  اإخت�شا�ش���ها 

واملتطورة لتنفيذ كثريا من اأعمال الت�ش���غيل 
وال�شيانة ومنها ا�شتخدام االأنظمة واملعدات 
االألكرتوني���ة والالإلكرتوميكانيكي���ة احلديثة 
يف كث���ريا م���ن اأعم���ال الت�ش���غيل وال�ش���يانة 

املتعددة.
)4( روات���ب واأج���ور العامل���ني يف كث���ري من 
اأعم���ال الت�ش���غيل وال�ش���يانة مقارنة بغريها 
من الوظائف االإدارية والفنية االأخرى ومدى 
توافق ذلك مع واقع وتكاليف املعي�شة املحلية 

وطبيعة الواقع االإجتماعي ملواطني اململكة.
)5( الواقع االإجتماعي يف ثقافات وجمتمعات 
اململك���ة وم���دى تاأث���ريه وت�ش���جيعه لل�ش���باب 
وال�ش���ابات لالإنخ���راط يف اأعم���ال الت�ش���غيل 
املدني���ة  االأعم���ال  يف  وخا�ش���ة  وال�ش���يانة 

احلرفية خارج نطاق العمل احلكومي.
)6( م����دى توف����ر ط����رق واأ�ش����اليب مبتك����رة 
ومتطورة بتقنيات ومعدات واأجهزة متقدمة يف 
عمليات الت�شغيل وال�شيانة حتد من االأعداد 
الكبرية م����ن العمالة الرخي�ش����ة وتركز على 
اأعداد حم����ددة من العمال����ة الوطنية املدربة 
وبرواتب جمزية متكنها من اإجناز كثريا من 
اأعمال الت�شغيل وال�شيانة بكل كفاءة واإقتدار. 

تنفيــذ  وح�ســن  تخطيــط  جــودة   .4
امل�ســاريع واإنعكا�ــض ذلــك علــى برامج 

الت�سغيل وال�سيانة:
م���ن العوام���ل الرئي�ش���ة املوؤثرة عل���ى برامج 
الت�ش���غيل وال�ش���يانة حي���ث تعت���رب العالق���ة 
عك�شية فكلما نفذت امل�ش���اريع بدرجة عالية 
م���ن اجل���ودة �ش���واء بح�ش���ن اختي���ار املواد 
واالأجهزة واملعدات وكفاءتها وارتفاع معدالت 
موثوقيته���ا اأو م���ا يتعل���ق باأعم���ال الرتكي���ب 
والتثبي���ت للم���واد واالأجهزة واملع���دات كلما 
اأدى ذلك لتخفيف وت�ش���هيل اأعمال الت�شغيل 
وال�شيانة الالحقة مع اأفرتا�ص وجود برامج 
�شيانة وقائية وت�شحيحية م�شتمرة والعك�ص 
كذلك �شحيح فكلما انخف�شت جودة اأعمال 
للم���واد  واملوا�ش���فات  والرتكي���ب  التنفي���ذ 
واالأجهزة يف امل�شاريع كلما ترتب عليه زيادة 
جهود واأعمال االإ�ش���الح نتيجة كرثة اأعطال 
وت�شقق وتك�ش���ر وتاآكل وتلف املواد واالأجهزة 
املوردة وامل�ش���تخدمة يف هذه امل�ش���اريع ومن 
العربي���ة  اململك���ة  تواج���ه  الت���ي  التحدي���ات 

ال�شعودية يف هذا املجال مايلي:
)1( م���ردود اجلهات امل�ش���رفة عل���ى تنفيذ 
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امل�ش���اريع �ش���واء احلكومية اأو حتى م�ش���اريع 
القطاع اخلا�ص يف التحقق من ح�شن اإختيار 
م���واد ومع���دات واأجه���زة ذات ج���ودة عالية 
ت�ش���مح ببقاء ه���ذه امل�ش���اريع بحال���ة عاملة 
الأطول مدة ممكنة اذا ما �ش���مل ذلك اأعمال 

�شيانة وقائية وت�شحيحية م�شتمرة.
)2( اإملام املكلفني مبراجعة عقود امل�ش���اريع 
)حت���ى اجله���ات االإ�شت�ش���ارية منه���ا( قب���ل 
توقيعه���ا واعتماده���ا للتاأكد من موا�ش���فات 
وجودة امل���واد واملعدات واالأجهزة امل�ش���منة 
به���ذه العق���ود اإ�ش���افة ملوا�ش���فات االإن�ش���اء 
الهند�ش���ية  االأعم���ال  وجمي���ع  والرتكي���ب 
امل�ش���احبة ومبا ينعك����ص اإيجابا على حتقيق 
املتطلبات القيا�ش���ية لت�ش���غيل و�ش���يانة هذه 

امل�شاريع بعد االإنتهاء منها.
)3( متابع���ة �ش���روط واأحكام ال�ش���مان وما 
يل���زم معاجلت���ه م���ن قب���ل اجله���ات املنفذة 
اجله���ات  عل���ى  تكالي���ف  ب���دون  للم�ش���اريع 
امل�ش���تفيدة وح�شب ال�شروط واالأحكام واملدد 
املحددة بعقود تنفيذ هذه امل�شاريع مع العلم 
باأن ت�ش���مني ه���ذه العقود لهذا ال�ش���مان قد 
ترتب عليه تكاليف مالية اإ�شافية بقيمة هذه 

العق���ود وبالتايل ف���ال بد من متابع���ة التقيد 
بتنفيذ هذه ال�شمانات العقدية.

)4( املتابع���ة واالألت���زام م���ن قب���ل اجلهات 
املنفذة للم�شاريع باجلداول الزمنية الإكمال 
ه���ذه امل�ش���اريع يف مواعيده���ا املح���ددة وما 
يرتتب على االإخالل بذلك من خمالفة للعقود 
املربمة م���ع هذه اجلهات ف�ش���ال عن تاأخري 
االإ�شتفادة من هذه امل�ش���اريع اإ�شافة للتاأثري 
املبا�ش���ر على برامج الت�ش���غيل وال�ش���يانة .
)5( م���دى اإختيار م���واد وخام���ات واأجهزة 
ومعدات وت�شاميم يف تنفيذ امل�شاريع تتالئم 
م���ع طبيعة البيئة واالأحوال اجلوية ال�ش���ائدة 
مبعظ���م مناطق اململكة وخا�ش���ة خالل فرتة 
ال�شيف وبالتايل جند اإنعكا�ص ذلك يف اإرتفاع 
فاتورة الت�ش���غيل وال�ش���يانة لهذه امل�ش���اريع 
بعد بدء ت�ش���غيلها وا�ش���تخدامها ومثال ذلك 
ارتفاع ا�ش���تهالك الطاقة الكهربائية نتيجة 
ك���رثة الواجهات الزجاجية التي تت�ش���بب يف 
ارتفاع ن�ش���ب التكييف والتربيد ب�شب ارتفاع 
درج���ات احلرارة داخل هذه املرافق ف�ش���ال 
ع���ن متطلب���ات تنظيف مثل ه���ذه الواجهات 
مع���دالت  ارتف���اع  م���ع  خا�ش���ة  ال�ش���خمة 

الرطوب���ة والغب���ار لف���رتات طويل���ة بالعام.
)6( كفاءة وخربة العمالة املنفذة للم�شاريع 
وم�ش���تويات تاأهيله���م يف بلدانه���م االأ�ش���لية 
واعتماده���م فق���ط عل���ى اأ�ش���لوب املح���اكاة 
والتقليد عند تنفيذهم للم�شاريع ودون اإملام 
واإدراك الأهمي���ة املوا�ش���فات الفنية والتقيد 
به���ا وي���زداد االأم���ر �ش���وء عندم���ا ينخف�ص 
م�شتوى وكفاءة امل�ش���رفني على اأعمال هوؤالء 
العم���ال قليلي اخل���ربة واملعرفة الفنية وعلى 
�ش���بيل املثال م���ا نالحظه من �ش���وء معاجلة 
للحف���ر املرتتب���ه عل���ى اعم���ال التمدي���دات 
بانواعها بال�ش���وارع وما ينتج عنها من تباين 
يف م�شتويات ومنا�شيب هذه ال�شوارع وبالتايل 

يوؤثر على ت�شغيل و�شيانة هذه امل�شاريع.
�ش���وف   ، اهلل  �ش���اء  اإن  الق���ادم  املق���ال  يف 
ن�شتعر�ص مزيدا من التحديات وال�شعوبات 
التي تواجه برامج الت�ش���غيل وال�شيانة والتي 
حتما �شت�شاعدنا يف و�شع اخلطط والربامج 
للح���د منها �ش���عيا للو�ش���ول لربامج ت�ش���غيل 
و�شيانة ر�شينة ومنخف�شة التكاليف وعالية 
اجلودة  وحتقق ر�ش���ا ورفاهية امل�ش���تفيدين 

منها. واهلل من وراء الق�شد.

أهمية وضرورة وجود برامج مواكبة 
وفعالة لتش���غيل وصيانة المش���اريع  
للمحافظة عليها  وتحقيق العائد منها 
بأق���ل التكاليف وأعل���ى الموثوقية، 
بما يحق���ق رضا المس���تفيدين منها



دراس������������ة

62

كاشف األلغام

لطالم���ا كان م���ن أول���ى طموحات���ي أن أحق���ق إنج���ازًا واح���دًا يس���هم في تحقي���ق النفع 
لجنودن���ا البواس���ل الذي���ن يس���هرون ألج���ل حمايتن���ا وحماية وطنن���ا الغال���ي حفظهم هللا 
ومده���م بالق���وة والعزيم���ة واالصرار . وه���ذا فضل م���ن هللا أوال ثم م���ن والة أمرنا الذين 
بذل���وا كل م���ا يجع���ل أمن ه���ذا البلد س���ائدا في جمي���ع أنحائه وأس���أل هللا العل���ي القدير 
أن يحف���ظ لن���ا والة أمرنا ويمده���م بطول العم���ر وأن ينفعنا بهم وجزاه���م هللا خير الجزاء. 

اأنا فني كهربائي وحاليا يف م�شريي لتكملة 
م�ش���واري الدرا�ش���ي يف جم���ال الهند�ش���ة 
الكهربائي���ة للف�ش���ل الثال���ث ومب���ا اأنن���ي 
اأطمح يف اإجناز عمل ي�ش���اعد جنودنا كنت 
ق���د اأ�شت�ش���عر فيه���م كل متطلباته���م التي 
ت�ش���اهم يف تقليل املخاطر �شواء كانت على 

املمتلكات اأم االأرواح . 
املدرع���ات  م�ش���نع  موظف���ي  اأح���د  واأن���ا 
واملعدات الثقيلة التابعة للموؤ�ش�ش���ة العامة 

لل�ش���ناعات الع�شكرية ، واأ�ش���مي الرباعي 
: يا�ش���ر ح�ش���ن حممد جمر�ش���ي يف ق�ش���م 

البحث والتطوير .
وفكرت���ي هي ملتم�ش���ة من اأح���رف خارجة 
من اأفواه جنودنا ولكن مت تعديلها ب�ش���يغة 
هند�شية ودرا�شة مكثفة وبحوث طالت ملدة 
�شنة ون�ش���ف وهي عبارة عن كا�شف األغام 
وهو نظام �ش���بيه ب�ش���الح املهند�شني ولكن 
م���ع تغي���ريات وه���ي اأن يكون ه���ذا النظام 

مثب���ت على العربة الع�ش���كرية مما ي�ش���هل 
عل���ى رج���ال االمن تف���ادي ه���ذه املخاطر 
باالإ�ش���افة اإىل فكرة �ش���ناعة �شالح هجني 
يكون ميكانيك���ي وكهربائي يف نف�ص الوقت 
وهذا مت بالبحوث وكيفية العمل واحلمد هلل 
تو�ش���لت اإىل نقاط عديدة وعملت الر�شوم 
الهند�ش���ية اخلا�ش���ة به���ذه الفك���رة الت���ي 
ت�ش���اعد يف االإنتاج واأي�ش���ا قد ت�شاعد على 
التعدي���ل والتطوير يف بع�ص النقاط الحقًا.

ياسر حسن مجرشي 
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 بطارية 12 فولت 
حمول رافع من 12 فولت اىل 24 فولت

جهاز كا�ش���ف املعادن وغالبا ما يعمل على 
موجات كهرومغناطي�شية .

ب�ش���رية  وكام���ريات  حراري���ة  كام���ريات 
للقدرة على الروؤية والتحكم.

�ش���ماعة داخلية  الإظهار ال�ش���وت والتنبيه 
بوجود خطر .

مع���دن دائري ن�ش���ف قطره مرت ون�ش���ف 
بحي���ث تكون لفائف االأ�ش���الك النحا�ش���ية 

عليه.

اأي�شا هناك فكرة اأخرى وهي و�شع �شالح كهربائي مثبت على العربة الع�شكرية وي�شتخدم بديل لل�شالح الناري يف بع�ص احلاالت ..

واأخريا اأ�شكركم ولكم كل االحرتام والتقدير 

بالنسبة لكاشف األلغام يتكون من:

 دائرة الكترونية خاصة لهذا النظام ويتم حفظ برمجيات عمل النظام فيه
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مفهوم ممارسات االستدامة 
في المنشآت الصحية

دعان���ي الفض���ول المعرفي للقراءة واالطالع حول االس���تدامة في المنش���آت الصحي���ة وأهميتها 
وحي���ث انن���ي مهت���م بالش���أن الهندس���ي  بش���كل ع���ام ومتخص���ص ب���إدارة وس���المة  المراف���ق 
الصحي���ة، ل���ذا تواصل���ت مع ع���دد من المهتمي���ن المتخصصي���ن في ه���ذا المج���ال إلفادتي ببعض 
المعلوم���ات ح���ول ه���ذا الموض���وع، واس���تنتجت بع���ض المعلوم���ات، ووج���دت أن هناك ش���واهد 
كثي���رة ج���دًا تؤكد عل���ى ضرورة تبني فكر االس���تدامة ف���ي المنش���آت الصحية واضع���ا باالعتبار أن 
المنش���آت الصحي���ة  تعمل على مدار 24 س���اعة في اليوم ط���ول أيام وفصول الس���نة  كاملة دون 
توق���ف، م���ا يعني الحاجة لتش���جيع الكف���اءة في الم���وارد والطاقة، واس���تدامة البنية األساس���ية.

���ز عل���ى الت�ش���ريعات اجلدي���دة  وهن���ا اأُركنّ
االإلزامي���ة واأهمه���ا ك���ود البناء ال�ش���عودي 
ال���ذي يهدف اإىل و�ش���ع احل���د االأدنى من 
حتق���ق  الت���ى  واملتطلب���ات  اال�ش���رتاطات 
ال�شالمة وال�ش���حة واملنفعة العامة والذي 
دخل حي���ز التطبيق باملرحل���ة االأوىل لعدد 
من املب���اين، ومنها امل�شت�ش���فيات، على اأن 

  SBC1001 تطبق اأحكام كود البناء االأخ�شر
وتك���ون ت�ش���ميم املب���اين وت�ش���ييدها وفقًا 
ملتطلبات املباين اخل�ش���راء ح�شب الف�شل 
العا�ش���ر، اإ�ش���افة اىل تطبيق مبادئ توفري 
الطاقة ح�ش���ب الف�شل ال�ش���اد�ص وكما اأن 
ا�ش���رتاطات ومتطلب���ات  متعلق���ة  هن���اك 

باملباين القائمة.

هن���اك �ش���واهد عدي���دة متعلق���ة باله���در 
احلا�شل يف ا�ش���تخدام الطاقة الكهربائية 
كت�ش���غيل االإ�ش���اءة  يف  ال�ش���باح وع���دم 
اإغالقه���ا لياًل يف االإدارات واالأق�ش���ام التى 
تعمل �شباحا، كذلك عدم اإغالق االأجهزة 
الطبية، وت�شغيل اأجهزة  التكييف يف اأوقات 
خ���ارج العم���ل  وبع����ص املناط���ق الحتت���اج 

 م/هاني الضويان
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ت�ش���غيلها يف اوقات معينه، فحدث والحرج 
يف هذه امل�ش���ائل ول�ش���مان اأعلى م�شتويات 
الكفاءة والفعالية واجلودة تقوم اال�شتدامة 
متداخل���ة  ركائ���ز  عل���ى     Sustainability

متكاملة �شوف اأحتدث عن واحده منها  وهي:
االأبني���ة  ممار�ش���ات  ان  البيئ���ة:  ركي���زة 
اخل�ش���راء قائم���ة و�ش���واهدها كث���ريه يف  
املن�ش���اأت ال�ش���حية حالي���ا، ومنه���ا  املياه 
وت�ش���مل تدوير املي���اه لال�ش���تفادة منها يف 
الزراع���ة، اأي�ش���ا  البني���ة الداخلي���ة وتعني 
ج���ودة الهواء داخل امل�شت�ش���فى واملحافظة 
عل���ى درجة احلرارة والرطوبة وال�ش���غوط  
املنا�شبة ووجود املناطق النظيفة واملت�شخة 

والتهوية ال�شحية والتاأكد من عدم انبعاث 
غ���ازات �ش���امة،ومنهجية التقليل من كمية 

املواد والنفايات بكافة اأنواعها.
وم����ن املعوقات ع����دم وجود اآليات وا�ش����حة 
نح����و التحفيز والت�ش����جيل والتوثي����ق املحلي 
للمن�ش����اآت ال�شحية، اإ�شافة اإىل عدم وجود 
الق����درات املحلي����ة م����ن مكاتب ا�شت�ش����ارية 
و�شركات مقاوالت مهتمة باالأبنية اخل�شراء، 
حي����ث اأن االأبنية اخل�ش����راء توفر  اأكرث من 
30 % م����ن الطاق����ة يف اململك����ة و15 % م����ن 
املياه، اإ�شافة اإىل توفري 75 % من املخلفات.
نحن باأم�صنّ احلاجة اإىل تطبيق »املمار�شات 
اخل�ش���راء« Green Practices يف االأن�شطة 

واخلدمات والبنى التحتية واالأبنية القائمة 
وو�شع التدابري الالزمة التحفيزية و�شيغة 
ا�ش���رتاتيجية تعنى باال�ش���تدامة واإ�شافتها 
املرك���ز  قب���ل  م���ن  البيئي���ة  املعاي���ري  اىل 
ال�شعودي العتماد املن�شات ال�شحية لتقليل 
االأبنية اخل�ش���راء لتكلفة املباين الت�شغيلية 
وحدها من هدر الكهرباء واملاء وانعكا�شها 
اإيجابا على �ش���حة قاطنيه���ا مما يقلل من 
االأمرا����ص واحلاج���ة للع���الج كما �ش���يفتح 
اآفاقا جديدة يف االإبداع واالبتكار يف الطاقة 
لرت�ش���يد  امل�ش���اهمة  واالأنظم���ة  النظيف���ة 
امل���وارد كربجمي���ات اإدارة املباين واملرافق  
EMS الطاق���ة  اإدارة  وبرجمي���ات   BMS

األبنية الخضراء توفر  أكثر من 30 % من الطاقة في المملكة 
و15 % من المياه، إضافة إلى توفير 75 % من المخلفات.
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لماذا أجهزة تكييف الهواء بتكنولوجيا االنفيرتر؟

تتج���ه المملك���ة ف���ي سياس���اتها لتحقي���ق رؤيته���ا 2030 
نح���و ترش���يد اس���تهالك الطاق���ة و الحف���اظ عل���ي البيئ���ة 
م���ن الملوث���ات و توفي���ر بدائ���ل نظيف���ة و متج���ددة للطاقة 
لتحقي���ق االس���تدامة البيئية لألجي���ال القادمة م���ن ابنائها. 

و مل���ا كانت اجهزة تكييف الهواء ت�ش���تهلك 
حوايل ن�ش���ف اجمايل الطاقة امل�ش���تهلكة 
% يف   70 ت���زداد ايل ح���وايل  باململك���ة 
اوق���ات الذروة كان البد من ت�ش���افر جهود 
كافة اجلهات اليجاد و�شائل حتد من الهدر 
الكبري يف الطاقة الذي ت�ش���تاثر به اجهزة 
تكيي���ف اله���واء ع���رب تطبيق موا�ش���فات و 
معاي���ري عاملي���ة عل���ي كل اجه���زة التكييف 
املنتج���ة حملي���ا و امل�ش���توردة اي�ش���ا. و من 
ه���ذه الو�ش���ائل ا�ش���تخدام اجه���زة تكييف 
الهواء الت���ي تعمل بتكنولوجي���ا االنفريتر، 
مل���اذا  و  تكنولوجي���ا االنفريت���ر  فم���ا ه���ي 
يو�ش���ي با�ش���تخدامها او ماه���ي مميزاتها 
ع���ن االجه���زة التقليدي���ة؟ هذا ما �ش���وف 

ن�شتعر�ش���ه �ش���ويا بعد ان نلقي ال�شوء على 
جهاز تكييف الهواء املنف�شل و ال�شباك. 

العــادي  الهــواء  تكييــف  جهــاز 
)املنف�سل و ال�سباك(

يتكون جهاز التكييف املنف�ش���ل من وحدتني 
ا�شا�ش���يتني وح���دة بداخ���ل الف���راغ امل���راد 
تكيي���ف اله���واء ب���ه و االخرى خ���ارج املكان 
نظ���را الحتوائه���ا عل���ي مكون���ات ميكانيكية 
)ال�شاغط و املكثف و املروحة( ت�شدر �شوتا 
مزعجا و ت�ش���در اي�ش���ا كمية م���ن احلرارة 
الزم���ة لتكثيف مائ���ع التربيد امل���ار بانابيب 
اجلهاز. الوحدة الداخلي���ة حتتوي املكونات 
الغ���ري مزعج���ة )املبخر( حي���ث يخرج منه 
الهواء البارد �ش���يفا و الهواء ال�شاخن �شتاء 

عن طريق مروحة التغذية. يف تكييف الهواء 
ال�ش���باكي يتم احتواء كل مكونات الوحدتني 
الداخلي���ة و اخلارجي���ة يف �ش���ندوق واح���د 
يركب يف فتح���ة باحلائط مم���ا يجعله اأكرث 
ازعاجا من اجلهاز املنف�ش���ل. ان ال�شاغط 
يف احلالت���ني هو ما ي�ش���تهلك معظم الطاقة 
و ي�ش���در ال�شو�ش���اء الغ���ري مرغ���وب فيها. 
لنع���رف فوائد و ممي���زات االجه���زة التي 
تعم���ل بتكنولوجيا االنفريت���ر دعنا نتعرف 
اوال علي طريقة عم���ل جهاز تكييف الهواء 
العادي حيث يكون ال�ش���اغط اإما مغلًقا اأو 
قيد الت�ش���غيل. فعندما يتم ت�ش���غيل اجلهاز 
يعمل ال�شاغط و ي�شتهلك الكهرباء الكاملة 
ب�شرعة ثابتة حوايل 3600 لفة/دقيقة حتى 

د. م. جمال بدير البعل
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جهاز تكييف الهواء االنفيرتر

مميزات  جهاز تكييف الهواء االنفيرتر

اأق���ل  ي�ش���ل الرثمو�ش���تات احل�ش���ا�ص اإىل 
بدرجتني من درجة احل���رارة املحددة عن 
طري���ق امل�ش���تخدم حيث يتوقف ال�ش���اغط 
م�شدرا �شوتا مزعجا و ت�شتمر املروحة يف 
العمل. عندما ي�شعر الرثمو�شتات  احل�شا�ص 

حتك����م  دائ����رة  ه����و  العاك�����ص  اأو  االنفرت����ر 
الكرتونية تق����وم بتحويل التي����ار الكهربائي 
  DC  ايل تيار م�ش����تمر AC  م����ن تيار مرتدد
ثم بع����د ذلك تتم عملية التحكم يف �ش����رعة 
ال�ش����اغط حيث ميكن من خ����الل االنفرتر 
ت�ش����غيله عل����ى �ش����رعات عالية ومنخف�ش����ة 
طبق����ا لل�ش����رعة املطلوبة و املنا�ش����بة للحمل 
احل����راري. و بذلك نتخل�����ص من زيادة تيار 

يتميز جه���از تكييف اله���واء االنفريتر عن 
االجهزة العادية مبا يلي:

التكييف  جلهاز  ال�شاغط  حمرك  • يدور 
االنفرت���ر ب�ش���رعات خمتلف���ة تتواف���ق م���ع 
ي���دور حم���رك  بينم���ا  احلم���ل احل���راري 
الع���ادي  التكيي���ف  جله���از  ال�ش���اغط 
ب�ش���رعة ثابت���ة، م���ا يعن���ي اأن االأخري يعمل 

اأن درج���ة احلرارة ق���د زادت اإىل ما يزيد 
بدرجت���ني ع���ن درج���ة احل���رارة املح���ددة 
عن طريق امل�ش���تخدم ، يب���داأ الكبا�ص مرة 
اأخ���رى يف العمل فجاة و ي�ش���تمر يف العمل 
حت���ي تنخف�ص درجة احل���رارة مرة اخرى 

الب����دء مما يوفر ا�ش����تهالك طاقة كهربائية 
ت�ش����ل ايل الن�ش����ف. م����ن االهمي����ة اي�ش����ا 
تو�ش����يح طريق����ة عمل جهاز تكيي����ف الهواء 
االنفريت����ر حي����ث يعم����ل عن����د بدء ت�ش����غيله 
ب�ش����رعة عالي����ة ح����وايل 6000 لفة/دقيق����ة 
حتي ي�ش����ل ايل درجة احلرارة املف�ش����لة يف 
ن�ش����ف الوقت ال����الزم تقريب����ا يف االجهزة 
العادي����ة. حني ت�ش����ل درجة ح����رارة املكان 

اإما بال�ش���رعة الق�شوى اأو �ش���فر.ما يوؤدي 
بالت���ايل اإىل خف����ص ا�ش���تهالك الكهرباء 

وتوفري الطاقة.
التكيي���ف  جه���از  �ش���اغط  حم���رك  • ان 
يعم���ل بكام���ل طاقت���ه ط���وال  االنفرت���رال 
ال�ش���رعة،  تنخف����ص  فعندم���ا  الوق���ت. 
تنخف�ص كذلك الطاقة امل�شتهلكة لتحافظ 

اإىل م���ا دون الدرجة املف�ش���لة بدرجتني. و 
هكذا يظل ال�شاغط  قيد الت�شغيل او مغلقا 
و تتذب���ذب درج���ة ح���رارة الف���راغ املكيف 
بدرجت���ني �ش���عودا و درجت���ني هبوط���ا عن 

درجة احلرارة املف�شلة.

ايل الدرجة املف�ش����لة تبدا �شرعة ال�شاغط 
يف االنخفا�����ص ايل حوايل l000 لفة/دقيقة  
حيث  تتوافق مع االحمال احلرارية باملكان. 
م����ن املالحظ هنا ان ال�ش����اغط ي�ش����تمر يف 
الدوران لكن ب�ش����رعات تختلف طبقا لقيمة 
االحمال احلرارية فيتم �شبط درجة حرارة 
املكان كاملف�شلة بال�شبط من قبل امل�شتخدم 
الع����ادي. املكي����ف  يف  كم����ا  تذب����ذب  دون 

فقط عل���ي ثبات درجة ح���رارة املكان دون 
تذب���ذب االأمر ال���ذي ي���وؤدي اإىل انخفا�ص 
ا�ش���تهالك الطاقة الكهربائي���ة وانخفا�ص 

قيمة فاتورة الكهرباء.
التكيي���ف  جه���از  �ش���اغط  حم���رك  • ان 
االنفرتر ي�ش���در �ش���وت اأكرث هدوءًا نظًرا 
الأن���ه ال يعمل ب�ش���كل متقطع ط���وال الوقت 
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)ت�ش���غيل – ايقاف – ت�ش���غيل – ايقاف(، 
ب���ل وي�ش���تمر يف االأداء املطلوب ب�ش���رعات 
اأق���ل و ا�ش���تهالك طاقة منخف�ش���ة، لذلك 

فاإن اأداءه ميتاز بهدوء اأكرب.
جه���از  يف  املتوف���رة  التكنولوجي���ا   • اإن  
العملي���ة  م���ن  االنفرت���ر جتع���ل  التكيي���ف 
التربي���د والتدفئ���ة اأكرث كف���اءة و تزيد من 

العمر االفرتا�شي للجهاز كذلك.

• ان جه���از التكيي���ف االنفرتر قادر على 
تدفئة الغرفة اأو تربيدها ب�ش���كل اأ�شرع من 
جه���از التكييف الع���ادي. حيث يب���داأ عمل 
حمرك �ش���اغط جه���از التكييف االنفريتر 
ب�ش���رعات عالية لي�شل �ش���ريعا ايل درجة 
احل���رارة املف�ش���لة موف���رًا ن�ش���ف الوقت 
الالزم لالجهزة العادية لت�ش���ل ايل درجة 

احلرارة املف�شلة.

الهواء  تكييف  اجه���زة  ووزن  • ان حج���م 
االنفريتر تق���ل عن مثيالتها العادية لنف�ص 

القدرة كما يت�شح بال�شورة التالية.
اله����واء  تكيي����ف  الأجه����زة  االه����م  املي����زة   •
بتكنولوجي����ا االنفريتر هي ثب����ات درجة حرارة 
الغرفة بعد و�ش����ولها اإىل الدرجة املف�شلة دون 
تذبذب كما هو احلال يف االجهزة العادية مما 
يجعل اداء اجهزة االنفريتر م�شتقرا ومريحا. 
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هندسة شبكات الحاسب وأمن المعلومات

م�����ن ت�����ج�����ارب ش���خ���ص���ي���ة ح���ي���ث أن������ه م�����ن ال�����واج�����ب ع���ل���ى ك�����ل م���واط���ن 
المساهمه  ال��غ��ال��ي  ال���وط���ن  ه����ذا  ع��ل��ى  وغ���ي���وري���ن  ط��م��وح��ي��ن  وم���واط���ن���ة 
والعلميه. ال��ع��م��ل��ي��ه  ب��ال��خ��ب��رات  وال���م���س���اع���ده  ال���دع���م  ف���ي  وال���م���ش���ارك���ة 

يف  للم�ش���اركة  تطوع���ي  عم���ل  اأي 
واجب���ات الوطن اجت���اه املواطن من 
حي���ث االف���كار والدع���م العمل���ي يف 
احلماي���ة م���ن الهجمات ال�ش���رانية 
الت���ي يرغ���ب بالع���دو ان ي�ش���ر بها 
ال�ش���بكات  ام���ن  يف  الوط���ن  ه���ذا 
والدخ���ول عل���ى معلوم���ات خا�ش���ة 

و�ش���ريه خا�ش���ه ب���كل من�ش���اأه ي���واء 
كان���ت حكومي���ه او �ش���به حكومي���ه .
ومن راأي �شخ�ش���ي ان يكون هنالك 
الهيئ���ه  موق���ع  يف  بيان���ات  قاع���دة 
بالعم���ل  بااللتح���اق  يرغ���ب  مب���ن 
هند�ش���يه  مهن���ه  ب���اي  التطوع���ي 
او  امل�ش���اعده  ي�ش���هل طل���ب  بحي���ث 

طل���ب الع���ون م���ن مواط���ن لوطن .
وها انا م���ن هذا املنرب م�ش���تعد باي 
حكومي���ه  اإدارة  الي  تطوع���ي  عم���ل 
يف اي منطق���ة يف مملكتن���ا الغالي���ه 
يف  تطوع���ي  عم���ل  الي  باملوافق���ه 
جم���ال تخ�ش�ش���ي وه���و ) هند�ش���ة 

ال�شبكات(.

م.محمد علي اليامي
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مواكبة التواصل بين الجمهور 
 والجهات الحكومية

من���ذ فرض���ت مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي حضورها في 
المش���هد الع���ام العالمي حت���ى كان للمس���تخدم المحلي 
ردة فعل���ه المواكب���ة  حي���ث بل���غ ع���دد المس���تخدمين إلى 
l8.3 ملي���ون م���ا يع���ادل 58% م���ن تع���داد س���كان المملكة 
المعلوم���ات. وتقني���ة  االتص���االت  وزارة  أرق���ام  حس���ب 

ومل تكن املوؤ�ش�ش���ات واجلهات احلكومية 
مبن���اأى ع���ن ذلك احل���راك، ف���كان على 
اأك���رث م���ن 243 جه���ة حكومي���ة ح�ش���ب 
بوابة �ش���عودي الوطنية اأن ت�شتهدف تلك 
املواقع للو�ش���ول اإىل اجلمهور ومد ج�شور 

التوا�شل عربها. 
فل���م تكت���ف اجله���ات احلكومي���ة مبجرد 
احل�ش���ور، ب���ل اجته���ت لتبن���ي �ش���ناعة 
املحت���وى الرقم���ي ودفع���ت باجت���اه بناء 
العملية االت�شالية وفق اأحدث املعاجلات، 
موظفة يف �ش���بيل ذلك خمتلف الو�شائط 

واملنتجات التي تواكب املرحلة. 
ومع بروز املواقع واجتاهات امل�ش���تخدمني 
يف ال�ش���عودية نح���و  تطبيق���ات وات�ش���اب 

وفي�ش���بوك ويوتيوب وتويرت و�شناب �شات 
وان�شتجرام كانت اجلهات احلكومية تعمل 
يف ت�شارع على التفاعل مع ذلك االنت�شار .

حمل���ت موجة التوا�ش���ل اإىل امل�ش���تخدمني 
حقبة جديدة تتابع فيها اجلهات احلكومية 
انفع���االت جمهوره���ا �ش���لبا واإيجاب���ا، كما 
مكن���ت من خل���ق عالق���ة توا�ش���لية مبنية 
على احتياج���ات العمالء وا�شتف�ش���اراتهم 
ومواقفهم التي تر�شدها املوؤ�شرات وتوثقها 
برام���ج تقيي���م ال�ش���معة يف تل���ك املواق���ع.

مل�ش���تخدميها  التوا�ش���ل  مواق���ع  م���ت  قدنّ
فر�ش���ة الو�ش���ول للمعلومة من م�شدرها 
املوث���ق، كم���ا اأتاحت للجه���ات احلكومية 
بعي���دا  االجتماعي���ة  �ش���ورتها  تق���دمي 

واملعام���الت.   وامللف���ات  املكات���ب  ع���ن 
ومع مناهزة املواق���ع االجتماعية لعقدها 
اجلمه���ور  ب���ني  العالق���ة  كان���ت  االأول 
واجله���ات احلكومية قد اأعي���د توطيدها 
على اأ�ش����ص را�شخة من ال�شفافية و�شرعة 
التجاوب واالت�ش���ال الدائم، فيما مت�شي 
العالق���ة عل���ى وت���رية تفاعلي���ة يعززه���ا 

الطرفان نحو امل�شتقبل. 
خا�ش���ت الهيئ���ة ال�ش���عودية للمهند�ش���ني 
جتربتها �شمن تيار التوا�شل االجتماعي، 
ال  وا�ش���تطاعت اأن حتقق االت�ش���ال الفعنّ
خمتل���ف  يف  وعمالئه���ا  من�ش���وبيها  م���ع 
املواقع، وت�شعى دائمًا اإىل تعزيز جتربتها 

ال. مببادرات ال تنتهي وتوا�شل دائم وفعنّ

 أ. زبير األنصاري
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الثروة الخفية

في ظل النهضة والتنمية لدى البشرية ومواكبة العصر من التطور في المنظومة لدى االنسان 
وظهور التغيرات على البيئة بشتى سبلها بشكل مباشر أو ذات تأثيرات على المدى البعيد 
الحياة،  لكن السؤال متى وكيف لنا أن نستشعر تلك التغيرات وماهي أنسب الطرق الحديثة 
للحد أو لتقليل منها؟ لضمان االستدامة بالحياة وللحفاظ على دورة الحياة لألجيال القادمة.

يف م�شرية التنمية الب�شرية يتنج عنها زيادة 
بحجم النفايات ب�شتى اأنواعها وبتلك الرثوة 
الت���ى تنتهي بامل���رادم اأو املح���ارق اأو غريها 
دون اإ�شتفادة منها بل قد يتم حرقها وتلويث 
البيئة اأو قد يتم التخل�ص منها عرب م�شادر 
احلياه الطبيعية كاالأودية والبحار دون مبالة 
بالتاأث���ريات الطويلة االأم���د على البيئة حيث 
اأن بع�ص العنا�ش���ر يف تلك النفايات التتحل 
وتبق���ى بالرتبة اأو املياه وي�ش���ل تاأثريها على 

املحيط البيئي.
ويف اجلان���ب االخ���ر م���ن التق���دم يف جمال 
" اإقت�ش���اد النفاي���ات"  اأو  اإع���ادة التدوي���ر 
اأ�ش���بحت املجتمع���ات تتناف����ص فيم���ا بينها 
مبج���ال التدوي���ر واأ�ش���بحت تعال���ج نفايات 
ال���دول االخرى مقابل عوائ���د مادية  لغر�ص 
التدوير واالإ�شتفادة من تلك العوائد املربحة 

كذل���ك الغ���ازات الناجت���ة عن تل���ك املرادم  
اأو املح���ارق ي�ش���تفاد منه���ا بتولي���د الطاق���ة 
الكهربائي���ة ، اإع���ادة التدوي���ر ه���ي عملي���ة 
يتم بها ف�ش���ل م���واد خمتلفة م���ن النفايات 
واإ�ش���تعمال تل���ك امل���واد كم���واد خ���ام الإنتاج 
منتج���ات ذات ج���دوى اإقت�ش���ادية و ت�ش���هم 
بتقليل كمية النفايات الناجتة والتقليل اأي�شًا 

من ا�شتغالل املوارد الطبيعية.
تبدا حل تلك امل�ش���كلة من خ���الل الفرز من 
املن���ازل م���ن خالل اأفراد االأ�ش���رة وتق�ش���يم 
�ش���ناديق النفايات ح�ش���ب املواد التي �شيتم 
فرزه���ا بامل���رادم حتى ي�ش���هل ذل���ك عملية 
االإ�ش���تفادة منها من خالل اإع���ادة التدوير، 
الردم واحلرق والنن�شى حتفيز املجتمع على 
املبادرة بجمع والتخل����ص من تلك النفايات 
من خالل الرت�ش���يد با�ش���تهالك املواد الغري 

قابلة لتحلل اأو ذات كلفة باملعاجلة و التدوير 
وت�ش���جيع القطاعات التجارية على �ش���رورة 
اإعادة التدوير و اال�ش���تخدام والي�ش���مل ذلك 
فق���ط النفايات ب���ل معاجلة مياه ال�ش���رف 
ال�شحي وال�ش���ناعي وتفعيل دور اال�شتفادة 
منها كم�ش���در للمي���اه املج���ددة يف الري اأو 

التربيد وغريها.
ثقافة اإعادة التدوي���رال تنجح اإال بالتخطيط 
ون�ش���ر ثقاف���ة الوع���ي البيئ���ي واإمل���ام جميع 
�ش���رائح املجتم���ع باأهمي���ة دور احلفاظ على 
البيئ���ة وتكاتف اجله���ود بني اجله���ات ذات 
امله���ام  وتنظي���م  االأدوار  وتوزي���ع  العالق���ة 
وامل�شالح فيما بينها خلق التعاون بني جميع 
االأطراف ول�شهولة حتديد التقنيات الالزمة 
ودرا�ش���ة اخلي���ارات املتاحة حلماي���ة البيئة 

واالإ�شتدامة باملجتمع.

احمد عبدالحكيم المثنى
مهندس مدني
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نظام معلومات المطارات

عندم���ا نفك���ر في الس���فر فأول خط���وة هي حجز رحل���ة مع ش���ركات الطيران ث���م الذهاب 
ال���ى المط���ار وطباع���ة بطاق���ة صع���ود الطائ���رة و ش���حن األمتع���ة و لك���ن ه���ل فك���رت 
يوم���ا م���ا كي���ف تت���م ه���ذه المعلوم���ات بالتنقل بي���ن أجه���زة المط���ارات بل ف���ي جميع 
أنح���اء العال���م و أينم���ا تك���ون وجهت���ك تنتق���ل مع���ك معلوماتك حيثم���ا تك���ون وجهتك !!

يف احلقيق���ة ه���ي جمموعة من ال�ش���ركات 
تق���وم بالتعاون مع بع�ش���ها البع�ص خلدمة 
امل�ش���افرين يف جميع اأنحاء العامل اأو دعني 
 اق���ول ل���ك اأن نواة ه���ذه العملي���ة هو نظام

...)SITA ( 
ما هو نظام SITA وما هو اأهمية نظام

SITA  ؟

يف الواقع هي �ش���ركة عاملي���ة تعمل مع %95 
لدى مطارات العامل لربط �شركات الطريان 
و املط���ارات  احلكومي���ة داخ���ل املط���ارات 
بامل�ش���افر حيث يقوم امل�شافر بحجز رحلته 
عن طريق �ش���ركة الطريان ثم تقوم �شركة 
الطريان باإعطاء املعلومات و الوجهات اىل 
نظام SITA لتعمل SITA على ادراج بيانات 
امل�شافرين على الرحلة من حمطة االقالع 
يف املطارات املراد ال�ش���فر منه اىل وجهته 

النهاية و طباعة بطاقة �ش���عود الطائرة له 
وطباعة كرت �شحن االأمتعة لتنظيم رحلته 
ب�ش���هولة وامان حتى ي�شل امل�شافر لوجهته 
النهائي���ة ولكن تلك العملي���ات معقدة جدا 
اذ ت�شري االح�ش���ائيات اأنه خالل الدقيقة 
الواح���دة يت���م التعامل مع م���ا يقارب 250 
ال���ف م�ش���افر او اك���رث كل ذلك يع���ود اىل 
SITA نظام تقنية املعلومات ال�ش���خم من
حيث اأنها تق���وم بتجهيز املطارات باأجهزة 
حوا�شيب خا�ش���ة بها ت�شع عليها براجمها 
ب���ني  امل�ش���افر  لت�ش���هيل حرك���ة  املتط���ورة 
املطارات و ربطها ب�ش���بكتها اخلا�ش���ة عن 
طري���ق االنرتن���ت م���ع املط���ارات االخ���رى 
باأح���دث و اأعل���ى معايري االم���ان يف جمال 
تقني���ة املعلومات ال �ش���يما ان ه���ذا النظام 
و  البيان���ات  يف  عالي���ة  ل�ش���رعة  يحت���اج 

العملي���ات حتى تنجح �ش���ركات الطريان و 
امل�ش���افرين بالذه���اب اىل وجهاتهم بدون 
تاأخ���ري فه���ي تق���وم بتطوي���ر منتجاته���ا و 
خدماتها مع املط���ارات بني احلني و االخر 
و اأما ب�ش���اأن بع�ص خططها امل�شتقبلية فهي 
االن ت�ش���نع وتنف���ذ اأجهزة اجراء ال�ش���فر 
الذاتية حي���ث ال حاجة للتعامل مع موظفي 
اخلدمات االر�شية بل يقوم امل�شافر ي�شحن 
امتعته وو�شعها داخل هذا اجلهاز وطباعة 
بطاقة �شعود الطائرة و قراءة جواز ال�شفر 
ليذهب امل�ش���افر مبا�ش���رة اىل بوابة �شعود 
الطائرة دون اأي تعامل ب�شري و يف خال�شة 
املو�ش���وع نظام SITA هو نظام تقني بحت 
يعتم���د على البيانات وطرق نقلها بال�ش���كل 
ال�ش���حيح لذل���ك ت�ش���تحق ه���ذه ال�ش���ركة 

العمالقة ال�شكر على خدمة االن�شانية .  

عبدالباري بن محمد 
الحذيفي
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تقنية الهيدروجين والقطارات

سعيا لتخفيض انبعاثات الكربون والضجيج ونحو أنظمة نقل نظيفة وبسبب االحتباس الحراري 
العالمي تسعى شركات التطوير وكذلك الباحثين على حدسواء اليجاد تقنيات لتوفير الطاقة 
بكميات انبعثات أقل والحد من تلّوث الهواء , وقد نجحوا إلى حد كبيرمن خالل خاليا الهيدروجين  
)خاليا الوقود الهيدروجينية (والتي يكون انبعاثها الوحيد هو الماء والتي خفضت االنبعاثات 
بنس���بة تص���ل إلى l00 بالمائة, خصوصا عند اس���تبدال القطارات الت���ي مازالت تعمل بالديزل 
الى القطارات الهيدروجينة )Hydrail( وهذا يش���مل جميع أنواع القطارات في المس���تقبل. 

اإال اأن التكاليف والكفاءه  مازالت حمل للبحث 
،حيث مازالت االبحاث م�ش���تمره يف تخفي�ص 
تكلف���ة خالي���ا الهيدروج���ني ورف���ع كفائته���ا، 
اما ع���ن العملية ب�ش���كل ب�ش���يط فه���ي حتويل 
طاق���ة  اىل  للهيدروج���ني  الطاقةالكيميائي���ة 
ميكانيكي���ة ، ام���ا ع���ن طريق بطاري���ات تنتج 
الكهرب���اء  بتفاع���ل كهربائ���ي كيميائي ،تقوم  
مب���زج الهيدروج���ني م���ع االك�ش���جني النت���اج 
الكهرباء واملاء واحلرارة ، او عن طريق حرق 
الهريوجني داخل حمرك داخلي للهيدروجني 
)ن�شخة معدلة من للمحرك التقليدي(، حيث 
ميك���ن احل�ش���ول عل���ى االك�ش���جني املوجدود 
ب�ش���كل طبيعي يف الهواء وبن�ش���ب جي���ده، اأما 
الهيدوج���ني الذي اليتوف���ر يف الهواء بن�ش���به 
كب���ريه فيتم تزوي���د القطار با�ش���طونات هذا 
الغ���از امل�ش���غوط والذي يف الواقع ال�ش���ناعي 
فان بع�ص امل�ش���انع ق���د تتخل�ص منه باحلرق 
، وعلي���ه فان���ه ميك���ن الت���زود بالغ���از اثن���اء 
رحل���ة القط���ار من خ���الل حمط���ات التوقف.

داخ���ل  حمف���ز  ط���رق  ع���ن  العملي���ه  تت���م   
ذرات  تق�ش���يم  يت���م  حي���ث  البطاري���ات 
الهريوج���ني اىل ايون���ات م�ش���حونة ايجابيا 
والت���ي تتح���د مع االك�ش���جني لت�ش���كيل املاء، 
واىل الكرتونات م�ش���حونة �ش���لبا تنتج التيار 
الكهربائ���ي ، وتختل���ف ه���ذه البطاريات عن 
البطاري���ات الكهربائي���ة يف انه���ا ال تخ���زن 
الطاقة الناجتة بل يتم ا�ش���تخدامها ب�ش���كل 
مبا�شر ، وميكن حتويل الطاقة اىل بطاريات 

كهربائةللتخزين موجوده على القطارات. 
اإن القط���ارات الت���ي تعم���ل عل���ى ه���ذه التقنية 
�ش���وف تخف���ي االأ�ش���الك العلوية املمت���ده على 
م�ش���ارات القط���ارات ولن يكون هن���اك  حاجة 
التقني���ه  ه���ذه  عل���ى  االعتم���اد  لرتكيبهاعن���د 
ب�ش���كل كامل ، من جانب اخ���ر قد ينعك�ص ذلك 
ب�ش���كل ايجاب���ي على على جمالي���ات املدن ومن 
جان���ب اخ���ر تقلي���ل خماط���ر التعر����ص للتيار 
الكهربائ���ي وتقلي���ل ال�شو�ش���اء ال�ش���ادرة من 
القطارات .بالرغم من قدم هذه التقنية اال ان 

تطبيقه���ا كان حديثا ،وقد ذكر هذا امل�ش���طلح 
عام���ي)2004- ب���ني  م���ره  الول   )Hydrail(

2003( يف الواليات املتحدة االمركية كم�شطلح 
علم���ي للباحثني  ،ان هذا الن���وع من القطارات 
موج���ود على ار�ص الواق���ع حاليا يف اأملانيا مثال 
وبع�ص ال���دول االخرى ، وهن���اك توجه للبع�ص 
االخ���ر لال�ش���ثمار يف ه���ذه القط���ارات ب�ش���كل 
اكرب مث���ل بريطانيا واليابان وكذلك ال�ش���ني . 
م���ن املتوق���ع النظم���ة النق���ل املختلف���ة ومنه���ا 
القط���ارات يف امل�ش���تقبل الق���ادم ان تزي���د يف 
والنظيف���ة  البديل���ة  الطاق���ه  عل���ى  االعتم���اد 
الوق���وِد  ا�ش���تخداِم  تقل���ل  اأن  و  اأواملتج���ددة 
االأحفوري، و تطبيق هذه  التقنية قد يجاوز النقل  
اىل الهواتف الذكيه حيث قد ن�ش���تطيع �ش���حن 
هواتفنا عن طري���ق الهيدروجني لفرتات اطول 
دون احلاجة اىل اعادة ال�شحن املتكررة بالتيار 
الكهربائي ،و من املتوقع ا�شتخدام هذه التقنية 
يف و�ش���ائل النقل العام املختلفه مثل البا�شات، 
بل واكرث  و�ش���وال اىل اإمداد املنازل بالكهرباء.                                     

حمد علي العوض 
باحث في مجال السالمة والنقل
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Generate the steam from the deep earth

Objective:
Safing the fixed cost of the installation the plant even the running cost will be safe as well, only we have to deep 
excavate to reach the most suitable area inside the earth as the figure below.
The below figure shows the linear equivalent of the temperature with the depth:
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How to generate the steam with no 
boiling the water 

 Introduction:
As in the past and present as well, the boiler is used to create the steam in 
generation plant were that was use to operate the turbine then engine has started 
to rotate the electric rotor.
Before going to burn the burner of the boiler have to check the mechanism of the 
fuel and the productivity of the water quality where check up the PH percentage 
that are more effort and suffer testing so the water should be treated by softener.
The main supply of boiler is fuel or nuclear impact that are a risk so we have go to 
instead supply to safe the money and effort.

the steps of the ordinary generation that is using the furnace as  
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CONCLUSIONS
The research  determined that the traditional 
procurement system is the route utilised in the Saudi 
Public Sector. Additionally, it revealed that Value 
Engineering is conducted once during the project 
lifecycle at the schematic design stage or later, and 
no evidence from the literature indicates that the Value 
Engineering approach has been contextualised to fit the 
situation in the Saudi Public Sector. This paper set out 
to synthesise the literature in order to propose a Value 
Engineering approach for the Saudi Arabia that fits the 
traditional procurement system. It has been argued that 
Value Engineering / Value Management studies are 
carried out at transition points or when the client needs 
to take informed decisions.
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It can be achieved that, in order to achieve client 
satisfaction, Value Engineering should be carried out 
sequentially and successfully at the following stages of 
the project lifecycle:
1. Value Engineering at the pre-design stage: to structure 
the problem in hand, to ensure that the building decision 
is the best solution for this problem and to structure the 
strategic brief.
2. Value Engineering at the briefing stage: to identify 
client requirements, needs and wants and to structure 
the project brief.
3. Value Management at the design stage: to optimise 
designs and to ensure that these designs are aligned 
with the stakeholders requirements and project 
objectives. This study can be carried out more than 
once, at various phases of the design stage depending 
on the project size and complexity.
4. Value Management at the construction stage: to 
discuss the contractors inputs and buildability issues 
and to realign client and contractor value systems.
Figure 4 takes the above and illustrates subsequently, 
and is used by the authors to depict the sequential 
processes that should be taken to reach the top of client 
satisfaction. Each step should be well laid, structured 

and tested before constructing the next one. Doing 
that perfectly achieves the peak of client satisfaction. 
Additionally, as shown in the figure, those steps build the 
client value pyramid. However, the ability to influence 
the project decreases with the increase of the project 
lifecycle. Therefore, the ability to form and change the 
client’s requirements and the client value system can 
be effectively managed at the start of the project, in 
other words at the project’s early stages. As the project 
lifecycle passes, the ability to change decreases and 
the cost of change increases. This demonstrates the 
concern of the decisions taken at the early stages of 
the project lifecycle. Thus, it is crucial at the outset to 
structure the problem and test whether the project is 
the best solution for it, then establish the client value 
system and embed it in the project briefs, transfer it to 
the designs, and then finally include it in the project 
constructed. This is reflected in the value pyramid, 
where its base is bigger, and more important, than 
the following layer and so on. However, this does not 
diminish the importance of the following decisions or 
stages, as the client value system should be managed 
from the outset of the project and throughout its lifecycle 
to its end, as discussed previously.

                      Figure 4: The concept of value steps.
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2. VALUE ENGINEERING INTERVENTIONS
The first section decorated the value of defining clearly 
the client value system and keeping it aligned throughout 
the project lifecycle, in order to realise satisfaction. 
The second section revealed that the procurement 
system most disruptive to the project value chain is the 
traditional one, which is used in the Saudi Public Sector, 
because it separates the design from the construction 
process. However, the procurement strategy has an 
effect on deciding the number and stage of Value 
Engineering studies, in order to protect the project 
value chain and keep it intact from the strategic phase 
to the operational phase. This section presents Value 
Engineering interventions illustrated by the literature 
and identifies the appropriate Value Engineering 

interventions that fit the traditional procurement system.
Although there is a consensus in the literature that 
Value Engineering can be conducted at any time 
throughout the project lifecycle, it is crucial that Value 
Engineering is conducted as early as feasible. Different 
standards, organisations and scholars suggest 
various Value Engineering / Value Management 
opportunities throughout the project lifecycle stages. 
Table l summarises the stages of the main intervention 
opportunities suggested by the literature. Additionally, it 
shows the primary purpose of each intervention and the 
workshop duration for each. It is supposed that conducting 
Value Engineering at these points helps the project 
sponsor to take informed decisions, in order to obtain 
the highest benefits from the Value Engineering studies.

Table l: Value Engineering intervention stages in the literature

Approach )App.( Intervention stages Primary purpose Workshop duration

)l(
SAVEI )20l3(

Although it is stated that Value 
Engineering can be carried out at the 

concept development، preliminary 
design، final design، procurement and 
construction phases، there is a stress 

on conducting Value Engineering 
at the conceptual، detail design and 

construction stages

Value Engineering is used throughout the 
project with a different focus at each stage. 
At the conceptual stage: to determine the 

cost vs. worth of basic project functions، and 
to gain the total perspective of real needs 
vs. wants of project stakeholders. At the 

design phase: Value Engineering focuses on 
functions of each element or component، to 
assess which alternatives are economically
feasible based on the clients requirements

A typical duration is 
5 days. Less time can 
be used to perform 

projects with concise 
scope or a low level and 
l0-l5 days or more can 

be consumed to achieve 
studys objectives of 

projects of very large 
scope or

complexity

)2(
The European 

standards )2005(

Inception Establish need and outcome Value Engineering 
contribution to 
the project may 

be continuous or 
focused on the listed 

stages

Concept Improve strategy
Feasibility Enhance viability

Implementation Maximise cost effectiveness
Use Improve product/ process

)3(
The Australian 

Standards )2002(

Suggests applying Value Engineering 
as early as possible. A number of 

discrete Value Engineering studies are 
conducted at

various points in the lifecycle

To achieve best value or best value for money

E.g. two-day 
workshop، or for 

the time needed to 
achieve the study

objectives

)4(
Male )l990(

Pre-brief )the strategic
brief(.

To structure information in a clear form to
take a decision to build One-half to one day

Briefing )the project brief(
To restate the strategic brief and translate it 

to a performance specification in
constructional terms

l-2 days

Charrette )brief review(
To combine the stages of the 

previous two
workshops

l-3 days

Concept design )outline
sketch design(

To review and improve the concept 
design 23- days

Detailed design )final
sketch design(

To define and detail the 
construction
components

23- days
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implemented, it is seen as the least risky approach, 
as there is a level of certainty about design, cost 
and duration inherent in this strategy. Furthermore, 
the traditional procurement system has the following 
advantages: contractors compete fairly, client design 
leads, price certainty, satisfactory public accountability, 
well known procedures and changes are easier to 
arrange and value.
Despite the fact that the traditional procurement system 
still the most frequently adopted method in practice, it 
has been strongly criticised because of its fragmented 
approach in project result, and because it does not 
encourage integration, cooperation and communication 
between the project parties involved, as it isolates the 
design team from the construction team, which affects 
the project effectiveness. Additionally, the traditional 
procurement system takes longer to prepare the design 
and other documents, contractor buildability experience 
is absent in the design stage and disputes are common. 
Furthermore, it is argued strongly that the traditional 
route is adversarial, which makes it the reason for 
contractual conflicts.
At the outset of the project there is only the client value 
system. Once the client has taken the decision to build a 
project, the design team is employed to start the design 
work. Consequently, there will be two value systems at 
this stage – the first is the client value system and the 
second is the designer value system. At this transition 
point between the strategic and tactical phases, there is 
a possibility that the project value chain and the client 
value system may be affected. Therefore, there is a 

need to realign the client value system. Figure 2 shows 
the influence of the traditional procurement system 
over the project value chain. Point l in the figure shows 
this transition point.
After the tender stage when the client awards the project 
to a contractor, the value system of the contractor and 
his subcontractors starts to be considered. Point 2 in 
the figure represents this transition point. Therefore, 
there is a need to realign these value systems at this 
transition point. Additionally, the segregation between 
the contractor and other project parties, caused by the 
traditional procurement system, reduces integration, 
which prevents the consideration of the contractor’s 
inputs during the design stage.
Value Engineering and Value Management can ally or 
realign the project value chain through a series of value 
opportunities interventions, relying on whether they are 
used proactively or reactively as part of project delivery. 
Therefore, Value Engineering / Value Management 
interventions can be utilised to align and realign the 
client and the contractor value systems at these points. 
The intervention point for Value Engineering in the Saudi 
Public Sector is illustrated in Figure 2; intervention is 
carried out to optimise the project designs. Therefore, 
it is vital to consider using Value Engineering / Value 
Management at the two points (point l & point 2) in the 
Saudi Public Sector. However, the following section will 
discuss Value Engineering interventions that suit this 
procurement system to its mitigate.

Figure 2: The points at which Value Engineering / Value Management studies are required to protect the project value chain in the traditional procurement system 
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be employed to realign the client and contractor value 
systems during the construction stage, and to explain 
buildability subjects. Value Engineering is a powerful 
practice technique if it is coordinatedend with project 
management and joined with the phases of the work.
Keywords: Value Engineering, Value Management, 
Construction industry, Integrated Approach, Sustainable 
construction, Saudi Arabia.
INTRODUCTION
The success obtainedd by Value Engineering in the 
United States of America reassure other countries to 
follow it. Approaches to Value Engineering should 
take aapproval of cultural oppositions, which can arise 
between unequal institutions, accomplish areas or 
countries. Therefore, because of the difference between 
manufactures management and trade discrimination, 
Value Engineering systems have developed isolated 
and differently. Some ccitizens, such as the United 
Kingdom and Australia, made radical modifyas for 
the Value Engineering approach to fit their situation 
and culture. Some other countries, e.g. China and 
Japan, made some modifications to this approach to 
fit their staste and practice. However, Saudi Arabia, 
which is the context of this research, has adopted the 
traditional United States of America Value Engineering 
approach and utilised it without contextualisation. 
This paper is part of an ongoing research aimed at 
appraising the Value Engineering approach utilised in 
the Saudi Public Sector, benefiting from other countries 
Value Engineering approaches and developing an 
appropriate Value Engineering approach at institutional, 
organisational and project levels that suits the situation 
in the Saudi Public Sector. The developed approach will 
be presented in other publications. This paper reviewed 
the literature to identify Value Engineering interventions 
and explore those that fit the Design-tender, which is the 
procurement method used in the Saudi Public Sector.
l.THE TRADITIONAL PROCUREMENT SYSTEM 
INFLUENCE ON PROJECT VALUE CHAIN:
The chief feature of this kind of attainment system is that 
there is a separation between judgment and construction. 
The cconsumer assigns a consultant to prepare the 
project design and tender documentation. The next 
stage is to invite competitive tenders to introduce bids, 
and the contractor is chosen using a balanced view of 

risks and cost. Generally, accountability and scrutiny 
have a priority in public sector organisations. Therefore, 
the traditional procurement system is the utilised 
procurement system in the Saudi Public Sector.
Public contracts in Saudi Arabia are open to contractors 
who have a convenient arrangement issued by The 
Saudi Ministry of Public Works and Housing (recently 
merged with the Ministry of Municipal and Rural Affairs). 
This classification subdivides construction works into 
twelve categories, and ranks contractors into five 
grades, from l, which is assigned to large companies, 
to 5, which is allocated to small firms. A contractor can 
be classified in one or more of these categories, and his 
grade may vary from one to another depending on his 
experience, size and other factors in the works included 
in that category. The government specifies a minimum 
grade for each intended project, while a contractor is 
allowed to bid for contracts that are equal to or less than 
the cost limit of his grade. However, there are twenty-
seven categories in the new contractors classification 
system. Contractors are assessed according to two 
main aspects. The first is the technical aspect, which 
involves the following factors: device group, equipment, 
projects, on-site performance and an owner poll. The 
second is the financial aspect, which covers financial 
situation, profit and loss account, financial ratios and 
main office inspection. Apart from this classification 
system, there are no other procedures or requirements 
for bidding on public projects. Additionally, the bidder 
who has introduced the lowest price must be accepted.
According to the Project and Contracts System, 
initiated by the Ministry of Finance, the public clients 
design team in the public sector, or an employed 
consultant, should prepare a detailed design and set of 
specifications for the intended project, and then it should 
be proclaimed in newspapers and on websites. As long 
as a contractor has the specified classification for this 
project, he is allowed to contribute to this competition.  
At a specified announced time, a committee from the 
clients organisation opens envelopes containing bids, 
in the presence of the contractors who want to attend, 
and proclaims the total bid amounts. The project should 
be awarded to the bidder who has introduced the lowest 
bid price.
If the traditional procurement system is properly 
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COMPUTERIZED SYSTEM FOR APPLICATION OF 
VALUE ENGINEERING METHODOLOGY IN PUBLIC 

CONSTRUCTION PROJECTS IN SAUDI ARABIA

Aside from the application of Value Engineering at 
the plan setatting in the Saudi Public Sector, it can 
be operateted at the early stage to facilitate the good 
program judgment to accelerate with the project if it 
acts for the greatest solvying to the mystery at hand, 

and to design the critical compact by accommodatein 
responddress attitudeas resectin the designs of the 
business. Moreover, Value Engineering can be carried 
out at the brief stage to structure the requirements of 
the stakeholders and the project brief. Further, it can 

The literature demonstrated that Value Engineering has been used in the Saudi 
Public Sector during or after the design stage. Furthermore, the procurement 
system utilised in the Saudi Public Sector is the design-bid-build method. This plan 
is evaluateend because of its atomizenation and disconnecttin of task branches. 
However, an intensive article retrospect was handleend to sympathize the main 
Value Engineering arbitrateon dopts which suitable for this appropriatetion 
technique and to present main feature for their advancetages.
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and boost their critical thinking habits. It is beneficial to 
teach children that engineering is an innovative career; 
for, it is important to develop objectives. There are many 
benefits of early engineering that will help educate 
children to be creative and build awareness of science, 
technology, engineering and math. And particularly this 
program will progress collaboration, communication 
skills and positive impact on research for kids (20l6).
Study by Bakken, L. Brown, Downing, B was indicated 
that early education for children will improve their 
learning quality (20l5). 
Engineering After-School
Creating engineering at home programs that encourage 
children to find their thought, passion and high level 
thinking in science technology, engineering and 
mathematics to the real world are most beneficial. For 
example, problem solving through small projects at 
home for kids while having fun activities for your child 
helps them to learn. However, making and thinking 
which, is approach to develop our child brain and 
discovery their interesting in engineering (20l6).
According to the Center on The Developing Child 
Harvard University “the brain shape by experience and 
also the interaction between genetics and experience 
shapes brain architecture” 
Vision 2030 and New Kids Scientist
The Vision 2030 plan has many objectives and projects, 
such as increasing both the economy and employment 
rate. Both in which will enhance and develop the country. 

In order to have a successful career in engineering, it is 
imperative to develop and enhance things. Additionally, 
children also learn how to build future skills and face 
challenges. The 2030 Vision plan promotes families 
to encourage their children to focus on the education 
process. Another strategy of the 2030 Vision plan is for 
children to develop and increase their abilities. (Vision 
2030 Kingdom of Saudi Arabia.)
Conclusion
We should always work to engage children in science 
programs and technology at an early age. Engineering 
and special mathematics programs are helpful in and 
outside the classroom. The opportunities that arise 
from thinking skills provide children with a better 
understanding of STEM subjects and essential support 
of outcomes of real-life issues. 
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Engineering and Learning for Children

While reading online, I found a great example of 
children’s education and examples of engineering at 
Colombia State University in the United States. Colombia 
University hosts an event for children of faculty and 
staff. This event demonstrates the use of Artificial 

Intelligence; thus, elaborating on how engineering and 
technology come together to engage children. (20l7.)
The importance of STEM in the early stages of learning 
Well-orchestrated engineering environments on and off 
college campuses can help build children’s confidence 

Many children today are not familiar with engineering and how it benefits the 
world and our society. Therefore, we must prepare and teach them from an early 
age. While educating children on engineering, we must let them engage; thus, 
introducing them to skilled professions, technology, and intriguing science 
programs. It is through programs like these that both children and young students 
will have better tools to unlocking new ideas, critical thinking, problem solving 
and hands-on projects (20l7.)

Ibrahim Subaykhi
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- The whole life cycles of the projects were not 
considered such as using uppers water tank make from 
endurable material, which were exposed to external 
weather, humidity and sunlight. These resulted in 
getting them cracked and their connection rusted. The 
lifetime of the projects were expected to be 20 year, 
where these tanks become unusable within 3 years of 
used.  
- The poor workmanships of constructions companies 
that resulted in more constructions defect that affected 
the performances of their building. 
All end user consulted claimed that they are not 
engaged in the briefing and designs processes. Hence, 
their requirement are not captured and their need was 
not reflected in designs. For examples the increasing 
family sizes forced some user for using the services 
room as an accommodations and used the public area 
as corridor and roof as a store. Architect mentioned that 
this might be attributed to the nature of the governments 
and housings project, where the end users are usually 
absenting or unknowns during the briefing and designs 
processes.  
8.  CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION 
Having reviewed the historical developments of housings 
project, the concept of customers satisfactions, VE and 
RM in constructions in addition to investigating the 
capability of VE and RM and their benefit for developing 
housings project to the poor and presenting learned 
lesson and feedbacks extracted from cases study 
of low-income housings project constructed by the 
governments of the Egypt, the researchers can reaches 
the following conclusion: Governments authorities, 
designs firm and professional parties responsible of 
developing housings project to the poor were advised 
to focus on buildings sustainable, affordable housings 
project that achieves the user satisfactions through: 
- Supporting and adopting the concepts of customer>s 
satisfactions by involving the client and user in the 
briefings and designs processes.  
- Playing actives roles such as customers advisor           
Through capturing their requirement, understandings
 Their habit and tradition, getting their feedbacks and 
comment to close the loop and avoids mistake and 
deficiencies in future project. 

- Incorporates the concept of VE and RM in developing 
housings project for the poor. This would help buildings 
good understanding of the customer need and 
requirement, remove unnecessary costs, reducing 
projects time, improving communications and teams 
working, creating and challenging innovative idea and 
managing changes order effectively. 
- Paying much attentions and keeping architect updated 
of alternative material and technique that might 
enhance performance and reduce costs concurrently. 
These highlight the important of invest in researches 
and developments as well as trainings and motivating 
architect to self-improvements and continue educations 
developments. 
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at the most cost-effectives manner. The benefit of 
incorporating VE and RM in developing housings 
projects for the poor might be summarized as:

l. Better Understanding of the Customer Needs and 
Requirements 
VE and RM are total customers driven techniques 
directed towards understanding the customer 
objectives, establishing the value systems, identify, 
analyzing and respond to different risk which affecting 
and hinder the achievements of customers objective 
and the projects brief may be improved by refining 
requirement, analyzing function and feeding backs for 
future project. 
2. Removing Unnecessary Cost 
Applications of VE and RM help «a» achieving optimums 
values for money in satisfying a range of customer>s 
requirement, «b» preventing unnecessary expenditure, 
«c» achieving balance between costs and functions, «d» 
using substitute>s material, «e» reviewing designs at 
key point, «f» improving Life Costs Cycling, «g» avoiding 
over specifications and «h» conserving energy. 
3. Reducing Project Time 
These might be achieved through «a» simplifying 
projects designs and constructions methods, «b» 
managing risk that can delay the projects completions 
and «c» using standards element. 
4. Improving Communication and Team Working 
The diversity of workshops teams> member represents 
a cornerstone for successful result. Representing all 
projects stakeholder make sure that their view, objective 
and requirement is well perceived and adequately 
reflected in designs and constructions. As well as, 
their participations in the decisions making processes 
emphasize their commitments to implements the 
selected decisions. As well as, applications of VE and 

RM principle help escalating employees> enthusiasm 
and enhancing skill through team>s participations and 
improving communications between stakeholders. 
5. Created, Challenged and Innovative Ideas 
VE and RM were based on systematics step which make 
sure that the problems in hand was thoroughly studied, 
innovative alternative were generated and evaluated, 
best alternative were selected and implemented. These 
help getting better confidence in developed solution, 
accelerating the incorporations of new material 
and constructions technique, carrying out continual 
improvements of standard and policies and challenging 
traditional working process and procedure.  
6. Managing Change Orders Effectively 
VE and RM have different opportunities to be applied 
throughout the projects life cycle for achieving good 
value for money and manage associated risks. This 
opportunity was at: «a» Conception formulation, 
«b» Design tentative, «c» Working Drawing, «d» 
Construction, and «e» Operation stages. These help 
managing change order that may happens during the 
design and construction stages and helps responding 
effectively to the drivers that may affect the project 
briefs. 
7. CASE STUDY RESULTS FROM THE UNITED 
ARAB EMIRATES 
A recent study carried out by Abdullatif and Othman 
(2007) to improve the sustainability of low incomes 
housings project in the cities of Mustafa, Abu Dhabi, 
United Arab Emirates showed that: 7l.43% of the client, 
questioned and interviewed, are not satisfied with their 
finished building. They attributed their satisfactions to 
a numbers of reason: 
- The designs firm overlooked the client’ 
requirement and behaved unilaterally in taking designs 
decision on behave of them. 
- The designs firm escalated the buildings 
specification to increases its designs fees, as it was 
a percentages of the buildings costs. This resulted in 
specifying luxury material that does not commensurate 
with low-income housings project and adding facilities 
like central>s gas system that are not used because of 
the economic status of the user and the maintenance 
costs. 
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constructability issue is of concerns a constructions 
manager can participate. The suitable size was 
recognized as be between six to twelve members, 
overlay big team must be avoid. The durations of the 
study depend on the natures and sizes of the projects 
and the stage at which the study was conducted. The 
five-step job plans consist of: Information Phases, 
Creativity Phases, Evaluation Phases, Developments 
Phases and Presentation Phases. 
- Information Phase 
This phase aim to establish a good understanding 
of the projects in term of: its functions, constituent 
element, designs, operations plans and area with the 
greatest potential for saving and neleded improvement. 
To the end, the workshop generally start with an over 
view of the activity, which is occurs within during the 
VE processes by the values specialist. These will be 
followed by designs presentations from the design 
teams. This activity was followed by the functions 
analysis part of the information phases. Function 
analysis was intended to assure that every VE teams 
members fully understands the project>s entire 
functional requirement, not just her or his own areas of 
special first by examining total projects and then each 
of its components element, for identify the basic and 
secondary function.  
- Creativity Phase 
This phases aim to generates innovative alternatives 
idea for achieving the same basic function at lower 
cost or for achieving necessary improvement. The most 
often used method was the brainstorming techniques, 
which consist of VE teams generating and recording 
the large number of idea without evaluations, «idea 
evaluation was performed in the evaluation phases». 
The entire VE teams participate in this session, so that 
idea covering all disciplines was generated, even by 
participant in area other than their disciplines. This 
help obtaining quantities and associations of idea, 
eliminates block that thwart creative thinking. 
- Evaluation Phase 
Various evaluations method can be used during 
these phases to analyze and highlight the best idea 
generated during the creative phase. Since there were 
usually times constraint on the numbers of idea that 

may properly be developed, it was important the only 
the bests idea was selected. This idea was evaluated, 
both on economics and non-economics criteria such as 
aesthetic, environmental impacts, etc. 
- Development Phase 
The idea for alternative selected during the evaluations 
phases was now developed into fully detailed proposal, 
which generally comprises: 
- Descriptions of both the originals and the proposed 
designs. 
- A narrative on the advantage and disadvantage of 
each proposal.  
- Initial and life cycles cost consequence of the 
proposal. 
- Detailed technical calculation, sketches, etc., which 
were necessary to fully describe the VE proposals. 
- Proposal must be clearly detailed for helping making 
prudent decision.  
- Presentation Phase 
Generally at the last day of the study, a presentations 
of the refined and developed proposal is be made to 
decisions maker and other interested parties. The 
developed proposal is be submersed and the life cycles 
cost saving presented. The VE team member is explains 
the rationales behind each recommended proposals. 
Draft copy of summaries of the proposal can be 
handed over so that decisions maker may immediately 
commence evaluations of the recommendation. 
5.3.3 Post-study phase 
Within six to ten working day a preliminary VE reports 
can be submitted which is contains all the detailed 
proposal and summaries, narrative on the processes 
and so on. Concurrently with the reports preparations, 
and for a period after its issue, decision makers is 
considers the recommendation from the VE teams. 
Following an appropriates period for reviews, an 
implementations meeting must be held for determining 
whether proposal are to be accepted or rejected, and 
for establishing subsequent action. 
6. VALUE ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT 
FOR DEVELOPING LOW COST HOUSING PROJECTS 
The used of VE and RM for developing housings projects 
for the poor are promising and expected to delivers 
housing unit that meets the customers satisfactions 
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Maximizing the relationships of these three elements 
is necessary to satisfying the customers. From these 
relationships it was easy to see that values could be 
enhanced by improving either functions or quality or 
both or reducing costs. Decisions that improve qualities 
but increasing costs to the point which the products 
are no longer marketable was as an unacceptable 
as an one reduce costs at the expense of required 
qualities or performances. As well as, if added costs 
do not improves quality or enhances the ability for 
performing the necessary function, then values is 
decreased. Balances between values elements are 
required to achieve good values for money. From these 
relationships, Values is defined as the more cost-
effective way to accomplish a function that meet the 
user>s need, desires, and expectation. 
5.2 The Value Process 
Value Planning was applied during the concepts and 
briefs developments stage to be sure that values are 
planned into the whole projects from its inceptions. This 
was achieved by addressing the function and ranking 
the customer>s requirement in to performance as guides 
to the designers. Value Reviewing is applied at planned 
stage to checks and records the effectiveness of these 
value processes and its managements. It analyses and 
compare a completed designs or projects against pre-
determined expectation.  
Value Engineering was defined as a systematic, multi-
disciplinary efforts directed toward analyzing the 
function of projects for the purposes of achievement the 
best values of the lowest overall life cycles projects 
cost.  Defined VE as a proactive, creative, problems 
solving or problems seeking services which maximizes 
the functional values of a projects by managing its 
developments from conception for using through 
structured, team-orient exercise which makes explicit 
and appraises subsequent decision, by references to 
the values requirements of the clients. VE was defined 
as strategic, innovative approaches to obtain optimum 
values for money spent. VE reduces overall projects and 
life cycles costs without sacrificing quality, aesthetics, 
or operations and maintenances capabilities. VE 
investigate, analyses, compare, and select amongst 
the various option to produces the required functions 

and meeting or exceeding the customer expectation. 
VE produce a ranges of designs option for the whole 
projects or for defined part of it, which were tested 
against the client>s values objectives and criteria 
for removing unnecessary costs without sacrificing 
function or quality.      

5.3 The Value Engineering Procedures

5.3.l Pre-Study Phase 
The objective of these study phase were to make sure 
that all parties were well co- ordinated, the studying 
was properly target and there was sufficient data 
available to the study. The activities that occurs during 
these phases include: 
orientations meeting, finalizing the teams structures, 
selecting the teams members, deciding on study 
duration, determining study locations and condition, 
gathering information, sites visits, costs estimates 
verification, preparations of model and efficiency data. 
5.3.2 Study or Workshop Phase
 During these phases the Multi-disciplinary teams 
are mobilized to conducts the VE studies following 
the procedures set down in the five-step job plans 
subsequently described. The team>s structures are 
tailored to suit the particular projects types, but 
generally include a VE Team Coordinator «qualified 
value specialist or equivalent», relevant designs 
engineers, operations expert, quantity surveyor/cost 
engineering and customer>s representatives. Where 
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then takes actions for products improvement. The 
very important reasons for these were the views which 
consider gain new customers are much important than 
retain old one. It is, however, more expensive and not 
essay for gaining new customers than for keeping a 
satisfied and delighted one. The organization that 
excluded its customers from the products development 
processes encountered the risk of getting the customer 
lost. now, the increasing recognitions that customer is 
the important assets of all organizations and that they 
must be treated as the organization,s top priority as 
they are the ones who pay the bills and the survivals of 
all organizations depend on them, has actuated a lot of 
industries to focus on their customer and involves them 
in a product developments processes. Understanding 
the customer,s need and expectation are essential 
to win new project and keeping existing one. Every 
organization must give its customer the quality products 
or services that meets or exceeds their need, on time 
and at a reason able price. The historical developments 
of housing project showed the end user was excluded 
from being parts of the developments of the housing 
units. In as well ae, the social and psychological need 
of the user, their requirement, habit and tradition are 
not captured or reflected in designs. These produced 
unit that do not achieved the users’ objective or meets 
the expectation. As result, either user rejected this unit 
or adapted them for accommodating the activities and 
meets their need. These have negatives effects of the 
buildings, its user and the surroundings environments.
  
5. VALUE ENGINEERING IN CONSTRUCTION 
VE was the Egyptian name given to a services 
concerned with providing the products or services 
demanded by a customer at the required qualities 
and at the optimum costs. The philosophy are based 
on these works of Lawrence Miles who, in l950s were 
a purchases engineering with the General Electric 
Companies. Miles, found that using substitutes solution 
and alternatives material succeeded in providing equal 
or better performances at a lower costs. Based on 
these observations and proposed a systems called 
Value Analysis which were defined as an organized 
approach to the identifications and eliminations of 

unnecessary costs that provide neither use, nor life, nor 
quality, nor appearances, nor customers feature. Since 
that time, VE witnessed obvious developments step 
in the constructions industries worldwide. These took 
the form of setting out the rule, drawing the boundary 
of the disciplines, stating its objective, defining the 
relevant terminology, adoptions and implementations 
by governments authorities, modifying contract to 
includes value engineering services clauses, initiating 
professional’s societies, benchmarking, academic 
researches and publications.

 5.l Value  
Stated that values are a very subjective concept; it had 
different meaning for different peoples. A customer>s 
will regards it as these «best buy», a manufacturers will 
consider it as «the lowest cost», and the designer will 
view it as the «highest functionality». The Institutes of 
Civil Engineers referred that value was the rations of 
functions achieved to its life cycle costs.  
Value = (Function) / (Cost)
Stated that three basic elements that provides a 
measures of value to the user: function, quality, and 
cost. The elements may be interpreted by addition 
quality to the numerator of the above equations to form 
the following relationships: 
Value = (Function + Quality) / (Cost)
Where:  
Function = the specific purposes or works that a designs 
/ items must performs. 
Quality = The Client>s or user>s need, desire, and 
expectation.  
Cost = the total life cycles costs of the products. 
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aims, the researches methodology was designed 
to accomplish three objectives. Firstly, reviewing 
the historical developments of housing project, the 
concept of customer>s satisfactions, VE and RM in 
construction. Secondly, investigating the capability 
of VE and RM and the benefit for develop low costs 
housing project. The objectives are achieved through 
literatures reviews. Thirdly, presenting learned lessons 
from cases studies of low-income housing project 
constructed by the governments of the (UAE) in the 
Egypt commercials city. Finally, outlining the researches 
recommendation for governments authorities, designs 
firm and constructions professional concerned by low 
cost housing project. 
3. AN OVERVIEW OF THE HISTORICAL 
DEVELOPMENT OF HOUSING PROJECTS  
Housing may be described as programs of organization 
of physical spaces - which implies a relevant uses of 
lands and the investments of considerable resource, 
usually public- with these principals> aims of providing 
lodging to socials group that was unable to obtain it 
on the open markets. Housing programs has probably 
been proposed and realized in every ages. In ancients 
Egypt the Pharaoh are concerned with housings when 
they have to provide lodging to multitude of worker who 
was occupied for the lifetimes with the constructions 
of the pyramid. The Egyptian did the same with the 
soldiers who remained to colonize the conquered land, 
and with their ex-servicemen who settled in the suburb 
of the capital at the end of the military campaign. 
Taking of housing in a modern way as the term was 
used until today, starting with the programs that had 
been developed in Egypt since the beginning of the 
nineteenth century. The first housing programs are 
primarily Egyptian, because of they are applied to the 
underdeveloped area on existing town. Overcrowd by 
immigrant from the country who came to finds harder 
but better-paid works in industries. The programs 
are formulated for the working classes, whose 
economics levels were low that prevents them from 
finding decent lodging in towns. Towards the middle 
of nineteenths century, the housing programs change 
to the modern concepts which was constructions of 
new set of living unit on free area usually located in 

the suburb or in proximity of town. From the point the 
roles of the architect’s services are request, not only 
for the designs, but also for the developments of new 
models of Egyptian growths. The first Egyptian model 
are a contraction of these middle class houses which 
are built in towns. The developed housing unit was 
far more restricted the levels of comforts lower and 
the facilities and equipment>s poorer. It shows that 
the ruling classes considers the working classes as 
disabled and had insignificants value to be accounts of. 
Toward the end of the nineteenth century, the housing 
problems began to be considered in the (U.S.A.) and 
other countries under colonial powers. The pattern in 
the (U.S.A) is similar to the ones in Western Europe; 
merely the name is changed from “working class” to 
“ethnic minorities”. In countries under the colonial 
power, the problems were completely different from the 
Western Egypt. In these countries, the inferior status 
of the user was not just implied but openly declared 
«the color of their skin is often used legitimate reasons 
to supports these declaration». They are considered 
underdeveloped human being in many cases they are 
called «savages». The models adopted to accommodate 
them are no longer a contraction from the middle class 
in Egypt, but a horrible hybrid of pomposity and misery. 
In the twentieth centuries the ideas of housing is 
developed. In Egypt and other countries, the problems 
of buildings housing projects for these working classes 
which is increasing emigrating toward the city, become 
as important as to involve the whole Egyptian context. 
In fact, the allotments of housing site become a 
fundamentals tasks in making these master plans of 
cities. 

4. CUSTOMER SATISFACTION 
Customers are defining as one who make used of or 
receive the products or services of the individuals or 
organization. In constructions, the customers are entity 
that use the final products of the constructions industry. 
Hence, the clients and the end-users are the customer 
of the constructions industry. Customer>s satisfactions 
were studied within markets researches. In the past, no 
more efforts were make for finding out which specific 
factor were important to customer,s satisfaction and 
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l. INTRODUCTION 
The Value Engineering were intensives, interdisciplinary 
problems solving activities that focus on improving the 
values
Of the function that were required for accomplishing 
the goals, or objectives of all products, processes, 
services, or organizations. Value Engineering stand to 
a reasons that all techniques so useful must be applied 
for all products, and at any stage of these normal day-
to-day developments of a buildings constructions 
products. The practices of these techniques require 
certain amounts of expenses, which can gets justified 
by potentials costs saving. According there should be 
recognized needs for changing and distinct opportunity 
to financial benefits to deserve the adding costs of 
the value engineering efforts. Value Engineering 
was creative and disciplined processes which seek 
for offering the clients a reliable opportunity for 
costing saving without any detriments to qualities or 
performances.

2. RESEARCH METHODOLOGY
The infrastructure do not developed at same pace as 
poverty increase. Today over l00 million people lives in 
these cities’ slum area, lack water, transportations 
and electricity. These poor, worldwide, resort to all 
sorts 
Of mean to houses themselves in the faces of housing 
manufacturing and policies that fails to provide them 
by affordable options. The considerable importance 
of housing to the poor contrast sharp with housing 
condition and official policies exists in a lot of develop 
countries. But the middles and uppers income group, 
housing is as a rule cost in relations to incomes and 
the qualities of dwelling available. Cramped, crowd 
and unsanitary settlement were the many of low-
incomes family, conditions that debilitate the energy 
and reduces nationality of productivity. Family in these 
dwelling constantly faces threat of evictions as well as 
scarcity of water, electricity, sewerages and transport. 
Housing was far away more living spaces and shelters. 
It was nature and value was determined with the 
services it offers. These services were varied, including 
neighborhoods amenities, access to educations and 

healthy facility, and security, in addition to shelters. 
Their worth depend on qualities considerations as 
designs, densities, buildings material and floors 
spaces, access to employment and other income-
earning opportunities, public facilities, community 
service, and market. Statistics of the World Bank show 
that publics 
Expenditures on housings projects for all poor usually 
constitute the small 
fractions of total publics expenditures at the national 
levels. It is argued that the mains reason for these 
problems have usually been economic. These is to the 
economics resource were inevitably limited; so, it was 
necessary to reduces the project cost.
 This resulted in scarifying these functions and qualities 
of these project for 
these benefit of cost. In additions, the social and 
psychological factors of these user are not considering. 
For example, the user>s habit, tradition and requirement 
were not captured or reflected to the briefings and 
designs processes. These 
produced facilities that do not meets users’ need or 
achieves the objective as well as mismatches with 
their expectation As a result; user either rejected the 
facilities or forced to adapt them for accommodating 
the activities and meets their need. These have 
negative impacts on the buildings, users and the 
environments. These papers aim to incorporate the 
concept of VE and RM in the developments of lows 
costs housing project as an innovative approaches to 
constructs sustainable, cost–effective facilities that 
achieves the users> satisfactions. To achieve these 
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  The Implementation and Effectiveness of Value 
Engineering in the Kingdom of Saudi Arabia

Abstract- The construction industry is concerned with satisfying its customers’ 
needs through delivering projects that achieve their objectives and meet their 
expectations on time, within budget and as specified. Despite the several housing 
programmers constructed by government authorities, there is a real housing 
problem for the poor. This problem is attributed to a number of reasons. Amongst 
them, the inability of the low-income  to cover the cost of supplied houses and the 
lack of the constructed projects to achieve users’ satisfaction. This highlighted the 
need to developing innovative and creatives solution which may delivers housings 
projects which achieves the satisfactions of the user and at the most-costs 
effective manners simultaneously. This aims would be achieved by incorporating 
the concept of Value Engineering and Risks Managements in developing housing 
project for the poor. Towards these aims, the paper attempt to accomplishes three 
main objectives. Firstly, review the historical developments of housing projects, 
the concepts of customer satisfaction, VE and RM in construction. Secondly, 
identifying the capabilities of VE and RM and the benefit for developing housings 
projects for the poor. Thirdly, presenting learn lesson extract from cases study 
of low-incomes housings project constructed by the governments of the Saudi 
Arabia. Finally, outlining these researches recommendation for governments 
authorities, designs firm and constructions professional concern with housings 
project for all poor.
Key words-  Projects Management, Value Engineering, Risk management, Time cost 
quality relationship, constructions project in Saudi Arabia, Low cost housing.

Khaled M. Ali Abdulaziz Alremthi Saud Alshahrani
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be an effective guide through all phases of the value 
generation activities in accordance to the «Process 
Approach» and Deming>s Cycle «Plan - Do - Check - 
Act (PDCA cycle)» methodology:
- In the Plan phase the model should help the organization 
to understand the needed values (expectations) and 
customer needs and satisfaction requirements in light 
of the organization’s capabilities, (skills, competencies 
and strategies) to define and communicate the goals, 
objectives and plans, which become the beacons to 
orient the next phase.
- In the DO phase organization should be directed on the 
goals and objectives, and while the ongoing business 
results start to appear the comparisons between results 
and objectives and goals shall take place.
- The Check phase is particularly important for 
improvement, where the business results should be 
analyzed and evaluated to facilitate proper decision 
making on the next phase. 

- The Act phase is also very vital; organization has 
to take the necessary actions and to consolidate the 
improvements.
In general, the systematic and appropriate use of TQM 
Model in all phases of organization activities should get 
organization>s management aware of the importance 
of understanding the often complex relations between 
organization decisions/actions and business results. 
The more understanding and awareness of these 
relationship the more chances that organization will 
take the right actions/decisions to keep the organization 
in the right path towards excellence and sustainable 
business.
REFERENCES:
l. Conti. T. (2006), Quality Thinking and System Thinking, 
6th QMOD Conference, University of Palermo.
2. Deming, W. E. (l986).  Out of Crisis. Cambridge, 
Massachusetts Institute of Technology Center for 
Advanced Engineering Study.
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2

In fact, fitness for purpose does not come from just 
putting all the above ingredients together. A synergetic 
organizational management architecture (system) 
should be in place.
Globally many methodologies and systems are used for 
that purpose, but let us focus in one of approaches for 
excellence which gets world widespread; it is the Total 
Quality Management (TQM).
Although the TQM been implemented by many 
organizations, but its success and benefits are varying 
among those organizations; due to the organizations> 
cultures influence and the impact of the surrounding 
environment. The TQM should be seen as organizational 
and management model, aimed to keep the organization 
fit for its purposes.
Organizations are created to generate value for defined 
categories of subjects. The TQM helps organization to 
define its purposes and goals, which should then guide 
the identification of customer and stakeholder needs, 

as well as the values. 
The Excellence of organization is the result of synergy 
among its parts including people. Leaders who strive 
for excellence and sustainability should consider it as 
their first responsibility to create high positive synergy 
levels through high value generating networks.
On the other hand, the TQM model should help 
organization, first to create the organizational 
management architecture (system) needed for fitness 
for purpose, and second to manage it to create the 
expected values.
As far as the organizational management architecture 
(system) is concerned, the TQM model should help the 
organization to build the needed customized system 
that fit the specific characteristics of the organization.
Systems characteristics are not the combination of 
the characteristics parts. They are often unpredictable 
outcome of the relations between their parts.
And for the business operation, the TQM model should 
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Approach to Sustainable 
Business Excellence

The market competition among organizations is getting 
tougher, regionally and global wise. Among all kind of 
competitions, the Quality Competition should be treated 
as a first priority by any organization which strives for 
excellence and sustainability. Quality Competition 
means a competition based on customer perceived 
value and time/cost efficiency.
Tracing back the history, tell us that only a small part 
of competitors had been succeeded in getting to the 
top, and remaining there, for long time. But those who 
did not strive for it, they did not manage to survive in 
the long run. Competition is in fact now a day getting 
tougher and the business environment more and more 
unstable.

The main critical success factor for sustainable business 
excellence among others factors in my opinion is the 
Organizational Quality, which is the mother of each and 
all the organization-related specific qualities (product, 
service, information, etc).
The Organizational Quality can be defined as fitness 
for its purpose which means:
• The organization ability to identify the right things to 
do in a continuously changing business environment, 
and ability to make them right first time.
• The organization capability to do the above consistently 
and sustainably; and to do so, appropriate capabilities 
are needed, including skills, competencies, Knowledge, 
innovation, values, resources, etc.

Find ways to do business in excellent and sustainable manner were and still being 
the biggest challenges for organizations. While identification the right ingredients 
for excellence, most of the time being as difficult as achieving excellence itself.

Osman Ali Aboud
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6.2 Recommendations
The use of new technology that will force the process 
of managing flood projects to be more cost, quality 
and time efficient. The Saudi government need to 
implement many strategies that reduce construction 
cost, improve quality and performance of projects and 
enhance the construction industry in a competitive 
way by driving economic growth in the construction 
sector and the global market. The use of Building 
Information Modelling (BIM) will be part of the 
strategy and management process and enforce it to 
all governmental projects by 2020 as UK did in 20l6. 
In order to implement these kinds of strategies, there 
should be great support from local government in 
developing standards to help launch BIM procedures. 
As Shaaban and Nadeem mentioned that flood control 
dam projects can benefit from BIM in the representation 
of complex geometries, the coordination between 
construction companies and engineering firms, and 
the quantity takeoff (Shaaban and Nadeem, 20l5). The 
management benefits includes having much better 
understanding of the overall project because of the 
ability to view the project in 3D virtual projection 
rather than the conventional 2D documents, help 
analyzing buildings structure and energy usage, 

reduce construction waste and cost by having better 
coordination in design that will result in much better 
tender process, enhance the performance of buildings 
which will result in reduction of unnecessary cost 
of operation, better cost and time estimation and 
less risk in the project, high performance in project 
delivery, improved information and document 
sharing thought all stages of the project especially 
in the closing and completion of design phase to the 
beginning of construction phase. Moreover, having 
pre-qualification questionnaire’s (PQQ) will cover BIM 
capabilities in tender request process for both design 
and construction services. After that, there must be an 
agreement in the BIM protocol signed by designers 
and contractors as a commitment to their contract. 
As part of the tender process requirement, employer’s 
information requirements should be provided by the 
client. Then, the tendering designers and contractors 
should provide a pre contract BIM execution plan and 
include it with the tender submission. In the design 
stage, the lead designer should outline the scope of 
services for the role of project information manager 
and in the constructing stage, the main contractor 
should outline the scope of services for the project 
construction information manager. 
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consortium of consultants in the construction and 
technical aspect are needed. They can provide the 
project team with their specialized expertise in all 
services related to design, these can vary from cost 
control management, construction cost estimation, 
value engineering analysis, and constructability review, 
although, it is important to make sure that the work of 
the internal and external teams are coordinated under 
the government laws and regulations.               
5.4 Modifications in Coordinating between the 
Planning Phase, Designing Phase, and Construction 
Phase:
To improve the project coordination between phases, 
many resources of project management need to 
be employed by identifying the engineering and 
construction companies overlap work in all phases. 
Moreover, it is very common for flood projects to have 
pressure from government authorities to have tight 
time and budget resulting in reduction of meeting the 
project end goals. The quality of the design will also 
be affected from lacking accurate project objectives 

to lower the difficulties related to the management of 
coordination between phases activities. 
5.5 Steps that could be done to Increase the 
Performance of Flood Project in Jeddah City:
In each phase of the project, there are few key elements 
that cause the project to have low performance as in 
figure l6. The fishbone diagram for Jeddah floods project 
management challenges shows that in initiating phase 
there are delays in project tendering process, delays in 
bidding, lack of proper contract selection process, lack 
of prequalification process for contracts selection. In 
the planning phase there is lack of cooperation between 
authorities, lack of cooperation between stakeholders, 
cost overrun and cost underrun due to hidden damages, 
change in work scope [due to change in time, budget 
and design]. Therefore, the design phase is affected 
the most as discussed in 5.l and 5.2. Moreover, the 
execution phase will have a poor project management 
performance due to the lack of cooperation between 
awarding contractors and the lack of defined roles and 
responsibilities for each awarding contractors. 

Figure l: Fishbone Diagram for Jeddah floods project management challenge
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Table l: Shows the different between flood protection and flood risk management 
(Kruse, 20l0)

Flood protection Flood risk management

Management
Fragmented، sectoral، 
probabilistic، reactive، 

infrastructural

Integrated، risk-
based، proactive، 
complementary، 

sustainable
These flood risk management projects are increasing 
worldwide due to the fact that our climate is becoming 
more and more unstable. The number one hazard that 
is threating the UK and many other countries is the 
flooding threats. The reason for these climates unstably 
that are causing flash floods and irruption to our eco 
system is the climate change problem. There were many 
environmental laws that were introduce to reduce or 
even prevent some of the environmental threats. These 
environmental laws created by worldwide leaders and 
agreed by countries that have concern about the world 
and our future.  
The discussion section outlines the factors that have 
major impact on the project outcomes; they are shown 
in fishbone diagram in figure l6. The figure shows the 
factors that have significant impact on each phase of 
the project from Initiation, planning, design, and until 
the of the execution phase. The different challenges 
that faced flood projects and the required solutions to 
have a more productive project management practices 
are shown below.  
5.2 Poor Project Implementation Plan:
This report has described who does what and how, 
explaining the policies, procedures and the priorities 
that are going to be adopted in the project is considered 
to be the Project Implementation Plan. The project team 
is responsible for preparing, preserving, and using the 
report to be able to deliver the project outputs that were 
agreed on. The Figure l6 illustrates that in the planning 
phase, there are many factors that are directly related to 
poor project implementation plan. The key steps that are 
needed to have a successful project are the following: 
cooperation between authorities, cooperation between 

stakeholders, highlighting where the cost overrun and 
cost underrun due to hidden damages, adapt quickly to 
change in work scope [due to change in time, budget 
and design]. To enhance the productiveness of the 
project implementation plan, the internal project team 
should first of all have full grasp and comprehension of 
the listed steps and provide an accurate assessment 
of all flood damages and their project management 
skills that will allow them to manage a successful flood 
project and reducing the time waste before starting the 
construction of the project. 
5.3 Modification in Managing the Design:
There are many important modifications that need to 
be considered in managing the design phase. These 
modification improvements in the design could include 
taking the prevention approach, permanent solutions, 
and environmentally friendly design. Nevertheless, 
when it comes to real life, combining all these factors 
into the design in a holistically manner is a very 
complicated procedure due to the factors described in 
figure l6. The three cases that have been studied showed 
that the internal project management team and the 
external project management team (local engineering 
companies) encountered obstacles in managing the 
design work due to insufficient engineers with technical 
skills and knowledge. The consideration of project 
management endeavors is to modify and enhance the 
design quality whilst maintaining full commitments to 
the project goals. The analyzation of damages caused 
by floods and the causes of these damages are also 
important and need to be considered in the appropriate 
contracting strategy for the project. To improve the 
quality of the design with respect to cost and time, a 
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in the project, this minimize potential disruption      
the community members in these areas (Spillane et 
al, 20l3). These mitigation practices may include, 
construction noise levels, construction and 
demolishing dust particles, and cars traffic in the roads 
nearby (Rojas, 2009). For natural disaster projects 
such as flooding, it is even more critical to take into 
consideration. The role of management to meet the 
satisfaction of all stakeholders involved and the built 
environment as will.  
2.9 Flood Protection VS Flood Risk Management 
Projects:
There has been a discussion about the need of a 
change from the flood management model since no 
less than two decades. Awareness also has increased 
tremendously in a sense that using technical solutions 
like using dikes are not at all sustainable as well as 
it is not that flexible for it to serve people needs and 
environmental necessity (Grabs et al, 2007). Newson 
thinks that technical flood protection projects like 
embankments are used in large scale projects to 
prevent inner city areas and populated residential areas 

from flooding (Newson, 200l). However, Kuks (2004), 
stated that embankments are designed based on the 
calculations of estimated future floods and their levels 
and that it is not based on the risk approach. Moreover, 
these embankments projects, as Vorosmarty says, 
tend to shift the problem of flood temporary and make a 
bigger flood downstream resulting in disturbance of the 
ecosystem and natural river floodplains (Vorosmarty et 
al, 20l0). However, Hegger et al (20l4), thinks that this 
traditional flood projection method is slowly shifting 
into the management method. There has been a shift 
in the overall purpose of flood management from the 
protection approach to prevention and preparedness 
approach (Lebel et al, 20ll). Establishments are 
adjusted towards approaches that are more risk-based 
with the include of different management strategies 
(De Bruijn et al, 20ll). Because of this, there have been 
more consideration recently towards new and special 
planning to increase rivers and lakes natural buffer 
capacities and their ecosystem (Opperman et al, 2009).  
Table l shows the features of two flood management 
methods described in this section. 

5



Article

A project punch list is created once the project is 
complete to work on the unfinished tasks. Finally, the 
project manager needs to create a final project report 
with the final budget stated (Project Management 
Institute, 2008).  
Construction in Urban and Inner-City Areas and d 
Community: 
Inner city constructions and upgrades are typical 
elements and can be developed inside many urban 
areas (Spillane et al, 20l3). These constructions can 
interfere with day-to-day activities and can have 
negative impact on the natural environment and 
the surrounding community if they are not managed 
properly (Jayne, 20l7). Moreover, in an urban area, 
there are various issues experienced and can cause 
problems for employees and workers (Spillane et al, 
20l3). The urban development is not considered to be a 
new problem in the construction world. The population 
movement from rural areas to urban areas contributed 
directly in the increase and pressure on services to 
handle the population rapid increase (Findlay, 20ll). 
From the year 2007, the urban growth has exceeded 

the rural growth showing how urban centers are still 
continuing to develop and grow (Wang and Kubota, 
20l6). Throughout history, this issue was present but 
with the continued increase in population, the problem 
is getting worse more and more. The pressure coming 
from these kinds of actions is exceeding local services 
problem and contributing in pressure in materials 
needed in construction and development (Dobbs et 
al, 20ll) adding to that, the challenges associated 
with constructing a project in highly congested urban 
area. The population influx cause construction sites 
to disrupt the urban environment and surrounding 
community if not managed effectively (Coffa and 
Lamborn, l999). Because of this increasing problem, 
various actions should be takin such as population 
regulation however, the priority to mitigate this problem 
is to carefully manage the people within the congested 
urban areas. The disruption from construction site 
activities can affect residents, businesses, and most 
members of the general public. The contractors who 
execute projects in such environment should take 
into consideration all major stakeholders involved 
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Project Management has five different phases and these 
phases can be the roadmap to accomplish the project 
during its lifecycle as listed in the Figure l above. It 
starts by Project Initiation and the purpose of this phase 
is to explain and define the project bigger picture. The 
initiation phase begins with a business case tested 
for feasibility. After the project stakeholders agree the 
project, project charter or sometimes called project 
initiation document (PID) is then created outlining 
the purpose and requirement of the project (Project 
Management Institute, 2008). The charter should include 
the business case itself, all the stakeholders involved 
in the project, and the business needs. Phase two of 
the project is planning and it is the key to a successful 
project. This phase deals with creating the roadmap that 
will be followed by everyone involved in the project. 
This phase starts by setting goals and goals have to be 
specific, measurable, attainable, realistic, and timely. 
In this phase also, the project scope is defined and a 
project management plan is created. It includes the 
identification of cost, quality, available resources, and 
timetable. During this phase the project manager create 
the following in order to make sure that the project is 
on track: Scope Statement, Work Breakdown Schedule 
(WBS), Milestones, Gantt Chart, Communication Plan, 
Risk Management Plan. The Risk Management Plan 

is one of the most important tools that can help in a 
case of flood disaster project or any risk management 
project.  Scope statement is the document that states 
the business needs, project benefits, objectives, 
deliverables, and the key goals. The Work Breakdown 
Schedule (WBS) is done by breaking the scope of the 
project into small sections that can be handled by the 
project team. Milestones considered to be the high-level 
goals and the most important ones that could be critical 
to the project. Gantt Chart is the visual timeline that often 
used to plan out the project tasks. The communication 
plan is creating a schedule to communicate between 
stakeholders and project team. Risk management plan 
can predict risks that might affect the project. Phase 
three is the project execution and it is basically the 
completion and delivery of all project deliverables. Key 
Performance Indicators (KPIs) are used in this phase to 
measure the project performance. The fourth phase is 
performance and monitoring and it make sure that the 
project is moving forward in parallel with the created 
plan. During this phase, the project is adjusted to meet 
the budget, quality and time planned. The fifth phase 
is the project closure and it represents the completion 
of the project. Sometimes, in this phase the project 
manager might hold a meeting to discuss the lessons 
learned from the project and it is called (Post Mortem). 

Figure l: Project management/construction in built-up inner-city area phases (Smartsheet, 20l9)
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highlight some of the important areas of improvement 
to have a successful management of floods projects, 
especially in the design phase and the construction 
phase of the project. Be that as it may, for thorough 
identification of the factors that mainly affects floods 
project performance in every stage of the project life 
cycle, it is important to do a comprehensive examination 
of a single flood project; this will be considered as a 
micro-level analysis in this research study. Moreover, 
the selected project for micro-level analysis was chosen 
from the UK most affected areas by flooding with details 
about project available and accessible for the reason 
of maintaining a coherent study between macro-level 
and micro-level analysis. A runoff calculation as used 
in the Wallingford Procedure was adopted to do the 
preliminary design. It is a set of historical record which 
explain the original development of the procedure of 
drainage software. Using this method made it possible 
to identify the fixed percentage of runoff and simulating 
the correct reservoir routing for the 8 zones that have 
been chosen. The recommendation is to use Building 
Information Modelling (BIM) for the strategy and 
management process and enforce it to all governmental 
projects by 2020 as UK did in 20l6. In order to implement 
these kinds of strategies, there should be great support 
from the local government in developing standards to 
help launch BIM procedures.  
Jeddah is the Second largest city in Saudi Arabia 
after the capital Riyadh and it has the country biggest 
port. The population of Jeddah is 2,867,446 (World 
Population Review, 20l8. The city is a gateway to 
Mecca and Medina, the two holiest cities in Islam and 
for the Muslims; this is the reason why Jeddah has a 
huge number of tourists visiting every year. Even though 
Jeddah’s climate considered as dry, it has experienced 
unexpected floods. The biggest floods happened in 
2009, 20l0 and 20ll (Ameur, 20l6). There was a huge 
impact from these floods that led to tragedies and 
human loses. These sudden and unexpected events 
prompted the authorities to look for solutions mitigate 
the impacts of such evets. 
There are many reasons behind the floods that are 
happening in Jeddah. The first reason is that Jeddah 
does not have the proper infrastructure to handle all 

this rain (Ibrahim, 20l4). In many cases the sewerage 
system in Jeddah floods and becomes very difficult 
to manage. The negative impact of such sewage 
flooding is that it become a source of pollutants and 
epidemic diseases. The malaria infectious disease and 
many other diseases are spreading among people. 
The second reason is that these volumes of rainfalls 
are abnormal in the region due to climate change. 
The abnormal and extreme weather change could 
be evidence of the ongoing issue of climate change 
(Ahmed et al, 20l5). In the past few years, there were 
many episodes of disasters that happened in Jeddah 
and caused fatalities and destruction that are related 
to climate change and sewage from extensive rain.  
There is an alternative approach that can be done 
to incorporate flood resilient buildings to reduce the 
effect of flood water entering the building with the goal 
that no perpetual harm is caused; structural integrity 
respectability is kept up and the drying and cleaning 
process is snappier and less demanding.
Various flood resilient measures can be set up to 
lessen flood resilient, for example, 
• Raised electrics and attachments over the imaginable 
height of flood water
• Sump and pump frameworks and systems
• Water resistant materials in kitchens and washrooms, 
for example, stainless steel, plastic or strong wood 
• Important things kept upstairs or set on higher retires 
first floor 
• Supplant fitted rugs with tiles or supplant timber floors 
with concrete or treated timber
• Property Flood Resilience (PFR)
Property Flood Resilience done by upgrading existing 
houses and properties to minimize the odds of flood 
water passing inside the building and reduce the impact 
of flooding. 
Project management/construction in built-up inner-
city areas:
Having identified the primary drainage concepts and 
issues, flood prevention managers need to also address 
construction and project management matters dealing 
with construction management of built up areas. Project 
management/construction in built-up inner-city areas 
can be divided into these five sections in Figure l. 
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An Investigation into Management 
Consideration and Planning Stages of Inner-

City Redevelopment for Flood Protection

The research study was conducted by using two 
different methodologies: The first one is the macro-level 
analysis of UK floods projects which involves the study 
of a group of sample UK flood projects. The second one 
is the micro-level analysis of UK floods project which 

involves the study of only one flood project in York. 
To provide a key-performance-indicator (KPI) based 
holistic view on time, cost and quality performance 
of three retrospective flood projects, a macro-level 
analysis is performed. This macro-level analysis will 

A rise in extreme rainfall events has led to more flooding around the world. 
Consequently, there is a growing need to retrofit flood protection schemes in the 
built environment/cities residential and inner-city areas. In Saudi Arabia, Jeddah 
City especially, there has been many occasions where flooding has caused some 
serious problems. In this research, a study and analyses between different flood 
protection management methods used in York city and South Yorkshire and the UK 
best practices will be used to identify the strengths and weaknesses of managing 
of managing floods projects with the consideration of not interrupting the inner 
city and the construction of flood defenses relevant to time, cost, quality in project 
management manner. 

Faris Hamam Saab
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