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االحتفاء بمحافظ الهيئة 
العامة للصناعات العسكرية 

في الدمام 

إطالق أكثر من 70 دورة 
تدريبية وبرنامج تأهيلي 

في 20 مدينة

أمير الشرقية: المهندس 
السعودي أثبت كفاءته ويجب 

تزويده بمستجدات المهنة

أعضاء مجلس اإلدارة

غ����ن����ام ب����ن ش���ن���ي���ن ال���س���ل���م���ي ال���ع���ن���زي

ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ف��ي��ص��ل م��ح��م��د ال��روي��ل��ي

السبيعي ال���ق���ري���ش���ي  ح���م���ود  ب����ن  ع���ي���د 

س����ل����ط����ان ب�����ن س����ال����م ع����ي����اد ال���ح���رب���ي

ن��ب��ي��ل��ة ب���ن���ت م���ح���م���د م���ك���ي ال��ت��ون��س��ي

الهريش ع���ب���دهللا  ع��ب��دال��ح��م��ن  ب���ن  س���ال���م 

م���ح���م���د ب�����ن غ���ي���ث ع����ط����اهللا ال���م���ط���ي���ري

س���ل���ط���ان ب�����ن ص���ن���ت ج�������ازي ال��ع��ت��ي��ب��ي

األمين العام
ال��ش��م��ري ح��ب��ي��ت��ر  ب����ن  ف����رح����ان  م. 
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أرامكو والهيئة يناقشان 
أوجه التعامل وتبادل الخبرات 14
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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. 



نسبة السعوديين في 
الهيئة تتخطى بقية 

الجنسيات

منظومة النقل الذكي 
أداة لالتجاه 

إلى المدن الذكية

الذكاء الصناعي
والدته..ماهيته 

وقدراته

مجلة دورية تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين
 العدد )l06( رجب l441ه�  ��  مارس  2020م

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. 

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. 

أض������������واء ع����ب����دال����م����ل����ك ال����ب����در

ع������ه������ود م����ح����م����د ال�����غ�����ام�����دي

ب�����ش�����رى ع������ب������دهللا  األس�����م�����ري

أح�������������ام ع�������ب�������دهللا ال�����ح�����رب�����ي

تصميم وإخراج

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

للمشاركات والمراسات باسم مدير التحرير 
ص.ب 85041 الرياض 11691 

mag@saudieng.sa بريد إلكتروني: 
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العنقري رئيسًا للجنة 
المكاتب والشركات 

الهندسية
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أمير الشرقية: المهندس السعودي أثبت كفاءته 
ويجب تزويده بالمعارف ومستجدات المهنة

ن���وه صاحب الس���مو الملكي األمير س���عود بن نايف ب���ن عبدالعزيز أمير المنطقة الش���رقية 
بمس���توى قدرات المهندس���ين الس���عوديين، الذين أثبتوا قدرته���م وكفاءتهم في مختلف 
المواق���ع والمهمات، مبينا أن االرتقاء بالمهنة يتطل���ب عما تكامليا يراعي التطورات التي 
ش���هدها القطاع الهندسي، ويمد المهندس الس���عودي والعامل في القطاع الهندسي 

بالمعارف والمستجدات التي طرأت على المهنة. 

واأكد �س���موه خ���ال ا�س���تقباله  يف مكتبه 
بدي���وان الإم���ارة، رئي����س جمل����س اإدارة 
�س���عد  للمهند�س���ن  ال�س���عودية  الهيئ���ة 
ال�سه���راين، وع���ددا من اأع�س���اء جمل�س 
الإدارة، اأهمي���ة ال�سراكة م���ع اجلامعات 
ومتطلب���ات  ب���ن خمرجاته���ا  للمواءم���ة 

�س���وق العم���ل، واحلر�س عل���ى ال�ستفادة 
من اخل���رات الهند�سية وتفعيلها لإيجاد 
احلل���ول للم�س���كات املجتمعي���ة، وتفعيل 
يف  املهند�س���ن  م���ن  املحرتف���ن  تط���وع 
القطاع���ات  يف  �س���واء  املواق���ع  خمتل���ف 
غري الربحية، اأو املب���ادرات الجتماعية، 

متمنيا للهيئة التوفيق يف حتقيق اأهدافها.
م���ن جانبه، ع���ر رئي����س جمل����س اإدارة 
الهيئة ال�سعودية عن �سكره وتقديره ل�سمو 
اأمري املنطق���ة ال�سرقية على ما تف�سل به 
م���ن توجيهات كرمية، وحر�سه على دعم 

وتطوير املهند�سن ال�سعودين.
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توقع مذكرة تفاهم مع جمعية األطفال ذوي 
اإلعاقة لتفعيل الشراكة المجتمعية

على شرف رئيس مجلس إدارة جمعية األطفال ذوي اإلعاقة، صاحب السمو الملكي األمير 
سلطان بن س���لمان آل س���عود وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، 
المهن���دس س���عد بن محمد الش���هراني، وق���ع أمين عام الهيئة الس���عودية المهندس���ين 
المهن���دس فرحان بن حبيتر الش���مري والمدي���ر التنفيذي لجمعية األطف���ال ذوي اإلعاقة، 
الدكت���ور أحم���د بن عبدالعزيز التميمي، مذكرة تفاهم، س���عيًا لتحقيق األهداف المش���تركة 
بين الجانبين في خدمة المجتمع، وامتدادًا لمبادرات الهيئة في خدمة المجتمع، ومس���اندة 

القطاع الغير الربحي والمسؤولية االجتماعية.

املهند�س  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  واأو�سح 
�سعد ال�سهراين، اأن الهيئة �ستقوم بدرا�سة 
احتياجات  بخ�سو�س  تقدميه  يتم  م��ا 
يف  الإعاقة  ذوي  الأطفال  خدمة  مراكز 
والإ�ساح  الغيار،  وقطع  ال�سيانة  جمال 
والرتميم، عر اي�سال هذه الحتياجات 
اإىل �سركائها، وعر�س الفر�س ال�ستثمارية 
منها.  لاإ�ستفادة  الطرفان  لدى  املتاحة 

ب����اأن  ال�سه����راين،  املهند�����س  واأ�س����اف 
املذك����رة ن�ست عل����ى م�سارك����ة اأع�ساء 
الهيئ����ة يف تق����دمي ال�ست�س����ارات الفنية 
واملهني����ة، وم����ا يتعلق يف جم����ال عملها، 
كاملباين وامل�ساري����ع، وتقنية املعلومات، 

وال�سامة. 
هيئ���ة  اأن  ال�سه���راين،  املهند����س  واأك���ّد 
املهند�س���ن ت�سعى لتحقيق ما ن�ست عليه 

روؤي���ة اململك���ة 2030 يف تفعي���ل ال�سراكة 
اخلريي���ة  القطاع���ات  ب���ن  املجتمعي���ة 
الأهداف  لتحقي���ق  والعام���ة،  واخلا�س���ة 
امل�سرتكة املرج���وة، وخدمة املجتمع، كما 
ن�س الإتف���اق على دعوة الهيئة لاأع�ساء 
واملن�سوب���ن، الت�سجي���ل يف املوقع اخلا�س 
بالتط���وع، وامل�ساركة يف اأعم���ال واأن�سطة 

وفعاليات اجلمعية.
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محافظ الخرج يستقبل وفد من 
"هيئة المهندسين" 

عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج، برئاس���ة األس���تاذ مس���اعد الماضي، محافظ الخرج، 
اجتماع���ه مع أعضاء مجلس منطقة الرياض، بحض���ور أمين عام الهيئة، المهندس فرحان بن 
حبيتر الش���مري، ومدير عام المكاتب والشركات الهندس���ية، ورئيس ونائب اللجنة التنسيقية 

الهندسية بالخرج. 

ورحب حمافظ اخل���رج، الأ�ستاذ م�ساعد 
املا�سي، رئي�س املجل����س املحلي، باأع�ساء 
جمل�س املنطق���ة واحل�سور والإلتقاء بهم، 
والإ�ستماع اإىل ما ي�سهم يف اإثراء الطروحات 
والتط���ور  التنمي���ة  وحتقي���ق  املدرج���ة، 
والإرتق���اء باخلدم���ة املقدم���ة للمواطن.

للهيئ���ة،  الر�سم���ي  املتح���دث  واأو�س���ح 

العبداللطي���ف،  عبدالنا�س���ر  املهند����س 
اأن���ه مت خ���ال الجتم���اع التعري���ف بدور 
الهيئ���ة يف تنمي���ة املحافظ���ة م���ن خال 
اإقامة ال���دورات واملوؤمترات املتخ�س�سة، 
والرقابة على املكاتب الهند�سية، وتطبيق 

نظام مزاولة املهن الهند�سية.
التدري���ب  جم���ال  يف  الهيئ���ة  اأن  ُيذك���ر 

والتطوي���ر، تهدف لرفع م�ست���وى التعليم 
الأكادميي���ة  املج���الت  يف  الهند�س���ي 
ب���ن  التواف���ق  وحتقي���ق  والتدريبي���ة، 
خمرجات التعليم و�سوق العمل، والإرتقاء 
بق���درات املهند�س���ن، باإعتم���اد مناه���ج 
التدري���ب والتاأهيل على امل�ستوى الوطني، 

لتمكنهم من ممار�سة املهنة بفاعلية.
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بالتنسيق مع التجارة .. "هيئة المهندسين" تلغي 
أحدى متطلبات تجديد وإصدار تراخيص مزاولة 

الشركات الهندسية 
الس���عودية  الهيئ���ة  قام���ت 
م���ع  بالتنس���يق  للمهندس���ين 
وزارة التجارة واالستثمار بإلغاء 
الس���ابقة،  اإلش���تراطات  إحدى 
والتي تنص على ضرورة توفير 
الهندس���ية  المكاتب  تراخي���ص 
الفردي���ة، أثناء إص���دار أوتجديد 
الخاص���ة  المزاول���ة  تراخي���ص 
الهندسية،  المهنية  بالشركات 
اإلعتماد  بش���هادات  واإلكتفاء 
بالمزاولين  الخاص���ة  المهن���ي 
األفراد، وذلك في خطوة سابقة 
ومهمة تهدف إلى تس���هيل 
اإلج���راءات والمتطلبات الخاصة  
الهندسية. المهنية  بالشركات 

اأو�سح ذل����ك مدير ع����ام اإدارة املكاتب 
الهيئ����ة،  يف  الهند�سي����ة  وال�س����ركات 
املهند�س حممد العنزي، مبينًا اأن هذه 
اخلطوة تاأتي �سمن اخلطوات واجلهود 
املبذولة التي تق����وم بها الهيئة، لت�سهيل 
اخلا�س����ة  والإ�سرتط����ات  الإج����راءت 
الهند�سية،  املهنية  وال�سركات  باملكاتب 

موؤكدًا اأن الإجراء اجلديد �سوف يعالج 
العديد من الإ�سكالت التي كانت تعاين 
منها ال�س����ركات املهنية الهند�سية اأثناء 
اإ�س����دار وجتدي����د تراخي�سه����ا املهنية، 
منوه����ًا اأن����ه �سي�سه����م بدخ����ول �سركات 

مهنية هند�سية جديدة.
 واأ�س����ار العن����زي اإىل اأهمي����ة قيام تلك 

ال�س����ركات بتعدي����ل بيان����ات ال�س����ركاء 
�سه����ادات   يف  ال�سعودي����ن  املهني����ن 
ب����وزارة  التاأ�سي�����س  وعق����ود  الت�سجي����ل 
اأرقام  التجارة والإ�ستثم����ار، وا�ستبدال 
تراخي�س املكات����ب الهند�سية القدمية، 
املهن����ي  الإعتم����اد  �سه����ادات  باأرق����ام 

اخلا�سة بال�سركاء الأفراد.

املهند�س/ حممد بن عيد العنزي
مدير عام الإدارة العامة للمكاتب وال�سركات الهند�سية
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الجاسر .. مهندس قادته طموحاته 
 لمدارج الوزارة

صالح  المهندس  يعد 

ب��ن ن��اص��ر ال��ج��اس��ر أحد 

ال����ل����ذي����ن ق���ادت���ه���م 

إلى  الهندسة  فصول 

فبعد  المراتب،  أعلى 

شهادة  على  حصوله 

الصناعية  ال��ه��ن��دس��ة 

الملك  ج��ام��ع��ة  م���ن 

عبدالعزيز كانت أحامه 

ت��أخ��ذه إل���ى أه���داف 

أكبر. وط��م��وح  أب��ع��د، 

اجلا�س���ر الذي تطلع ملوا�سلة كفاحه 
العلمي وتزود مبجال جديد وح�سل 
عل���ى ماج�ست���ري اإدارة العمال من 
جامع���ة املل���ك �سع���ود لي�سي���ف اإىل 
خراته العلمي���ة يف جمال الأعمال، 
اجتهت به ميول���ه الإدارية للعمل يف 
بداية الثمانينات امليادية، كم�سرف 
خلدمة الف���روع يف بن���ك اجلزيرة، 
ومع مطل���ع الت�سعينات �سغل من�سب 
مدي���ر امل�ساري���ع ب�سن���دوق التنمية 

ال�سناعية ملدة خم�س �سنوات.

ومع بداية الألفية اجلديدة، اجتهت 
بو�سلة اجلا�س���ر اإىل جمال الإعام 
لي�سغ���ل حينه���ا من�س���ب مدير عام 
ال�سوؤون الإعامية وبرامج الت�سويق 
ال�سعودي���ة،  الت�س���الت  ب�سرك���ة 
فانتقل بعدها بثاث �سنوات لي�سغل 
من�س���ب املدي���ر التنفي���ذي ب�سركة 
عبداللطيف جميل، ولعمليات تويوتا 

حتى عام 2010م.
انتقل بعدها اإىل ال�سركة الوطنية 
للنقل البح����ري كرئي�س تنفيذي 

لل�سركة حتى عام 2014، ونظرًا 
اىل  انتق����ل  الوا�س����ع  لطموح����ه 
اإدارة املوؤ�س�س����ة العامة للخطوط 
ال�سعودية حتى  العربي����ة  اجلوية 
ع����ام 2019م ويف ال�24 من �سهر 
�سفر لعام 1441 ه�، املوافق 23 
اأكتوب����ر م2019 ، �س����در الم����ر 
امللك����ي بتع����ن اجلا�س����ر وزي����رًا 
للنقل، ليكون اأحد اأعمدة اجلهاز 
التنفي����ذ يف جمل�����س ال����وزراء يف 

القطاعات احليوية يف اململكة.
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وزارة النقل .. المنظومة التي تقود تحويل 
المملكة إلى مركز لوجستي عالمي

ترتب���ط بوزارة النقل مهمة تحويل المملكة العربية الس���عودية إلى أحد أهم المراكز 
اللوجستي وذلك من خال توليها إدارة منظومة النقل التي تتكون من الطرق والنقل 
الج���وي والموانئ والنقل البري والخطوط الحديدي���ة والنقل البحري والنقل العام.

ثاث  اأعمال  على  ال��وزارة  ت�سرف  فيما 
ل��ل��م��وان��ئ وال��ن��ق��ل العام  ه��ي��ئ��ات ع��ام��ة 
تنفيذ  على  وتعمل  امل���دين،  وال��ط��ريان 
حيث  للنقل،  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الذكي  النقل  لنظام  اأن�ساأت غرفة حتكم 
بالنفاق،  وال��ت��ح��ك��م  امل��راق��ب��ة  ون��ظ��ام 
واأط��ل��ق��ت خ��دم��ة ب��اغ��ات ال��ط��رق عر 
الرقم املوحد 938، كما اأطلقت برناجًما 
ت�����س��ع م����ب����ادرات، بهدف  ي�����س��م��ل ع��ل��ى 
اللوج�ستية  اخل��دم��ات  بقطاع  النهو�س 
يف  بالنقل  الهتمام  وب��داأ  حافل،  تاريخ 
اململكة بعد اإن�ساء وزارة املوا�سات عام 
اإليها  اأوك��ل��ت  التي  م   1953  ، ه���   1373

ال�سراف على الطرق وال�سكك احلديدية 
النقل  ب�سوؤون  وا�ستقلت  حينها،  واملوانئ 
اإن�ساء  وبعد  م   1975  - ه���   1395 ع��ام 
املوؤ�س�سة العامة للموانئ واملوؤ�س�سة العامة 
لل�سكك احلديدية ومت تغري م�سمى وزارة 
عام 1424  النقل  وزارة  على  املوا�سات 

ه� - 2003 م 
وتتابع الوزارة 27 مطار منها، 6 مطارات 
و13 مطاًرا   ، اإقليمية  8 مطارات  دولية، 
حملًيا، وتدير 9 موانئ، بها 232 ر�سيفًا، 
وتر�سو بها نحو 15 الف �سفينة، وحتوي 13 
مليون حوية، وتنقل نحو 615 مليون طن.

اإجمايل طولها  بلغ  الوزارة طرق  ونفذت 

نهاية  األ��ف كيلو مرت حتى  م��ن66  اأك��ر  
الطرق  اأط���وال  ويبلغ  ه���،،   1437 العام 
ال�سريعة منها 5000 كيلو مرت، واأكر من 
املزدوجة،  الطرق  كيلو مرت من  األف   12
ويبلغ  مفردة،  طرق  مرت  كيلو  األف   49 و 
يزيد  ما  الرتابية  الطرق  اأط��وال  جممع 
عن 144،152 كيلو مرت، فيما بلغ اإجمايل 
نحو  اململكة  يف  الطرق  م�سارات  اط��وال 
الطريق  ي��رب��ط  فيما  ك��ي��ل��و،  ال���ف   315
الدويل بن اململكة و 13 دولة عربية، كما 
تو�سعة �سبكة اخلطوط احلديدية اإىل نحو 
4 م�ساريع �سخمة تربط بن املدن، وخط 

ميتد من �سرق اململكة اإىل غربها.
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مهام وم�س�ؤوليات:
يقع على عاتق الوزارة م�سوؤولية تخطيط 
الطرق  و���س��ي��ان��ة  واإن�������س���اء  وت�����س��م��ي��م 
واجل�سور، واإعداد اللوائح املنظمة ملختلف 
الرتاخي�س  واإ���س��دار  النقل،  قطاعات 
الري  النقل  اأن�سطة  ملمار�سة  ال��ازم��ة 
وتنفيذ  وت�سميم  ودرا���س��ة  وال��ب��ح��ري، 
اأعمال الطرق و�سيانتها بكفاءة، وقيامها 
اعمال  جلميع  امل�����س��رع��ة  اجل��ه��ة  ب���دور 
خلدمات  اليومية  والتنفيذ  التخطيط 
داخل  واجل���وي  وال��ب��ح��ري  ال��ري  النقل 
م�سادر  تو�سيع  ال��وزارة  وتتوىل  اململكة، 
النقل،  م��راف��ق  و�سيانة  اإن�����س��اء  مت��وي��ل 
وم�ساركته  اخلا�س  القطاع  دور  لتعزيز 
وتنفيذ  النقل،  قطاع  وت�سغيل  متويل  يف 
تربط  ال��ت��ي  الداخلية  ال��ط��رق  و�سيانة 
الطرق  تنفذ  كما  وامل��ح��اف��ظ��ات،  امل���دن 
الثانوية ومتهد الطرق الرتبية التي تخدم 
بالإ�سافة  وال��ه��ج��ر،  وال��ق��رى  ال��ب��ل��دات 
اجلوي  النقل  قطاع  على  ال�سراف  اإىل 
وخدمات  وال�سامة  الت�سغيلية  واللوائح 
ملطارات  وال��ع��م��ل��ي��ات  اجل��وي��ة  امل��اح��ة 
اململكة  رب��ط  م��ب��ادرة  وحتقيق  اململكة، 

بالعامل لتكون مركزًا لوج�ستيًا عامليًا.
وتهدف الوزارة من خال عملها اإىل رفع 
النقل  يف  تقدم  التي  اخلدمات  م�ستوى 
ال���ري واحل���ري واجل����وي، وال��ت��و���س��ع يف 
الطرق  الذكية على  النقل  اأنظمة  تطبيق 
املنظمة  الت�سريعات  و�سن  املركبات،  ويف 
للنقل، ودعم القطاع اخلا�س يف الت�سغيل 
الكفاءة يف  رفع  اإىل  بالإ�سافة  والإن�ساء، 
الأداء وتعزيز معايري اجلودة وال�سفافية، 
الإلكرتونية  الأنظمة  وتو�سع يف تطبيقات 
وتو�سيع  ال��ن��ق��ل،  ق��ط��اع��ات  جم���ال  يف 
مرافق  و�سيانة  اإن�ساء  متويل  م�سادر 
النقل، كما تدر�س توحيد قطاعات النقل 

وزيادة  واح��دة،  مظلة  حتت  اململكة،  يف 
الإيرادات وتعزيز كفاءة الت�سغيل والأداء 

وتوحيد الإجراءات  
الأدوار الل�ج�ستية لل�زارة:

حتويل  على   2030 اململكة  روؤي��ة  ترتكز 
املف�سل  اللوج�ستي  املحور  غلى  اململكة 
الفعال  الربط  على  والقادر  املنطقة،  يف 
 ( ق��ارات  ثاث  بن  التجارية  للم�سارات 
اآ�سيا - افريقيا – اأوروبا(  ولتحقيق روؤية 

اململكة يف اأن ت�سبح مركزًا لوج�ستيًا
يحتوي  برنامج  ب��اإط��اق  اململكة  قامت 
النهو�س  ب��ه��دف  م��ب��ادرات  ت�سعة  على 

بقطاع اخلدمات اللوج�ستية:
ال�سترياد والت�سدير:

تقليل وقت وتكلفة العمليات مع انتظام يف 
عملية الف�سح.

التح�ل الرقمي:
نظام  وتد�سن  ال�سحنات  تتبع  حت�سن 

للموانئ بهدف تبادل املعلومات
النقل والبنية التحتية:

تاأ�سي�س ج�سر بري يربط بن دول جمل�س 
لل�سكك  م�����س��اري��ن  وت��د���س��ن  ال��ت��ع��اون، 

لوج�ستية  حمطات  واإن�ساء  احلديدية، 
جديدة.

ال�سحن اجل�ي : 
حتديث املطارات وتو�سيع مرافقها وزيادة 
لل�سحنات  املخ�س�سة  ال�سعة  اإج��م��ايل 
فاململكة من 0،8 طن �سنويا اىل 6 مليون 

طن �سنويا يف 2030 م 
الل�ائح والق�انني: 

وحت�سن  فيها  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  تلبية 
معايري الكفاءة واجلودة وال�سامة. 

امل�انئ البحرية: 
واإ�ساح  اخل�سخ�سة  امل�ستوى  زي���ادة 
�سركة  وت��اأ���س��ي�����س  احل��وك��م��ة  ع��م��ل��ي��ات 

املوانئ. 
قطاع ال�سكك احلديدية: 

يف  اخلا�سة  لل�سركات  المتيازات  منح 
ت�سغيل عدد من املطارات. 

املناطق القت�سادية اخلا�س: 
ال�ستثمارات  وج���ذب  امل��ن��اط��ق  تطوير 
�سيا�سات  ط��رح  م��ع  املبا�سرة  الأجنبية 
للمخازن  وم��ن��اط��ق  ج���ذاب���ة  ���س��ري��ب��ي��ة 

اجلمركية، والربط بن و�سائل النقل. 
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"NDLIP"  برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجستية محور التحول في 

االقتصاد السعودي نحو 2030

تدف���ع رؤي���ة 2030 نح���و جع���ل المملك���ة العربية الس���عودية ق���وة اس���تثمارية رائدة ترب���ط القارات 
الث���اث، وذل���ك م���ن خ���ال تكامل ق���درات أجه���زة الدولة ف���ي برنام���ج تطوي���ر الصناع���ة الوطنية 
والخدم���ات اللوجس���تية "ندل���ب"، وال���ذي يه���دف إل���ى ج���ذب وتش���جيع االس���تثمارات المحلي���ة 
والعالمي���ة في أربع���ة قطاعات رئيس���ة: الطاق���ة، والصناع���ة، والتعدي���ن، والخدمات اللوجس���تية.

وجتتم���ع 34 جه���ة يف الرنام���ج الذي يعد اأح���د اأهم واأك���ر الرامج 
الثاث���ة ع�س���ر يف "روؤية اململك���ة 2030"،  من حي���ث التاأثري الإيجابي 
املتوّق���ع له على القت�ساد ال�سع���ودي، اإذ للمرة الأوىل يف تاريخ اململكة 
ُي�سم���م برنامج تنموي واحد يهدف لإح���داث التكامل بن القطاعات 
امل�ستهدف���ة، مبا ميّهد لتطوي���ر �سناعات نوعية غ���ري م�سبوقة، وُيعزز 
�س الواردات، ويرفع اإ�سهامات  زيادة ال�س���ادرات غري النفطية، وُيخفِّ
قطاعات���ه امل�ستهدفة يف الناجت املحلي الإجم���ايل للمملكة، ويعمل على 

جذب ال�ستثمارات الأجنبية.
تندرج حتت الرنامج اأكر من 300 مبادرة مدعومة مبجموعة كبرية 
م���ن املمكنات واملحفزات جلذب ا�ستثم���ارات حملية ودولية، مبا يزيد 
على تريليون و700 بلي���ون ريال، لتحقيق اأهداف الرنامج التي تتمثل 
يف رف���ع م�ساركة القطاعات الرئي�سة الأربع يف الناجت املحلي الإجمايل 
اإىل تريليون و200 بليون ريال، وزيادة الإ�سهام يف املحتوى املحلي اإىل 

اأك���ر من 700 بلي���ون ريال، واإيجاد ملي���ون و600 األف وظيفة جديدة، 
اإ�سافة اىل رفع حجم ال�سادرات ال�سعودية اإىل اأكر من تريليون ريال.
وتتمح���ور مب���ادرات الرنامج حول تعديل الأنظم���ة واللوائح، وحتفيز 
القطاع���ات ال�سناعي���ة التقليدي���ة، ف�س���ًا عن حتقيق نتائ���ج �سريعة 
وملمو�س���ة خال 90 يومًا، كم���ا يركز الرنامج عل���ى تعزيز قطاعاته 
من خال تطوير ال�سيا�سات واللوائح، وتوفري الدعم املايل، وا�ستكمال 
البني���ة التحتية، وتوف���ري وتخ�سي����س الأرا�سي ال�سناعي���ة، واإطاق 
املناط���ق القت�سادية اخلا�س���ة، والرقمنة، وبناء الق���درات الب�سرية، 
ودع���م وتبن���ي البحوث والبتكار، م���ع الرتكيز على اجلي���ل الرابع من 
ال�سناع���ة، ال���ذي يت�سم���ن جمموعة وا�سع���ة من التطبيق���ات التقنية 
الروبوتية املتقدمة، التي تّوفر ميزة تناف�سية من خال زيادة الإنتاجية، 
وتخفي�س التكاليف، وزيادة م�ستوى ال�سامة، ومن �ساأن هذه التوجهات 
ت�سريع النمو وجذب ا�ستثم���ارات اإقليمية ودولية كبرية اإىل الرنامج.
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الهيئة تحتفي بمحافظ الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية في الدمام 

العوهلي،  عبدالعزيز  بن  أحمد  المهندس  بمعالي  للمهندسين،  السعودية  الهيئة  احتفت 
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية التي تنظمها 

الهيئة في اختيار قصة نجاح بالعمل الهندسي.

ويف بداي���ة اللقاء رحب رئي����س جمل�س اإدارة 
املهند����س  للمهند�س���ن،  ال�سعودي���ة  الهيئ���ة 
�سعد بن حممد ال�سهراين، مبعايل املهند�س 
حمافظ الهيئة العامة لل�سناعات الع�سكرية، 

ومتثيله للنموذج الناجح من املهند�سن.
م���ن جانبه، اأ�ساد املهند����س اأحمد العوهلي، 
بال���دور املهم للمهند�س ال�سع���ودي، واأهميته 
مبختل���ف  وازده���اره  الوط���ن،  رق���ي  يف 
امل�ستويات العلمي���ة واملهنية، مو�سحًا اأن من 

اأ�سا�سيات فر�س النجاح واأبرزها، التميز يف 
تطور الفكر، وجناح امل�سار التعليمي واملهني 

والثقايف، واأن النجاح متاح للجميع.
واأ�سار املهند�س العوهلي اإىل اأن روؤية اململكة 
2030، تعط���ي فر����س لل�سب���اب وال�ساب���ات 
يف ممار�س���ة الأعم���ال، وحتقي���ق اأهدافه���م 
وطموحاتهم املهنية، وت�سهيل الفر�س املتاحة 
والبديل���ة يف اإجتياز العقب���ات، وحتقيق بناء 
امل�ستقبل والتنمية مبا يتوافق مع روؤية اململكة. 

ونوه ع���ن مدى �سعادت���ه بالعم���ل يف القطاع 
اأمام���ه،  واح���د  ه���دف  وو�س���ع  الهند�س���ي، 
لاإرتق���اء يف التطوي���ر والبناء نح���و الأف�سل 
يف جمال الهند�سة وال�سناعات، مع اإلتزامه 

بالنزاهة والإخا�س يف العمل. 
يذكر اأنه ح�سر اللقاء عدد من املهند�سن، 
القطاع���ات  ومن�سوب���ي  وامل�سوؤول���ن، 
احلكومي���ة واخلا�سة، وع���دد من م�سوؤويل 

املكاتب الهند�سية.
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اتفاق بين "هيئة المهندسين" و"مشروعات" 
لرفع كفاءة إدارة المرافق

 وّقعت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، مذكرة تفاهم م���ع البرنامج الوطني لدعم 
إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة )مشروعات(، لدعم مبادرة 

رفع كفاءة إدارة المرافق وتحسين إدارة المشاريع.

الهيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  واأو�س���ح 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ن، املهند����س �سعد 
ب���ن حممد ال�سه���راين، اأن املب���ادرة تاأتي 
�سمن اإط���ار الإ�سرتاتيجية، لرفع م�ستوى 
القدرات الوطنية، وحت�سن منهجية نقل 
املعرف���ة، م���ن خال عق���د �س���راكات مع 
اجلهات احلكومية ذات العاقة يف قطاع 
امل�ساري���ع الإن�سائي���ة والبني���ة التحتية، و 
بناء م�س���ار مهني للمهند����س، من خال 
عق���د ور�س العمل والتدري���ب، واحل�سول 
عل���ى ال�سهادات املهني���ة، الذي ي�ستهدف 
بن���اء قدرة ب�سري���ة وطنية مبج���ال اإدارة 

امل�ساريع والأ�س���ول واملرافق، موؤكدًا على 
اأن اجلمي���ع ي���درك اأهمية وج���ود قدرات 
ب�سري���ة وطني���ة عالية الكف���اءة يف جمال 
اإدارة امل�ساري���ع، لتعزي���ز الثقة يف ال�سوق 
الوطني والتناف�سي���ة، بالإ�سافة اإىل عقد 
ال�س���راكات املحلي���ة والعاملي���ة، لتطوي���ر 

القدرات الب�سرية الوطنية
وبّن ال�سه���راين، اأن ال�سراكة مع برنامج 
"م�سروع���ات"، �سيك���ون له اأث���ر اإيجابي 
لتحقيق الأثر املن�س���ود، بتطوير القدرات 
الب�سرية التي تعم���ل عليها الهيئة بح�سب 
ا�سرتاتيجيته���ا، ومتكن �سريح���ة وا�سعة 

من املهند�سن يف اإدارة امل�ساريع الوطنية 
وف���ق اأعلى املعاي���ري، اإ�ساف���ة اإىل توطن 
اخل���رات يف املج���ال الهند�س���ي، ورف���ع 
ج���ودة البنية التحتية، واإ�ستدامة الأ�سول 
واملراف���ق، بالتواف���ق م���ع روؤي���ة اململك���ة 

.2030
ُيذك���ر اأنه قام بتوقي���ع املذكرة من جانب 
ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  ع���ام  اأم���ن  الهيئ���ة، 
ب���ن  فرح���ان  املهند����س  للمهند�س���ن، 
حبي���رت ال�سم���ري ، فيم���ا وقع م���ن جانب 
الرنام���ج،  ع���ام  "م�سروعات"مدي���ر 

املهند�س اأحمد بن مطري البلوي.
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أرامكو والهيئة يناقشان أوجه التعامل 
وتبادل الخبرات

عقدت الهيئة السعودية للمهندس���ين، اجتماعًا مع شركة أرامكو، للتباحث في أهم 
المواضيع المشتركة، كما قام وفد الهيئة بجولة في عدد من مواقع الشركة، لإلطاع 

على أبرز الجهود المبذولة، وأحدث التقنيات المستخدمة.

وا�ستقبل رئي�س وكب���ري الإدارين التنفيذين 
ل�سرك���ة الزي���ت العربية ال�سعودي���ة )اأرامكو 
ال�سعودي���ة( باملنطق���ة ال�سرقي���ة املهند����س 
اأم���ن النا�س���ر، رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة 
�سع���د  املهند����س  للمهند�س���ن،  ال�سعودي���ة 
املهند����س  الرئي����س،  ونائ���ب  ال�سه���راين، 
ح�س���ن ال�سم���ري، وع�س���و جمل����س الدارة 
م. �س���امل الهري�س والأمن الع���ام، املهند�س 
فرحان ال�سمري، وعدد من م�سوؤويل الهيئة. 
واأو�س���ح رئي�س جمل�س الإدارة، املهند�س �سعد 
ال�سه���راين، اأنه مت خال الجتم���اع التعريف 
ون�ساأته���ا،  للمهند�س���ن  ال�سعودي���ة  بالهيئ���ة 
ومهامه���ا واأهدافها، واخلط���ة ال�سرتاتيجية 
نظ���ام  اإىل  بالإ�ساف���ة  مرتكزاته���ا،  واأب���رز 
اأهميت���ه،  وم���دى  الهند�سي���ة  امله���ن  مزاول���ة 
والإختب���ارات املهني���ة للمهند�س���ن والفنين. 
ون���ّوه ال�سه���راين، باأنه مت التباح���ث يف اأهم 
الهند�س���ي،  بالقط���اع  امل�سرتك���ة  املوا�سي���ع 

املهني���ة،  الختب���ارات  ح���ول  والنقا����س 
تطوي���ر  يف  فاعليته���ا  وم���دى  واأهميته���ا 
كفائته���م  ورف���ع  ال�سعودي���ن،  املهند�س���ن 
الطرف���ن  واأك���د  الهند�س���ي،  القط���اع  يف 
عل���ى اأهمي���ة العمل بتطبي���ق نظ���ام مزاولة 
املهن���ي.  والإعتم���اد  الهند�سي���ة،  امله���ن 
م.  الهيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  ق���دم  و 
�سع���د ال�سه���راين الدع���وة لإ�ست�سافة رئي�س 
اأرامك���و املهند����س اأم���ن النا�س���ر، باأم�سية 
الفعالي���ات  �سم���ن  الريا����س  يف  هند�سي���ة 
الدوري���ة الت���ي تنظمه���ا هيئ���ة املهند�س���ن، 
كم���ا ق���دم الدع���وة لأرامك���و للم�سارك���ة يف 
املوؤمت���ر الهند�س���ي ال���دويل الث���اين واملزمع 
اإقامت���ه يف �سه���ر مار����س 2020 وم�سارك���ة 
ال�سعودي���ة  ارامك���و  م�س���وؤويل  كب���ار   اأح���د 
ليك���ون متحدث���ا رئي�سي���ا يف نف����س املوؤمتر.
كما نوق�ست اأثناء الجتماع اأوجه التعاون وتبادل 
اخل���رات يف عدد من املجالت، مثل التدريب 

والتاأهي���ل والإ�ستف���ادة من جترب���ة اأرامكو يف 
نظ���ام اإدارة التدري���ب LMS، وامل�سارك���ة يف 
املوؤمت���رات والفعاليات التي تنظمه���ا الهيئة، 
كم���ا  مت التف���اق على حتدي���د ممثلن يف كا 
اجلهتن ملتابعة اإجناز املهام والإ�سراف عليها. 
واختتم اللقاء بزيارة عدد من مراكز �سركة 
اأرامك���و، مث���ل مرك���ز التخطي���ط وجدول���ة 
اإم���دادات النف���ط OSPAS ومركز حماكاة 
ا�ستك�س���اف وا�ستخراج النفط ومركز الثورة 
ال�سناعية الرابعة واأختتم���ت الزيارة ملركز 
املل���ك عبدالعزيز للثقافة العامل���ي ) اإثراء( 
لاإط���اع عل���ى اأب���رز اجلهود الت���ي تقدمها 
ال�سركة، واأح���دث التقني���ات امل�ستخدمة يف 
عدد من املج���الت، ويف ختام الزيارة قامت 
الهيئة بتكرمي املهند�س اأمن النا�سر، وعدد 
م���ن الن���واب وكب���ار امل���دراء التنفيذين، ملا 
قدموه م���ن دع���م ولدورهم الب���ارز يف دعم 

القطاع الهند�سي.
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الجمعية العمومية اإلستثنائية تقّر الخطة 
اإلستراتيجية والئحة تنظيم العمل الداخلي

أقّرت الجمعية العمومية اإلس���تثنائية للهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعها 
اإلستثنائي الس���ادس في الخبر، الخطة اإلستراتيجية والئحة تنظيم العمل الداخلي،  

بعد تصويت األعضاء بالموافقة على ما تم طرحه.
ب���داأ اجتم���اع اجلمعي���ة بكلمة رئي����س جمل�س 
اإدارة الهيئ���ة، املهند�س �سعد ال�سهراين، الذي 
رح���ب باحل�سور، موؤك���دًا اأن ما جاءت به روؤية 
اململك���ة 2030 جلميع القطاع���ات، ُيعّد حراكًا 
ون�ساطًا كب���ريًا يف اأنظمتها، م�سيدًا بدور هيئة 
املهند�س���ن املهم يف تنظيم القطاع الهند�سي، 
حي���ث عمل���ت الهيئ���ة عل���ى تطوي���ر منظمومة 
العمل لديها، وت�سحيح الأنظمة والإجراءات، 
بالإ�سافة اإىل اإطاقه���ا العديد من املبادرات 
وامل�ساريع والرام���ج، لتحقيق اأهداف الروؤية، 

وتنفيذًا لأهدافها منذ ن�ساأتها.
واأ�س���ار املهند����س ال�سه���راين، اأن م���ن �سم���ن 
امل�ساريع املهم���ة واملبادرات الت���ي عملت عليها 
الهيئة، ما مت اإجنازه يف اخلطة الإ�سرتاتيجية، 
والائحة التنظيمية للعم���ل الداخلي، مو�سحًا 
اأن م���ن اأبرز الق���رارات واللوائح والأنظمة التي 
�س���درت عن الهيئ���ة، ت�سكي���ل جلن���ة الإعتماد 
املهني، وب���دء مزاول���ة اأعماله���ا بتطبيق نظام 
مزاول���ة امله���ن الهند�سي���ة، واعتم���اد اختب���ار 

اأ�سا�سي���ات الهند�سة والعم���ارة، بالإ�سافة اإىل 
اإط���اق وتد�سن ماآم���ري �سب���ط لتطبيق نظام 
مزاول���ة امله���ن الهند�سي���ة، واإ�س���دار معاي���ري 
للمكات���ب  الرتاخي����س  و�س���روط  املزاول���ة، 
وال�س���ركات الهند�سي���ة، وتاأ�سي�س جمل�س اأمناء 
ملركز التحكيم الهند�س���ي، وتنظيم العديد من 
الإجتماعات وور�س العم���ل، للو�سول اإىل نتائج 
اإيجابي���ة ومتمي���زة، تنعك����س على بيئ���ة العمل 
الداخلية للهيئة، وتطوير العمل املهني واملهند�س.

وذك���ر املهند����س ال�سهراين يف كلمت���ه، اأن من 
تل���ك الق���ررات والأنظم���ة نت���ج عنه���ا، زيادة 
اأعداد املتقدمن لختب���ار اأ�سا�سيات الهند�سة 
والعم���ارة اإىل 700 مهند�س وطالب، ما �ساهم 
يف ازدياد عدد املهند�سن ال�سعودين امل�سجلن 
يف الهيئ���ة وتفوقه���م عل���ى جمي���ع اجلن�سيات 

الأخرى امللتحقة بالهيئة.
من جانبه، نّوه الأم���ن العام للهيئة، املهند�س 
فرحان ال�سم���ري يف كلمته، اأن الإجتماع ُيعقد 
من اأجل بناء م�ستقبل اأف�سل للهيئة، واأن ما مت 

اإجن���ازه من اخلط���ة الإ�سرتاتيجية، والائحة 
التنظيمي���ة للعم���ل الداخل���ي يف الهيئ���ة خال 
الف���رتة املا�سي���ة، ه���و عبارة عن ثم���رة جهود 
متوا�سل���ة، �سارك بها اأع�س���اء جمل�س الإدارة 
والأمان���ة العامة م���ن ذوي اخل���رة، من اأجل 
اخل���روج بخط���ة ونتائ���ج تواك���ب روؤي���ة 2030 

ومتطلبات الع�سر.
واأ�س���اف اأن الهيئ���ة اأمتت الرب���ط الإلكرتوين 
مع عدة جه���ات منها، وزارة ال�س���وؤون البلدية 
والقروية يف ت�سنيف املقاولن وتاأهيل املكاتب 
الهند�سي���ة، واأمانة الريا����س، ووزارة التجارة 
والإ�ستثم���ار، ووزارة العم���ل، ومرك���ز قيا����س، 
ووزارة ال�س���كان، ومرك���ز املعلومات الوطني، 
وخدمة �سداد" ونوه الأمن العام اإىل اأن الهيئة 
تعم���ل على كل ما م���ن �ساأنه تطوره���ا ل�سالح 
املهن���ة واملهند����س، م���ن اأج���ل بيئ���ة هند�سية 
مهني���ة �سعودية راقية ومتميزة، موؤكدًا اأن هذه 
اجلهود وه���ذه الإجنازات مل ت���اأت اإل بتظافر 
اأع�س���اء الهيئة من املهند�سن وتعاونهم معها.
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إطاق أكثر من 70 دورة تدريبية وبرنامج 
تأهيلي في 20 مدينة

أطلقت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، دوراتها وبرامجها للرب���ع األول من العام 2020م، 
والذي اش���تمل على أكثر من 70 دورة تدريبي���ة وبرنامج تأهيلي، ضمن خطتها في التحول 
اإلستراتيجي، وسعيًا منها إلى تطوير المهندسين، وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية في 
أكثر من 20 مدينة داخل المملكة، وذلك بالتعاون مع مراكز ومعاهد متخصصة، ومدربين من 

أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل الهندسي.

واأو�س���ح الأم���ن الع���ام للهيئ���ة املهند�س 
فرحان بن حبي���رت ال�سمري، اأن الدورات 
والرامج التدريبية والتاأهيلية، تهدف اإىل 
رفع الكفاءة املهني���ة الهند�سية والإدارية 
للمهند�س، للرقي مب�ستوى الأداء املهني، 
الفني���ة،  واخل���رة  املعرف���ة  واكت�ساب���ه 
وامل�ساهم���ة يف تطوير القط���اع الهند�سي 
املحلي، وفق متطلب���ات واحتياجات �سوق 
العم���ل، وتاأهيل ك���وادر وطني���ة فنية من 

املهند�س���ن حديث���ي التخرج، مب���ا يوافق 
روؤية اململكة 2030. 

واأ�س���ار ال�سم���ري اإىل اأن الهيئة ال�سعودية 
للمهند�سن تهتم خال براجمها التدريبية 
عل���ى تق���دمي دورات متخ�س�س���ة وعامة 
يف جمالت هند�سي���ة متعددة منها، دورة 
"اإدارة امل�ساريع الإحرتافية"، و"ال�سامة 
وفح����س  و"اإدارة  املهني���ة"،  وال�سح���ة 
"حم���رتف  ودورة  الإن�س���اءات"،  مواق���ع 

اإدارة املراف���ق"، ودورة "ت�سمي���م اأنظمة 
التريد والتكييف"، وغريها من الدورات 
والرام���ج، مبينًا اأن الهيئ���ة حتر�س على 
رفع م�ستوى التعليم الهند�سي يف املجالت 
الأكادميية والتدريبية، وحتقيق التوافق بن 
خمرجات التعليم و�سوق العمل، والإرتقاء 
بق���درات املهند�س���ن، باإعتم���اد مناه���ج 
التدريب والتاأهي���ل على امل�ستوى الوطني، 
لتمكنه���م من ممار�س���ة املهن���ة بفاعلية.
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نسبة السعوديين المسجلين في الهيئة 
تتخطى بقية الجنسيات

سجل السعوديون المس���جلون في الهيئة الس���عودية للمهندسين، النسبة األعلى 
بين الجنس���يات األخرى بنسبة تش���كل 24 في المئة من إجمالي عدد المسجلين في 
الهيئ���ة. حيث بلغ إجمالي العاملين في القطاع الهندس���ي المس���جلين في الهيئة 
حتى نهاية ش���هر نوفمبر الماضي نحو 161597 مهندس���ًا، بينهم 38581 مهندسًا 

سعوديًا، بينما بلغ عدد الفنيين 103367 فنيا سعوديا وأجنبيا مسجا.
وجاءت جمهوري���ة م�سر العربية ومملكة 
اأك���ر  م���ن  والهن���د  والفلب���ن  الأدرن 
اجلن�سي���ات امل�سجل���ة م���ن املهند�سن يف 
الهيئة، فيما ت�س���درت جن�سيات الفنين 
الأجانب كا من الهند وباك�ستان وم�سر 

والفلبن و�سورية وال�سودان.
و�سه���دت ن�سب���ة املهند�س���ن ال�سعودي���ن 
ارتفاع���ا خ���ال الع���ام اجل���اري اإىل 24 
يف املئ���ة، وتعمل الهيئة عل���ى زيادة ن�سب 
التوط���ن يف القط���اع الهند�سي تدريجيًا، 
بالتعاون مع اجله���ات املعنية مبا يف ذلك 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

وتلقت الهيئة خ���ال العام املا�سي 2019 
زي���ادة يف اأع���داد املتقدم���ن ال�سعودين 
لختبار اأ�سا�سيات الهند�سة والعمارة اإىل 
700 مهند�س وطالب، ما اأ�سهم يف ازدياد 
عدد املهند�س���ن ال�سعودين امل�سجلن يف 
الهيئ���ة على جمي���ع اجلن�سي���ات الأخرى 

التي كانت تلتحق بالهيئة.
ونتيجة لذلك، قامت الهيئة بتدريب اأكر 
م���ن خم�س���ة اآلف مهند����س يف اأكر من 
200 دورة، كما نف���ذت 80 دورة مدعومة 
و137 تخ�س�سية، اإىل جانب تدريب 800 
مهند����س يف 35 دورة يف اإدارة امل�ساري���ع 

الحرتافية، وكذلك تدريب 300 مهند�س 
يف 14 دورة عن كود البناء ال�سعودي، كما 
اأقامت الهيئة اأكر من 34 فعالية خمتلفة 

يف عدد من مناطق اململكة.
كم���ا عملت هيئة املهند�س���ن على اإيقاف 
ا�ستق���دام املهند�سن الوافدين ممن تقل 
خرته���م املهنية عن خم�سة اأعوام ابتداء 
م���ن الع���ام املا�س���ي 2018، اإ�ساف���ة اإىل 
اإل���زام املهند�سن الوافدي���ن امل�ستقدمن 
باختبار مهن���ي، ومقابل���ة �سخ�سية، عن 
طري���ق الهيئة، للتاأكد م���ن اإملام املهند�س 

الوافد باملهنة وتخ�س�سه. 
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 مذكرة تفاهم مع "جامعة الجوف" 
إلثراء العمل في الجوانب المهنية والعلمية

 وق���ع أمين عام الهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الش���مري، ومعالي مدير جامعة الجوف، 
الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون البناء للصالح العام، 
إلثراء العمل في الجوانب المهنية والعلمية، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق 

األهداف المنشودة.
واأو�س���ح املهند����س ال�سم���ري، رغب���ة الهيئ���ة 
واجلامع���ة اإيج���اد عاق���ة تعاون، ته���دف اإىل 
اجل���وف،  مبنطق���ة  تدريبي���ة  دورات  اإقام���ة 
واعتماد جميع املهند�سن والفنين من طاب 
وخريج���ن كليات الهند�سة لديه���ا، بعد اإمتام 
اإجراءات الإعتماد املهني، بالإ�سافة اإىل دعم 
املوؤمت���رات والفعاليات، وا�ستف���ادة املهند�سن 
والفنين املعتمدين مبا تقدمه الهيئة من برامج 

واأن�سطة وفعاليات، مبا ل يتعار�س مع الأنظمة 
واللوائ���ح والقواعد والإجراءات ذات العاقة.
�ستق���وم  الهيئ���ة  اأن  اإىل  ال�سم���ري  واأب���ان 
بالتن�سي���ق م���ع جامع���ة اجل���وف عل���ى اإعداد 
برام���ج تدريبي���ة وتاأهيلي���ة خا�س���ة لط���اب 
وخريج���ن كلي���ة الهند�س���ة، وف���ق �سيا�س���ات 
التدري���ب، والإ�ستف���ادة من املراف���ق املوجودة 
يف اجلامعة، والإ�ستثمار يف التعليم الهند�سي.

ُيذك���ر باأن الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سن، تقيم 
العديد من الدورات التدريبية والرامج التاأهيلية 
للطلب���ة وحديثي التخرج، لرف���ع م�ستوى التعليم 
الهند�س���ي يف املجالت الأكادميي���ة والتدريبية، 
به���دف حتقيق التواف���ق بن خمرج���ات التعليم 
و�سوق العم���ل، والإرتق���اء بق���درات املهند�سن، 
باإعتم���اد مناهج التدريب والتاأهيل على امل�ستوى 
الوطني، لتمكنهم م���ن ممار�سة املهنة بفاعلية.

العنقري رئيسًا للجنة المكاتب والشركات الهندسية

عقدت الهيئة السعودية للمهندسين، اجتماعها األول الختيار رئيس ونائب لجنة المكاتب 
والشركات الهندسية، بمقرها في مدينة الرياض.

واأجمعت جلنة املكاتب وال�س���ركات الهند�سية 
عل���ى اختي���ار كل من فه���د العنق���ري كرئي�س 
للجن���ة، ويا�سر الربيع���ة نائبًا ل���ه، وذلك بناًء 
على ما ن�ست علي���ه لئحة عمل جلنة املكاتب 

وال�سركات الهند�سية. 
واأو�س���ح الأمن العام للهيئة، املهند�س فرحان 
بن حبي���رت ال�سمري، باأن اللجن���ة �سوف تكون 
حلقة الو�س���ل بن اأ�سحاب املكاتب وال�سركات 
الهند�سية وبن الأمانة العامة وجمل�س الإدارة، 

لرفع م�ست���وى الأداء املهني، وحتقيق امل�سلحة 
العامة املن�س���ودة، وامل�ساركة بتقدمي املبادرات 
واملقرتحات املتعلقة بتطوير املكاتب وال�سركات 
الهند�سي���ة، واقرتاح ال���دورات والندوات ذات 
الهيئ���ة. لروؤي���ة وخط���ط  امت���دادًا  العاق���ة، 
واأ�سار املهند����س فرحان ال�سم���ري، اأن الهيئة 
اأ�سدرت لئح���ة عمل جلنة املكاتب وال�سركات 
الهند�سي���ة، بعد اعتمادها من جمل�س الإدارة، 
موؤك���دًا حر����س الائحة عل���ى تخ�سي�س اآلية 

لختي���ار اأع�س���اء اللجن���ة م���ن خ���ال التقدم 
للرت�س���ح ل���دى الأمانة العامة للهيئ���ة، واإجراء 
النتخابات بن املرت�سحن وفق اآلية الت�سويت 

املعتمدة لذلك. 
يذك���ر اأن اللجن���ة مت ت�سكيله���ا �سابق���ًا، ومكّونة من 
�ست���ة اأع�س���اء، بناًء على قرار جمل����س الإدارة، رقم 
41/6/12/3، وتعم���ل اللجن���ة م���دة ث���اث �سنوات 
م���ن تاريخ �سدور قرار ت�سكيلها، ويتاح ملجل�س اإدارة 
الهيئة ال�سعودية للمهند�سن التمديد لأكر من ذلك.
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 اتفاق مع مركز "سامة الطرق" لتنفيذ عدد 
من البرامج واألنشطة

عت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، اتفاقية تعاون مع "المركز الوطني لسامة  وقَّ
الطرق"، ضمن س���بل التعاون في تنفيذ عدد من البرامج واألنش���طة، لغرض التبادل 
المعرف���ي والمهن���ي، وتعزي���ز التعاون بينهما، بحض���ور كًا من معال���ي وزير النقل 
المهن���دس صالح بن ناصر الجاس���ر، وس���عادة رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية 

للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني.
وق���ع عل���ى مذك���رة الإتفاقية م���ن جانب 
الهيئ���ة، الأم���ن الع���ام للهيئ���ة املهند�س 
فرح���ان بن حبيرت ال�سم���ري، ومن جانب 
املركز الوطن���ي ل�سامة الطرق، الدكتور 

علي بن �سعيد الغامدي.
م���ن جانب���ه، اأو�سح رئي�س جمل����س اإدارة 
هيئة املهند�سن املهند�س �سعد بن حممد 
ال�سهراين، اأن الإتفاقية تن�س على العمل 
عل���ى اإع���داد وتنفي���ذ ن���دوات وموؤمترات 
وور�س عم���ل، ودورات تدريبي���ة هند�سية 
املهند�س���ن  موجه���ة جلمي���ع  م�سرتك���ة، 

الط���رق،  �سام���ة  جم���ال  يف  والفني���ن 
بالإ�ساف���ة اإىل توفري بيان���ات املهند�سن 
والفنين امل�سجلن ل���دى هيئة املهند�سن 
يف جمال هند�س���ة الطرق، لتنفيذ برامج 
ودورات تدريبية يف جمال �سامة الطرق، 
اإىل جانب اإعداد وتنفيذ اختبار العتماد 

املهني ملهند�سي �سامة الطرق.
واأ�سار املهند�س ال�سهراين، باأن الإتفاقية 
تاأتي يف اإطار تقدمي الدعم الكامل مل�سرية 
التح���ول الرقمي ال���ذي ت�سه���ده اململكة، 
لتحقيق اأهداف اخلطط الوطنية بالتعاون 

مع اجلهات املعنية، وروؤية اململكة 2030، 
بال�ستف���ادة الق�س���وى م���ن التكنولوجيا 
احلديثة يف كافة املج���الت والقطاعات. 
ُيذك���ر اأن املركز الوطني ل�سامة الطرق، 
ُيعد اأحد م�ساريع مبادرة �سامة الطرق، 
لتقلي���ل وفي���ات ح���وادث ال�س���ري �سم���ن 
برنامج التحول الوطن���ي 2020، ويهدف 
اإىل حت�سن م�ستوي���ات ال�سامة املرورية 
من خ���ال التن�سيق بن اجله���ات املعنية 
وتق���دمي الدعم الفن���ي، واإع���داد وتنفيذ 

نظام بيانات �سامة الطرق.



األخ������ب��������ار

22

G20 السعودية وقمة

تق���ود المملكة العربية الس���عودية مجموعة العش���رين، من خال دورها القي���ادي في العالم، إلى 
جان���ب ثقلها الدولي، م���رورا بالكثير من اإلنجازات التي حققتها في المج���االت المختلفة، وقد أتت 
المملكة بين دول العشرين بعد التنمية والتطوير االقتصادي والسياسي الذي جاءعلى مدى عقود، 
ليشكل منظومة فعالة في جوانب مختلفة،هي: المنطقة العربية، الموثوقية اإلسامية، والحضور 
االقتص���ادي، ما جعلها مركزا مهمًا في المش���هد العالمي، وقي���ادة العالم في G20 ، حيث بدأت 
المملكة اعتباًرا من األول من ديس���مبر 2019م رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى 
نهاي���ة نوفمب���ر من الع���ام 2020م، وصواًل إلى انعقاد قم���ة القادة بالرياض يوم���ي 21 � 22 نوفمبر 

2020م، في مدينة الرياض تحت عنوان "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وتاأتي رئا�س���ة اململكة العربي���ة ال�سعودية 
للمحفل ال���دويل العامل���ي، تتويجا جلهود 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأم���ري حممد بن 
�سلمان ب���ن عبدالعزي���ز ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، الذي 
اق���رتح خال قمة هانغت�سو ال�سينية عام 
2016م، ا�ست�سافة اململكة قمة الع�سرين، 

لتت���م املوافق���ة عل���ى الق���رتاح يف القمة 
التالية التي ُعق���دت يف هامبورغ الأملانية 

عام 2017م.
وه���ذه الرئا�سة لدول العامل الكرى توؤكد 
ق���درة اململكة عل���ى قيادة الع���امل لعر�س 
ومناق�س���ة �سيا�س���ات اقت�سادي���ة مهم���ة، 
والتعام���ل م���ع اأي م�ستج���دات، واإيج���اد 

احللول للق�ساي���ا الآنية يف العامل، بحيث 
تك���ون مفتاحا لأهم امللف���ات القت�سادية 

والتنموية يف العامل.
وق���د اأك���د �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري 
حمم���د ب���ن �سلم���ان ب���ن عبدالعزيز ويل 
العه���د نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير 
الدفاع، ب���اأن قمة الع�سري���ن التي �ستعقد 

أ. عبدالعزيز عبدهللا الجمعة
مدير التحرير
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لت�سكي���ل  فري���دة  فر�س���ة  الريا����س  يف 
توافق عاملي ب�س���اأن الق�سايا الدولية عند 
ا�ست�سافتها ل���دول العامل يف اململكة، كما 
اأن اململك���ة �ستلت���زم من خ���ال رئا�ستها 
ملجموعة الع�سري���ن مبوا�سلة العمل الذي 
انطل���ق م���ن اأو�س���اكا، وتعزي���ز التواف���ق 
العامل���ي، وال�سع���ي بجه���د بالتع���اون م���ع 
ال�س���ركاء باملجموع���ة لتحقي���ق اإجنازات 
للت�س���دي  الفر����س  واغتن���ام  ملمو�س���ة 

لتحديات امل�ستقبل.
وتهتم جمموعة G20 اإىل تطوير �سيا�سات 
احلالي���ة،  التحدي���ات  ملواجه���ة  عاملي���ة 
كم���ا ترك���ز عل���ى الق�ساي���ا ذات الأهمية 
العاملية، ولكن يعتر القت�ساد العاملي هو 
املو�سوع الأهم على جدول اأعمال القمة، 
وتهدف املجموعة اإىل حتديد ال�سيا�سات 
واملب���ادرات التي تتطلب عم���ًا جماعيًّا، 
لتعزيز مبادئ النمو القت�سادي والتنمية 
امل�ستدام���ة، ودعم البت���كار والعمل على 
ق�ساي���ا خمتلف���ة، مم���ا ي�ساه���م يف دعم 
امل�ستدام���ة،  والتنمي���ة  التق���دم  عجل���ة 

كاف���ة. الع���امل  ل�سع���وب  والزده���ار 
وتدخ���ل ال�سعودي���ة، برئا�س���ة جمموع���ة 
الع�سري���ن، يف مواجه���ة امللفات ال�سعبة، 
هم���ا  رئي�سي���ان،  م�س���اران  خ���ال  م���ن 
امل�س���ار املايل ال���ذي يركز عل���ى الق�سايا 
القت�سادي���ة واملالي���ة، مب���ا فيه���ا النم���و 
العامل���ي ومرون���ة النظام امل���ايل العاملي، 
اأم���ا امل�س���ار يركز الث���اين عل���ى الق�سايا 
الجتماعي���ة والتنموي���ة، حي���ث �ستعم���ل 
اململك���ة من خال رئا�ستها للقمة با�سك 
عل���ى حتقي���ق ال�ستف���ادة الق�س���وى من 
قيادته���ا له���رم القت�س���اد العامل���ي، مبا 
يتما�س���ى م���ع روؤي���ة 2030، كم���ا �ستكون 

جمموع���ة  لأعم���ال  اململك���ة  ا�ست�ساف���ة 
الع�سري���ن لأول مرة يف املنطق���ة، فر�سة 
�سانح���ة للتعب���ري ع���ن وجه���ة نظ���ر دول 
ال�سرق الأو�س���ط و�سمال اإفريقيا، اإ�سافة 
اإىل ال���دول النامي���ة، واإي�س���ال �سوته���م 
يف املحف���ل العامل���ي ال�سن���وي، والعمل مع 
اخل���رات،  لتب���ادل  املجموع���ة  اأع�س���اء 
وتعزي���ز التع���اون ال���دويل به���دف اإيجاد 

احللول للق�سايا امللحة الأنية.
هذه القي���ادة للمملكة العربي���ة ال�سعودية 
الكب���ري  املح���وري  ال���دور  ويع���زز  يوؤك���د 
لوطنن���ا الغايل، عل���ى امل�ستوين الإقليمي 
نع القرار  والدويل، وتاأثريها القوي يف �سُ
القت�س���ادي الدويل، وجن���اح القيادة يف 
حتقي���ق تويل اململك���ة رئا�س���ة املجموعة، 
ميثل ميادا جدي���دا للمجموعة، واإعادة 
تد�س���ن مرحل���ة جدي���دة م���ن تاريخها، 
مواجه���ة  عل���ى  مق���درة  اأك���ر  لت�سب���ح 
ال����21،  الق���رن  يف  الدولي���ة  التحدي���ات 
مب�سارك���ة اأطراف خمتلف���ة متثل وتعك�س 

وجهات نظر دول كثرية.

تأتي رئاسة المملكة 
للمحفل الدولي العالمي 

تتويجا لجهود صاحب 
السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد
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مشاركة عالمية في المؤتمر الهندسي 
الدولي في الرياض

تنظ���م الهيئة الس���عودية 
للمهندس���ين الم��ؤت��م�����ر 
والم��ع��رض ال�ه��ن���دس��ي 
الدولي في نسخته الثانية 
تح���ت ش���عار "دور القطاع 
تنمي���ة  ف���ي  الهندس���ي 
تحت  الوطني"،  االقتص���اد 
رعاية معالي الدكتور ماجد 
بن عب���د هللا القصبي، وزير 
وذلك  واالستثمار،  التجارة 
في فندق الفورسيزنز في 
مدينة الرياض خال الفترة 
من الثاني وحتى الخامس 
من ش���هر مارس 2020م.

اأو�س���ح ذل���ك �سع���ادة املهند����س �سع���د ب���ن 
حممد ال�سهراين رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
ال�سعودية للمهند�سن، مبينا اأن املوؤمتر الذي 
ياأتي حتت �سع���ار "دور القطاع الهند�سي يف 
تنمية القت�ساد الوطني"، يهدف اإىل اإيجاد 
البيئة املائم���ة التي ت�سهل تبادل املعلومات، 
وتعزي���ز التوا�س���ل ب���ن املهند�س���ن، وبن���اء 
عاق���ات عملية ب���ن امل�سارك���ن، ومناق�سة 
املح���اور الهام���ة يف املج���ال الهند�س���ي، عن 
طري���ق اأك���ر م���ن 200 متحدثا ميثل���ون 33 
دول���ة، اإىل جان���ب ع���دد م���ن ال�سخ�سي���ات 

البارزة على ال�سعيدين املحلي والدويل.
واأك���د رئي����س جمل����س الإدارة عل���ى اأن هذا 
املوؤمتر يعتر من اأه���م املوؤمترات الهند�سية 

اأن���ه ي�س���كل اأول موؤمت���ر  يف الع���امل، حي���ث 
هند�سي متخ�س�س يجمع نخبة من اخلراء 
وال�سناعي���ن والتقني���ن وذوي اخل���رة من 
اأغل���ب دول الع���امل املتق���دم، مث���ل اأمري���كا 
واأملانيا وبريطانيا وفرن�سا وماليزيا، وغريها 

من الدول العربية واخلليجية.
واأ�س���ار رئي����س جمل����س الإدارة اإىل اأن ه���ذا 
هند�سي���ة  تظاه���رة  اأك���ر  ميث���ل  املوؤمت���ر 
للمهند�س���ن يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
لتعزي���ز املعاي���ري الهند�سية ونق���ل املعلومات 
والطاع على كل ماه���و جديد من حتديات 
وابت���كارات يف القط���اع الهند�س���ي والبن���اء 
والت�سيي���د مب���ا يتما�س���ى م���ع روؤي���ة اململك���ة 

العربية ال�سعودية عام 2030.

واأ�س���اف اأن ه���ذا املوؤمت���ر ينظ���م يف ت�سع���ة 
م�سارات هند�سية، هي، الهند�سة الكهربائية 
وال�سب���كات الذكي���ة، الهند�س���ة امليكانيكي���ة 
والت�سني���ع املتق���دم، ال���ذكاء ال�سطناع���ي 
ال�سناعي���ة  الهند�س���ة  الذكي���ة،  وامل���دن 
و�سا�سل الم���داد واملحتوى املحلي، هند�سة 
الت�س���الت والأم���ن ال�سي���راين، العم���ارة 
والبناء امل�ستدام، هند�سة ال�سامة والوقاية 
م���ن احلري���ق، اإدارة امل�ساري���ع وحوكمته���ا، 

والطاقة املتجددة واحلفاظ على البيئة،
وك�سف باأن اللجنة العلمية للموؤمتر واملعر�س 
الهند�سي الدويل الثاين قبلت 108 ورقة علمية 
بعد املفا�سلة من بن نحو 277 التي مت قبولها 
مبدئي����ا، وذلك م����ن جمم����ل الأوراق العلمية 

املهند�س/ �سعد بن حممد ال�سهراين
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني
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الت����ي ا�ستقبلتها اللجنة العلمي����ة وبلغ عددها 
نح����و 562 م�سارك����ة، مبينا اأن ه����ذه الأوراق 
العلمي����ة التي مت اختيارها خ�سعت للمراجعة 
والتدقيق من قبل اللجنة العلمية التي �سكلت 
م����ن خمت�س����ن م����ن ع����دد م����ن اجلامع����ات 
ال�سعودي����ة، وذل����ك من اأجل حتكي����م الأوراق 
العلمية والأبحاث الواردة، حيث يتم التحقق 
م����ن امل�سارك����ة وفق معاي����ري وقواع����د املنهج 
العلمي لاأبح����اث والدرا�س����ات العلمية، اإىل 
جانب املراجع����ة والتدقيق اللغوي للم�ساركة. 
وق���ال: اأن املوؤمتر الهند�س���ي الدويل الثاين، 
يناق����س الكث���ري م���ن املوا�سي���ع الهند�سي���ة 
يف  م�س���ارات   9 يف  تاأت���ي  الت���ي  الهام���ة، 
الهند�سي���ة،  التخ�س�س���ات  م���ن  ع���دد 
اخلا�س���ة  املح���اور  عل���ى  الط���اع  وميك���ن 
املوؤمت���ر   حل�س���ور  والت�سجي���ل  م�س���ار  ب���كل 
 واملعر����س م���ن خ���ال املوق���ع الإلك���رتوين: 

http://iece.saudieng.sa 
ُيذكر باأن املوؤمتر واملعر�س الهند�سي الدويل 
مبدين���ة  2017م،  ع���ام  تنظيم���ه  مت  الأول، 

الريا�س، و�سارك فيه 211 متحدثا مثلوا 32 
دولة، وع���دد من ال�سخ�سي���ات البارزة على 
ال�سعيدين املحلي والعاملي يتقدمهم �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س 
جمل����س اإدارة الهيئ���ة ال�سعودي���ة للف�س���اء، 
ووزير الطاقة والروة املعدنية رئي�س جمل�س 
اإدارة اأرامك���و ال�سعودية، والرئي�س التنفيذي 
لل�سرك���ة ال�سعودية للكهرب���اء، ورئي�س وزراء 

م�س���ر ال�ساب���ق، اإ�ساف���ة اإىل م�ساركة عدد 
م���ن م�س���وؤويل اجله���ات اخلا�س���ة والعامة. 
وعر����س يف املوؤمتر 211 ورق���ة علمية يف 12 
م�سار هند�س���ي، ومت طباعة ون�سر 600 ورقة 
�سارك���ت يف املعر����س م���ن 32 دول���ة، وق���ام 
بزيارة املوؤمتر واملعر����س امل�ساحب له اأكر 
من 6000 زائر، اإ�ساف���ة اإىل عر�س تقنيات 

واإجنازات لأكر من 67 �سركة وموؤ�س�سة.

�س�رة ار�سيف - اأثناء الت�سجيل يف امل�ؤمتر يف ن�سخته الأوىل

�س�رة ار�سيف - املعر�س امل�ساحب للم�ؤمتر يف ن�سخته الأوىل
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رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض الهندسي 
الثاني يكشف تفاصيل المؤتمر

لقاء خاص مع مجلة المهندس

الهندسي  وال��م��ع��رض  المؤتمر  ي��أت��ي 
ال��دول��ي ال��ث��ان��ي، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
في  العالمية  المستجدات  فيه  تتواصل 
والسياسية  االقتصادية  المجاالت  شتى 
هذا  يعد  حيث  والهندسية،  والثقافية 
الذي  الهندسي  والمعرض  المؤتمر 
السعودية  العاصمة  ارض  على  يقام 
المهني  ال���ح���دث  ب��م��ث��اب��ة  ال����ري����اض، 
خال  من  االضخم،  العالمي  الهندسي 
التي  مشاركاته  وتنوع  مساراته  تعدد 

قدمت من مختلف الدول في العالم.

• كي��ف ت��رى م�افق��ة مع��ايل الدكت�ر ماجد ب��ن عبد اهلل 
الق�سب��ي، وزي��ر التج��ارة وال�ستثم��ار عل��ى رعاي��ة وح�س�ر 

هذا امل�ؤمتر؟
� يف البداي���ة ي�سرين اأن اق���دم �سكري وتقديري ا�سالة عن نف�سي ونيابة 
ع���ن رئي����س واأع�ساء جمل����س اإدارة الهيئ���ة ومن�سوبيها ملع���ايل الدكتور 
ماج���د بن عب���د اهلل الق�سبي، وزي���ر التجارة وال�ستثم���ار، على دعمه 
للهيئ���ة واملهند�سن يف اململكة العربية ال�سعودية، ودعمه الكبري لتنظيم 
ه���ذا احلدث العاملي املهني يف الريا����س، حيث كان ملوافقة معاليه على 
رعاي���ة ه���ذا املوؤمتر واملعر�س الأث���ر البالغ يف امل�ساهم���ة يف جناح هذه 
ال���دورة، ما جعل كث���ري من القطاعات احلكومي���ة واخلا�سة ت�سارك يف 
املوؤمت���ر وتدعم���ه وتق���دم خدماتها من اأج���ل تقدمي ح���دث مهني يليق 
مل���ا و�سلت الية اململك���ة العربي���ة ال�سعودية يف ظل رعاي���ة مولي خادم 

احلرمن ال�سريفن وويل عهده اِلأمن. كما كان هناك دور كبري ومميز 
لرئي�س واأع�ساء جمل����س اإدارة الهيئة، حيث كان لهتمامهم وحر�سهم 
عل���ى تنظي���م موؤمتر ومعر�س  يتما�سى مع روؤي���ة 2030 ويقدم كل ماهو 
جدي���د يف ع���امل الهند�س���ة. كم���ا ا�سيد بال���دور الذي يقوم ب���ه موظفي 
الأمانة العامة اأع�ساء اللجان املختلفة للموؤمتر واملعر�س، بعد اأن مل�ست 

منهم احلر�س والهتمام على جناح هذا املوؤمتر.
واأين؟ واملعر�س  امل�ؤمتر  هذا  تنظيم  �سيتم  • متى 

الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ن �س���وف تنظ���م ه���ذا املوؤمت���ر واملعر�س 
الهند�سي ال���دويل يف ن�سخته الثانية، حتت رعاية معايل الدكتور ماجد 
بن عبد اهلل الق�سبي، وزير التجارة وال�ستثمار، يف فندق الفور�سيزنز 
يف مدين���ة الريا�س خ���ال الفرتة من الثاين وحت���ى اخلام�س من �سهر 

مار�س 2020م.

دع���م معال���ي وزي���ر التج���ارة واالس���تثمار س���اهم ف���ي 
مش���اركة الكثي���ر م���ن الجه���ات واالف���راد ف���ي المؤتمر

م. فرحان بن حبيتر الشمري
أمين عام الهيئة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر

وقد تم االستعداد لهذا المؤتمر منذ فترة طويلة، حيث بذلت الهيئة السعودية للمهندسين 
العربية  المملكة  إليه  وصلت  بما  يليق  دول��ي  هندسي  مؤتمر  تنظيم  أجل  من  جهودا 
تستضيف المهندس  مجلة "المهندس"  السعودية من تطور وتقدم في ظل رؤية 2030.  
اللجنة المنظمة للمؤتمر  فرحان الشمري أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين رئيس 

لمعرفة الجهود التي بذلت في هذا المؤتمر وأبرز موضوعاته في هذا الحوار:
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امل�ؤمتر؟ هذا  يهدف  ماذا  • اإىل 
� اأن املوؤمت���ر ال���ذي ياأتي حتت �سع���ار "دور القط���اع الهند�سي يف تنمية 
القت�ساد الوطني"، يهدف اإىل اإيجاد البيئة املائمة التي ت�سهل تبادل 
املعلوم���ات، وتعزيز التوا�سل بن املهند�س���ن، وبناء عاقات عملية بن 
امل�سارك���ن، ومناق�سة املح���اور الهامة يف املج���ال الهند�سي، عن طريق 
اأكر من 200 متحدثا ميثلون 32 دولة، اإىل جانب عدد من ال�سخ�سيات 

البارزة على ال�سعيدين املحلي والدويل.
• مل��اذا يعت��ر ه��ذا امل�ؤمتر من اأهم امل�ؤمت��رات الهند�سية يف 

العامل؟
� ه���ذا املوؤمت���ر يعتر من اأه���م املوؤمت���رات الهند�سية يف الع���امل، حيث 
اأن���ه ي�س���كل اأول موؤمت���ر هند�س���ي متخ�س�س يجمع نخب���ة من اخلراء 
وال�سناعي���ن والتقني���ن وذوي اخلرة من اأغل���ب دول العامل املتقدم، 
مثل اأمري���كا واأملانيا وبريطاني���ا وفرن�سا وماليزي���ا، وغريها من الدول 
العربي���ة واخلليجية. كم���ا اأن هذا املوؤمتر ميثل اأك���ر تظاهرة هند�سية 
للمهند�سن يف اململكة العربية ال�سعودية لتعزيز املعايري الهند�سية ونقل 
املعلوم���ات والط���اع على كل ماه���و جديد من حتدي���ات وابتكارات يف 
القطاع الهند�سي والبناء والت�سييد مبا يتما�سى مع روؤية اململكة العربية 

ال�سعودية عام 2030.
اأهميته؟ تكمن  • اين 

 � تكم���ن اأهمي���ة ه���ذا املوؤمت���ر باأن���ه اأول ُيعد اأح���د اأ�سخ���م املوؤمترات 
الهند�سي���ة يف منطقة ال�س���رق الأو�سط، وقد حر�س���ت الهيئة ال�سعودية 
املهند�س���ن على تعزي���ز املعايري الهند�سية، ونق���ل املعلومات، والطاع 
عل���ى كل ما هو جديد من حتديات يف املهن���ة، والبتكارات يف املجالت 
الهند�سي���ة مب���ا يتما�سى م���ع روؤي���ة اململك���ة 2030، اإ�ساف���ة اإىل اأنه مت 
الهتمام يف هذه الدورة من املوؤمتر بدعوة عددا من اأبرز ال�سخ�سيات 
املهني���ة والهند�سي���ة والقت�سادي���ة من داخ���ل وخارج اململك���ة يف هذا 
احل���دث العامل���ي املتعدد امل�س���ارات، الذي يق���ام للم���رة الثانية على يف 
العا�سم���ة ال�سعودي���ة الريا����س، كما ي�س���ارك فيه عدد م���ن القطاعات 
واجله���ات احلكومية واخلا�س���ة واملوؤ�س�س���ات والأكادميين واجلمعيات 
املهني���ة من داخل وخ���ارج اململكة، لتعزيز معارفه���م واإجراء املقارنات 
املعيارية لأف�سل املمار�سات والطاع على اأحدث البتكارات والتوا�سل 

مع الأقران والزماء العاملن يف جمال الهند�سة.
امل�ؤمتر؟ لهذا  حمددة  م�سارات  هناك  • هل 

� نع���م، وهناك ت�سع���ة م�سارات مهنية يف خمتل���ف التخ�س�سات، 
وه���ي: الكهربائي���ة وال�سب���كات الذكي���ة، الهند�س���ة امليكانيكي���ة 
والت�سني���ع املتقدم، الذكاء ال�سطناعي واملدن الذكية، الهند�سة 
ال�سناعية و�سا�سل المداد واملحتوى املحلي، هند�سة الت�سالت 
والأم���ن ال�سيراين، العمارة والبناء امل�ست���دام، هند�سة ال�سامة 
والوقاي���ة م���ن احلري���ق، اإدارة امل�ساري���ع وحوكمته���ا، والطاق���ة 

املتجددة واحلفاظ على البيئة.

• ماهي عدد الوراق العلمية التي قبلتها اللجنة العلمية؟
� قبل���ت اللجنة العلمية للموؤمت���ر واملعر�س الهند�سي الدويل الثاين 108 
ورق���ة علمية بع���د املفا�سلة من بن نح���و 277 التي مت قبوله���ا مبدئيا، 
وذل���ك من جمم���ل الأوراق العلمية التي ا�ستقبلته���ا اللجنة العلمية وبلغ 
عدده���ا نحو 562 م�سارك���ة. وه���ذه الأوراق العلمية الت���ي مت اختيارها 
خ�سع���ت للمراجعة والتدقيق م���ن قبل اللجنة العلمي���ة التي �سكلت من 
خمت�س���ن من عدد م���ن اجلامعات ال�سعودية، وذل���ك من اأجل حتكيم 
الأوراق العلمي���ة والأبحاث الواردة، حيث يتم التحقق من امل�ساركة وفق 
معايري وقواعد املنهج العلمي لاأبحاث والدرا�سات العلمية، اإىل جانب 

املراجعة والتدقيق اللغوي للم�ساركة. 
واملعر�س؟ امل�ؤمتر  يف  ت�سارك  التي  الدول  • ماهي 

� املوؤمتر واملعر�س الهند�سي الدويل ي�سارك فيه نحو 108 متحدثا ميثلون 
32 دولة، منه���ا: الوليات املتحدة المريكي���ة، بريطانيا، كندا، املانيا، 
بلجيكا، �سوي�س���را، ايرلندا، الهند، م�سر، باك�ستان، الأردن، نيجرييا، 
اإىل جان���ب اململكة العربي���ة ال�سعودية ودول جمل����س التعاون، وغريها. 
وم���ن اأبرز املتحدثن الرئي�سين م���ن ال�سعودية، معايل الفريق �سليمان 
بن عبداهلل العمرو، مدير عام الدفاع املدين، والدكتور خالد بن �سالح 
 Mr.ال�سلطان رئي�س مدينة امللك عب���داهلل للطاقة الذرية واملتجددة، و
Sunil Prashara،  الرئي����س التنفيذي ل�سركة بي اإم اآي PMI، اإ�سافة 

اإىل م�ساركة عدد من م�سوؤويل اجلهات اخلا�سة والعامة. 
• ه��ل ل��ك اأن حتدثنا ع��ن جتربة ال��دورة الأوىل من هذا 

امل�ؤمتر واملعر�س؟
� املوؤمت���ر واملعر�س الهند�س���ي الدويل الأول، مت تنظيم���ه عام 2017م، 
مبدين���ة الريا����س، و�سارك فيه 211 متحدثا مثل���وا 32 دولة، وعدد من 
ال�سخ�سيات البارزة على ال�سعيدين املحلي والعاملي يتقدمهم �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري �سلط���ان بن �سلم���ان رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة 
ال�سعودية للف�ساء، ووزير الطاق���ة والروة املعدنية رئي�س جمل�س اإدارة 
اأرامك���و ال�سعودي���ة، والرئي�س التنفي���ذي لل�سركة ال�سعودي���ة للكهرباء، 
ورئي����س وزراء م�س���ر ال�ساب���ق، اإ�سافة اإىل م�ساركة ع���دد من م�سوؤويل 
اجله���ات اخلا�سة والعامة. وعر�س يف املوؤمت���ر 211 ورقة علمية يف 12 
م�سار هند�سي، ومت طباعة ون�سر 600 ورقة �ساركت يف املعر�س من 32 
دولة، وقام بزيارة املوؤمتر واملعر�س امل�ساحب له اأكر من 6000 زائر، 

اإ�سافة اإىل عر�س تقنيات واإجنازات لأكر من 67 �سركة وموؤ�س�سة.

ال��م��ؤت��م��ر  ف����ي  ورق������ة   108
برعاية  ال���دول���ي  ال��ه��ن��دس��ي 
معالي وزير التجارة واالستثمار
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رعاة المؤتمر
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الطرقات اآلمنة واالقتصادية

الطرقات هي شرايين  الحياة النابضة  لكل دولة , وعندما تكون هذه الطرقات آمنة واقتصادية 
فإن هذا من تط���ور ورقي الدولة ووضعها مع مصاف الدول، ومن أهم الخطوات للوصول 

لطرق آمنة واقتصادية يجب استخدام  الطريقة النموذجية لتصميم الطرق.
وحي���ث اأن تكلفة تنفيذ م�ساريع الطرق ب�س���كل عام عالية فاإن ابتكار 
اأي طريق���ة لتخفي����س ه���ذه التكلفة  م���ع  تثبيت املوا�سف���ات الفنية 
ي���وؤدي لزيادة اجل���دوى القت�سادية له���ذه امل�ساريع، وم���ن هنا جاء 
�سبب وجود  الطريق���ة النموذجية لت�سميم الطرق باأقل تكلفة طبقًا 

للموا�سفات الفنية.
وتعتم���د طريقة الت�سميم  عل���ى البحث بن البدائل للم�سار الاأفقي 
واملقط���ع الط���ويل الت�سميمي واملقطع العر�س���ي النموذجي لكي يتم 
اختي���ار البدي���ل الذي يطاب���ق املوا�سفات الفنية )اآم���ن(، ويف نف�س 
الوق���ت اأقل تكلف���ة )اقت�سادي(، ومت ت�سميته���ا الطريقة النموذجية 

وذلك للو�سول لأف�سل بديل منوذجي.
اأه���م اأربع���ة  عنا�س���ر توؤث���ر يف ت�سمي���م الط���رق هي مي���ول الأر�س 

الطبيعية وامل�س���ار الت�سميمي واملقطع الط���ويل الت�سميمي واملقطع 
العر�س���ي النموذجي. يتم تثبيت املقط���ع العر�سي القت�سادي يبقى 
ثاثة متغريات يتم تثبيت اثنن منها والتعديل يف املتغري الثالث ، ثم 
ب�س���كل تدريجي يتم اإدخال كل متغ���ري وتاأثرياته على الت�سميم حتى 

الو�سول للحالت التي متثل الواقع.
خط�ات تنفيذ الطريقة النم�ذجية لت�سميم الطرق:

اأوًل: اختي��ار اأف�س��ل بدي��ل للمقط��ع العر�س��ي الت�سميمي 
الأقل تكلفة: 

يوجد �سبعة بدائل الأكر �سيوعًا كمقاطع عر�سية منوذجية، وهي:
1. قطع جانب واحد.

2. قطع من اجلانبن.

م.ف�از اأحمد حممد العن�سي
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3. جزء قطع وجزء ردم.
4. جزء قطع وجزء ردم مع جدار �ساند. 

5. ردم. 
6. ج�سر . 

7. نفق.
يت��م اختي��ار اأف�س��ل بدي��ل للمقط��ع العر�س��ي الت�سميم��ي 
الأقل تكلف��ه من ال�سبعة البدائل ال�سابقة بح�سب املعايري 

التالية:
- حتلي���ل اأ�سع���ار البن���ود التي ترتب���ط باملقطع العر�س���ي من القطع 

والردم وحماية امليول اجلانبية واجلدران ال�ساندة.
- امليول اجلانبية  للمقطع العر�سي لاأر�س الطبيعية.

- نوع تربة الأر�س الطبيعية )�سخرية - طينية - رملية(.
- ع���دد املعدات امل�ستخدم���ة للتنفيذ والعمالة وكف���اءة الكادر وعدد 

الختبارات وطلبات ال�ستام.
- عوامل اأخرى )ا�ستبدال مواد الأر�س الطبيعية – م�سافة نقل مواد 
ن���اجت القطع – م�سافة النق���ل ملواد الردم – ا�ستخ���دام مواد القطع 

للردم – نقل املياه(.
ثانيًا: اختيار مي�ل الأر�س الطبيعية:

يت���م تثبيت ميل الأر�س الطبيعية ثم ب�س���كل متدرج و يتم تغيري امليل 
لعدد من امليول الطولية والعر�سية للو�سول للحالت التي متثل الواقع .

ثالث��ًا: اختي��ار اأف�س��ل بدي��ل للمقطع الط���يل الت�سميمي 
القت�سادي ومطابق للم�ا�سفات الفنية:

ب�سب���ب ارتباط املقطع الطويل الت�سميمي  بامل�سار الأفقي يتم تثبيت 
امل�سار الأفقي كخط م�ستقيم )بدون منحنيات اأفقية( ونختار اأف�سل 
بديل للمقطع الطويل الت�سميمي، بحيث يحقق اأف�سل بديل للمقطع 
العر�س���ي النموذجي القت�سادي الذي مت اختياره يف اخلطوة الأوىل 
ثم ب�سكل تدريجي يتم التغيري يف املقطع الطويل الت�سميمي باإ�سافة 
منحني���ات را�سية وتعدي���ل امليول مع تثبيت امل�س���ار واملقطع العر�سي 

الت�سميمي النموذجي.
رابع��ًا: اختي��ار اأف�س��ل بديل للم�س��ار الأفق��ي القت�سادي 

ومطابق للم�ا�سفات الفنية:
ب�سب���ب ارتباط امل�سار الأفقي باملقطع الطويل الت�سميمي  يتم تثبيت 
املقطع  الطويل الت�سميمي كخط م�ستقيم )بدون منحنيات را�سية( 
ونختار اأف�سل بديل للم�سار الأفقي، بحيث يحقق اأف�سل بديل للمقطع 
العر�س���ي النموذجي القت�سادي الذي مت اختياره يف اخلطوة الأوىل 
ثم ب�س���كل تدريجي يتم تغيري امل�سار الأفق���ي باإ�سافة نقاط التقاطع 

واملنحنيات الأفقية للو�سول لأف�سل بديل للم�سار الأفقي.
 وعن���د تنفيذ اخلطوات الثاث ال�سابق���ة �سيتم النتهاء من ت�سميم 
اأف�سل طريق من الناحية الفنية واأقل  تكلفة من الناحية القت�سادية، 

و�ستكون طرقاتنا اآمنة واقت�سادية باإذن اهلل.
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منظومة النقل الذكي أداة لاتجاه 
إلى المدن الذكية

يتناول البحث أهمية تطبيق منظومة النقل لاتجاه إلى تطبيقات المدن الذكية لكافة عناصرها من 
خال التعريف بعدة مفاهيم للمدن الذكية بصفة عامة ومنظومة النقل الذكي بصفة خاصة، والنتائج 
المتوقعة من تطبيق هذه المنظومة، مع تحديد أهم مشاكل النقل والمرور بالمدن التقليدية، وأهمية 
التحول إلى المدن الذكية وتوضيح أهم صفاتها وقطاعاتها الرئيسية مثل البنية األساسية والمباني 
الذكي���ة والحوكم���ة واالقتصاد الذكي، كما يتن���اول البحث التحديات المواجه���ة لتطبيق نظم النقل 
الذكية بالمدن التقليدية، وتحديد األهداف العامة آلليات تنفيذ اس���تراتيجية منظومة النقل الذكي.

اأدى التطور العمراين والتح�س���ر ال�سريع ملزيد من امل�ساكل العمرانية 
ب�سف���ة عامة وم�ساكل يف النق���ل ب�سفة خا�سة ناجتة من الزدحامات 
ة وزيادة انبعاثات الغازات امللوثة للبيئة وهدر للطاقة والأموال،  املروريَّ
وم���ن َثمَّ اأ�سبحت احلاجة ما�سة لوج���ود حل جذري �سريع فعال يكمن 
يف بناء وا�ستغال البنية التحتية للنظام املعلوماتي واخلدمات املتوفرة 
وي�ساه���م ب�سكل اأكر كف���اءة يف اإدارة وت�سغيل و�سيان���ة النظم الذكية 

للنقل وحل امل�ساكل املتعلقة به كاأحد دوافع التوجه للمدن الذكية.
الإ�سكالية:

تواج���ه جميع املدن حتديات كبرية ب�سبب ع���دم التوا�سل والتكامل يف 
تبادل البيان���ات واملعلومات اأو اخلدمات فيما بينها واأن هناك الجتاه 
اإىل توف���ري نظم ذكية ت�ساهم يف اإدارة وت�سغيل و�سيانة منظومة النقل 

بطريقة متطورة وذكية. 
هدف البحث: 

اإلق���اء ال�سوء على اإمكانيات تطبيق تقنية النقل الذكي يف حل م�ساكل 
النقل داخل املدن، وو�سع ت�سور وا�سرتاتيجية ملنظومة النقل بالكامل 

مما ي�ساهم يف رفع الكفاءة الت�سغيلية لهذه املنظومة.

1-تعاري���ف واملفاهيم الأ�سا�سية للم���دن والنقل الذكي واأهم التقنيات 
املتعقلة بهما:

1/1 املفاهيم العامة املتعلقة باملدن والنقل الذكي:
)Wi-Fi( : تقني���ة مرن���ة ت�سم���ح بنق���ل وتبادل  ف���اى  ال���واي  • تقني���ة 

املعلومات عر �سبكة ل�سلكية حملية.
)PAN(: �سبكة حا�سب���ات ت�ستخدم لنقل  ات�سال �سخ�سي���ة  • �سبك���ة 

البيانات بن عدة اأجهزة اإلكرتونية.

اأ د/ خالد حمم�د اأب� بكر
اأ�ستاذ باحث مبعهد العمارة والإ�سكان

املركز الق�مي لبح�ث الإ�سكان والبناء          

اأ د/ حممد فتحي عارف
رئي�س جلنة ك�د املدن الذكية

املركز الق�مي لبح�ث الإ�سكان والبناء
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• النظ���ام العامل���ي للهاتف النق���ال )GSMC(: نظ���ام رقمي للهواتف 
النقالة ي�ستخدم للتوا�سل ال�سوتي ونقل البيانات.

العامل���ي )GPS(: هو نظ���ام ماحي بالأقمار  املواقع  • نظ���م حتديد 
ال�سناعية لتحديد املوقع باخلرائط الرقمية)1(.

 Automated Vehicle للمركب���ات:  الأتوماتيك���ي  املوق���ع  نظ���م   •
Location، )AVL(: ه���و نظام عاملي يربط ب���ن م�ستعملGPS  وبع�س 

الأقمار ال�سناعية م���ن اأجل حتديد موقع امل�ستعمل للنظام عن طريق 
اخلرائط الرقمية)2(.

• نظ���م املعلوم���ات اجلغرافية )GIS(: نظام له الق���درة على اإدخال 
املعلومات اجلغرافية )خرائط، �سور جوية، �سور ف�سائية( والو�سفية 
)اأ�سم���اء وجداول( ومعاجلته���ا وتخزينها وا�سرتجاعه���ا وال�ستف�سار 

عنها. 
التع���داد الأتوماتيكي للراكبن )APC(: نظ���ام ي�ساعد على  • نظ���م 
اإدارة وت�سغي���ل ومتابع���ة حج���م احلركة باحلاف���ات اأو القطارات من 
خ���ال احل�سول على معلوم���ات تف�سيلية وقيا�سه���ا ومقارنتها ح�سب 

حتليل الرتددات)3(.
Smart Car: مركبة حديثة مزودة بتقنيات واأنظمة  الذكية  • ال�سيارة 

حديثة، ومتثل اأحد حلول املرور الذكية.
ذكية )STL(: دمج النظام املروري التقليدي بالذكاء  مرور  • اإ�سارة 

ال�سناعي بهدف تخفيف الختناقات املرورية. 
واملزودة  امل���دن،  لربط  املزدوجة  الط���رق  ال�سريع���ة: هي  • الط���رق 

بتقاطعات حرة وحمكمة الدخول واخلروج. )4(
2/1مفه�م املدن الذكية:

ه���ي املدينة التي حتقق كفاءة من الأداء من خال تفاعل م�سرتك بن 
القط���اع القت�سادي واحلوكم���ة والنقل والبيئة واحلي���اة مع مواطنن 
يتمتعون بالوعي وال�ستقالية. )7( وميكن و�سف املدينة الذكية باأنها 
مبادرة تقنية طويلة املدى تتحول على نحو متزايد اإىل عن�سر يعمل يف 

الظل بهدف توفري بيئة م�ستدامة عالية اجلودة للمواطنن)8(. 
3/1 املفاهيم الأ�سا�سية ملنظ�مة النقل الذكي:

 Intelligent Transportation( ت�ستخ���دم منظوم���ة النق���ل الذكي���ة •
Systems: ITS( تقني���ات احلا�سب الآيل والت�سالت والتحكم والتطور 

احلا�سل بها ملواجهة العديد من التحديات وامل�ساكل التي تواجه قطاع 
النق���ل ب�سف���ة عامة وامل�س���اكل املروري���ة ب�سفة خا�س���ة، مثل حت�سن 

م�ستويات ال�سامة والإنتاجية واحلركة العامة )9(. 
• ت�ستخدم تقنيات احلا�سب الآيل وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

يف جمال النقل اأي�سًا )10(.
مم���ا �سبق ميكن اعتبار النقل الذك���ي Smart Mobility �سمن عنا�سر 
املدينة الذكية وذلك با�ستخ���دام التكنولوجيا يف جمال النقل وتطوير 
تقني���ات تبادل البيان���ات، ليتم حت�سن �سرعة التنق���ل وتقليل ازدحام 

الطرق واحلد من التلوث.

2-النتائج املت�قعة من تطبيق منظ�مة النقل الذكي:
- ا�ستخ���دام و�سائ���ل متط���ورة ذات حتك���م معلوماتي من اأج���ل اإدارة 

وت�سغيل منظومة النقل بكفاءة" داخل املدينة.
- زي���ادة كفاءة اأنظمة النقل وتعزيز ال�سامة املرورية، بهدف حت�سن 

نوعية احلياة وحل مل�ساكل النقل)11(.
- حت�س���ن ال�سام���ة والأمن بت�سجي���ع و�سائل النق���ل ال�سديقة للبيئة 

وتقليل ا�ستهاك الطاقة والتلوث )12(.
- توف���ر ه���ذه التقني���ات مدنًا ذكي���ة م�ستدام���ة بتقليل حاج���ة التنقل 
وزي���ادة كثافة الركاب والب�سائ���ع باملركبات، واإيجاد �سبكات نقل اأكر 
كف���اءة تع���زز اإمكانيات الت�سال وتوفر �سب���كات ات�سال بن املركبات 
)V2V:Vehicle to Vehicle( ، ونقله���ا لأجه���زة معاجل���ة البيان���ات يف 

مراكز التحكم  للو�سول اإىل اإدارة ذكية للمنظومة )13(.
3-م�ساكل النقل واملرور باملدن التقليدية:

لق���د اأ�سبحت ظاه���رة الزدحام امل���روري من اأخط���ر امل�سكات التي 
تع�سف باملجتمع فه���ي اإهدار للوقت وزيادة للحوادث تاأخر عن العمل 
ويرى البع�س اأن ازدياد الكثافة ال�سكانية وبقاء �سبكة الطرق والكباري 
على حالها من دون تطوير ل�ستيعاب املتغريات املتوقعة من جراء هذه 
الزيادة لبد واأن توؤدي اإىل ظهور الكثري من امل�سكات واأهمها م�ساكل 

الزدحام املروري والتلوث البيئي وال�سو�ساء.
4-اأهمية حت�ل املدن التقليدية اإىل مدن ذكية:

تعتر املدن الذكية حقيقة واقعية تتطور يومًا بعد يوم، وهناك العديد 
من املدن التي طبقت العديد من احللول املبتكرة يف اإطار مفهوم املدن 
الذكي���ة، فا يوجد مدينة ذكية 100% حاليًا ولكن هناك عدة مدن يف 
الع���امل تطبق مبادرات وم�ساريع يف اإطار مفهوم املدن الذكية. وهناك 
ع���دد من مراك���ز الأبح���اث واملوؤ�س�س���ات الدولية التي تق���وم كل منها 
باإ�س���دار ترتيب للمدن ح�سب ع���دة موؤ�سرات خا�سة مب���دى تطبيقها 
للمب���ادرات وامل�ساريع وو�سعها اخلطط للقي���ام مببادرات �سمن اإطار 
مفهوم املدن الذكية، ومنها موؤ�سر )Innovation Cities Index(، والذي 
ب���داأ منذ عام 2007. كما ي�ساهم حتول املدن التقليدية اإىل مدن ذكية 
يف عملي���ة توطن ال�ستدامة القت�سادي���ة واملجتمعية والبيئية، وتوفري 
فر����س عمل ووظائ���ف م�ستقبلية وتنعك����س اإيجابًا عل���ى معايري جودة 
احلي���اة ل�سكان املدين���ة، مما يرفع م�ستوى الراح���ة والرفاهية ل�سكان 

املدينة. 
4-1 اأهم �سفات املدن الذكية:

اآمنة بتنفيذ حلول مبتكرة مث���ل الدوائر التلفزيونية  • تق���دمي بيئ���ة 
املغلقة والعدادات الذكية واأنظمة اإدارة املباين.

• توف���ر جه���از اإداري مرك���زي للمدين���ة الذكي���ة ذو هيكل���ة اإدارية 
مرتابطة ومتكاملة ومدرو�سة بدقة فائقة.

لتوفري اخلدمات  وتنفيذها  الت�سغيلية  الكفاءات  بناء  • امل�ساعدة يف 
للمواطنن و�سمان كفاءة اإدارة املرور.
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املتعددة يف  للتطبيق���ات  للم�ستخدمن  امل�ستم���ر  التدري���ب  • تق���دمي 
املدن الذكية وحتويلهم مل�ستخدمن اأذكياء )14(. 

• تكام���ل البنية التحتية لتقنية املعلومات والت�سالت والقدرة على 
التمدد امل�ستقبلي تقنيًاً.

اأف�سل-  • ارتف���اع م�ستويات امل�ساركة املجتمعية وتقدمي جودة حياة 
حي���ث اأن امل���دن الذكية متكن املواطن���ن من تق���دمي الآراء والتوا�سل 
م���ع ال�سلطات مبا�سرًة من خال تطبيق���ات تقي�س م�ستوى الر�سا عن 

اخلدمات)15(. 
4-2 القطاعات الرئي�سية يف املدن الذكية:

والب�سائع. للركاب  الذكي  النقل  وت�سمل  الذكية:  الأ�سا�سية  • البنية 
امل���وارد  واإدارة  التل���وث  م���ن  الذكي���ة: وت�سم���ن احلماي���ة  • البيئ���ة 

الطبيعية.
الإن�سان. يف  ال�ستثمار  ويعني  الذكي:  • الإن�سان 

واخلدمات. الإ�سكان  وت�سمل  الذكية:  • املباين 
وال�سفافية.  العامة  اخلدمات  ومنها  الذكية:  • احلوكمة 

.R&D واملعرفة  البتكار  على  يعتمد  الذي  الذكي:  • القت�ساد 
4-3 املك�نات الرئي�سية يف القطاعات الذكية:

املتنامي  الطلب  ا�ستيعاب  اأ�سا�سية حديثة وموؤمنة قادرة على  • بنية 
عل���ى اخلدمات الذكي���ة مثل �سب���كات الطرق وو�سائل النق���ل املختلفة 

واأنظمة النقل العام واإ�سارات املرور.
 WI FI • اأجه���زة ال�ست�سع���ار وكام���ريات املراقب���ة و�سبك���ة تغطي���ة 

والأنرتنيت.
التحكم واملتابع���ة والر�سد  البيان���ات ال�سخم���ة ومراك���ز  • مراك���ز 

والإدارة املركزية.
املركبات. يف  العر�س  واأجهزة  املكاين  التحديد  • اأجهزة 

ع���ن  ومعلوم���ات  بيان���ات  وقاع���دة  متكامل���ة  ات�س���الت  • اأنظم���ة 
امل�ستخدمن وو�سائل النقل واملركبات.

اأ�سا�سية كاخلرائط الرقمية واملعلومات الأمنية وحركة  • معلوم���ات 
املرور.

• اأنظم���ة حتكم ذكية مطابقة للموا�سفات القيا�سية تتيح احل�سول 
عل���ى معلومات حلظية ح���ول جميع التطبيق���ات واخلدمات الذكية مع 

ربطها مبراكز البيانات.
اإدارة املوارد ودعم  • التقنيات احلديثة لأنظمة الر�سد والتحكم يف 

اتخاذ القرار.
الذكية.  املدن  وت�سغيل  لإن�ساء  ومدربة  موؤهلة  ب�سرية  • موارد 

5-التحديات التي تواجه تطبيق نظم النقل الذكية داخل املدن التقليدية:
ي�اج��ه تطبيق نظم النق��ل الذكية داخل امل��دن التقليدية 

عدد من التحديات:
املدن ملخطط���ات عمرانية  تفتق���د معظم  العمراني���ة:  • التحدي���ات 
معتم���د م���ن ال�سلط���ات املحلية مُيك���ن ال�س���ركات من تنفي���ذ م�ساريع 

واحتياج���ات نظ���ام النقل الذك���ي �سمن نطاق هذه امل���دن وخا�سة يف 
املدن ذات المتداد العمراين الع�سوائي. 

• التحدي���ات الفني���ة: لتوج���د مناف�س���ة ب���ن �س���ركات التكنولوجيا 
والت�س���الت يف تق���دمي حل���ول ذكية جدي���دة يف جمال النق���ل الذكي 

ت�ساهم يف دعم تطبيق هذا املفهوم.                                   
بيانات ومعلومات  لقواعد  الأنظمة  التقنية: حتتاج هذه  • التحديات 
تتعام���ل فيما بينها بالتبادل والنق���ل ال�سريع لتلك املعلومات والبيانات 
مما يتطل���ب توفري انرتنت �سري���ع ومتوفر يف كل م���كان داخل املدينة 

وفى اأي وقت.
• التحديات التنظيمية: ل يوجد ا�سرتاتيجية وا�سحة وخطط فعالة 
لتح���ول منظوم���ة النقل لنظ���ام نقل ذكي ب���ل لتحول امل���دن التقليدية 

اإىل مدن ذكية اإل يف عدد حمدود من املدن العربية. 
• التحدي���ات املوؤ�س�سي���ة: يحتاج نظام النقل الذكي لتعاون عدد من 
ال���وزارات منها النقل والت�س���الت والإ�سكان وبالت���ايل ل يوجد جهة 
موح���دة م�سئولة عن ر�س���م ا�سرتاتيجية م�ستقبلية قابل���ة للتنفيذ على 

املدى الق�سري والطويل.
• التحدي���ات القت�سادي���ة: تفتق���ر حكوم���ات الدول النامي���ة لروؤية 
اقت�سادي���ة متكامل���ة يف تخ�سي����س اعتمادات مالية كب���رية تغطى اأو 

ت�ساهم يف التحول للنظام الذكي للنقل.
وال�سوابط  الت�سريع���ات  الت�سريعي���ة: هناك ق�سور يف  • التحدي���ات 
القانوني���ة لع���دم تاءمه���ا م���ع الطبيع���ة الإلكرتوني���ة املمي���زة له���ذه 
الأنظمة، وكونها ل حتفز عل���ى ا�ستخدام التقنيات احلديثة باحلماية 

الكافية لبيانات ومعلومات امل�ستخدمن.
لتكلف���ة عالي���ة لرتكيب  التمويلي���ة: حتت���اج املنظوم���ة  • التحدي���ات 
املع���دات التقنية الازمة، مما يتطلب م�سارك���ة عدة اأطراف وخا�سة 

القطاع اخلا�س وت�سجيعه على الدخول يف هذا القطاع الواعد.
• التحدي���ات الجتماعي���ة: تغي���ري مفهوم امل�ستخدم���ن ورفع كفاءة 
ا�ستخدامهم للهاتف النقال من خال تطبيقات تتعامل مع خمتلف و�سائل 
النقل وخا�س���ة يف املراحل الأوىل للتطبيق ل�سمان كفاءتها وفعاليتها.
الب�سري���ة )الك���وادر الفنية(: احلاجة مله���ارات عالية  • التحدي���ات 
وك���وادر فنية ق���ادرة ومهياأة للتعامل م���ع ال�سركات العاملي���ة والرائدة 
يف ه���ذا املجال للقيام مبه���ام بناء البني���ة الأ�سا�سي���ة واإدارة وت�سغيل 

و�سيانة للنظام الذكي للنقل 
• التحديات التحفيزية: ل يوجد اآلية فعالة لتحفيز وت�سجيع القطاع 
اخلا����س املحل���ى والعامل���ي للدخول وال�ستثم���ار يف ه���ذا القطاع ومن 
ث���م الإدارة والت�سغيل وال�سيانة بكفاءة عالي���ة ت�سمن ا�ستدامة نظام 

النقل الذكي.
التحويلية: ل تزال الأنظمة الإلكرتونية تعتمد يف بع�س  • التحديات 
مراحله���ا على الطرق التقليدي���ة، حيث لبد من تو�سي���ل املنتج الذي 

مت �سراوؤه عر الإنرتنت وا�ستخدام و�سائل النقل واملوا�سات.
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6-عنا�سر البنية الأ�سا�سية لبناء منظ�مة النقل الذكي:
تتك���ون عنا�س���ر البنية الأ�سا�سي���ة لأنظمة النقل الذكي م���ن العنا�سر 

الرئي�سية التالية:
• البنية الأ�سا�سية للنقل مثل �سبكات الطرق وو�سائل النقل املختلفة 

واأنظمة النقل العام واإ�سارات املرور.
والر�سد. واملتابعة  التحكم  • مراكز 

• اأجه���زة ال�ست�سع���ار وكام���ريات املراقبة و�سبك���ة تغطية الأنرتنت 
واأجهزة التحديد املكاين والعر�س يف املركبات.

ع���ن  ومعلوم���ات  بيان���ات  وقاع���دة  متكامل���ة  ات�س���الت  • اأنظم���ة 
امل�ستخدمن وو�سائل النقل واملركبات.

اأ�سا�سية كاخلرائط الرقمية واملعلومات الأمنية وحركة  • معلوم���ات 
املرور. 

ومتث���ل نظم النق���ل الذكية التط���ور الطبيعي للبني���ة الأ�سا�سية للنقل، 
وذل���ك م���ن خال حتديثه���ا لتواك���ب ع�س���ر املعلومات، وكلم���ا ارتفع 
الطلب على النقل فاإن هذه النظم �ست�ساعد يف توفري طاقة ا�ستيعابية 
اأكر وبكفاءة اأعلى دون العتماد الكلى على اإن�ساء مرافق نقل جديدة 

حتقق متطلبات ال�سكان. وفيما يلي الإدارات واجلهات املطلوبة:

النق��ل  ملنظ�م��ة  املعني��ة  للجه��ات  الأ�سا�سي��ة  امله��ام   4/6
الذكي:

الت�سغيل وال�سيانة والأرباح  للتعرف على تكاليف  التكلفة:  • حتلي���ل 
املتوقعة من الناحية املالية.

1/6 اإدارة نظ���م النقل العام املتقدم���ة: ت�سمل تنفيذ وت�سغيل مركبات 
النق���ل الع���ام. وم���ن اأه���م التطبيق���ات للنظ���م املتقدم���ة يف خدم���ة 

امل�ستخدمن وتوفري اأوقاتهم ما يلي:
• اإدارة النق���ل الع���ام: تعم���ل النظم الإلكرتونية عل���ى اأداء وظائف 
التخطي���ط والإدارة والت�سغي���ل وال�سيان���ة بطريقة اآلي���ة، والذي يعمل 
 )GPS( بوا�سطة اأنظمة ماحية متطورة مرتبطة بالأقمار ال�سناعية

لتحديد اأماكن احلافات. 
• خدم���ات الدف���ع الإلك���رتوين: وت�سم���ل البطاقات م�سبق���ة الدفع، 
واأك�ساك اخلدم���ة الذاتية، والدفع عن طري���ق الهاتف اجلوال النقال 
لتوف���ري جه���د م�ستخدم���ي مواق���ف ال�سي���ارات العام���ة اأو م�ستخدمي 

النقل العام.
2/6 النظ���م املتقدمة خلدمة املتنقل���ن: تقدمي املعلومات من اجلهات 
املخت�س���ة وحتليله���ا وتو�سيلها وعر�سه���ا مل�ساع���دة امل�ستخدمن على 
احلرك���ة م���ن م���كان انطاقه���م اإىل مق�سده���م، كم���ا ت�ساعده���م 
مبعلومات لختي���ار و�سائل النق���ل املنا�سبة، وزمن النتق���ال وقرارات 

اختيار امل�سارات قبل املغادرة. 
3/6 اجلهات املعنية مبجالت ا�ستخدام النقل الذكي:

• حتلي���ل املخاط���ر: تقييم التحدي���ات املحتملة الت���ي يجب التعامل 
معها وت�سنيفها اإىل خماطر فنية وتنظيمية ومالية.

م���ع �سبكة  التواف���ق  اإىل  الأ�سا�سي���ة: وته���دف  البني���ة  • موا�سف���ات 
الت�سالت وال�سعة ال�سرعة املطلوبة لنقل البيانات.

اإدارة م�اقف النتظار لل�سيارات داخل املدينةاإدارة النقل العام )حافالت – مرتو – قطارات(اإدارة الطرق ال�سريعة

اإدارة خدمة العمالء للتعامل مع ال�سكاوى من تطبيقات النظاماإدارة حت�سيل ر�س�م الطرق ال�سريعة اإلكرتونيًااإدارة احل�ادث املرورية
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وتوقيت  امل�ستقبلية  امل�ساري���ع  بتحديد  وتقوم  امل�ستقبلية:  • اخلط���ط 
دخولها اخلدمة وم�سادر التمويل واجلداول الزمنية.

• العاق���ات املوؤ�س�سي���ة: وحتدد اجلهات اخلارجية املطلوب التعاون 
معها وم�سوؤوليتها واملوارد الب�سرية املطلوبة)16(.
7-الأهداف العامة ملنظ�مة النقل الذكي:

• اأه���داف اقت�سادي���ة: برت�سي���د ا�ستهاك الطاق���ة والتحكم فيها، 
وزي���ادة الفر����س ال�ستثماري���ة ل���دى القطاع اخلا�س يف جم���ال تقنية 

املعلومات، واإعادة توظيف العتمادات املالية املخ�س�سة للنقل.
ال�سبكات  اإدارة وت�سغيل و�سيانة  • اأهداف ت�سغيلية: بتن�سيق وتكامل 
وا�ستثماراته���ا، وزي���ادة الكف���اءة الت�سغيلي���ة و�سيانتها لنظ���ام النقل 
وزي���ادة �سعت���ه، ورف���ع كف���اءة م�ست���وى اإدارة �سبكة الط���رق وحت�سن 

م�ستويات احلركة والراحة 
• اأه��داف بيئي��ة: احلد من الآثار البيئية وتقلي���ل انبعاث العوادم 

وتقليل التلوث ال�سو�سائي
• اأه��داف تقنية: ت�ساعد على توفري الطاق���ة ال�ستيعابية ب�سورة 

اأكر وكفاءة اأعلى وتقليل اإن�ساء مرافق نقل جديدة.
8-اآلية تنفيذ ا�سرتاتيجية منظ�مة النقل الذكي:

ُتع���د زي���ادة العتماد على و�سائ���ل النقل العام اأحد موؤ�س���رات التنمية 
امل�ستدام���ة، وي�سه���م يف ح���ل م�س���كات اجتماعي���ة كث���رية، وته���دف 
ا�سرتاتيجية منظومة النقل الذكي حتقيق ما يلي: )كفاءة نظام النقل-
اإن�ساء نظام نقل اآمن-احلف���اظ على الطاقة وحماية البيئة(. وهناك 
العديد من اجلهات التي ميكن اأن ت�ساهم يف تطبيق ال�سرتاتيجية التالية:
التي  املبادرات  الأه���م يف حتقيق  روؤية احلكومات اجلانب  • ت�س���كل 

ت�ساهم يف التحول اإىل نظام النقل الذكي.
�س���ركات  ب���ن  للمناف�س���ة  جدي���دًا  جم���اًل  القط���اع  ه���ذا  • يعت���ر 
التكنولوجي���ا والت�س���الت الرائدة، حيث تت�ساب���ق يف تقدمي حلول يف 
جم���الت متعددة ت�ساه���م يف دعم تطبي���ق مفهوم امل���دن الذكية على 

م�ستوى العامل.
ال�س���ركات رواد الأعم���ال واحلا�سنات الداعمة  • ي�س���رتك مع هذه 

املراجع:
1- www.transport-intelligent.net
2- www.cirrelt.ca/documentstravail/.pdf
3- www.dilax.fr/comptage-de-personnes
4- اأحم���د كم���ال عفيفي – ح�سن فوؤاد – تخطيط الط���رق والنقل واملرور يف املدينة – 

القاهرة – 2006م
5- Hilhorst، J.  '' Regional Studies and rural in 
Developing Countries ،'' New York .1982.
6- ماريت�س���ا فارجا����س، امل���دن الذكية بن احلل���م واحلقيقة، ماج�ست���ري اقت�ساد بيئي 

تطبيقي، جامعة اأم�سرتدام،2012
www.idc.com -7  بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكية – 2015

8- ع���ادل �ساك���ر، النقل العام �سريان احلياة باملدينة، مدين���ة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية KACST، جملة العلوم والتقنية، عدد )111( 1435ه�

له���م م���ن اجله���ات الهامة يف اإط���ار التوجه نح���و تعمي���ق تطبيق هذا 
املفهوم، حي���ث اأن العديد من احلكومات يف دول العامل اأ�سبحت توفر 
م�ساعدات خا�سة لدعم رواد الأعمال لإيجاد حلول ريادية ومبتكرة يف 

اإطار مفهوم املدن الذكية وتطبيقات النقل الذكي.
النقل الذكي ب�ساأن اجلوانب  • ياأتي دور امل�ستفيدين �سمن منظومة 
الأ�سا�سي���ة التي هم بحاج���ة لها لت�سبح املدينة الذكي���ة مثالية ومرنة 
ومتكاملة، وقادرة على تقدمي خدة متميزة للمواطنن يف قطاع النقل.

9-النتائج والت��سيات: 
وب�س���كل خا����س نظم  الذكي���ة،  املدين���ة  ا�ستخ���دام تطبيق���ات  • اأن 
النق���ل الذكي���ة ي�سه���م اإ�سهامًا اإيجابي���ًا يف حل امل�س���كات العمرانية، 

ومعاجلتها للو�سول اإىل بيئة عمرانية متوازنة. 
• ي�سهم تطبيق منظومة النقل الذكي يف حل جزء كبري من امل�سكات 
املرورية دون احلاجة اإىل اإن�ساء طرق جديدة اأو تو�سيع الطرق القائمة، 
م���ن خ���ال ال�ستفادة املثلى م���ن الطاق���ة ال�ستيعابية له���ذه الطرق.
الذك���ي لا�ستفادة من  للنقل  ا�سرتاتيجية وطنية  بل���ورة  • �س���رورة 
التقنيات يف ح���ل امل�سكات العمرانية املتعلق���ة بالنقل، والنطاق يف 

حتديد امل�ساريع املقرتحة من امل�سكات التي تعاين منها املدن.
لتلبي���ة خمتلف  الأولوي���ات وفق ج���دول زمني  • لب���د م���ن حتدي���د 
الحتياج���ات الوظيفي���ة ملنظوم���ة النقل الذكي���ة، والب���دء مب�ساريع اأو 
مب���ادرات جتريبي���ة خمت���ارة بعناية قب���ل التو�سع يف تطبي���ق منظومة 

النقل الذكية.
• اعتم���اد خط���ط ط���وارئ للح���الت اخلا�سة: )فق���دان التحكم اأو 
الت�س���ال اأو فق���دان الطاقة يف املرك���ز(، مثل وجود الطاق���ة البديلة 
يف املرك���ز، واعتم���اد الامركزي���ة يف الت�سغي���ل وال�سيان���ة يف حالت 

الطوارئ.
ب�س���ورة  الذك���ي  النق���ل  تطبيق���ات  ا�ستخ���دام  يف  الب���دء  • ميك���ن 
تدريجي���ة، م���ن خ���ال الرتكيز عل���ى تطبيق واح���د اأو اأك���ر، بح�سب 
اأولوية التطبيق وقدرة جه���از املدينة على التنفيذ، على اأن تزداد هذه 

التطبيقات مبرور الوقت.
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10- K. Nicos، Intelligent Cities: Innovation، 
Knowledge، London and New York، 2002. http://
www.urenio.org/200511/08//technology-parks
11- www.development –durable.gouv.fr
12- M. C. Luis، W. Klaus، Smart Cities Applications 
and Requirements، European Technology Platform، 
2011.
13- عبد اهلل العقيل – املدن واملباين الذكية – العلوم والتقنية – العدد )111( رجب 

1435 ه�.
www.idc.com -14  بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكية – 2015

15- درا�س���ة املتطلبات الإدارية والفنية لهند�سة املرور، وزارة ال�سوؤن البلدية والقروية، 
الريا�س، 1437ه�.
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هيئة المهندسين  ..واالنجازات
إن م���ا جاءت ب���ه رؤية المملك���ة 2030 لجمي���ع القطاعات، ُيعّد حراكًا ونش���اطًا 
كبي���رًا في أنظمتها، حيث تميزت المملكة في ش���تى المجاالت، ومن أهمها 
المج���ال الهندس���ي، وكانت الهيئ���ة من أه���م القطاعات الت���ي عملت على 
 تنظي���م المهنة والعاملين فيها، حيث قام���ت بكثير من الجهود من أجل ذلك.

وكان���ت هناك خط���ة متكاملة لتحقيق رؤي���ة 2030، حيث عمل���ت الهيئة على 
تطوي���ر منظوم���ة عمله���ا، وتصحيح األنظم���ة واإلجراءات لخدم���ة المهندس 
وخدم���ة الوط���ن والمواط���ن، إضافة إل���ى إطاقه���ا العديد م���ن المبادرات 
والمشروعات والبرامج، لتحقيق أهداف الرؤية، وتنفيذًا ألهدافها منذ نشأتها.

ومن اأهم تلك امل�سروعات واملبادرات تفعيل 
قواعد ال�سلوك املهني وميثاق املهند�س الذي 
يعتر نرا�سًا للعمل الهند�سي وطريقًا مهمًا 
للعمل املهني، وفقًا لقواعد ومعايري اأخاقية 
تتوخ���ى ال�س���دق والأمان���ة والإتق���ان، كما 
اأهتمت الهيئة مبا يحمي املواطن والوطن يف 
جم���ال مهنة الهند�سة، حيث قامت باعتماد 
ماأمري ال�سبط لتطبي���ق نظام مزاولة املهن 
الهند�سي���ة والقي���ام بج���ولت تفتي�سية على 
املكاتب وال�سركات الهند�سية حلماية املهنة 
من الدخ���اء، اإ�ساف���ة اإىل اإط���اق اأعمال 
جلنة العتم���اد املهني والعم���ل على تطبيق 
نظام مزاولة املهن الهند�سية، كما اعتمدت 
تاأ�سي����س مركز التحكيم الهند�سي يف الهيئة 
الذي �سيكون هو املرجعية الر�سمية للبت يف 
الق�سايا واملنازعات الهند�سية داخل اململكة 
مبا ت�سمل���ه من جوانب �سواء كانت هند�سية 
اأو فني���ة اأو قانوني���ة اأو تعاقدي���ة اأو اإن�سائية. 
وم���ن اأجل عم���ل هند�س���ي اأف�س���ل، اأ�س�ست 
الهيئة جمل�س الأمن���اء يف الهيئة، واعتمدت 
والعم���ارة،  الهند�س���ة  اأ�سا�سي���ات  اختب���ار 
اإىل جان���ب اإ�سدار الهيئ���ة معايري املزاولة، 
وال�سركات  للمكات���ب  و�س���روط الرتاخي�س 

الهند�سية.
كما قام���ت الهيئ���ة بتطوير عمله���ا داخليا، 

حيث اأمت���ت اأمتتة �سركات العق���ود املوؤقتة، 
م���ع  الإلك���رتوين  الرب���ط  اأمت���ت  وكذل���ك 
ع���دة جه���ات حكومي���ة وخا�س���ة، واأطلقت 
املرحل���ة الثالث���ة م���ن رب���ط امله���ن الفنية، 
وتد�س���ن خدم���ة العتم���اد الآيل للفني���ن، 
وكذل���ك اإطاق خدمة اعتم���اد مدرب، ومت 
تد�سن نظام���ي الأر�سفة وامل���وارد الب�سرية 
وامل�سرتي���ات الإلك���رتوين، واأطلق���ت خدمة 
نذي���ر الإلكرتوني���ة التي ت�ساع���د يف حتديث 
بيان���ات الأع�س���اء من مهند�س���ن، وفنين، 
واأخ�سائين، كما اأطلقت من�سة موؤهل التي 
ته���دف اإىل توظيف املهند�س���ن ال�سعودين 
ومتت���از بربط املوقع اجله���ات ذات العاقة 
للتاأك���د من اأن جمي���ع امل�سجلن باحثن عن 

عمل وحديثي تخرج.
مل تتوقف الهيئة عند هذا احلد، حيث قامت 
بتدريب اأكر من  6000 مهند�س يف اأكر من 
266 دورة تدريبي���ة، و1000 مهند�س يف 35 
دورة يف اإدارة امل�ساري���ع الفّعال���ة، بالإ�سافة 
اإىل تنفي���ذ 80 دورة تدريبية مدعومة و137 
دورة تخ�س�سي���ة، كم���ا نظم���ت الهيئ���ة 14 
دورة يف ك���ود البناء ال�سعودي، ا�ستفاد منها 
400 مهند����س، والإنتهاء من اإعداد وتطوير 
اختب���ار PE بالتعاون مع "قيا����س"، وتفعيل 
�س���راكات ذات كف���اءة عالي���ة وخ���رات يف 

جمال التدريب والتطوير، كاملوؤ�س�سة العامة 
لتحلي���ة املي���اه، و�سرك���ة الفن���ار، وال�سرك���ة 
عل���ى  للح�س���ول  للكهرب���اء،  ال�سعودي���ة 
خمرج���ات فاعلة وموؤهلة تتوافق مع احتياج 

�سوق العمل ال�سعودي.
كل تلك اجلهود �ساهمت ولأول مرة يف زيادة 
اأع���داد املهند�س���ن ال�سعودي���ن امل�سجل���ن 
يف الهيئ���ة وتفوقهم على جمي���ع اجلن�سيات 

الأخرى.
والهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ن تعم���ل من 
تاأ�سي�سه���ا عل���ى كل ما م���ن �ساأن���ه تطورها 
ل�سال���ح املهن���ة واملهند����س، من اأج���ل بيئة 
هند�سي���ة مهني���ة �سعودي���ة راقي���ة ومميزة، 
وه���ذه اجله���ود وه���ذه الإجن���ازات مل تاأت 
اإل بتظاف���ر اأع�س���اء الهيئة م���ن املهند�سن 

وتعاونهم معها.
الطموح ومواكبة التط���ور ديدن الهيئة التي 
ت�سع���ى لأن تكون من اأف�س���ل واأهم اجلهات 
الهند�سي���ة يف الع���امل، بع���د الدع���م ال���ذي 
جت���ده م���ن القائ���د الف���ذ �سان���ع ال�سعودية 
اجلديدة، ويل العه���د �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري حممد ب���ن �سلمان ب���ن عبدالعزيز، 
ممث���ل ال�سباب ال�سعودي وال���ذي ي�سعى اإىل 
تنفيذ م�ستقب���ل واعد ل يعرف نتائجه �سوى 

الإجناز والتطور.

م. عبدالناصر العبداللطيف
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أهمية برامج التشغيل والصيانة لنجاح 
رؤية المملكة العربية السعودية 2030

أعتمدت المملكة العربية الس���عودية بقيادة خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود حفظه هللا رؤية المملكة العربية السعودية 2030  وبإشراف ومتابعة سمو ولي عهده األمين  
صاحب السمو الملكي اآلمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا . وال شك أن هذه الرؤية المباركة 
شاملة كافة العناصر التي ستنقل المملكة بحول هللا وتوفيقه للمكانة التي تليق بها كعمق إستراتيجي 
للعالم العربي واإلس���امي وقوة إستثمارية رائدة على مستوى العالم ومحور ربط للقارات الرئيسة 
الث���اث معتمدة ع��ل )3( مح��اور وه��ي المجتم��ع الحي��وي واإلقتص���اد المزده�ر والوط�ن الطم�وح. 

لق���د نفذت باململكة العربية ال�سعودي���ة وجاري تنفيذ م�ساريع تنموية 
هائل���ة بكل املقايي����س، �سملت بناء مدن �سناعية م���ن ال�سفر ومدن 
�سكنية وحمط���ات للتحلية وم�سايف للبرتول وم�سانع ملنتجات كثرية 
ومتنوع���ة وم�ساريع بن���ى حتتية وغريها، مما ي�سع���ب ح�سرها هنا 
بالإ�ساف���ة اإىل امل�ساري���ع ال�سياحية والرتفيهي���ة وال�سكنية وال�سحية  
اجل���اري تنفيذه���ا على قدم و�س���اق. ولعلنا جميعا نتف���ق على اأهمية 
و�سرورة وجود برامج مواكبة وفعال���ة لت�سغيل و�سيانة هذه امل�ساريع  

للمحافظة عليها  وحتقيق العائد منها باأقل التكاليف واأعلى املوثوقية 
ور�س���ا امل�ستفيدي���ن منها. وترز كذل���ك اأهمية وج���ود برامج فعالة 
للت�سغي���ل وال�سيان���ة بالنظ���ر للتحدي���ات وال�سعوبات الت���ي تتفاوت 
بحجمه���ا وتبعاته���ا وتاأثريه���ا على كثري م���ن النواح���ي الإقت�سادية 
والإجتماعية وحتى الأمنية تبع���ا للعديد من الأ�سباب التي �سنتطرق 
له���ا يف هذا املو�س���وع، �سنحاول ت�سلي���ط ال�سوء اأكر عل���ى األأهمية 
واحلاج���ة امللحة لوجود برام���ج فعالة للت�سغي���ل وال�سيانة و�سواء يف 

م/ عبداهلل بن حممد املجدوع
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القطاع اخلا�س اأو القطاع العام وبحيث ن�ستعر�س يف البداية طبيعة 
التحدي���ات الت���ي تواجه برام���ج الت�سغي���ل وال�سيانة ب�س���كل عام مع 
اإدراكن���ا امل�سبق اأن بع�س اأو جل ه���ذه التحديات بحاجة لتخ�سي�س 
بح���وث ودرا�س���ات اأخ���رى مف�سل���ة لتحليله���ا ومعرفة اآثاره���ا،  ثم 
ن�ستعر����س بع����س املب���ادرات والإقرتاح���ات لتفعي���ل ه���ذه الرام���ج 

وتقلي�س تاأثري مثل هذه التحديات وال�سعوبات.

اإ�ستعرا�س لطبيعة التحديات التي ت�اجه برامج الت�سغيل 
وال�سيانة باململكة العربية ال�سع�دية :

1. م�سادر املياه وتاأثريها على برامج الت�سغيل وال�سيانة:
توفريم�س���ادر كافية للمي���اة باململك���ة العربية ال�سعودي���ة حتد لي�س 
بال�سهل وقد قامت الدولة طوال العقود املا�سية وملواجهة هذا التحدي 
بتعوي�س هذا النق�س باإقامة م�ساريع عديدة لتحلية مياه البحر والتي 
تعت���ر من امل�ساريع الرائ���دة والإ�سرتاتيجية يف اململكة ولكنها لي�ست 
منخف�س���ة التكاليف  �سواء م���ن ناحية ت�سغيله���ا اأو �سيانتها وكذلك 
نف���ذت م�ساري���ع لتدوي���ر واإعادة ا�ستخ���دام مياه ال�س���رف ال�سحي 
لأغرا����س ري احلدائق وغريها من الإ�ستخدامات كما نفذت العديد 
م���ن م�ساريع ال�سدود لتجميع وتخزين مياه الأمطار لاإ�ستفادة منها 
ولك���ن ا�ستهاك املي���اة يف اململكة يتزايد ويرتف���ع  ب�سكل مطرد مما 
ي�س���كل حتدي���ا اإ�سرتتيجيا ي�ستح���ق البحث والتحلي���ل ب�سكل مف�سل 
ودقي���ق يف درا�س���ة اأخ���رى ولك���ن ما يهمنا هن���ا هو تاأث���ري ذلك على 
برام���ج الت�سغيل وال�سيانة حي���ث ترز التحدي���ات الرئي�سة التالية:

)1( تكالي���ف الت�سغي���ل وال�سيان���ة لاإم���داد باملي���اه ال�ساحلة من 
م�سادره���ا �سواء م���ن العي���ون والآبار املعاجل���ة اأو من مي���اة البحر 
املعاجل���ة ف�سا ع���ن تكاليف نقلها �سواء من خ���ال �سبكات املياه اأو 
بوا�سط���ة �سهاري���ج نقل املياه عن���د توقف الإمداد باملي���اه من خال 

�سبكات املياه.
)2( الإ�س���راف وه���در املياه من قب���ل امل�ستخدمن وع���دم تقيدهم 
ب�سواب���ط املحافظة والقت�س���اد با�ستخدام املياه مم���ا يرتتب عليه 
�سياع كميات هائلة من املياة ب�سبب �سعف التوعية والإدراك  وثقافة 

ال�سكان باأهمية املحافظة على املياة.
)3( ا�ستخدام معدات واأجهزة يف كثري من املرافق اخلا�سة والعامة 
ت�ستهل���ك كميات كبرية م���ن املياه يف عملي���ات ت�سغيله���ا اأو �سيانتها 
واإفتقاره���ا يف كث���ري م���ن الأحي���ان لإ�سل���وب التدوير للمي���اة واإعادة 

اإ�ستخدامها.
)4( اإ�سته���اك كمي���ات كبرية من املي���اه يف عملي���ات ري احلدائق 
اخلا�س���ة والعامة و�سعف ا�ستخدام الط���رق احلديثة لعمليات الري 
واإفتقاره���ا يف كث���ري م���ن الأحي���ان لإ�سل���وب التدوير للمي���اة واإعادة 

اإ�ستخدامها والتي تهدف لتقلي�س كميات املياه الازمة للري وتوفري 
كميات منها ف�سا عن تقلي�س تكاليف الت�سغيل وال�سيانة لها ب�سكل 

عام.
)5( احلاج���ة لاإ�ستف���ادة الق�سوى من م�ساريع اإع���ادة تدوير املياه 
ب�س���كل عام مث���ل مياه ال�س���رف ال�سحي ومي���اه الأمط���ار وال�سدود 
وغريه���ا لرفع املخ���زون من املي���اه ال�ساحلة �سواء لل���ري اأو لإعمال 
النظاف���ة وال�سيانة املتع���ددة واحلاجة لرام���ج  التطوير والتح�سن 
ب�س���كل م�ستمر ملعام���ل معاجلة ال�س���رف ال�سحي للح���د من زيادة 
تكاليف ت�سغيله���ا و�سيانتها وارتفاع خماطر ال�سح���ة العامة ب�سبب 

اجلراثيم والروائح الكريهة املنبعثة منها.
)6( الإ�ستف���ادة العظم���ى م���ن مي���اه الأمط���ار املو�سمي���ة لتخزينها 
ومعاجلتها لإ�ستخدامها لفرتات زمنية طويلة لتلبية الإحتياجات من 

املياه وخا�سة توفري مياه ال�سرب لل�سكان.
)7( وج���ود م�ساري���ع زراعي���ة اأو م�ساري���ع �سناعية اأخ���رى ت�ستهلك 
كمي���ات هائلة من املياة وخا�سة املياة ال�ساحلة لل�سرب مثل م�ساريع 
منتج���ات الألب���ان وامل�سروبات والع�سائر بالرغ���م من ندرة م�سادر 
املياة من جهة واإرتفاع تكاليف ت�سغيل و�سيانة هذه املرافق وحاجتها 

ب�سبب الإحتياج الكبري من املياة من جهة اأخرى.
)8( تكالي���ف ت�سغي���ل و�سيان���ة حمط���ات حتلية مياه البح���ر ب�سبب 
طبيع���ة ودرج���ة ملوحة مي���اه البحر وامل���واد الكيميائي���ة الازمة يف 
عملي���ات التحلي���ة ومقاوم���ة م�س���اكل ال�س���داأ وتلف وت���اآكل معدات 
واأجه���زة واأنابيب التو�سي���ل لهذه املحطات مم���ا يت�سبب يف عمليات 
�سيانة واإ�ستبدال مكلفة وم�ستم���رة لإعادتها للحالة العاملة وغريها 

من تكاليف الت�سغيل الأخرى.
2. الزي��ادة ال�سن�ي��ة يف تع��داد ال�س��كان وتاأثريه��ا عل��ى 

م�ساريع التنمية وبرامج الت�سغيل وال�سيانة:
اأو�سح���ت هيئ���ة الح�ساء باململك���ة العربية ال�سعودي���ة  اأن املتو�سط 
ال�سن���وي ملع���دل النم���و ال�س���كاين لع���ام 2019 يف اململك���ة العربي���ة 
ال�سعودية، بلغ 2.4 ومما ل�سك فيه اأن الزيادة املت�ساعدة يف تعداد 
ال�س���كان يرتتب عليها حتديات لاإ�ستجاب���ة لاإحتياج من اخلدمات 
وم�ساري���ع التنمي���ة وبالت���ايل حتدي���ات اأكر عل���ى برام���ج الت�سغيل 

وال�سيانة ومن اأبرزها :
)1( احلاجة لكميات اأكر من م�سادر الطاقة لتلبية الإحتياجات املتزايدة 
نتيجة التو�س���ع يف املرافق واملب���اين لإ�ستيعاب اأعداد ال�س���كان املت�ساعدة 
و�س���واء م���ن املواطن���ن اأو املقيم���ن ومث���ال على ذلك م���ا يتعل���ق بالطاقة 
الكهربائية ويف ظل زيادة الأحمال خال ف�سل ال�سيف وما يت�سببه ذلك من 
اإنقطاع وتعطل الإمداد بالكهرباء، وهذا بدوره ي�سكل حتديا لفرق الت�سغيل 
وال�سيان���ة عل���ى �سرعة معاجل���ة الأعطال واإع���ادة اخلدم���ة للم�سرتكن.
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)2( احلاج���ة لإم���دادات اأكر من املياه نتيج���ة التو�سع والزيادة يف 
املجمع���ات ال�سكني���ة اجلدي���دة  واملرافق ملواجهة الزي���ادة يف اأعداد 
ال�س���كان مم���ا ي�ستوج���ب توف���ري كمي���ات مياه تكف���ي لإم���داد جميع 
امل�سرتكن وهذا بدوره ي�سكل حتديات لرامج الت�سغيل وال�سيانة يف 

هذه اخلدمات ل�سمان اإ�ستمرار توفري املياة.
)3( ال�سغ���ط على خدم���ات البنية التحتيه من �سب���كات طرق وري 
و�س���رف �سح���ي وت�سري���ف ملي���اه الأمط���ار والإت�س���الت .....ال���خ 
ب�سب���ب زي���ادة اأع���داد امل�ستفيدي���ن من ه���ذه اخلدم���ات وخا�سة اإن 
كانت م�سممة لإ�ستيعاب اأعداد حم���ددة من امل�ستخدمن ومل تاأخذ 
بالأعتب���ار التو�سعات امل�ستقبلي���ة الازمة لها وهنا ت���رز التحديات 
اليومي���ة لفرق الت�سغي���ل وال�سيان���ة ملواجهة الأعط���ال والإختناقات 

وتعر اأو تعطل تقدمي هذه اخلدمات بجميع اأنواعها.
)4( اإرتف���اع ال�سغط على برام���ج وخدمات الرعاي���ة ال�سحية وما 
ي�ستوجبه ذلك من زيادة اأعداد الإطباء واملمر�سن والإدارين ف�سا 
ع���ن زيادة الطاقة الإ�ستيعابية له���ذه املرافق ال�سحية وكذلك زيادة 
اأعداده���ا لإ�ستيع���اب اأعداد اأ�س���رة اأكر يتائم م���ع �سخامة اأعداد 
املراجعن وبالتايل زيادة يف كمي���ات الأدوية والأجهزة وامل�ستلزمات 
الطبي���ة بجمي���ع اأنواعه���ا وهنا ترز زي���ادة احلاجة لرام���ج ت�سغيل 
و�سيان���ة للمرافق ال�سحي���ة بجميع درجاتها واأنواعه���ا و�سواء كانت 

مرافق �سحية حكومية اأو تابعة للقطاع اخلا�س.
مراحل���ه  بجمي���ع  التعلي���م  خدم���ات  عل���ى  ال�سغ���ط  ارتف���اع   )5(
وتخ�س�سات���ه وم���ا ي�ستوجب���ه ذلك من اأع���داد اأكر م���ن املدر�سن 
وامل�سرفن والإدارين ف�سا عن زيادة احلاجة ملرافق تعليمية جديدة 
وبجمي���ع مراحلها وتخ�س�ساتها جمهزة بكافة الأجهزة وم�ساعدات 
التدري���ب وبالتايل ترز احلاجة لرامج لت�سغيله���ا و�سيانتها و�سواء 

كانت مرافق تعليمية حكومية اأو قطاع خا�س.
)6( اإرتف���اع ال�سغ���ط عل���ى خدم���ات النظافة وال�س���رف ال�سحي 
ومايرتت���ب عليه من زي���ادة احلاجة ملزيدا من عم���ال النظافة ونقل 
ومعاجلة ال�سرف ال�سحي وبالتايل متطلبات اأكر لرامج الت�سغيل 

وال�سيانة لهذه اخلدمات.
)7( اإرتف���اع احلاج���ة مل�ساري���ع كبرية لاإ�س���كان لإ�ستيع���اب الأ�سر 
اجلديدة املتزايدة مبعدلت كبرية مما ي�سكل �سغطا وحتديا لتاأمن 
املراف���ق ال�سكنية اأول ثم ت�سغيل و�سيانة ه���ذه املرافق �سواء من قبل 
احلكومة اأو من قبل �سركات متخ�س�سة اأو من قبل ال�ساكنن اأنف�سهم 

وهو ما يعني تكاليف ومبالغ مالية كبرية لت�سغيلها و�سيانتها.
3. اأهمية تنفيذ م�ساريع مب�ا�سفات وت�سطيبات غري مبالغ 

فيها مع الأخذ بالعتبار ملتطلبات الهند�سة القيمية:
ت���رز اأهمية هذا املتطلب يف جميع امل�ساريع العامة واخلا�سة وبكافة 

اأنواعه���ا واأحجامه���ا وجه���ات تنفيذه���ا و �سواء ما يتعل���ق يف طريقة 
ت�سميمه���ا اأو اأحجامه���ا و�سعاته���ا اأو باأعم���ال الت�سطي���ب الداخل���ي 
واخلارجي وب�س���كل ي�سمن عدم جتاوز الإحتياج وعدم املبالغة للحد 
م���ن تكاليف تنفيذه���ا اأول ثم اأي�س���ا وهو املهم �سمان ع���دم اإرتفاع 
فات���ورة ت�سغيلها و�سيانتها طوال فرتة عمره���ا الإفرتا�سي ويف حال 
املبالغ���ة يف املوا�سف���ات والأحجام وامل�ساح���ات للم�ساريع �سترز با 

�سك العديد من التحديات منها:
)1( التكالي���ف املالية الكبرية للمحافظة عل���ى هذه امل�ساريع عاملة 
وبحال���ة �سليمة ومايرتت���ب عليه من تكاليف مادي���ة وم�سادر ب�سرية 
كبرية لت�سغيلها و�سيانتها خا�سة املجمعات التعليمية والإدارية املبالغ 
بحجمه���ا ومتددها افقي���ا مل�ساحات كبرية وكذلك الأب���راج ال�سكنية 

والإدارية وما تتطلبه �سيانتها من موا�سفات خا�سة ومكلفة.
)2( اإ�ستخدام مواد ومكونات واأجهزة ومعدات ذات موا�سفات فريدة 
ومن جهات خارجية وقد ل يتوفر وكاء حملين لها مما يعر�س هذه 
امل�ساريع اأو اأج���زاء منها للتوقف عند حدوث اأعطال اأو ت�سدعات اأو 
ت�سققات وت�ستوج���ب ال�سيانة والإ�ستبدال ملكونات واأجزاء اأو اأجهزة 
معين���ة بحيث يل���زم وقت طويا لتوريدها م���ن م�سادرها اخلارجية 

وقد ل تتوفر من امل�سدر مما ي�ستوجب ميزانيات لإ�ستبدالها.
)3( تنفي���ذ موا�سف���ات مبالغ فيه���ا يف اأعمال الت�سطي���ب والتجهيز 
ومببال���غ كبرية ج���دا تتطل���ب ميزانيات عالي���ة لت�سغيله���ا و�سيانتها 

بحيث تتائم مع طبيعة تعقيد وموا�سفات مثل هذه امل�ساريع.
)4( تنفي���ذ موا�سف���ات لبع����س امل�ساري���ع ت�سل���ح ملناط���ق وظروف 
مناخي���ة ل تتائم مع طبيع���ة الظروف املناخي���ة ال�سائدة يف معظم 
مناطق اململكة وبالتايل تظهر لحقا ال�سعوبات وامل�ساكل الفنية مثل 
ك���رة الأعطال اأو الت�سققات والتلفيات التي حتدث �سواء على اأعمال 
الت�سطيب باأنواعها اأو يف الأجهزة والأنظمة امل�ستخدمة وهذا يرتتب 
عليه �سرف مبالغ اأ�سافية لعمليات الإ�ساح اأول ثم لعمليات الت�سغيل 
وال�سيان���ة الاحقة للمحافظ���ة عليها لأق�سى م���دة زمنية ممكنة.
4. اأهمي��ة التن�سي��ق ب��ني جمي��ع القطاع��ات املعني��ة عند 

تنفيذ امل�ساريع:
ترز اأهمية الت�سيق امل�ستمر بن جميع اجلهات والقطاعات احلكومية 
وغ���ري احلكومي���ة عند تنفي���ذ امل�ساري���ع العديدة واملتنوع���ة وخا�سة 
ال�سخم���ة والإ�سرتاتيجية منها ل�سمان التفعي���ل والتكامل والتن�سيق 
والإ�ستفادة من التجارب والدرو�س وتايف املاحظات الفنية وغريها 
وعدم تكراره���ا يف م�ساريع اأخرى وكذلك اأهمي���ة التعاون والتن�سيق 
ب���ن القطاع���ات احلكومية والقطاع���ات غري احلكومي���ة لاإ�ستفادة 
من التجارب والدرو����س امل�ستفادة  يف  بع�س امل�ساريع املت�سابهة مثل 
م�ساري���ع الإ�س���كان وم�ساريع ال�سح���ة كامل�ست�سفي���ات وامل�ستو�سفات 
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وغريه���ا من امل�ساريع ويف حال وجد التن�سي���ق والإ�ستفادة من تبادل 
املعرف���ة والتج���ارب والدرو�س امل�ستف���ادة بن اجله���ات املعنية �سواء 
داخ���ل القطاعات احلكومية اأو بينه���ا وبن القطاعات الغري حكومية 
فحتما �سيوؤدي ذلك لزيادة كفاءة وجودة امل�ساريع املنفذه من م�سروع 
لآخر ف�سا عن تقلي�س بع�س التكاليف وجتنب بع�س الأخطاء �سواء 
يف الت�سمي���م وو�سع املتطلب���ات اأو يف التنفيذ ومن املتطلبات يف هذا 

املجال:
)1( املزيد م���ن الإدراك والت�سميم ل���دى اجلهات احلكومية وغري 
احلكومية حلجم املكا�سب التي تتحقق مع التن�سيق وتبادل اخلرات 
بن اجلهات املعني���ة بكافة القطاعات وح�سب اإخت�سا�ساتها وجمال 

عملها.
)2( اأهمي���ة تبادل اخلرات واملعرفة ب���ن اجلهات احلكومية وغري 
احلكومية ومب���ا ي�ساهم من حت�سن جودة امل�ساريع وتقلي�س تكاليف 

ت�سغيلها و�سيانتها.
)3( وج���ود قواع���د بيان���ات م�سرتك���ة ميك���ن الو�سول له���ا من قبل 
املعني���ن بكاف���ة القطاعات املعني���ة بامل�ساري���ع وعلى كاف���ة اأنواعها 
وخا�سة م���ا يتعلق بامل�ساريع احليوية وذات البعد الإ�سرتاتيجي ومثل 
هذه القواعد تتيح ملن يطل���ع عليها املعلومات واملوا�سفات والتجارب 
والدرو�س امل�ستفادة من تنفيذ بع�س امل�ساريع يف قطاع اأو جهة معينة 
عند تنفيذ م�ساريع م�سابهة يف قطاع اأو جهة اأخرى وكمثال على ذلك 
الإ�ستفادة من التجارب والدرو�س واخلرات املرتاكمة واملتاحة لدى 

اجلهات املعنية بتنفيذ م�ساريع الإ�سكان مثا.
)4( الإ�ستف���ادة من جت���ارب دول اأخرى متقدم���ة كاليابان واأمريكا 
واأورب���ا والإ�ستف���ادة من الآلي���ات والتج���ارب وال�سواب���ط التي تنفذ 
لديهم ل�سبط وتن�سيق وتب�سيط تنفيذ امل�ساريع وغريها من التجارب 

املفيدة الأخرى.
5. كثاف��ة العمال��ة الأجنبية ال�اف��دة يف اأعمال الت�سغيل 

وال�سيانة:
يعتر الإعتماد �سبه الكامل على العمالة الأجنبية يف اأعمال ووظائف 
الت�سغي���ل وال�سيانة مبثابة حتديا كب���ريا وا�سرتاتيجيا ملا ي�سكله من 

اأخطار نذكر منها ب�سكل خمت�سر مايلي :
)1( ظه���ور وانت�س���ار ظاه���رة الإتكالي���ة والإعتم���اد عل���ى العن�سر 
الأجنبي لتنفيذ اأعمال الت�سغيل وال�سيانة وما يرتتب عليه من تغييب 
العن�س���ر الوطني عن معرفة ومتابعة ه���ذه الأعمال وما ي�سكله ذلك 

من خماطر اأمنية واأجتماعية بالغة.
)2( قل���ة واإنع���دام  روح الإنتم���اء ل���دى غالبية ه���ذه العمالة للدول 
الت���ي تعمل بها وبحيث يك���ون هاج�سهم وحافزه���م للعمل احل�سول 
عل���ى العائد املادي ل اأكر مم���ا ينعك�س على احلر�س على املمتلكات 

العامة واخلا�سة واحلد من امل�ساريف املادية لتنفيذ اأعمال الت�سغيل 
وال�سيانة على خمتلف اأنواعها ودرجات تعقيدها وجمال تطبيقها.

)3( تعط���ل اأو تاأثر اأعمال الت�سغيل وال�سيان���ة عند مغادرة اأو اإلغاء 
عق���ود مثل هذه العمالة بالنظر لعدم وجود املواطن املوؤهل واجلاهز 
لتنفي���ذ مث���ل الأعمال احلرفي���ة وامليدانية يف اأغلبه���ا وهذا با �سك 
يت�سب���ب يف توقف اأو تعطل بع����س اخلدمات وخا�سة ما مي�س رفاهية 
املواطن منها ب�سكل مبا�سر مثل خدمات الطاقة الكهربائية والهاتف 

واملياه و�سيانة الطرق وال�سحة وال�سرف ال�سحي .....الخ.
)4( تعط���ل وتاأثر برام���ج الت�سغي���ل وال�سيانة عند اإمتن���اع العمالة 
الأجنبي���ة عن العمل لأي �سبب وبالتايل تتاأث���ر هذه الرامج وتتعطل 

يف ظل عدم وجود بدلء لهم من املواطنين.
)5( املخاطر الناجتة عن تواجد مثل هذه العمالة وخا�سة الرخي�سة 
منه���ا والتي تقطن مبجمعات �سكنية وتك���ون يف الغالب اأعداد كبرية 

تتنقل باأعداد كبرية داخل املدن وما قد ين�ساأ على ذلك من تبعات.
)6( املخاط���ر الت���ي ترتتب على �سيط���رة عمالة اأجنبي���ة على �سوق 
العم���ل واإنف���راد كل جن�سي���ة بتخ�س�س���ات وجمالت عم���ل حمددة 
مث���ل خدمات نقل امل���واد تتم من قب���ل جن�سية معين���ة وخدمات نقل 
مي���اه ال�س���رف تتم من جن�سي���ة اأخ���رى وخدمات �سيان���ة املكيفات 
تت���م من قبل جن�سية معينة وخدم���ات الليا�سة والتك�سية للمباين تتم 
م���ن قبل جن�سية معينة وخدمات نق���ل واإي�سال مياه ال�سرب من قبل 
جن�سية معينة..الخ وبالتايل يتم اإحتكار الأ�سعار ف�سا عن الإ�سرار 
واملخاط���ر الناجتة ع���ن جتمعهم واإ�سرابه���م واإمتناعهم عن القيام 

بهذه اخلدمات املحتكرة من قبلهم.
)7( حتوي���ل مبالغ كبرية م���ن قبل هذه العمال���ة الأجنبية لبلدانهم 
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وبالت���ايل �سياع فر�سة اإ�ستثمار وتدوير هذه املبالغ لتنمية الإقت�ساد 
الوطن���ي داخل اململكة ولعل الأرقام الكبرية التي ت�سدر من موؤ�س�سة 

النقد ب�سكل دوري خلري تاأكيد على هذه احلقيقة.
بع�س املب��ادرات والإقرتاحات لتذليل وتقلي�س تاأثري هذه 

التحديات على برامج الت�سغيل وال�سيانة.
1. م�ساعف���ة وتكثي���ف اأعم���ال ال�سيان���ة الوقائي���ة ملواجهة ظروف 
الطق����س واملن���اخ القا�سية  حيث ترتاكم كمي���ات الأتربة والغبار على 
املعدات واملباين وت�ستوجب اإزالته���ا وكذلك مواجهة الإرتفاع الكبري 
يف معدلت احلرارة �سواء بزيادة التهوية اأو باأعمال التريد املتنوعة 

ملنع تلف املعدات والأجهزة وحدوث حرائق ل �سمح اهلل.
2. من���ع اإنت���اج اأو اإ�ست���رياد وم�س���ادرة املع���دات والأجه���زة الغ���ري 
منا�سبة لأح���وال الطق�س واملن���اخ والبيئة اجلغرافي���ة باململكة وهذا 
ي�ستوج���ب توحي���د وتن�سي���ق اأعم���ال كاف���ة اجله���ات احلكومية حيث 
اأن بع����س املنتج���ات وامل���واد والأجه���زة ل تتحم���ل ظ���روف الطق�س 
واحل���رارة والرطوبة والغب���ار و�سرعان ما ت�ستهل���ك وتعدم وبالتايل 
فو�س���ع �سوابط وقيود على الإ�سترياد مبا يتائم مع ظروف الطق�س 
والأح���وال اجلوي���ة باململكة �سيح���د من اخل�سائر ويزي���د العائد على 

الإ�ستثمار بجميع اأ�سكاله واأنواعه. 
3. اإق���رار الت�سامي���م الهند�سي���ة للمرافق مما يتواف���ق ويتائم مع 
طبيع���ة الطق�س والبيئة املحلية مثل احلد من امل�سطحات والواجهات 
الزجاجي���ة التي لي�س فقط ت�سمح بدخول كمي���ات اأكر من احلرارة 

العالي���ة بل وكذل���ك ت�ستوجب عملي���ات م�ستمرة ومكلف���ة من اأعمال 
النظاف���ة واإزالة الأتربة والرطوبة والأو�ساخ وخا�سة يف املباين عالية 
الإرتف���اع وغريه���ا وكذلك جتن���ب املو�س���ات والأ�س���اك والفاتر 
باأنواعها الت���ي ل تتحمل درجات احلرارة والرطوب���ة والغبار العالية 
مم���ا �سيرتت���ب عليه قل���ة الأعط���ال والتوفق���ات وبالت���ايل احلد من 

اخل�سائر والتكاليف الراأ�سمالية الإ�سافية.
4. تفعي���ل ودعم اإدارات الت�سغي���ل وال�سيانة �سواء بالقطاع اخلا�س 
اأو العام واإلزام جميع القطاعات باإيجاد جهة معنية باأعمال الت�سغيل 
وال�سيان���ة وبحيث يك���ون حجمها مرتب���ط بطبيعة وحج���م الن�ساط 
ال���ذي يت���م ت�سغيل���ه و�سيانته وم���دى اأهميته وتاأثريه وميك���ن هنا اأن 
ي�س���ار لتوحيد جهود اأكر من جهة اأو قطاع باإدارة مركزية للت�سغيل 
وال�سيان���ة م���ع اإدارات اأو اأق�س���ام اأو نقاط متقدم���ة لتقدمي خدمات 

الت�سغيل وال�سيانة ب�سكل �سريع واآين للجهات امل�ستفيدة.
5. املتابع���ة امليداني���ة وتفعي���ل برام���ج احلوكم���ة يف جمي���ع اإدارات 
الت�سغيل وال�سيانة ويعتر هذا املقرتح من اأبرز العوامل التي ت�ساعد 
يف جناح الأعم���ال مهما كانت وخا�سة جم���الت الت�سغيل وال�سيانة 
وينبغ���ي على امل���دراء وامل�سرف���ن وامل�سوؤول���ن ع���ن اإدارات الت�سغيل 
وال�سيانة الوقوف امل�ستمر وح�سب احلاجة على الأعمال والن�ساطات 
املكلفن بت�سغيلها و�سيانتها ل�سمان تواجد املعنين اأول ثم تنفيذهم 
املطل���وب منه���م بالط���رق ال�سحيح���ة ومعرف���ة حج���م ال�سعوب���ات 
والتحدي���ات الت���ي تواجههم والعم���ل على تذليله���ا ومعاجلتها ب�سكل 
�سري���ع لتجنب تفاقمها وكذل���ك معرفة وتقيي���م اأداء جميع العاملن 
ب�س���كل ع���ادل ودقي���ق ومن�سف . كذلك يل���زم وجود اأق�س���ام داخلية 
يف اإدارات الت�سغي���ل وال�سيان���ة للمراجعة الداخلي���ة ول�سمان تنفيذ 
الأعمال وعدم وجود جتاوزات مالية وعدم الإخال ب�سوابط اجلودة 

وال�سامة وغريها من نواحي املراجعة امل�ستمرة.
6. اإختي���ار العنا�س���ر الب�سري���ة املوؤهل���ة عل���ى اإدارة وتنفي���ذ جميع 
اأعم���ال الت�سغي���ل وال�سيان���ة  وخا�س���ة يف اإ�ستيع���اب ومعرفة طبيعة 
الأعم���ال الفنية املطلوب اإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها وهذا مهم لي�س 
فق���ط ل�سمان جناح خط���ط الت�سغيل وال�سيانة ب���ل وكذلك للتطوير 
والتح�س���ن واإدخ���ال اأ�ساليب وطرق مبتكرة �س���واء يف اأعمال الإدارة 

والإ�سراف اأو اأعمال الت�سغيل وال�سيانة نف�سها.
7. اإع���داد وتفعيل خط���ط لل�سيانة الوقائي���ة والت�سحيحة للمرافق 
واملعدات والأجه���زة املناطة باإدارات الت�سغيل وال�سيانة وقدميا قيل 
)درهم وقاية خري من قنطار عاج( وكلما زادت جهود تنفيذ اأعمال 
ال�سيانة الوقائية املجدولة وغري املجدولة )ح�سب احلاجة والظروف 
املناخية امل�ستج���دة( كلما قلت احلاجة لإعمال �سيانة ت�سحيحة قد 
تك���ون مكلفة ماديا وموؤثرة على جاهزي���ة وت�سغيل املعدات والأجهزة 
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واملنظومات والتي قد ت�ستمر متعطلة وتالفة لفرتات طويلة وباأ�سباب 
كان ممكن جتنبها لو نفذت اأعمال ال�سيانة الوقائية اأول باأول.

8. تخ�سي����س م�س���ادر مادي���ة كافي���ة وم�ستمرة لرام���ج الت�سغيل 
وال�سيان���ة للم�ساريع وطوال العمر الإفرتا�سي له���ذه امل�ساريع وعلى 
اأن تك���ون ه���ذه امل�س���ادر متوافق���ة مع طبيع���ة وحج���م واأهمية هذه 
امل�ساريع ومن منطل���ق ل اإفراط اأو تفريط وبحيث ل يت�سبب ذلك يف 
تعر وعدم اإمكانية ت�سغيل هذه امل�ساريع و�سيانتها بال�سكل ال�سحيح 
وح�سب املواعي���د املحددة لها مع �سرورة وجود اآليات ملراقبة �سرف 
ه���ذه املبال���غ يف املج���الت املحددة له���ا وح�سب املعاي���ري وال�سوابط 

املنظمة لذلك. 
9. العم���ل عل���ى جتان����س وتوافق خطط وبرام���ج التعلي���م الأ�سا�سي 
والتقني لتلبية اإحتياجات وبرامج الت�سغيل وال�سيانة باململكة بالكوادر 
الوطني���ة وجلمي���ع التخ�س�سات وجمالت الأعم���ال و�سواء بالقطاع 
اخلا����س اأو العام  واأن يغطي جمي���ع التخ�س�سات الفنية الكهربائية 
وامليكانيكي���ة والألكرتوميكانيكي���ة والهيدروليكي���ة واملهن ال�سناعية 
والإن�سائي���ة وغريه���ا من التخ�س�س���ات التي يلزم اإتق���ان تنفيذها.

10. الرتكيز على املنهج العملي والتجريبي لتاأهيل الكوادر الوطنية 
على اأعمال الت�سغيل وال�سيانة املتنوعة لإخت�سار اجلهد والإ�ستيعاب 
مع عدم الإخال مبتطلبات فهم اإجراءات الت�سغيل وال�سيانة للمعدة 
اأو اجلهاز اأو النظ���ام اأو املرفق بال�سكل ال�سحيح والدقيق وقد يكون 
لاإ�ستعان���ة بخراء متمكنين وذوي خرة يف هذه التخ�س�سات دور 

كبري يف اإي�سال املعلومات والتجربة املق�سودة ب�سكل اأكر فعالية.
11. الإ�ستف���ادة م���ن وج���ود ال�س���ركات الأجنبي���ة باململك���ة لتنفيذ 
برامج تدريب متنوعة لتاأهيل الك���وادر الوطنية على اأعمال الت�سغيل 
وال�سيان���ة ويف جم���الت العم���ل والتخ�س�س���ات الت���ي تتناولها هذه 
ال�س���ركات و�س���واء كان���ت يف اأعم���ال وعق���ود حكومي���ة اأو يف القطاع 
اخلا����س وبحيث يك���ون ذلك �سرطا ومتطلب���ا �سروريا يف عقود هذه 
ال�س���ركات لنقل وتوطن التقنية للمملك���ة لتاأهيل اأبناء وبنات الوطن 

يف هذه الأعمال.
12. درا�سة الأجور للمواطنين املنخرطن باأعمال الت�سغيل وال�سيانة 
لتحفيزهم ومتييزهم بالنظر لإهمية اأعمالهم وكذلك جلذبهم لهذه 
الوظائ���ف واإحالهم حمل العمالة الأجنبية وبالتايل الرفع من ن�سبة 
ال�سعودة وتقلي�س البطالة )املقنعة يف هذه التخ�س�سات( ولعل من 
املفيد الإ�ستفادة من جتارب بع�س الدول التي �سبقتنا يف التقدم مثل 
جترب���ة اليابان يف كادر الأج���ور للعمال يف قطاع اخلدمات والت�سغيل 

وال�سيانة وما ميكن تطبيقه يف اململكة من هذه التجارب.
13. الإ�ستف���ادة م���ن التقني���ات احلديثة للح���د من اأع���داد العمالة 
الأجنبي���ة واإ�ستبداله���م بعمال���ة وطني���ة مقنن���ة يف اأعم���ال الت�سغيل 

وال�سيان���ة املتنوع���ة وخا�س���ة يف اخلدم���ات اللوج�ستي���ة والتخزين 
والنق���ل واملناولة واأعم���ال ال�سيانة اخلفيف���ة للمركبات وغريها من 
الأعم���ال التي ت�ستح���وذ على مئ���ات الآلف اأن مل تك���ن املاين من 
العمال���ة الأجنبي���ة وما يرتت���ب عليه م���ن اإ�ستنزاف ل���روات الوطن 
للخ���ارج بينما ميكن وبطرق واآليات حديثة تقلي�س من يعمل يف هذه 
الوظائ���ف اإىل اأقل عدد ممكن مع اإ�ستخدام تقنيات حديثة حتد من 
اأع���داد من يعمل بها ويقاب���ل ذلك زيادة حواف���ز ال�سعودين اللذين 

ينخرطون للعمل يف هذه التخ�س�سات.
14. تنفي���ذ برامج توعوية وتثقيفية لن�س���ر املعرفة والأهمية باأعمال 
الت�سغي���ل وال�سيانة ب���ن املواطنن وفر�سها الوظيفي���ة املتاحة ويتم 
ذلك ع���ر قنوات الإعام التقليدي الر�سم���ي وغري الر�سمي اإ�سافة 
لقنوات وو�سائل الإعام اجلديد وباإ�ستخدام طرق مبتكرة يف برامج 
التوعي���ة والرتكيز على درا�سات وارقام مقنعة لل�سباب من اجلن�سن 
لاإنخراط يف هذه الوظائف والت���ي �ستمت�س اأعداد كبرية من اأبناء 

الوطن الباحثن على فر�س وظيفية برواتب جمزية.
15. املراقبة واملتابع���ة جلودة وكفاءة وح�سن تنفيذ امل�ساريع واملواد 
والأجه���زة امل�ستخدم���ة فيها ح�سب م���اورد يف عق���ود تنفيذها وهذا 
ي�ستوج���ب اإختي���ار الإكف���اء واملوؤهلن للتاأك���د وطوال مراح���ل تنفيذ 
امل�س���روع من تقيد املقاول املنف���ذ للم�سروع )اأي���ا كان نوعه( بجميع 
ال�س���روط والأح���كام واملوا�سفات والكمي���ات واملواعي���د املحددة يف 
العقد وعدم التهاون والإهمال يف تطبيق ال�سروط اجلزائية املحددة 
بالعق���د.اإن التقي���د به���ذا املق���رتح �سيرتت���ب علي���ه ر�س���ا كبري لدى 
امل�ستفيدي���ن من هذه امل�ساريع ف�سا عن توفري مبالغ كبرية للجهات 

املمولة لهذه امل�ساريع �سواء بالقطاع احلكومي اأو اخلا�س.
16. الإ�ستعان���ة باخلرات والكوادر �سواء املحلية اأو الأجنبية للتاأكد 
من جودة املوا�سفات واملواد والأجهزة امل�سمنة بعقود امل�ساريع وهذا 
جان���ب مهم ي�سم���ن عدم اإغف���ال العنا�سر احليوي���ة وال�سرورية يف 
العقود ويحد من �سياع امل�سادر املالية على م�ساريع مل يتم درا�ستها 
وتخطيطه���ا ب�س���كل �سلي���م كما مين���ع الغ����س وتوريد م���واد واأجهزة 

وخدمات ل تتائم مع طبيعة امل�سروع.
يف املقال القادم اإن �ساء اهلل ، �سوف ن�ستعر�س مزيدا من التحديات 
وال�سعوبات التي تواج���ه برامج الت�سغيل وال�سيانة مع طرحا ملزيدا 
م���ن املبادرات والإقرتاح���ات لتذليل وتقلي�س تاأث���ري هذه التحديات 
عل���ى برام���ج الت�سغيل وال�سيان���ة والتي ميك���ن اأن ت�ساعدنا يف و�سع 
اخلطط والرامج للحد منه���ا �سعيا للو�سول لرامج ت�سغيل و�سيانة 
ر�سين���ة ومنخف�سة التكاليف وعالية اجل���ودة  وحتقق ر�سا ورفاهية 
امل�ستفيدي���ن منه���ا ومب���ا يحقق مب�سيئ���ة اهلل تطلعات وروؤي���ة اململكة 

العربية ال�سعودية 2030. 
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السكن التكافلي أو التشاركي

مش���كلة  بح���ل  يق���وم  مش���روع  ه���و  التش���اركي  الس���كن  أو  التكافل���ي  الس���كن 
الس���كن الت���ي أصبح���ت م���ن المش���اكل المعقدة ف���ي ظل غ���اء اس���عار االراضي 
وارتف���اع تكلف���ة البن���اء، حي���ث أن ه���ذه الفك���رة تعتب���ر قليل���ة التكلف���ة مقارن���ة 
باألف���كار األخ���رى وفيه���ا اختي���ار للجي���رة الصالح���ة م���ن قب���ل الب���دء ف���ي البن���اء.

وقدمي���ا قال���وا: "اجل���ار قب���ل ال���دار" ؛ 
ويعتر ال�سكن من الحتياجات  ال�سا�سية 
لاإن�س���ان، وكلنا ن�سع���ى يف امتاك �سكن 
ياأوين���ا ويقينا من غ���اء الإيجارات التي 
لترح���م وكرة التنقل من بي���ت اإىل اآخر 
ب�سب���ب ارتف���اع اليجارات وطل���ب املالك 

احيانا باإخاء ال�سكن .
فكرة ال�سكن التكافل���ي قائمة على اتفاق 

 م/ ح�سيب عبا�س عمر بابكر
بكالري��س هند�سة مدنية

جمموع���ة م���ن الأ�سح���اب اأو الزماء اأو 
الأق���ارب و�س���راء قطع���ة اأر����س يف مكان 
منا�س���ب ي�سمح بتع���دد الطواب���ق  وتتوزع 
تكلف���ة الأر����س عليه���م بالت�س���اوي، ويتم 
ت�سجيلها  على امل�ساع اأو على ال�سيوع حتى 
ل اأح���د ي�ستطيع الت�س���رف فيها، ويكون 
ذلك ع���ن طري���ق م�ست�سار قان���وين حتى 
ي�سم���ن اجلميع حقوقهم، وم���ن الأف�سل 

توكيل هذا امل�ست�س���ار القانوين ملتابعة كل 
الإج���راءات الت���ي تخ�س الأر����س، ولكي 
تت�سح الفكرة اأكر دعونا ناأخذ مثاًل  اأذا 
كان ع���دد املتفق���ن 10 ا�سخا����س و�سعر 
القطعة 500 األف ري���ال على �سبيل املثال 

فاإن ن�سيب الفرد �سيكون 50 األف ريال 
وم���ن املفرت����س اأن تك���ون م�ساح���ة هذه 
القطع���ة عل���ى الأقل 400 م���رت مربع ويف 
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مكان ي�سمح بتعدد الطوابق ولتكن خم�س 
طواب���ق فاأك���ر ويف كل طابق �سقتن مثًا 
وبه���ذه الطريقة ا�ستطاع الفرد احل�سول 
عل���ى جزء من قطعة الأر����س اإذ اأنه لي�س 
م���ن ال�سه���ل �سراء اأر����س بي�س���اء بقيمة 
500 األ���ف ري���ال ه���ذا غري تكلف���ة البناء 
الاحق���ة والتي �سارت مكلف���ة جدًا وبعد 
النتهاء من �سراء الأر�س يجب ت�سجيلها 
ع���ن طري���ق امل�ست�س���ار القان���وين يج���ب 
على املاك التفاق عل���ى مكتب هند�سي 
لت�سمي���م خمط���ط يتنا�س���ب م���ع جميع 
املاك وبعدها وا�ستخراج رخ�سة البناء 
وم���ن ثم التفاق على مق���اول لتنفيذ هذا 
املخطط وكتابة عقد مع���ه ي�سمل التكلفة 
واجل���دول الزمن���ي والدفعي���ات ال�سهرية 
وغرامات التاأخري وغريها من املعلومات 

الأ�سا�سي���ة واأي�سا يجب على املاك كتابة 
عق���د بينهم يو�سح  رق���م ال�سقة وموقعها 
الإلتزام���ات  ويو�س���ح  مالكه���ا  وا�س���م 
ال�سهري���ة ل���كل ف���رد وماه���ي احللول يف 
حالة تعر اأحد الأف���راد  اأو ان�ساخه من 
امل�س���روع لأي �سب���ب كان وكيفية ا�سرتداد 
املبال���غ التي دفعها وغريها من املعلومات 
ال�سروري���ة ويف�س���ل اأن يكت���ب العقد عن 
طري���ق م�ست�س���ار قان���وين طي���ب ماه���ي 
اآلي���ة اإختيار ال�سقق؟ يت���م اختيار ال�سقق 
عن طري���ق القرعة ويت���م تق�سيم التكلفة 
بالت�ساوي يف حالة وج���ود م�سعد اأما اإذا 
مل يكن هن���اك م�سعد ف�سيتحمل الطابق 
الأر�سي التكلفة الأكر يليه الطابق الأول 
والث���اين وهك���ذا، ويف ه���ذه احلالة يجب 
اأن ليزي���د ع���دد الطوابق ع���ن 3 طوابق 

وي�ستطي���ع امل���اك اأن ي�سيف���و �سيئ���ا من 
ال�ستثم���ار اإىل م�سروعهم ال�سكني وذلك 
بعم���ل �سق���ق اأ�سافي���ة  لايج���ار اأو عمل 
حم���ات يف الطاب���ق الأر�س���ي وتاأجريها 
وعائد ه���ذه اليجارات يت���م تق�سيمه بن 
امل���اك اأو يكون ه���ذا العائ���د خم�س�س 
ل�سيان���ة امل�سعد و لتعي���ن حار�س براتب 
�سه���ري مهمت���ه حرا�سة املبن���ى وتنظيفه 

ومتابعة طلبات ال�سقق.
اأخريًا ناأمل من الهيئة ال�سعودية للمهند�سن 
تبن���ي هذه الفكرة عن طري���ق التن�سيق بن 
واملكت���ب  القانوني���ة  ال�ست�س���ارات  مكت���ب 
الهند�س���ي الإ�ست�س���اري واملق���اول واملاك 
وذلك لأنها جه���ة اإعتبارية يثق فيها جميع 
الأطراف وتعتر ال�سامن الوحيد ل�ستمرار 
امل�س���روع وحفظ حق���وق جمي���ع الأطراف.
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كود البناء والبناء المستدام

يعتبر كود البناء ذو أهمية في االرتقاء بمس���توى تطبيق المعايير المتعلقة بالبناء والتشييد لضمان 
السامة والصحة العامة.

وكود البناء يحدد اشتراطات األمان والسامة والراحة في كافة مراحل البناء، وهو مبني على أسس 
ودراسات صحيحة واألساليب المائمة لظروف ومكان وإمكانات كل منطقة، وعلى هذا األساس تم 
وضع القوانين واألنظمة لكود البناء من أجل تطبيقها بالشكل الصحيح على مراحل البناء، ليتم إخراج 
األبنية بطريقة صحيحة وآمنة، والتقليل من اس���تهاك الطاقة وتوفي���ر موارد المياه والحفاظ على 

البيئة والحرص على بناء مستدام وصديق للبيئة.

�سدر مر�سوم ملكي رقم م/43 وتاريخ 1438/4/26ه� لنظام تطبيق 
ك���ود البناء ال�سعودي، ويت�سمن النظام تطبيق كود البناء على جميع 
اأعم���ال القطاعن الع���ام واخلا�س، وتتوىل ال���وزارات املعنية تطبيق 

الكود ومراقبته على اأن يراجع ويحدث الكود كل خم�س �سنوات.
وي�سم���ل الكود ت�سمي���م البناء وتنفي���ذه وت�سغيله و�سيانت���ه وتعديله 
ويطب���ق اأي�س���ًا عل���ى املب���اين القائم���ة يف ح���ال ترميمه���ا اأو تغي���ري 
ا�ستخدامه���ا اأو تو�سعتها اأو تعديله���ا، ومت ت�سكيل جلنة، وهي )جلنة 

كود البناء ال�سعودي(، وقد قامت بعمل جمهود جبار ت�سكر عليه باأن 
راجعت الكود العامل���ي واأ�سدرت كود �سعودي ينا�سب طبيعة وظروف 

وجغرافية وت�ساري�س اململكة العربية ال�سعودية .
ميك���ن تعريف الكود: )وه���و جمموعة ال�سرتاط���ات واملتطلبات من 
اأنظم���ة ولوائ���ح تنفيذية وماح���ق متعلقة بالبن���اء والت�سييد ل�سمان 

ال�سامة وال�سحة العامة(.
وتكمن اأهمي���ة كود البناء يف الرفع من ج���ودة البناء واحلفاظ عليه 

م. حممد بن عبداهلل القرين
حمكم هند�سي ومدرب معتمد
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أنواع الكود المعتمد حاليا 

من خ���ال تطبيق ال�سرتاطات التي حتدد اأ�س�س الت�سميم والتنفيذ 
والأ�ساليب املائمة لكل منطقة. 

من اأهم اأهداف الك�د: 
1. حت�سن كفاءة و�سامة ومتانة وا�ستدامة املباين. 

2. زيادة العمر الفرتا�سي للمباين عند تطبيق قواعد وا�سرتاطات 
ومتطلبات الكود. 

3. الرت�سي����د يف ا�ستهاك الطاقة وخف�س تكلف����ة الت�سغيل وال�سيانة للمباين. 
4. زيادة مقاومة املباين للكوارث الطبيعية. 

5. ايجاد بيئة �سحية ونظيقة للمجمعات الهلة بال�سكان. 
وان عدم تطبيق الك�د يرتتب عليه : 

ان  تطبيق الكود على املباين يعتر الطريق ال�سحيح للمحافظه على بناء م�ستدام ومنع املخاطر التي قد حت�سل لقدر اهلل .

1. ع���دم اللتزام باملوا�سفات الفنية من قبل اجلهات التي تعمل يف 
جمال الت�سييد والبناء. 

2. وج���ود الع�سوائية يف الدرا�سات والتخطيط الفني والتنفيذ نتيجة 
فقدان املرجعية العلمية والقانونية للكود.

3. ا�سته���اك كب���ري للطاق���ة وه���در للمي���اه وت�سوي���ه للبيئ���ة وعدم 
الت�سريف اجليد لل�سرف ال�سحي وتهوية غري منا�سبة داخل املبنى 

وتلوث الهواء خارج املبنى.
يوج���د حاليا اكواد متعددة وكل واحد ل���ه اخت�سا�س يف جمال معن 
ي�س���رح بالتف�سي���ل ال�سرتاطات واللتزامات،  وق���د �سدرت بع�سها 

والبع�س لزال حتت الدرا�سة وبانتظار العتماد.
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و الك�د له عالقة بالآتي:
1. اجلهات التى تعمل يف جمال الت�سييد والبناء.
3. ال�سحة. 2. الدفاع املدين.  

5. اأعمال التخطيط. 4. الأعمال املدنية.  
6. املهند�سن و امل�سممن.

اإن جميع الأكواد التي مت ذكرها �سابقًا لها اأهمية وح�سب الخت�سا�س 
لكل كود ومن �سمن الكود الذي يكون هو ال�سفة الأ�سا�سية  للمحافظة 
على املباين واأكر تركيز ه���و )كود تر�سيد الطاقه للمباين التجارية 

واملباين املنخف�سة الرتفاع(.
وه��ذا الك���د يك���ن ل��ه اأهمي��ة كالآخري��ن، ولكن��ه يق���م 

بالتف�سيل و�سرح الآتي:
1. الغاف اخلارجي للمبنى.

2. التهويه، التكييف، التدفئه.
3. خدمة املاء ال�ساخن.

5. الأحوال اجلوية. 4. الإنارة.   
7. التهوية داخل املبنى. 6. الطاقة.   

ويعت��ر الك�د مهم لرت�سيد الطاقة واملحافظة على البيئة 
و قد مت اعتماد عدة برامج لدى وزارة الإ�سكان ومن اأهمها 

ثالثة برامج وهي:
1. جودة البناء.

2. فح�س املباين اجلاهزة.

3. تقييم املباين امل�ستدامة.
وهذه الرامج يتم تطبيقها بع���د تاأهيل املهند�سن عليها للم�ساركة يف 
مراقبة وتفتي�س واعتماد الت�ساميم والتنفيذ للمباين واأي�سًا للمحافظة 
عل���ى املباين واإطال���ة عمرها الفرتا�س���ي بتح�س���ن  الأداء وترميمها.
وم���ن �سمنها تقييم املب���اين امل�ستدام���ة الذي يعتر برنام���ج البناء 
امل�ستدام للمب���اين اجلاهزة جيد للمهند�سن بالتعمق يف ا�سرتاطات 
وقوائ���م هذا الرنام���ج، بالإ�سافة اإىل كود تر�سي���د الطاقه ولغر�س 
البناء امل�ستدام، وهو م�ستق من كود تر�سيد الطاقة وي�سرح للمهند�س 
كيف يقيم املباين واملجمعات ال�سكنية لتحقيق ال�ستدامة وللمحافظة 
عل���ى البيئة واملباين لتكون  بيئة �ساحلة لا�ستخدام �سواء املباين اأو 

ماحولها  وللمحافظة على البناء ب�سكل م�ستدام.
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اخلامتة:
بتطبي���ق ك���ود البناء اأ�سب���ح ذو اأهمي���ة للمحافظة على بيئ���ة �سكنية 
وا�ستدامة للمباين وزيادة العم���ر الفرتا�سي للمباين القائمة حاليا 

واإعادة تاأهيل البيئة من حولها لتكون �ساحلة لا�ستخدام.

املراجع : 
املوقع اللكرتوين لكود البناء ال�سعودي.

كود البناء لرت�سيد الطاقة. 
دليل تقييم املباين امل�ستدامه لوزارة الإ�سكان.

ويتم تقييم المبنى او المجمعات السكنية وحسب شروط االستدامة الموضحة لذلك 
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تطبيق الذكاء االصطناعي في تقدير تكاليف 
تنفيذ مشاريع أعمال حفر خطوط أنابيب 

شبكات الصرف الصحي

تش���هد المملكة العربية الس���عودية نقل���ة نوعية في 
تحدي���ث وتنفيذ مش���اريع البني���ة التحتية منها مش���روع 
مترو الرياض، وشبكات الصرف الصحي بالمدن، وخطوط 
المياه، وش���ق الطرق وخافها. وحيث تنفذ المش���اريع 
الس���الفة الذكر تحت مستوى س���طح األرض فمخاطرها 
المالي���ة والفنية أكثر من المش���اريع الهندس���ية األخرى 
مثل تش���ييد المباني والمصانع و المس���اكن. كما تطرح 
حكومة المملكة العرية الس���عودية العديد من مشاريع 
خطوط أنابيب المرافق س���نويًا؛ بس���بب التوسع األفقي 

في معظم المناطق والمدن وزيادة عدد السكان.
وه���ذه امل�ساريع هي من اأ�سعب م�ساريع خط���وط اأنابيب املرافق لأنه 
غالب���ا م���ا يكون اأعمق املرافق كم���ا اأنها تعتمد عل���ى اجلاذبية غالبا 
وحتت���اج ميول ل يقل ع���ن 1% )مرجع 2(. و ت�سري الأدبيات املن�سورة 
اإىل اأن اختي���ار طريقة تنفي���ذ امل�ساريع وتلكفتها يت���م اأوًل من خال 
درا�سة القرتاحات املتاحة ثم متابعة ذلك اأثناء فرتة تنفيذ امل�سروع 
حيث يت���م حتليل وتقييم الإختي���ار ب�سكل اأكر تف�سي���ًا مما ي�سمح 
بتعدي���ل الختي���ار اأو ت�سويبه اأثناء درا�س���ة القرتاحات يف امل�ستقبل 

وو�سع معايري اختيار )مرجع رقم 4(، كما ي�سري الكتاب الإح�سائي 
)مرج���ع 1( بنهاية 2018 يكون قد مت تنفيذ 42 األف كيلو مرت طويل 
م���ن خط���وط �سب���كات اأنابي���ب ال�سرف ال�سح���ي باململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة كما هو مو�سح باجلدول 1.  عندما يقوم املقاولون بتنفيذ 
اآلف الأمت���ار الطولية من م�ساريع خطوط اأنابيب ال�سرف ال�سحي 
�سنوًي���ا ، فاإنه���م يواجهون م�س���اكل وعقبات و�سعوب���ات منها تقدير 
التكلف���ة ب�سكل �سحيح ودقي���ق. يتمثل نطاق ه���ذه الورقة العلمية يف 

م عبدالرحمن ال�سقيلي
ماج�ستري تخ�س�س اإدارة الت�سييد

اأ.د. ابراهيم عبداهلل احلماد
اأ�ستاذ الت�سييد بكلية الهند�سة
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اإن�س���اء من���وذج فعال لتقدي���ر التكلفة با�ستخدام نظ���ام خبري ميكنه 
بن���اء اأ�سا�س التقدي���ر )BOE( وتقدير تكلفة اأن�سط���ة اأعمال احلفر 
)اخلن���ادق( خلطوط الأنابيب وهو ج���زء من ر�سالة ماج�ستري بكلية 

الهند�سة، جامعة امللك �سعود ت�سمل درا�سة كافة الأن�سطة.  
وتواج���ه م�ساري���ع البني���ة التحتية حتدي���ات فنية واأداري���ة يف تقدير 
 Unit Price تكاليفه���ا حي���ث يطب���ق فيها عق���ود الوح���دة ال�سعري���ة
عندم���ا تكون كميات الأعمال كثرية وغ���ري متوقعة مما ميثل �سعوبة 
يف تقدير التكاليف من قبل املالك و اأي�سا من قبل املقاول با�ستخدام 
الأ�سالي���ب التقليدية للح�سابات.  ويف هذه الورق���ة العلمية، مت و�سع 
منهجية لتقدير تكاليف م�ساريع ال�سرف ال�سحي يف اأحياء الريا�س 

يف م�ساريع تقدر قيمتها من 10 اإىل 20 مليون ريال �سعودي.
اإن اأغل���ب الط���رق احلالي���ة املعم���ول به���ا لت�سع���ري م�ساري���ع الإن�ساء 
والت�سيي���د هي الرج���وع لأر�سيف م�ساري���ع املنفذة �سابق���ا، بالتعاون 
مع خ���رات حا�سبي الكمي���ات واملهند�سن املنفذي���ن بطريقة يدوية 
ويت���م اإ�ستخدام برامج مثل مترلي���ن Sage Timberline اأو كاندي 
Candy وغريه���ا ولك���ن هي برام���ج تعتمد على املدخ���ات وتتطلب 

�سرورة وجود اخلراء وهي برامج عامة لتقدير التكاليف ول حتتوي 
قواعد بيانات لتكاليف م�ساريع ال�سرف ال�سحي.

وج���د الباحثان يف تطبيق اأ�سلوب ومنهجية الذكاء الأ�سطناعي اأكر 
تنا�سب���ا من الط���رق الأخرى اأذ تتطل���ب اأجراءات تقدي���ر التكاليف 
با�ستخ���دام الر�سوم���ات واملوا�سف���ات ا�ساف���ة اىل خ���رات حا�سبي 

الكمي���ات واملهند�س���ن املنفذي���ن.  وتبعا، فقد مت ا�ستخ���دام اأ�سلوب 
اأنظمة ذو اخلرة Expert Systems يف اعداد تقديرات لكلفة امل�سروع 
 Conditions اأك���ر دقة و جودة.  قام الباحثان بح�سر اأهم العوامل
الت���ي تاأثر عل���ى على اأن�سط���ة وعنا�س���ر م�سروع ال�س���رف ال�سحي 
 Knowledge  املذك���ورة اأدناه ومن خالها مت ربطه���ا ب�سبكة املعرفة
Tree.  تت�سم���ن �سبك���ة املعرف���ة Knowledge Tree، قاعدة بيانات 

لتقدي���رات كلف���ة اأن�سط���ة وعنا�سر م�س���روع ال�س���رف ال�سحي مثل 
احلفر ومتديد الأنابيب وال���ردم والدك وال�سفلتة، باإ�سافة اإىل كلفة 
ترحيل اخلدمات من كياب���ل كهرباء وكيابل اأت�سالت، وانابيب مياه 
و�سن���د جوانب احلفر اذا لزم الأمر يف  م�ساريع مت�سابه تقدر قيمتها 
م���ن  10 اإىل 20 ملي���ون ريال �سع���ودي من ال�س���وق ال�سعودية املنفذة 
خال ال�سنوات اخلم�س املا�سية. تتباين هذه التقديرات وفق طبيعة 
امل�س���روع الفنية مث���ل طبيعة الأر����س، عمق احلف���ر، تواجد خطوط 
تقاط���ع اأجتاه �سري الأنابيب، مم���ا يتطلب تعديل هذه التقديرات من 
قبل حا�سب الكميات و مدير امل�ساريع من قبل املقاول وهذا ما �سيتم 
متثيل���ه من خال قواع���د ال�سبب والنتيج���ة Rules Base  يف منوذج 
نظام ذو اخلرة  .Rule Based Expert System  مت يف هذه الورقة 
تعريف طبيع���ة م�سكلة تقدي���رات كلفة ال�سرف ال�سح���ي ومنا�سبة 
ا�ستخدام اأنظمة ذو اخلرة حللها واأ�ستعرا�س منهجية احلل و�سبكة 
املعرف���ة وتطوير برنامج ذو اخل���رة Expert System لتقدير تكلفة 

خطوط اأنابيب �سبكات ال�سرف ال�سحي.
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نبذة عن منهجية البحث التي ا�ستخدمها الباحثان: 
مت تك�ن النظام اخلبري Expert Systems من 3 اأجزاء:

1. قاعدة معرفة تت�سمن املعارف املتعلقة بحقل اخلرة.
املعارف  ملعاجلة  نظام   Inference engine ا�ستدلل  حم��رك   .2

وا�ستنتاج طريقة ال�ستدلل.
3. واجه���ة امل�ستخدم واجهة امل�ستخدم: متكن امل�ستخدم غري اخلبري 

من الو�سول اإىل معرفة النظام اخلبري
ويف اأطار بحثنا هذا، هنالك عدة خطوات يقوم بها حا�سب الكميات 
Cost Estimator لتقدي���ر تكالي���ف حفر و ترحي���ل املخلفات و منها 

حتدي���د عوامل كثرية مثل اأبعاد خندق احلف���ر، طبيعة الرتبة، موقع 
امل�سروع وغريها، وتبعا فقد ت�سنيف هذا العوامل اىل عوامل رئي�سية 
وفرعية و ربط بتقدير كلفة العمل.  اأن قيا�س اطوال واأبعاد اخلنادق 
Trenches حتدد حجم احلف���ر من خال الر�سومات الهند�سية، ال 

اأن تقدي���ر املدة الزمنية لأجنازها يعتمد على توفر املعدات والعمالة 
املاهرة املتوافرة لدى املقاول.  وبعد عمل مقابات مع مهند�س املقاول 
املتمر�سن، تبن اأنه يتم تقدير الأنتاجية من قبلهم بناء على م�ساريع 
�سابقة مماثلة مما يعزز من اأ�ستخدام نظام خرة للمزج بن و�سف 
اأج���زاء امل�سروع وتقدي���ر الكلفة بن���اء على خرة حا�س���ب الكميات.

و نتيجة لأعاه فقد مت تطوير �سجرة معرفة  knowledge Tree لتقدير 
تكلفة احلف���ر من خال الربط بن نطاق عمل احلفر و تقدير كلفته 
بوا�سطة عاقة �سببية Causal Relationship، والتي نتائجها تودي 

على معرفة كلفة العنا�سر الفرعية للكلفة وفق و�سف الن�ساط. و�سيتم 
يف الأت���ي، و�سف خطوات البح���ث والدرا�سة لأن�س���اء نظام اخلرة.
1. جم��ع املعل�م��ات م��ن من�س���رات واأج��راء ح���ارات م��ع 

اخلراء:
مت جم���ع املعلومات اخلا�سة مب�ساريع اأنابي���ب ال�سرف ال�سحي من 

خال ثاثة م�سادر اأ�سا�سية وهي:
اأول:  مت الإط���اع على بيان���ات اإح�سائية من اجله���ات احلكومية 

وهما وزارة املياه والبيئة والزراعة )مرجع 1(.
ثانيا:  اأر�سيف م�ساريع �سابقة من مقاولن )قيمة كل م�سروع حدود 
10 اإىل 20 ملي���ون ريال �سعودي( من ال�سوق ال�سعودي املنفذة خال 

ال�سنوات الثاثة املا�سية )مرجع 7(. 
ثالث��ا:  مت مقابل���ة بع�س اخل���راء يف هذا املج���ال لإ�ستخراج اأهم 
العوام���ل الت���ي ق���د توؤث���ر يف تغ���ري تكاليف تنفي���ذ م�ساري���ع �سبكات 
ال�س���رف ال�سح���ي ومت ح�سر 8 عوام���ل اأ�سا�سي���ة و3 فرعية حلفر 

اخلنادق فقط وهي:
1- جتهيزات املوقع

2- مكان موقع احلفر وو�سع اأدوات ال�سامة
3- طبيعة موقع احلفر

4- نوع الرتبة )تقرير الرتبة(
5- العمق

6- عر�س حفر اخلندق
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7- ت�سليمات مراحل العمل للمهند�س امل�سرف وخمترات اجلودة
8- مكان ترحيل املخلفات 

ومت اإ�سافة 3 عوامل فرعية وهي :
. Shoring Systems9- احلاجة اإىل نظام �سند جوانب

 Dewatering 10- احلاج���ة لنظ���ام تخفي�س م�ست���وى مياه جوفي���ة
.Systems

11- احلاجة لإ�ستخدام مواد كميائية اأو متفجرات.
Knowledge Base 2. تطوير قاعدة املعرفة

مت حتليل العوامل لفروعها وبناء قاعدة املعرفة لرنامج اخلبري كما 
هو مو�سح �س���كل 2 بعد جمع املعلومات وت�سنيفها بناء على عر�سها 

على خبري حا�سب كميات.
3. و�سع اأ�سا�س التقدير -  حمرك الأ�ستدلل

بعد ذل���ك قام الباحث���ان ببناء اأ�سا����س التقدير وه���و املرجعية التي 
بن���اًء عليها يتم ح�ساب التكاليف يف ال�س���كل 3 مت و�سع اأهم العوامل 
الت���ي تاأثر يف اإختاف �سعر احلفر مب�ساريع �سبكات اأنابيب ال�سرف 
ال�سح���ي، ثم مت تفري���ع كل عامل لإحتم���الت اأو نطاق���ات يختارها 
امل�ستخ���دم طبقا خلوا�س امل�س���روع املنوط ت�سعريه وبن���اًء عليها يتم 
تقدي���ر التكلف���ة، �س���كل 3 وجدول 2 يو�س���ح النم���وذج امل�سمم عليه 

النظام اخلبري.

4.  ت�سميم اأويل لنظام اخلرة
 )Expert System ES( بداي���ة، مت عمل ت�سميم مبدئ���ي لنظام خب���ري
لثاث���ة عوام���ل رئي�سي���ة فق���ط )F4، F5 & F6( م���ن �س���كل 2 كل عامل 
  Rule يحتوي ثاثة اإجابات حمتملة اأي نتج عنها 3×3×3=27 قاعدة
مو�سحة بال�سكل 3 ومت برجمة نظام مبدئي على من�سة Github �سكل 
5: وهي من�سة اإلكرتونية ت�سمح بكتابة ال�سفرة )Codes( عليها وتقبل 
ا�ست�ساف���ة الرجميات وتتميز ب�سهولة الرجم���ة عليها وتتبع الأخطاء 
الرجمي���ة حال حدوثها )مرجع 9( وتعت���ر اأي�سا اأكر م�سيف �سفرة 
)Codes( يف الع���امل )مرج���ع 10(. وميك���ن برجمة النظ���ام املطلوب 
ودرا�سة نتائجه مع اإمكانية زيادة عدد العوامل املدخلة عليه لتزيد عدد 
القواعد )Rules( كما يلي:  3×2×3×3×3×3×3×2×2=5832 

قاعدة لتقدير تكلفة احلفر فقط.
النتائج التي خرج بها الباحثان: 

 Expert System ا�ستعرا����س الباحثان ا�ستخدام منهجية نظام خرة
لتقدي���ر تكلف���ة احلف���ر مل�ساريع ال�س���رف ال�سح���ي والت���ي بالأمكان 
ا�ستخدامه���ا اأي�سا يف م�ساري���ع مقاربة لها مثل م�ساري���ع متديد املياه 
والغاز والكابات الكهربائية. و�سيقوم الباحثان بتطوير قاعدة معارف 
ومنوذج اأ�ستدلل كاف ملرحلة التطبيق الأويل Prototype �سيتم عر�سها 
يف ورقة علمية اأخرى بعد اأكمال برجمتها وتقوميها من خال خراء.

من املراجع التي ا�ستخدمها الباحثان:
1. الكتاب الح�سائي 2018 - 2019 م، الإدارة العامة للمعلومات والإح�ساء، وكالة الوزارة لل�سوؤون القت�سادية وال�ستثمار، وزارة البيئة واملياه والزراعة.

2. الكود ال�سعودي لل�سرف ال�سحي اخلا�س )SBC 702( ، اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي )2018(.
3. لقاء �سحفي مع نائب الرئي�س للم�ساريع واخلدمات الفنية يف �سركة املياه الوطنية ال�سعودية ل�CNBC عربية )2018(.

4. Alan D. Russell and Ibrahim، Al-Hammad )1991( A knowledge-based framework for construction methods 
selection. Article in Canadian Journal of Civil Engineering 20)2(: 236246-، https://doi.org/10.1139/l93029-
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استخدام مخلفات خبث مصانع الحديد في مصانع اإلسمنت
لتقليل البصمة البيئية وتحسين جودة وديمومة اإلسمنت

تس���بب االنبعاث���ات الض���ارة والمخلف���ات ف���ي صناعة اإلس���منت وصناع���ة الحديد ف���ي أثار 
س���لبية عل���ى البيئ���ة والمي���اه والصح���ة العام���ة ، علم���ًا ب���أن معظ���م دول العال���م الثالث 
تلج���أ بالتخل���ص م���ن نس���بة كبي���رة م���ن مخلف���ات المصان���ع ومخلف���ات ال���ردم واله���دم 
والمخلف���ات الصلب���ة ع���ن طري���ق الطم���ر أو وضعها ف���ي مكب���ات القمامة خ���ارج المدن، 
مم���ا يلحق ض���ررا كبي���را بالبيئ���ة ويمنع االس���تفادة م���ن الم���واد القابل���ة إلع���ادة التدوير. 

ونظ���را لهتم���ام وزارة البيئ���ة واملي���اه والزراع���ة يف اململك���ة باإدارة 
املخلف���ات ومنه���ا املخلف���ات ال�سلبة م���ن امل�سانع وغريه���ا،  وحيث 
ت�سع���ى "ال�سعودية لإع���ادة التدوير" اإىل اإيجاد حل���ول عملية وفعالة 
لإدارة خملف���ات البن���اء والهدم، حلماي���ة البيئة وال�سح���ة العامة ، 
ف�س���ا عن توفري فر����س ا�ستثمارية يف جم���ال اإدارة النفايات" فقد 
مت م���ن اأ�سهر اإن�ساء ال�سركة ال�سعودي���ة ال�ستثمارية لإعادة التدوير، 
وهي اإحدى ال�س���ركات اململوكة ل�سندوق ال�ستثمارات العامة، حيث 

�سيت���م التعاون والتن�سيق بن ال�سركة اأع���اه و املركز الوطني لإدارة 
النفاي���ات، واأمانة منطقة الريا�س قريبا لبناء اأول من�ساأة من نوعها 
لإع���ادة تدوي���ر وفرز خملف���ات الهدم والبن���اء يف مدين���ة الريا�س، 
وحتويلها اإىل مواد قابلة لإعادة ال�ستخدام مل�ساريع الإ�سكان والبنية 
التحتي���ة، وتهدف اململك���ة قريبًا اإىل بن���اء منظومة عاملي���ة امل�ستوى 
لإدارة النفاي���ات، وجع���ل اململكة يف م�ساف ال���دول الأكر تقدمًا يف 

اإدارة النفايات باأنواعها املختلفة. 

تقدمي وتلخي�س 
د. حممد تاج الدين احلاج ح�سني
دكت�راه يف الهند�سة املدنية والبيئية

بحث الدكتورة المهندسة بيداء سلوم: دكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية - سوريا
محاضرة في جامعة الوادي الخاصة بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة 

إستشارية في تقليل التلوث وحماية البيئة 
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إمكانية استخدام نفايات خبث معمل حديد في صناعة االسمنت

وهنا  بع�س التحديات البيئية  واحللول امل�ستدامة ملخلفات ال�ساغ 
يف اأح���د م�سان���ع احلديد بدولة عربية واإ�ستخ���دام  ناجت املخلفات 
يف �سناعة الأ�سمن���ت: بهدف احلفاظ على البيئة وتقلي�س التلوث 
البيئ���ي ال���ذي ي�سببه تراكم ه���ذه املخلفات م���ن م�سانع احلديد، 
بالإ�ساف���ة اإىل اأن طح���ن و خل���ط خملف���ات ال�س���اغ م���ن م�سانع 
احلديد والإ�ستفادة منها يف �سناعة الإ�سمنت الأخ�سر يف م�سانع 
الإ�سمنت، وناأمل اأن يت���م ال�ستفادة من هذه التقنية الناجحة اإىل 
م�سان���ع الإ�سمنت واحلدي���د بال�سعودية والع���امل العربي بالتعاون 
والتن�سي���ق ب���ن المان���ات ووزارة البيئ���ة ووزارة ال�سناعة ووزارة 

-  مقدمة بحث الدكت�راه: 
تعت���ر حماي���ة البيئة من التل���وث اأح���د املوؤ�سرات الهام���ة ملدى حت�سر 
وتق���دم اأي اأمة، فالدول���ة التي حتقق التوازن بن رف���ع معدلت التنمية 
ال�سناعي���ة الت���ي تف���رز العدي���د م���ن امللوثات وب���ن حماي���ة البيئة من 
ه���ذا  التل���وث يف اآن واح���د تعتر قد جنح���ت يف تطبيق ال�سع���ار الذي 
تدع���و اإليه الأمم املتح���دة وهو )تكنولوجيا النت���اج النظيف( ، فبداأت 
دول الع���امل املتق���دم واملنظم���ات وال�س���ركات العاملية خ���ال ال�سنوات 
الأخ���رية مبح���اولت ج���ادة للحد م���ن التاأث���ري ال�سلب���ي لل�سناعة على 
البيئ���ة مب���ا تف���رزه م���ن ملوث���ات و نفاي���ات �سلب���ة وغازي���ة و�سائل���ة. 
اإن القاع���دة الذهبية يف جم���ال احلفاظ على البيئة من خطر النفايات 
ه���ي تقليل "اإنتاج النفاي���ات" واخلطوة الأهم يف ذلك  تقليلها يف مكان 
م�سدره���ا اأي قبل اأن تنتج وقبل اأن ين�ساأ داع ملعاجلتها اأول�سرتجاعها، 
وتقلي���ل النفاي���ات يك���ون على اأ�سا����س التوعي���ة باملحافظة عل���ى البيئة 
برت�سي���د ا�ستخ���دام املوارد الطبيعي���ة ال�ستخدام الأمث���ل الذي يراعي 
مب���ادئ احلف���اظ عل���ى البيئة ، او ان يت���م ا�ستخدام ه���ذه النفايات يف 
�سناع���ات اخ���رى و هو الإج���راء الأهم يف ظل ع���دم اإمكانية منع ن�سوء 

هذه النفاية ب�سكل كامل.  
تعرف النفايات ال�سلبة باأنها املواد ال�سلبة و�سبه ال�سلبة غري اخلطرة 
املتولدة من املناطق ال�سكنية والتجارية وال�سناعية، والتي يجب ان يتم 
جمعها و ترحيلها و معاجلتها و التخل�س منها على اأنها عدمية الفائدة 
اإ�سافة اىل اأنها ت�سبب تلوث البيئة التي تن�ساأ فيها، و مع التزايد الكبري 
يف ال�سناعة عامليا و حمليا يزداد التحدي للتعامل مع م�سكلة النفايات 
ال�سناعي���ة الناجتة عن ه���ذه ال�سناعات وعلى اعتب���ار ان ال�سناعات 
التعديني���ة التي تنامت تنامي���ًا مت�سارعًا يف الق���رن الع�سرين، من اأكر 
ال�سناعات اإ�س���رارًا بالبيئة ل�سببن: الأول هو م���ا ت�ستنزفه من موارد 
طبيعي���ة م���ن خامات ووق���ود وغريها، والث���اين ما تف���رزه من خملفات 
كالغ���ازات ال�سارة و حمملة بالعوالق ال�سلب���ة التي ل تقل عنها �سررًا، 
اإ�ساف���ة ملا تخلفه من نفايات �سائلة اأو �سلب���ة بكميات كبرية جدا تكون 

التج���ارة ووزارة الطاق���ة وذل���ك لفوائد بيئية منه���ا، توفري حوايل 
10-20 % م���ن املوارد الطبيعي���ة والإ�سمنت لاأجي���ال القادمة مع 
تقليل اإ�ستهاك الطاقة وتقليل اإنبعاثات الكربون والب�سمة البيئية 
مل�سانع الإ�سمنت وم�سانع احلديد مما ي�ساهم يف خف�س الحتبا�س 
احلراري العامل���ي  وتطبيقًا لإتفاقية حماية املن���اخ )2015(.  كما 
اأثبت���ت ان خلط خملف���ات ال�ساغ احلديدي م���ع الإ�سمنت العادي 
واملقاوم للكريتات يعمل على تقليل تكلفة ال�سمنت ويح�سن جودة 
ودميومة اخلر�سانة ومقاومة اخلر�سانة لاأماح والأحما�س ويزيد 

العمر الإفرتا�سي للم�ساريع.

�سببا رئي�سي���ا لتلوث املياه ال�سطحية او اجلوفي���ة يف اأماكن جتميعها او 
التخل�س منها ب�سكل �سحي  بيئيا".

- اأهمي���ة البح���ث و اأهداف���ه: يق���دم البح���ث هن���ا درا�س���ة اإمكانية ان 
ي�ستخ���دم خب���ث معم���ل حدي���د حم���اه - وه���و  النفاي���ات املرتاكمة يف 
منطق���ة زراعية قرب املعم���ل منذ تاأ�سي�س املعمل تدع���ى وادي اخلبث، 
م�سبب���ة م�سكلة بيئية كبرية - كمادة م�سافة اىل الكلنكر بن�سب حمددة 
عل���ى غرار ا�ستخ���دام البوزولنا ،التي ت�ستقدم م���ن مقالع طبيعية من 
مدين���ة ال�سويداء بحيث حتافظ ه���ذه الن�سب عل���ى موا�سفة ال�سمنت 
البورتاندي العادي لا�سمنت الناجت او النتقال اىل موا�سفة ال�سمنت 

اخلبثي ذي ال�ستخدامات الهامة.
- طرائ���ق البحث و م���واده : يعتمد هذا البحث عل���ى اإجراء �سل�سلة من 
عينات ا�سمنت ن�ستعي�س فيها و ب�سكل تدريجي عن البوزولنا الطبيعية 
م���ن الراكن بخبث معم���ل حديد حماه- بعد ان يت���م جتهيزه -كمادة 
م�ساف���ة بحيث نحاف���ظ على موا�سفة ال�سمن���ت البورتاندي او زيادة 
الن�سبة للو�سول اىل ال�سمنت اخلبثي، هذه التجارب �ستنجز يف خمر 
�سرك���ة ا�سمن���ت طرطو����س  بكامل جتهيزات���ه الفيزيائي���ة و الكيميائية 

املعتمد من قبل وزارة ال�سناعة.
 4- �سناعة احلديد :

  يع���ود تاري���خ اأف���ران ال�سه���ر يف �سناعة احلدي���د اإىل بداي���ة الع�سر 
الرونزي، حن عرف الإن�سان: 

املع���ادن:  وب���داأ ا�ستخدامها يف ت�سني���ع اأ�سلحته وبع����س اأدواته. ولكن 
تلك الأفران مل تكن تتع���دى بع�س املواقد الب�سيطة التي ي�ستخدمها يف 
التدفئة اأو الطهو ، وارتبط تطور اأفران ال�سهر منذ ذلك الوقت بتطور 
ا�ستخا�س املع���ادن وا�ستخدامها، لذا فاإن العدي���د من امل�سابك بداأت 

بالتحول من ال�سهر التقليدي با�ستخدام الفحم اأو النفط يف
 melting الت�سخ���ن:  اإىل ا�ستخ���دام الأف���ران الكهربائية، فال�سه���ر 
ه���و حتويل املعدن )اأو اأي مادة �سلبة( م���ن احلالة ال�سلبة اإىل احلالة 
املائع���ة، بت�سخينه اإىل درجة حرارة تزيد عل���ى درجة ان�سهاره ت�سهر 
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املع���ادن يف اأف���ران ال�سه���ر واأغلبها مك���ّون من غاف ف���ولذي مبّطن 
بالآجر احلراري والرتبة احلراري���ة امل�سغوطة، وتكون غالبًا على �سكل 
حو�س يتم فيه ال�سهر مبا�سرة، اأو على �سكل اأ�سطوانة مفرغة حتت�سن 

البوتقة التي يجري فيها ال�سهر.
5- اخلبث و اأنواعه:

5-1  اخلب���ث )slag( : ه���و نفاي���ات املعادن تتكون عن���د �سهرها، وهو 
ال�س���م ال���ذي يطلق عل���ى اجلزء غري املطل���وب او غ���ري املرغوب به يف 
اأي عملي���ة و ه���و عبارة عن م���واد غري فلزية تنتج م���ن الإذابة املتبادلة 
ب���ن امل�سه���ور امل�ساف و ال�سوائب غ���ري املعدنية يف امل���ادة اخلام لفلز 
م���ا.  يلع���ب اخلب���ث دورا يف غاي���ة الأهمي���ة يف عملي���ات ا�ستخا����س 
الفل���زات بالطرق احلرارية. فه���ي تقوم بوظائف كيميائي���ة وفيزيائية 
عدي���دة، تتفاوت بن ا�ستقب���ال ال�سوائب املعدنية وامل���واد غري املُخَتَزلة 
مث���ل الأكا�سي���د ، اإىل تخزي���ن املتفاع���ات الكيميائي���ة ، وامت�سا����س 
ال�سوائ���ب امل�ستخَل�سة يف عمليات تنقية الفل���زات. و يقي اخلبث اأي�سًا 
الفل���ز املن�سه���ر و املخلوط الكريتيدى من الأك�س���دة، ويقلل من �سياع  
احل���رارة. وف���ى اأفران ال�سه���ر الكهربائية ي�ستخ���دم اخلبث كمقاومة 
ت�سخن )ت�سخن باملقاومة الكهربائية(. ولا�ستفادة من هذه الوظائف 
يج���ب اأن يتمتع اخلبث بخ�سائ�س طبيعية حم���ددة، مبا يتعلق  بنقطة 
الن�سه���ار واللزوجة، وخ�سائ�س كيميائية مث���ل القاعدية وتعتمد قيم 

هذه اخل�سائ�س على اختاف ِبْنَية اخلبث وتركيبه الكيميائي.
5-2 اخل�سائ�س الفيزيائية و الكيميائية خلبث احلديد:   

5-2-1-  الرتكي���ب الكيميائ���ي : يظه���ر اجلدول الرتكي���ب الكيميائي 
خلبث الف���ران العالية و هو الأكر �سيوعا من باق���ي اأنواع اخلبث التي 

�سرنى تباعا بع�سها. 
5-2-2 - اللزوج���ة: تعتم���د لزوج���ة اخلب���ث عل���ى عامل���ن اأ�سا�سين 
هم���ا الرتكي���ب ودرجة احل���رارة. فتنخف�س لزوجته  م���ع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
5-2-3 - الكثاف���ة: تكون كثاف���ة اخلبث عالية نوعا ما و هي عند درجة 

احلرارة 20 : 3-4 غ/�سم3 .
م���ن  عملي���ًا  اخلب���ث  قاعدي���ة  حت�س���ب  اخلب���ث:  قاعدي���ة   4-2-5  
اأوزان الأكا�سي���د املتواج���دة يف اخلب���ث وفق���ًا للعاق���ة العام���ة الأتية :          

=)Mgo%+Cao%(/)P2o5%+Si02%(

ف���اذا كانت الن�سبة ال�سابق���ة اأكر من واحد فان اخلب���ث قاعدي و اذا 
كان���ت اقل من واحد كان اخلبث حام�س���ي ،ول توؤخذ الأكا�سيد املتقلبة 

مثل Al2O3 يف ح�ساب قاعدية اخلبث .  
5-2-5 - درجة الن�سهار: تبلغ درجة الن�سهار  1539درجة مئوية . 

5 -3 اأن���واع اخلب���ث و ا�ستخدامات���ه :تختل���ف اأنواع اخلب���ث و تركيبها 
الكيميائ���ي و طريق���ة ا�ستخدامها،  لحقا ، تبعا لن���وع الفرن امل�ستخدم 

ومرحلة ا�ستخا�س احلديد و طريقة التريد اخلبث و اأ�سهرها هي:
5-3-1- خبث الفرن العايل : Blast Furnace Slag هو اخلبث الناجت 

من الفرن العاىل اأثناء ا�ستخا�س احلديد ، ُينتج بكميات كبرية و يعاد 
ا�ستخدام���ه بدرج���ة اأكر م���ن اأي خبث اآخر، يحتوى ه���ذا اخلبث على 
�سليكا واألومينا م�سدرهما خام احلديد، متحدة مع اكا�سيد الكال�سيوم 
واملغن�سي���وم م�سدره���ا امل�سهور امل�ستخدم اأثن���اء ال�ستخا�س. يخرج 
اخلب���ث من الفرن �سائًا عند درجة ح���رارة 1500 م° تقريبًا ، وميكن 

اإنتاجه يف عدة اأ�سكال تتغري ح�سب طريقة التريد.
 Air Cooled Blast 5-3-2 - خب���ث الف���رن العايل امل���رد يف اله���واء
Furnace Slag : ُينت���ج بال�سماح للخبث املن�سهر بالتجمد يف الظروف 

اجلوي���ة ال�سائدة. وه���و غالبًا متبلور، ذو بنية َفَجوّي���ة، و هذه الفجوات 
نا�سئ���ة ع���ن فقاعات الغازات الت���ي كانت ذائبة فيه قب���ل التجمد وبعد 

التك�سري والَغرَبلة اإىل الأحجام. 
���َرة يف العدي���د من  املطلوب���ة، ي�ستخ���دم اخلب���ث كح�س���ى وكت���ل ُمك�َسّ
)ُركام(  لل���ردم  الت�سيي���د  الرئي�سي���ة يف  وا�ستخدامات���ه  التطبيق���ات. 
يف اأ�سا�س���ات الط���رق، وك���ُركام يف اخلائ���ط القاري���ة )البيتومينية(، 

وي�ستخدم يف خر�سانة الأ�سمنت. 
البورتان���دى، ولكبح ال�سكك احلديدي���ة ، وُركام ، واأو�ساط تر�سيح يف 
حمط���ات معاجلة مياه املج���ارى. وي�ستخدم خبث الف���رن العايل املرد 
اأي�س���ًا مادة خ���ام يف ت�سنيع ال�سوف املع���دين والأ�سمنت البورتاندي 

والزجاج و معدل للرتبة ملعادلة احلام�سية.
 Granulated Blast Furnace 5-3-3 - خبث الفرن الع���ايل املَُحَبّب
Slag: وُينت���ج ه���ذا النوع بَت�ْسِقَي���ة )اإخماد( اخلب���ث املن�سهر ب�سرعة، 

بحي���ث تتكون م���ادة زجاجية )غ���ري متبلورة( به���ا القليل م���ن التبلور 
املعدين. والأ�سلوب الأكر �سيوعًا هو الت�سقية يف املاء، وميكن ا�ستخدام 
اله���واء اأو مزي���ج منه م���ع املاء. ويحت���وى زجاج اخلبث عل���ى الأكا�سيد 
الرئي�سي���ة يف الأ�سمن���ت البورتاندي، ولكن بن�س���ب خمتلفة من اجلري 
وال�سلي���كا، و)يت�سل���ب( بنف����س طريق���ة الأ�سمن���ت البورتان���دى عند 
���ط منا�سب مث���ل هيدروك�سي���د الكال�سي���وم.  ال�ستخدام  احت���اده مُبن�ِسّ
الرئي�س���ي للخب���ث املحب���ب هو كم���ادة اأ�سمنتي���ة. وت�ستخ���دم الأخباث 
املطحونة طحنًا ناعمًا يف عدة اأنواع من ال�سمنت، وتخلط يف الأكر مع 
الأ�سمنت البورتاندى. ومتتاز هذه الأنواع مبقاومة حم�سنة ملاء البحر 
والكريت���ات. وم���ن التطبيق���ات الأخرى له���ذه الأخب���اث تثبيت الرتبة 

والأ�سا�سات، و�سناعة الزجاج، واإنتاج كلنكر الأ�سمنت البورتاندي.
 Expanded or Foamed Blast ى��� ���َدد اأو ُمَرَغّ 5-3-4 - خب���ث مُمَ
Furnace Slag:  ُينت���ج مبعاجل���ة خبث الفرن الع���اىل املُن�سهر بكمية 

حم���دودة من املاء، اأقل من تل���ك الازمة للتحبي���ب. واملنتج الناجت ذو 
طبيعة َفَجوية اأكر من اخلبث املرد يف الهواء واأخف وزنا منه. وتتحدد 
خ�سائ����س اخلب���ث الناجت بناءًا عل���ى كمية املياه امل�ستخدم���ة واأ�سلوب 
التري���د امل�ستخدم، مما يعطى مواد تتفاوت بن الأخباث عالية التبلور 
فجوية البنية وامل���واد الزجاجية امل�سابهه للخبث املحبب، و ال�ستخدام 

الأكر �سيوعا لهذا اخلبث هو ُركام يف اخلر�سانة خفيفة. 
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ال���وزن، ووحدات البن���اء املتمي���زة بخ�سائ�س ع���زل ومقاومة للحريق 
ممت���ازة. وت�سم���ل ال�ستخدامات الأخ���رى �سناعة ح�س���و البناء خفيف 
الوزن، وت�ستخدم املواد الأك���ر زجاجية لا�سمنت اخلبثي. وقد اأ�سبح 
ا�ستخ���دام خب���ث الفرن الع���اىل م�ساوي���ًا لإنتاج���ه يف معظ���م البلدان 
ال�سناعي���ة. وقد جعلت التطبيقات العدي���دة لأنواعه املختلفة املتنوعة، 

جعلته مادة قيمة وموردا مفيدا جدًا بدًل من جمرد نفاية.
7-  ا�ستخدام خبث معمل حديد حماه كمادة م�سافة يف �سناعة ال�سمنت : 
7-1 : و�سف معمل حديد حماه : يقع معمل حديد حماه على بعد حوايل 
2كم من �سمال غرب مدينة حماة يف املنطقة الواقعة مابن )ال�ساهرية 
وقمحانة ( مت ت�سييده عام  1971 وقد بداأ الإنتاج عام 1978ينتج مادة 
العروق الفولذية )البيليت(مبقطع )80*80(مم ومقطع )100*100(
مم امل�ستخ���دم يف  م�سنع الدرفل���ة  طاقته الإنتاجية 90األف طن �سنويا 

يعمل على ثاث ورديات.
ينتج عن العملية الإنتاجية يف معمل ال�سهر العديد من امللوثات الغازية 
و ال�سائلة وكذل���ك ال�سلبة و هي بالن�سبة لبحثنا الأهم ، حيث انه ينتج 
يومي���ا عن العملية الإنتاجية يف معمل ال�سهر حوايل ع�سرة  اأطنان من 
اخلب���ث احلديدي الذي يعتر نفايات يت���م ترحيلها  اىل خارج ال�سركة 
يف منطق���ة تدع���ى وادي اخلب���ث ،و اأ�سبحت كمياتها كب���رية جدا و ان 

تراك���م هذه الكميات منذ �سنوات عدة، ي�س���كل عباأ على ال�سركة و على 
البيئ���ة املحيطة حيث تعتر الأرا�س���ي التي يتم جتميع اخلبث فيها  من 
الأرا�س���ي اخل�سبة للغاية و املحاذي���ة اي�سا لنهر العا�سي،  فيوؤدي هذا 
اخلب���ث تدريجيا اىل زيادة امللوح���ة وكذلك اىل التلوث باملعادن الثقيلة  

الأمر الذي يحولها اىل تربة غري. 
خ�سبة و غري منا�سبة للزراعة ، وكما هو معلوم اإن مظاهر تلوث الرتبة 
وف�سادها ناجت عن ارتف���اع ن�سبة امللوثات فيها عن املعدل املاألوف الذي 
يوؤدي اإىل الإ�س���رار بالو�سط البيئي الذي ميكن للنبات اأن ينمو ويعي�س 
ويتكاث���ر فيه ومع م�س���ي الزمن ت�سعف ق���درة النباتات عل���ى املقاومة 
فتم���وت وقد تظهر بدًل منها نباتات �سوكي���ه ت�ستطيع اأن تتحمل احلياة 
يف ه���ذه الظروف القا�سي���ة وتتحول الأر�س اإىل مناط���ق جرداء وت�سيع 

فيها احلياة ال�سحراوية و ل �سيما عند زيادة حدة متلح الأر�س.
تع���د اأفران القو����س الكهربائ���ي امل�ستخدمة يف معمل حدي���د حماه هي 
الو�سيل���ة الرئي�سية لإعادة ا�ستخ���دام خردة ال�سلب و حتويله اإىل �سلب 
م�سهور و يت���م ا�ستخدامها بازدياد حالي���ا" يف اإنتاج ال�سلب امل�سهور 
م���ن خامات احلديد ، يعتمد عمل فرن القو����س الكهربائي على الإنتاج 
بالدفع���ات. كل �سحنة ت�سمى "�سبة" وترتاوح �سعة الأفران عادة بن 1 

طن اإىل 250 طن.
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وت�ستمل ال�سحنة امل�ستخدمة يف فرن الق��س الكهربائي على 
امل�اد اخلام الآتية :

�سلب. • خردة 
من�سهر. • �سلب 

املبا�سر. الختزال  من  الناجت  • احلديد 
وللتنقية والتحكم يف الرتكيب الكيميائي ت�ستخدم املواد الآتية :

الكوك. • فحم 
حديدية.  • �سبائك 

كغ م�ساعدات �سهر  و100  �سبائكيه  كغ عنا�سر   10 ( • حجر جريي 
flux  لكل طن ناجت(.

7-2 فرن القو�س الكهربائي و اآلية عمله يف معمل حديد حماه:
املخطط )1 ( يبني اآلية عمل فرن الق��س الكهربائي

يقدم بحثنا خطة ل�ستخدام نفايات معمل حديد حماه " خبث احلديد 
" كمادة م�سافة اىل الكلنكر يف �سناعة ال�سمنت على غرار ا�ستخدام 
البوزولن���ا  الت���ي تنق���ل من مقالع طبيعي���ة يف مدينة ال�سوي���داء و ذلك 
للح�س���ول على ال�سمنت البورتان���دي امل�سنع وفق املوا�سفة القيا�سية 
ال�سورية و �سيتم الرتكيز يف ه���ذا البحث على درا�سة امكانية ا�ستبدال 

البوزولنا باخلبث حيث نرى ت�سابه يف الرتكيب الكيميائي.
اإن اخلب���ث ال���ذي يعتر عباأ على معم���ل حديد حماه م���ن ناحية املكان 
الكب���ري ال���ذي ي�سغل���ه اأول و اعتباره م�س���درا" رئي�سيا" لتل���وث الرتبة 
الزراعي���ة املحيطة ب���وادي اخلبث نتيجة تكد�سها ل�سن���وات عدة ثانيا ، 
ميكن له���ا ان تكون مادة مفيدة يف �سناع���ة ال�سمنت كمادة ا�سافات، 
حي���ث �سندر�س هن���ا اإمكاني���ة ال�ستعا�سة ع���ن م���ادة البوزولنا مبادة 
اخلب���ث بنف�س الن�سب���ة او ببع�س هذه الن�سبة بحي���ث ميكن ان نحافظ 
على موا�سفة ال�سمنت البورتاندي العادي املنتج يف �سوريا او ان ن�سل 
اىل اإنت���اج ال�سمنت اخلبث���ي باإ�سافة كميات اكر م���ن اخلبث كما هو 
احلال يف بع�س ال�سركات العاملية بحيث ي�ستخدم يف اأماكن خم�س�سة 

و لغايات حمددة.

ان حتليل خبث احلديد الناجت عن معمل حديد حماه و مقارنته مع مادة 
البوزولنا من حيث الرتكيب الكيميائي و ال�سكل الفيزيائي للمادة تبن 
اإمكاني���ة ال�ستفادة من هذا اخلبث بعد ان يخ�سع لبع�س من العمليات 
التح�سريي���ة التي �ستتم يف خم���ر �سركة ا�سمنت طرطو�س  املعتمد من 

قبل هيئة املوا�سفات و املقايي�س ال�سورية- من تك�سري 
و فرز و من ثم طحن و نخل على مراحل عدة لي�سبح منا�سبا لاإ�سافة 
اىل الكلنك���ر و جاهزا للطح���ن يف مطاحن ال�سمنت م���ع اجل�س و هو 
م���ا ميك���ن ان يقابله من عملي���ات ميكانيكية موج���ودة يف  ال�سركة دون 
تعدي���ل كبري عل���ى اخلط التكنولوج���ي لل�سركة ، حي���ث ت�ستطيع ك�سارة 
امل���واد امل�ساف���ة ) ك�س���ارة اجل�س (من تهيئ���ة اخلب���ث و تك�سريه على 
مرحلت���ن الأوىل للقطع الكب���رية و الثانية لطحن اخلبث ليكون منا�سبا 
لدخوله اىل مطاحن ال�سمنت و طحنه مع الكلنكر للح�سول على مادة 
ال�سمن���ت ، و ه���و م�سابه اىل ما يتعر�س له اخلب���ث الناجت عن الفران 
العالية من عمليات تك�سري و تنخيل و جتهيز ح�سب ال�ستخدام املطلوب 

له بعد ذلك وعليه تكون خطة العمل كما هو مو�سح يف اجلدول )3(:
�ستكون املقارنة بن ال�سمن���ت البورتاندي العادي و ال�سمنت اخلبثي 
ح�سب املوا�سفة القيا�سية ال�سورية م ق �س 3411/ 2008 وفق املتطلبات 

التالية:
1. املتطلبات امليكانيكي���ة والفيزيائية: مقاومة ال�سغط بعد 7ايام اكر 
م���ن 18 نيوت���ن/مم2 ، ومقاوم���ة ال�سغط بعد 28ايام م���ا بن 32.5-

52.5 نيوتن/مم2 ، زمن بداية الأخذ وفق فيكات اكر من 60 دقيقة، 
و ثبات احلجم وفق لو�ساتوليه اقل من10ملم.

2. ال�سرتاط���ات الكيميائي���ة: الفاق���د باحلرق اقل م���ن5%، املواد غري 
املنحل���ة اقل من 5%، حمت���وى الكريتات اقل من 3.5% ، �ساردة الكلور 

اقل من%0.1. 
8 - التجارب:

لبيان تاأثري اخلبث كمادة م�سافة يف ال�سمنت و ا�ستبداله بن�سب معينة 
من م���ادة البوزولنا و ف���ق الن�سب التي وردت يف خط���ة البحث لإجراء 

التجارب الفيزيائية و الكيميائية ح�سب املوا�سفة املبينة اآنفا  .
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مت���ت التج���ارب الكيميائية للعين���ات املح�سرة وفق الن�س���ب الواردة يف 
خطة العمل على جهاز ال�x-ray  الذي تتم التجارب فيه من كب�سولة 
مت���اأ من ال�سمنت املراد حتليله فزودن���ا بالرتكيب الكيميائي و �ساردة 
الكل���ور و الكريت���ات ، كم���ا مت اإج���راء حتليل املواد غ���ري املنحلة IR و 

الفاقد باحلرق LOI يف املخر الكيميائي .
ام���ا التج���ارب الفيزيائية فاجري���ت على عينات ا�سمن���ت ح�سرت وفق 

الن�سب ال�سابقة من الكلنكر و اجل�س
 و البوزولنا و اخلبث ،توؤخذ مثا 10 غرام من ال�سمنت املخلوط وفق 
الن�س���ب لجراء اختبار النعومة على املنخ���ل و 3 غ لجراء النعومة وفق 
بل���ن، بينما نحت���اج اىل 500 غ   لجراء اختبار زم���ن الخذ )فيكات( 
و نحت���اج اىل 450غ م���ن ال�سمن���ت لج���راء عملية �س���ب القوالب التي 
تت���م وف���ق ال�سروط املح���ددة لنتبن بعده���ا اختبار مقاوم���ة ال�سغط و 

النعطاف بعد يومن و 7ايام و 28 يوم . 
9- النتائج واملناق�سة:

اأظه���رت نتائج التجارب التي در�ست وفق الن�سب املبينة ان كل العينات 
املخت���رة حمقق���ة ملوا�سفة ال�سمن���ت البورتاندي الع���ادي من خال 

املقاومة و بفارق كبري ، الفاقد 
باحل���رق ، املواد غري الذواب���ة ، �ساردة الكلور،الكريت���ات، زمن بداية 
الأخذ و الثباتية، و ان مل تظهر النتائج تباين ملحوظ بالقيم تبعا للن�سب 
الت���ي تفاوتت ب�سكل �سئي���ل يف البداية ثم ب�سكل اك���ر .   املقاومة على 
ال�سغ���ط  كانت حمققة ملوا�سفة البورتان���دي العادي مع حلظ تراجع 
املقاوم���ة ب�سكل ب�سيط يف العينات التي مت ا�ستخدام ن�سب اأعلى اخلبث 
عن���ه يف العينات ذات الن�سب القل ، ال انها ما زالت تتبع البورتاندي 
الع���ادي ، و الثباتية الت���ي بقيت �سمن املوا�سفة م���ع تراجعها اي�سا مع 
زي���ادة ن�سب���ة اخلبث عل���ى ح�س���اب  البوزولنا وهذا ما يعن���ي ان زيادة 
ن�سبة اخلبث على ح�ساب البوزولنا كا�سافة حتى 5% او ا�سافة اخلبث 
10% خب���ث و 90 % كلنك���ر اأبقت على ال�سمنت الن���اجت �سمن موا�سفة 
البورتان���دي العادي من خال املقاومة ، مع الإ�سارة اإىل تراجع القيم 
و ل���و ب�س���كل ب�سيط مع تزاي���د ن�سبة اخلبث مما قد يق���ود اىل القول ان 

ا�ستمرار الزيادة بن�سب اكر �سيغري موا�سفة ال�سمنت الناجت.
 10 – ال�ستنتاجات و الت��سيات:

1. ميك���ن اللت���زام بن�سبة 5% ا�سافة م���ن اخلبث و 95% م���ن الكلنكر 
لإنتاج ال�سمنت البورتاندي العادي .

2. تكري����س مب���داأ اإع���ادة التدوير عن طريق اإ�ساف���ة خبث احلديد اإىل 
ال�سمن���ت، مم���ا ي�ساع���د بالتخل�س الآم���ن لكميات اخلب���ث املرتاكمة 
بطريقة مفيدة اقت�ساديا كما هي بيئيا وهو المر الأهم يف بحثنا هذا.
3. الإج���راء البيئ���ي ال�ساب���ق يعك�س اي�سا بع���دا اقت�سادي���ا من خال 
التوف���ري يف تكلف���ة �سناعة الإ�سمن���ت وتوفري ا�سته���اك الطاقة وحرق 

الوقود يف م�سانع الإ�سمنت 
4. ميك���ن التوجي���ه ملراح���ل لحق���ة للعمل يف حتدي���د الن�سب���ة الازمة 

للح�سول على ال�سمنت اخلبثي ، نظرا ملا له من مزايا هامة كمقاومته 
للعوامل اخلارجية.

و اأهمه���ا مي���اه البح���ر وهجمات الكل���ور و الكريتات ب�س���كل عام حيث 
يف�سل ا�ستخدام���ه يف املناطق ال�ساحلية الأمر الذي ي�سمن عمر اأطول 

للمن�ساآت الإ�سمنتية . 
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الذكاء الصناعي
والدته..ماهيته وقدراته

 لطالم���ا كان���ت الشاش���ة المس���تطيلة و صفح���ات 
المجات و القص���ص المصورة هما العالم ( الفضاء 
)الوحيد الذي يعيش فيه اإلنس���ان اآللي )الروبوت( 
بذكائ���ه و قدراته الخارقة والتي أحيانا يفوق قدرات 
البش���ر. و ل���م يكن ف���ي مخيل���ة مؤلف���ي القصص 
الخيالية وصناع أفام الخيال العلمي بأن هذا الخيال 
الذي تصوروه سيصبح واقعا يومًا ما. ولكنها كانت 

و الزال���ت المله���م والمحف���ز الحقيق���ي للعلماء 
بمختلف علومهم لتحقيق بعض من هذا الخيال.

ول���د م�سطلح ال���ذكاء ال�سناعي يف منت�سف الق���رن املن�سرم على 
ي���د ج���ون مكارث���ي )اأول من �سم���ى ال���ذكاء ال�سناعي به���ذا ال�سم 
ويطل���ق عليه اأبو الذكاء ال�سناعي( حيث ذكر اإن العلم و الهند�سة اإن 

اجتمعت �ست�سنع اآلت ذكية. 
ما ه� الذكاء ال�سناعي؟

 ه���و عبارة عن الطرق والنظريات التي جتع���ل الآلت واحلوا�سيب تقوم 
بعم���ل نف�س املهام التي يقوم بها الإن�سان بكل دقه وذكاء. فمع التطور 

الهائ���ل يف قدرات الأجه���زة احلا�سوبية على معاجل���ة البيانات وما 
�ساحبه من تطور يف التطبيقات الهند�سية مكنت العلماء واملهند�سن 
من اإيجاد األآت ذكية تعمل على حتقيق املهام املوكلة اإليها واإحالها 

حم���ل الن�سان. فيكون بذلك احلا�سوب وبا�ستخدام اأجهزة ال�ست�سعار 
ال�سوت���ي وال�سوري على �سبيل املثال قادر على التعرف على الوجوه 

والأج�سام والأ�سوات ومتييزها ومعاجلتها والتحدث واأداء ما هو 
مطلوب من الآلة اأدائه كما هو احلال بالإن�سان. 

يف العقود املا�سية ظهرت لنا بع�س احلوا�سيب والروبوتات 
الت���ي تعمل عل���ى خدمة الإن�س���ان با�ستخ���دام الذكاء 
ال�سناع���ي. فظهر لنا ما ي�سمى بامل�ساعد ال�سخ�سي 
والذي يقوم بتنفيذ اأوامر امل�ستخدم �سواًء يف الهاتف 
املن���زل  اأو يف  امله���ام  واإدارة  كالإر�س���ال والت�س���ال 
كتنفي���ذ اأوام���ر التحكم بال�س���وء واحل���رارة واأنظمة 

الأم���ن وال�سام���ة والرتفي���ه بالإ�ساف���ة اإىل الروبوت���ات 
اخلدمي���ة. اأما على ال�سعيد التجاري فقد ا�ستعانت ال�سركات 

و املوؤ�س�س���ات التجاري���ة مب�سغلي هواتف تعمل بال���ذكاء ال�سناعي، تقوم 
بالرد الآيل على العماء و حت�سيل بياناتهم وتدقيقها و تنفيذ طلباتهم بكل دقة وحرفية مثل البنوك 
و�س���ركات الت�سالت. كما تتم ال�ستعانة بالذكاء ال�سناع���ي يف درا�سة �سلوك م�ستخدمي من�سات 

د.م. �سعيد الثامر
اأ�ستاذ الأنظمة املتقدمة والطاقة املتجددة 

والذكاء ال�سناعي
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و و�سائ���ل التوا�سل الجتماعي باختافه���ا ) مت�سفح النرتنت، تويرت، 
�سن���اب ت�سات ، في�س ب���وك ، وات�ساب... الخ( املرتبط���ه بهم و التعرف 
عل���ى اهتماماته���م و توجهاتهم و حتلي���ل هذه املعلوم���ات وا�ستخدامها 
لاأغرا�س التجارية والأمني���ة والجتماعية والطبية. فعلى �سبيل املثال 
ت�ستخ���دم �س���ركات الدعاية والإع���ان التجاري معلوم���ات م�ستخدمي 
و�سائ���ل التوا�سل للتعرف على احتياجاته���م واهتماماتهم ال�ستهاكية 
وعل���ى اثره���ا تق���وم بعر����س اإعان���ات ل�س���ركات و منتج���ات مطابقة 
لحتياجات امل�ستخدم داخل �سفحات و تطبيقات التوا�سل الجتماعي. 
وبنف�س الطريقة يق���وم الذكاء ال�سناعي باملعاجل���ة املعلوماتية جلميع 
املق���الت و ال���ردود و التعليق���ات على جمي���ع املن�س���ات و التعرف على 
العب���ارات التحري�سي���ة اأو العن�سري���ة اأو الت���ي ت�س���در لب���ث الكراهية 
والتفرق���ة يف املجتمع���ات وحماولة تعق���ب م�سادرها وحتلي���ل البيانات 
لا�ستفادة الق�سوى منها اأمنيًا او اجتماعيًا. اأما طبيًا، فقد حل الذكاء 
ال�سناع���ي حمل الطبي���ب يف املقدرة عل���ى ت�سخي�س الأمرا����س �سواًء 
العادية اأو امل�ستع�سية عن طريق حتليل بيانات املر�سى وربط الأعرا�س 
املر�سية و نتائج التحاليل املخرية بالت�سخي�س ال�سليم والتعلم من هذه 
البيانات )عن طري���ق اأ�ساليب معاجلة بيانية معقدة( ل�ستنتاج اأمناط 
الأمرا����س اجلديدة والن���ادرة. بالإ�سافة اإىل قدرة ال���ذكاء ال�سناعي 
على حتليل النتائج املخرية وال�سورية لاأ�سعة املقطعية واملغناطي�سية 
بدق���ة عالي���ة. اأم���ا يف قط���اع املوا�س���ات والنق���ل  فق���د مك���ن الذكاء 
ال�سناعي �سناع املركبات والأليات املتحركة من تطوير مركبات ذاتية 
القيادة ق���ادرة علي التحرك م���ن واىل الإحداثيات املح���ددة والتعامل 
م���ع خمتلف اأنواع الط���رق و الأج�سام الثابت���ة و املتحركة والتعرف على 
العام���ات والإ�سارات املرورية والوقوف يف الأماكن املخ�س�سة وجتنب 
الختناقات املرورية والتزود بالوقود بكل كفاءة و�سامة. و يف اأغرا�س 
الرتفي���ه، فقط تغلب الذكاء ال�سناع���ي على  )الذكاء الب�سري( اأبطال 

الألع���اب الذكية على م�ست���وى العامل يف العاب خمتلف���ة مثل ال�سطرجن 
و ق���و و غريه���ا من الألع���اب الت���ي تتطلب م�ست���وى عايل م���ن الذكاء. 
اأهدافه���ا  الع�سكري���ة  باخت���اف  والآلت  املع���دات  �ستتمك���ن   ع�سكري���ًا 
وا�ستخداماته���ا من العمل  ذاتيًا  با�ستخدام ال���ذكاء ال�سناعي يف حتقيق 
اله���داف املرجوة. ففي اجلو �سيكون مبقدور الطائرات مبختلف انواعها 
واحجامها من الذهاب والعودة و التعامل مع الهداف الع�سكرية و تفادي 
الج�سام املعادية بكل دقة و احرتافية. اأما برًا و بحرًا فعلى غرار الطائرات 
�ستعم���ل الآليات الرية كالدباب���ات و املركبات ب�ست���ى اأنواعها و البحرية 
كال�سفن و الغوا�سات  من الذهاب و العودة اإىل قواعدها و حتقيق اأهدافها 
الع�سكري���ة �سواًء ال�ستطاعية اأو القتالية املح���ددة برا و بحرا.  و هناك 
الكثري من الآليات و الروبوتات التي ت�ستخدم لتقدمي خدمات اأمنية متنوعه 
كال�سرطي الآيل و رجل املرور الآيل كل يوؤدي مهامه ذات العاقة كالإن�سان. 
ي�سن���ف الذكاء ال�سناعي من حيث التعقيد والقدرات  اإىل ثاثة فئات 
�سعي���ف، قوي و خارق. اإذا كان م�ستوى ال���ذكاء ال�سناعي ل ي�سل اإىل 
م�ست���وى ال���ذكاء لدى الأن�سان فه���ذه الفئة تندرج حت���ت ال�سعيف. واإن 
اق���رتب من ذكاء الإن�سان فيعتر قوي و اأن جتاوز ذكاء الإن�سان فيعتر 

من فئة الذكاء ال�سناعي اخلارق.
اجلدي���ر بالذكر اأن جميع ما مت اإجن���ازه يف تطبيقات الذكاء اإىل يومنا 
ه���ذا ي�سنف م���ن �سمن ال���ذكاء ال�سناع���ي ال�سعيف مع م���ا اأظهرته 
م���ن ذكاء هائ���ل. وال�سبب يكم���ن يف اأن الإن�سان كائ���ن معقد مكون من 
اأح�سا�سي�س و م�ساعر و ل ميكن لاآلة اأن ت�سعر اأو تتملك الإح�سا�س مثل 

الإن�سان. فتبارك اهلل اأح�سن اخلالقن. 
ختام���ا، تطبيقات الذكاء ال�سناعي ف�س���اء وا�سع ل �سقف له ول حدود 
لإبداع الإن�سان يف ت�سخ���ري الذكاء ال�سناعي خلدمة الب�سرية يف جميع 
املجالت. و�سياأتينا امل�ستقبل القريب بتطبيقات ثورية �ستجعل عاملنا يدار 
كلي���ا بالذكاء ال�سناعي فيكون على الإن�سان الأمر و على الآلة التنفيذ.
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توافق برامج اإلسكان ومبادراته 
مع رؤية المملكة )2030( 

تتمك���ن ال���دول التي لديه���ا رؤية وطنية م���ن تحقيق 
أهدافها بما يدعم نموها وتطورها. فنجاح الدول يتحقق 
بقدرتها على التكيف مع المتغيرات واالستفادة منها 
لتحقيق أهدافها الوطني���ة. ومن هذا المنطلق جاءت 
رؤي���ة المملكة )2030(، مركزة على ثاثة محاور )هي: 
المجتمع الحيوي، واالقتصاد المزدهر، والوطن الطموح(.

 وق���د جاء �سم���ن موافق���ة جمل�س ال���وزراء 
ال�سع���ودي عل���ى الروؤي���ة تكلي���ف ال���وزارات 
باتخ���اذ م���ا يل���زم لتنفيذه���ا، والعم���ل على 
حتقيقه���ا. وا�ستجابة له���ذا التكليف قدمت 
وزارة الإ�س���كان باقة من الرامج واملبادرات 
بل���غ عدده���ا 13 برناجم���ًا ومب���ادرة، للوفاء 
بالطل���ب املرتاك���م على الإ�س���كان يف مناطق 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة. ولقيا�س مدى 

تواف���ق برامج ومب���ادرات الإ�س���كان مع روؤية 
اململك���ة )2030(، �س���وف ت�ستعر����س ه���ذه 
اأو  الإ�س���كان  املوؤث���رة يف  العنا�س���ر  املقال���ة 
املتاأث���رة ب���ه �سمن حم���اور الروؤي���ة، وكذلك 
الإ�س���كان  برام���ج  خ�سائ����س  مناق�س���ة 

ومبادرته، لقيا�س مدى توافقها مع الروؤية.
الإ�سكان يف روؤية اململكة )2030(:

يظهر م���ن حتليل جوانب الإ�سكان يف حماور 

اأ. د. علي باهم�ام م. ع�سام حيدر 

روؤي���ة اململك���ة الثاث���ة، وج���ود ت�سع���ة ع�سر 
عن�سرًا من العنا�سر ذات العاقة بالإ�سكان؛ 
منها اأربعة ع�سر عن�سرا ذات عاقة بتطوير 
الرامج واملبادرات؛ ا�ستخل�ست اأربعة منها 
من حم���ور )جمتمع حيوي(، و�سبعة عنا�سر 
من حمور )اقت�ساد مزدهر(، اأما العنا�سر 
الثاث���ة املتبقية فق���د ا�ستخل�ست من حمور 

)وطن طموح(.
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عناصر اإلسكان وتفاصيلها في محور )مجتمع حيوي(

عناصر اإلسكان وتفاصيلها في محور )وطن طموح(

عناصر اإلسكان وتفاصيلها في محور )اقتصاد مزدهر(

عناصر اإلسكان وتفاصيلها في المحاور الثاثة لرؤية المملكة العربية السعودية )2030(
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وميك���ن ت�سنيف جممل عنا�سر الإ�سكان يف الروؤية �سمن ثاث ق�سايا 
رئي�س���ة )ه���ي: متك���ن الأ�س���ر ال�سعودي���ة م���ن احل�سول عل���ى امل�سكن 
وامتاك���ه، وتطوي���ر البيئ���ة ال�سكني���ة، وتطوي���ر قط���اع الإ�س���كان غري 
الربح���ي(. وحتقيق ه���ذه الق�ساي���ا الرئي�سة ي�ستدع���ي العناية بتقدمي 

برامج ومبادرات تراعي اجلوانب التالية: 
- اجلوانب املعمارية والعمرانية )خ�سو�سًا فيما يتعلق مبعايري ت�سميم 

الأحياء ال�سكنية وامل�ساكن(. 
- اجلوان���ب الهند�سي���ة )خ�سو�س���ًا فيما يتعل���ق بتطوير تقني���ات بناء 

امل�ساكن امل�سنعة ومركباتها املعيارية(. 
- اجلوانب التنظيمية )امل�ستملة على الأنظمة وال�سرتاطات واللوائح(. 

- اجلوانب القت�سادية )لتطوير برامج الدخار وقنواته(. 
- اجلوان���ب التحفيزي���ة لت�سجي���ع الإب���داع والبتكار )�س���واء يف جانب 
الت�ساميم اأو مركبات البناء اأو ال�ستفادة من الطاقة املتجددة وغريها(. 

- واأخريًا تطوير لوائح وتنظيمات قطاع الإ�سكان غري الربحي.
برامج وزارة الإ�سكان ومبادراتها:

عمل���ت الوزارة من���ذ اإن�سائها وبعد انطاق روؤي���ة اململكة )2030( على 
تطوي���ر العديد من الرامج واملبادرات الإ�سكانية بغية حتقيق متطلبات 

الإ�سكان �سمن الروؤية؛ ومن هذه الرامج: 
برنامج �سكني:

 لتوفري منتجات �سكنية متنوعة )ت�سمل: الوحدات ال�سكنية، والأرا�سي، 
والقرو�س العقارية(.
برنامج �سراكات: 

لإقام���ة �س���راكات بن ال���وزارة والقط���اع اخلا�س، به���دف توفري حلول 
�سكنية تنا�سب احتياجات الأ�سر �سمن مقدرتها املالية. 

نظام ر�س�م الأرا�سي البي�ساء: 
لتح�سيل ر�سم �سنوية على الأرا�سي البي�ساء، و�سرفها على م�ساريع الإ�سكان.

وعملت الوزراة �سمن عن�سر اإنتاج م�ساكن تتوافق مع املقدرة املالية 
لاأ�سر، منفردة اأو مع �سركائها من القطاع اخلا�س، على تطوير عدد 
من النماذج ال�سكنية التي تنا�سب الحتياجات املختلفة لاأ�سر. كما 
يعمل كلٌّ من نظام ر�س���وم الأرا�سي البي�ساء وبرنامج �سكني، ب�سكل 

برنامج الإ�سكان التنم�ي: 
لتلبية احتياج الأ�سر الأ�سد حاج�ة من امل�ساكن ومتكي�نهم من متل�كها.

برنامج البناء امل�ستدام: للم�ساهمة يف رفع جودة املباين ال�سكنية، ورفع 
كفاءة ا�ستهاك الطاقة واملياه بها.

- مب���ادرة حتفيز تقنية البناء: لعتماد تقنيات البناء املبتكرة يف قطاع 
البناء والت�سييد وتوطينها.

مبادرة حتمل �سريبة القيمة امل�سافة: للتقليل من كلفة امتاك امل�سكن 
املنا�سب على املواطنن. 

خدم���ة فرز الوح���دات العقارية: للتمكن من فرز املب���اين ال�سكنية اإىل 
عدة وحدات عقارية �سكنية.

برنام���ج وايف: لت�سوي���ق وبيع الوح���دة العقاري���ة ال�سكنية قب���ل اأو اأثناء 
مرحلة التطوير اأو البناء.

- املعه���د العق���اري ال�سع���ودي: لتدري���ب وتاأهي���ل للمهني���ن املمار�سن 
للدخول اإىل �سوق العمل بكفاءة عالية. 

برنام���ج احتاد املاك، وبرنام���ج اإيجار، ومركز اإمت���ام: لت�سهيل التوا�سل بن 
اأ�سحاب امل�سلحة يف �سوق الإ�سكان، وحفظ حقوقهم، و�سا�سة التعامات بينهم.
مدى ت�افق برامج الإ�سكان ومبادراته مع روؤية اململكة )2030(:
تعم���ل برامج ومبادرات الإ�سكان ب�سكل اأ�سا�س���ي على متكن الأ�سر من 
احل�س���ول على امل�سكن املنا�سب، من خال ثاثة برامج اأ�سا�سية )هي: 
برنام���ج �سكني، وبرنامج �س���راكات، وبرنامج الإ�س���كان التنموي(، يف 
ح���ن يتم العتماد عل���ى برنامج ف���رز الوحدات ال�سكني���ة لتوفري عدد 
اأك���ر من الوح���دات بالعتماد على ف���رز الوحدات املوج���ودة اأ�سًا يف 
�سوق الإ�س���كان. كما تعمل الوزرة على تفعي���ل دور القطاع غري الربحي 
يف توفري امل�ساكن عن طريق برنامج الإ�سكان التنموي، ولكن تظل هذه 
الن�سب���ة �سغرية ج���دًا مقارنة مع ن�سبة الطلب عل���ى امل�ساكن من الأ�سر 

الأ�سد حاجة من ذوي الدخول املنخف�سة.

متزامن، عل���ى توفري قطع الأرا�س���ي ال�ساحلة لإقام���ة امل�سروعات 
ال�سكنية عليها، وتوفري التمويل املادي، �سواء لتنفيذ الوحدات ال�سكنية 
اأو لتطوي���ر البنية التحتية واخلدمات لاأحياء ال�سكنية، وهو ما يدفع 
ب�سكل كبري لتوفري اأعدد اأكر من امل�ساكن خال الفرتة الزمنية املقبلة.

عدد ال�حدات ال�سكنية امل�ستهدفة من خالل برامج ومبادرات وزارة الإ�سكان
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وميك���ن ت�سنيف جممل عنا�سر الإ�سكان يف الروؤية �سمن ثاث ق�سايا 
رئي�س���ة )ه���ي: متك���ن الأ�س���ر ال�سعودي���ة م���ن احل�سول عل���ى امل�سكن 
وامتاك���ه، وتطوي���ر البيئ���ة ال�سكني���ة، وتطوي���ر قط���اع الإ�س���كان غري 
الربح���ي(. وحتقيق ه���ذه الق�ساي���ا الرئي�سة ي�ستدع���ي العناية بتقدمي 

برامج ومبادرات تراعي اجلوانب التالية: 
- اجلوانب املعمارية والعمرانية )خ�سو�سًا فيما يتعلق مبعايري ت�سميم 

الأحياء ال�سكنية وامل�ساكن(. 
- اجلوان���ب الهند�سي���ة )خ�سو�س���ًا فيما يتعل���ق بتطوير تقني���ات بناء 

امل�ساكن امل�سنعة ومركباتها املعيارية(. 
- اجلوانب التنظيمية )امل�ستملة على الأنظمة وال�سرتاطات واللوائح(. 

- اجلوانب القت�سادية )لتطوير برامج الدخار وقنواته(. 
- اجلوان���ب التحفيزي���ة لت�سجي���ع الإب���داع والبتكار )�س���واء يف جانب 
الت�ساميم اأو مركبات البناء اأو ال�ستفادة من الطاقة املتجددة وغريها(. 

- واأخريًا تطوير لوائح وتنظيمات قطاع الإ�سكان غري الربحي.
برامج وزارة الإ�سكان ومبادراتها:

عمل���ت الوزارة من���ذ اإن�سائها وبعد انطاق روؤي���ة اململكة )2030( على 
تطوي���ر العديد من الرامج واملبادرات الإ�سكانية بغية حتقيق متطلبات 

الإ�سكان �سمن الروؤية؛ ومن هذه الرامج: 
برنام���ج �سكن���ي: لتوفري منتج���ات �سكني���ة متنوعة )ت�سم���ل: الوحدات 

ال�سكنية، والأرا�سي، والقرو�س العقارية(.
برنامج �سراكات: لإقامة �سراكات بن الوزارة والقطاع اخلا�س، بهدف 

توفري حلول �سكنية تنا�سب احتياجات الأ�سر �سمن مقدرتها املالية. 
نظام ر�س���وم الأرا�سي البي�ساء: لتح�سيل ر�س���م �سنوية على الأرا�سي 

البي�ساء، و�سرفها على م�ساريع الإ�سكان.
برنامج الإ�سكان التنم�ي: 

لتلبية احتياج الأ�سر الأ�سد حاج�ة من امل�ساكن ومتكي�نهم من متل�كها.
برنامج البناء امل�ستدام: للم�ساهمة يف رفع جودة املباين ال�سكنية، ورفع 

كفاءة ا�ستهاك الطاقة واملياه بها.
- مب���ادرة حتفيز تقنية البناء: لعتماد تقنيات البناء املبتكرة يف قطاع 

البناء والت�سييد وتوطينها.

مبادرة حتمل �سريبة القيمة امل�سافة: للتقليل من كلفة امتاك امل�سكن 
املنا�سب على املواطنن. 

خدم���ة فرز الوح���دات العقارية: للتمكن من فرز املب���اين ال�سكنية اإىل 
عدة وحدات عقارية �سكنية.

برنام���ج وايف: لت�سوي���ق وبيع الوح���دة العقاري���ة ال�سكنية قب���ل اأو اأثناء 
مرحلة التطوير اأو البناء.

- املعه���د العق���اري ال�سع���ودي: لتدري���ب وتاأهي���ل للمهني���ن املمار�سن 
للدخول اإىل �سوق العمل بكفاءة عالية. 

برنام���ج احتاد املاك، وبرنام���ج اإيجار، ومركز اإمت���ام: لت�سهيل التوا�سل بن 
اأ�سحاب امل�سلحة يف �سوق الإ�سكان، وحفظ حقوقهم، و�سا�سة التعامات بينهم.

مدى توافق برامج الإ�سكان ومبادراته مع روؤية اململكة )2030(:
تعم���ل برامج ومبادرات الإ�سكان ب�سكل اأ�سا�س���ي على متكن الأ�سر من 
احل�س���ول على امل�سكن املنا�سب، من خال ثاثة برامج اأ�سا�سية )هي: 
برنام���ج �سكني، وبرنامج �س���راكات، وبرنامج الإ�س���كان التنموي(، يف 
ح���ن يتم العتماد عل���ى برنامج ف���رز الوحدات ال�سكني���ة لتوفري عدد 
اأك���ر من الوح���دات بالعتماد على ف���رز الوحدات املوج���ودة اأ�سًا يف 
�سوق الإ�س���كان. كما تعمل الوزرة على تفعي���ل دور القطاع غري الربحي 
يف توفري امل�ساكن عن طريق برنامج الإ�سكان التنموي، ولكن تظل هذه 
الن�سب���ة �سغرية ج���دًا مقارنة مع ن�سبة الطلب عل���ى امل�ساكن من الأ�سر 

الأ�سد حاجة من ذوي الدخول املنخف�سة.

مقارنة بني برامج ومبادرات ال�زارة املختلفة يف ت�فري ال�حدات ال�سكنية وت�فري الأرا�سي والتم�يل
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ي��سح ت�افق برامج ومبادرات الإ�سكان مع العنا�سر التف�سيلية لروؤية اململكة 2030

كم���ا توجد العديد من الرامج الدولية لتفعيل دور القطاع غري الربحي 
التي ميكن ال�ستفادة منها لتوفري امل�ساكن املائمة لاأ�سر ذات الدخول 
املنخف�سة، ترتاوح ما بن دعم برامج العون الذاتي اإىل توفري امل�ساكن 
باملج���ان. ويعد توف���ري م�ساكن لاإيجار ب�سع���ر التكلف���ة، والتي ت�ساعد 
يف ذات الوق���ت م���ن اإيجاد جمتمع خمتلط من ناحي���ة الدخل وامل�ستوى 
الجتماعي. ويتعن لتحقيق عن�سر البتكار يف ت�سميم وتنفيذ امل�ساكن 
املي�سرة وامل�ستدامة املتوافقة مع روؤية اململكة )2030(، وكذلك لتطوير 
تقنيات البناء واإنتاج املركبات املعيارية، اإعداد اأبحاث ودرا�سات علمية 
متخ�س�سة يف جوانب الإ�سكان )العمرانية، والهند�سية، والجتماعية، 
والقت�سادي���ة(، خ�سو�سا واأن البحوث والدرا�س���ات العلمية ال�سادرة 
م���ن اجلامعات واملراكز البحثي���ة املتخ�س�سة �س���وف ت�سهم يف تطوير 
اقت�س���اد املعرفة، بجانب معاجلة العدي���د من الق�سايا احلرجة )مثل: 
الرك���ود املايل، وتغري املن���اخ، وتخفيف وطاأة الفق���ر، وتوفري الإ�سكان، 

وغريها من الق�سايا(.
ويتع���ن للحد من اله���در يف مواد بناء امل�ساك���ن العناية بتوطن ت�سنيع 

اأنظم���ة بناء امل�ساك���ن وتطويرها، وذلك اإما مبيكن���ة التنفيذ يف املوقع، 
اأو بنق���ل الأعم���ال اإىل امل�سنع، بو�س���ف ذلك جزءًا م���ن عملية الإنتاج 
باجلملة؛ والذي يعمل على خف�س تكلفة اإنتاج ال�سلع؛ نظرًا لقلة العمالة 
الازمة لاإنتاج، وملحدودية املهارات املطلوب توفرها لديهم، ول�سرعة 
عمليات الإنت���اج، ولنخفا�س الهدر اأو التالف يف امل���واد الأولية مقارنة 
بنظ���م الإنتاج الإفرادية. وميك���ن تطبيق اأ�سلوب اإنت���اج مكونات البناء 
املعياري���ة باجلمل���ة لتوفري امل�ساكن باأ�سعار مي�س���رة، وجعلها يف متناول 
كث���ري من الأ�سر. كما يتعن لتحقيق جوان���ب الإ�سكان يف الروؤية، العمل 
على اإيجاد برامج ادخار للم�سكن، فثقافة الدخار لدى ن�سبة كبرية من 
الأ�س���ر يف املجتمع ال�سعودي اأ�سبحت مفقودة، وهذا يتطلب العمل على 
ت�سجي���ع الدخار لاإ�سكان من وقت مبك���ر، وليكن بعد التخرج مبا�سرة 
وعند النخراط يف �سوق العمل، �سمن برامج �سبه اإلزامية، وا�ستخدام 
املبال���غ املدخرة بو�سفها دفعات اأولية للح�س���ول على امل�سكن مع توفري 
برام���ج التمويل املي�س���ر للمدخرين ع���ن طريق امل�س���ارف واملوؤ�س�سات 

املالية التجارية واحلكومية املتخ�س�سة.
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مركز التواصل الحكومي.. قيادة إعامية 
ومستقبل واعد محليًا وعالميًا

 يتضمن مركز التواص���ل الحكومي مكتبا صحفيا يدعم األجهزة اإلعامية 
ف���ي الجهات الحكومية، ويس���هم في بناء عاق���ات معها، ويتفاعل مع 
ردود األفعال، ويعمل على توثيقها، ويتولى مهمة إنش���اء ورش العمل 
المتخِصصة للعاملين والمهتمين في المجال، كما يشارك في تطوير أداء 
المتحدثيين الرسميين للجهات الحكومية، من خال االستناد إلى معايير تحدد 
آلية اختيارهم، ونوعية البرامج التدريبية المقدمة لهم، إضافة إلى صقل 
عدد من اإلعاميين، وإعدادهم للعمل في قيادة مواقع إعامية قيادية.

وق���د اأ�س�ست وزارة الإعام يف يناير  
2018م، مرك���ز التوا�سل احلكومي، 
لتح�س���ن الأداء الإعامي لاأجهزة 
والتن�سيقي   ال�ست�س���اري  احلكومية، 
وجه���ود التوا�س���ل، وفق���ا لرنام���ج 
اإعامي يه���دف اإىل توحيد الر�سالة 
الإعامي���ة، ويع���زز �س���ورة الدول���ة 
حمليا، واإقليمي���ا، ودوليا، كما يقوم 
املرك���ز عل���ى عدد م���ن الأه���داف، 
ياأت���ي يف مقدمتها حتقي���ق التكامل، 
وتق���دمي ال�ست�س���ارات الإعامي���ة، 
والإدارة الإعامية لاأزمات، ور�سم 
واإدارة  ال�سرتاتيجي���ة،  اخلط���ط 
احلم���ات، اإ�ساف���ة اإىل ا�ست�سراف 
الأح���داث، وتوف���ري ال�سيناريوه���ات 

املنا�سبة للتعامل معها. 
ان  املرك����ز متك����ن من اإع����داد اأكر من 
250 خطة اإعامية، متعلقة باملنا�سبات 
وامل�ساري����ع الوطنية، ومن اأبرزها زيارة 
خادم احلرم����ن ال�سريف����ن للمناطق، 
وج����ولت �سم����و ويل العه����د اخلارجية، 
وم�ساركة �سموه يف اجتماعات جمموعة 

الع�سرين يف الأرجنتن، واليوم الوطني 
ال����� 88 للمملكة، و�سب����اق "فورميا اإي 
الدرعي����ة" والفعالي����ات امل�ساحب����ة له، 
ومو�س����م حج ع����ام 1439ه����� التي متت 
بتغطية دولية على نطاق 19 دولة، ب��13 
لغ����ة، وحفل اإع����ان الريا�����س عا�سمة 
الإعام العربي 2018/ 2019، واإعان 
امليزاني����ة العام����ة للدولة لع����ام 2019، 
وم�سارك����ة املنتخب ال�سع����ودي يف كاأ�س 
العامل برو�سيا 2018م، وانعقاد جمل�س 
التن�سي����ق ال�سع����ودي الإماراتي، وتنفيذ 
م�س����روع قيادة امل����راأة لل�سيارة، وافتتاح 
دور ال�سينم����ا، واإقام����ة معر�س الكتاب 
ال����دويل بالريا�س، وانطاقة املهرجان 
الوطني لل����رتاث والثقاف����ة باجلنادرية 
يف دورته )33(، والقائمة تطول و�سوًل 
اإىل اخلط����ة الإعامية لتد�سن م�سروع 
للقم����ة  اململك����ة  وا�ست�ساف����ة  القدي����ة، 
العربي����ة )29(، وتنفي����ذ برامج حتقيق 

روؤية 2030. 
اإن مرك����ز التوا�س����ل احلكومي ا�ستطاع 
لأول م����رة يف اململكة، اإع����داد عدد من 

الهويات الإعامية املوحدة للمنا�سبات 
اإذ  الوطني����ة،  وامل�سروع����ات  واملوا�س����م 
اأ�سه����م بت�سمي����م واإط����اق اأك����ر م����ن 
)15( هوية اإعامي����ة ملختلف اجلهات 
احلكومية واملنا�سبات الوطنية، والقيام 
باإع����داد اخلطط الإعامي����ة، وتقدميه 
الدع����م الإعام����ي للجه����ات احلكومية 
والرام����ج التنفيذي����ة الوطني����ة، وبادر 
اإىل عق����د ال�س����راكات الإعامي����ة م����ع 
جهات اإعامية دولية، منها 4 �سراكات 
م����ع وكالت الأنباء العاملي����ة، و�سراكات 
اأخرى مع جهات حكومية، اأ�سفرت عن 
عمل اإعامي يعزز الر�سائل الإعامية 

للجهات املختلفة.
وختاما، فاإن مركز التوا�سل احلكومي 
يتطل����ع اإىل حتقيق ما ه����و اأف�سل، وفق 
توجيه����ات معايل وزي����ر الإعام، ومبا 
يتواكب مع تطلعات القيادة الر�سيدة، 
 ،2030 روؤي����ة  لأه����داف  وا�ستجاب����ة 
وامل�ساهمة يف تلبية طموحات املواطن 
ال�سع����ودي يف م�ستقب����ل اأك����ر اإ�سراقًا 

باإذن اهلل تعاىل.

أ . نبيل بن حسن آل فايع
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إعادة هندسة عمليات أوامر الصيانة 
في المباني التعليمية بالمملكة العربية السعودية

تعتبر الصيانة أحد أهم العمليات المس���تخدمة للحفاظ على سامة المبنى وحماية العناصر وتوفير 
بيئة مس���تدامة للمباني، وفي حين تزايد معدالت البناء والتقنيات الحديثة المستخدمة على ضرورة 
رفع كفاءة عمليات الصيانة التصحيحية بأس���رع وقت للعميل، حيث ضرورة عمل الصيانة الوقائية أيضا 
في مباني جامعة الملك فيصل حيث إن الطلبات المقدمة باليوم الواحد تش���كل صعوبة لدى إدارة 
الصيانة و يترتب على ذلك النظر في تطوير نظام هندسة عمليات أوامر الصيانة لمعالجة مثل هذه 
المشاكل، ومما ال شك فيه أن الصيانة العامة من الموضوعات التي يجب أن تأخذ مكانتها خاصة في 
مجال اإلنشاءات ألن إهمال الكثير من أعمال الصيانة قد يكون له تأثير تدميري لهيكل المنشأة ولكن 
هذا التدمير لن يصل بها إلى مرحلة االنهيار المفاجئ، فالمنش���آة تعطى إش���ارات قبل انهيارها .

خالد اأحمد الظفر

واأعم���ال ال�سيان���ة التي تت���م على املن�س���اآت تتم ب�س���ورة دورية لبع�س 
مكوناتها، مثل املاكينات والتو�سيات الكهربائية وما اإىل ذلك، واقت�سر 
اأ�سل���وب �سيانة املن�ساآت على الإ�س���اح عند احلاجة. وعدم العمل على 
برنام���ج �سيانة وقائية مرجم���ه بناًء على الكاتالوج���ات و ما يتنا�سب 
م���ع ال�ستخ���دام للمن�س���اأة، ويعتمد الو�س���ع احلايل جلدول���ة الطلبات 
وت�سخي�سها بناًء على اخلرات الفردية و التجارب مما ينتج عن ذلك 
تراكم يف اأعمال ال�سيانة املقدمة وعدم حتديد ترتيب الأولويات وذلك 
لتخفي����س الأثر و معاجل���ة الأهم فاملهم، ومن الآث���ار الأخرى لعمليات 

ال�سيان���ة احلالي���ة يوج���د تباين زمني ب���ن وقت تق���دمي الطلب ووقت 
معاجلت���ه اإذ يوجد تاأخري يف تنفيذ اأعمال ال�سيانة ويف عمليات حتديد 
امل�سكلة من خال احلاجه اإىل اأ�سخا�س خمتلفي التخ�س�سات و املهارات 
ووجود اأي�سا عدم ر�سا من العميل من خال التاأخري يف تقدمي اخلدمة 
و�سرع���ة اإنه���اء الطل���ب ، اإ�سافة لذلك توؤث���ر عملية ال�سيان���ة بو�سعها 
احل���ايل على مع���دلت امليزانية للجامع���ة، ففي حالة مل تت���م املعاجلة 
ب�س���كل �سريع يوؤدي اإىل خ�سارة اأك���ر ب�سكل كارثي )اإذ يتواجد يف كثري 
من الأجه���زة اأنظمة اأمان اأو يتواجد عامات بظهور م�سكلة ب�سيطة يف 
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حال���ة مت عمل ال�سيانة لها يوفر على اجله���ة التكاليف املادية و الوقت 
يف حال���ه الإهمال ووجود تلف بعن�سر مرتب���ط به يكون ذو تكلفة عالية 
وت�سخي�س اأكر وتوريد وما اإىل ذلك، مما ي�ساعف عمل ال�سيانة اإىل 
اأعم���ال ذات تكالي���ف باهظة وذلك ب�سبب �س���وء الت�سخي�س والعمليات 
الإدارية املتبعة وبانتظار اأوقات العمل الر�سمي فقط ل�ستقبال الطلبات 
وع���دم وج���ود وردي���ات �سيانة ط���وال اليوم و لج���دول �سيان���ة وقائي.

هنالك عدة اأم�ر رئي�سية يف عمليات ال�سيانة: 
ا�ستقبال الطلبات – ت�سخي�س الطلبات – توفر قطع الغيار -الإ�ساح 

و الإغاق – ر�سا العميل و عمل التقارير.
ويف ه���ذه الدرا�س���ة �سوف نحل���ل هند�سة عملي���ات اأوام���ر ال�سيانة يف 
املباين جلامعة امللك في�س���ل ونقوم بح�ساب الطلبات املقدمة يف اليوم 
الواحد وعم���ل جدولة وعادة حتديد امله���ام والأوليات ح�سب مدخات 
معين���ة با�ستخدام منذجة وحماكاة للعمليات باأح���د التطبيقات املعنية 
بذل���ك، وملا اأ�سبحت ال�سيانة علم وا�سرتاتيجية وعمل يوؤدى اإىل زيادة 
العم���ر الفرتا�س���ي للمن�ساأ وما به م���ن مكونات ويزيد كف���اءة الت�سغيل 
والأم���ان للم�ستخدم���ن اأدى ذلك اإىل و�سع �سيا�س���ات تبداأ من مراحل 

امل�سروع الأوىل تتما�سى مع اأهداف ال�سيانة وهي:
1. تخفي����س التكالي���ف الإجمالية للمبنى وال�ستغن���اء عن الإ�ساحات 

الكبرية.
2. احلف���اظ على القيمة ال�ستثمارية للمبن���ى وحت�سن البيئة الداخلية 

للمبنى.
3. زيادة العمر الفرتا�سي للمبنى 

4. زيادة اإنتاجية املبنى والعاملن به.
ومن اأن�اع ال�سيانة التي حتتاجها املن�سئات:
Preventive Maintenance 1. ال�سيانة الوقائية

Corrective Maintenance 2. ال�سيانة ت�سحيحية
Emergency Maintenance 3. �سيانة الطوارئ

وبدرا�سة املاحظات والتحديات التي تواجه املن�ساآت وم�ستخدميها 
لوح���ظ اأن من اأهمها هي تاأخ���ر اإجناز معام���ات ال�سيانة خا�سة 

ك���رة  ومنه���ا  كث���رية،  لأ�سب���اب  الت�سحيحي���ة  ال�سيان���ة 
الإج���راءات الإداري���ة الورقية لعملي���ة ال�سيانة والتي 

تتلخ�س يف:
ورقي  باإر�س���ال خطاب  امل�ستفيدة  • قي���ام اجله���ة 
عن طري���ق موظف الت�سالت الإداري���ة تو�سح فيه 
امل�سكل���ة وم���دى تاأثريها على ممتل���كات اجلامعة اأو 

العملية التعليمية.
ا  • درا�س���ة امل�سكل���ة واإر�س���ال التوجيه ورقًي���ا اأي�سً
ع���ن طري���ق اإدارة امل�ساري���ع والت�سغي���ل وال�سيان���ة 
اإىل املق���اول بالب���دء يف اأعم���ال ال�سيان���ة خا�س���ة 

بالرتباط يف اأوقات العمل الر�سمية .

• قي���ام املق���اول بالوق���وف على امل�سكل���ة لتحديد الأ�سب���اب وطريقة 
ال�سيان���ة املقرتحة وامل���واد التي �سيحتاجها يف ه���ذه العملية مع تقدمي 
عرو����س اأ�سعار بها، ث���م يقوم باإعداد التقاري���ر الفنية بذلك وتقدميها 

اإىل اإدارة الت�سغيل وال�سيانة لاعتماد.
• بع���د درا�سة تقري���ر املقاول تقوم اإدارة الت�سغيل وال�سيانة باعتماد 
امل���واد املطلوب���ة ح�س���ب التقاري���ر املقدم���ة والب���دء بعملي���ات الطلبات 

بالتن�سيق مع ق�سم امل�سرتيات باإجراءات ذات نظام اإداري خمتلف .
• بع���د �س���راء امل���واد لبد اأن ت�سل���م اإىل م�ستودع���ات اجلامعة ورقًيا 
ويق���وم فري���ق م���ن ق�س���م الت�سغي���ل وال�سيان���ة باعتم���اد موا�سفاته���ا 

وكمياتها للبدء يف اأعمال ال�سيانة.
اأن  التي ميكن  باأعمال ال�سيان���ة  املق���اول  • عن���د ه���ذه املرحلة يبداأ 

تاأخذ فرتة طويلة ح�سب امل�سكلة ونوعها.
كل م���ا �سبق خا�س���ًة واأن معظمه مراح���ل ورقية يوؤدي حتًم���ا اإىل تاأخر 
اإجناز املعامات، مما قد يحدث تفاقم للم�سكلة اأكر ، الأمر الذي يوؤثر 

�سلًبا على املن�سئات وم�ستخدميها، 
ال�س���روع  م���ن  لب���د  كان  ولذل���ك 
يف درا�س���ة هند�س���ة عملي���ة اأوامر 
ال�سيان���ة واإعداد نظ���ام اإلكرتوين 

يخت�س���ر وق�������ت املراح���ل الورقية 
ال�سابقة وميكن اأن يتم تنفيذها جميًعا 

ومت  الي���وم  نف����س  يف 
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اختي���ار هذا النظ���ام لتفعيله يف جامعة امللك في�س���ل بالأح�ساء كحالة 
درا�سية عن طريق:

• تق���دمي اجله���ة امل�ستفي���دة طل���ب ال�سيان���ة ع���ن طري���ق النظ���ام 
الإلكرتوين املحم���ل على موقع اجلامعة اأو بتقدمي���ه بالت�سال املبا�سر 
مبرك���ز تلقي باغ���ات ال�سيان���ة خال 24 �ساع���ة والذي ب���دوره يقوم 
بعم���ل طل���ب ال�سيانة الإلك���رتوين يف نف�س الوقت،  اإذ يزي���د الإنتاجية 

بن�سبة %66. 
• يقوم النظام بتحديد الأولويات اإذا مت تقدمي اأكر من طلب �سيانة 
يف نف����س الوق���ت، م���ن خال حتدي���د ن���وع ال�سيان���ة و الت�سخي�س من 

خمت�سن ذوو خرات �سابقة لتحييد امل�سكلة. 
• يق���وم النظ���ام اإلكرتونًي���ا باإر�سال الطلب اإىل مق���اول ال�سيانة مع 
تذك���ري زمني الذي بدوره يقوم بالوقوف على امل�سكلة وحتديد الأ�سباب 
وطريقة ال�سيانة املقرتحة واملواد التي �سيحتاجها يف هذه العملية واملدة 
املقرتح���ة واإع���داد تقرير فني اإلك���رتوين بذلك ويتم اإرفاق���ه بالنظام.
• يق���وم النظ���ام يف احل���ال باإظه���ار اأ�سعار امل���واد املطلوبة وهل هي 

متوف���رة يف م�ستودعات اجلامعة اأم �سيتم طباع���ة اأمر �سراء اإلكرتوين 
م���ن النظام ل�سرائها يف احلال ث���م توريدها اإىل امل�ستودعات، ويف حال 
توفرها �سابًقا اأو بعد ال�سراء يتم ا�ستامها عن طريق املقاول وخ�سمها 
م���ن امل�ستودعات للقيام باأعمال ال�سيانة الازمة و عمل ح�سر مبا�سر 

للم�ستهلكات لعمل طلب �سراء بديل لتزويد امل�ستودع . 
2.مراجعة الدرا�سات ال�سابقة:

هنال��ك ع��دد م��ن الدرا�س��ات املختلف��ة الت��ي حلل��ت هند�سة 
عمليات ال�سيانة واإدارتها واأهمية تنظيمها من خالل الآتي:
يعت���ر تغي���ري ت�سل�سل بع�س الأن�سط���ة يف ال�سيانة ي���وؤدي اإىل انخفا�س 
ملحوظ يف وقت الدورة )العملية( بن�سبه ت�سل اإىل 9% مما يجعل اإعادة 
هند�س���ة العمليات ي�ساهم يف و�سول ا�س���رع و حل ا�سرع واإنتاجية اأكر، 
اإذ اإن ال�سيان���ة املخططة يف كثري م���ن الأحيان قد �سجلت ف�سًا ب�سبب 
�س���وء اإدارة املعلوم���ات ولبد من عمل مائمة م���ن جميع التخ�س�سات 
لتحدي���د قط���ع الغيار و الوق���ت املخطط ل���ه والعمالة ووق���ت الإجناز . 
 كم���ا اإن �سيانة املباين الذكية لديها منظومة من املعدات، وقطع الغيار 
وذل���ك لإدارة كل العملي���ات داخ���ل كل مبنى دون احلاج���ه للرجوع اإىل 
خم���ازن تقليل للوق���ت و دقه يف حتدي���د الحتياجات ح�س���ب ، وكما اإن 
ال�سيان���ة الت�سحيحي���ة و الوقائي���ة اأو الطارئ���ة اأك���دت عل���ى اأدوارها 
احليوية ومدى اأهمية جدولتها وبرجمتها مبا يتاءم مع عنا�سر املبنى 
جميع���ا و�سرورة برجمة اتخاذ القرار مل���دى اأهميه وح�سا�سية املو�سوع 
لع���دم تفاقم امل�سكلة . حيث اأن ن�ساط ال�سيانة  و�سرعة اإجناز التو�سل 
اإىل القرارات ملعاجلة امل�سكلة ي�ساهم ب�سكل اقت�سادي خلف�س تكاليف 
ال�سيان���ة عن���د اإهمالها مع �س���رورة وج���ود جدول���ة تو�سيحية جلميع 
الأنظم���ة امل�ستخدمة يف املباين واأي�سا و�سف لطريقه الإ�ساح اأو كتيب 
اإر�س���ادي، فان هنالك حتدًيا كبرًيا عند تطوير فريق عمل من متعددي 
امله���ارات للم�ساهمة يف خف�س الوق���ت و �سرعة حتديد امل�سكلة واختيار 
الطاق���م املنا�سب لعملي���ة الإ�ساح والهم �سناع الق���رار والذي عليهم 
برجم���ة امل�سكلة و حتديد وقت وطريق���ة تنفيذها، )�سليف )2018( يف 
ورق���ة علمية(، اأي�سا وجود �سخ�س ذو خرة يف جمال ال�سيانة ي�ساهم 
يف تقلي���ل الوق���ت وامل���ال وذلك لتخ���اذ الت�سخي����س ال�سحي���ح واأي�سا 
�س���رورة تطوير اجلهاز الفني من العم���ال وعمل برنامج متهري ي�ساهم 
ب�سكل كب���ري يف �سرعة الإجناز و اأي�سا ال�سامة للعمال و حتديد اأهميه 

العمل ال�سحيح.
ف���اإن �سيانة املب���اين باأنها مهم���ة للحفاظ على املب���اين و حتديد خطر 
امل�س���اكل ومعاجلتها قبل اأن تتحول اإىل كارثة تت�سبب يف تكاليف باهظة 
تعم���ل عل���ى تقليل عم���ل املب���اين و �سرر عل���ى امل�ستخ���دم  . )بي�سديت 
بوزورجي يف ورقة علمية عام 2018م(، وكما اأن �سيانة املباين واإدارتها 
يف عاق���ة مع النوع املبتكر لا�سرتاتيجية وا�ستدامة امل�ستقبل )لوكا�س 
2016م يف ورق���ة علمي���ة( حيث �سرورة عمل حم���اكاة وعدم ا�ستخدام 
ج���داول البيانات فقط عند اإ�سافة احللول حي���ث اإن املحاكاة اأدت اإىل 
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موؤ�س���ر قيا�س رائع لهند�سة عمليات ال�سيانة و�ساهمت يف معرفة نقاط 
الق���وه و ال�سعف وحت�س���ن الأداء وتقليل التكالي���ف واإيجاد احللول قبل 
التنفيذ ع���ر برنامج )الك�ستند( يف درا�س���ة مماثلة اأدى حت�سن كبري 
يف تقلي���ل زم���ن انتقال املعامات وخف����س الوقت والتكلف���ة لأمر واحد 
بن�سبة 68% و�ساهم يف حت�سن ا�ستخدام الفنن و الإنتاجية اإىل 45 % . 
من خال الدرا�سات �سوف نقوم بهذه الورقة على الرتكيز على اإ�سافة 
3 خ���راء �سيك���ون لهم مه���ام رئي�سية و�س���وف نختر زي���ادة الإنتاجية 

للمنظمة وتقليل التكاليف الت�سغيلية اأم ل من خال املنا�سب التالية:
- خب���ري و�سف وت�سخي�س اأويل – �سوف يك���ون لتلقي طلبات ال�سيانة 
وحتيي���د امل�سكلة عر من���اذج متخ�س�سه و اأ�سئلة ومنه���ا يتم جدولتها 
و اإر�ساله���ا اإىل الق�س���م املخت�س ) م�سرف املوق���ع ( وحتديد اأهميتها و 
اثره���ا وذلك لعم���ل قرار يتنا�سب مع و�سع احلال���ة من خال ) جدولة 

) جًدا  – عاجل  – عاجل 
- خب���ري ت�سخي����س – �س���وف يكون مدي���ر م�س���ريف املواقع وذلك 

لاط���اع على امل�سكلة و حتديدها ب�سكل وا�سح عند وجود عدم 
و�س���وح يف تخ�سي����س امل�سكلة و ذل���ك لزيارة م���كان امل�سكلة و 

 اتخاذ ق���رار ت�سحيحي ومعاجلة مع حتديد نوع العمالة و والآلت 
والأدوات ووقت الإ�ساح للم�سكلة والوقوف على امل�سكلة عندما تكون 

حتتاج اإىل اتخاذ عدة قرارات تعتمد على نوع و حجم امل�سكلة.  
- خب���ري تدري���ب و تطوي���ر – وذلك ل�ستغ���ال اأوقات ف���راغ العمال 
بعمل دورات واختب���ارات للتعامل مع امل�ساكل واأي�سا طرق املعاجلات 
ال�سحيحة، مما يك�سب العمال مهاره اأكر و اأي�سا اأثر للخدمة ب�سكل 

ذو جودة و �سامة. 
)�س���وف يت���م ذل���ك با�ستخ���دام برنام���ج حم���اكاه اك�ستن���د ا�ستنادًا 

للدرا�سات ال�سابقة ومدى حتديد الفعاليه قبل  التنفيذ(.  
3. منهجية البحث:

3 – 1 ت�سميم البحث:
تعتم���د ا�سرتاتيجي���ة البح���ث الفعالة على م�سكل���ة البحث، تلقي 
الطلب���ات واآليتها و�سرعة دخولها يف جم���ال العمليات واجلدولة 

والوقت املتاح لإكمال عملي���ة ال�سيانة واإغاقها، والنفقات ب�سبب 
التاأخ���ري وعن���د احلل ب�س���كل عاجل وعم���ل مقارنة به���ا لتحديد فرق 

التكالي���ف، واملهارات لدى الأ�سخا�س الذي���ن ي�سخ�سون امل�سكلة 
والعمالة الت���ي تعمل على اإ�ساح امل�سكل���ة والإجراءات التي 

مت���ت و�سهولته���ا و�سرع���ة و�سوله���ا ور�س���ا امل�ستفيد عن 
اإنهاء امل�سكلة ومعرفة ع���دم تكررها. ا�ستند الت�سميم 
البحث���ي اإىل درا�سة حالة لفيا �سكن املوظفن - 288 
يف جامع���ة امللك في�سل - الهف���وف يف اململكة العربية 
ال�سعودي���ة. مت اإجراء درا�سة حالة للمنطقة لأن املباين 

تخ�سع لعمليات الإن�ساء وال�سيانة يف اجلامعة وهي بيئة 
جيدة لتحديد نقاط الق���وه وال�سعف خال اليوم كامل من 

خ���ال امل�ستخدمن ولي�س فقط جزء م���ن اليوم مثل الكليات املتبقية اأو 
املرافق الأخرى .

3 – 2 جمع البيانات :
مت جم���ع البيانات الأولية امل�ستخدم���ة يف الدرا�سة من خال ا�ستخدام 
من���وذج �سبه منظم م���ن دليل املقابل���ة. كانت الأ�سئل���ة الهيكلة مف�سلة 
لتوف���ري الوقت والتكاليف ومن اأجل �سم���ان التحليل ال�سهل لأن الأ�سئلة 
كان���ت يف طبيعتها املبا�سرة. من ناحية اأخرى ، وفًقا ل� )نول�س 2008(، 
�ساعدت الأ�سئلة غري املنظمة يف ت�سجيع املجيبن على تقدمي ماحظات 
تف�سيلي���ة و�سعورية دون اإخفاء اأي حمتوى م���ن املعلومات، وكان هناك 
تكمل���ة للبيان���ات الأولي���ة بالبيان���ات الثانوي���ة التي مت احل�س���ول عليها 
من املق���الت املن�س���ورة مثل املواق���ع الإلكرتوني���ة ودرا�سات 
�سابقة واملجات العلمي���ة والكتب. كان امل�ساركون 
خ���ال  الدرا�س���ة  ا�ستهدفته���م  الذي���ن 
ه���ذه الدرا�سة ه���م اأربعة من 
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م�سرف���ن ال�سيانة والذين يعترون من متلق���ي م�ساكل ال�سيانة ب�سكل 
يومي وال�ساكنن يف املوقع ملعرفتهم من خال ال�ستخدام اأبرز امل�ساكل 
للم�ساركة يف اأعمال اإعادة الهند�سة وال�سيانة يف فيا ال�سكن املوظفن 

بجامعة امللك في�سل.
 طلب البحث اأوًل احل�سول على اإذن من م�سوؤول وذلك لل�سروع يف عملية 
جم���ع البيانات. يتم ذلك عن طري���ق كتابة خطاب متهيدي ومقابات، 

والذي مت تقدميه للدرا�سة كطالب متابعة )ماج�ستري( يف اجلامعة.
3 – 3 تلقي امل�سكالت والإجابات على ال�ستبيانات:

مت يف العتب���ار املعلوم���ات الأ�سا�سي���ة الت���ي تخ����س امل�سارك���ن الذين 
�سارك���وا يف الدرا�سة. وبالتايل، جلاأت اإىل عدم ا�ستخدام العمال لأنهم 
يفتق���رون اإىل الأدلة حول اإعادة هند�س���ة عملية ترتيب اأعمال ال�سيانة 
يف املب���اين العامة  وبالتايل، �سع���ى البحث من املجيبن حول املدة التي 
كان ال�ساكن���ن بها بنف�س املوقع املحدد للدرا�س���ة. مت ال�سعي للح�سول 
على مدى �سهول���ة تقدمي طلب ال�سيانة واملدة الزمنية لعملية ال�سيانة 
بالو�سع احلايل لتقدمي معلومات حول ما اإذا كان امل�ساركون على دراية 

تامة بامل�سائل املرتبط���ة باأن�سطة اإعادة الهند�سة وال�سيانة التي جتري 
يف الإ�س���كان،  ومع ذل���ك كان هناك افرتا�س اأن الوق���ت الذي كان فيه 
امل�ستجيب���ون �ساكن���ون مدة اأطول يف عدة مب���اين ، كانت  لديهم فر�سة 
اأكر يف اإعطاء معلومات حول عملية اإعادة الهند�سة وال�سيانة اجلارية 

يف اإ�سكان اأع�ساء هيئة التدري�س من خال التجارب ال�سابقة.
بن���اًء على املقابلة، كان كل جميب �ساكن مل���دة ل تقل عن اأربع �سنوات. 
نتيج���ة مل���دة هذا العم���ل من قبل املجيب���ن، فاإنه يعن���ي يف ذلك احلن 
اأن الأ�سخا����س القاطنون فعلى دراية تامة بعملي���ة اإعادة ترتيب اأعمال 
ال�سيانة يف املب���اين ال�سكنية، بالإ�سافة مل�س���ريف املواقع الذين تكررت 

لهم احلالت ب�سكل دائم اأو �سكل متقطع.
4. املحاكاة و احلل�ل:

يتم عمل حماكاة حلالة ال�سيانة با�ستخدام برنامج حتليلي يو�سح فيه 
الو�سع احلايل والو�سع املقرتح وكيف كانت النتائج مذهلة عند التحول 
الرقم���ي ومعاجلة اأب���رز امل�ساكل التي يعاين منها الفئ���ة امل�ستهدفة يتم 

تقدميها يف الر�سم املو�سح اأدناه.

ال��سع احلايل
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ال��سع املقرتح

ال��سع املقرتح
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يف الو�سع احلايل/ تتم عملية ا�ستقبال املعامات عر الت�سالت 
الإدارية )ق�سم ال�سادر والوارد( وهذا الق�سم يعمل على درا�سة 
حتويل املعاملة اإىل ق�سم ال�سوؤون الفنية والذي بدورة يتم درا�سة 
املعامل���ة وحتديد نقله���ا اىل ق�سم ال�سيانة من هن���ا تبداأ عملية 
درا�سة امل�سكلة يف الو�سع املقرتح/تتم عملية ا�ستقبال املعامات 

يف ال��س��ع احل��ايل/ تتم عملية فح�س امل�سكلة عر اإر�سال فريق من العمال يتم من خاله درا�سة امل�سكلة ثم كتابة الو�سف للم�سكلة 
ثم يتم نقل امل�سكلة اإىل امل�سرف لتوفري قطع الغيار، وثم تتم عملية ال�سيانة واإنهاء العمل.

 يف ال��سع املقرتح/ تتم عملية فح�س املعاملة عر خبري 2 حيث يتم قراءة اأمر العمل ح�سب و�سف امل�سكلة، وثم الذهاب اإىل املوقع 
ا الق�سم املخت�س لإنهاءه ح�سب الأ�سول الفنية.  لتحديد قطع الغيار وحتديد طريقة الإ�ساح واأي�سً

عر خب���ري1 يف ال�سيان���ة يتم بتلق���ي ات�سال والب���دء بعمل اأمر 
عمل وحتديد كافة التفا�سيل التي يحتاجها ق�سم ال�سيانة، مما 
يحدد موق���ع امل�سكلة وو�س���ف امل�سكلة وحتدي���د اأهميتها واإعداد 
كاف���ة الر�سومات اإلكرتونًيا، ثم اإحالتها اإىل ق�سم ال�سيانة للبدء 

بالعمل مبا�سرة.
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5. الت��سيات:
تاأت���ي درا�سة عملي���ات ال�سيانة و تتاب���ع املعامات اإتاح���ة بوا�سط حلول 
ب�سيط���ة نتائ���ج مبهرة ج���دًا، اإذ اإنها قل�س���ت اإجناز اخلدم���ة بتغيريين 
فقط بن�سبه 60% حيال معاجلة طلبات ال�سيانة، كما اأنها ت�ساهم ب�سكل 
مبا�س���ر يف حل���ول كبرية من خ���ال تغيريات ب�سيط���ة وذات حلول عملية 
ت�ساه���م يف تق���دمي اخلدمة ب�سكل اأ�سرع و جودة اأك���ر وتكلفة اأقل و ذلك 
ا حتديد امل�سكلة  با�ستغ���ال عمل نظام اإلكرتوين لتلقي امل�س���كات واأي�سً
ب�س���كل اأدق و تخ�سي����س اأك���ر ملواد العم���ل و مدة العمل و ع���دد العمالة 

وال���ذي اأ�سبح العمل باإ�سراف وذو اأ�سول ال�سناعة وتعليمات م�سرف ذو 
خرة، بالرغم من نف�س الكادر ونف�س الآليات وطرق احلل فقط مت عمل 
تنظيم لنقل املعاملة بدقة و�سرعة اإىل الق�سم املخت�س والعامل املخت�س 
ليتم اخلدمة ب�سكل اأ�سهل، نقرتح اأن يتم عمل ربط متكامل بن الأق�سام 
���ا امل�سرتيات حيال عمل منظومة ت�ساهم  وامل�سرف���ن و امل�ستودعات واأي�سً
ا توفري كبري  ب�س���كل اأكر لتقدمي اخلدم���ة بر�سا تام للم�ستفيدي���ن واأي�سً
من خال حتديد اإلكرتوين لعمليات ال�سيانة الوقائية والتي حتافظ على 

املباين ل�ستدامة اأكر واأعطال اأقل يف جميع اأجزاء املباين.
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دعم الممارسات االحترافية في نقل التقنية 
وعمليات التطوير والتصنيع المحلي

نق���ل وتوطي���ن التقني���ة المتقدم���ة ضمن أنش���طة المحت���وى المحلي )بعي���دًا عن أعمال الخرس���انة 
التقليدي���ة( عملي���ة متع���ددة األبع���اد وله���ا مح���اور مختلف���ة إداري���ة ومالي���ة وفني���ة. وه���ي أحد 
المح���اور الرئيس���ية لرؤي���ة 2030. أح���د أه���م الركائ���ز الفني���ة ف���ي دع���م الممارس���ات االحترافي���ة 
 Configuration( الهندس���ي  التطوي���ر  إدارة  وه���ي  المحل���ي،  والتصني���ع  التطوي���ر  لعملي���ة 
Management(  وتعتب���ر بمثاب���ة القل���ب )ألنه���ا الوق���ود ال���ذي يغذيه���ا ويحركها نحو االس���تدامة(. 
ه���ذه الورق���ة ال تتناول جميع جوانب نق���ل التقنية وإنما جان���ب واحد هو إدارة التطوير الهندس���ي.

م���ن اأهم النتائ���ج ال�سلبية املبا�س���رة لنق�س الوع���ي بهذا املجال، 
�سي���اع فر�س اقت�سادي���ة هائلة هي واقع نعي�س���ه ويف متناول اليد 
لاقت�س���اد الوطن���ي عب���ارة عن مئ���ات امللي���ارات م���ن الريالت 
امل�ستنزف���ة يف ا�سترياد قطع الغي���ار واملعدات. ومن اأجل امل�ساهمة 
يف جهود حكومتنا الر�سيدة يف التنمية امل�ستدامة تاأتي هذه الورقة 

لن�س���ر الوع���ي والثقافة به���ذه املمار�سة الحرتافية ب���ن العاملن 
مبجال التطوير والت�سنيع املحلي.

ه���ذا التخ�س�س لي����س اختياريًا بل ملزمًا لل�س����ركات التي تتعاقد 
للتطوي���ر والت�سنيع بتمويل من احلكوم���ة الأمريكية، وتقوم وزارة 
الدف���اع الأمريكي���ة وجمي���ع ال���دول ال�سناعي���ة با�ستخ���دام هذا 

م.  زياد بن حممد �سالح �س�ق�ا
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التخ�س����س كموا�سفات معتم���دة يف عقودها من اأجل �سمان نقل 
التقنية من �سركة اإىل اأخرى.

ب�سب���ب غياب التدريب يف هذا املج���ال، فقد اأخذنا على عاتقنا يف 
مرك���ز املحتوى املحلي للتدريب املب���ادرة وحمل ر�سالة ن�سر الوعي 

والثقافة له.
لب���د من الإ�س���ادة بالهيئ���ة ال�سعودية للمهند�س���ن التي ا�ستحقت 
الفخ���ر و�سرف ال�سبق يف تبني ه���ذا املجال واأ�سبحت اأول جهة يف 
اململك���ة العربية ال�سعودية حتت�س���ن وت�سلط ال�سوء عليه مع مركز 
املحت���وى املحل���ي للتدريب. وال�سك���ر مو�س���ول اإىل اللجنة املنظمة 

للموؤمتر الهند�سي الدويل الثاين والقائمون على جملة املهند�س.
مقدمة

اأ. كي���ف ومل�اذا فر�س���ت وزارة الدف���اع الأمريكي���ة اإدارة التطوير 
الهند�سي على املجمع ال�سناعي الع�سكري.

يف بداية تطوير برام���ج ال�سواريخ يف الوليات املتحدة الأمريكية 
يف اخلم�سينات من القرن املا�سي، طلبت وزارة الدفاع الأمريكية 
من اإحدى ال�سركات ت�سميم �س���اروخ مبوا�سفات حمددة. قامت 

ال�سرك���ة باملطلوب ويف يوم اإج���راء التجربة، مت اإط���اق النموذج 
بنج���اح. تعاق���دت وزارة الدفاع مع ال�سرك���ة امل�سممة لإنتاج عدد 
من ال�سواريخ. ف�سلت ال�سركة يف اإنتاج ال�سواريخ ح�سب اجلدول 
املحدد. تفاجاأ املهند�س���ون بوجود ع�سرات الآلف من الر�سومات 
الهند�س���ي )Engineering drawings( اختل���ط فيه���ا القدمي مع 
احلدي���ث، ومل ي�ستطيع���وا التفري���ق بينها ملعرفة اآخ���ر التحديثات 
امل�ستخدم���ة يف ال�س���اروخ النم���وذج الناج���ح. كان ال�سب���ب عدم 
اتباع اإج���راءات متكاملة ودقيقة يف اإدارة التطوير الهند�سي )من 
الطبيع���ي اأن���ه كان ي�ستخدم نوع من اإج���راءات التطوير الهند�سي 
لكنه غري متكامل وغري مدقق(. يف نف�س الوقت مت تدمري النموذج 
الناج���ح يف عملية الإط���اق ومل يت�سنى الرج���وع اإليه ملطابقته مع 

الر�سومات ملعرفة الأحدث.
مث���ال اآخر حديث من عاملنا النامي وقع يف دولة اإفريقية رواه اأحد 
املهند�س���ون يف اإح���دى �سركات الت�سلي���ح الأوربي���ة اأن تلك الدولة 
ا�سرتت نظام ت�سليح م�سم���م خ�سي�سًا لها unique. بعد �سنوات 
م���ن الت�سغيل ويف اإطار البحث عن قطع غي���ار توقف اإنتاجها ظن 
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امل�س���رتي اأن الكت���ب الفني���ة لقط���ع الغي���ار حتتوي عل���ى البيانات 
الهند�سية املطلوبة للت�سنيع. قام ال�سانع بابتزاز العميل لت�سليمه 

الر�سومات املطلوبة التي مل تو�سع يف العقد.
ب. نتج عن جتارب وزارة الدفاع الأمريكية، �سدور تعليمات مرجع 
 Defense Acquisition اإدارة ال�ستح���واذ على الأنظمة الدفاعي���ة
 System( بعن���وان   )3( امللح���ق    ،Systems( )DoDI 5000.02

Engineering(، باإل������������زام مدير امل�سروع الدفاعي بتطبيق اإدارة 

التطوير الهند�سي، و�سدرت املئات من املراجع واملوا�سفات.
التحديات

اأ.  ا�ستن���زاف �سخ���م للروات متمثًا يف طل���ب هائل لقطع الغيار 
ب�سب���ب عدم الق���درة على ت�سنيع قط���ع الغيار حملي���ًا اأو خارجيًا 

لعدم امتاك البيانات الهند�سية الت�سميمية.
ج. اخل���روج م���ن دوامة ال�ستثم���ار ال�سناعي ق�س���ري الأجل غري 
امل�ستدام. حيث اأنه عند انتهاء العمر الزمني للمعدات اأو املن�ساآت، 

تبداأ دورة جديدة من ال�سفر.
منهج البحث

ه���ذه الورق���ة تعتم���د عل���ى مزيج م���ن املنه���ج التاريخ���ي واملنهج 
الو�سف���ي ع���ن طريق ا�ستق�س���اء ما ح���دث من م�س���اكل م�سابهة 
وعل���ى العاج الفعلي واملث���ال امل�ستخدم هو احلكوم���ة الأمريكية. 
املوا�سفات واملراجع التي �سن�ستدل هي املعتمدة وامل�ستخدمة لدى 
وزارة الدف���اع الأمريكية )DOD( واملنظم���ات املتعاونة معها مثل 
)ANSI/IEEE( و )ASME( وبع�سه���ا مو�سح���ة يف امللح���ق رقم 

.)1(
الأهداف

اأ. امل�ساهم���ة غري املبا�س���رة على املدى الطوي���ل يف تقلي�س حجم 

ال���واردات عن طريق دعم املمار�س���ات الحرتافية التي متكن من 
ا�ستدامة النمو يف التطوي���ر والت�سنيع املحلي بدون العتماد على 

ال�سانع الأ�سلي.
ب. ن�سر الوعي والثقافة به���ذا العلم واأن اإن�ساء امل�سانع واملعدات 
والتدريب واملن�ساآت بدون امتاك البيانات الهند�سية الت�سميمية، 
تعت���ر تنمي���ة ذات عمر افرتا�سي ق�س���ري اإىل متو�سط الأمد غري 

قابل للنمو.
املحاور

التطوي���ر  اإدارة   Configuration Management م���اه���ي  اأ. 
الهند�سي

تعري��ف اإدارة التط�ي��ر الهند�سي يف املرج��ع املعتمد من 
وزارة الدفاع الأمريكية ه� : 

 Configuration Management: A technical and management
 process for establishing and maintaining consistency
 of a product’s functional and physical attributes with
 its requirements، design and operational information

.throughout its life

ت�سمل اإدارة التط�ير الهند�سي ال�ظائف التالية:
.)Configuration Identification( )1(

.)Configuration Change Management( )2(
 .)Configuration Verifications & Audits( )3(

.)Configuration Status Accounting( )4(

 Product Configuration Information ب. اأنواع البيانات الفنية
:))TDP: Technical Data Package

 Product( املجموعة الأوىل ت�سمى البيانات التعريفية للمنتج )1(
:)Definition Information

ال�س���كل )1( يو�س���ح اأه���م عنا�س���ر ومكونات جمموع���ة البيانات 
التعريفية. 

ال�سكل رقم )1(
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جمموع���ة البيان���ات التعريفي���ة هي جمي���ع البيان���ات الناجتة عن 
عمليات الت�سميم والتطوير. من اأهم اأنواعها:

املوا�سفات )Specifications(.  تنق�سم اإىل اأنواع عديدة.
الر�سومات الهند�سية )Engineering Drawings(. وتنق�سم اأي�سًا 

اإىل اأنواع كثرية جدًا.
 Product( املجموعة الثانية ت�سمى البيانات الت�سغيلية للمنتج )2(

.)Operational Information

يطل���ق على ه���ذه النوعية م���ن البيان���ات اأي�سًا "بيان���ات م�ساندة 
.)Product Support Information( "املنتج

ج. بع�س املفاهيم واملمار�سات اخلاطئة و�سر غياب هذه املمار�سة 
يف الدول النامية 

)1( القناع���ة اخلاطئ���ة باأن امل�سم���م )املطور( دائم���ًا ميانع يف 
تقدمي الر�سومات الهند�سية اإىل امل�سرتي:

ث���اث عوام���ل اأدت اإىل انت�سار ه���ذه القناع���ة. الأول العتقاد اأن 
امل���ورد ميتل���ك جمي���ع البيانات الهند�سي���ة للنظام امل���ورد. الثاين 
والأه���م وراء القناعة اخلاطئة ه���و الف�سل يف و�سع املتطلبات قبل 
توقيع العقد. الثالث ه���ي اأن بع�س ال�سركات التابعة لبع�س الدول 

النامية متعاونة ب�سكل اأكر من الدول الغربية.
)2( اأخط���اء اإداري���ة ب�سب���ب املبالغ���ة يف الق���درات والكاريزم���ا 

ال�سخ�سية والإقال من �ساأن التخ�س�سات املهنية:
اأول مث���ال هو ق�س���ور الروؤية وح�سر الرتكيز عل���ى املح�سو�س من 

املن�ساآت واملعدات التي تخدع العن الب�سرية.
ث���اين مث���ال اأن كتب قطع الغي���ار حتتوي على البيان���ات الهند�سية 

املطلوبة لت�سنيع قطع الغيار.
 )Change Management( ثال���ث مثال العتقاد اأن اإدارة التغي���ري
تروي���ج  ب�سب���ب   )Configuration Management( نف�سه���ا  ه���ي 
 )Change Management( ال�سركات الإجنبية ملفهوم اإدارة التغيري

.)Configuration Management( والتجاهل التام وعدم ذكر
 Configuration( راب���ع مثال اعتقاد اأن اإدارة التطوي���ر الهند�سي 
Management( هي اإدارة الوثائ���ق )Document control( بينما 

هي جزء من مهام املكتبات الفنية ولي�ست جزء من اإدارة التطوير 
الهند�سي. 

خام����س واأخطر مث���ال هو العتماد والثقة املبال���غ فيها بال�سركات 
الأجنبية.

د. اأهداف وفوائد اإدارة التطوير الهند�سي
للم�سم���م اأو املط���ور، اأهم الأهداف والفوائ���د  )وهو جمر ولي�س 

لديه خيار(:
)1( اإدارة وتنظيم اأن�سطة التطوير الهند�سي بطريقة منهجية.

للعميل م�سرتي التقنية، اأهم الأهداف والفوائد:
)1( الق���درة على اإعادة ت�سنيع املنت���ج/ النظام اأو اأحد املكونات 
)قط���ع الغيار( من قبل ط���رف ثالث با�ستخ���دام البيانات الفنية 

الهند�سية بدون العتماد والرجوع اإىل املطور وال�سانع الأ�سلي.
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ال�سكل رقم )2(

 Product( �س���راء  عن���د  الأمريكي���ة  الدف���اع  وزارة  ت�ستخ���دم 
Configuration Information(  جمموع���ة البيان���ات الفنية املرجع 

 TDP Option Selection( املت�سمن من���وذج )MIL-STD-31000(
Worksheet(. كما و�سع���ت مرجع اإجراءات ال�ستحواذ على البيانات 

 DoD 5010،12M Procedures for the Acquisition of( الفني���ة
 .)Technical Data

  )4( ملكي���ة املنت���ج: ل توجد عاقة ثابتة بن حق���وق ملكية الت�ساميم 
وبن ملكية املنتج. 

و. اآلي���ات تب���ادل البيان���ات الهند�سية بن امل�سمم )املط���ور( وال�سانع 
والعميل م�سرتي التقنية

يوج���د موا�سف���ات معتم���دة لت�سهي���ل تب���ادل البيان���ات الهند�سي���ة بن 
 EIA-836(:( املطوري���ن وبع�سه���م وبن املطوري���ن والعمي���ل. املرج���ع
 )Configuration Management Data Exchange and

Interoperability( ي�س���ع لغ���ة م�سرتك���ة يتم العم���ل مبوجبها لتبادل 

البيان���ات. من العام���ات الإيجابية التي يجب اأن يبح���ث عنها العميل 
اأثن���اء بحثه عن �سريك موثوق يف نقل التقنية هو هل لدى املطور قاعدة 

.)EIA-836( بيانات متوافقة مع املرجع
ز. املعوقات لتطبيق اإدارة التطوير الهند�سي واحللول 

)1( املعوق: هيمنة ثقافة املادة املح�سو�سة من من�ساآت ومعدات وغياب 
ثقاف���ة الغ���ري حم�سو�س م���ن املمار�س���ة املهني���ة الحرتافي���ة والبيانات 

)2( القدرة على حت�سن الت�ساميم والتعديات ملعاجلة الأعطال 
وحت�سن الأداء بدون احلاجة للرجوع اإىل املقاول الأ�سلي.

ه�. حقوق ملكية البيانات الفنية وملكية املنتجات ونقل التقنية
ب���دون التطرق اإىل اجلان���ب القانوين اخلا�سع ل���كل دولة وح�سب 

العقد املرم، لدينا اأربع حالت:
  )1( م�سئولية القيام باأن�سطة التطوير الهند�سي واإنتاج جمموعة 

البيانات الفنية:
يقوم به���ا من ميتلك الك���وادر الهند�سية التطويري���ة �سواء امتلك 

الهند�سية الفنية التي ل تظهر يف ال�سورة املرئية للراأي العام.
 احل���ل: تبني املوؤ�س�س���ات اخلا�س���ة واحلكومية برام���ج تدريبية مكثفة 
لأك���ر ع���دد م���ن امل�سئول���ن التنفيذي���ن واملهند�سن يف جم���ال اإدارة 

التطوير الهند�سي.
)2( املعوق: افتقار الهياكل التنظيمية اإىل وحدات م�سئولة ومتخ�س�سة 

يف هذه املمار�سة.
احلل: اإن�ساء تلك الوحدات ودعمها وتبنيها من قبل القيادات العليا.

الت��سيات
ت�سجيع الهيئ���ة ال�سعودية للمهند�سن وتبنيها مب���ادرات مركز املحتوى 

املحلي للتدريب التالية:
اأ. الدع���وة اإىل موؤمتر/ملتقى �سنوي للرتوي���ج اإىل ثقافة اإدارة التطوير 

الهند�سي وتفعيل اأن�سطتها.
ب. رفع �سعار "التطوير والت�سنيع املحلي" بدًل عن "الت�سنيع املحلي" 
والرتوي���ج له لدى اجلهات املعنية احلكومية واخلا�سة من اأجل التذكري 

امل�ستمر بالرتكيز على متطلبات عمليات التطوير.
ج. دع���وة اجله���ات احلكومي���ة واخلا�س���ة ذات العاق���ة بتبن���ى ه���ذا 
التخ�س����س واإدراج���ه �سم���ن روؤيته���ا وو�س���ع اآلي���ات حقيقي���ة وعملية 
لتفعيله���ا �سم���ن اأن�سطتها واإدارة العق���ود، ودجمه يف الوع���ي والثقافة 

الإدارية الفنية للم�سئولن.

البيانات اأم طورها حل�ساب عميل م�سرتي للتقنية.
  )2( م�سئولية عمليات الت�سنيع

يقوم بها من ميتلك الكوادر والقدرات الهند�سية الت�سنيعية �سواء 
امتلك املنتج اأم اأنتجه حل�ساب عميل اآخر.

  )3( ملكية الت�ساميم
ه���ذا اأهم جانب بالن�سبة لن���ا ويعتمد على العقد املعتمد والقوانن 
املعم���ول به���ا. يو�سح ال�س���كل رق���م )2( ارتفاع م�ستوي���ات ملكية 

الت�ساميم مع ارتفاع اأن�سطة التطوير الهند�سي.
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and corporate communication can really make your 
target audience aware of the project. (2018)

Internal Communication Engagement 
in Engineering Organizations
The purpose of communication is to influence others 
through the message and exchange information. Internal 
communication at workplace is to manage the culture 
communication of the organization. It can help and 
make positive impact within employees and managers. 
Also, it can build culture communication of originations 
that improve such as quality, productive satisfaction, 
and performance at workplace. Therefore, employee’s 
engagement is a significant key of understanding the 
objective, mission, and vision. (2019)

How are Public Relation and Corporate 
Communication Creating an Impact in 
Engineering Organization? 
Public relations and corporate communication have 
its impact in growing the business of the engineering 
organizations. There are several examples that are 
effective in PR and corporate communication programs 
and others PR strategies. These examples are found to 
contribute engineering organization achievements in 

different goals and objectives. Creating content, making 
new technology, and defining the target audience are 
the examples of creating the message for engineering 
industry to increase your visibility and impact. Today, 
PR and corporate communication become more than 
the relationships between the organization and its 
public. It can change the attitude and behavior of the 
publics. (2019)
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The Contributions of PR and Corporate 
Communication in Engineering Organization 

How to Describe Your Project to the 
Audience?
 The goal of engineering projects is recognized as 
an important element to the engineering company. 
Understand the goals are essential to the community 
because public relations and corporate communication 
make clear message and create awareness of PR. 
Communication strategy plans to the publics and 
design your message that creates a positive image 

as well as making a relationship with the audience 
through communication strategy. It also plans to craft 
the message through different platform. (2011) 
For example, civil engineering is very important in the 
society. It describes new projects by engineers who 
need to make PR strategy to have a good reputation. 
Holding solid engineers help to accomplish the mission 
effectively because that could spark interest of investors. 
Therefore, for engineering, the value of public relations 

Ibrahim Subaykhi
PR & Communcation 

specialist  

The contribution of PR and corporate communication are a gateway to the business 
growth. Public relations and corporate communication today is contributing to the 
business growth. One of the PR and corporate commutation functions is to provide 
information that contributes to change and make stakeholders as well as some 
strategies that help audience to be aware of engineering organizations. (2015). 
According to PRSA “Public relations is a strategic communication process that 
builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics.” 

12
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Figure (5.6) : Variation of the Compressive with the Straw Fiber %

5.5The effect of Sand on the 
Compressive Strength:
In this project the effect of sand addition to clay mixture 
has been investigated in order utilize the waste sands 
resulting from the crushed stones used for coarse 
and fine aggregates in ready mixing concrete plants. 
Three mixes have been tested namely CS (clay + 
sand), CSP (clay + sand + palm fibers), and CST (clay + 
sand + straw fibers) in addition to the control mix (only 
– clay). Table 1 shows the content percentages used 
in the mixes and the respective test results. First an 
attempt has been made to a 25 % for the sand content. 
The cube samples was tested for the compressive 
strength and the average result of the  compressive 
strength is 2.11 MPa which is lower than that recorded 

for control mix C  2.55 (MPa). Thus the addition of sand 
does not have any positive effect on compressive 
strength. Furthermore, addition of 0.25 % of palm and 
straw fibers to the CS mix in order to show the effect 
of each fiber separately on resulting compressive 
strength. From the test results shown in Table 1, it is 
clearly seen that, both fibers have negative effect on 
compressive 
strength where lower values have been recorded than 
the control mix C. 
The lowest compressive crushing strength belongs to 
the mixture that hasthe straw content (CST). It reached 
1.33 MPa. Thus, the addition of sand into themixtures 
seems to make the compressive crushingstrength 
worse, especially with the straw content.
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5.4The effect of Straw fibers content on the compressive strength:
Straw, in fact, are weakly adherent to the earthmatrix, thus, it is clearly seen from Figure 4that the compressive 
strength is decreased when the percentage of straw fiber increases. Thus, straw contents do not have any 
positive effect on compressive strength. However, it may be very useful for preventing cracking during drying 
(shrinkage) and handling. 

A correlation curve was drawn in Figure 5 to represent the variation of the compressive strength σ (MPa) with the 
percentage of the straw fiber contents. The obtained fitting equation can be written as;  
Q=-2.56T^2  + 0.624 T + 2.376                                          (2)
where;
T = percentage of straw fibers

Figure(5.4): Variation of the Compressive with the Palm Fiber %

Figure (5.5) . Compressive Stress–Strain relationship for the Straw Fibers.
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5.3 The effect of palm fibers on the compressive strength:
Figure 1 shows the strain- stress curves for the three palm fibers percentages i.e. 0.25, 0.5%, and 0.75%. 
It is immediately possible to note form Figure 12-, that when the percentage of palm fibers increases, the 
compressivecrushing strength is increased form 25.5 MPa of only-caly mixture to the highest value of 3.72 MPa 
for the 0.75 % palm fiber mixture. This may be attributed to the rough texture of the palm fibers and their high 
tensile strength which provide good bond with the clay particles.

A linear correlation curve was drawn in Figure 3 to represent the variation of the compressive strength Q (MPa) 
with the percentage of the palm fiber contents. The obtained fitting equation can be written as;
Q=1.9 P+2.175                                                                        (1)
where;
P = percentage of palm fibers

9

Fig (5.2)   CUBS UNDER PRESSURE 

Fig (5.3). Compressive Stress–Strain relationship for the Palm Fibers.

Fig (5.1)  DRY CUBS
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Experimental program

(5.1)Experimental program: 
1- Only Clay » 8 cubs » 4cub after 14 days and 4 cubs 
after 28 days
clay with 0.25% palm fiber  » 8 cubs » 4cub after 14 
days and 4 cubs after 28 days
clay with 0.5% palm fiber  » 8 cubs » 4cub after 14 days 
and 4 cubs after 28 days
clay with 0.75% palm fiber  » 8 cubs » 4cub after 14 
days and 4 cubs after 28 days
clay with 0.25% hay  fiber  » 8 cubs » 4cub after 14 days 
and 4 cubs after 28 days
clay with 0.5% hay  fiber  » 8 cubs » 4cub after 14 days 
and 4 cubs after 28 days
clay with 0.75% hay  fiber  » 8 cubs » 4cub after 14 days 
and 4 cubs after 28 days
75% clay and  25% sand  » 8 cubs » 4cub after 14 days 
and 4 cubs after 28 days
75% clay and  25% sand with 0.25%  palm fiber   » 8 

cubs » 4cub after 14 days and 4 cubs after 28 days
75% clay and  25% sand with 0.75%  palm fiber   » 8 
cubs » 4cub after 14 days and 4 cubs after 28 days
75% clay and  25% sand with 0.25%  hay fiber   » 8 cubs 
» 4cub after 14 days and 4 cubs after 28 days

5.2. Results and discussion;
The uniaxial compressive strength experiments were 
themain focus of this project. 10 × 10 × 10 cm3 in 
dimensions,cubic in shape samples were produced 
and tested and these wereleft to dry in air for 14 and 28 
days.Two natural fibers have been investigated each 
with three different percentages 0.25 %, 0.5 %, and 0.75 
% in addition to the control sample (only-clay).
Eight cubic specimens were prepared for each fiber 
content. The experimental test setup can be seenin 
Figure1.Atotal of 80 compressive strength tests were 
conducted withnonfibrousand fibrous samples and the 
results are presented in Figs. 2–5.
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both primary and secondary sources. Notably, secondary 
data were collected from credible sources available 
from beforehand, such as textbooks, a literary journal, 
magazines and newspapers along with reliable websites. 
Consecutively, the primary data were collected through 
the processes of interview and questionnaire survey.
The collected data were then analyzed using both 
qualitative and quantitative analysis procedures. For 
the qualitative analysis, the descriptive data collected 
from the interview transcripts, surveys as well as the 
secondary sources were evaluated individually and 
themes were formed, based on the research aim and 
objectives. Correspondingly, a quantitative analysis 
was conducted through the analytical data collected 
from the 135 questionnaires on the SPSS software. The 
technique of factor analysis was used for the study 
with the implementation of Varian Rotation to make 
the variable sand factors retrieved from data simpler.  
Furthermore, in order to maintain the reliability of the 
research procedure, a pre-test was conducted among 
135 respondents comprising managers, engineers, 
laborers, and foremen (questionnaire) and 15 managers 
(interviews) and 3 construction companies (case study). 
It was conducted 1 month prior to the final test to avoid 
any kind of confusions. To ensure the validity of the 
research process, internal as well as external validity 
method was undertaken. The internal validity method 
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referred to the assessment of changes between the 
outcomes of the pre-test and the final obtained results, 
whereas the external validity was ascertained through 
the use of random sampling method for the selection of 
respondents. Confidentiality of the respondents’ details 
and data collected from them were kept confidential to 
the optimum level. Besides, the ethical guideline, as per 
the University of Sanford regulations for preparing the 
study, was complied with strict adherence to enhance 
its reliability in the academic field.

Case study
The case studies for the three companies have been 
referred to as Case Study A, B & C, the results for which 
have been interpreted using the thematic analysis 
method. The participants of case study A had opined that 
they did not have any distinct safety culture and hence, 
had designed them according to the situations’ demand. 
They believed that organizational culture relied largely 
upon its safety whereby ensuring the introduction and 
implementation of the safety policy was the discretionary 
power of the top-level management, who believed it to 
be expensive and less important pertaining to its end 
results. Therefore, it is important that the organizational 
culture can work upon implementing the required safety 
policies, thereby leading to the improvisation of its 
safety performance.

Figure 4: Framework developed for the study.
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Methods
This study was prepared with a focus on creating a 
framework to establish an association between safety 
and culture, pertaining to safety performance within 
the construction department of Saudi Arabia. The 
interpretivism philosophy was implemented in the study 
as the basic characteristics of the human respondents 
were to be identified with the determination of their active 
involvement in the cultural and social life. The selection 
of this philosophy has thus helped in understanding 
the variations in the thought-processes of individuals 
associated with the Saudi Arabian Construction 
Industry, who were selected as respondents for the 
research process. Stating precisely, the research 
process comprises the use of deductive strategy 
to formulate the framework and improve the safety 
culture and performance of the construction projects 
therein. The aptness of selecting this strategy lies in 
the completion of the research by following a particular 
pattern as represented in the below illustration (Figures 
1 and 2). This has, in turn, helped in obtaining effective 
supervision and funding for the completion of the study.
Moreover, the study consists of multiple research 
strategies, which go well with the complicated approach 
of the interpretivism philosophy. The various strategies 

To maintain a proper balance of the selected strategies, 
the mixed method has been selected for the research, 
which implies that the data collected will be analyzed 
and evaluated using both the qualitative and quantitative 
approaches .The mixed method had contributed largely 
to providing a theoretical discussion of the social 

that have been used in the research process are 
interview, multiple case studies and a questionnaire 
survey. The multiple case study approach included three 
construction companies of Saudi-Arabia, which entailed 
a government concern and 2 private organizations. The 
case studies helped in deriving a clear understanding of 
the complex issue of safety culture practiced within the 
Saudi-Arabian construction projects from past records, 
available in the form of official reports and documents 
provided voluntarily by the participating organizations. 
The outcomes of the case study analysis were hence 
justified with primary data collected through interviews 
and questionnaire surveys conducted on a similar 
issue of concern. The use of both the strategies had 
accordingly helped in deriving confirmatory outcomes 
related to the perceptions of the selected respondents. 
The questionnaire survey was also conducted among 
250 respondents, out of which only 135 were selected for 
the final research. This survey involved the individuals 
associated with all the three levels of management, 
namely the directors, supervisors, and managers as well 
as the operational foremen and leaders (operational 
level). The interview process included a total of 15 
respondents with experiences in different job roles of 
the Saudi Arabian construction industry.

and cultural factors along with logical and analytical 
descriptions. Although both the research methods are 
considerably different from one another, their combination 
in this research helped in making the study reliable and 
valid to the utmost level possible. The mixed research 
approach was implemented on the data collected from 

Figure 1: Research methods used. Figure 2: Deductive strategy as used in the research process.
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share in the number of injuries resulting from accidents. 
The occurrence of a high number of accidents in the 
Saudi Arabian construction industry is a major concern. 
Although various strategic measures have been applied 
till date to counter the hazards and risks faced by the 
employee in the industry, critics have been arguing 
regarding the effectiveness of the policies implemented 
therein. Mosly emphasized the importance of adequate 
safety policy in the Saudi Arabian construction and 
argued that there is an urgent need of improved safety 
policies. In order to improve the safety performance 
construction industry is implementing many strategies 
such as technology inclusion, generating awareness 
amid the workforce, and taking proper precautionary 
measures through training.  However, the construction 
industry is still considered as one of the highest-risk 
industries, depicting low safety improvements until now. 
As revealed by Mosly, only in 2014, the industry had 
recorded 69,242 accidents, which was approximately 
51% of the total workplace accidents recorded in the 
year as compared to other industries of Saudi Arabia. 
Inadequate safety policies have been recognized as 
one of the key factor impacting safety performance. 
Haadir, et al. criticized the safety policies implemented 
in the Saudi Arabian construction sector, assessing 
those as ineffective to ensure highest safety standards 
in working sites. The causes of such ineffectiveness 
have often been vague to the policy developers, which in 
turn affect the successful accomplishment of the safety-
related objectives. Possible challenges, as identified by 
Mosly may include the lack of managerial effectiveness 
to deal with the intensely diverse workforce and their 

varying beliefs concerning safety. Moreover, the lack of 
effective leadership practices also might contribute to 
the risk factors. This paper thus explores the contributors 
of the safety hazards in the Saudi Arabian construction 
industry, with critical emphasis on the safety policies 
implemented therein. Further suggestions will also be 
framed aimed at enhancing the effectiveness of the 
safety policies implemented in the industry. (KSA), 
despite its rapid growth in the construction industry 
of the Middle East region does not pay much heed to 
safety. Shoult also asserted according to the growing 
demand of the construction industry in Saudi Arabia, 
which influences people all around the globe to invest 
as well as be employed in this sector. It is thus that both 
Awad and Smith had argued that instead of directly 
focusing on safety policies, the construction industry 
of Saudi Arabia assesses techniques to manage the 
increasing accidental expenses and diminishing the 
delays caused in the completion of construction as a 
result of accidents. Albogamy et al. has also clearly 
highlighted upon the fact that the construction industry 
of KSA considers delays in their projects to be a matter 
of deep concern and hence, lacks proper assessment 
techniques when determining the safety issues. Hence, 
to eradicate the issue from its roots, Mosly stated 
that it is essential to frame effective safety policies 
and implement them in the regular course of actions 
by the individuals associated with the Saudi Arabian 
construction industry. Also affirmed its significance 
to personal commitment and responsibility of the 
individuals, as the most significant aspect behind the 
implementation of safety policies within the workplace.
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Safety Culture and Climate in the 
Construction Industry of Saudi Arabia

The study is based on the interpretivism philosophy 
along with the deductive approach to assess the issues 
related to safety within the construction industry of Saudi 
Arabia. It will then focus on framing and implementing 
policy as well as a framework into the regular 
proceedings to improvise the safety culture therein. 
Besides, the   use of the mixed research approach and 
multiple research strategies has contributed immensely 
in providing a comprehensive and justified discussion 
on the issue of concern. Data has accordingly been 
collected from both primary and secondary sources, 
which were then analyzed qualitatively and interpreted 
using the thematic analysis tool. The collected data were 
also analyzed quantitatively using the SPSS software, 
where they were tested for reliability and significance 

differences. ANOVA and correlation testing were also 
conducted on the collected data to assess the position 
of the Saudi Arabian construction industry in terms of 
safety and measures to improve in the future.

Keywords: 
Safety policy in construction industry; Saudi Arabian 
construction industry; Organizational culture in 
Saudi Arabia; Safety culture in construction
Introduction
Poor safety performance has always been a significant 
issue of concern for the Saudi Arabian governmental as 
well as private organizations. Saudi Arabian construction 
industry is large and expanding with immense structure 
and manpower but Aldhafeeri reported that between2009 
and 2019, the construction industry had the biggest 

Abstract
Globally construction industry is one of the most hazardous industry and is responsible 
for the occurrence many fatalities due to accidents. In the Middle East, Saudi Arabia is the 
leader in the development of construction projects and the Saudi Arabian construction 
industry is recording a high number of accidents that cause injuries and fatalities. In Saudi 
Arabia, the implementation of safety policies and achieving an adequate safety culture 
is one of the key challenges. Construction firms contain well-equipped safety policy but 
lack of implementation of safety policy is a concern. Safety culture and overall safety 
performance require proper development and implementation of safety policy. Nonetheless, 
this subject matter has evoked quite a significant deal of debate in the current phenomenon. 
Correspondingly, a framework has been developed in this paper, addressing the issue of 
safety culture in the all- round development within the Saudi Arabian Construction industry.

Eng. Khaled Muhammad Eng. Ahmed ElsayedEng. Khaled GadEng. Alaadin alrashid
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Based on the above description of several problems 
for elderly, handicapped people and problems at 
factories it is found that these cases impact our society 
and need consideration by developing technological 
solutions to support, assist and help them do their 
daily live activities easily and efficiently.
In order to help elderly and handicapped people to live 
their life without feeling disability and to allow them 
to do tasks independently, this project is proposed to 
design and develop a 3D printed robotic arm which 
can be controlled by hand gestures using Arduino and 
hover sensing techniques. In this project, we aim to 
achieve the following objectives:
• To design and manufacture a robotic arm using three-
dimensional printing technique by using MakerBot 3D 
printer.
• To design hardware controller system with hover 
sensor connected to Arduino.
• To assemble the robotic arm with stepper motor and 
servo motors at different levels by employing a servo 
motor shield and motor driver. 
• To build a control sketch for robotic arm through hand 
gestures via hover sensor which controls the robotic 
arm using designated hand gestures.

2. Methodology
2.1. Overall Framework
As can be seen in Figure 4, the users as (workers, 
handicapped, elder) provide hand gestures by their 
hand. These hand gestures detected by hover sensor. 
The collected data will be sent to the Arduino. The 
Arduino will process data to accomplish task using 
servo motor. Real motion will apply on the robotic arm 
by servo motor. An important feature in our project 
is to control a robotic arm with hand gestures. This 
feature can be applied by following the below steps:
1- Build a control sketch for robotic arm through hand 
gestures via hover sensor.
2- Upload control sketch into Arduino.
3- Attaching hover to Arduino board and put it on a 
robotic arm.
4- Hover detect hand gestures, so we can control a 
robotic arm.
3. Robotic Arm Assembly and Final Results
3.1 Assembly of the Robotic Arm Parts

Table 1 shows three parts of the robotic arm before 
and after assembling them. As can be seen, all arm 
parts were manufactured using 3D printer and were 
connected and attached to each other using screws 
and servos were attached to the joint positions in the 
arm.

Table 1 Before and after assembling the 
robotic arm parts
As can be seen in Figure 5, the full structure of the 
robotic arm is shown which demonstrates its scalability 
and efficacy of movements at different levels. The arm 
also includes a gripper at the end which was also 
manufactured and attached with two servos.

3.2 Experimental Works and Final Results                                                                                                             
As can be seen in Table 2 show readings in serial 
monitor and actual response on the robotic arm. 
Table 2 Readings in serial monitor and actual 
response on the robotic arm 

4  Conclusion
We proposed to design and develop a 3D printed 
robotic arm which can be controlled by hand gestures 
using Arduino and hover sensing techniques, uses 
Embedded System. The robotic arm developed by 
two steps, its structure is fully printed using MakerBot 
printer in three stages: printed gripper, turntable and 
arm frames. Then, assembling robotic arm parts by 
servo motors. Finally, developing a controller using 
preprogrammed hand gestures via hover sensing 
techniques attached to Arduino UNO board.
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effective way. The time, dangerous environment and 
power loss problems can be solved using technology. 
The workers are more exposed to these problems 
as shown in Figure 1 [1] such as stuck by moving 
vehicles, falls from a height, and so on.
In our communities and our homes, some people like 
elderlies and handicapped persons need assistance 
specially if there is nobody around them. In some 
occasions, handicapped people suffer from difficult 
situations. Actually, paraplegia takes the first place 
among other handicap types, according to a survey at 
US as can be seen in Figure 2 [2].
In addition to paraplegia, amputation resulting from 
cars accidents, motor skills, cancer and diabetic 
disorders. Amputation caused by diabetic disorders 

can be considered as main reason with 45%, as has 
been mentioned in study [3]. 
   Many of people amputated have problems in self-
dependence and psychological problems. According 
to another study, «Destine Penix, 24, of Rockford was 
18 years old when a gunshot wound caused blood to 
stop flowing to her left leg, the leg was amputated two 
days later, your whole life changes, mobility issues, 
phantom pain, feelings of depression, people just need 
to be more helpful and considerate» [3]. That was an 
example from millions of the people have the same 
problem or worst. Further study in Kentucky State at 
US numbers of amputations was increased from 1,845 
to 2,929 which is the biggest number recorded from 
(2001 -2014) as can be seen in Figure 3 [4].

2

Figure 1 A caption is positioned left justified below the figure or scheme.

Figure 1 A caption is positioned left justified below 
the figure or scheme.

Figure 3 The amputation trends to increasing 
between 2001 to 2014 [4]
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A 3D Printed Robotic Arm with Embedded 
Hand Gesture Controller

ABSTRACT
Technology has evolved for serving humans and 
making life easy. Most manufacturing and industrial 
jobs need technology to perform tasks in a short 
period of time. On the other hand, in our societies, 
people such as handicapped and older people need 
technology to help them do their daily life activities. 
Even in our homes after a long working day, perhaps 
people just want to sit and do less work by employing 
smart home technologies. From that, in this paper, we 
proposed a robotic arm controlled via hand gestures 
which helps to do multiple tasks in industry factories, 
communities, and homes. The proposed robotic 
arm was designed and manufactured using three-
dimensional printing technique. The proposed consists 
of arm base, arm middle and upper parts, and the 

gripper. We assembled the robotic arm using a stepper 
motor and servo motors operate at different levels by 
employing a servo motor shield and stepper driver. 
The controller was pre-programmed with a predefined 
set of hand gestures in which we employed a new 
technology called hover sensing technique attached to 
the Arduino board. Our research significantly employs 
embedded technologies at different levels and people 
can be closer to it, which saves time and gives more 
flexibility and efficiency to do several works.

Keyword
Handicapped, 3D printed technique, gesture, robotic 
arm, Arduino.

1- Introduction
Heavy trucks at factories are causing big trouble. The 
trouble begins from how you can hold these trucks in 
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