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توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إير برودكس" 
لتأهيل وتوظيف المهندسات السعوديات 

    وقعت الهيئة الســعودية للمهندســين اتفاقية تعاون مشــترك مع  شــركة إير 
برودكــس، وذلــك برعاية أميــر المنطقة الشــرقية صاحب الســمو الملكي األمير 
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيز، وبحضــور  رئيس مجلــس إدارة الهيئة الســعودية 
للمهندســين المهنــدس ماجــد العتيبــي، وأمينها العــام المهنــدس عبدالناصر 
العبداللطيــف، وذلــك في مقــر اإلمارة في الدمام، وهدفــت االتفاقية إلى دعم 
منظومة التدريب والتطوير  وتوظيف المهندسات والفنيات السعوديات في عدٍد 

من مناطق المملكة.

واأو�سح اأمن عام الهيئة ال�س��عودية للمهند�س��ن املهند���س 
عبدالنا�س��ر العبداللطي��ف اأن ه��ذه االتفاقي��ة تهدف اإىل 
تفعيل م�ساركة اجلهتن، حيث ُتركز م�ستهدفات االتفاقية 
عل��ى جم��االت ع��دة تتعلق بتوظيف 60 مهند�س��ة �س��عودية 
للعم��ل يف امل�س��اريع التنموي��ة يف منطق��ة  ني��وم، واجلبيل، 
وج��ازان، والظه��ران، اإ�ساف��ًة اإىل تق��دمي برام��ج تدريبية 

ال�س��عوديات  املهند�س��ات  لتاأهي��ل  ومتخ�س�س��ة  نوعي��ة 
الباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهن للح�سول على 
القط��اع  جم��االت  خمتل��ف  يف  وفني��ة  هند�س��ية  وظائ��ف 

الهند�سي.
واأ�ساف املهند���س العبداللطيف اأن االتفاقية ُتعنى بتعزيز 
ن�س��بة م�س��اركة املراأة يف القطاع الهند�س��ي والفني، وذلك 
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من خالل ا�ستمرارية دعم توطن املهن الهند�سية والفنية.
كم��ا ت�سمنت االتفاقية العمل على بن��اء القدرات الوطنية 
م��ن املهند�س��ن واملهند�س��ات يف جم��ال اإدارة امل�س��اريع، 
اإ�سافة اإىل رفع م�ستوى الوعي عرب  ور�س العمل والربامج 
��ة  الإدارة امل�س��روعات الوطني��ة، كم��ا ته��دف  املتخ�س�سّ
االتفاقية اإىل تبادل اخلربات الب�سرية وتقدمي اال�ست�سارات 
لدع��م الربام��ج املهني��ة لالإ�س��هام يف النهو���س بالقط��اع 

الهند�سي ومتكن العاملن فيه. 
وبح�س��ب بن��ود االتفاقي��ة �س��يتم تنظي��م برام��ج وفعاليات 
وحما�سرات وور���س عمل م�س��ركة يف املجاالت الهند�سية 
والفني��ة، م��ن اأج��ل تنمية الق��درات وامله��ارات االأ�سا�س��ية 

وامل�س��تقبلية للكوادر الهند�س��ية لتتوافق مع متطلبات �سوق 
العمل، مما ينعك���س اإيجاًبا على م�ستوى القطاع الهند�سي 

يف اململكة ومنظومة ال�سركات واملكاتب الهند�سية.
 واأ�س��ار  اإىل اأن الهيئ��ة م�س��تمرة م��ن خ��الل مبادراتها مع 
القطاع��ن الع��ام واخلا���س مب��ا ي�س��هم يف دع��م برام��ج 
وخريج��ي  واملهند�س��ات،  للمهند�س��ن  املوج��ه  التوظي��ف 
الكليات الهند�س��ية الباحثن والباحث��ات عن عمل، موؤكدا 
��ا اإىل التعاون  يف الوق��ت نف�س��ه اإىل اأن الهيئ��ة  تتطل��ع اأي�سً
وتعزي��ز  اجله��ود م��ع اجله��ات ذات العالق��ة مب��ا يخ��دم 
التوظي��ف يف  االإ�س��راتيجية يف دع��م عملي��ة  التوجه��ات 

املجاالت الهند�سية والفنية .
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أمين الشرقية يرعى "ملتقى الخدمات الهندسية" 
لمناقشة نظام مزاولة المهن الهندسية 

رعى معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، يوم األربعاء الموافق 
1443/12/28هـــ، »ملتقــى الخدمــات الهندســية«، والــذي نظمــه فــرع الهيئــة 
الســعودية للمهندســين فــي المنطقة الشــرقية بالتعــاون مع أمانــة المنطقة 
الشــرقية على مســرح األمانة، وهدف الملتقى إلى مناقشــة أبــرز مالمح نظام 
الهيئــة ونظــام مزاولــة المهــن الهندســية والئحتــه التنفيذيــة، بحضــور عدد من 

المسؤولين باألمانة والهيئة ومهندسين من القطاع الحكومي والخاص.
واأك��د معايل اأمن ال�س��رقية املهند���س حممد ب��ن فهد اجلبري، خالل 
كلمته االفتتاحية، على اأن القطاع الهند�س��ي يف اململكة ي�س��هد حتوال 
كب��ريا يف وت��رية التط��ور، متا�س��يا م��ع التوج��ه ال��ذي تق��وده القيادة 
الر�س��يدة، الإحداث تطور نوعي يف قطاع البناء والت�س��ييد يف اململكة، 
وال��ذي يت�س��ح جلي��ا يف روؤية اململك��ة 2030 وبراجمه��ا التي ت�سمنت 
ع��دة قطاع��ات م��ن بينه��ا تطوير القط��اع الهند�س��ي، وو�س��ع برامج 
احلوكمة واأمتتة االإجراءات الهند�س��ية، وت�سنيف املكاتب واملن�س��اآت 

الهند�سية، مما ي�سهم يف زيادة جودة احلياة للم�ساريع ودميومتها.
واأ�س��ار معالي��ه اإىل توج��ه اململكة لت�س��هيل اإجراءات تراخي���س البناء 
وت�سنف املن�س��اآت الهند�س��ية عرب من�سة "بلدي" وحتديد امل�س��وؤولية 
القانوني��ة عن العيوب الكامنة يف املباين، واأبان اأمن ال�س��رقية اأن من 
اأه��داف امللتق��ى اخلدم��ات  اإي�س��اح اآخر التط��ورات ملنظوم��ة اإ�سدار 
تراخي���س البناء وت�سنيف املن�س��اآت، وفيما يتعلق بالقطاع الهند�س��ي 
ملزاول��ة املهنة واللوائ��ح التنفيذية واالختبارات املهنية التي ت�س��تهدف 
الأب��رز  املبا�س��ر  التخ�س�س��ات والط��رح  القط��اع يف كاف��ة  مهند�س��ي 
التحدي��ات الت��ي واجهت �س��ركاء النجاح عل��ى كافة امل�س��تويات خالل 

الفرة املا�سية، والتي اأظهرت ا�ستعدادا كبريا لدى اجلميع يف مواكبة 
التط��ورات والو�س��ول اإىل امل�س��تهدفات مبع��دالت اأعل��ى واأ�س��رع م��ن 

املتوقع.
من جانبه اأو�سح مدير فرع الهيئة ال�س��عودية للمهند�سن يف املنطقة 
ياأت��ي  امللتق��ى  اأن  القريع��ي،  اإبراهي��م  املهند���س حمم��د  ال�س��رقية، 
انطالق��ا م��ن خط��ة التح��ول االإ�س��راتيجي وتطبيق��ا لنظ��ام مزاولة 
املهن الهند�س��ية، الذي ي�س��هم ب�سكل كبري يف حماية العمل الهند�سي 
م��ن الدخالء ويعزز م�س��تقبل املهنة واملهند�س��ن، بو�س��ع اعتمادهم 
املهني على جميع االأعمال الهند�سية واال�ست�سارية، موؤكدا باأن الهيئة 
قام��ت خ��الل الف��رة املا�سي��ة بحم��الت توعوية ع��ن النظ��ام لكافة 

القطاعات والتعريف به.
م��ن جهت��ه ق��دم االأ�س��تاذ حمم��د اجلمع��ة م�س��وؤول االعتم��اد املهني 
بالهيئ��ة، عر���س تعريف��ي للهيئ��ة ونظ��ام مزاول��ة امله��ن الهند�س��ية 
واالختب��ارات املهنية، واآلية ت�س��جيل الع�سوي��ة، ومتطلبات احل�سول 
عل��ى الدرج��ات املهني��ة، اإ�ساف��ة اإىل املكاتب وال�س��ركات الهند�س��ية 
واخلدمات االإلكرونية والتعريف باإدارة الت�سنيف والتاأهيل املهني.
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توقيع مذكرة تعاون مع شركة "ABB السعودية" 
في مجال التدريب والتطوير المهني 

وقعــت الهيئــة الســعودية للمهندســين مذكرة تعاون مع شــركة ABB الســعودية، وذلك في 
مجال التدريب والتطوير المهني في مختلف المجاالت الهندســية والفنية، وذلك من أجل تقديم 
محتوى تدريبي واســع ومتنوع واإلشــراف عليه لضمان جودته للكوادر الوطنية من المهندســين 

والمهندسات والفنيين واألخصائيين وطالب وطالبات البرامج الهندسية,
ووقــع المذكــرة مــن جانــب الهيئة األميــن العام المهنــدس عبدالناصــر العبداللطيــف، ومن جانب 

الشركة المدير العام للشركة ABB في المملكة المهندس محمد الموسى.

واأو�س��ح املهند���س عبدالنا�سر العبداللطيف االأم��ن العام للهيئة، 
اأن املذكرة �ست�س��هم يف دعم اأهداف العمل امل�س��رك بن اجلهتن 
نح��و االرتق��اء مبنظوم��ة التدري��ب والتطوي��ر املهن��ي، حيث تبحث 
الهيئ��ة م��ن خ��الل بن��اء �س��راكات لتطوي��ر منه��ج عملي��ة التعلي��م 
الهند�س��ي لديها، مما ينعك�س ب�س��كٍل اإيجابي على جمال التدريب 
والتطوير لتكون مواكبة لتطور خمتلف العلوم الهند�سية ومتطلبات 

�سوق العمل ولدعم القطاع الهند�سي والعاملن فيه.
 واأبان املهند�س العبداللطيف اأن املذكرة  ت�سمنت عدة جوانب من 
اأبرزها تنفيذ برامح تدريبية جديدة تخ�س�سية يف جمال االأنظمة 
اأعل��ى  وف��ق  التقني��ات  باأح��دث  م��زودة  الكهربائي��ة  واملنتج��ات 
امل�س��تويات، والت�س��اور وتب��ادل اخل��ربات فيم��ا يتعل��ق باجلوان��ب 
التخ�س�سية والفنية مبحتوى الربامج الهند�س��ية التي من �س��اأنها 

رفع م�ستوى خمرجات التدريب الهند�سي يف اململكة.

موؤكدا اأن هذا التعاون امل�س��رك �س��يوؤدي اإىل ح�سول امل�س��تفيدين 
م��ن خ��الل الربام��ج التدريبية املتقدم��ة على اأعلى معاي��ري االأداء 

املهني.
م��ن جانب��ه اأّكد مدير عام "�س��ركة ABB" ال�س��عودية املهند���س 
اإ�س��راتيجيات  �سم��ن  تاأت��ي  املذك��رة  اأن  املو�س��ى،  حمم��د 
واهتمام��ات اجلانب��ن الإيج��اد اأ�س��اليب وط��رق متنوع��ة تخدم 
حمت��وى منظوم��ة التدري��ب والتطوي��ر، اإ�ساف��ة اإىل ا�س��تكمال 
العم��ل عل��ى تعزي��ز م�س��توى اجل��ودة والكف��اءة ع��رب خط��وات 
 ABB مدرو�س��ة لتحقي��ق تعزي��ز التكام��ل ب��ن الهيئ��ة و�س��ركة
العاملي��ة بقي��ادة قط��اع االأعم��ال الكهربائي��ة متمث��اًل يف ق�س��م 
التو�سي��ف والرويج الفني يف جم��ال التدريب واآلية تنفيذه مبا 
املهن��ي  التاأهي��ل  م�س��تقبل  جت��اه  اجلهت��ن  اأه��داف  يحق��ق 

للم�ستفيدين يف القطاع الهند�سي.
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بدء استقبال األوراق العلمية للمؤتمر الهندسي 
الدولي الثالث

أعلنــت الهيئــة الســعودية للمهندســين عــن بــدء اســتقبال األوراق العلمية للمؤتمــر والمعرض 
الهندسي الدولي الثالث تحت شعار »الهندسة والطريق إلى 2030«، الذي سيقام في العاصمة 
الريــاض فــي الفتــرة مــن 20 - 22 فبرايــر 2023م, حيــث ُيعــد هــذا المؤتمــر منصة تجمــع نخبة من 

المهندسين والمهندسات من مختلف القطاعات الهندسية محليا وعالميا.

واأو�سح اأمن عام الهيئة ال�سعودية للمهند�سن املهند�س عبدالنا�سر 
العبداللطيف اأن هذه الن�سخة تاأتي امتداًدا للن�سختن ال�سابقتن يف 
دع��م منظوم��ة م�س��تجدات القط��اع الهند�س��ي اإ�سافًة اإىل ت�س��ليط 

ال�سوء على جهود اململكة جتاه كافة القطاعات الهند�سية.
واأ�س��ار اإىل اأن املوؤمتر الهند�س��ي القادم يف ن�س��خته الثالثة يهدف 
اإىل طرح روؤى م�س��ركة جتاه القطاع الهند�سي وم�ستقبلها، وذلك 
ع��رب م�س��ارٍت عدة، التي �س��ملت الهند�س��ة الكهربائية والهند�س��ة 
امليكانيكية والهند�سة املدنية والهند�سة ال�سناعية وجمال العمارة 
والهند�س��ة واملعماري��ة والهند�س��ة الكيميائي��ة، ومناق�س��تها ع��رب 
املج��االت  يف  واالأكادميي��ن  والباحث��ن  واملهند�س��ات  املهند�س��ن 
الهند�س��ية املختلف��ة عل��ى امل�س��توى املحل��ي والعاملي، موؤك��ًدا الدور 
املهن��ي املتوق��ع للموؤمت��ر م��ن خ��الل م�س��تهدفاته اإىل و�س��ع حلول 

امل�س��تدامة  الهند�س��ية  االأه��داف  م��ع  ومبتك��رة  موائم��ة  واآلي��ات 
لالإ�س��هام يف معاجل��ة التحدي��ات احلالي��ة وامل�س��تقبلية م��ن خالل 
تب��ادل التج��ارب اخل��ربات العلمي��ة الدولي��ة الناجح��ة يف تطوي��ر 

القطاعات الهند�سية وخربات العاملن فيها.
وبن العبداللطيف اأن الهيئة ت�س��تهدف ا�س��تقطاب اأكرث من 3000 
زائ��ر م��ن املهند�س��ن واملهند�س��ات وط��الب وطالب��ات الربام��ج 
الهند�س��ية، حي��ث �س��يقدم اأعمال املوؤمتر جل�س��ات اإثرائية وور���س 
عم��ل متخ�س�س��ة، اإ�ساف��ًة اإىل معر�س م�ساحب به��دف التعرف 
عل��ى اخلدمات والربامج املتنوعة التي تقدمها اجلهات امل�س��اركة 
ذات العالق��ة باملج��ال الهند�س��ي، داعًيا املخت�س��ن والباحثن يف 
املج��االت الهند�س��ية اإىل تق��دمي االأوراق العلمية ع��رب رابط املوقع 

الر�سمي للموؤمتر.
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حمالت تفتيشية على المنشآت الهندسية 

 نفذت الهيئة السعودية للمهندسين بمشاركة عدد من الجهات المختصة حمالت ميدانية 
تفتيشــية على قطاع الشــركات والمكاتب الهندسية في منطقة الرياض، وذلك للتأكد 
مــن التــزام المنشــآت بنظام مزاولة المهــن الهندســية والالئحه التنفيذيــة، إضافة إلى 

التفتيش على األنظمة واللوائح الخاصة بشروط الجهات المشاركة في الحملة.

اأو�س��ح ذل��ك اأمن عام الهيئة ال�س��عودية للمهند�س��ن املهند���س 
عبدالنا�س��ر العبداللطي��ف، مبين��ا اأن الهيئ��ة نف��ذت حم��الت 
تفتي�س��ة ا�س��تهدفت قطاع ال�س��ركات واملكاتب الهند�سية، وذلك 
مب�ساركة عدة جهات هي اأمانة منطقة الريا�س و وزارة التجارة 
ممثلًة باإدارة الت�س��ر التجاري و وزارة املوارد الب�سرية والتنمية 
اإ�ساف��ًة اإىل ال�سب��ط املي��داين ب�س��رطة منطق��ة  االجتماعي��ة، 
الريا�س وذلك من اأجل التاأكد من نظامية تلك املن�س��اآت ومدى 

تطبيقها لنظام مزاولة املهن الهند�سية والئحته التنفيذية.
وك�س��ف املهند���س العبداللطيف اأن فرق الهيئ��ة الرقابية قامت 
ب�سبط 41 خمالفة لنظام مزاولة املهن الهند�س��ية، و مت زيارة 
اأك��رث من 30 من�س��اأة هند�س��ية اأ�س��فرت ع��ن �سبط 15 من�س��اأة 

هند�سية خمالفًة للنظام.
واأ�س��اف اأن املخالف��ات الت��ي ر�س��دت مت التعام��ل معه��ا وف��ق 
ذات  للجه��ات  املخالف��ات  واأحيل��ت  والقوان��ن،  االأنظم��ة 

االخت�سا�س التخاذ االإجراءات الالزمة بحق املُخالفن نتيجة 
ع��دم التقي��د بنظ��ام املزاول��ة، حي��ث �س��ملت املخالف��ات التي 
�ساح��ب  تقي��د  ع��دم  امليداني��ة  الزي��ارات  خ��الل  ِبط��ت  �سُ
الرخي���س بامله��ن الهند�س��ية املعتم��دة يف الرخي�س، وعدم 
و�س��ع البيان��ات املهني��ة عل��ى االأعمال الهند�س��ية،  وممار�س��ة 
العمل الهند�س��ي دون احل�سول عل��ى اعتماد مهني من الهيئة 
ال�س��عودية للمهند�س��ن، و مزاولة العمل الهند�س��ي بعد انتهاء 

االعتماد املهني.
 واأ�س��ار اإىل اأن الهيئ��ة ممثلًة ب��اإدارة الرقابة والتفتي���س توا�سل 
اأعماله��ا حلماي��ة املهن��ة، وذلك من خ��الل الزي��ارات الرقابية 
الت��ي تق��وم به��ا من خ��الل فرق ماآم��ري ال�سب��ط يف الهيئة على 
القطاع��ات الهند�س��ية املختلف��ة يف جمي��ع مناط��ق وحمافظات 
اململكة، موؤكدا باأن الهيئة لن تت�س��اهل يف تطبيق  نظام مزاولة 

املهن الهند�سية على جميع املن�ساآت.
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لجنة اإلشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة 
ُتعلن عن نتائج انتخابات المجلس في دورته الثامنة 

  أعلنت لجنة اإلشــراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة الســعودية للمهندســين 
عــن نتائــج انتخابات مجلس إدارة الهيئة في دورته الثامنة، وذلك بحضورالمشــرف 
العــام إلدارة اللجــان ومجالــس اإلدارة  لمعالــي وزير الشــؤون البلديــة والقروية 

واإلسكان األستاذة لولوه الحمدان.

م��ن جانبه اأ�س��اد رئي���س جلنة االإ�س��راف عل��ى االنتخابات املهند���س 
ح�س��ن ب��ن حممد زي��ن الدين مب�س��توى اإقب��ال الناخب��ن والناخبات 
ل��الإدالء باأ�سواته��م اإلكرونًي��ا يف عملية االقراع التي ا�س��تمرت ملدة 
يوم��ن ومتي��زت بالتنظي��م الدقي��ق وف��ق اآلي��ة الالئح��ة التنفيذي��ة 

لالنتخابات.
واأو�س��ح املهند���س زي��ن الدي��ن اأن ع��دد الناخب��ن والناخبات خالل 
عملي��ة االق��راع بلغ10930ناخًب��ا �س��اركوا باأ�سواته��م الختي��ار 101 
مر�س��ًحا لع�سوي��ة جمل���س االإدارة لل��دورة الثامن��ة، مبيًن��ااأن نتائ��ج 

االنتخابات جاءت على النحو التايل:
ماجد احلميدي بن مطلق احلميداين املطريي )  906 �سوًتا (

عبدالرحمن بن �سعد القرين)  841 �سوًتا (
عمر م�ستور خليف الفدعاين العنزي )  802 �سوًتا (

بدر بن عبداللطيف بو�سبيت )  666 �سوًتا (
عي�سى بن حميد احلمريي )  642 �سوًتا (

 ون��وه املهند���س ح�س��ن بن حمم��د زين الدي��ن باجله��ود املتكاملة بن 
ال�س��عودية  والهيئ��ة  واالإ�س��كان  والقروي��ة  البلدي��ة  ال�س��وؤون  وزارة 
للمهند�سن لتحقيق االهداف املرجوة من هذه االنتخابات، والتي من 

اأبرزها ت�س��هيل اإجراءات ومراحل العملية االنتخابية على املهند�س��ن 
واملهند�س��ات يف اململكة من خالل تطبيقها ب�س��كٍل اإلكروين، وتكثيف 
احلم��الت االإعالمية للو�سول اإىل العاملن يف القطاعات الهند�س��ية، 
والتوعي��ة ب�سوابط و�س��روط االنتخاب��ات، اإ�ساف��ًة اإىلالتوعية باأهمية 
امل�ساركة باأ�سواتهم للم�ساهمة يف التنمية ال�ساملة يف املجال الهند�سي 

ولتحقيق امل�ستهدفات الوطنية يف القطاع.
ال��دورة، وتب��ارك  اأن جلن��ة االإ�س��راف تعل��ن جن��اح ه��ذه  واأ�س��اف 
للمر�س��حن احلا�سلن على اأعلى االأ�س��وات من اجلمعية العمومية، 
واحلا�سلن على ع�سوية جمل�س اإدارة هيئة املهند�سن متمنيًة مزيًدا 
م��ن التق��دم والتميز  للكوادر الهند�س��ية نحو خدم��ة الوطن والقطاع 

الهند�سي
من جانبها ثّمنت امل�سرفة العامة الإدارة اللجان وجمال�س االإدارة  ملعايل 
وزير ال�س��وؤون البلدية والقروية واالإ�س��كان االأ�ستاذة لولوه احلمدان على 
اجله��ود املبذول��ة من كافة اللج��ان امل�س��اندة بقيادة اللجنة االإ�س��رافية 
على انتخابات جمل���س اإدارة هيئة املهند�س��ن للدورة الثامنة، والتي مت 
ت�سكيلها بقرار من معايل الوزير االأ�ستاذ ماجد بن عبداهلل احلقيل من 

اأجل اإجناحها ولدعم وا�ستدامة القطاع الهند�سي يف اململكة.
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ملتقى كود البناء السعودي يؤكد على أدوار 
الجهات الحكومية في تطبيق كود البناء

نظمت الهيئة الســعودية للمهندســين ملتقى كود البناء الســعودي،الذي عقد 
تحــت عنــوان »الكــود ســالمة واســتدامة«، برعاية معالــي وزير الشــؤون البلدية 
والقروية واإلســكان األستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل،ومشاركة معالي محافظ 
الهيئة الســعودية للمواصفات والمقايســس والجودة الدكتور ســعد القصبي ، 
ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومساعد وزير الطاقة 
لشــؤون التطويــر والتميــز المهنــدس أحمــد الزهرانــي، ومجموعــة مــن ممثلي 

القطاعات الحكومية و الخاصة ذات الصلة بتطبيق كود البناء السعودي

وتن��اول امللتق��ى التعري��ف باالإيجابي��ات االقت�سادي��ة للك��ود، واأدوار 
اجله��ات احلكومي��ة وحتفيز املكاتب الهند�س��ية يف تطبيق كود البناء 

ال�سعودي على املباين واملن�ساآت.
واأكد اأمن عام الهيئة املهند�س عبدالنا�سر العبداللطيف عن اأهمية 
ك��ود البناء ال�س��عودي واالأدوار التي يقوم به��ا، واأبرز االإجنازات التي 
يتيحه��ا للمجتم��ع يف حفل افتتاح امللتقى ال��ذي ح�سره عدد كبري من 

املخت�سن يف قطاعي البناء والت�سييد يف اململكة.
من جانبه اأ�سار رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سن 
اإىل الدور االأ�سا�س��ي للمجال الهند�س��ي يف كود البناء ال�سعودي، 
اإ�ساف��ًة اإىل م�س��اهمات الهيئة من خ��الل براجمها التدريبة عن 
جم��االت الك��ود م��ن اأج��ل رف��ع جاهزي��ة الك��وادر الهند�س��ية يف 

تطبيق كود البناء ال�سعودي.

ورك��زت جل�س��ات امللتق��ى على اأعم��ال ملتقى ك��ود البناء ال�س��عودي، 
ومناق�س��ة تطوير االأن�س��طة التي تدعم اآلية التفتي���س واال�س��تثمار يف 
كود البناء ال�سعودي، اإ�سافة اإىل دور الهيئة يف متكن قدرات الكوادر 
الوطنية الهند�سية يف تطبيق كود البناء ال�سعودي من خالل براجمها 

التدريبية التخ�س�سية واملدعومة الأع�سائها.
كم��ا تن��اول امللتق��ى م�س��تقبل منظومة املكات��ب الهند�س��ية يف اململكة 
واأب��رز االأهداف املر�س��ومة لك��ود البن��اء الفنية والعلمي��ة واملتطلبات 
واملعاي��ري املرتبطة باملباين، والتحديات التي تواجه اأ�سحاب املكاتب 
الهند�سية يف تطبيقه واحللول االإيجابية املهنية املنا�سبة، اإ�سافًة اإىل 
خدماته��ا الهند�س��ية املقدم��ة مب��ا يخ���س التنفي��ذ واالإ�س��راف على 
املخطط��ات، واإج��راءات كود البناء ال�س��عودي، واأهمي��ة تخ�س�سات 

الربامج الهند�سية يف مراحل البناء.
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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة ُعمان يزور 
جناح الهيئة في الملتقى الهندسي الخليجي 23 

زار ســفير خادم الحرمين الشــريفين لدى سلطنة عمان سعادة األستاذ عبدالله بن سعود العنزي 
جنــاح الهيئــة الســعودية للمهندســين المشــارك فــي المعرض المصاحــب للملتقى الهندســي 
الخليجــي الثالث والعشــرون تحت شــعار »المهندس وتحديات الكــوارث« الذي عقد في العاصمة 
مســقط خــالل الفترة مــن 20– 22 مارس 2022م، واطلع الســفير العنزي خــالل زيارته للجناح على 
رسالة وأهداف وخدمات الهيئة التي تقدمها للقطاع الهندسي والعاملين فيه، وبحضور  رئيس 

مجلس إدارة الهيئة المهندس ماجد العتيبي وعدٍد من منسوبي الهيئة.

واأو�سح رئي���س جمل���س اإدارة الهيئة ال�س��عودية للمهند�س��ن املهند�س 
ماجد العتيبي اأن هذا التجمع اخلليجي الهند�س��ي ُيعد من�سة تخدم 
دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي نح��و  تعزي��ز التوا�س��ل ب��ن اخلرباء 
واملخت�س��ن م��ن املهند�س��ن واملهند�س��ات يف املج��االت الهند�س��ية 
وتو�س��ع اإ�س��تمرارية االأعم��ال واالأن�س��طة العلمي��ة الت��ي م��ن �س��اأنها 
النهو���س بالقطاع��ات الهند�س��ية اخلليجي��ة مب��ا يخ��دم م�ساحله��ا 

ويقوي قدراتها الب�سرية معرفًيا وفنًيا.
واأب��ان املهند���س العتيب��ي اأن الهيئ��ة حتر���س عل��ى مث��ل هذه املنا�س��بات 
به��دف اإب��راز  جتاربه��ا الناجح��ة يف رف��ع م�س��توى املمار�س��ة املهني��ة يف 
اململك��ة وم�س��اركتها م��ع جمموع��ة من املوؤ�س�س��ات واملنظم��ات يف املجال 

الهند�سي و جمال البحث واالبتكار ممثلًة بنخبة من املتحدثن.
 ون��وه بالدور املمي��ز الذي يقدمه االحتاد الهند�س��ي اخلليجي من خالل 
براجمه ومبادراته التي تدعم  اإثراء املحتوى الهند�س��ي خليجًيا، موؤكدا 
عل��ى اأهمي��ة ه��ذا احل��دث اخلليجي ال��ذي �س��ارك فيه اأك��رث من 42 
متحدًث��ا من 20 دولة م�س��اركة ملناق�س��ة الكوارث الطبيعي��ة واملتعلقة 

ب�سنع االإن�س��ان، اإ�ساف��ًة اإىل التكنولوجيا وكيفي��ة التنبوؤ  والتخطيط 
لها ومناق�ستها عرب اأف�سل املمار�سات التطبيقة.

واملنظم��ات  واجلمعي��ات  للهيئ��ات  املهن��ي  ال��دور  امللتق��ى  ويعك���س 
الهند�س��ية اخلليجي��ة امل�س��اركة واإ�س��هاماتها يف معاجل��ة التحدي��ات 
الهند�س��ية، به��دف تب��ادل وا�س��تعرا�س اأه��م  الدرا�س��ات والتجارب 
املحلية والعاملية حول املجاالت الهند�س��ية من اأجل م�ستقبل م�ستدام 

لدول جمل�س التعاون.
يذك��ر  اأن الهيئ��ة �س��اركت بورقة علمية  قدمها ع�سو جمل���س االإدارة 
العك�س��ية  "اللوج�س��تيات  بعن��وان  القحط��اين  حمم��د  الدكت��ور 

اإ�سراتيجية ناجحة خالل اجلائحة"،
كم��ا وقع��ت الهيئة على هام���س املتلقى اتفاقية مع جمعية املهند�س��ن 
العماني��ة، وته��دف اإىل التو�س��ع يف جم��االت التع��اون امل�س��رك، كم��ا 
�س��ملت االتفاقي��ة جوانب عدة م��ن اأبرزها التع��اون يف ت�سميم املواد 
التدريبي��ة التخ�س�سي��ة، دع��م االأبح��اث والدرا�س��ات واال�ست�س��ارات 

العلمية يف املجال الهند�سي، وعقد املوؤمترات وامللتقيات العلمية.
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وفد من الهيئة يزور حي طريف التاريخي 
في الدرعية

زار وفد من الهيئة السعودية للمهندسين برئاسة األمين العام المهندس عبدالناصر العبداللطيف 
وعدٍد من أعضائها من المهندســين وطالب البرامج الهندســية، وبتنســيق من شــعبة الهندســة 
المدنية في الهيئة إلى مقر  هيئة تطوير  بوابة الدرعية وحي طريف التاريخي الذي يعد من  أحد 

المواقع الوطنية التراثية في المملكة.

وا�س��تمع الوفد خ��الل الزيارة اإىل �س��رح تعريفي ع��ن البنية التحتية 
للم�س��اريع االإن�س��ائية واالأعم��ال الهند�س��ية يف بوابة الدرعي��ة، واأبرز 
املخطط��ات والدرا�س��ات والت�سامي��م التي حتاك��ي االإرث احل�ساري 
بالنمط النجدي مل�س��روع  تطوير  بوابة الدرعية واملناطق التابعة لها 

يف املواقع التعليمية والثقافية والتجارية وال�سكنية.
و �س��ملت الزيارة جولة ميدانية يف حي طريف الذي �سنفته اليون�س��كو 
موقًع��ا لل��راث العامل��ي به��دف التع��رف عل��ى اأه��م املع��امل واملب��اين 
التاريخية واالأحداث البطولية ملوؤ�س�سي الدولة ال�سعودية  وال�سخ�سيات 

البارزة خالل تلك الفرة  واالأعمال الهند�سية العمرانية االإبداعية.

من جانبه اأو�سح املهند���س العبداللطيف اأن هذه الزيارة تاأتي �سمن 
�سل�سة الربامج واملبادرات املهنية التي تعمل عليها الهيئة يف خمتلف 
مناط��ق اململك��ة، به��دف اإط��الع املهند�س��ن واملهند�س��ات وط��الب 
وطالب��ات الربام��ج الهند�س��ية على اأهم  االأ�س���س العلمية الالزمة يف 

جماالتهم الهند�سية والفنية.
واأكد على اأن هذه الزيارة تاأتي تاأكيًدا على اأهمية الدرعية حملًيا 
واإقليمًي��ا وعاملًيا ولتاري��خ الدولة ال�س��عودية، اإ�سافًة اإىل االطالع 
الدرعي��ة  ت�سمه��ا  الت��ي  العمالق��ة  الهند�س��ية  امل�س��اريع  عل��ى 

وبراجمها التطويرية املت�سلة باالإرث احل�ساري والثقايف لها.
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مشاركة للهيئة في المؤتمر الدولي لالستدامة 
"التطوير واالبتكار" 

شاركت الهيئة السعودية للمهندسين بجناج في المؤتمر الدولي لالستدامة التطوير  واالبتكار 
برعاية نائب أمير منطقة الرياض  صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، 
ونظمته جامعة األمير سلطان خالل الفترة من 19 – 22 فبراير، بمشاركة  محلية ودولية واسعة 

من الخبراء والمختصين والجهات والمنظمات في مجاالت االستدامة.

ال�س��عودية للمهند�س��ن املهند���س  الع��ام للهيئ��ة  واأو�س��ح االأم��ن 
عبدالنا�س��ر العبداللطي��ف اأن الهيئ��ة تركز على امل�س��اركة يف مثل 
ه��ذه املعار���س واملوؤمت��رات املهني��ة حملًي��ا ودولًي��ا به��دف اإب��راز 

اأدوارها املهنية يف القطاع الهند�سي.
واأ�س��اف اأن الهيئ��ة م��ن خالل ه��ذا املعر�س الذي ت�س��تعر�س فيه 
اأهدافها واإ�س��راتيجيات يف النهو�س باملجال الهند�س��ي والعاملن 
في��ه، واآلية الت�س��جيل والت�سني��ف املهني يف الهيئ��ة للح�سول على 
االعتماد املهني للمهند�س��ن واملهند�س��ات والفنين واالأخ�سائين 
واملهتم��ن باملج��ال الهند�س��ي، اإ�ساف��ًة اإىل اإب��راز اأه��م اخلدمات 
الهند�س��ية املقدمة للم�س��تفيدين من االأفراد وال�س��ركات واملكاتب 
الهند�س��ية والربام��ج التدريبية التخ�س�سي��ة املدعومة من الهيئة 

الأع�سائه��ا، وكذل��ك املب��ادرات الهند�س��ية الت��ي م��ن �س��اأنها دعم 
ومتكن الكوادر الوطنية يف القطاع.

واأ�س��ار املهند���س العبداللطيف اأن الهيئة تتطلع عرب  م�ساركتها يف 
املعر���س ال��ذي يعد �سم��ن خططه��ا االت�سالية يف حتقي��ق هدفها 
للو�س��ول اإىل جمهوره��ا امل�س��تهدف من طالب وطالب��ات الربامج 
الهند�س��ية امل�س��اركن يف املوؤمتر  والزوار من اأج��ل التعريف باآلية 
الت�س��جيل يف ع�سوي��ة الطال��ب، وممي��زات االن�سمام ل��دى الهيئة 
والربام��ج املهني��ة املقدم��ة، اإ�سافة اإىل زيادة ن�س��بة الوعي بنظام 
مزاول��ة امله��ن الهند�س��ية ل��دى الط��الب والطالب��ات  م��ن خ��الل 
امل�س��اركة يف هذا املعر���س الذي يت�سمن التعري��ف باأبرز جماالت 

التقنية والهند�سة املرتبطة بالتطوير واالبتكار  واال�ستدامة.
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برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين" 
في نسخته األولى 

اختتمــت الهيئــة الســعودية للمهندســين برنامج إعداد وتأهيــل المحكمين في نســخته األولى 
بمشاركة 45 متدربا من مختلف التخصصات الهندسية والقانونية والمحامين، والذي نفذ حضوريا 

في األمانة العامة للهيئة بالرياض على مدى 4 أشهر بواقع 4 مستويات تدريبية.

املهند���س  للمهند�س��ن  ال�س��عودية  للهيئ��ة  الع��ام  االأم��ن  واأو�س��ح 
عبدالنا�س��ر العبداللطي��ف، اأن الربنام��ج يعك���س اهتم��ام الهيئ��ة 
بجان��ب الربام��ج التدريبي��ة به��دف تطوي��ر الك��وادر الب�س��رية يف 
خمتل��ف تخ�س�س��ات الهند�س��ة والتحكي��م، والت��ي من �س��اأنها دعم 

م�ستهدفات قطاعي الهند�سة والتحكيم.
م��م بناًء على  واأب��ان املهند���س العبداللطي��ف اأن برنام��ج املحكمن �سُ
جمموع��ة م��ن الركائ��ز االأ�سا�س��ية الت��ي تعمل عليه��ا الهيئ��ة، اأبرزها 
درا�س��ة وحتلي��ل واقع جم��ال التحكيم و تعزيز املهن��ة و اإعداد الكوادر 
الوطني��ة يف جم��ال التحكي��م، اإ�ساف��ًة اإىل اأح��د النق��اط املهم��ة يف 
الربنام��ج، والتي متثلت يف اختيار املدربن اأ�سحاب اخلربة والكفاءة 
العالية يف هذا املجال، موؤكًدا يف الوقت نف�سه على االأثر املهني املتوقع 

م��ن حمت��وى الربنامج الذي �سي�س��هم يف رف��ع جاهزية امل�س��اركن يف 
التعامل مع النزاعات والق�سايا ملمار�سة املهنة القانونية باحرافية.

واأ�ساف باأن املتدربن واملتدربات ح�سلوا على تاأهيل متكامل ومميز 
خ��الل ف��رة الربنام��ج يف كاف��ة جم��االت التحكي��م، حي��ث تن��اول 
الربنام��ج خط��ط منهجية ع��ن طريق جوان��ب نظري��ة وعملية تدعم 
م�س��توى اأداء املتدربن واملتدربات اأثناء الربنامج ب�س��كل اإيجابي من 
خالل حمتوى املحا�سرات و ور�س العمل و التطبيقات العملية جلميع 
امل�س��تويات، اإ�ساف��ة اإىل اإج��راء االختب��ار النهائ��ي، وذل��ك م��ن اأجل 
حتقي��ق م�سلحة امللتحقن بالربنامج بغر���س الو�سول اإىل االأهداف 
املر�سومة للربنامج نحو تنمية قدراتهم ورفع م�ستوى املعرفة الالزمة 

لديهم واإك�سابهم الطرق العلمية املنا�سبة يف جمال التحكيم.
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مذكرة تفاهم مع شركة المياه الوطنية
لتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل 

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين، و شركة المياه الوطنية يوم الثالثاء 1 فبراير 2022، مذكرة 
تفاهــم للتعــاون ونقــل المعرفة في البرامج البحثية، إلى جانب تبــادل الخبرات والمعلومات الفنية 

ذات االهتمام المشترك.

ومت توقي��ع مذك��رة التفاه��م يف املق��ر الرئي�س��ي ل�س��ركة املي��اه 
الوطني��ة، ب��ن كٍل م��ن املهند���س عب��د النا�س��ر بن �س��يف العبد 
اللطي��ف االأمن الع��ام املكّلف للهيئة، واملهند���س منر بن حممد 

ال�سبل الرئي�س التنفيذي املكّلف ل�سركة املياه الوطنية.
واأو�سح املهند���س  العبد اللطيف ، اأن مذكرة التفاهم �ست�س��هم 
يف نق��ل املعرف��ة، ومواكب��ة التقني��ات احلديث��ة وتوطينه��ا، وفتح 
اآف��اق بحثي��ة يف جم��االت متقدمة، لال�س��تفادة منه��ا يف تطوير 
القطاعات اخلدمية، م�س��رًيا اإىل اأنها اي�سا �س��تتيح اآفاًقا بحثية 

وا�سعًة خا�سة يف قطاعي املياه واخلدمات البيئية.
واأّك��د عل��ى اأهمي��ة التع��اون يف تق��دمي امل�س��ورة والدعم مبا 
يخ��دم جماالت واأه��داف الطرفن ح�س��ب االأنظمة، وذلك 
االأعم��ال  ب�س��اأن  تن�س��يقية  اجتماع��ات  عق��د  خ��الل  م��ن 
امل�س��ركة، اإ�سافًة اإىل اأن املذكرة �ست�س��هم يف رفع م�س��توى 

اجلاهزي��ة عرب حمت��وى الربامج التدريبي��ة يف جمال املياه 
لدى الكوادر الوطنية الهند�سية، والتعاون والعمل على دعم 
لتحقي��ق   2030 لروؤي��ة  املمكن��ة  واملب��ادرات  الربام��ج 
م�س��تهدفاتها مبا يتعلق بالتوطن ولتمكن الكوادر الوطنية 

وتعزيز م�ساركتهم يف تنمية الوطن.  
م��ن جانب��ه اأ�س��ار املهند���س منر ب��ن حمم��د ال�س��بل، اأن مذكرة 
التفاهم تاأتي يف اإطار جهود الطرفن لدعم التعاون امل�س��رك، 
مبيًن��ا اأن املذك��رة ت�سمن��ت العدي��د م��ن جم��االت التع��اون م��ن 
اأبرزه��ا االإح�سائي��ة والبحثي��ة، والن�س��ر والتوعي��ة والدرا�س��ات 
امليداني��ة والزي��ارات الر�س��مية، وتب��ادل اخل��ربات واملعلوم��ات 
املختلفة لدى الطرفن، اإ�سافة اإىل جماالت التدريب وال�تاأهيل، 
موؤكدا يف الوقت نف�س��ه اأن اجلهتن �س��تتعاونان  من اأجل تن�سيق 

اخلدمات التدريبية واال�ست�سارية، واأي اأن�سطة اأخرى.
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وفد من الهيئة يزور وكالة الرئاسة العامة 
لشؤون المسجد النبوي 

قام وفد من الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة باللجنة التنسيقية للهيئة في المدينة المنورة 
بزيــارة إلى وكالة الرئاســة العامة لشــؤون المســجد النبــوي، وذلك  ضمن سلســة الزيارات التي 

تنظمها الهيئة للمنشآت الوطنية في المجال الهندسي.

واأو�سح املتحدث الر�س��مي با�س��م الهيئة املهند�س �سالح العمر، 
املهند�س��ن  م��ن  ع��دد  فيه��ا  �س��ارك  الت��ي  الزي��ارة  ه��ذه  اأن 
�سم��ن  تاأت��ي  والطالب��ات،  والط��الب  والفني��ن  واملهند�س��ات 
الزي��ارات امليداني��ة للهيئ��ة وتعري��ف الك��وادر الهند�س��ية م��ن 
املهند�سن واملهند�سات والفنين وطالب وطالبات التخ�س�سات 

الهند�سية يف خمتلف مناطق اململكة للمن�ساآت الوطنية.
واأ�س��ار اإىل اأن الزي��ارة تاأتي اأي�سا لرفع م��ن جاهزيتهم وتزويد 
م�س��توى املعرفة لديهم بعم��ل القطاعات الهند�س��ية يف اململكة،  
اإ�ساف��ة اإىل اإب��راز االإبداعات الهند�س��ة وال�س��خ�سيات الوطنية 

الهند�سية البارزة على امل�ستوى املحلي والعاملي .
واطل��ع ال��زّوار م��ن املهند�س��ن واملهند�س��ات املتخ�س�س��ن يف 

برام��ج الكهرب��اء وامليكاني��كا م��ن القطاع��ن الع��ام اخلا�س يف 
املدين��ة املنورة خ��الل زيارتهم على منظومة االأن�س��طة واحللول 
الهند�س��ية الت��ي متلكها وكالة الرئا�س��ة العامة ل�س��وؤون امل�س��جد 
النب��وي املتعلق��ة يف جم��ال االأنظم��ة الكهربائي��ة وامليكانيكي��ة 
اإ�ساف��ة اإىل االأعم��ال االإبداعي��ة لعم��ارة امل�س��جد  وال�سوتي��ة، 
النب��وي من اأجل التع��رف على التطور العمراين واخلدمي الذي 

تو�سل اإليه امل�سجد النبوي.
واأّك��د املهند���س العم��ر اأن زي��ارة وكالة الرئا�س��ة العامة ل�س��وؤون 
امل�سجد النبوي تهدف اإىل التعرف على ما و�سلت له الوكالة من 
تطور مميز يف اخلدمات والت�سهيالت الكبرية واجلهود اجلليلة 

الهند�سية لزائري امل�سجد النبوي ال�سريف.
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تفعيل خدمة االعتماد الفوري اإللكتروني
للمهندسين والفنيين األجانب

أضافــت الهيئة الســعودية للمهندســين خدمة الربــط اإللكتروني للفنيين والمهندســين األجانب 
العاملين في قطاع الشــركات والمكاتب الهندســية، بهدف رفع مستوى جودة خدمات إجراءات 
التســجيل والتصنيــف المهنــي لديهــا نحو اإلســهام فــي دعم الحلــول التقنية لخدمــات الهيئة 

المقدمة للمستفيدين من الجهات واألفراد.

املهند���س  للمهند�س��ن  ال�س��عودية  الهيئ��ة  ع��ام  اأم��ن  واأو�س��ح 
امت��داًدا  تاأت��ي  اأن ه��ذه اخلط��وة  العبداللطي��ف،  عبدالنا�س��ر 
خلدم��ة االعتم��اد الف��وري الت��ي د�س��نتها الهيئ��ة يف وقت �س��ابق 
بهدف ت�س��هيل ت�سجيل املهند�سن واملهند�سات والفنين وطالب 
وطالبات الربامج الهند�س��ية مهنًي��ا يف الهيئة، كما تاأتي اإ�سافة 
واملكات��ب  ال�س��ركات  قط��اع  م��ع  االإلك��روين  الرب��ط  خلدم��ة 
الهند�س��ية لت�سجيل املهند�س��ن والفنين االأجانب من اأجل دعم 

م�ستهدفات م�سروع االعتماد املهني لدى الهيئة .
واأ�س��اف اأن خدم��ة الرب��ط �س��تتيح ع��دة ممي��زات م��ن اأبرزها 
�س��رعة الك�س��ف عن ال�س��هادات املزورة، وتنظيم اآلية الت�س��جيل 
به��دف  الهيئ��ة  بيان��ات  دع��م  املهن��ي،  والتحق��ق  والتدقي��ق 

ا�س��تخدامها يف معرف��ة ن�س��بة املهند�س��ن والفني��ن االأجان��ب 
الهند�س��ية،  و�سم��ن  ال�س��ركات واملكات��ب  العامل��ن يف قط��اع 
اإ�س��راتيجية املب��ادرات التي تعم��ل عليها الهيئ��ة لدعم برنامج 
توط��ن املهن الهند�س��ية والفني��ة الذي اأطلق اأخ��ريًا بهدف رفع 
ح�سة م�س��اركة املهند�سن والفنين ال�سعودين وال�سعوديات يف 

القطاع الهند�سي.
واأك��د  اأن خدم��ة الرب��ط الف��وري مع قط��اع ال�س��ركات واملكاتب 
الهند�س��ية �ست�س��هم يف  تعزي��ز  موؤ�س��رات زي��ادة عملية توظيف 
الباحث��ن  والباحث��ات ع��ن عم��ل، اإ�ساف��ة اإىل ت�س��جيع ط��الب 
وطالب��ات الربام��ج الهند�س��ية والفني��ة للم�س��اركة يف التنمي��ة 

ال�ساملة يف القطاع.



Al-Mohandis21

القطاع الهندسي 
يشارك في تطوير األكواد العمرانية 

في مختلف مناطق المملكة

تشــارك الهيئة الســعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الشــؤون البلدية والقروية واإلسكان 
مــن خــالل عقد ورش عمل توعوية حول تطبيق الكود العمرانــي الذي يعكس الطبيعة الجغرافية 

لمناطق المملكة.

وت�س��تهدف الور���س جميع املكاتب وال�س��ركات الهند�س��ية املعتمدة 
ل��دى هيئ��ة املهند�س��ن، باالإ�ساف��ة اإىل املخت�سن من املهند�س��ن 
واملهند�س��ات واملهتم��ن مبجال البناء والت�س��ييد به��دف اأخذ اآراء 
ومتطلب��ات اأ�سح��اب املكات��ب وال�س��ركات الهند�س��ية يف خمتل��ف 
املناط��ق لرف��ع جاهزيته��م قب��ل اإج��راءات اعتماد وتطبي��ق الكود 

العمراين على املباين ال�سكنية. 
واأو�س��ح االأم��ن الع��ام للهيئ��ة عبدالنا�س��ر العبداللطي��ف اأن هذه 
الور�س��ة املزم��ع اإقامته��ا خالل امل��دة القادمة، تع��د �سمن مراحل 
اإط��الق الك��ود العم��راين، الت��ي ت�س��تهدف العامل��ن يف املكات��ب 
وال�س��ركات الهند�سية، حيث ت�سمل املرحلة االأوىل للكود العمراين 
تنظي��م العديد من ور���س العم��ل املهنية ح�سورًيا م��ن خالل البث 

املبا�سر على قناة الهيئة على اليوتيوب.

واأك��د اأن الهيئة تعمل با�س��تمرار مع وزارة ال�س��وؤون البلدية والقروية 
واالإ�س��كان لدع��م النه�سة العمرانية ال�س��املة مب��ا ي�سمن احل�سول 
ا ملعرفة اأبرز  على ت�ساميم �س��كنية تت��واءم مع البيئة املحّلي��ة، واأي�سً
التحدي��ات التي تواجه اأ�سحاب املكاتب وال�س��ركات الهند�س��ية حول 
االأح��كام واملعاي��ري واملتطلبات العامة واآلية تطبي��ق الكود العمراين، 
اإ�سافًة اإىل تبادل اأهم عوامل التطوير ومناق�ستها من خالل عناوين 
وحماور ور���س العمل التي �س��تعقد قريًبا لالإ�س��هام يف حتقيق اأف�سل 

امل�ستويات الهند�سية والفنية جتاه منظومة كود البناء ال�سعودي.
ا�س��تقبال مالحظ��ات  عل��ى  حالًي��ا  تعم��ل  الهيئ��ة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
ومقرحات اأ�سحاب تلك املكاتب وال�س��ركات الهند�س��ية التي ُتعد 
�سم��ن اأولوياته��ا جت��اه ه��ذا امل�س��روع الوطن��ي م��ن اأج��ل حتليله��ا 

ومعاجلتها عرب وكالة التخطيط العمراين يف الوزارة.
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الهيئة ترتبط بالمنصة الوطنية 
للمخالفات "إيفاء" 

 أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة تسجيل وتحصيل المخالفات المتعلقة بنظام مزاولة 
المهن الهندسية والئحته التنفيذية إلكترونيا عبر المنصة الوطنية للمخالفات )إيفاء(، وذلك بهدف 
تعزيــز الخدمــات الحكومية, ومعالجة وتحرير ومتابعــة مخالفات نظام المزاولــة إلكترونيا، وحفظ 
حقــوق جميــع األطــراف بما يصب فــي تنظيم منظومة عمــل المخالفات الهندســية في القطاع، 

وتسهيل اإلجراءات للمستفيدين.

واأو�س��ح االأم��ن الع��ام للهيئ��ة ال�س��عودية للمهند�س��ن املهند���س 
عبدالنا�سر العبداللطيف اأن الربط �سي�س��هم يف حت�س��ن جتربة 
امل�س��تفيدين من ال�س��ركات واملكاتب الهند�س��ية واالأف��راد، مبيًنا 
ن خمالفي النظام من اإمتام اال�س��تعالم عن املخالفات  اأنه��ا متكِّ
ال�سادرة، واإ�س��عار املخالف��ن اآلًيا، والتح�سي��ل ومتابعة التقرير 
املرتب��ط باملخالف��ة، م�س��رًيا اإىل اأن املخالف��ات املر�س��ودة يت��م 
لة بقرار من  اإحالتها اإىل جلنة النظر يف املخالفات املهنية امل�س��كَّ
معايل وزير التجارة الإيقاع العقوبات الالزمة وفق النظام، مبينا  
باأنه ميكن ملخالفي النظام االعرا�س على املخالفات والغرامات 

خالل 60 يوًما من �سدور قرار جلنة النظر يف املخالفات، موؤكًدا 
على اهتمام الهيئة بدعم مفهوم اخلدمات االإلكرونية من خالل 

تركيزها على خدمة امل�ستفيد اإلكرونًيا.
واأ�س��اف اأن اخلدم��ة تع��د خط��وة تطويرية يف خدماته��ا لتحقيق 
م�س��تهدفات التح��ول الرقم��ي، ومتك��ن اخلدمة امل�س��تفيدين من 
اأ�سح��اب االأعم��ال واملن�س��اآت الهند�س��ية واالأف��راد ال�س��تعرا�س 
خمالفاته��م املرتبطة بنظام املزاولة بطريقة �س��هلة ودقيقة على 
مدار ال�س��اعة، ع��ن طريق توظيف اأحدث التقني��ات للو�سول اإىل 

اأعلى م�ستويات املوثوقية.
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إطالق خدمة "العقود النموذجية" 
لألفراد والمؤسسات 

أطلقت الهيئة الســعودية للمهندســين بالتعاون مع وزارة الشــؤون البلدية والقروية واإلســكان 
خدمة توثيق العقود النموذجية، والتي تمكن المستفيدين من األفراد والمؤسسات من توثيق 
عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندســية إلكترونيا دون أي رســوم ) مجانية ( وذلك في سبيل 
التحسين المستمر لخدمات الهيئة بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من األداء لتعزيز بيئة 

القطاع الهندسي في المملكة ولتحقيق تطلعات كافة األطراف.

واأ�س��ار االأمن العام للهيئة املهند�س عبدالنا�سر العبداللطيف، اأن 
ه��ذه اخلطوة التي عمل��ت عليها الهيئة بالتع��اون مع اجلهات ذات 
ال�سلة �ست�س��هم ب�س��كل كبري يف رفع كفاءة التعامالت الهند�س��ية، 
كم��ا اأنه��ا �س��تتيح مزاي��ا مهني��ة  م��ن اأبرزه��ا تقلي���س النزاع��ات 
واخلالف��ات من خ��الل توثيق العقود و �سمان الت��زام االأطراف، و 
رف��ع املوثوقي��ة وال�س��فافية، و حف��ظ حق��وق املتعاقدي��ن، و ت�س��هيل 
توثيق العقود، وتوحيد �سكل العقود مبا ي�سمن تطورها وا�ستدامتها 

نحو تنمية اخلدمات يف القطاع الهند�سي.
وك�س��ف باأن ه��ذا االإجناز ياأت��ي  بناًء على نتائ��ج تو�سيات خمتلف 
ور���س العمل واال�س��تبيانات الّرقمية التي اأجرتها الهيئة خالل عام 

2021 والت��ي بحث��ت عن احللول يف معاجل��ة التحديات التي تواجه 
ال�سركات واملكاتب الهند�سية واجلهات، اإ�سافة اإىل االأفراد.

واأب��ان املهند���س العبداللطي��ف اأن ه��ذه اخلدم��ة تاأت��ي �سمن 
اأدوار وبرام��ج الهيئة يف دعم ون�س��ر ثقافة منظمومة املوثوقية 
املتبادل��ة ب��ن جميع امل�س��تفيدين يف املجال الهند�س��ي وتعزيز 
روح التناف�س��ية بن مقدمي اخلدمات الهند�سية مبا ي�سب يف 
دع��م املحتوى الوطني، التي تاأتي �سمن اإ�س��راتيجيات الهيئة 
يف تي�س��ري اإج��راء التعام��الت الهند�س��ية، اإ�ساف��ة اإىل تعزي��ز 
الثقة وحفظ حقوق وتنظيم عملية العمل الهند�س��ي بن جميع 

االأطراف من امل�ستفيدين ومقدمي اخلدمات الهند�سية.
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م.عبدالناصر بن سيف العبداللطيف
أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف

الحقبة الجديدة في 
مسيرة الهيئة

يمر هذا العام 2022م على الهيئة السعودية للمهندسين بعد حقبة من زمنية 
ليست بالقصيرة امتدت ألكثر من 41 عاما تميزت بالتطورات والتحوالت المهنية 
والهندسية واإلدارية في الهيئة، حيث حفلت تلك السنوات باإلنجازات المتالحقة 

والمستمرة لها، منذ نشأتها في عام 1402هـ.

وياأت��ي ه��ذا العام بتحول جديد يف م�س��رية الهيئ��ة بعد تعديل 
امل��ادة ال�ساد�س��ة م��ن نظامها ال�س��ادر باملر�س��وم امللكي رقم 
)م/36( وتاري��خ 26 /9/ 1423ه���، املعدلة باملر�س��وم امللكي 
رقم )م/60( وتاريخ 28 /12/ 1425ه�، التي تن�س على اأن 
يتك��ون جمل���س اإدارة الهيئ��ة من ع�س��رة اأع�س��اء ن�سفهم من 
االأع�س��اء االأ�سا�س��ين الذي��ن تنتخبه��م اجلمعي��ة العمومي��ة، 
والن�س��ف االأخر ممثلن من جهات حكومية من ذوي اخلربة 
واالخت�سا���س يف جم��ال عم��ل الهيئ��ة، ويخت��ار مع��ايل وزي��ر 
ال�س��وؤون البلدية والقروية واالإ�س��كان )رئي���س اجلهة امل�سرفة 
عل��ى الهيئة( رئي�س��ًا ملجل���س االإدارة ونائبًا له م��ن االأع�ساء، 

وي�سدر بتعيينهما اأمر من رئي�س جمل�س الوزراء.
وق��د متت بالفع��ل اخلطوات االأ�سا�س��ية لبدء مرحل��ة التحول 
اجلدي��دة بع��د االنته��اء م��ن تنظي��م انتخابات جمل���س اإدارة 
الهيئ��ة واالإع��الن عن نتائ��ج االنتخاب��ات يف دورته��ا الثامنة، 

الت��ي �س��ارك فيه��ا 10930 ناخًب��ا م��ن االأع�س��اء االأ�سا�س��ين 
الذي��ن اأدلو باأ�سواتهم الختيار101 مر�س��ًحا لع�سوية جمل���س 

االإدارة. 
وهذا التوجه االإ�سراتيجي والروؤية الطموحة للدولة يف تعديل 
امل��ادة ال�ساد�س��ة من نظ��ام الهيئة، يه��دف اإىل حتقيق مكانة 
ح�ساري��ة مرموق��ة حملًي��ا ودولًيا فيم��ا يخ�س الهيئ��ة ومهنة 
الهند�سة � بف�سل اهلل � ثم بف�سل ال�سيا�سات التنموية احلكيمة 
التي تنتهجها حكومة خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
ب��ن عب��د العزيز اآل �س��عود، وويل عهده �ساحب ال�س��مو امللكي 
االأم��ري حممد بن �س��لمان - حفظهم��ا اهلل - التي اأخذت على 
م��ن  املزي��د  حتقي��ق  نح��و  قدًم��ا  امل�س��ي  م�س��وؤولية  عاتقه��ا 
النجاح��ات لتتب��واأ اململكة املكانة الالئقة به��ا اإقليمًيا وعاملًيا، 
خا�س��ة اأنن��ا نعي���س يف حقب��ة ا�س��تثنائية يف ظل تط��ور العامل 

ب�سكل هائل خالل االأعوام املا�سية.
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لتدخ��ل الهيئ��ة حقب��ة جدي��دة م��ن التحديات يف ظ��ل التطور 
ال��ذي ي�س��هده العامل متتد ل�س��نوات طويلة مقبل��ة حتتاج فيها 
اإىل عم��ل مهن��ي وهند�س��ي واإداري متمّك��ن ياأخ��ذ على عاتقه 
ه��ذه التحديات الطموح��ة، ويقدم االأفكار وال��روؤى التي تعرب 
عن واقع وم�س��تقبل املهنة واملهند�سن وقطاع البناء والت�سييد 
يف اململكة العربية ال�س��عودية مبا ي�س��اهم يف عالج م�سكالته، 
و�س��ن القوانن، وتطبيق االأنظمة واال�س��راطات مبا يتما�س��ى 
م��ع احلقب��ة اجلديدة التي من �س��اأنها اأن تق��ود الهيئة واملهنة 

واملهند�سن نحو م�ستقبل واعد.
وتاأتي هذا التغيريات كمطلب اأ�سا�سي ملواكبة التطور احلا�سل 
الع��امل،  املهني��ة يف  والنقاب��ات  الهيئ��ات واجلمعي��ات  بعم��ل 
لالرتق��اء مب�س��توى العم��ل الهند�س��ي يف اململك��ة م��ن خ��الل 

�سيا�س��ات واإ�سراتيجيات ت�س��تدعي مواكبة امل�ستقبل لتحقيق 
االآم��ال والطموحات التي تلبي م�س��تقبل وتطلعات املهند�س��ن 
والتي �ستكون � باإذن اهلل � هي اجلزء االأهم يف تطور املهنة يف 

اململكة العربية ال�سعودية.
وقد قامت وزارة ال�س��وؤون البلدية والقروية واالإ�س��كان بجهود 
حثيث��ة من اأجل ذلك، وا�ست�س��رقت امل�س��تقبل من خالل دعم 
الهيئة ال�س��عودية للمهند�س��ن خالل الف��رة املا�سية، وقامت 
بجهود �ساهمت يف حتقيق كثريا من االأهداف املرجوة، حيث 
�س��هد الع��ام املا�س��ي 2021م، حتقيق العديد م��ن االإجنازات 
الت��ي عملت على رقي املهنة، وتطوير املهند���س، وتطوير عمل 
املكات��ب وال�س��ركات الهند�س��ية، اإ�ساف��ة اإىل التط��ور الهائ��ل 

للبنية التحتية للهيئة واخلدمات التي تقدمها.
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فن العمارة النجدية.. تناغم فريد 
بين اإلنسان وبيئته

يستند مفهوم هندسة البناء تاريخيا إلى أبعاد جوهرية تتعلق بشغل الفراغ أو ملء 
الحيــز المكانــي، حيث ترتكز في آلياتها على االنســجام بين تقنيــات البناء والنواحي 
الجماليــة، انطالقــا مــن أهميــة ضمان توافــق البنــاء وتصميمه مع حاجات اإلنســان 
واســتعماالته، وكذلك ضمان اســتدامة البناء. هذا من حيث المضمون، أما من حيث 
الشــكل فالبناء معبر أصيل عن طبيعة البيئة المحيطة به، وهو ترجمة عملية التصال 

اإلنسان ببيئته وتفاعله الدائم معها وتأثره بالمتغيرات التي تطرأ عليها.

أ. باسم عبدالهادي
هيئة تطوير بوابة الدرعية

وم��ع تع��ّدد البيئ��ات عرب التاري��خ وتن��ّوع الثقافات التي تن�س��اأ فيها 
اأخ��ذت ت�ساميم البناء وتفا�سيله اخلارجية اأ�س��كااًل عدة ما زالت 
��ل حتى يومن��ا هذا؛ لكونه��ا موروًثا ي�س��ّكل جمااًل  حم��لَّ بح��ٍث وتاأمُّ
خ�سًبا لدرا�س��ة طبيعة االإن�س��ان الذي عا���س فيها، وحتليل اأمناط 
معي�س��ته والظروف التي اأحاط��ت به، وهو االأمر الذي يجعل البيئة 

العمرانية مبنزلة اللغة املتج�ّسدة املتجّددة. 
وبن��اًء عل��ى م��ا �س��بق ننطل��ق يف حديثن��ا ع��ن العم��ارة النجدي��ة 
��ا، حي��ث تتمي��ز باال�س��تدامة يف جوهره��ا، وج��اء تطّوره��ا  تاريخًيّ

��ف م��ع جغرافي��ة البيئ��ة النجدي��ة ومناخها، وتعك���س الطابع  لتتكيَّ
الفري��د للثقاف��ة العربي��ة، ومن اأهم �س��مات هذا النم��ط املعماري 
ا�س��تخدام م�س��ادر وم��واد حملي��ة يف تقني��ات البن��اء الت��ي تلب��ي 
حاج��ات ال�س��كان، ف�س��اًل عن كون��ه يرم��ز اإىل التقالي��د والتاريخ 

والثقافة والبيئة واملناخ.
وق��د و�س��ع االإن�س��ان يف اإقلي��م جن��د قدمًي��ا عن��د ت�س��ييد مباني��ه 
التقليدي��ة معايري عّدة بحي��ث تتكّيف مع العوامل املرتبطة بطبيعة 
املن��اخ النجدي ال��ذي يّت�سف باأنه �سحراوي ق��اّري جاّف، ومنها: 
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اأنظم��ة التهوية ونظام الكوى ال�سغرية قبالة اجلزء اخلارجي من 
املبنى؛ ملقاومة املناخ احلار ب�سكٍل عاّم، وكذلك اجلدران ال�سميكة 
الت��ي تع��ّد مبنزلة عازل ح��راري، والفن��اءات الداخلي��ة التي توفر 
الظ��ل وتع��ّزز خف���س احلرارة داخ��ل املبن��ى، اإىل جانب ال�س��وارع 
ال�سّيقة التي ت�س��هم بفاعلية يف توفري الظل الالزم للماّرة وامل�ساة 

ومنحهم الراحة احلرارية الالزمة.
كما َيرُبز اأثر ا�س��تخدام املواد البيئية يف البناء النجدي التقليدي، 

حي��ث يدخ��ل الط��ن م��ادًة اأ�سا�س��ية يف خمتل��ف اأ�س��كال العم��ارة 
املتنوع��ة اال�س��تعماالت، كامل�س��اجد وامل�س��اكن واالأ�س��وار املرتفعة، 
اإ�ساف��ًة اإىل ا�س��تعمال االأحج��ار يف اأ�سا�س��ات االأبني��ة املتعّر�س��ة 
لر�س��ح املي��اه اأ�س��فلها، وا�س��ُتخدم اجل���سّ كذل��ك الإ�سف��اء طابع 
جم��ايل والإ�س��هامه م��ع الط��ن يف حف��ظ درج��ات احل��رارة نهاًرا. 
ومتيَّز البناء النجدي كذلك با�س��تخدام اأخ�س��اب االأثل يف اأ�س��قف 
الوح��دات املعماري��ة ذات العر�س املحدود، اإىل جانب ا�س��تعمالها 
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يف �سناع��ة االأبواب والنوافذ، وا�س��تخدام ج��ذوع النخل كذلك يف 
اأ�س��قف الوح��دات املعمارية الوا�س��عة، مع ر�ّس اجلري��د فوق االأثل 

عند الت�سقيف.
يعتمد البناء التقليدي على الدقة يف مزج مكّونات اخلليط الطيني 
من الطن والق�س وكمية الرطوبة، مع االأخذ يف احل�سبان اأن تكون 
�س��ماكُة اجلدران كبريًة، وهو ما ي�سهم يف تعزيز العزل احلراري، 

فتكون املنازل باردة يف ال�سيف ودافئة يف ال�ستاء. 
كم��ا تتمّي��ز االأبني��ة باحلو���س الداخل��ي )بطن احلوي( ال��ذي يعّد 

مهبًطا لهواء ال�س��طح البارد، وهو ما ي�س��هم يف دخول الهواء عرب 
االأبواب الكثرية والنوافذ املطلة على احلو�س، ويزداد االأمر لطافًة 

اإذا كان الهواء ميّر بب�ساتن النخيل املرويَّة.
ويع��ّد الط��ن ال�س��طحي امل�س��تخرج من االأرا�س��ي الزراعي��ة اأجوَد 
اأن��واع الط��ن؛ لكون درج��ة الت�س��قق فيه قليل��ًة نتيجة اال�س��تخدام 
املتك��ّرر يف الزراع��ة وال��رّي الدائ��م باملي��اه، وه��و ما ي�س��اعد على 

التخل�س من االأمالح وتقوية متا�سك اأجزائه. 
اأما الطن الباطني في�س��تخرج من املْطَينة بح�س��ب اإمكانية الُعثور 
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عل��ى الط��ن املنا�س��ب اخلايل م��ن ال�س��وائب، ومن ح��االت الطن 
وا�س��تخداماته هناك: اجلم���س اأو اجلم�س��ة، وهو ي�ساعد على �سّد 
بع���س الفتح��ات ال�سغ��رية اأو ت�س��وية ا�س��تقامة بع���س العنا�س��ر 
��ا اخللطة وه��ي كمية من الط��ن امل�ساف  املعماري��ة، وهن��اك اأي�سً
اإليه��ا كمية من الرمل والتنب واملاء بن�س��ب حم��ّددة، والدثوث وهو 
طن ياب�س نقّي ُين�سر على اأ�سطح االأبنية بعد ت�سّققها �سيًفا، وعند 
هط��ول االأمط��ار يبت��ّل الط��ن فُيغل��ق الت�س��ققات. اأّم��ا االأحج��ار 
امل�س��تخدمة فتتنّوع بح�س��ب �سماكتها واأ�س��كالها، حيث يعّد احلجر 

الرمل��ي واجل��ريي اأو م��ا ُيع��رف ب��� "االأحج��ار اللّين��ة" م��ن اأك��رث 
االأحج��ار ا�س��تخداًما يف البن��اء النج��دي التقلي��دي، وتتواف��ر يف 

اجلبال واله�ساب. 
وكان��ت مراح��ل البن��اء النج��دي التقلي��دي تعتم��د يف البداية على 
مراع��اة عامل اختي��ار املواقع ال�ساحل��ة للعم��ران، وتهيئة املوقع، 
وحف��ر اأ�سا�س��اته ب��اأدوات واآلي��ات حم��ّددة، والتعّرف عل��ى مقدار 
امل�س��احة املراد عمارُتها ومواءمُتها مع عدد اأفراد االأ�س��رة وحجم 

املنافع التي �سيوفرها املبنى لهم وفًقا ملتطلباتهم اليومية. 
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وبعد ر�ّس االأ�سا�سات �سواٌء باالأحجار اأو الطن ياأتي بناء اجلدران، 
وه��ي مرحلة طويلة و�س��اّقة، اإذ حتتاج اإىل كمي��ة كبرية من الطن 
اإذا كان البن��اء ب�"املدامي��ك" اأو "الع��روق"، اإ�سافًة اإىل كمية من 
ج يف البناء من  "الل��نِب" وهو العن�سر االأ�سا�س��ي يف البناء. وُيت��درَّ
االأ�سا�س��ات اإىل اجل��دران واالأ�س��قف وال�س��واري وال�س��واتر وو�س��ع 
االأب��واب والنواف��ذ، و�سواًل اإىل تزويد املرافق اخلدمية يف امل�س��كن 
مب��ا حتت��اج اإليه من جتهي��زات، كمجل���س الرج��ال، واملطبخ  ومن 
ذل��ك بناء اجل�س��ة اخلا�سة بكنز التمور، وو�سع الرحى اأو تثبيتها 
يف املكان املنا�سب، اإ�سافًة اإىل ما حتتاج اإليه "امل�سقاة" اأو البئر 

من عنا�سر مكّملة، كاحلو�س وُي�سمى قدمًيا "القرو".
وكان العامل��ون يف البن��اء النج��دي قدمًي��ا ي�س��تخدمون "ُع��ّدة 

البناء"، ومنها ما هو �سروري كامل�س��حاة واملحفر والفاأ���س وامللنب 
والعتل��ة، ومنه��ا ما هو غري �سروري كالفاروع��ة واملجردة واملحمل 
واملفرزة، وهذه االأدوات مل تكن ُت�س��تعمل يف البناء فقط، بل كانت 

ت�ستعمل يف عدٍد من االأعمال ال�سائعة بن النا�س يف ذلك الوقت.
وتتمّي��ز لغ��ة العم��ارة املحلي��ة التقليدي��ة بكث��رٍي م��ن امل�سطلح��ات 
الدال��ة عل��ى مكون��ات العم��ارة وما يرتب��ط بها من مواد واأ�س��اليب 
بناء، وكذلك ا�س��تخدامات العنا�سر والوحدات واملرافق املعمارية 
ووظائفه��ا، حي��ث ميك��ن ا�س��تخدام تل��ك امل�سطلح��ات يف مو�سع 
واح��د، كاإط��الق لف��ظ "ُحج��رة" عل��ى الغرف��ة يف املن��زل، وعل��ى 
العك�س من ذلك قد تطلق عدة األفاظ على عن�سر معماري واحد، 
كالفتح��ة املوج��ودة يف �س��قف القه��وة املخ�س�س��ة الإدخ��ال الهواء 
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واالإ�س��اءة واإخ��راج الدخان والروائح، حيث ت�س��مى "الك�س��افة"، 
و"ال�سماوة"، و"ال�سَوامة"، و"الفتا�س"، و"املدخنة"، و"املنور".  
ومن بن م�سطلحات البناء النجدي التقليدي جند "بطن البيت" 
وفيه اإ�س��ارة اإىل احلو���س، والبيت "اأبو �س��ارية" وي�س��ري اإىل غرفة 
ذات عم��ود واح��د يدعم ال�س��قف، و"احلجا" وه��و حاجز جداري 
ن من قطع  حول ال�س��قف، و"اخلرز" وهي اأ�س��طوانية ال�سكل وتتكوَّ
حجرية على هيئة الطبل وعادًة ال يتعدى ارتفاعها 30 �س��نتيمًرا، 
وت�س��تخدم لبن��اء االأعم��دة، و"الدهلي��ز" وه��و ممّر يرب��ط الباب 
اخلارج��ي بالفناء، و"البيت ذو احلو���س" ويق�سد ب��ه البيت قليل 
��ا "الديوانية" وهي  الغ��رف وُمعظم م�س��احته حو���س، وجن��د اأي�سً
غرف��ة اجللو���س العام��ة الت��ي ُي�س��تقبل فيه��ا ال�سي��وف يف املنزل، 

وتك��ون دائًم��ا مزخرف��ة ب�س��كل رائ��ع باأعم��ال النح��ت يف اجل�س، 
وكذلك "الراّدة" وت�سري اإىل حائط داخلي يواجه الباب اخلارجي، 

مينع النا�س من روؤية داخل البيت والفناء. 
ويقودن��ا م��ا اأوردناه م��ن تفا�سيل ح��ول البناء النج��دي التقليدي اإىل 
ت�س��ّور ذلك املزي��ج الرائع من التنّوع املاّدي والثقايف االإن�س��اين الذي 
اأف�س��ى اإىل م��ا تزخر به الدرعية اليوم من مكانة، فهي نقطة انطالق 
تاأ�سي���س الدولة ال�س��عودية قبل نحو 300 ع��ام، وحا�سنًة ملوقع طريف 
ل �سمن قائمة اليوني�سكو للراث العاملي، حيث ت�سهم  التاريخي امل�سجَّ
اإ�س��راتيجية هيئ��ة تطوير بواب��ة الدرعية لال�س��تدامة يف حتقيق روؤية 
اململك��ة 2030، بو�سفه��ا جزًءا متاأ�ساًل من الروؤي��ة املتمثلة يف حتقيق 

نه�سة تنموية حتتفي بثقافة اململكة العربية ال�سعودية وتراثها.
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أ . عبدالله بن محمد التركي

"االتصال المؤسسي" وتحقيق 
االستثمار في الفكر وتقليل 

الكلفة االقتصادية

ندرك أهمية وحرص المنظمات على بناء عالقة جيدة مع المستفيدين وتحسين 
صورتهــا تجاههــم عبر عملية اتصالية، ولكن هناك أمــر هام في تعزيز وتنفيذ 
هــذا الجانــب، حيــث البــد من عمــل خطــط اتصاليــة اســتراتيجية لتنفيــذ البرامج 

والمشاريع المرتبطة بمستهدفات المنظمة التي ترغب في تحقيقها.

وم�سطل��ح االت�س��ال اال�س��راتيجي ال��ذي يعم��ل عل��ى م�س��اعدة 
املنظم��ة يف حتقي��ق م�س��تهدفاتها ع��رب تفعي��ل مه��ام متنوعة، من 
اأبرزه��ا، مه��ام العالقات العام��ة واالت�سال اخلارج��ي والداخلي 
اال�س��راتيجي  االت�س��ال  اأداة  با�س��تخدام  االت�سالي��ة  واالأزم��ات 
وتطبيقها من خالل ت�سميم خطة ات�سالية ُتركز على م�ستهدفات 
الر�سالة، وذلك عن طريق تفعيل اأهم العنا�سر قبل تنفيذ اخلطة 
االت�سالية، والتي تت�سمن: اأهداف املنظمة، االأهداف االت�سالية، 
واملنتج��ات  "االأن�س��طة  التكتي��ك  الر�س��الة،  اجلمه��ور،  حتدي��د 

االت�سالية"، والفرة الزمنية للخطة االت�سالية.
ويالحظ اليوم يف الكثري من املنظمات مبختلف اأن�س��طتها تعمل 
عل��ى تطبي��ق م�سطلح االت�سال اال�س��راتيجي، ال��ذي يعد اأحد 
اأب��رز الركائز ملنظومة العالقات العامة واالت�سال لتعزيز تاأثري 
م�س��تهدفات ر�س��التها، اإ�ساف��ًة اإىل و�سولها واالإ�س��هام يف زيادة 
ن�س��بة التعر���س ملحتوى الر�س��الة. كما اأن التخطي��ط االت�سايل 

الي��وم يوفر حزم��ة من املميزات على جان��ب املنظمة اأو الكوادر 
االت�سالي��ة الت��ي تعم��ل يف اإدارة االت�س��ال املوؤ�س�س��ي، والتي من 
اأبرزه��ا اأنها تق��دم املنظمة اأك��رث و�سوًحا جتاه اإ�س��راتيجياتها 
وجماله��ا م��ن خ��الل اأف�سل ط��رق التوا�س��ل، اإ�ساف��ة اإىل اإبراز 
املحت��وى بجمي��ع اأ�س��كاله ب�س��كٍل فّع��ال، وتدعم منظوم��ة مهارة 
مبختل��ف  االت�سالي��ة  االإدارة  يف  العامل��ن  ل��دى  التفك��ري 
تخ�س�ساتهم، �سواء يف العالقات العامة اأو الت�سويق اأو االت�سال 
ا ي�س��اعد على متنية مهارة  اأو االإعالم اأو �سناعة املحتوى، واأي�سً
البح��ث وجمع البيانات، والتي ت�س��هم يف تعزي��ز اإعداد الربامج 
وامل�س��اريع االت�سالي��ة فنًي��ا وتقنًي��ا، وذل��ك من خ��الل ت�سميم 
الفيديوه��ات واملنتج��ات الب�سري��ة و�سياغ��ة وحتري��ر املحت��وى 
وطريق��ة ت�سمي��م قوال��ب لتنظي��م وتوزي��ع ودع��م املحت��وى قبل 

تنفيذه على املن�سات االإعالمية للمنظمة.
ويع��د االت�س��ال االإيجاب��ي باأ�س��كاله واأنواع��ه املحرك الرئي�س��ي 
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للن�س��اطات والربام��ج واالأعمال، كم��ا يعترب هو القل��ب الناب�س 
للمن�س��اأة داخلي��ا وخارجيا، كما اأن االت�س��ال االإيجابي من اأهم 
االأدوات الإي�سال ر�س��الة وروؤية املنظمة واإبراز �سورتها من اأجل 

حتقيق اأهداف املنظمات وبدقة عالية.
وم��ع تطور االت�سال الرقم��ي والثورات التقنية وتط��ور االقت�ساد 
العامل��ي، يف ظ��ل كثاف��ة اجلمه��ور امل�س��تهدف داخلي��ا وخارجي��ا، 
ج��اءت احلاجة اإىل منوذج اإداري با�س��م "االت�سال املوؤ�س�س��ي"، 
العام��ة،  العالق��ات  اإدارات  اأو  اأق�س��ام  دم��ج  خالل��ه  م��ن  يت��م 
امل�س��وؤولية  االأزم��ات،  اإدارة  واخلارجي��ة،  الداخلي��ة  االت�س��االت 
االجتماعية، واالت�سال الت�سويقي، وذلك من خالل عملية اإدارية 
ت�سهل العمل الفعال للتوا�سل الداخلي واخلارجي يف اأن واحد من 
خالل روؤية اإ�س��راتيجية، ويبداأ جن��اح اأي منظومة يف "االت�سال 
املوؤ�س�س��ي" م��ن داخله��ا، م��ن خالل تعزي��ز ات�ساله��ا "االت�سال 
الداخلي" مبوظفيها الذين ي�س��كلون ال�سورة للمنظمة، وتر�س��يخ 

الر�سا الوظيفي، مما يوؤدي اإىل الوالء واالنتماء.
وياأت��ي بع��د ذل��ك االإب��داع يف "االت�س��ال املوؤ�س�س��ي"، من خالل 
اإبق��اء ال�س��ورة  ي�س��هم يف  ال��ذي  الفع��ال وامل�س��تدام  التوا�س��ل 
وال�س��معة االإيجابي��ة، االأن�س��طة االت�سالي��ة املتعلق��ة باجلماه��ري 

الداخلي��ة واخلارجي��ة للمن�س��اأة، االأن�س��طة واالأعم��ال االت�سالية 
الت��ي ت�س��در اإىل امل�س��تفيدين، مث��ل املوظف��ن وو�س��ائل االإعالم 
وعام��ة اجلمه��ور، اجلم��ع ب��ن االت�س��ال االإداري الداخلي وبن 
االت�سال مع املجتمع اخلارجي املحيط بهم، اإن�ساء وبناء ال�سمعة 
املوؤ�س�س��ية واحلف��اظ عليها م��ع اأ�سحاب امل�سلحة وامل�س��تفيدين 
الت��ي تعتمد عليه��ا املنظمة، وروؤية اإ�س��راتيجية تبداأ بالتخطيط 
�سمن ر�س��الة موح��دة لهوية املنظم��ة تنفذ باالأن�س��طة والربامج 
واملب��ادرات لبن��اء ال�س��معة وتعزيز ال�س��ورة الذهني��ة والتوا�سل 
الداخل��ي واخلارج��ي واملجتمع��ي، وتوثي��ق العالق��ة م��ع و�س��ائل 

االإعالم املتنوعة من خالل اإبراز اإجنازات املنظمة وخدماتها.
ومم��ا ال �س��ّك في��ه اأّن االت�س��ال املوؤ�س�س��ي املتق��دم، ويف ظ��ل 
التط��ور التقن��ي اأ�س��هم يف حتقي��ق اال�س��تثمار يف الفك��ر وتغي��ري 
ال�سلوك، اإىل جانب تقليل الكلفة االقت�سادية لتكاليف التوا�سل 
التقليدي بعد الربط االإلكروين بن اجلهات اخلدمية لالرتقاء 
باأدائه��ا، وم��ن اأب��رز اإيجابيات��ه الب�س��اطة يف التعام��ل، �س��رعة 
اإجن��از املعام��الت وتوف��ري الوق��ت واجله��د عل��ى املُراجع��ن اأو 
تق��ّدمي  اأو اجله��ات،  للُمراجع��ن  التكالي��ف  اجله��ات، خف���س 

خدمات متميزة واآمنة يف الوقت نف�سه.
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التقنيات الحديثة في األنظمة الكهربائية

ليس من الممكن التنبؤ بدقة عما ســتكون عليه شــبكات الكهرباء بعد 30 عاما من اآلن، ولكن 
هناك عددا من الســيناريوهات المحتملة لنماذج شــبكات المستقبل، والتي أمكن التنبؤ بها بناء 
على التوجهات الحديثة لصناعة الكهرباء واإلنجازات العلمية المتالحقة في جوانب الثورة الصناعية 

الرابعة 4th Industry Revolution كالذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت األشياء.

م. نايف بدر

واأيًا كانت ال�سورة التي �س��توؤول اإليها ال�س��بكات امل�ستقبلية، 
اإال ان هن��اك جمموع��ة م��ن التوجهات احلديثة التي ي�س��عى 
انبعاث��ات  اأبرزه��ا احل��د م��ن  ال�سناع��ة،  لتحقيقه��ا رواد 
 ،Decarbonaisation الكربون ال�سادرة من اأجزاء ال�سبكة
 Digitalisation ال�س��بكة   الأج��زاء  الرقم��ي   والتح��ول 
الالمركزي��ة  الطاق��ة  اإنت��اج  اأنظم��ة  عل��ى  واالعتم��اد 
Decentralisation وتندرج حتت هذه التوجهات جمموعة 

م��ن العنا�س��ر والتقنيات الت��ي تدعم حتقيقها، كال�س��بكات 

الذكي��ة، وكهربة االقت�ساد، واأنظم��ة خزن الطاقة، واأنظمة 
 ،CCUS حج��ز وا�س��تخدام وخ��زن ث��اين اأك�س��يد الكرب��ون
وال�س��يارات الكهربائية، اإ�ساف��ة اإىل الطرق احلديثة الإنتاج 

ونقل وتداول الكهرباء. 
ويف ه��ذه املقال��ة �س��نتطرق اإىل اأربع��ة موا�سي��ع م��ن �سم��ن ه��ذه 
املجموع��ة، والتي ميكن اأن ت�س��هم ب�س��كل مبا�س��ر يف رف��ع موثوقية 
ال�سبكات يف منطقتنا العربية، وخف�س تكاليف ت�سغيلها و�سيانتها 

واال�ستخدام االأمثل ملواردها.  
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:Virtual Power Plants VPPs حمطات الطاقة االفرتا�ضية
ظه��ر مفه��وم حمط��ات الطاق��ة االفرا�سي��ة VPPs يف الوالي��ات 
املتحدة واأوروبا واأ�س��راليا بعد انت�س��ار حمط��ات الطاقة ال�سغرية 
املتو�س��طة وال�سغ��رية كمحط��ات  الق��درات  DERs ذات  املوزع��ة 
الرياح ال�سغرية واملحطات ال�سم�سية وبطاريات خزن الطاقة التي 
يت��م تركيبها يف املنازل واملن�س��اآت التجارية وال�سناعية لتلبي جزء 
من احتياجات الكهرباء وكطاقة احتياطية دون اأن يتم ا�ستثمارها 
بال�س��كل االأمث��ل يف كث��ري م��ن االأحي��ان، وم��ن هن��ا ظه��رت فك��رة 
ت�س��كيلها م��ن خ��الل  يت��م  والت��ي  الطاق��ة االفرا�سي��ة  حمط��ات 
ال�س��ركات املجمع��ة Aggregators  الت��ي تق��وم برب��ط الوح��دات 
الالمركزية وت�س��غيلها بوا�س��طة نظام حتكم مركزي، وميكن ذلك 
مالك املحطات ال�سغرية من حتقيق اأعلى فائدة من وحداتهم من 

خالل �سوق الكهرباء، حيث ال يتاح لهم القيام بذلك منفردين.
وق��د بلغ جمم��وع ا�س��تثمارات ال�س��ركة املجمعة يف م�س��اريع الطاقة 
االفرا�سي��ة ح��ول الع��امل 762 مليون دوالر يف الع��ام 2016م، ومن 
املتوق��ع اأن ي�س��ل حج��م اال�س��تثمارات اىل 4.597 ملي��ار دوالر يف 
الع��ام 2023م، ومن االأمثلة البارزة للمحطات االفرا�سية م�س��روع 
Tesla VPP يف جن��وب اأ�س��راليا، وال��ذي يربط الوحدات ال�س��كنية 

التابع��ة لالإ�س��كان الع��ام مبحط��ة افرا�سية، ومن املتوق��ع اأن ي�سل 
عدد املنازل املت�سلة باملحطة اإىل 50 األف منزل ب�سعة اإجمالية تبلغ 

250 ميجاواط، لت�سكل اأكرب حمطة افرا�سية بالعامل.
 :Virtual Power Lines VPLs خطوط النقل االفرتا�ضية

خط��وط النق��ل االفرا�سي��ة، ه��و مفهوم حدي��ث ي�س��ري اإىل طريقة 
  grid congestion مبتكرة لنقل الكهرباء يف حاالت احتقان ال�سبكة
عندما الت�س��مح �س��عة خطوط النق��ل القائمة بتغذي��ة اأحمال الذروة 

بالرغم من وجود قدرات كافيه يف حمطات اإنتاج الكهرباء.
وتتك��ون خط��وط النق��ل االفرا�سي��ة VPLs م��ن نظام��ن خل��زن 
الطاقة Energy Storage System ESS يتم تو�سيلهما بال�سبكة 
م��ن خ��الل نقطتن، نظام اخلزن االأول ESS1 يتم تو�سيله ببداية 
خ��ط النقل جهة حمط��ة اإنتاج الكهرب��اء، اأما نظام خ��زن الطاقة 
االآخر ESS2 فيتم تو�سيله بنهاية اخلط جهة منطقة اال�ستهالك.
يف البداية يتم �س��حن نظام اخلزن االأول ESS1 من خالل حمطة 
التوليد، وخالل فرة انخفا�س االأحمال يتم تفريغ النظام واإر�سال 
الق��درة الكهربائي��ة عرب خط��وط النقل ليتم �س��حن النظام االآخر 
ESS2، وخ��الل اأوق��ات الذروة يتم ا�س��تخدام الطاقة املختزنة يف 

نظام اخلزن ESS2 لتغذية االأحمال.
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عامليًا م�س��اريع خطوط النقل االفرا�سية دخلت حيز الت�س��غيل يف 
العديد من الدول حول العامل كم�س��روع Ringo بفرن�س��ا وم�س��روع 
Murray Link 2.0  يف اأ�سراليا وم�سروع Grid booster  باأملانيا، 

اإ�سافة اىل عدة م�س��اريع بالهند واإيطاليا واأمريكا وت�س��يلي ب�س��عة 
اإجمالي��ة تبل��غ 3GW ، وم��ن املتوق��ع اأن يبل��غ جمموع��ة ال�س��عات 

14GW بحلول العام 2026 م. 

الكابالت فائقة التو�ضيل
:High Temperature Superconductor HTS 

اأح��دث احلل��ول الواعدة للق�ساء على مفاقيد القدرة النا�س��ئة من 
الق��درة  نق��ل  للم��واد املو�سل��ة امل�س��تخدمة يف  النوعي��ة  املقاوم��ة 
 ،HTS التو�سي��ل  فائق��ة  املو�س��الت  ا�س��تخدام  ه��و  الكهربائي��ة، 
واملو�س��الت فائقة التو�سي��ل هي مواد تفقد مقاومته��ا الكهربائية 
عن��د تربيده��ا اإىل م��ا دون درج��ة حرارتها احلرج��ة Tc، ومعرفة 
العلم��اء باملو�س��الت فائق��ة التو�سيل تع��ود للع��ام 1987م، عندما 
اأكت�س��ف الفيزيائين االأمل��اين Johannes وال�سوي�س��ري Karl اأول 
مو�س��ل فائ��ق التو�سي��ل م�سنوع م��ن  اأك�س��يد النحا���س والباريوم 
واالإيري��وم YBCO وبلغ��ت درجت��ه احلرج��ة -196  درج��ة مئوية. 

وبع��د عق��ود م��ن ذلك االكت�س��اف انتقل��ت تقنية املو�س��الت فائقة 
التو�سي��ل من التجارب املعملية اإىل مرحلة الت�سنيع واال�س��تخدام 

يف عدد من �سبكات الكهرباء حول العامل.
ال�سفري��ة  �س��به  التو�سي��ل مبقاومته��ا  الكاب��الت فائق��ة  وتتمي��ز 
واإمكاني��ة االعتم��اد عليه��ا لنق��ل الق��درات الكب��رية عل��ى اجله��د 
املتو�س��ط، وبالت��ايل اال�س��تغناء ع��ن كاب��الت وحم��والت ومع��دات 
اجلهد العايل باهظة التكلفة وتوفري كبري للم�ساحة على االأر�س. 

ويع��د م�س��روع Tres Amigas يف اأمري��كا ال��ذي يه��دف لرب��ط اأكرب 
ث��الث �س��بكات رئي�س��ية يف اأمري��كا، هو اأكرب م�س��روع ج��اري تنفيذه 
ح��ول الع��امل ي�س��تخدم الكابالت فائق��ة التو�سيل م��ن خالل حمطة 
رب��ط يف مدينة كلوفي���س Clovis بوالية نيومك�س��يكو جنوب الواليات 

املتحدة.
 HTS ونتيج��ة للتق��دم ال�س��ريع يف تطوي��ر امل��واد فائق��ة التو�سي��ل
وال��ذي كان اآخره ما اأكت�س��فه باحثون من جامع��ة هارفارد ومعهد 
ما�سات�سو�ست���س الع��ام 2021م، ب��اأن اجلراف��ن ثالث��ي الطبق��ات 
�سناع��ة  يف  ي�س��اهم   Twisted trilayer graphene امللت��وي 
مو�س��الت فائق��ة التو�سي��ل تعمل يف درج��ات ح��رارة اأعلى بكثري، 
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مقارن��ة بامل��واد احلالي��ة امل�س��تخدمة يف �سناعته��ا، م��ا يخف���س 
احلاج��ة اإىل اأنظمة التربيد، وبالتايل فمن املتوقع انخفا�س تكلفة 
ت�سنيعها ب�سكل كبري خالل ال�سنوات القادمة مع زيادة يف الطلب 

عليها وزيادة معدالت االإنتاج.
 :Smart Digital Substation حمطات النقل الرقمية الذكية
الميك��ن اإغف��ال النج��اح واالنت�س��ار الكب��ري الذي حققت��ه حمطات 
النقل املوؤمتتة SAS Substation حول العامل، اإال اأن ال�س��عي نحو 
مفاهيم الرقمنة وال�س��بكات الذكية ا�ستلزم تعزيز حمطات النقل 
بالكث��ري م��ن االأنظمة واملع��دات الذكي��ة. وقد كان لع��دة م�سنعن 
عاملين ك�سركة ABB ال�سبق يف ا�ستحداث جيل جديد من حمطات 
النق��ل، وه��ي حمط��ات النق��ل الرقمي��ة الذكي��ة والت��ي يت��م فيه��ا 
ا�س��تخدام االألي��اف الب�سرية Fiber Optic  عو�سًا عن االأ�س��الك 
النحا�س��ية Copper Hardwiring ب�سورة كاملة لنقل االإ�س��ارات 
والق��راءات والرب��ط ب��ن اأج��زاء املحط��ة، كم��ا وتدم��ج يف بنيتها 
املحط��ات  موثوقي��ة  لتعزي��ز   IED الذكي��ة  االإلكروني��ة  االأجه��زة 
وت�س��هيل عملي��ات ال�سيان��ة والرقاب��ة و التحكم و حتلي��ل االأعطال 

والتنب��وؤ بها وخف�س التكالي��ف املرتبطة بهذه املهام، ومن االأنظمة 
املدجم��ة به��ذه الفئ��ة م��ن املحط��ات اأجه��زة مراقب��ة واكت�س��اف 
التفري��غ اجلزئي PD واأجه��زة حتليل جودة الطاقة واأجهزة حتليل 
وم�س��جالت  املع��دات  ح��رارة  درج��ة  قيا���س  وح�سا�س��ات  الزي��ت 
االأعط��ال الرقمي��ة، كم��ا متت��از باال�س��تغناء ع��ن حم��والت اجلهد 
والتيار التقليدية وا�س��تبدالها بوحدة ح�سا�س��ات �سغرية م�س��ركة 
 Rogowski تقوم على مبداأ NCITs لقيا���س اجلهد والتيار ت�س��مى
coils لقيا���س التيار و Capacitive divider  لقيا���س اجلهد. اأول 

 ABB حمطت��ن رقميت��ن للجه��د الع��ايل يف الع��امل قام��ت �س��ركة
باإن�س��ائها وت�سغيلها عام 2018 مبنطقتي Vaglio و Tolve بجنوب 
اإيطالي��ا، وتق��وم املحطتن بنقل الطاق��ة املنتجة من مزارع الرياح 
النائية اإىل مناطق اال�س��تهالك من خ��الل اخلطوط الهوائية، اأما 
العام 2020 فقد �س��هد ت�س��غيل اأول حمطة نقل ذكية فائقة اجلهد 
)500kV( يف الربازيل لنقل القدرة الكهربائية من حمطة للطاقة 

ال�سم�سية اإىل مراكز اال�ستهالك البعيدة عنها.
2018 Research and Markets ,2019 Aggregators IRENA .1

2020 Virtual power lines IRENA .2
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التطوير والتحديث في طريقة 
تصميم الطرق

إن التطوير والتحديث في طريقة تصميم الطرق هو خطوة لألمام وقفزة للمســتقبل، وذلك بأخذ 

كل المالحظــات والمقترحــات واألفــكار الناتجــة عن خبرات متراكمــة من عدد كبير من المشــاريع 

للوصول لمقترحات تسهل وتطور وتسرع في التصميم لمواكبة المتطلبات المتجددة للمشاريع 

مع تحقيق األمان والسالمة، وبالجدوى االقتصادية المطلوبة للمشروع.

م. فواز العنسي

فعن��د ت�سمي��م الطرق��ات يف اأي برنام��ج، ف��ان الطريق��ة احلالية 
للت�سمي��م تت��م باعتم��اد م�س��قط اأفق��ي ومقط��ع ط��ويل ومقط��ع 
عر�سي، وكل ما �سبق يتكون من حمورين )اإحداثيان( وجمموعهم 
�ستة حماور )اإحداثيات(. وذلك لتمثيل وت�سقيط النموذج الثالثي 
االأبعاد للطريق، اأي عملنا ت�س��قيط لكتلة ثالثية االأبعاد على ثالثة 
م�ساقط ثنائية االأبعاد لت�سهيل وتب�سيط الت�سميم، وهذه الطريقة 

ه��ي الطريق��ة اليدوية التي كانت م�س��تخدمه �س��ابقا قب��ل اأن تاأتي 
الربامج الهند�س��ية واحلا�س��ب االآيل، وكانت ت�ستخدم "املر�سم"، 
فج��اءت الربام��ج واحلا�س��ب االآيل وا�س��تخدمت نف���س الطريق��ة، 

ولكن الفارق فقط يف �سرعة االإجناز.
والطريق��ة اجلدي��دة الت��ي تعت��رب تطوي��ر وحتدي��ث يف ت�سامي��م 
الط��رق، ه��ي الت�سمي��م املبا�س��ر للطري��ق يف بيئة ثالثي��ة االأبعاد، 
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واال�س��تفادة من االإمكانات الهائلة لقدرة الربامج حل�س��اب اأف�سل 
م�س��ار م��ع اأف�سل مقطع طويل مع حتقي��ق اأرخ�س مقطع عر�سي، 

ليكون الت�سميم مطابق للموا�سفات واقت�سادي يف نف�س الوقت.
ومقارن��ة بربامج الت�سميم امل�س��تخدمة يف املب��اين، فاإنها متقدمة 
على برامج ت�سميم الطرقات بخطوة وهي اإدخال جميع املعلومات 
واملح��ددات م��رة واحدة ثم باأمر واحد، ليق��وم الربنامج بالتحليل 

والت�سميم واالإخراج للمبنى.
اأم��ا برام��ج ت�سميم الطرقات بع��د اإدخال كل املعلومات اال�سا�س��ية 
لالإدخال يوجد عدد كبري من اخليارات والبدائل يف اختيار امل�سقط 
االفقي من مواقع وعدد نقاط التقاطع االأفقي ومقدار اأطوال القطع 
امل�س��تقيمة، وكذل��ك اأن�س��اف االقط��ار للمنح��ى االأفق��ي، وح�س��اب 

م�سافة الروؤية وكل اخليارات املقرحة تكون مطابقه للموا�سفات.
وبعدها ننتقل للمقطع الطويل الذي له الكثري من البدائل واخليارات 
يف تعديل امليل الطويل ومواقع وعدد نقاط التقاطع الراأ�سي واأطوال 
املنحن��ى الراأ�س��ي، وهذا يوؤث��ر على املقط��ع العر�س��ي للطريق الذي 
يحدد منه الكميات التي منها حت�سب تكلفة االأعمال الرابية، والتي 

ت�سل ن�سبة تكلفتها اإىل اأكرث من 50% من تكلفة امل�سروع.
ومن ميزات طريقة الت�سميم يف بيئة ثالثية االأبعاد �س��هولة تطبيق 
الطريق��ة النموذجي��ة يف ت�سمي��م الط��رق، واختيار م�س��افة الروؤية 
للتوقف وللتجاوز ب�سكل مبا�سر ودقيق، واختيار اأف�سل م�سار ومقطع 
طويل ومقطع عر�سي االقت�سادي واملطابق للموا�سفات ب�سكل اآيل، 

و�سرعة يف تنفيذ الت�ساميم، وعر�س ثالثي االأبعاد للطريق.
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الذكاء االصطناعي بين الرعاية الصحية 
والتطبيقات العسكرية

ســعيا لتطويــر المنظومــات والعمليــات الصحيــة، وتقليل األخطــاء، وتوفير الجهد علــى الطاقم 
الصحي، ومزيد من راحة المرضى، وتقليل التكاليف واألخطاء البشــرية، يظهر الذكاء االصطناعي 
كأحد أعلى الصناعات نموا في العالم، ليقبل كل التحديات الصحية، مثل أخطاء التشخيص والتأخر 
فــي الكشــف المبكر، وغيرها من التكاليف وقلــة المختصين واألخطاء الطبية، والتي قد تؤديـ  

القدر الله ـ إلى الوفيات.

د. حمد علي العوض 

اإن ال��ذكاء اال�سطناعي ميكن اأن يوف��ر الكثري من امليزات للعملية 
ال�سحية، على �س��بيل املثال ي�س��تخدم الذكاء اال�سطناعي لتحليل 
 Genomics Data Analysis اجليني��ة  الرم��وز  ب��ن  الرواب��ط 
 ،Robotic Surgeries وي�س��خدم يف قي��ادة الروبوتات اجلراحي��ة
ت�س��خي�س  عل��ى  عالي��ة  ق��درة  اال�سطناع��ي  ال��ذكاء  اأثب��ت  وق��د 
االأمرا���س اأعل��ى بكث��ري م��ن املخت�س��ن، مثل ت�س��خي�س �س��رطان 
الث��دي، ويف بع���س االأمرا�س يكون عامل الوقت، هو عامل حا�س��م 
وه��ام للع��الج وه��و م��ا ميكن ان يوف��ره الت�س��خي�س الذك��ي املبكر 

الدقيق من خالل تقنيات الذكاء اال�سطناعي، والذي ينعك�س على 
حياة املر�سى.

وق��د اأثبتت جائح��ة كورونا COVID-19 اأهمية ا�س��تخدام التقنية، 
مثل ا�س��تخدام روبوتات املحادثة يف الرعاية االأولية والفرز، حيث 
ميكن لالأ�سخا�س الذين يعتقدون اأ�سابتهم مناق�سة اأعرا�سهم مع 
روب��وت حمادث��ة Chatbots  يعم��ل بذكاء بدال م��ن الطبيب، مما 
يوف��ر وق��ت الطبي��ب ملر�س��ى اآخري��ن، ويوف��ر حماي��ة م��ن انتق��ال 

الفايرو�س و�سرعة يف تتبع املر�سى.
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 Virtual Nursing وم��ن التطبيق��ات اأي�س��ا التمري���س االفرا�س��ي
Assistants  والذي ميكن املر�سى من التفاعل مع الطاقم امل�ساعد 

يف الوقت الفعلي، ومراقبة احلالة ال�سحية من دون احلاجة لزيارة 
امل�ست�سفيات، ويف الواقع مع زيادة البيانات والتطور يف اخلوارزميات 
ال��ذكاء  م��ن  لال�س��تفادة  اأك��رب  اإمكاني��ات  تظه��ر  وامل�ست�س��عرات، 
اال�سطناع��ي يف اخلدمات الطبية للب�س��ر. وعلى اجلانب االأخر من 
ب�س��كل  اال�سطناع��ي  ال��ذكاء  يتق��دم  والدف��اع  الع�س��كري  القط��اع 
مت�س��ارع، وت�س��عى كثري من الدول ل�سخ ا�س��تثمارات اأكرب يف تطوير 
االأنظمة من خالل الذكاء اال�سطناعي، حيث يعد جزء من احلرب 
احلديثة، وميكن التعامل مع كمية هائلة من البيانات بكفاءة اأكرب، 
على �س��بيل املثال ي�س��ري حتليل اأجرته MarketsandMarkets اإىل 
اأن حجم �سوق الذكاء اال�سطناعي يف اجلي�س االأمريكي من املتوقع 
اأن ي�س��ل اإىل 18.82 ملي��ار دوالر اأمريك��ي بحل��ول ع��ام 2025م، 
مبعدل منو �سنوي مركب قدره 14.75% من 2017 اإىل 2025م، يف 
مناط��ق احل��روب، وميك��ن دم��ج ال��ذكاء اال�سطناع��ي م��ع االأنظمة 
الروبوتي��ة  االأر�سي��ة  واملن�س��ات   )RSS( الروبوتي��ة  اجلراحي��ة 
)RGPs( لتوف��ري الدع��م اجلراح��ي ع��ن ُبع��د  يف �س��احة املعرك��ة 
واأن�س��طة االإخ��الء للم�ساب��ن واملر�س��ى يف ظل الظ��روف ال�سعبة، 
كم��ا ميك��ن لالأنظم��ة املجه��زة بال��ذكاء اال�سطناع��ي اأن ت�س��تخرج 

ال�سجالت الطبية للجنود وت�ساعد يف الت�سخي�س.
اإن ا�س��تخدام ال��ذكاء اال�سطناع��ي يف االأنظم��ة القائم��ة ق��د مّكن من 
تطوي��ر اأنظم��ة ح��رب فعالة، مثل تطوي��ر تقنيات ال��ذكاء اال�سطناعي 
لتعزي��ز دق��ة التع��رف عل��ى اله��دف  Target Recognition يف بيئات 
القتال املعقدة، ما يقلل االعتماد على العن�سر الب�س��ري وحت�س��ن اأداء 
ا اأن يعمل  اأنظمة احلرب مع احلاجة اإىل �سيانة اأقل، ومن املتوقع اأي�سً
الذكاء اال�سطناعي على متكن االأ�س��لحة امل�ستقلة وعالية ال�سرعة من 
�س��ن هجم��ات بدقة عالية، وم��ن التطبيقات املهمة االأمن ال�س��يرباين، 
وغالًب��ا ما تكون االأنظمة الع�س��كرية عر�سة للهجم��ات االإلكرونية، ما 
ق��د ي��وؤدي اإىل فق��دان املعلوم��ات الع�س��كرية ال�س��رية واإحل��اق ال�س��رر 
باالأنظم��ة الع�س��كرية، وم��ع ذل��ك، ميك��ن لالأنظم��ة املجه��زة بال��ذكاء 
اال�سطناعي حماية ال�س��بكات واالأجه��زة. ومن املتوقع اأن يلعب الذكاء 
اال�سطناعي دوًرا حا�س��ًما يف اللوج�س��تيات الع�س��كرية والنقل، ويعترب 
النق��ل الفع��ال للب�سائع والذخ��رية واالأ�س��لحة والقوات مكوًنا اأ�سا�س��ًيا 
للعمليات الع�س��كرية الناجحة ومن التطبيق��ات الهامة النقل واالأمداد 
ميك��ن اأن ي��وؤدي دم��ج ال��ذكاء اال�سطناع��ي م��ع النق��ل الع�س��كري اإىل 
خف���س التكالي��ف وتقليل اجلهود الت�س��غيلية الب�س��رية، كم��ا اأنه ميّكن 
االأ�س��اطيل الع�س��كرية من اكت�س��اف احلاالت ال�س��اذة ب�س��هولة والتنبوؤ 

ب�سرعة باالأخطاء اأو االأعطال، ومن االأمثلة تعاون اجلي�س االأمريكي مع 
�سركة IBM ال�ستخدام من�سة الذكاء اال�سطناعي Watson للم�ساعدة 
يف التحديد امل�س��بق مل�س��اكل ال�سيان��ة يف مركب��ات Stryker القتالية، 
وم��ن التطبيق��ات الهام��ة �س��واء يف املج��ال الع�س��كري اأو غريه��ا، مثل 
 Combat Simulation & والتدري��ب   املح��اكاة  تطبيق��ات  الطب��ي 
Training يف جم��ال متع��دد التخ�س�س��ات يجم��ع بن هند�س��ة النظم 

وهند�س��ة الربجمي��ات وعل��وم الكمبيوتر لبناء مناذج حمو�س��بة تعرف 
اجلنود على اأنظمة القتال املختلفة املنت�سرة اأثناء العمليات الع�سكرية، 
اإ�سافة اإىل ذلك من التطبيقات املهمة عمليات اال�ستخبارات واملراقبة 
 ISR Intelligence،  Surveillance،  and واال�س��تطالع 
Reconnaissance حيث ميكن ت�س��غيل االأنظمة غري املاأهولة املزودة 

باأنظم��ة ال��ذكاء اال�سطناع��ي لتنفيذ مهام ع��ن ُبعد، اأو اإر�س��الها على 
  )UAVs( طريق حمدد م�س��بًقا، وميكن للمركب��ات اجلوية بدون طيار
املناط��ق  يف  بدوري��ات  القي��ام  متكام��ل  ا�سطناع��ي  ب��ذكاء  امل��زودة 
احلدودي��ة وحتدي��د التهدي��دات املحتمل��ة ونق��ل املعلوم��ات ح��ول هذه 
التهدي��دات اإىل فرق اال�س��تجابة، يف الواقع هناك تطبيقات ع�س��كرية 
كب��ريه ويف ط��ور البح��ث واالنت�س��ار مدفوع��ة م��ن منظوم��ات البح��ث 
الدولية بال�س��راكة مع القطاعات التجارية واالأكادميية لتطوير الذكاء 
اال�سطناعي الع�سكري والطبي مل�ستقبل تظهر فيه احلروب بالروبوتات 
الع�س��كرية military robotics واالأ�سراب امل�ستقلة، التي تتفاعل فيما 
بينها وتعمل ب�سكل م�ستقل Swarms واالأ�سلحة التي تعمل بدون تدخل 
ب�س��ري Lethal Autonomous Weapon Systems LAWS  لتظه��ر 
 Ethical and legal risks حتدي��ات  املخاط��ر االأخالقي��ة والقانوني��ة
واحلاج��ة املا�س��ة اإىل تطوي��ر معاي��ري وقوان��ن حماي��ة دولي��ة تواك��ب 
املج��ال  يف  اال�سطناع��ي  ال��ذكاء  ا�س��تخدامات  يف  الكب��ري  الت�س��ارع 
الع�س��كري اأو ال�سح��ي وغريها م��ن التطبيقات ل�سمان حماية الب�س��ر 
ال��ذكاء  تطبيق��ات  يف  الكب��ري  ال�س��باق  م��ن  والبيان��ات  واملعلوم��ات 

اال�سطناعي، والذي اأ�سبح جزء حتمي من امل�ستقبل. 
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 الصحة والســالمة المهنية تشــمل جانبين رئيســيين هما الصحة والســالمة المهنية 
)ســالمة مــن األخطــار التي واجههــا العامــل، وكذلك األضــرار الصحية الناشــئة عن 

ممارســة مهنة معينة وســالمة من بيئة العمل ذاتها(. فالصحة والسالمة المهنية 
هــي مجموعة مــن الخطوات واإلجــراءات تتخذ لتحقيق بيئة عمــل مأمونة خالية من 
جميــع األخطار ومســببات الحوادث، تنعــدم فيها األمراض المهنيــة واإلرهاق وتلف 

وضياع األموال مع المحافظة على كل عناصر اإلنتاج من كافة األخطار. 
يف البيئة املحلية والعاملن من خالل:

-   �سمعه متميزة
-   اإنتاج عايل اجلودة

-   ا�ستقرار ومنو يف االأ�سواق التناف�سية
-   تكاليف واأ�سعار تناف�سية

-   ارتفاع االأ�سعار ال�سوقية الأ�سهم املنظمة
�سراره،)2016(

 ثقافة ال�سحة وال�سالمة املهنية :
ن�سل بذلك اإىل تعريف الثقافة املهنية املتعلقة بال�سحة وال�س��المة املهنية الأي 
منظم��ة "اأنه��ا درج��ة الوع��ي اأو م�س��توى االإدراك والفه��م ل��دى الق��وى العاملة 
لر�سالة املنظمة املتعلقة باأهمية وجود بيئة عمل �سحية واآمنة ميكن من خاللها 
التحكم بال�سحة وال�س��المة املهنية وجتنب املخاطر املهنية من خالل االلتزام 
والتم�سك مببادئها و�سلوكياتها و قيمها، و اأن توؤمن كافة القوى العاملة باأن اأخذ 
اإج��راءات ال�س��المة دوره��ا احلقيقي يجعله��ا فاعلة وحتقق االأه��داف املرجوة 
لل�سحة وال�سالمة املهنية، واأن هذه الر�سالة املراد حتقيقها ت�سلح لكل منظمة 

اأو موؤ�س�سة اأو ب�سكل عام يف جمال حتقيق ال�سحة وال�سالمة املهنية .
 وميكن حتديد هذه الر�سالة للمنظمة بحيث تكون قادرة على العمل بطريقة 
منهجية ومنظمة حتقق لها طموحاتها امل�ستقبلية من خالل حتقيق ال�سحة 
اجليدة واالأمن وال�سالمة املهنية، حيث  حتتوي الر�سالة على �سمان التحكم 

ويف اإط��ار م��ا �س��بق �س��نتحدث ع��ن اأه��داف ال�سح��ة وال�س��المة املهني��ة 
كمدخل ملعرفة ثقافة ال�سحة وال�س��المة املهنية، وميكن القول باأن اأهمية 

توفر ال�سالمة وال�سحة املهنية ترجع لتحقيق االأهداف التالية:
 اأ-  ت�س��اهم ال�سحة وال�سالمة املهنية يف تخفي�س تكاليف االإنتاج الناجتة 
ع��ن تخفي���س مع��دالت ح��وادث واإ�ساب��ات العم��ل،  والناجت��ة اأي�س��ا ع��ن 
تخفي�س فرات الغياب وتوقف العمل نتيجة لعدم توافر بيئة العمل املادية 

ال�سليمة.
ب-  اأن وج��ود نظ��ام فعال لل�سحة وال�س��المة املهنية ي�س��اهم يف اجتذاب 

العمالة املاهرة والكفاءات املتميزة.
ج-  ا�س��تمرار العمال��ة يف العمل،  اأي زيادة درج��ة ر�سا العامل عن عمله و 
ارتباطه بالبيئة التي يعمل بها يوؤدي اإىل تخفي�س معدالت دوران العمل.

د-   حتقق ال�سحة وال�سالمة املهنية املتميزة كفاءة اإنتاجية عالية النظري 
ب�سبب وجود اإنتاج عايل اجلودة و معتدل التكاليف.

ه���-  اإ�س��راتيجية ال�سح��ة وال�س��المة املهني��ة حتق��ق اأه��داف مبا�س��رة 
للعامل��ن نح��و حمايتهم من االمرا�س والعاه��ات واحلفاظ. عليهم وعلى 
اإمكانياتهم البدنية والنف�س��ية،  كما اأنها حتقق لهم مكا�س��ب مادية كبرية 

ناجتة عن زيادة االإنتاج.
باق��ي  م��ع  ت�س��اهم  املهني��ة  وال�س��المة  ال�سح��ة  اإ�س��راتيجية  و-  اأن 
االإ�س��راتيجيات التنظيمية االأخرى يف زيادة القدرة التناف�س��ية للمنظمة 

 ثقافة الصحة والسالمة المهنية

د. عايدة الزهراني 
أستاذ مساعد ـ جامعة المجمعة

كلية إدارة األعمال
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الدقي��ق يف املخاط��ر املتعلق��ة بال�سح��ة وال�س��المة املهني��ة للتقلي��ل م��ن 
املخاطر املهنية املتعلقة باإ�سابات العمل واالأمرا�س املهنية من خالل رفع 
درجة الوعي و امل�ستوى الثقايف باأمور ال�سحة وال�سالمة املهنية لدى جميع 
العامل��ن م��ن خ��الل التعلي��م والتدري��ب و عق��د االجتماع��ات واللق��اءات 

واملوؤمترات. )�سرارة، 2016(.
ومن ذلك البد من الركيز على:

1-  تعهد االإدارة والقيادة بال�سحة وال�سالمة على جميع م�ستويات املنظمة
2-  قبول ال�سحة وال�سالمة على اأنها جزء من اإ�سراتيجية املنظمة.

3-  عمل الدرا�سات وحتديد املخاطر وتطوير اآليات حتكم مالئمة.
4-  اأن تو�س��ح ال�سيا�س��ة االأه��داف الق�س��رية والبعي��دة امل��دى لل�سح��ة 
وال�س��المة املهني��ة واأن ت�س��مل القوان��ن واالإج��راءات واملقايي���س واملعايري 

لل�سحة وال�سالمة.
5-  توفري برامج تدريبية مالئمة.

6-  تو�س��ع اأنظم��ة متابع��ة للمع��دات واملاكين��ات وحتدي��د طرق واأ�س��اليب 
ال�سيانه لها.

 وكل ذل��ك يعت��رب القاعدة االأ�سا�س��ية لتحقيق الثقاف��ة العالية من ال�سحة 
وال�سالمة املهنية، ولتحقيق ذلك هناك متطلبات نذكر منها :

-  توفري البيئة ال�سلمية والدميقراطية داخل املنظمة.
-  توفري االأنظمة والقوانن والت�سريعات �سمن �سلطة وحكومة قوية.

-  توفري املوارد الب�سرية واملالية.
وال�س��المة  ال�سح��ة  لثقاف��ة  املالئم��ة  القوي��ة  التحتي��ة  البن��ى  - توف��ري 
املب��اين وو�س��ائل احلماي��ة والوقاي��ة وقاع��ات وم�س��اعدات  املهنية) مث��ل 

التدريب من اأجهزة ومعدات وو�سائط التعليم(.
-  توف��ري املوظف��ن ذوي مه��ارات وتخ�س�س��ات مالئم��ة والزم��ة الأم��ور 

ال�سحة وال�سالمة املهنية.
ناأت��ي هن��ا اإىل معرف��ة املوؤ�س��رات الت��ي ميك��ن به��ا قيا���س ثقاف��ة ال�سحة 

وال�سالمة املهنية يف املنظمة،  اأذكر منها على �سبيل املثال:

-  ع��دد احلوادث التي ح�سلت خ��الل فرة زمنية حمددة مقارنة بفرات 
�سابقة.

-  االإح�سائيات واالأرقام الدقيقة
-  االأمرا���س املهني��ة الت��ي ح�سل��ت خ��الل ف��رة زمني��ة حم��ددة مقارن��ة 

بفرات �سابقة
-  ح�س��اب مع��دل احل��وادث ومقارنته��ا مبع��دالت ال�س��نوات ال�س��ابقة يف 

املوؤ�س�سة واملوؤ�س�سات االأخرى.
-  م��دى ارتف��اع ن�س��بة احل��االت املر�سي��ة و عدد اأي��ام الغياب ب��ن العمال 

مقارنة بفرات زمنية �سابقة
-  م��دة االلت��زام بقوان��ن ال�سح��ة وال�س��المة املهني��ة للمنظم��ة وع��دد 
املخالف��ات التي ح�سلت عليها خالل فرة زمنية مقارنة بفرات �س��ابقة. 

)ق�سوع،2019(.
امل�سادر:

-  جمدي، �سرارة،  ال�سالمة وال�سحة املهنية وتاأمن بيئة العمل،  القاهرة، 
موؤ�س�سة فريدري�س اإيربت،2016.

-  ق�س��وع، با�س��م،  اأو�س��اع ال�سحة وال�س��المة املهنية واأثرها عل��ى التنمية 
االقت�سادية واالجتماعية، عمان، دار اأجمد للن�سر والتوزيع، 2019.

اخلامتة:
ال�سح��ة وال�س��المة املهني��ة خط��وات واإج��راءات تتخذ لتحقي��ق بيئة عمل 
ماأمونة خالية من جميع االأخطار وم�س��ببات احلوادث و�سياع االأموال، مع 
املحافظ��ة عل��ى كل عنا�سر االإنتاج من كافة االأخطار. كما خل�سنا اإىل اأن 
ثقاف��ة ال�سح��ة وال�س��المة املهني��ة هي درج��ة الوع��ي اأو م�س��توى االإدراك 
والفه��م ل��دى الق��وى العاملة لر�س��الة املنظم��ة املتعلقة باأهمي��ة وجود بيئة 
عم��ل �سحي��ة واآمنة ميكن من خاللها التحكم بال�سحة وال�س��المة املهنية 
وجتن��ب املخاط��ر، كما يج��ب اأن تك��ون ر�س��الة املنظمة قادرة عل��ى العمل 
بطريق��ة منهجي��ة ومنظم��ة حتق��ق له��ا طموحاته��ا امل�س��تقبلية من خالل 

حتقيق ال�سحة اجليدة واالأمن وال�سالمة.
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"األوردينو" وأهميته في مجاالت البحوث 
وتطوير األعمال

تعتبر األردوينو Arduino  إحدى أبرز المتحكمات المصغرة  Micro-Controllers هذا لما لعبتهُ من 
دور أساسي في بناء المشاريع الهندسية والصناعية. ومن أهم أسباب انتشار األوردينو بشكل 
واســع خاصة في مجاالت البحوث وتطوير األعمال، هي ســهولة تعلمها وإتقان لغة برمجيتها، 
هذا على عكس معظم المتحكمات المصغرة التي تحتاج إلى تعلم لغات برمجة معقدة تتطلب 

حرفية في التوصيل.

م . ممـــدوح المعـــايطه

 االأردوين��و متكن االأطفال ذو 12 عاما واأكرب من تعلم الربجمة 
بكل �سال�س��ة، وتركيب القطع االإلكرونية الب�س��يطة بكل ي�س��ر، 
حيث ال يحتاج امل�ستخدم التعامل مع القطع االإلكرونية املعقدة 
ا اإىل حتليل طرفيات واأ�سالك التو�سيل  ودهاليز  وال يحتاج اأي�سً
والقط��ع  واملو�س��عات  املقاوم��ات  م��ن  االإلكروني��ة  الدوائ��ر 
ا ب�سعرها املنخف�س مقارنة  االإلكرونية امل�س��اعدة، وتتميز اأي�سً

باملتحكمات االأخرى. 

االأوردين��و من�س��ة عم��ل مفتوح��ة لكاف��ة امل�س��تخدمن، حي��ث اأنها 
 ”USB ”Universal Serial Port حتت��اج فق��ط اإىل و�سل��ة منف��ذ
وبرنامج خا�س م�ستق من لغة  C وي�سم��ى IDE . وهو متوفر جماًنا  
عل��ى �س��بكة االإنرن��ت وم��ن خ��الل موق��ع "اأردين��و"، حي��ث ميكن 
ا�ستعرا�س عدد من املقاالت والتطبيقات عن املتحكم "اأردوينو".  
حتت��وي االأردوين��و عل��ى متحك��م م�سغ��ر م��ن اأ�س��هرها متحك��م 
Atmega328p، وه��ي متحكم��ة قابلة للربجمة بحيث حتتوي على 
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ذاك��رة ومعال��ج م�سغ��ر ميكن��ه م��ن تنفي��ذ االأوام��ر، كم��ا حتتوي 
االأوردين��و عل��ى دوائ��ر م�سغ��رة طرفي��ه م�س��اندة لعم��ل املتحك��م 
اأبرزه��ا دائ��رة الربجمة التي تعم��ل على خا���س ملخاطبة املتحكم 

ودائرة الفولتيه الثابتة على 5 فولت و 3.3 فولت. 
 ميك��ن رب��ط جم�س��ات خمتلف��ة عل��ى االأوردين��و كمدخ��الت منه��ا 
م�ست�س��عر احلرك��ة PIR ”Passive InfraRed” وجم���س احل��رارة 
والرطوبة وامل�ست�سعرات الكهرو�سوئية، بوجود منفذ USB خا�س، 
ميكنه��ا نقل وا�س��تقبال البيانات من واإىل جه��از كومبيوتر اأو حتى 
ا�س��تخدام  خ��الل  م��ن  مبا�س��رة  االإنرن��ت  �س��بكة  عل��ى  ربطه��ا 
"االأوردين��و" خا�س ذات معالج مطور  esp8266، كما ميكن ربط 
االأوردين��و يف خمرج��ات عدة، منه��ا حمركات ذات التي��ار الثابت 

وال�سريفو موتر و�سا�سات اللم�س وال�سا�سات التقليدية. 

يوج��د تطبيق��ات علمي��ة وبحثي��ة و�سناعي��ة كث��رية لالأردوين��و، منه��ا 
ا�س��تخدام االأوردين��و  يف عملي��ة اال�سطف��اف الذات��ي واالإن�س��ان االآيل 
له��ا  كم��ا  ال��دم.  يف  وال�س��كر  االأك�س��جن  ن�س��بة  وقيا���س   Robotics

ا�ستخدامات عدة يف مثل جمال الذكاء اال�سطناعي واإنرنت االأ�سياء.
الـمراجع و امل�ضـادر 

/https://www.arduino.cc .1

https://forum.arduino.cc/t/willing-to-exchange-.2

3/56730/experiences-of-teaching-arduino

https://how2electronics.com/blood-oxygen-heart-.3

/arduino-rate-monitor-max30100

https://create.arduino.cc/projecthub/Niv_the_ .4

6414c8-beginner-tutorial-project-anonymous/esp8266
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"نقاوة المركبات" في الهندسة الكيميائية

عندما نســمع إلى جملة )مركب نقي بنســبة معينة( يتراود في أذهان البعض لماذا اليكون هناك 
مركب نقي تماما )100%(؟ 

واإذا كان املركب نقي بن�سبة غري كاملة فماذا ميكن اأن يكون املكّمل لهذه الن�سبة؟ هل هو نظائر املركب؟ اأم ماذا؟
تلك االأ�سئلة وغريها قد يطرحها البع�س، ولكن دعونا ن�سافر يف رحلة ق�سرية جدا عن تكوين املركب الكيميائي.

و�سيتم اأخذ البنزين كمثال يتم �سرحه وتفاعله الكيميائي:

م��ن اخلطوات التي يبداأها املرك��ب، هي مرحلة التفاعل الكيميائي 
الت��ي ين�س��اأ منه��ا املركب، وعلى �س��بيل املث��ال )تفاع��ل الهيدوجن 
والتولوي��ن ينتج البنزين وغاز امليث��ان(، وحيث اأنه مت اإنتاج املركب 
"البنزي��ن" بن�س��بة نق��اوة مثالية ج��ًدا متثل 95%، ولك��ي يتم اإنتاج 
اإىل مفاع��ل بحج��م  نحت��اج  بن�س��بة %100  "البنزي��ن"  مرك��ب 
النهائي، وتلك العالقة بن )حجم املفاعل والتحول الكامل( عالقة 
اآ�س��ّية، حيث اأن احل�سول على ن�س��بة حتول كامل 100% نحتاج اإىل 

حجم مفاعل النهائي، وهذا اأمر م�ستبعد. 
لذل��ك يقت�س��ر املهند�س��ن عل��ى ن�س��بة حت��ول اأق�سى م��ا ميكن يف 

الظروف االعتيادية.

م. راكان محسن الشبوي
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وعندم��ا يك��ون املنت��ج يحت��وي عل��ى ن�س��بة عالي��ة ج��دًا م��ن املركب 
"البنزي��ن" والقلي��ل م��ن "التولوي��ن"، واأي�س��ا هن��اك م��ا ي�س��مى 
بالتفاع��الت اجلانبي��ة، الت��ي بدوره��ا تنت��ج مركبات غ��ري مرغوب 
فيه��ا، فن�سط��ر اإىل تطبي��ق عملي��ات الف�س��ل مب��ا ينا�س��ب ظروف 
املواد. فلو كانت املواد ذات تفاوت بن درجات الغليان وغري متاأثرة 
باحل��رارة، فيت��م ف�سله��ا مب��ا ي�س��مى "عم��ود الف�س��ل"، حيث يتم 
ا�س��تخراج املركب��ات بن��اء عل��ى االأكرث تطاي��رًا وباخت��الف درجات 
الغلي��ان، حي��ث اأن العملي��ة باأكمله��ا قائم��ة عل��ى خل��ق ط��ور جدي��د 
)�سائل اأو بخار(. اإذ اأن عمود الف�سل اليف�سل املركبات وهي بطور 
واح��د، واإمن��ا يق��وم بف�س��ل االأط��وار اإىل )�س��ائل وبخ��ار(، ويك��ون 

Plot Conversion Vs Volume of Reactor  - Fig2

Distillation Column - Fig3

املرك��ب املرغ��وب في��ه متك��ون بن�س��بة عالي��ة ج��دا يف الط��ور، واأما 
الباقي فهي مركبات اأخرى لي�ست باملوؤثرة.

ولك��ي يت��م ف�س��ل البنزين بن�س��بة 100% نحت��اج اإىل عمود ف�سل 
بط��ول النهائ��ي اأي�سًا، لذل��ك يتم ا�س��تخراج املرك��ب )البنزين( 
بن�س��بة جيدة جًدا من النقاوة وا�س��تخدامه يف ال�سناعة دون اأثر 
عك�سي وا�سح. واأما ماتبقى من الن�سبة والتي ت�سكل رقمًا �سئياًل 
العملي��ات  وال  له��ا يف احل�س��ابات  ينظ��ر  وال  ت�س��مى )�س��وائب( 

الكيميائية. 
امل�ضادر واملراجع/

. 5th by Scott H. Fogler Chemical Reaction Engineering -1
 Mass-Transfer Operations Robert E. Treybal -2
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درهم وقاية خير من قنطار عالج

قبــل مــدة قليلــة ضجت مواقــع التواصــل االجتماعي بمقاطــع الفيديو التــي تصور أعمــدة الدخان 
المتصاعدة من الحريق الكبير الذي شب في مجمع الظهران التجاري )الظهران مول(، وتبين حسب 
مــا أعلنــت عنه المديريــة العامة للدفاع المدنــي أن الحريق اندلع في العوازل »الســقفية« لمجمع 
الظهران التجاري ليطال المنطقة من البوابة 10 إلى البوابة 12، وأنه لم تقع أي إصابات، ولله الحمد.

م. مانع آل شنيف

وبحك��م تخ�س�سي يف جمال ال�س��المة ومكافح��ة احلرائق توقفت 
كث��رًيا اأم��ام هذا احلادث من منظور مهني واإن�س��اين يف اآٍن واحٍد، 
خا�سة مع ما ت�س��هده اململكة يف الوقت احلايل من تو�س��ع كبري يف 
املراف��ق الرفيهي��ة واخلدم��ات يف جمي��ع امل��دن يف اإط��ار جه��ود 
احلكومة، رعاها اهلل، لتن�س��يط ال�س��ياحة وتنويع م�سادر الدخل. 
وللحفاظ على هذه املرافق، وبل واحلفاظ على االإن�س��ان يف املقام 
االأول نح��ن بحاج��ة ما�س��ة للنهو�س بثقافة ال�س��المة وتعزيز مبداأ 
الوقاية من مثل هذه احلوادث تفادًيا ملا يرتب عليها من خ�س��ائر 

يف االأرواح واملمتلكات. فاالأمر ال يقت�سر على قوانن ال�سالمة التي 
املب��اين  يف  توافره��ا  الواج��ب  االإج��راءات  م��ن  العدي��د  حت��دد 
واملجمع��ات التجاري��ة ملواجه��ة اأي ح��ادث م�س��ابه، ب��ل يف اإر�س��اء 
الوقاي��ة  مع��دات  يف  وا�س��تثمار  توعي��ة،  م��ن  متكامل��ة  منظوم��ة 
واالإطف��اء، وخط��ط فاعلة لال�س��تجابة واإدارة االأزم��ات مع تدريب 

دوري لرفع درجات اال�ستعداد.
واحلديث عن التوعية ي�سمل بطبيعة احلال رجال االأمن والعاملن 
يف مث��ل ه��ذه املجمعات جنًب��ا اإىل جنٍب مع مرتاديه��ا من الرجال 
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وال�س��يدات واالأطف��ال، وه��و م��ا يقت�س��ي تعاوًن��ا وثيًقا بن و�س��ائل 
االإع��الم واملوؤ�س�س��ات التعليمية مب�س��توياتها املختلفة الإر�س��اء هذا 

الوعي والفكر الوقائي يف التعامل مع هذه احلوادث.  
اأم��ا اأنظمة االإنذار املبكر والك�س��ف عن الدخ��ان ومعدات مكافحة 
احلرائ��ق يف املن�س��اأة، فهي ما يراه املخت�سن رج��ل االإطفاء االأول 
الذي ميكنه التنبيه يف بدايات حاالت احلريق، ومن ثم اال�ستجابة 
الفاعلة للحد من انت�سارها. واال�ستثمار يف هذه املعدات وتطويرها 
هو دائًما ا�س��تثمار رابح لتفادي اخل�سائر ورفع درجات اال�ستعداد 
ملواجهة جميع املخاطر املحتمل وقوعها، ويبداأ اال�ستثمار احلقيقي 
يف ت�سمي��م مع��دات واأنظم��ة مكافح��ة احلرائ��ق باتب��اع املعاي��ري 

واملتطلب��ات املحلي��ة والدولي��ة يف الت�سامي��م الهند�س��ية، وم��ن ثم 
ميت��د اإىل اإج��راء اختب��ارات وفحو�سات االأنظم��ة واملعدات ب�سفة 
دوري��ة للتاأك��د من فاعلي��ة وجاهزية االأنظمة يف ح��االت الطوارئ. 
فنج��اح رج��ال الدف��اع امل��دين يف اأداء واجبه��م االإن�س��اين حلماية 
االأرواح واملمتلكات واملحافظة على ا�ستمرارية االإنتاجية، هو رهٌن 
با�ستثمار درهم يف التوعية والوقاية من اخل�سائر، وهذا اال�ستثمار 
يج��ب اأن ال يتاأث��ر بق��رار غري مدرو���س بخف���س تكالي��ف التدريب 
وال�سيان��ة، فتقلي���س هذه التكلفة اليوم رمبا يكون ثمنه باهًظا يف 
امل�س��تقبل، وال نريد اأن ن�س��تبق االأحداث ب�س��اأن االأ�سباب التي اأدت 
اإىل ان��دالع حريق جمم��ع الظهران، ولكن اأًيا كانت هذه االأ�س��باب 
فه��ي تتطل��ب منا وقفة �سادقة و�س��فافية يف االإق��رار باحلاجة اإىل 
املزيد من اال�ستثمار يف التوعية وال�سيانة الوقائية والتدريب على 
خطط اال�ستجابة للطوارئ، فدرهمك اليوم هو الوقاية من  قنطار 

ذهٍب تنفقه يف العالج.
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أنظمة الطاقة الشمسية لألسطح

تمضي المملكة العربية الســعودية قدما نحو طاقة مســتدامة مستفيدة من الموقع الجغرافي 
المميز، وأيضا وقوعها في أحد أفضل مناطق العالم في الحزام الشمســي، وأن تكون المملكة 

بلدا مصدره للطاقة.

م. ماجد الرفاعي

وق��د اتخ��ذت اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية جمموع��ة م��ن 
اخلطوات املختلفة يف �سبيل الرقي يف قطاع الطاقة خا�سة 
قط��اع الطاق��ة املتجددة، على اأن يك��ون يف عام 2030، هو 
وق��ت احل�سول عل��ى مزيج م��ن الطاقة بن اإنت��اج الطاقة 
ا�س��تهالك  �س��وق  ويق�س��م  النظيف��ة.  والطاق��ة  التقليدي��ة 
الطاق��ة الكهربائي��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية لع��دة 

قطاعات، هي القطاع ال�س��كني، القطاع التجاري، القطاع 
ال�سناعي والقطاع الزراعي.

وموؤخرا اأقرت حكومة خادم احلرمن ال�سريفن ممثلة يف 
وزارة الطاق��ة ت�سمي��م االإط��ار التنظيم��ي لتنظيم الطاقة 
ال�سم�س��ية ل�س��عات اأكرب من 2 ميغ��اواط، ليتيح للمواطنن 
وكب��ار امل�س��تهلكن بن��اء حمطات تولي��د الطاق��ة املتجددة 
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داخ��ل من�س��اآتهم، وت�سدي��ر الفائ�س منها لل�س��بكة العامة 
للكهرباء، وتاأهيل ال�سركات املطورة خالل العام 2022.

وهن��اك العدي��د م��ن املمي��زات الت��ى توج��د ف��ى الطاق��ة 
املتج��ددة الت��ى ت�س��تخدم ف��ى تولي��د الكهرب��اء، وخا�س��ة 
الطاق��ة ال�سم�س��ية، ولع��ل اأبرزه��ا اأنه��ا �سديق��ة للبيئة وال 
حتت��اج ل�سيان��ة مكلف��ة، عالوة عل��ى اأنها االأق��ل تكلفة فى 

توليد الكهرباء.
وبالن�سبة لركيب حمطة الطاقة ال�سم�سية يف املنزل فاإنها 
ال حتتاج اإىل الكثري من اأعمال ال�سيانة، حيث يتم تركيب 
االأل��واح ال�سم�س��ية م��رة واح��دة، وبعده��ا �س��يعمل النظام 

باأق�سى كفاءة ممكنة.

ويف منطقة ال�س��رق االأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا، كانت 
ال�س��عودية واالإم��ارات والبحرين م��ن اأول الدول التي 
تتعه��د بجع��ل انبعاثاته��ا الكربوني��ة �سفري��ة بحل��ول 
2050. ومتا�س��يًا م��ع ه��ذا التعهد، تخط��ط االإمارات 
الثالث��ة  العق��ود  ال�س��تثمار 160 ملي��ار دوالر خ��الل 
املقبل��ة لت�س��ريع من��و الطاق��ة املتج��ددة. كم��ا تعم��ل 
ومب��ادرة   »2030 »روؤي��ة  خ��الل  م��ن  ال�س��عودية، 
»ال�س��عودية اخل�س��راء«، على تعميم م�س��اريع الطاقة 
اإدخ��ال  م��وازاة  الهيدروج��ن، يف  واإنت��اج  املتج��ددة 
ا�س��تعماله  واإع��ادة  الكرب��ون  التق��اط  تكنولوجي��ات 

وتخزينه على نطاق وا�سع.
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مشروع بحثي لبناء حاسب آلي عالي األداء

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة تطور شاملة لكل جوانب الحياة تحت راية رؤية 2030 أثرت 
إيجابا وبشــكل ملحوظ على توجهات المجتمع، وشــكلت نظرة طموحة للمستقبل، وحثت الجميع 

على المشاركة ببناء هذا الوطن الغالي.

* صورة الخلفية ُتظهر أحد المكونات الداخلية لكمبيوتر طويقم. حاتم سعد الحجيلي

حي��ث توج��ه العدي��د م��ن االأف��راد ب�س��غف لب��داأ م�س��اريعهم املنزلي��ة 
اخلا�سة، للم�ساهمة يف بناء هذا الوطن، ومن هذه امل�ساريع ما يعتمد 
عل��ى ا�س��تخدام احلا�س��ب االآيل ل�سناعة حمت��وى اإعالم��ي رقمي، اأو 
بناء ت�ساميم رقمية هند�سية، اأو برجمة تطبيقات الهواتف املحمولة.

ولتتمك��ن ه��ذه امل�س��اريع م��ن االزده��ار والنجاح يجب عل��ى الفرد 
احل�س��ول عل��ى جه��از حا�س��ب اآيل ع��ايل االأداء يوف��ر اإمكاني��ات 

فكرة امل�ضروع: 
ج��اءت فكرة امل�س��روع م��ن كلمة �س��مو ويل العهد �ساحب ال�س��مو 
امللك��ي االأمري حممد بن �س��لمان بن عبد العزيز اآل �س��عود حفظه 
اهلل عندما �س��به همة املواطنن ال�س��عودين بر�س��اوة وثبات جبل 
طوي��ق، فاأحبب��ت اأن اأج�س��د روؤي��ة �س��موه م��ن خ��الل تخ�س�س��ي 

بتكوين جهاز مبوا�سفات جبل طويق.

االأهداف: 
- بن��اء حا�س��ب اآيل عايل االأداء ميكن��ه التعامل مع اأعقد عمليات 

املعاجلة احلا�سوبية، مثل:
.AutoCAD النمذجة ثالثية االأبعاد بربنامج -

االأالف. ع�س��رات  تكل��ف  والت��ي  املتخ�س�س��ة  ال�س��ركات  اأجه��زة 
والهدف من هذا امل�س��روع، هو بناء جهاز حا�س��ب اآيل عايل االأداء 
ي�ساه��ي تل��ك املوج��ودة ل��دى ال�س��ركات املتخ�س�سة باأق��ل تكلفة 

ممكنة، ليتمكن الفرد من امل�سي قدمًا يف م�سروعه اخلا�س.
وي�س��تعر�س ه��ذا التقري��ر فك��رة امل�س��روع، واأهداف امل�س��روع، ثم 
مراحل البناء واالإمكانيات التقنية للنظام ويختم ببع�س ال�سور.

- اإنت��اج ومعاجلة الو�س��ائط املتع��ددة فائقة الو�سوح با�س��تخدام 
.Adobe حزمة برامج

.Davinci Resolve املعاجلة املتقدمة للفيديو با�ستخدام -
 HTC VIVE ت�س��غيل اأح��دث اأنظم��ة الواق��ع االفرا�سي، مث��ل -

.Pro   Oculus Rift S

- الربجمة املتقدمة.
مكون��ات  جم��ال  يف  ال�سناع��ي  ال��ذكاء  تطبيق��ات  ممار�س��ة   -

احلا�سب.
- املوازن��ة ب��ن التكلف��ة مقاب��ل كف��اءة االأداء عن��د بن��اء االأنظمة 

عالية االأداء.
.)Price–Performance Ratio( اإتباع منهجية -
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املرحلة االأوىل: االأبحاث: 
- البحث على مدى ثالث اأ�سهر يف اأحدث التقنيات املتاحة.

- حتديد ال�سركات الرائدة يف �سناعة مكونات احلا�سوب.
 Asus, MSI, Gigabyte, Corsair, NZXT، EVGA،  -

 Nvidia، intel

- مراجعة امل�سادر التقنية املتاحة على مواقع ال�س��ركات العاملية 
الرائدة يف جمال �سناعة تقنية املعلومات.

 Dell، HP، Lenovo، Microsoft، Intel، AMD، Asus،-
.Invidia

CompTIA درا�سة التقارير التقنية الإحتاد �سناع التقنية -
- درا�س��ة التقاري��ر التقنية الأ�س��هر الدوريات العلمي��ة املوثوقة يف 

جمال تقنية املعلومات. 
 PC Magazine, PC World-Digital Edition, CNET, -

Computerworld

مراحل البناء:

املرحلة الثانية: حتديد املتطلبات

املرحلة الثالثة: حتديد املكونات: 
- ل�سمان اجلودة مت و�سع املعايري التالية الختيار املكونات:

- ح�سول املنتج على تو�سية من اأحد املجالت العلمية املرموقة.
- حتقي��ق املنت��ج اأداء عايل يف اختبارات االأداء الواردة بالتقارير 

التي مت االطالع عليها.
مت  الت��ي  االأخ��رى  املكون��ات  ب��ن  التوافقي��ة  اختب��ار  اإجتي��از   -
اختياره��ا، وذل��ك ع��رب ا�س��تخدام اأداة خم�س�سة له��ذا الغر�س 

.PCPartPicker مبوقع
- اإعداد القائمة النهائية ملكونات حا�سوب طويق.

املرحلة الرابعة: احل�ضول على املكونات: 
بعد حتديد مكونات كمبيوتر طويق النهائية مت البحث عن املواقع 
تتمي��ز  والت��ي  امل�سنع��ة،  ال�س��ركات  م��ن  املعتم��دة  االإلكروني��ة 

بخدمات ما بعد البيع، واعتماد املواقع اأدناه لتوفري املكونات:
Newegg -
Corsair -
Amazon -
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PassMark  ا�ستخدام التطبيق الرائد يف اختبار االأنظمة عالية االأداء
- حقق كمبيوتر طويق 7312.4 نقطة مع العلم اأن املتو�سط العاملي 2775 نقطة.
- تفوق اأداء كمبيوتر طويق على 99% من االأجهزة التي مت اختبارها حول العامل.

املرحلة اخلام�ضة: بناء كمبيوتر طويق: 

املرحلة ال�ضاد�ضة: اختبار كمبيوتر طويق 

اختبار االأداء يف اأنظمة الواقع االفرتا�ضي
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كمبيوتر طويق

اإمكانيات كمبيوتر طويق: 
يجم��ع كمبيوت��ر طوي��ق ب��ن معال��ج اإنت��ل متع��دد االأنوي��ة ومعال��ج 
الر�س��وميات م��ن اإنفيديا والعديد من التقني��ات احلديثة املتقدمة 
الق��ادرة على ت�س��غيل اأكرث الربام��ج االحرافية تطلب��ًا يف خمتلف 

املجاالت.
كمبيوتر طويق يف جمال الت�ضنيع:

- ميكن للم�سممن واملهند�سن اإن�ساء مناذج وخمططات عمالقة 
غني��ة بالتفا�سيل الدقيق��ة وبجودة عالية الدق��ة. كما ميكنهم من 
حماكاة قوانن الفيزي��اء واالإ�ساءة واملواد واخلامات الطبيعية يف 
الت�سامي��م التفاعلية لتكوين نتائج بج��ودة �سور واقعية. كما يتيح 

- عمل املحاكاة املبا�سرة خالل عملية الت�سميم.
كمبيوتــر طويق يف جمال الو�ضــائط املتعــددة و�ضناعة 

املحتوى:
- ميك��ن للمحرري��ن العم��ل على م�س��اريع اأكرث تعقي��ًدا مع طبقات 
وتاأثريات اأكرث و اإن�ساء حمتوى HDR ودقة ت�سل اإىل 8K  ومعاينة 

نتائج التغيريات مبا�سرة اأثناء العمل.
- �سانعوا الر�س��وم املتحركة ميكنهم من اإن�س��اء عمليات املحاكاة 
اإن�س��اء  املعق��دة واملوؤث��رات الب�سري��ة التفاعلي��ة. يت�سم��ن ذل��ك 

م�ساهد حتوي اأعداد هائلة من العنا�سر ثالثية االأبعاد.
- ميك��ن لفن��اين الر�س��م ثالث��ي االأبع��اد وفن��اين املوؤث��رات املرئية 

اإن�ساء اأعمال اإبداعية بدقة مبهرة.
- تقني��ة NVIDIA MOSAIC ، تتي��ح تو�سيل �سل�س��ة متعددة من 
اأجه��زة الربوجكت��ور بدون فا�سل بينها الإن�س��اء جمال روؤية بزاوية 

360 درجة.
- اإن�ساء جتارب واقع افرا�سي مبهرة ناب�سة باحلياة

كمبيوتر طويق يف جماالت العمارة والهند�ضة والبناء:
- ميكن للمهند�سن املعمارين اإن�ساء مناذج معقدة - مبا يف ذلك 
ت�سميم واإجراء التحليل واخلطوات التف�سيلية للهياكل مب�ستويات 

عالية من الواقعية.
- ميك��ن للمهند�س��ن الزراعين اإن�س��اء ت�سميم��ات نباتية معقدة 

واإجراء عمليات عليها.
- ميك��ن للم�سمم��ن املدني��ن اإن�س��اء من��اذج كب��رية مبزي��د م��ن 

التفا�سيل والتعقيد.
- دع��م الواق��ع االفرا�س��ي ال��ذي يتي��ح للعم��الء جتربة املباين ب�س��كل 
واالأل��وان  الت�سميم��ات  عل��ى  فوري��ة  مالحظ��ات  وتق��دمي  افرا�س��ي، 
واالأن�سجة وامليزات، ما يحد من اإعادة العمل املكلفة مبجرد بدء البناء.

اخلامتة: 
قدم��ت هذ الدرا�س��ة البحثية الرائدة "كمبيوت��ر طويق" كنموذج 
لالأنظم��ة عالي��ة االأداء املعتم��دة عل��ى اأح��دث م��ا تو�سل��ت اإلي��ه 

االأبحاث والدرا�سات العاملية يف جمال �سناعة التقنية. 
"كمبيوت��ر طوي��ق" يلخ���س خ��ربة خم�س��ة ع�س��ر عام��ا ق�ساه��ا 

الباح��ث يف االأبحاث والتعليم امل�س��تمر يف خمتلف جماالت تقنية 
املعلومات. 

"كمبيوت��ر طويق" جمرد بداية طموحة و�س��يكون ملهم باإذن اهلل 

ملزيد من االإجنازات.

نبذه عن الباحث: 
- م��درب اأول ب كلي��ة ينبع للتقني��ة التطبيقية – املوؤ�س�س��ة العامة 

للتدريب التقني واملهني.
تطوي��ر  معلومات-تخ�س���س  وتقني��ة  اإت�س��االت  مهند���س   -

تطبيقات-كلية املدربن التقنن-الريا�س.
.CompTIA تقني معتمد من اإحتاد �سناع التقنية -

.Google مدرب معتمد من -
- مقي��م ج��ودة معتم��د م��ن املنظم��ة االأوروبي��ة الإدارة اجل��ودة 

.EFQM

- ع�سو الهيئة ال�سعودية للمهند�سن.
للتوا�سل:

07 545 5000 00966
hatim.alhujaily@gmail.com
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يشير مبدأ الكايزن إلى مفهوم وفلسفة يابانية تركز على التطوير الدائم كحلقة مستمرة ألي 
عملية أو جزء منها، حيث يمكن تطبيقها على مختلف أنواع العمليات ســواء كانت تشــغيلية أو 

إدارية.

م. سلطان التميمي

ويهدف هذا املفهوم اإىل اإزالة جميع املعوقات التي قد حتدث 
خ��الل تنفيذ العملي��ة، وذلك من خالل التطوير الدائم لتلك 
العملي��ة بقيا���س املخرج��ات ومقارنته��ا مبتطلب��ات العمي��ل 
اخلارج��ي اأو الداخل��ي ل�سم��ان حتقيق متطلب��ات العميل، اأو 
حت��ى الذه��اب بعي��دا اإىل جتاوز تل��ك املتطلبات، وم��ن اأبرز 
ال�س��ركات الت��ي جنح��ت يف تطبي��ق مب��داأ الكاي��زن: تويوت��ا، 

موتوروال، برات اأند ويتني، وغريها من ال�سركات االأخرى.

ولتحدي��د حجم التطوير املحقق يف العملي��ة، فاإن املخرجات 
يجب اأن تركز �سمن املحاور التالية:

- اجلودة: زيادة اجلودة للمنتج/اخلدمة.
- التكلفة: تقليل التكلفة للمنتج/اخلدمة.

- التو�سيل: االلتزام بالوقت املحدد لو�سول املنتج/اخلدمة للعميل.
- ال�س��المة: اإزال��ة املخاطر املحتملة وتقليله��ا ل�سمان العمل 

يف بيئة اآمنة.

مبدأ الكايزن في تطوير العمليات
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ومير تطبيق مبداأ الكايزن خالل �سبع مراحل كالتايل:
اأواًل: حتديد وتعريف الفر�سة التطويرية.

ثانيًا: حتليل العملية امل�ستهدفة.
ثالثًا: تطوير احللول املقرحة.

رابعًا: تنفيذ احللول �سمن العملية.
خام�سًا: قيا�س وحتليل نتائج التنفيذ.

�ساد�سًا: ت�سمن احللول لتكون �سمن خمطط تنفيذ العملية.
�سابعًا: التخطيط للتطوير امل�ستقبلي.

واأخ��ريًا يج��ب اأن نوؤك��د ب��اأن تطبي��ق مب��داأ الكاي��زن يتطل��ب 
م�س��اركة جميع العاملن يف املن�س��اأة، ولي�س م�سوؤولية اإدارة اأو 
جه��ة حم��ددة، وذلك ل�سمان عدم تعار�س ه��ذا التطوير مع 

عمليات اأخرى واال�ستفادة من خمتلف اخلربات.
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خاطرة في صناعة البناء والتشييد

تعثــر المشــاريع يعتبــر كارثة في حق كل مــن حولنا، في حق الوطن، في حــق المجتمع، في حق 
اإلنســان، وأيضــا فــي حــق الطبيعــة، الحقيقي انه البــد من عمل حصر ودراســة ألغلب المشــاريع 

المتعثرة من حولنا للوصول الى الفهم الحقيقي لهذه المشكلة.

د. فالح الحربي 

تتمثل طبيعة اأي م�سروع يف معرفة الوظيفة احلقيقية له، ثم 
ال�س��عي اإىل كيفي��ة حتقيقه��ا م��ن خ��الل مراح��ل التنفي��ذ، 
فاأط��راف امل�س��روع الثالث��ة املال��ك، اال�ست�س��اري، واملق��اول 
جميعه��م ب��ال ا�س��تثناء يرغب��ون يف تنفي��ذ امل�س��روع ب�س��ورة 
تعك���س الوجه احلقيقي جلودة امل�س��اريع، لك��ن ما يحدث هو 
العك���س متاما، فحينما يتم طرح املناف�سة مل�سروع معن يبداأ 
املالك بالبحث عن الو�سع املثايل من خالل اأف�سل املمار�سات 
الوظيف��ة  متنا�س��يا  الهند�س��ية  والت�سامي��م  واملوا�سف��ات 
الرئي�س��ية للمبنى، واختالف وظائف املبنى التي ت�س��اهم يف 
عملية الت�سميم ب�س��كل نهائي، ولهذا ال�س��بب يتم اال�س��تعانة 
باأه��ل االخت�سا���س وعلى راأ�س��هم املعماري، فه��و من ي�سنع 
التوافق والتوازن بدءًا من طبيعة املكان حتى الفكرة النهائية 
للت�سمي��م، عندها ُي�س��رك كامل فري��ق االخت�سا�س، ومنهم 

املهند���س املدين، املهند���س الكهربائي، املهند���س امليكانيكي 
وغريهم للم�ساهمة يف بناء ت�ساميم ذات كفاءة عالية ووفق 

ت�ساميم ومعايري عاملية.
لك��ن االأه��م يبداأ من "العق��ود" والذي يعت��رب ترا�سي وقبول 
للعق��د  العام��ة واخلا�س��ة  العق��د، فال�س��روط  اأط��راف  ب��ن 
وا�سحة املعامل للطرفن، وعلى اأ�سا�س��ه مت التوقيع من جميع 
االأطراف، لكن التحدي االأكرب يف فهم هذه ال�س��روط وكيفية 
تطبيقها من عدمه خالل مراحل واأن�س��طة امل�سروع، الغريب 
حينما ي�س��ند هذا االأمر اإىل غري اأهله، في�سبح املالك اأو من 
ينوب عنه �سعيفا يف متابعة امل�ساريع، لذا فالنتيجة الطبيعية 

حينها �سيكون املقاول هو القوي اأثناء التنفيذ.
عند حتول املقاول )البع�س منهم( اإىل �ساحب اليد الطوىل 
يف امل�س��روع، فال نتوقع اأن يتم ت�س��ليم امل�س��روع �سمن الوقت 
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والتكلف��ة املتف��ق عليه��ا م�س��بقا وب��ال �س��ك وال حت��ى اجلودة 
املن�س��ودة، فاأن��ه ي�س��عى جاه��دا لتف��ادي بنود العقد بال�س��كل 
املنا�س��ب له، بل اأنه يق��وم )بالتالعب( من خالل عدة اأمور، 
اأهمه��ا املطالب��ات واالأوامر التغيريي��ة، فاملطالبات النا�س��ئة 
خالل مراحل امل�س��روع ت�سبب �سداعا للبع�س و�سدعا لبع�س 
مراح��ل امل�س��روع، وه��ي اأي�س��ا وما زال��ت م�س��كلة يف �سناعة 
البن��اء والت�س��ييد، فه��ي تتح��ول م��ن ح��ق م�س��روع يف بع���س 
امل�س��اريع اإىل اتهام��ات متبادل��ة ب��ن االأطراف، وه��ذا بداية 
�س��رارة اأغل��ب النزاع��ات، ل��ذا جتن��ب ه��ذا االأمر يك��ون من 
البداي��ة بال�س��كل ال�سحي��ح واال�س��تمرارية في��ه تكون ب�س��كل 

اأدق.
ال نتنا�س��ى االأوام��ر التغيريي��ة خ��الل اأن�س��طة امل�س��روع الأنها 
�س��تكون ذات بن��ود م�س��تحدثة يف العق��د واأحيان��ا ت�س��اهم يف 
ا�ستحداث النزاع بن طريف امل�سروع، االأ�سل اأن هذه االأوامر 
تهدف اإىل تعجيل االإجناز اأو التخفي�س يف تكاليف امل�س��روع، 
اإال م��ا يح��دث فه��و عك���س ذل��ك متام��ا، ل��ذا تك��ون النتيج��ة 
احلتمية عك�س��ية، واإما ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، فالبنود 

امل�س��تحدثة ت��وؤدي بال �س��ك اإىل زي��ادة التكلف��ة اأن مل يراعي 
عملية العجز والوفر يف امل�سروع من خالل عملية ح�سر فعلي 

دقيق يعك�س الواقع احلقيقي للم�سروع.
يف النهاي��ة ال اأقل��ل من كث��ري ما يحدث خ��الل مراحل تنفيذ 
امل�س��روع، لكن يجب علينا اأحيانا الوقوف على بع�س البع�س 
م��ن النقاط التي تعني بامل�س��روع م��ع اأن كل نقطة حتتاج اإىل 

�سروح وافية وتف�سيالت عميقة، ومن هذه النقاط:
- املالك )حكومي اأو خا�س(

- فريق العمل
- الت�ساميم

- العقود
- طرق التنفيذ

- اجلودة
- ال�سحة وال�سالمة املهنية 

ل��ذا ت��زداد التحدي��ات بزي��ادة ظه��ور التقني��ات اجلديدة يف 
�سناع��ة البناء والت�س��ييد، وقد يت��م التط��رق اأو التف�سيل يف 

النقاط اأعاله يف مقاالت اأخرى م�ستقبال.



مــــقـــال
Article

المهندس60

عبدالعزيز بن عبدالله الجمعة
مدير تحرير مجلة المهندس

ضبط المخالفين وجودة 
العمل الهندسي

تأتــي الحمــات الميدانيــة الرقابيــة والتفتيشــية المفاجئــة التي نفذتها الهيئة الســعودية للمهندســين 
بمشــاركة بعــض الجهــات الحكومية، لتعطــي مزيدا من االرتيــاح للمواطن، ليتيقن بأن ممارســة العمل 
الهندســي لــن يكــون بأيــدي المخالفيــن والمحتاليــن والمكاتب المتســترة التــي تدار من خــال العمالة 
الوافدة، أو مزوري الشــهادات الهندســية، أو من ال يمتلكون الشهادات الهندسية المتخصصة، أو من 
ال يملــك التصريــح بالعمــل الهندســي، خاصة فيما يتعلــق باألعمال التي تمس المســتهلك من األفراد 
والجهــات، وهــي تهــدف باألســاس إلى حماية المواطن والوطن، من خال حماية مهنة الهندســة من 

الدخالء والمخالفين، وتحسين أداء األعمال المهنية في القطاعات الهندسية.

وم��ا ميي��ز ه��ذه احلم��الت اأنه��ا تاأت��ي بق��وة مب�س��اركة بع���س 
اجله��ات احلكومي��ة، عل��ى راأ�س��ها وزارة الداخلي��ة ممثل��ة يف 
ق��وات ال�سب��ط املي��داين يف �س��رط املناط��ق، ووازرة ال�س��وؤون 
ووزارة  االأمان��ات  يف  ممثل��ة  واالإ�س��كان  والقروي��ة  البلدي��ة 
التج��ارة، ووزارة املوارد الب�س��رية والتنمية االجتماعية، حيث 
كان باك��ورة ه��ذه احلم��الت �سب��ط نح��و 41 خمالف��ة لنظام 
مزولة مهنة الهند�س��ة يف ال�س��ركات واملكاتب الهند�س��ية التي 
انطلق��ت يف منطق��ة الريا���س، حيث تنوعت تل��ك املخالفات، 
كان منها عدم تقيد �ساحب الرخي�س من املكاتب وال�سركات 
باملهن الهند�س��ية املعتمدة يف الرخي���س، وكذلك عدم و�سع 
البيانات املهنية للمهند���س اأو املكتب على االأعمال الهند�سية، 

اإىل جان��ب ممار�س��ة العم��ل الهند�س��ي دون احل�س��ول عل��ى 
اعتم��اد مهن��ي م��ن هيئة املهند�س��ن، وكذل��ك مزاول��ة العمل 
الهند�س��ي بعد انته��اء االعتماد املهني م��ن الهيئة. وكذلك مل 
تقت�سر احلمالت على �سبط املكاتب اأو ال�س��ركات الهند�سية 
املخالف��ة، بل �سبطت اأي�سا مهند�س��ن يعمل��ون بدون رخي�س 
غ��ري  يف  يعمل��ون  مهند�س��ن  وكذل��ك  الهيئ��ة،  م��ن  مهن��ي 
تخ�س�ساتهم، اإ�سافة اإىل عمل مهند�سن ال ميلكون الت�سريح 

الالزم للعمل الهند�سي يف اململكة.
وكان��ت ه��ذه احلم��الت الت��ي انطلق��ت يف منطق��ة الريا���س 
ملراقب��ة تطبي��ق نظ��ام مزاول��ة مهن��ة الهند�س��ة يف ال�س��ركات 
واملكاتب الهند�س��ية، وفق منط واأ�سلوب مهني، يطبق ب�سورة 
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لالجته��ادات  اللج��وء  دون  املفت�س��ن  جمي��ع  م��ن  مقنن��ة 
ال�س��خ�سية، حي��ث تنوعت تل��ك املخالف��ات، وكان منها ماهو 
ع��دم تقيد �ساحب الرخي�س من املكاتب وال�س��ركات باملهن 
الهند�سية املعتمدة يف الرخي�س، وكذلك عدم و�سع البيانات 
املهني��ة للمهند���س اأو املكت��ب عل��ى االأعم��ال الهند�س��ية، اإىل 
جانب ممار�س��ة العمل الهند�س��ي دون احل�س��ول على اعتماد 
مهن��ي من هيئة املهند�س��ن، وكذلك مزاولة العمل الهند�س��ي 

بعد انتهاء االعتماد املهني من الهيئة.
ه��ذه احلم��الت الرقابية والتفتي�س��ية �ست�س��اهم بال �س��ك اإذا 
ا�س��تمرت عل��ى ه��ذا الرمت والق��وة بتنقي��ة املكتب وال�س��ركات 
الهند�س��ية، و�س��تفتح املجال ملن يعمل وفق النظام، �س��واء من 
املهند�س��ن االف��راد اأو الكيان��ات الهند�س��ية. و�س��تكون تل��ك 
احلم��الت راف��دا مهم��ا للمواط��ن للثق��ة يف العم��ل الهند�س��ي 

والقطاعات الهند�سية يف اململكة.
وم��ا يثل��ج ال�سدر اأن��ه مت التعامل م��ع ه��وؤالء املخالفن من 
وف��ق  النظ��ام عليه��م  واالأف��راد بح��زم وتطبي��ق  اجله��ات 
االأنظم��ة والقوان��ن املنظم��ة للعم��ل الهند�س��ي يف اململك��ة 
ذات  للجه��ات  املخالف��ن  واإحال��ة  ال�س��عودية،  العربي��ة 

االخت�سا�س يف الدولة التخاذ االإجراءات الالزمة بحقهم.
وتاأت��ي ه��ذه احلم��الت لتوؤك��د اأهمي��ة ال�س��راكة والتكامل بن 
القطاعات املختلفة يف احلمالت الرقابية والتفتي�س��ية، للعمل 
جنب��ًا اإىل جن��ب ملا في��ه م�سلحة الوط��ن واملجتمع، من خالل 
نظ��ام حم��دد للرقابة والتفتي���س، حيث يلتزم املفت�س��ون باآلية 
نظامي��ة تنف��ذ عن القي��ام بالزيارات التفتي�س��ية، وتن�س على 
مقابل��ة �ساح��ب العم��ل اأو م��ن ين��وب عنه، مع وج��وب تعريف 
املفت�س بنف�سه واإبراز بطاقته الوظيفية الإثبات �سفته الر�سمية 
عند قيامه مبهمات التفتي���س، ثم تقدمي �س��رح كاٍف ل�ساحب 
املُن�س��اأة عن �س��بب عملية التفتي�س واالأمور التي �سيتم التحقق 
منه��ا اأو التفتي���س عليه��ا بن��اء على اإج��راءات مهني��ة واإدارية 
حمددة، مع الركيز على عدم االإ�س��اءة للمن�س��اأة اأو ملالكها اأو 
من�س��وبيها، وع��دم احلديث علنًا عن اأي �س��يء ميك��ن اأن يوؤثر 

�سلبًا على املن�ساأة.
ونتمن��ى اأن ي�س��تمر ه��ذا التكام��ل وتوحي��د اجله��ود يف العمل 
امل�س��رك بن اجلهات، من اأجل معاجلة الظواهر ال�سلبية يف 
املكات��ب وال�س��ركات واجله��ات الهند�س��ية، والق�س��اء على اأي 

جتاوزات هند�سية.
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most convenient for the organization.
TQ Managed organizations: decisions based on 
customers› wants and expectations.
Long-Term vs. Short-Term Orientation
Traditional organizations: think and plan concerning 
short-term outcomes
TQ Managed organizations: belief in much more 
significant periods. This requires patience.
Data-Driven vs. Opinion-Driven
Traditional organizations will manage by opinion. They 
guess what their customers want and think of waste 
costs, etc. They start with the solution.
TQM organizations: base their decisions on data they 
collect, customer needs, waste, costs, and the sources 
of problems. They begin with the data, not with the 
solution.
Elimination of Waste vs. Tolerance of Waste
Traditional organizations waste management, whether 
time, materials, etc., as a regular part of their operation.
TQ Managed organizations: very active in identifying 

wasteful activities and eliminating them.
Finally, I will end up our article by referring to continuous 
improvement. A Problem–Solving Process
Develop courses of action: Notice that courses are 
plural. For every problem, there are usually several 
possible courses of action. Identify as many as you 
can. There are always at least two: fix it or don›t fix it. 
Brainstorming with your team will typically generate the 
most and best courses of action.
Analyze and compare courses of action: Rank the 
courses of action for their effectiveness. Some activities 
may fix other problems, while others may cause new 
problems.
Make a decision: Select the best course of action to 
take.
Make a plan: Use the planning tool covered in the first 
part of the section.
Implement the plan: Take steps to put the plan into 
action.
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Total quality management consists of organization-
wide efforts to install and make permanent climate 
where employees continuously improve their ability 
to provide on-demand products and services that 
customers will find of particular value.
Total Quality Management applied with different 
concepts such as :
TQM refers to a management process and set of 
coordinated disciplines to ensure that the organization 
consistently meets and exceeds customer requirements.
TQM engages all divisions, departments, and levels of 

the organization. Top Management organizes all of its 
strategy and operations around customer needs and 
develops a culture with high employee participation.
TQM companies are focused on systematically 
managing data of all processes and practices to 
eliminate waste and pursue continuous improvement.
Values of industrial engineering its to improve the 
organization quality management of the organization 
by the following concept
Customer-Driven vs. Company-Driven.
Traditional organization: decisions based on what is 

Industrial Engineering focuses on improving processes or designing more 
efficient things and wasting less money, time, raw resources, human resources, 
and energy while following safety standards and regulations.
From that aspect, we pick the topic of total quality management.

Impact on Total Quality Management by 
Industrial Engineering

19
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Chemical Product Design
Specialty chemical products include petrochemicals, 
pharmaceuticals, green chemicals, food products, 
household care consumables, and cosmetics.
In different sectors chemical products are undergoing 
continuous changes to meet the expectations of 
the consumers in addition to continuously stricter 
environmental requirements. The fabrication of a 
chemical product is a multistage process starting 
from synthesis, design, optimization, operation, and 
control. The successful execution of the previous steps 
would transform raw materials into valuable products. 
Furthermore, the design of a chemical product requires 
deep understanding of the properties of the materials 
and usage functions. Chemical products can be 
classified into six categories as follows: specialty 
chemicals, bio-products, formulated products, devices, 
technology-based products and virtual chemicals, 
where each category has a special identity. 
For example, specialty chemicals can be defined as 
pure compounds that are delivered in small quantities 
and may serve specific functions. Formulated products 

such as cosmetics and food represent a large market 
and can be defined as combined systems where various 
raw materials are blended to deliver a multifunctional 
product with specific appearance and properties. 
The growing concern and continued development in 
health care applications trigger the need to develop 
bio-products that include bio-materials, drugs, tissue 
and metabolic elements. Moreover, products that 
cannot be classified as pure compounds, mixture or 
fabricated bio-materials may include devices that carry 
out a physical or chemical transformation.  
There has been major changes in the chemical industry 
during the last two decades. The dominance of commodity 
chemicals has been eroded by a newer emphasis on 
products such as specialty chemicals [9]. Chemical 
process industries have always launched successful 
new products. However, the dynamic and demanding 
markets require companies to adopt a more systematic 
approach to bring the new product to the market faster 
and cheaper to guarantee competitiveness. Chemical 
Product Design and Engineering is becoming more 
important as a consequence of this change.
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significant growth in the industry and the production 
of various optimal designed products that serve 
specific needs using various tools including computer 
optimization software. In general, the process of 
product design encompasses the following steps: 
market needs, ideas, material selection and finally 
manufacturing and process control and optimization.
Chemical Product Engineering
Chemical product engineering is the science and art 
of creating chemical products, a much larger concept 
encompassing chemical product design. In other words, 
chemical product engineering can be seen as the general 
background of knowledge and practice supporting the 
concrete task of designing chemical products and their 
manufacturing processes.
One of the crucial challenges facing modern corporations and 
industry is the growing competitive and dynamics market. 

A successful business requires continuous monitoring 
of consumers’ needs and delivering valuable products 
at competitive prices and high quality, while addressing 
environmental regulations. Therefore, researchers from 
various fields of industry including but not limited to 
management, marketing and engineering design always 
devote attention to development of new products and 
issues associated with the fabrication of the products 
such as environmental concerns. When designing a new 
product, different factors are usually combined such as 
strategic and technical effort. Here, strategic planning 
is required to deliver a successful launch of the product, 
while technical effort focus on design, manufacturing, 
control and process optimization aspects. Therefore, a 
growing number of researchers from different fields of 
engineering including chemical engineering have devoted 
attention to the area of efficient design of new products. 
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In addition, material selection is a significant factor 
in the manufacturing of such a device to take into 
consideration environmental impacts such as energy 
conservation, corrosion and exhaust gases if any. 
The topic of product design has become even more 

important with the growing changes in industry and 
regulation to protect the environment. For example, 
the manufacturing process of synthetic textile fiber has 
been continuously developing since 1950. Starting from 
constant production of natural fiber in 1950 until The 

Product design can have various interpretations, among them is the definition 
as the entire procedures required to deliver a product with defined properties 
that serve a specific need in society or industry based on inputs from various 
segments. For instance, inputs from the industry of how the product may serve 
and what specifications should be considered during the manufacturing process. 
Items that can be considered include environmental and regional regulations. 
An example of environmental friendly product design is the manufacturing of a 
greenhouse ventilation system, where the house is designed to attenuate energy 
consumption and maintain required rate of fresh air exchange. In such a process 
of product design of a household air exchanger, various elements need to be 
considered including heat and humidity. 

Chemical Product Formulation and Design

Hesham Alhumade
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2- Planning and design: technologies such as BIM should 
be adapted for its numerous benefits towards the project 
and managements of information, which will save a lot of 
time and prevent issues at early time to allow the team to 
take action before starting the project or tasks. 
3- Investment: the organizations must be willing to invest 
in implementing new technologies. Any commitments to 
implement will need a steady and Proper Funding. knowing 
that there is now a vast range of new technologies, such 
as drone, 5D modeling, virtual and augmented reality 
that can help in improving productivity.
4- Increased use of prefabrication models the greatest 
boost in productivity will be through the extensive use of 
modular and prefabrication construction. This process, 
where most of the construction components made off-
site, is cheaper, safer, and more efficient.
5- Reskill the workforce: Aging workforce are leaving 
the industry and skilled workers are hard to find. 
Therefore, an industry-wide strategy, in collaboration 
with governments, is needed to lure younger employees 
to the construction business while also reskilling those 
who are already working.
CONCLUSION  
Over the years, the construction industry,s productivity 
has been criticized repeatedly, and efforts have been 
made to enhance project performance. Given its 
importance, achieving the highest level of productivity in 
construction should be a top focus. This report attempts 

to study poor productivity in the sector and figure out 
what,s causing the low productivity. This report also 
explains the challenges faced, the impact of the problem 
and suggests steps to improve productivity. Digitization 
and technology implementation are at least a part of the 
solution. For this to happen, businesses must make a 
clear commitment to invest in digital technology now so 
that they can address low productivity in the future.
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delays, and, most importantly, keeping the project on 
schedule and within budget. Improved communication 
has the potential to solve the majority of construction 
issues. Miscommunication and inaccurate information 
on sites contribute to 31$  billion spent on rework (Fails 
Management Institute, 2018).
3- Coordination issues
Hundreds – even thousands – of people may be assigned 
to a construction project, each with its own set of 
responsibilities and objectives. Main contractors, sub-
contractors, architects, engineers, suppliers, and the 
project owners must coordinate and work together to 
bring the project to life and achieve the desired outcomes. 
Lack of coordination would result in mistakes, which will 
lead to wasted time and low productivity.
4- Inefficient use of time
Only 30% of the time workers do spend on the actual tasks 
of a building and the remaining 70% is spent on work 
preparation and gathering equipment and resources 
(Callinan, 2019). A portion of that time is spent waiting 
to be told what to do next. According to Humphrey, every 
day, up to 90 minutes are lost simply “looking for stuff.”, 
such as job information, materials, and Misplaced tools 
(2015). 
5- Lack of context around tasks
Labors are frequently given work with little or no context. 

Simply put, they are instructed what to do but are not 
provided with the necessary information to accomplish a 
task effectively. This issue adds to the already massive 
operational wastes in the construction industry. Due to 
its productivity lag, the sector is currently wasting $1.6 
trillion (Callinan, 2019).
THE IMPACT OF POOR PRODUCTIVITY
Poor productivity can have a serious impact on the 
employees, business and the whole economy. There are 
few impacts including: (Mansinghka and Mohan, 2021).
1- Lower profitability.
2- Employee disengagement and lower team morale.
3- Sub-optimal utilization of the workforce.
4- Lack of motivation and creativity.
5- Delays in project timelines.
6- Workplace toxicity and high employee turnover.
HOW TO IMPROVE PRODUCTIVITY 
According to Snook, multiple aspects might be applied 
to improve the construction industry›s productivity. 
To boost efficiency, technological solutions must be 
integrated into the construction process (2018).
1- Managing large groups of employees: difficult 
task that is still commonly carried out using paper 
spreadsheets, resulting in a variety of financial leakages 
and inefficiencies. Digitizing this process can reduce 
waste and increase productivity.

12



News
Article

Al-Mohandis

Construction productivity is a cause of concern for its 
vital contribution to the economy, as it can be described 
as the engine of economic growth. Therefore, identifying 
and evaluating the factors that contribute to low 
productivity in the construction industry is important to 
determine the root cause of the problem, which leads to 
implying the solutions more efficiently.
WHAT IS PRODUCTIVITY?
Productivity is a commonly used term by a large range 
of different people doing different things. The term has 
different meanings for different people (Adrian, 1987). 
There is no one definition of productivity it should be 

Hence, productivity is one of the most important aspects 
of an organization performance and competitiveness 
in the marketplace, and it directly converts into cost 
savings and profits. 
FACTORS THAT INFLUENCE PRODUCTIVITY
Researchers in the field of construction management 
have been trying to identify the reasons behind poor 
productivity and several studies have been conducted 
from different points of view. 
Adrian categorized the factors affecting productivity in 
construction as industry-related factors, labor-related 
factors, and management-related factors (1987). 
Firstly, the industry factors, which are the characteristics 
of the industry, such as uniqueness of projects, different 
locations, uncertain weather, and seasonality. Secondly, 
the labor factors include lack of motivation and training. 
Lastly, the management factors mostly related to a lack 
of tool or technique in the management.
Olomolaiye, Jayawardane, and Harris have divided 
the productivity aspects into two categories (1998). 
The external factors, which cannot be controlled by 
the organization’s management team. The internal 
factors that originate within the organization and can 
be controlled. The industry’s traditional way of delivery, 
which separates the design and construction stages 
has affected the construction productivity through lack 
of access to drawings, design changes, and continuous 

defined based on the context in which it is used. In 
general, productivity is the relationship between the 
output generated and one or more of the associated 
inputs dedicated to the production process (National 
Research Council, 1979). A high level of productivity 
indicates efficient resource allocation and substantial 
profits. In essence, it is a measure of how efficiently we 
utilize the available resources to generate the products.
These resources (inputs) include manpower, management, 
material, capital, technology, and equipment. These 
factors are called total-factor productivity and can be 
measured by using the following formula.

rework. Furthermore, the construction process is very 
likely to be affected by weather conditions as it is an 
outdoor industry. Internally, management inefficiencies 
could lead to wastage of resources and productivity; 
introducing modern technologies and labor training 
would increase productivity.
CONSTRUCTION PRODUCTIVITY CHALLENGES
To effectively apply the right solutions to the problem of 
low productivity, we must first know the challenges facing 
it to overcome them. Five challenges can contribute 
to the lag of the construction industry’s productivity 
(Callinan, 2019).
1- Lack of technological advancement
Advancement in technology has a major impact on all 
industries. While there are few technologies are been 
used in the construction industry, it has been slow in 
adopting new technologies comparing to other industries. 
Lack of new technologies and using traditional tools is an 
issue because of its time-consuming and the possibility 
of losing documents, moreover, it attracts mistakes, 
which will compromise productivity. Applying new 
technologies, such as building information management 
(BIM) and drones to monitor workers will keep the labor 
safety and the project on track.
2- Lack of communication
Communication is essential in every construction job. 
It is essential for increasing productivity, preventing 
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issues that the construction sector faces, especially in 
developing nations (2008).
Low productivity is a problem that affects many 
countries, not only the United Kingdom. The recent 
report by the World Economic Forum shows a 19% drop 
in the United States construction industry’s productivity 
since 1964 While all other industries have, by contrast, 
show a 153% increase in the same period of time 
(WEF, 2016). (See Figure 1). As indicated by the recent 

report from the Chartered Institute of Building “. Poor 
productivity growth in construction is not just a UK 
phenomenon.” (CIOB, 2016).
Figure 2 shows the UK’s productivity growth comparing 
with other sectors since 1994, as it is clear that 
productivity in the construction sector has been flat in that 
period of time, on the contrary with other manufacturing 
industries, wherein 2015 was over 50% superior to 1994 
levels (Office for National Statistics, 2016).

Figure 1: World Economic Forum in collaboration with the Boston Consulting Group, 4 May 2016.

Figure 2: Office for national statistics: Labour Productivity, April 2016.
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The construction industry is one of the largest 
and most challenging sectors contributing to the 
economy and gross domestic product (GDP) of most 
developed countries (Park, Thomas and Tucker, 2005). 
Construction may account for 10% of GDP in developed 
European countries, and much more in other advanced 
countries (Chen, et al., 2009; Hassan & McCaffer, 
2002). The construction industry is always regarded 
as a labor-intensive industry, which makes it high-risk 
industry. Therefore, labor productivity is one of the 
most significant risks in construction (Kazaz, Manisali 
and Ulubeyli, 2008). Large-scale production, open job 

sites, and substantial fragmentation in the process 
are the main features of this industry, thus according 
to Dacy, the construction Industry has traditionally 
been seen as an “incredibly inefficient” sector (1965). 
One of the critical features of the industry is its poor 
productivity comparing to other industries especially 
manufacturing-led ones, which leads it to receive a 
great consideration from clients and decision-makers. 
Poor productivity in construction was recognized as 
one of the major obstacles facing the construction 
sector. According to Lawal, P.O. the poor productivity of 
laborers has been regarded as one of the most daunting 

Poor productivity in the construction industry has long been a concern for decades. 
The importance of construction productivity is linked to the indus try›s significant 
contribution to the national economy. In the construction sector, labor productivity 
improvement has been overlooked, resulting in cost and time overruns, poor 
quality building, endless claims and disputes, and in extreme circumstances, 
project abandonment. This report will present an overview of the construction 
industry’s productivity and explain what is productivity. This paper will also reflect 
on the significant factors of poor productivity, challenges faced, and how things 
could be improved. The primary cause of productivity loss was thought to be 
unproductive activities, such as waiting, rework, and idling. This study aims to 
identify the root causes of the issue to assist in productivity improvement.

Poor Productivity in the 
Construction Industry

Eng. Mohammed Ahmed Ali
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fatash, chimney and manwr. 
An example of the traditional lingo used by Najdi 
builders is the middle yard, which would translate to 
“The belly of the house” . “The house with the column” 
refers to any structure with a big room that has a 
supporting column in the middle, holding up the roof. 
“Haja” is the direct equivalent of the word parapet, 
the barrier wall along the edges of a roof. “Beads” 
are not beads at all; in fact, they refer to the stubs 
on which columns are erected and fixed. The “Duct” 
is a narrow alley that connects the home’s front gate 
to the yard. A “Yard house” is a type of home that 
has few rooms, but with spaces that substitute for 
actual rooms that are simply extensions of the yard. 
A “Diwaniyah” is where guests are received and 
entertained, tending to be more pleasantly decorated 

than the rest of the house, with extensive use of 
plaster. A “buffer” is a wall that directly faces the 
front door from the inside, preventing visitors from 
seeing the innards of the house. 
The collective collage of these details and many more 
amalgamate into a beautiful cornucopia of human and 
cultural diversity that has shaped present-day Diriyah. 
In its immediacy, the city is the starting place of the First 
Saudi State 300 years ago and a communal home to 
the Turaif Historic Site, which made the UNESCO World 
Heritage list. 
The Diriyah Gate Development Authority’s strategy 
revolves around ensuring the sustainability of its locale 
as an integral part of Vision 2030s aim to achieve a 
developmental renaissance, triumphantly celebrating 
Saudi Arabia’s rich culture and heritage.
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strenuous process of laying the foundation either with 
stone or clay, the walls would then be erected. 
It was a long, labor-intensive operation that required 
large amounts of clay, especially if columns and girders 
were involved. Straw clay or “Pulpn” was the primary 
construction material used. 
Slowly but surely, the walls would rise and rise, and 
doors and windows were added as the builders went 
along. Utilities were built in continuation as needed, 
such as the men’s gathering halls and kitchens. A 
cranny was built to store palm dates, and a suitable 
location was chosen to set up a grinding wheel. The 
underground water tank needed its own trough and 
other ancillaries as well. 
Najdi builders had their “Kits” throughout the process, 
which included staples like spades, pickaxes, trowels, 

and crowbars, as well as additional tools.
At the builder’s discretion, the choice of which tool to 
use was dependent on the job at hand. These tools 
were resourcefully adapted into general-purpose tools 
that people could use for a variety of tasks within their 
community. 
Akin to every industry, builders had their own jargon that 
was used to communicate efficiently and effectively. 
Their vocabulary covered everything that encompassed 
their day-to-day activities, from parts of a structure to 
materials, even to building methods. A given term could 
be used to describe several things, and conversely, 
multiple terms could be used to describe a given object. 
For example, a “room” could be any enclosed space 
within a home; a ventilation hatch in a ceiling could be 
called many things, such as scouts, samawah, swama, 
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Each various type of clay served a different purpose: 
pure clay was used for plugging holes and cracks, or for 
leveling out surfaces. Straw clay, a surprisingly precise 
mix of clay, hay, sand, and water, was utilized as the 
main building material. Hardened clay was spread over 
roofs that had cracked under the scorching sun in the 
summer and when the first winter rains arrived, the clay 
would soak and fill the cracks in. 
The types of stone used in traditional Najdi construction 
also varied in type, shape, and size. Sandstone or 
limestone, known as soft rock, was the most widely 
used and was readily available in mountains and 
plateaus. 

Before the fabrication of buildings or houses could even 
begin, traditional Najdi construction was dependent 
upon selecting sites best suited for construction. This 
meant preparing the site, digging its foundations with 
specific tools and mechanisms, and identifying the 
amount of space needed to build. 
All of these variables were compounded when taking 
into account the number of family members the 
building would house and the benefits that the building 
could provide to them in accordance with their daily 
requirements.
Once settled, the location was prepared and dug out for 
foundation using specific methods and tools. After the 
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was the use of tamarisk wood for roofing in narrower 
structures, as well as for making doors and windows. 
In larger structures, sturdier palm trunks were used 
instead, with tamarisk and palm leaves layered together 
to form the paneling. 
It took considerable precision to produce the ideal 
mixture of clay, hay, and moisture, especially 
considering the dual utility of the mixture’s use for 
building walls. Walls needed to be thick enough to 
provide adequate heat insulation, keeping hovses cool 
in the summer and warm during the winter months. 
A trademark of most structures was the center yard, 
referred to colloquially as the Belly of Al-Hawi, which 

collected cool air and directed it through the doors 
and windows that opened onto it. That passing air 
will become even cooler if it Flowed through irrigated 
palm groves, therefore residents adorned the house’s 
surroundings with the tree’s billowing leaves. 
Thanks to its consistency and low risk of cracking, 
surface clay, usually found in farmlands, was the best 
kind of clay to use, due to its dexterity nature in the 
context of agriculture. 
The constant contact with water cleared out salts, 
making the clay more consistent. Underground clay 
on the other hand, needed to be dug out until the right 
purity was found. 
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The construction of sustainable, enduring structures 
was such a necessity that Najdi structures have 
become nearly synonymous with Arabian culture at 
large, as the architectural monuments from the period 
still stand to this day. 
One of the most prominent traits of Najdi architecture is 
the almost exclusive use of locally available building 
materials, a practice that speaks to the area’s nature 
and climate and describes traditions, history, and 
culture during a period where resourcefulness was 
paramount. 
Ancient Najdis built their structures in blissful 
cooperation with the area’s arid, dry continental 
climate. Ventilation was of monumental importance, 
and these vents were designed into the exterior of 
structures. Walls were built with enough thickness to 
insulate the building and keep the heat out, and interior 
yards provided shade and helped keep buildings cool. 

Narrow streets and alleys kept pedestrians shielded 
from the scorching sun and small koi systems on the 
offshoots of buildings were another feature to resist the 
generally hot weather.
During the night and colder periods throughout the year, 
the interiors of builders were kept heated with thermal 
insulation lodges.
An unifying theme of purpose defined many of the 
structures during this period. The use of local, readily 
available materials characterized traditional Najdi 
architecture. Clay was an essential building material 
for a myriad of structural uses, from mosques to hovses 
to high walls that fortified communities. Stone was used 
primarily for the foundations of structures that were 
susceptible to erosion caused by groundwater, while 
plaster was used not only to add aesthetic features to 
the building, but also to keep the heat out. 
Another trademark of historical Najdi architecture 
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Just as a structure needs to be livable, it also needs 
to be durable. As far as appearances are concerned, 
the way a structure looks (its shape, ornamentation, 
colors, patterns, etc). speaks to the very nature of 
its environment. It is a physical representation of 
how native humans interact with the objects in their 
immediate and extended surroundings, an arranged 
embodiment of human’s imperative relationship with 
their environment.
As humans’ living conditions evolve and have taken 
shape over time, so too does the architecture. Building 
design, in both structure and appearance, has continued 

to change throughout the course of history, This change 
is still being intimately studied till this day, as a physical 
conduit that gives shape and meaning to the culture 
of the people who lived through any given time period. 
Analyzing the architecture of an epoch is an integral 
part of understanding how people lived and survived in 
their environments, and it’s the architecture of the time 
that tells these stories. 
Given the nature of the land and the prevailing climate 
within the territory of Najd in the central Arabian 
Peninsula, ancient Najdi Architecture seemed to 
prioritize longevity above everything else. 

Historically, architecture has always been about how to make the most of the 
available space, about striking that often elusive balance between form and 
function, between appeal and structure. The fundamental essence of the art lies at 
the intersection of aesthetics and feasibility, a junction that builders have pondered 
on for centuries across the world. 

Bassim Abdulhadi

Najdi Architecture: Where Human Blends in 
with Environment 
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manufactures have developed the Pressure Injection 
Procedure and named as DVV. In this case two different 
injection resin having high and low conductive behavior 
are used. Depending on the severances of the erosion 
and the measurement results of contact resistance (low 
contact resistance indicates good contact between bar 
surface and iron core and high resistance vice versa) 
gives indication on which bar which resin has to be 
applied. 
If high contact resistance and heavy signs of erosion 
marks on bars are detected only high resistance resin 
could be applied. As  erosion leads to a reduction of 
the thickness of the insulation and hence insulation 

Every generator stator winding is connected according 
to a more ore less complicated winding diagram, of 
course depending on the generator type and technology. 
For easier understanding see the sketch 1. In the sketch 
phase connections are shown on left side and star 
point connections are on right hand side. In between 6 
bars for each phase are shown schematically. Voltage 
distribution among the bars is indicated next to the 
bars and the sum up of these voltages is also shown as 
phase voltage at the top which is called phase voltage.
Depending on the voltage of the bars an electrical 
field is recognized on the surface of the bar insulation. 
Namely on bars with low voltage low electrical field and 
on high voltage bars high electrical field. High electrical 

material lost or in other words holes produced need to 
be filled up with an insulating resin and a conductive 
resin can not be used because it will lead to short circuit 
to the iron core and therefore is not recommended. 
But if insulated resin is applied, no electrical contact 
takes place and hence discharges will still remain 
present. In this case within very short time, the insulated 
resin will disappear again due to erosion. Therefore, 
only experienced Engineer can investigate the 
condition of the winding system as by injecting wrong 
resin at wrong places can damage the winding in a very 
short time.
4. Exchanging phase side with Star point side.

field leads to discharges especially in the stator slot 
region. (See red arrow on the sketch).
The electrical field on bars with high voltage are much 
more jeopardized for erosion then low voltage bars. 
The bars on phase side remain under higher voltage than 
those on star point side. Therefore, the erosion on bars 
on star point side can more safely treated by injection 
of insulated material. So if the star point and phase end 
are changed we can reach this requirements. In this 
way, previously phase side bars having more erosion 
can work safely on star point side after doing injection 
and bars previously star side having comparatively less 
erosion can safely work as phase without any injection 
or with a little injection. 

Sketch 1 simplified configuration of Generator Stator winding
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The generator, during its operation, develops in it 
abnormalities such as contamination, charge storage 
within machine, lack of contact of coils with core, 
looseness of coils / wedges, presence of voids within 
insulation, presence of partial discharge, core lamination 
shorting and much more. These abnormalities, if not 
cared for in time, degrade insulation properties and 
reduce Residual Breakdown Voltage (RBDV). During 
operation electromechanical forces are also developed 
which cause movement of copper bars. In order to limit 
this movement restraining forces are generally offered 
by the end winding bracing supports, inter coil and coil 
to core friction. These constraints result in mechanical 
strains at some points and some time bending or 
twisting of the coil. 
Of course, without getting the machine rewound, 
we cannot over come all of the above mentioned 
abnormalities, however we can live with out getting 
machine rewound by overcoming some of the 
abnormalities. These abnormalities and remedial 

action to combat those are described here below:
1. Contamination
Cleaning / overhauling will help in improving the tensile 
strength of the insulation 
2. High Operating Temperatures
Improvement in the cooling system efficiencies, 
better heat dissipation, and removal of blockages in 
ventilation ducts will also improve the tensile strength 
of the insulation.
3. Looseness Of Coils And Erosion Of Insulation 
Material
A) Looseness of coils causes acceleration of aging 
problem. Therefore placing coils in slots by re-
wedging, inserting adequate side packers can arrest 
the looseness and prevent increase in developed 
stresses causing improvement in remaining life. Further 
improvement can be achieved by re-varnishing.
B) In machines where VPI is employed tightening of 
coils by the above mentioned methods may not be 
possible. In order to overcome problem of erosion, some 

Electrical Power Generator is very vital part of a power generating units. It is directly 
or through transformer connected to power system network and is exposed to 
high voltage field.  

Generator Life Extension Without  
Rewinding (Deferred Rewinding)
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