














هلل احلمد واملنة، متر اململكة العربية ال�شعودية بع�شر ذهبي من البناء والتطوير، ويتجلى ذلك باعتماد حكومة خادم احلرمني ال�شريفنيـ  وفقه 
اهلل ـ موازنات غري م�شبوقة ب�شخ املليارات يف �شرايني القت�شاد ال�شعودي. وتقدر الإح�شاءات اأن هناك نحو 30،000 مهند�س �شعودي مقابل 
150،000 غري �شـــعودي، كما يقدر عدد املهند�شـــني امل�شجلني بالهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني حتى هذه اللحظة نحو 165،000 مهند�س �شعودي 
وغري �شـــعودي. ويف املقابل يقدر عدد املوؤ�ش�شـــات وال�شـــركات العاملة بقطاع املقاولت نحو 200 األف، اإ�شافة اإىل2150 مكتب و�شركة هند�شية 

ا�شت�شارية، وعدد املكاتب الهند�شية اململوكة ملكية فردية 1800 مكتب، بينما يبلغ عدد ال�شركات الهند�شية امل�شجلة نحو 300 �شركة. 
منذ مطلع عام 2012 حتى الآن مت تاأ�شـــي�س عدد 194 �شـــركة هند�شـــية، منها 127 �شـــركة �شـــعودية، و67 �شـــركة خمتلطة �شـــراكة �شعودية مع 
غري �شـــعوديني اأغلبها ن�شـــبة ال�شـــريك ال�شعودي الأقل، و21 �شركة اأجنبية بالكامل برتاخي�س موؤقتة مل�شـــروع واحد، و14 �شركة مهنية متكاملة 
)EPC(. وهنا كان لزاما علينا معرفة كم ن�شـــيب املكاتب وال�شـــركات الهند�شية الوطنية من ح�شة �شوق اخلدمات ال�شت�شارية الهند�شية، 
حيث تو�شح املوؤ�شرات والت�شريحات من بع�س م�شئويل تلك املكاتب اأن املكاتب وال�شركات ال�شت�شارية الوطنية ت�شتحوذ على الي�شري من تلك 
امل�شـــاريع، بينما ت�شـــتحوذ ال�شركات الأجنبية على ح�شة الأ�شد من تلك امل�شاريع كمًا ونوعًا، والتي يتوىل تخطيطها وتنفيذها والإ�شراف عليها 
ب�شـــكل �شـــبه كامل "لالأ�شف" مهند�شون غري �شـــعوديني، الغالبية منهم اكت�شـــبوا خرباتهم ومهاراتهم من خالل امل�شاريع التي عملوا بها داخل 
اململكة، ويتم تقدمي الدعم املادي واملعنوي والفني لهم، اإىل جانب اكت�شـــابهم اخلربة املهنية! ما يوؤهلهم للعمل يف اأي دولة حول العامل، حيث 
تف�شـــل الكثري من الدول املهند�شـــني الذين �شـــبق لهـــم العمل يف اململكة وبرواتب مغرية جـــدًا، ما يعني انتقال تلك اخلـــربات اإىل دول اأخرى، 
ليتم التعوي�س عنهم وبكل اأ�شـــف اأي�شـــًا با�شتقدام اآخرين من املهند�شني غري املوؤهلني، لتبداأ هذه الدائرة من جديد. وهنا ياأتي ال�شوؤال: )اأين 

املهند�س ال�شعودي من ذلك امل�شهد املهني والقت�شادي يف هذه امل�شاريع؟(.
ويرى كثري من املحللني واملراقبني اأن الغالبية من املهند�شني الوطنيني يعي�شون حتت وطاأة التهمي�س املهني واملادي، اإ�شافة اإىل ق�شور التدريب 
و�شعفه، ال�شبب الذي جعل مهنة الهند�شة مهنة غري جاذبة، و�شريحة ل ي�شتهان بها ممن هم يتخرجون مهند�شني ويتوجهون لالأعمال الإدارية 
لرتفاع رواتب تلك الوظائف، على الرغم مما لهذه النوعية من الأعمال متطلبات خمتلفة عن اأعمال الت�شـــاميم الهند�شـــية والبتكار، وبذلك 

يفقد الوطن واملواطن هذه الأيدي والعقول التي �شرفت عليها الدولة الكثري.
اإن تلك التوجهات حمبطة لزمالئي املهند�شـــني الذين نالوا ال�شـــهادات املهنية املتخ�ش�شـــة واملميزة، وعندما تخرجوا وتقدموا للعمل يف تلك 
اجلهات من اأجل خدمة اأنف�شـــهم ووطنهم ا�شـــطدموا مبعوقات من اأبرزها قفل باب العمل اأمامهم يف بع�س ال�شـــركات الكربى التي �شـــيطرت 
على امل�شهد املهني، وا�شتولت على امل�شاريع، وف�شلت املهند�س الوافد وميزته، مع اأن اجلامعات الوطنية تخرج اآلف املهند�شني ال�شعوديني كل 
عام، اإل اأنهم ل يجدون الفر�شـــة لكت�شـــاب اخلربة التي تكت�شـــب من خالل ممار�شـــة العمل املهني الذي ل يتوفر مع وجود كثري من ال�شركات 
التي تهم�س املهند�س الوطني، حتى اأ�شبح املهند�س ال�شعودي )منبوذًا( من  بع�س اجلهات ذات العالقة وبع�س ال�شركات الكربى، حتى اأ�شبح 

يعامل ب�شدود يف وطنه!. 
وهنا لبد من تكاتف اجلميع يف اإعطاء املهند�س ال�شعودي حقه وحمايته واحلفاظ على حقوقه املهنية واملادية، وهذا ل ياأتي فقط بالت�شريحات 
الإعالميـــة، بل يجب اأن نقف جميعًا �شـــفًا واحدًا يف اإن�شـــافه واإجبار كل ذي عالقة به على توظيفه وتدريبـــه وتاأهيله، وتقديره التقدير املادي 

الذي يليق به وباإمكاناته، وحتديد ن�شبة كبرية وحمددة منهم يف ال�شركات املختلطة ب�شكل خا�س.
اإن الهيئة تبذل جهودًا لتطوير قدرات املهند�س ال�شعودي، وهي لي�شت قادرة على ذلك وحدها، حيث يجب توحيد اجلهود من جميع القطاعات 
احلكومية و�شـــبه احلكومية واخلا�شـــة واجلهات ذات العالقة، من خالل اإعطاء املهند�س حقه املهني واملادي، اإ�شـــافة اإىل منحه الثقة ليعمل 

ويبني هذا الوطن.
والهيئـــة علـــى اأمت ال�شـــتعداد للعمل يدًا بيد مع اجلميع لعالج هذه الظاهرة، كما اأنها م�شـــتعدة للعمل على كبح هـــذه الظاهرة متى توفرت لها 

ال�شالحيات من اجلهات ذات العالقة �شاحبة القرار؟.
واهلل ويل التوفيق،،

صدود القطاع الخاص عن المهندس السعودي!

المهندس حمد بن ناصر الشقاوي 
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين 



تنتهج الهيئة ال�شعودية للمهند�شني يف عملها منهج العمل املوؤ�ش�شي، الذي يتميز باملوا�شفات واخل�شائ�س 
التي جتعل ما تقدمه من خدمات متميزة وفريدة من نوعها، ومبا ي�شمن لها اللتزام مبنظومة من القيم 
واملبادئ، وتطبيق اأف�شـــل الأ�شـــاليب والنظريات الإدارية التي حتقق اأعلى ن�شبة من النجاح، اإ�شافة اإىل 

تقدمي اأف�شل م�شتوى للخدمات التي تقدمها حتقيقًا للتنمية املهنية امل�شتمرة.
وياأتي هذا التوجه متا�شيًا مع ما يفر�شه الواقع احلايل من حتديات ت�شتلزم تطوير اإ�شرتاتيجيات واأ�شاليب 
وتقنيات العمل، لالنتقال باأدائها اإلـى امل�شـــتوى املن�شـــود، مبا يتنا�شب مع اأدائها وقدراتها، لتقدمي اأف�شل 

اخلدمات لأع�شائها من املكاتب واملهند�شني باختالف تخ�ش�شاتهم.
وقد اتبعت الهيئة اأخريًا يف هذا ال�شـــياق جمموعة من نظم العمل )�شيا�شـــات وقواعد واإجراءات( التي 
تعمـــل على اأهداف وو�شـــائل تتفق مع روؤيتها، مبا ي�شـــمن اللتزام مبنظومة من القيـــم واملبادئ وانتهاج 
اأف�شل الأ�شاليب والنظريات الإدارية التي حتقق اأعلى ن�شبة من النجاح، حيث تعمل حاليًا يف نهج العمل 
اجلماعي من خالل ت�شكيل املجال�س واللجان لأداء العمل بن�شق منظم قائم على اأ�ش�س ومبادئ تنظيمية 

حمددة، لتحقيق اأهداف الهيئة التي اأ�ش�شت من اأجلها بكفاءة وفعالية.
وتعمـــل الهيئـــة حاليًا على تكوين عدد من جلان املجال�س لتطوير العمل الهند�شـــي الذي تقدمه، حيث مت  
تكوين جمال�س: )جمل�س التاأهيل املهني، جمل�س التحكيم الهند�شـــي، جمل�س التدريب الهند�شي، جمل�س 
املكاتـــب(، اإ�شـــافة اإىل اللجـــان واملجال�س التي مت تكوينهـــا منذ فرتة، مثل: )جمال�ـــس الفروع، جمال�س 

ال�شعب، وغريها(.
و�شـــوف يتم تكوين كل جمل�س ب�شـــراكة من اجلهات ذات العالقة احلكومية واخلا�شـــة، حيث تقوم تلك 
اجلهات برت�شيح خمت�شني عاملني فيها للم�شاركة بع�شوية تلك املجل�س. وي�شم كل جمل�س 9 خمت�شني، 

3 منهم مر�شحني من اجلهات ذات العالقة، اأما البقية فري�شحون من قبل جمل�س اإدارة الهيئة.
وياأتي هذا التوجه من الهيئة طمعًا للم�شـــاركة يف اتخاذ القرار، وال�شعي للح�شول على اأف�شل التوجهات 
املهنية، وكي ل يتم اتخاذ القرارات ب�شكل فردي، حيث حر�شت الهيئة على اأن يكون هناك م�شاركة لأكرب 
عـــدد من املخت�شـــني يف القطاعني احلكومـــي واخلا�س يف تلك القرارات التي ت�شـــدر عنها، كما هدفت 
من ذلك اإىل تو�شـــيع دائرة اتخاذ القرار لي�شمل الكثري من اجلهات، لتبادل الآراء معهم، وا�شت�شارتهم، 
وال�شـــتفادة من اقرتاحاتهم، وتنمية القرار والقيم اجلماعية يف العمل، اإ�شافة اإىل تبني مبداأ ال�شراكة 
مع اجلهات ذات العالقة، طمعًا يف و�شوح الروؤية وتبادل الراأي والتعاون للو�شول اإىل قرارات اأكرث �شحة 

واأبعد عن اخلطاأ يوؤيدها اجلميع. 
واهلل ن�شال التوفيق،،،

الهيئة وتنمية القرار الجماعي في العمل

الدكتور غازي بن سعيد العباسي 
أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين 



مجلة تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين
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المشرف العام 
المهندس حمد بن ناصر الشقاوي

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير
الدكتور غازي بن سعيد العباسي 

أمين عام الهيئة

نائب رئيس التحرير
م. ابراهيـــم بـــن صالـــح الضبيعي

نائب األمين العام

مدير التحرير
أ. عبدالعزيـــز بـــن عبـــداهلل الجمعة

هيئة التحرير
ـــــصـــــحـــــاف ال عـــــــــدنـــــــــان  م. 
ــــعــــمــــود ال ســــلــــيــــمــــان  م. 
ــــــمــــــقــــــرن ال ـــــــــح  صـــــــــال د. 
الـــســـعـــدون  عـــبـــدالـــكـــريـــم  م. 
ـــــركـــــي ـــــت ال مـــــحـــــمـــــد  م. 
اللطيف الــعــبــد  الــنــاصــر  عــبــد  م. 

إدارة التحرير
ـــاداوود ــــ ــــ ــــ ــــ ب ــي  ــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ه م. 
الـــــفـــــضـــــل مــــــــــمــــــــــدوح  أ. 
ــــــح ــــــصــــــال ال مــــــحــــــمــــــد  أ. 
ـــــــــــى ــــ الـــمـــوســــ عــــــبــــــداهلل  أ. 

رئيس مجلس اإلدارة 
المهندس حمـــد بن ناصر الشـــقاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ــي ــحــرب الــمــهــنــدس مـــمـــدوح حــســن ال

األعضاء 
المهندس محمد عبداهلل محمد القويحص

األحمدي سعيد  محمد  سعود  المهندس 

الدين ضياء  محمد  علي  هبة  المهندسة 

ــحــمــاد ـــداهلل ال ـــب ـــراهـــيـــم ع ـــدكـــتـــور إب ال

باجبع علي  سليمان  محمد  المهندس 

ــــد الــعــرفــج  ــن زي ــم ــرح ــدال ــب ــدس ع ــن ــه ــم ال

الشيباني ســعــيــد  مــحــمــد  م.مـــخـــتـــار 

الــمــهــنــدس أحـــمـــد عــثــمــان الــخــويــطــر

الهيئة السعودية للمهندسين
ص.ب 85041 الرياض 11691

الفـــــــــــــــــــــروع
جدة   - المكرمة  مكة  منطقة 

21514 جــــــدة   54344 ص.ب 

+966  )  012  (  2844242 ــف  ــات ه

+966  )  012  (  2843377 فــاكــس 

بريد إلكتروني

e c w e s t @ s a u d i e n g . s a

المنطقة الشرقية: الدمام
الدمام  - السريع  الظهران  شــارع 

31461 ــــام  ــــدم ال  2689 ص.ب 

+966  )  013  (  8439288 هــاتــف 

+966  )  013  (  8439286 فــاكــس 

بريد إلكتروني

e a s t @ s a u d i e n g . s a

للمراسلة
التحرير مــديــر  بــاســم  ــات  ــراس ــم وال الــمــشــاركــات 
ص.ب 85041 الرياض 11691  -  الرقم الموحد:  920020820 

ت:  2942999  -  ف: 2405855  ) 011 ( 966+
mag@saudieng.sa    بريد إلكتروني  

امتياز التسويق اإلعاني واإلخراج الفني 

جرير شـــــارع  ـــ  الملز   - الــريــاض 
31461 الـــــريــــاض   2689 ص.ب 
+966  )011(  4720332 هــــــــاتـــــف: 
+966  )011(  4720785 فـــــاكـــــس: 
s a m a . a l j a w a d @ g m a i l . c o m
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المحتويات
C o n t e n t s

هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم 
مع برنامج »بادر« لحاضنات التقنية

الشقاوي يدشن معرض 
»فن التصميم المعماري والديكور« 

بالرياض

12
مستشار خادم الحرمين الشريفين 

رئيسًا لمركز التحكيم بهيئة 
المهندسين وعضوًا فخريًا



األخـــــبـــار
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مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيسًا 
لمركز التحكيم بهيئة المهندسين 

وعضوًا فخريًا

وافق صاحب السمو األمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين 
الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين 
باختياره رئيســـًا فخريًا لمركز التحكيم الهندسي بالهيئة الســـعودية للمهندسين. كما تم 
منح سموه العضوية الفخرية من سعادة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة 
الهيئة، وذلك خال زيارة سموه  لمقر األمانة العامة للهيئة بمدينة الرياض يوم األربعاء 1435/6/9هـ.

ورحب �شـــمو الأمـــري بهذه الثقـــة والختيار، 
واأبـــدى موافقتـــه لتقلـــد من�شـــب الرئي�ـــس 
الفخري للمركز الهند�شي  بالهيئة، داعيًا اهلل 
اأن يعينه على حمل هذه امل�شوؤولية الكبرية يف 
امل�شـــاهمة والعمل مع اإخوانه رئي�س واأع�شاء 
جمل�ـــس الإدارة يف رفع املركز اإىل م�شـــاف 
املراكز العربية والدولية، ولي�شاهم مع اإدارة 
املركز يف حتقيق اأهدافـــه والنهو�س مبهامه 
وتو�شعة ن�شـــاطه وتاأمني فر�س اأكرب لنجاحه 

لالنطالق به اإىل م�شـــتوى املراكـــز الدولية.
وقـــال �شـــموه بعـــد الزيـــارة: "لقد ت�شـــرفت 
يف هـــذا اليوم بزيـــارة هذه الهيئـــة املباركة، 
ووجـــدت وهلل احلمد ما ي�شـــرين ويرفع راأ�س 
كل �شعودي، خا�شـــة املهند�شني منهم، حيث 
اأ�شـــبحت الهيئـــة مكانًا ومرجعًا يـــوؤون اإليه، 
ومقرًا لتنظيم �شئون املهند�شني. وقد وجدت 
هيئـــة مهنة ذات م�شـــتوى مميـــز وراق، لي�س 
فقط على امل�شتوى الداخلي اأو حتى الإقليمي، 

ونحـــن نتطلـــع و�شـــولها مل�شـــاف الهيئـــات 
واجلمعيات العاملية. ومن هذا املنطلق الباب 
مفتوح لالإخوة جميعًا لبذل اجلهود وامل�شـــي 

قدمًا يف تطوير الهيئة ورقيها ورفعتها".
كبـــرية  التطلعـــات  بـــاأن  �شـــموه  واأ�شـــاف 
والإ�شرتاتيجية والأهداف وا�شحة وحمددة، 
حيـــث اأن خـــادم احلرمـــني ال�شـــريفني وويل 
عهده الأمـــني وويل ويل العهد ـ حفظهم اهلل 
جميعـــًاـ  يدعمـــون م�شـــار رفعة رايـــة اململكة 
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العربيـــة ال�شـــعودية يف كافـــة اأرجـــاء العامل 
ويف كافة املجالت ومنها املجال الهند�شـــي. 
ونحـــن نتطلـــع ـ اإن �شـــاء اهلل ـ يف امل�شـــتقبل 
القريب اإىل انتقال الهيئة بعد �شـــنوات قليلة 
اإىل املقر الدائم لها، ومن هناك تبداأ م�شرية 

م�شتقبلية جديدة.
واأكد �شموه على اأهمية ومتيز مركز التحكيم 
الهند�شـــي بالهيئة ال�شـــعودية للمهند�شـــني، 
مبينًا يف الوقت نف�شـــه اأن املركـــز هو املوؤهل 
احلقيقي لقيادة التحكيم الهند�شي باململكة 
العربيـــة ال�شـــعودية، وهـــو يتمتـــع بالأنظمـــة 
والقوانـــني واللوائـــح التـــي تخـــدم التحكيـــم 
الهند�شي. منوهًا بدور الهيئة يف تطوير املهنة 
واملهند�شني باململكة، وجهودها الريادية على 

امل�شتوى املحلي والعربي والإقليمي.
مـــن جانبـــه اأكد �شـــعادة املهند�ـــس حمد بن 
نا�شر ال�شـــقاوي رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة، 
ملركـــز  فخريـــا  رئي�شـــيا  �شـــموه  اختيـــار  اأن 
التحكيم الهند�شـــي بالهيئـــة، نظرا ملا عرف 
الداعمـــة  الإيجابيـــة  �شـــموه مبواقفـــه  عـــن 
ملنظومة الق�شـــاء والتحكيـــم، وهو من رجال 
القانـــون والتحكيم الذي ميتلك �شـــعة العلم 
والخت�شا�س والكفاءة واملعرفة، كما يتجلى 
ب�شموه الوقار وامل�شداقية والنزاهة وال�شمعة 
الطيبـــة واملواقف الداعمة مل�شـــرية منظومة 
التحكيـــم حمليـــا وخليجيا ب�شـــفة خا�شـــة، 

والوطن العربي ب�شفة عامة.
واأ�شاف ال�شقاوي بان الع�شوية الفخرية التي 
منحت ل�شـــموه تقدم تقديرا ملا قام به �شموه 
مـــن جهـــود للمهنـــة واملهند�شـــني والتحكيم 
الهند�شـــي باململكـــة، وذلـــك يف زيارته التي 
تاأتي �شـــمن اهتمامات �شموه يف دعم العمل 
الهند�شي ب�شـــكل عام، ودعم مركز التحكيم 
الهند�شي بالهيئة ب�شـــكل خا�س، وهو املركز 
الـــذي يحقق التكامـــل القانـــوين والتنظيمي 

باأنظمته ولوائحه.
واأ�شـــار ال�شـــقاوي اإىل انه مت خالل اللقاء مع 
�شـــموه مناق�شـــة اأهمية التحكيم ودوره املوؤثر 
على ال�شـــتثمار والقت�شـــاد وحل النزاعات 
باململكـــة، مبا يتفق مع �شيا�شـــة الدولة وعدم 

خمالفتـــه لل�شـــريعة الإ�شـــالمية، والرتقـــاء 
مبركـــز التحكيـــم بالهيئة ملناف�شـــة نظرياته 
الدولية، اإ�شـــافة اإىل ن�شـــر ثقافـــة التحكيم 
مـــن خالل النـــدوات واملوؤمترات والن�شـــرات 

املتخ�ش�شة.
وكان يف ا�شـــتقبال �شـــموه لـــدى زيارتـــه ملقر 
الأمانة العامة للهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني 
�شـــعادة املهند�س حمد بن نا�شـــر ال�شـــقاوي 
والدكتـــور  الهيئـــة،  اإدارة  جمل�ـــس  رئي�ـــس 
ابراهيـــم بن عبداهلل احلماد ع�شـــو جمل�س 
الإدارة، والدكتور غازي بن �شـــعيد العبا�شي 
الأمني العام، واملهند�س ابراهيم بن �شـــالح 
ال�شـــبيعي نائـــب الأمـــني العـــام، واملهند�س 
عدنـــان بـــن عبدامللك ال�شـــحاف م�شت�شـــار 
الهيئـــة، واملهند�ـــس عبـــد الكرمي ال�شـــعدون 
رئي�ـــس مركـــز التحكيـــم بالهيئة وعـــدد من 
من�شـــوبي الهيئـــة. ومت خالل الزيـــارة تقدمي 
عر�ـــس مرئي عن مركز التحكيم الهند�شـــي 
عبدالكـــرمي  املهند�ـــس  قدمهـــا  بالهيئـــة، 

ال�شعدون مدير مركز
التحكيم بالهيئة، �شارحا اآلية تاأهيل املحكمني 
وما يقـــوم به املركـــز من ن�شـــاطات. ثم بعد 

ذلك قام �شـــموه بجولة علـــى مرافق الهيئة. 
ويف ختام الزيارة ت�شـــلم �شموه درعا تذكاريا 
مـــن �شـــعادة رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة الهيئـــة.
يذكر اأن �شاحب ال�شمو الأمري الدكتور بندر 
بـــن �شـــلمان بـــن حممد اآل �شـــعود م�شت�شـــار 
خادم احلرمني ال�شـــريفني، هو ال�شخ�شـــية 
الع�شـــوية  متنـــح  التـــي  الثانيـــة  ال�شـــعودية 
الفخرية، بعد اأن ت�شلم �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمـــري �شـــلطان بـــن �شـــلمان رئي�ـــس الهيئة 
العامة  لل�شـــياحة والآثار الع�شـــوية الفخرية 
للهيئة ال�شعودية للمهند�شني، وذلك ا�شتنادا 
على املادة الثالثة من نظام الهيئة التي تن�س 
على اإن نظام الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شـــني 
ال�شـــادر باملر�شـــوم امللكـــي رقـــم م/36 يف 
26/9/1423هــــ املبنـــي علـــى قـــرار جمل�س 
الوزراء املوقر رقم 226 يف 13/9/1423هـ، 
ين�ـــس يف مادته الثالثـــة يف نظامه على منح 
جمل�س اإدارة الهيئة منح الع�شـــوية الفخرية 
ملن يقدم اإ�شـــهامات متميزة تخـــدم الهيئة، 
حيث يتم منح الع�شوية الفخرية بعد اأن يتم 
تر�شـــيحه من قبل ثالثة اأع�شـــاء من جمل�س 

الإدارة، اأو من قبل الأمانة العامة.

جانـــب مـــن زيـــارة ســـموه للهيئـــة
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هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم 
مع برنامج »بادر« لحاضنات التقنية

وقـــع صاحـــب الســـمو األميـــر الدكتـــور تركـــي بـــن ســـعود بـــن محمـــد آل ســـعود، 
البحـــوث  لمعاهـــد  والتقنيـــة  للعلـــوم  عبدالعزيـــز  الملـــك  مدينـــة  رئيـــس  نائـــب 
مـــع ســـعادة المهنـــدس حمـــد بـــن ناصـــر الشـــقاوي رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة 
الســـعودية للمهندســـين، يـــوم االثنيـــن 2014/3/31م بالريـــاض مذكـــرة تفاهـــم مـــع 
برنامـــج »بـــادر« لحاضنـــات التقنيـــة بمدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة.

واأو�شـــح رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة الهيئـــة 
ال�شـــعودية للمهند�شـــني اأن هذه املذكرة 
تهـــدف اإىل توفـــري اإطـــار عمـــل ميكـــن 
من خاللـــه برنامج "بادر" حلا�شـــنات 
التقنية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية والهيئة ال�شعودية للمهند�شني، 
وا�شـــتطالع �شـــبل اإ�شـــهام كل طرف يف 
اأهـــداف الطـــرف الآخـــر، وال�شـــتفادة 
مـــن اخلـــربات املوجـــودة لـــدى الهيئـــة 

ال�شعودية للمهند�شني يف دعم وم�شاعدة 
حمت�شـــني برنامج "بادر" حلا�شـــنات 
التقنية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية، وذلك من اأجل تطوير وتاأهيل 
املهـــارات ملمار�شـــة الأعمـــال واإدارتها، 
والرتقاء باملهنة الهند�شـــية وتطويرها، 

وتفعيل دورها الإيجابي يف املجتمع.
من جانبـــه اأبان �شـــعادة الدكتور غازي 
ابن �شـــعيد العبا�شـــي اأمني عـــام الهيئة 

املذكـــرة  اأن  للمهند�شـــني  ال�شـــعودية 
تخت�س بربنامج الإر�شـــاد، وهو برنامج 
لدى "بادر" حلا�شـــنات التقنية مبدينة 
والتقنيـــة،  للعلـــوم  عبدالعزيـــز  امللـــك 
يقوم فيه املر�شـــد من الهيئة ال�شـــعودية 
ال�شت�شـــارة  بتقـــدمي  للمهند�شـــني 
والتوجيه وامل�شاعدة ملحت�شن الربنامج 
يف م�شـــروعه )امل�شـــروع املحت�شـــن( يف 

برنامج بادر.
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واأ�شــــاف اأن املذكــــرة �شــــتقوم بدعــــم 
والبتــــكار،  املبــــادرة  روح  وت�شــــجيع 
وتطويــــر الأعمــــال الهند�شــــية باململكة 
العربية ال�شــــعودية، من خالل برنامج 
بادر حلا�شــــنات التقنية، حيث يندرج 
حتــــت مظلــــة برنامج بــــادر عــــدد من 
مــــن  خمتلــــف  عــــدد  يف  احلا�شــــنات 
املحت�شــــنة"،  "امل�شــــاريع  القطاعــــات 
حيــــث اأن الربنامــــج، ٌيعد اأحــــد برامج 
للعلــــوم  عبدالعزيــــز  امللــــك  مدينــــة 

والتقنية، وقد تاأ�ش�س عام 2007م.
ويعني م�شـــطلح بادر )املبـــادرة(، وهو 
برنامج وطني �شـــامل ي�شـــعى اإىل تفعيل 
التقنيـــة  الأعمـــال  وتطويـــر حا�شـــنات 
لت�شـــريع ومنو الأعمال التقنية النا�شـــئة 
يف اململكـــة. ويعمل برنامج بادر بّفاعلية 
علـــى تطوير واإمناء ودعـــم عملية ريادة 

الأعمـــال التقنية واحلا�شـــنات يف كافة 
اأنحاء اململكة، من خالل تطبيق الربامج 
الوطنية ال�شـــاملة اخلا�شة بهذا ال�شاأن، 
ودعم مبادرات ال�شيا�شة الإ�شرتاتيجية 
الأعمـــال  ريـــادة  جمـــال  يف  املطبقـــة 
الهيئـــات  مـــع  بالتعـــاون  واحلا�شـــنات 
احلكومية واجلامعات والقطاع اخلا�س.

مـــن جانبه قال �شـــعادة الأ�شـــتاذ نواف 
ال�شـــحاف املديـــر التنفيـــذي لربنامج 
بادر حلا�شـــنات التقنيـــة مبدينة امللك 
عبدالعزيـــز، اإن توقيـــع هـــذه التفاقية 

ياأتـــي تاأكيدًا للدور الرائـــد ملدينة امللك 
عبدالعزيـــز للعلوم والتقنيـــة وجهودها 
املبذولـــة عـــرب برنامـــج بـــادر يف دعـــم 
ورعاية املبتكرين من املهند�شـــني ورواد 
ورائـــدات الأعمال ال�شـــعوديني، وتقدمي 
والت�شـــهيالت  الدعـــم  اأوجـــه  خمتلـــف 
التي ت�شـــاعدهم على حتويـــل اأفكارهم 
اإىل م�شـــاريع ا�شـــتثمارية ناجحة، تعود 
عليهـــم بالنفـــع والفائـــدة، وت�شـــهم يف 
تنويع م�شادر الدخل، وتوفري املزيد من 
الفر�س الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

لمدينة  الرائد  للدور  تأكيدًا  يأتي  االتفاقية  هذه  توقيع 
ــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة وجــهــودهــا  ــعــزي الــمــلــك عــبــدال
المبتكرين  ورعاية  دعم  في  بادر  برنامج  عبر  المبذولة 
السعوديين األعــمــال  ورائـــدات  ورواد  المهندسين  مــن 
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الشقاوي يدشن معرض »فن التصميم 
المعماري والديكور« بالرياض

دشـــن ســـعادة المهنـــدس حمد بن ناصـــر الشـــقاوي، رئيس مجلـــس إدارة الهيئة الســـعودية 
للمهندسين معرض )فن التصميم المعماري والديكور( تحت شعار »من األرض إلى السقف«، 
الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندســـين بالتعاون مع »سمو التنظيم« بفندق فورسيزنز 
بمدينـــة الرياض، بتاريـــخ الثاثـــاء 2014/04/08م، واســـتمرت فعالياته حتى الخميـــس 2014/04/10م.

بحفـــل  املعر�ـــس  فعاليـــات  وانطلقـــت 
خطابي، بدئ باآيات مـــن القرن الكرمي، 
ثم كلمـــة للهيئة ال�شـــعودية للمهند�شـــني 
قدمهـــا �شـــعادة الدكتور غازي العبا�شـــي 
اأمني عـــام الهيئة، اأكد فيهـــا على اأهمية 
هذه املعار�س، نظرًا ملا ت�شهده اململكة من 
نه�شة تنموية وعمرانية، وي�شهد فيه �شوق 
الت�شـــميم املعماري والداخلي يف اململكة 
منـــوًا متزايـــدًا، حيث يوفـــر فر�س هائلة 
لقطاعات و�شـــركات وخرباء الت�شـــميم 
املعمـــاري والداخلـــي. م�شـــريًا يف الوقت 

نف�شه اإىل اأن املعر�س يعتلي قمة معار�س 
والديكـــور  املعمـــاري  الت�شـــميم  فنـــون 
باململكـــة، بعـــد اأن جمـــع جهـــات مميزة 
وكثرية ما بني احلكومية واخلا�شة، والتي 
تعترب مـــن �شـــفوة اجلهـــات والتوكيالت 
العاملية لتعر�س اأحدث منتجاتها مبختلف 
الطـــرازات، وباأحـــدث مـــا و�شـــلت اإليـــه 
التكنولوجيا والتي ت�شهد تطورًا م�شتمرًا.

فر�شـــة  ميثـــل  املعر�ـــس  اأن  واأبـــان 
مثاليـــة للزوار للتوا�شـــل مع العار�شـــني 
وا�شـــتعرا�س  امل�شـــاركة،  وال�شـــركات 

واملنتجـــات  التقنيـــة  احللـــول  اأحـــدث 
واخلدمات املبتكرة يف جمال الت�شميم 
املعمـــاري والديكور الداخلي واخلارجي 
والأثاث، حيث تركز اأق�شام املعر�س على 
الإك�ش�شـــوارات والفنون، وت�شميم اأثاث 
املنازل، والت�شميم الداخلي واخلارجي 
والديكـــور، والإ�شـــاءة، ومنـــط احليـــاة 
والت�شـــطيبات،  والأ�شـــطح  الفاخـــرة، 
الأق�شـــام  هـــذه  كل  وجـــود  اأن  موؤكـــدًا 
�شـــيجعل املعر�س حمطة اأ�شا�شـــية يجد 

فيها الزائر كل ما يحتاجه.



17

بعـــد ذلـــك قدمـــت اجلهـــات الراعيـــة 
والداعمة كلمات بهذه املنا�شـــبة �شكرت 
فيها الهيئة ال�شعودية للمهند�شني و�شمو 
التنظيم على ح�شـــن التنظيـــم، موؤكدة 

على اأهمية مثل هذه املعار�س.
بعـــد ذلك قدم املهند�ـــس نواف الدخيل 
نائـــب املديـــر التنفيذي ل�شـــمو التنظيم 
كلمة �شـــكر فيهـــا الهيئة على ا�شـــتجابة 
هـــذا  بتنظيـــم  امل�شـــاركة  يف  الدعـــوة 
املعر�س، وت�شـــهيلها مهام �شمو التنظيم 
يف تنظيـــم املعر�س. منوهـــًا على اأهمية 
هـــذا املعر�ـــس الـــذي يعتـــرب مـــن اأهم 
املعار�ـــس حاليًا يف اململكة من خالل ما 
تقدمه ال�شـــركات واجلهات من عرو�س 
منوعـــة مبـــاركات وت�شـــميمات عامليـــة 
بكافـــة املجالت العمرانية والت�شـــاميم 
والديكـــورات  ال�شت�شـــارية  الهند�شـــية 

والإك�ش�شوارات الفنية.
بعـــد ذلك قـــدم راعي احلفـــل املهند�س 
حمد بن نا�شـــر ال�شقاوي كلمة اأكد فيها 
بـــاأن هـــذا املعر�ـــس ياأتي انطالقـــًا من 
ا�شت�شعار الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني 
باأهمية اإقامـــة ودعم مثل هذه املعار�س 
لإبراز الدور الفاعـــل والتطور احلقيقي 
الـــذي ي�شـــهده قطـــاع البناء والإن�شـــاء 
باململكـــة، واإلقـــاء ال�شـــوء علـــى تطـــور 
ال�شـــناعة والتقنيـــة ال�شـــعودية يف هذا 
املجـــال، اإ�شـــافة اإىل دفع عجلـــة النمو 
ليكون اأحـــد الروافـــد الفاعلة يف حركة 
تعي�شـــها  التـــي  القت�شـــادية  التنميـــة 
اململكة. م�شـــيفًا باأنه مـــن هذا املنطلق 
قامـــت الهيئـــة بدعـــم �شـــمو التنظيـــم 
والتعـــاون معها يف تنظيـــم هذا املعر�س 
املهـــم، والتـــي قامـــت بجهـــود �شـــاملة 
للو�شـــول اإىل اأكـــرب عـــدد مـــن رجـــال 
الأعمال و�شانعي القرار املعنيني بقطاع 

البناء والإن�شاء، واأحدث ما و�شلت اإليه 
املواد امل�شتخدمة يف الت�شميم الداخلي 
وديكـــورات املنازل واملبـــاين، كما قامت 
امل�شـــاعدة  اخلدمـــات  جميـــع  بتوفـــري 
احلـــدث  هـــذا  لإخـــراج  واللوج�شـــتية 
بال�شـــكل الذي يالئم مكانة اململكة على 

امل�شتويني الإقليمي والدويل.
اأن  علـــى  كلمتـــه  يف  ال�شـــقاوي  واأكـــد 
املعر�ـــس ي�شـــعى لالإ�شـــهام يف تطويـــر 
البيئة الهند�شـــية واملدنية وال�شـــناعية 
بوطننا الغايل، يف ظل التقدم الهند�شي 
الذي ت�شـــهده جميع دول العامل، ف�شـــاًل 

عـــن مواكبـــة جديـــد التقنيـــة واملعرفة 
الهند�شـــية يف العامل، والتعريف باأف�شل 
التجارب الدولية والعربية يف الت�شميم 

والديكور الداخلي.
ويف نهايـــة احلفـــل قـــدم راعـــي احلفل 
الهدايـــا  ال�شـــقاوي  حمـــد  املهند�ـــس 
التذكاريـــة وال�شـــهادات للم�شـــاركني يف 
املعر�س، واجلهات الراعية والداعمة له 
مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س. 
بعـــد ذلـــك قـــام راعـــي احلفـــل بق�س 
�شـــريط افتتاح املعر�ـــس، ثم قام بجولة 
علـــى الأجنحـــة امل�شـــاركة يف املعر�س.

المهنـــدس الشـــقاوي: هـــذا المعـــرض يأتـــي انطاقـــًا من 
استشـــعار الهيئة الســـعودية للمهندســـين بأهمية إقامة 
ودعـــم مثل هـــذه المعـــارض إلبراز الـــدور الفاعـــل والتطور 
الحقيقي الذي يشـــهده قطـــاع البناء واإلنشـــاء بالمملكة
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هيئة المهندسين تتفق مع وزارة العدل 
بالشراكة باعتماد المحكمين

ــة  ــســعــودي ــة ال ــئ ــهــي اتــفــقــت ال
على  العدل  ووزارة  للمهندسين 
المحكمين  باعتماد  الشراكة 
تضمن  بحيث  المهندسين،  من 
السعودية  للهيئة  العدل  وزارة 
النظامي  العمق  للمهندسين 
اللقاء  في  وذلــك  للمحكمين، 
الدكتور  مــعــالــي  جــمــع  الــــذي 
العيسى  محمد بن عبدالكريم 
المجلس  رئــيــس  ــعــدل  ال ـــر  وزي
مكتبه  فــي  لــلــقــضــاء  األعــلــى 
يـــوم األحـــد 1435/3/25هــــــــ، مع 
سعادة المهندس حمد بن ناصر 
إدارة  مجلس  رئيس  الشقاوي 
للمهندسين. السعودية  الهيئة 

ال�شـــعودية  الهيئـــة  الوزيـــر  معـــايل  ووجـــه 
للمهند�شـــني بال�شـــعي ليكون مركز التحكيم 
فيها مـــن املراكز املميزة يف اململكة يف جمال 
ف�ـــس النزاعـــات الهند�شـــية، واأن ُي�شـــهم يف 
خدمة موؤ�ش�شات املجتمع ال�شعودي من خالل 
ف�س النزاعات وتاأهيل املحكمني، خا�شـــة يف 
ظل اعتماد الهيئة اآلية للتاأهيل والتحكيم ذات 
معايري دولية. كما ناق�س �شعادة رئي�س جمل�س 
اإدارة الهيئة مع معاليه �شـــبل و�شـــع �شوابط 
املهند�شـــني  واإجـــازة  لرتاخي�ـــس  وقواعـــد 
املحكمـــني، علـــى غـــرار تراخي�ـــس واإجـــازة 
املحامني، وذلك بالتعاون بني الوزارة والهيئة.
وافتتح اللقاء الذي ح�شره الدكتور غازي بن 
�شعيد العبا�شـــي اأمني عام الهيئة، واملهند�س 
عبـــد الكرمي بن فحل ال�شـــعدون مدير مركز 
التحكيـــم الهند�شـــي بالهيئـــة، بعر�س قدمه 
املهند�س حمد ال�شقاوي عن الهيئة ال�شعودية 
للمهند�شني واأهدافها ونظامها، وقدم �شمنه 

تعريفًا عن مركز التحكيم الهند�شي واآلياته 
واأهدافه واأغرا�شـــه، وطرق تاأهيل املحكمني 

التي تتم عن طريق الهيئة.
وبعد العر�ـــس ناق�س املهند�س ال�شـــقاوي مع 
معايل الوزير مقرتحات تت�شمن و�شع تنظيم 
خا�س ل�شبط عمل مراكز التحكيم املوجودة 
حاليـــًا وفق نظام حمدد، وذلك بالتعاون بني 
وزارة العدل والهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني، 
كذلك ناق�س مع معاليه تعيني ع�شو دائم من 
وزارة العـــدل يف جلنـــة الختبـــار التحريري 
واملقابلـــة ال�شخ�شـــية يف اختبـــارات تاأهيـــل 
اإىل طلـــب  اإ�شـــافة  املهند�شـــني،  املحكمـــني 
م�شـــاندة وزارة العدل للهيئـــة يف دعم مركز 
التحكيـــم الهند�شـــي مـــن اأجل اأداء ر�شـــالته 
والقيـــام مبهامه، وذلك من خالل م�شـــاركة 
الوزارة باأن�شـــطة املركز مـــن دورات وندوات 
الهند�شـــي  بالتحكيـــم  خا�شـــة  وموؤمتـــرات 

ومعاجلته للق�شايا املعا�شرة.
مـــن جانبه اأو�شـــح الدكتور غازي العبا�شـــي 
اأمـــني عـــام الهيئة، وجـــود معانـــاة يواجهها 
القطـــاع الهند�شـــي فيمـــا يخ�ـــس التحكيـــم 
الهند�شـــي يف ظـــل و�شـــول عـــدد الق�شـــايا 
الهند�شـــية اإىل 4 اآلف ق�شـــية تـــرد �شـــنويًا 
اإىل ديـــوان املظامل، مطالبًا يف الوقت نف�شـــه 

بزيـــادة عـــدد املحكمـــني املهند�شـــني، اإذ اإن 
عددهـــم ل يغطي �شـــوى 1.1% من الحتياج 
الفعلـــي. وموؤكدًا اأن الهيئـــة تعمل على تاأهيل 
مهند�شـــني �شعوديني لي�شـــبحوا حمكمني يف 
قطاع الت�شـــييد والبناء، اإذ اأن القطاع يحتاج 
اإىل نحو األفي حمكم هند�شـــي، يف حني يبلغ 

عدد املحكمني 140 حمكمًا فقط.
واأ�شار اإىل اأن الهيئة اتفقت مبدئيًا مع ديوان 
املظامل على حتويل الق�شـــايا الهند�شية اإىل 
الهيئـــة، لتتوىل بدورها تر�شـــيح مهند�شـــني 
متخ�ش�شـــني يقومـــون مبهمـــة التحكيـــم يف 
تلك الق�شـــايا، بناًء على خرباتهم والدورات 
العلمية التي ح�شـــلوا عليهـــا يف هذا املجال. 
وين�ـــس التفـــاق علـــى عـــدم اللتفـــات اإىل 
الأحكام يف ق�شـــايا التحكيم التي ل ت�شـــدر 
عن مهند�شـــني معتمدين لدى الهيئة، وذلك 
يف اللقاء الذي �شـــم وفدًا مـــن الهيئة التقى 
مـــع معـــايل ال�شـــيخ عبدالعزيـــز بـــن حممد 
ـــار رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س  الن�شّ
الق�شـــاء الإداري، ونتج عنه اتفاق الطرفني 
علـــى حتويـــل الق�شـــايا الهند�شـــية للهيئـــة، 
بحيـــث تر�شـــح مهند�شـــني متخ�ش�شـــني يف 
التحكيم، بح�شـــب نوع الق�شية املنظور فيها 

وقيمتها املالية ودرجة التعقيد فيها.
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اتفاقية تعاون بين الهيئة ونقابة 
المهندسين الفلبينيين

السعودية  الــهــيــئــة  ــعــت  وق
نقابة  ـــع  م لــلــمــهــنــدســيــن 
الفلبينيين  الــمــهــنــدســيــن 
بتاريخ الخميس 1435/3/28هـ، 
إلى  تــهــدف  تفاهم  مــذكــرة 
ــتــعــاون  ــات وال ــاق ــع تــعــزيــز ال
ــة  ــنــقــاب الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن ال
في  للمساهمة  والــهــيــئــة 
المهندس  مستوى  تطوير 
الــســعــودي، واالســتــفــادة من 
تعزيز  ــي  ف ــخــبــرات  ال ــادل  ــب ت
الهندسي  العمل  وتــطــويــر 
ــب  ــة، إلـــــى جــان ــك ــل ــم ــم ــال ب
الشباب  المهندسين  تدريب 
ــر قـــدراتـــهـــم. ــوي ــط بـــهـــدف ت

وقد وقـــع التفاقية من اجلانب ال�شـــعودي 
�شـــعادة املهند�ـــس حمـــد ال�شـــقاوي رئي�س 
جمل�ـــس الإدارة، ومـــن اجلانـــب الفلبينـــي 
املهند�شـــة تر�شـــتا مانزال، وذلك بح�شور 
عدد من امل�شـــئولني ومديـــري الإدارات من 

اجلانبني.
واأكـــد �شـــعادة املهند�ـــس حمـــد بن نا�شـــر 
ال�شـــقاوي اأن اأوجـــه التعاون التي ت�شـــملها 
مذكرة التفاهم تغطي العديد من اجلوانب 
التي تهم املهند�س ال�شعودي، وتعود بالنفع 
عليـــه ومن ثم للفـــرد وللمجتمع. متمنيًا اأن 
حتقـــق هذه املذكـــرة قنوات توا�شـــل تنظم 
بـــني الطرفني، وتعزز الثقة والتعاون البناء 

من اأجل تطوير املهند�شني.
واأ�شـــار ال�شـــقاوي اإىل اأن التفاقيـــة تن�س 
علـــى تبـــادل اخلـــربات وال�شـــتفادة مـــن 

التجارب التي خا�شها كل من اجلانبني يف 
تطوير املهنة الهند�شية، يف مبادرة من قبل 
الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شـــني لفتح املجال 
يف توثيـــق العالقات بني الهيئـــة والنقابات 
الهند�شـــية يف دول العامل، وتطوير القطاع 

الهند�شي والعاملني فيه.
من جانبـــه اأكـــد الدكتور غازي بن �شـــعيد 

هـــذه  اأن  الهيئـــة،  عـــام  اأمـــني  العبا�شـــي 
التفاقية �شـــتعزز مـــن م�شـــتويات التعاون 
بـــني الطرفـــني، و�شت�شـــع قاعـــدة �شـــلبة 
لعمل م�شـــرتك ي�شـــب يف �شـــالح املهند�س 
ال�شـــعودي، و�شـــتفتح املجـــال للعديـــد مـــن 
الفر�ـــس وتعزيـــز العالقات بـــني الطرفني 

والرتقاء بنوعية التعاون.

جانب من توقيع االتفاقية - وتبادل الهدايا
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هيئة المهندسين و«نزاهة« تنظمان 
ورش عمل لضبط المشاريع الهندسية

بـــن  بحـــث معالـــي األســـتاذ محمـــد 
عبداهلل الشريف رئيس الهيئة الوطنية 
مـــع  »نزاهـــة«  الفســـاد  لمكافحـــة 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الهيئة 
واألميـــن  للمهندســـين  الســـعودية 
العـــام، ســـبل التعـــاون بيـــن الهيئـــة 
والهيئـــة  للمهندســـين  الســـعودية 
الفســـاد، وإقامة  الوطنيـــة لمكافحة 
ورش عمـــل بشـــأن األنظمـــة الرقابية 
والمالية واإلدارية، وتقديم المقترحات 
لتطويـــر تلـــك األنظمـــة وعـــدد مـــن 
االجتمـــاع  فـــي  وذلـــك  الموضوعـــات، 
الـــذي جمـــع الطرفيـــن يـــوم الثاثـــاء 
1435/6/22 هـ، بمقر »نزاهة« بالرياض.

واأو�شـــح املهند�س حمد بن نا�شـــر ال�شقاوي 
ال�شـــعودية  الهيئـــة  اإدارة  جمل�ـــس  رئي�ـــس 
للمهند�شـــني، اأنه مت خالل الجتماع التفاق 
علـــى اأهميـــة عمـــل اللجنـــة امل�شـــرتكة بـــني 
الطرفني، اإىل جانب مناق�شة اأوجه ال�شراكة 
املمكنـــة يف خمتلـــف اجلوانـــب. موؤكـــدًا يف 
الوقت نف�شـــه علـــى حر�س هيئة املهند�شـــني 
علـــى تعزيز عالقـــات التعاون وال�شـــراكة مع 
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد، والتي ك�شفت 
خالل الجتماع عدد ال�شـــهادات الهند�شـــية 
املـــزورة التـــي قدمـــت للهيئة مـــن الوافدين 
خالل ال�شنوات املا�شـــية، اإ�شافة اإىل تعديل 
املهنة ملن يحملون املوؤهل الهند�شـــي ويعملون 

يف وظائف خمتلفة.
واأكـــد املهند�س ال�شـــقاوي اأن جمل�س الإدارة 
عر�ـــس على معاليه اإمكانيـــات الهيئة املهنية 
وال�شت�شـــارية والفنيـــة والإداريـــة يف جمـــال 
مكافحة الف�شـــاد، اإىل جانب ال�شـــتفادة من 
العمل الذي تقدمه يف جمالت ال�شت�شـــارات 

الفنية والتحكيم الهند�شـــي. مبينًا يف الوقت 
نف�شه باأنهم اأو�شحوا ملعاليه اأهمية التحالف 
بني هيئة مكافحة الف�شـــاد وهيئة املهند�شني 

ملكافحة الف�شاد.
واأ�شـــاف اأنـــه مت خـــالل الجتماع مناق�شـــة 
�شـــبل التعـــاون يف كافة الأ�شـــعدة، و�شـــبط 
جـــودة تنفيـــذ امل�شـــاريع احلكوميـــة، لإيجاد 
حلول جذرية مل�شـــكلة تعرث امل�شـــاريع و�شعف 
يف  الأخطـــاء  اإىل  بالإ�شـــافة  تنفيذهـــا، 
الت�شاميم واملخططات الهند�شية، والتوعية 
لقطـــاع الأعمـــال وال�شت�شـــارات الهند�شـــية 
والعمارة والت�شييد يف البالد بخطورة الف�شاد 
وتاأثرياته ال�شـــلبية على القت�شـــاد الوطني، 
اإىل جانب مناق�شـــة م�شـــاألة عقود امل�شاريع، 
و�شعف بع�س اجلوانب التي تتيح املجال اأمام 
ممار�شات الف�شاد. مبينًا يف الوقت نف�شه اأنه 
مت يف الجتماع التاأكيد على �شرورة اأن يكون 
لهيئـــة املهند�شـــني دور يف معاجلـــة مثل هذه 
امل�شكالت، اإىل جانب احلاجة امللحة لتطبيق 

عقـــد )فيديك( املوحد، الـــذي يحمي حقوق 
جميـــع الأطـــراف، واأهميـــة متابعـــة اإعـــداد 

املوا�شفات واملخططات للم�شاريع.
واأبان اأع�شـــاء جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية 
للمهند�شـــني ملعـــايل رئي�ـــس الهيئـــة الوطنية 
كادر  �شـــدور  اأهميـــة  الف�شـــاد  ملكافحـــة 
املهند�شني، حيث �شيوؤدي اإىل حت�شني اأو�شاع 
مهند�شـــي القطاع احلكومي الذين ي�شرفون 
على امل�شاريع احلكومية، التي متثل اأكرث من 

40% من ميزانية الدولة.
ح�شـــر اللقـــاء وفـــد مـــن الهيئـــة ال�شـــعودية 
للمهند�شـــني تراأ�شـــه رئي�س جمل�ـــس الإدارة، 
وع�شـــوا جمل�ـــس الإدارة الدكتـــور اإبراهيـــم 
احلماد واملهند�س خمتار ال�شيباين، والأمني 
العـــام الدكتـــور غازي بن �شـــعيد العبا�شـــي، 
ونائبه املهند�س اإبراهيم بن �شالح ال�شبيعي، 
ومدير العالقات العامـــة والإعالم املهند�س 
عبدالنا�شـــر �شيف العبداللطيف، اإىل جانب 

عدد من م�شئويل )نزاهة(.
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الجوازات تشدد على تسجيل الوافدين 
مهنيًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين

أكد ســـعادة اللواء ســـليمان بـــن عبدالعزيز 
اليحيـــى مديـــر عام الجـــوازات علـــى أهمية 
الهيئة  بيـــن  التنســـيق والمتابعـــة والتعاون 
الســـعودية للمهندســـين والمديرية العامة 
للجـــوازات من أجل التطبيـــق التام  لقرار ربط 
إصدار وتجديد إقامات المهندســـين الوافدين 
العاملين علـــى أرض المملكة بالتســـجيل 
مهنيًا لدى الهيئة الســـعودية للمهندسين، 
وذلـــك خال لقاء ســـعادته بالدكتور غازي بن 
سعيد العباسي أمين عام الهيئة السعودية 
للمهندســـين ونائبه المهنـــدس إبراهيم بن 
صالح الضبيعي وعدد من منســـوبي الهيئة، 
يوم االثنين 1435/3/26هـ، الموافق 2014/1/27م.

وناق�س وفد الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شـــني 
برئا�شـــة الأمـــني العام مـــع �شـــعادة اللواء 
العديـــد من املوا�شـــيع، من اأهمهـــا الربط 
الإلكرتوين بـــني الهيئة واجلـــوازات لإنهاء 
فيمـــا  الوافديـــن،  املهند�شـــني  اإجـــراءات 
يخ�س جتديد الإقامات وتاأ�شريات اخلروج 
والعودة، وغريها، كما تناول اللقاء الت�شديد 
علـــى اأهميـــة حتديـــث البيانات اخلا�شـــة 
باملهند�شـــني مـــن الوافديـــن العاملني على 

اأر�س اململكة العربية ال�شعودية.
وبعـــد الجتمـــاع اأو�شـــح الدكتـــور غـــازي 
اأنـــه مت يف  الهيئـــة  عـــام  اأمـــني  العبا�شـــي 
مـــن  التـــي مت  الآليـــة  الجتمـــاع مناق�شـــة 
خاللهـــا تطبيق القرار بالتعـــاون مع مركز 
الداخليـــة  وزارة  يف  الوطنـــي  املعلومـــات 
واجلهات املعنية، والطـــرق الكفيلة بتاليف 
ال�شلبيات التي تعرت�س تطبيقه ب�شكل تام، 
اإ�شافة اإىل مناق�شـــة اأبرز جمالت التعاون 
امل�شـــتقبلية بني املديريـــة العامة للجوازات 
والهيئـــة يف جمال اخلدمـــات الإلكرتونية، 

واحلر�ـــس علـــى بـــدء مرحلة جديـــدة من 
العمـــل والأداء املهني الهند�شـــي لتاأ�شـــي�س 
دور فاعل تقـــوم به الهيئة مبعاونة املديرية 

خلدمة الوطن واملجتمع.
ويف نهايـــة الجتماع قدم الدكتور غازي بن 
�شعيد العبا�شي درعًا تذكاريًا ل�شعادة اللواء 
�شـــليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام 
اجلـــوازات على جهـــوده املميـــزة يف العمل 
على اإنهاء الربط الإلكرتوين بني اجلهتني.
اإبراهيـــم  املهند�ـــس  اأ�شـــار  جانبـــه  مـــن 
ال�شـــبيعي نائب الأمـــني العـــام، اأن الهيئة 
حر�شـــت من هـــذا اللقـــاء لتقدمي ال�شـــكر 
ل�شـــعادة اللواء علـــى تطبيق هـــذا القرار، 
مهند�شـــني  هنـــاك  بـــاأن  اجلهتـــني  لعلـــم 
يعملـــون يف القطاعـــني احلكومي واخلا�س 
غـــري موؤهلـــني يف خمتلـــف التخ�ش�شـــات 
املعمارية، املدنية، الكهربائية، امليكانيكية، 
مـــن  وغريهـــا  الإلكرتونيـــات،  الطبيـــة، 
اأن  اإىل  لفتـــًا  الأخـــرى.  التخ�ش�شـــات 
وجود هوؤلء املهند�شـــني ي�شكل خطرًا على 

امل�شـــاريع القائمة اأو امل�شـــاريع التي يعملون 
على تنفيذها، الأمر الذي يت�شبب يف ظهور 
كثري من امل�شـــكالت وال�شـــلبيات التي تعود 

�شلبًا على الوطن واملواطن.
واأ�شـــاد بجهـــود وزارة الداخليـــة ودعمهـــا 
املهنـــي  العتمـــاد  لربنامـــج  وم�شـــاندتها 
للمهند�شني الذي ياأتي حتقيقًا لنظام الهيئة 
ال�شـــعودية للمهند�شـــني عرب ربط اإ�شـــدار 
وجتديد اإقامات الوافدين من املهند�شـــني 
بالت�شـــجيل املهنـــي. موؤكـــدًا اأن هذا الربط 
حقق الأهداف املرجوة يف تنظيم ممار�شة 
العمل املهني الهند�شي، وتاأهيل املهند�شني 
ومنحهم الدرجات املهنية بح�شب املوؤهالت 

والكفاءات املهنية.
واأ�شار املهند�س ال�شـــبيعي اإىل اأن من اأراد 
الت�شـــجيل يف الهيئـــة فعليـــه الدخـــول عرب 
البوابة الإلكرتونية، وتقدمي الطلب بح�شب 
درجته، �شـــواًء اأكان مهند�شـــًا اأم مهند�شًا 
م�شـــاركًا اأم مهند�شـــًا ا�شت�شـــاريًا، مع رفع 

�شورة من ال�شهادة ليتم فح�شها.
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»هيئة المهندسين« و»جمعية علوم 
العمران« تتعاونان في عدة مجاالت

وقعـــت الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين يـــوم األحـــد فـــي الريـــاض 1435/5/8 هــــ، الموافـــق 
إلـــى  تهـــدف  العمـــران  لعلـــوم  الســـعودية  الجمعيـــة  مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  2014/3/9م، 
التعـــاون فـــي المجـــاالت العلميـــة والبحثيـــة والتوعويـــة وغيرهـــا مـــن المجـــاالت المهنيـــة.

وقد مثل الهيئة ال�شعودية للمهند�شني يف 
توقيع التفاقية �شعادة املهند�س حمد بن 
نا�شر ال�شقاوي، رئي�س جمل�س الإدارة، 
ومثل اجلمعية ال�شعودية لعلوم العمران 
�شـــعادة الدكتـــور عبدالعزيز بن نا�شـــر 
الدو�شري، رئي�س جمل�س الإدارة، وذلك 
بح�شور اأمني عام الهيئة الدكتور غازي 
بن �شعيد العبا�شي، ونائب الأمني العام 
املهند�س اإبراهيم بن �شـــالح ال�شبيعي، 
وعدد من امل�شئولني يف اجلمعية والهيئة.

ون�س التفاق بني الطرفني على التعاون 
فيما بينهما يف جمالت خمتلفة، اأهمها 
املجـــالت العلميـــة، وذلـــك مـــن خالل 
واملنتديـــات  واملحا�شـــرات  النـــدوات 
واللقاءات واملوؤمترات العلمية لال�شتفادة 
من جتارب الطرفني، كذلك يف املجالت 
البحثيـــة وذلك من خـــالل فتح جمالت 

التعـــاون يف البحث العلمي بني الطرفني 
ونقـــل اخلـــربة ونتائـــج البحـــوث فيمـــا 
بينهما، اإ�شـــافة اإىل التعـــاون يف جمال 
الن�شـــر ، وذلك من خالل امل�شـــاركة يف 
حترير املجالت العلمية التي ي�شـــدرها 
الطرفان ون�شـــرها وتوزيعها وت�شويقها، 
اإىل جانب تبـــادل الزيارات الر�شـــمية، 
وذلك من خالل تنفيذ زيارات ر�شـــمية 
لالأع�شـــاء بني الطرفني، واأي�شـــًا تبادل 

املعلومات وقواعد البيانات.
مـــن جانبه اأكد �شـــعادة الدكتـــور غازي 
بن �شـــعيد العبا�شـــي اأمني عـــام الهيئة، 
اأن هـــذه التفاقيـــة تهـــدف اإىل تعزيـــز 
التعاون امل�شـــرتك بني اجلمعية والهيئة 
للم�شـــاهمة يف تطوير م�شـــتوى املهند�س 
القدرات  مـــن  ال�شـــعودي، وال�شـــتفادة 
تعزيـــز  يف  الطرفـــني  بـــني  واخلـــربات 

وتطويـــر العمل الهند�شـــي باململكة، اإىل 
جانب تطوير قدرات املهند�شني.

مـــن  �شـــيعزز  التفـــاق  اأن  واأ�شـــاف 
الطرفـــني،  بـــني  التعـــاون  م�شـــتويات 
و�شي�شـــع قاعدة �شـــلبة لعمل م�شـــرتك 
ي�شـــب يف �شـــالح املهند�س ال�شـــعودي، 
و�شـــيفتح املجـــال للعديـــد مـــن الفر�س 
وتعزيز العالقات بني الطرفني والرتقاء 
بنوعية التعاون، خا�شـــة اأن الهيئة تهتم 
بتطويـــر وخدمـــة املجـــالت الهند�شـــية 
كافة ب�شـــعبها املتعددة، ومنها ال�شـــعب 
التـــي تهتم بالعمـــران، كما تهتم اأي�شـــًا 
بتطوير وخدمة اأع�شـــائها، اإ�شـــافة اإىل 
اأن اجلمعية ال�شـــعودية لعلـــوم العمران 
تهتم بتطويـــر وخدمة العمران مبختلف 
جمالتـــه وخدمـــة اأع�شـــائها يف جميـــع 

املجالت التي تهمهم.
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التعاون بين هيئتي »اإلعام المرئي 
والمسموع« و»المهندسين« 

اســـتقبل رئيـــس هيئة اإلعـــام المرئي والمســـموع الدكتـــور رياض نجم فـــي مكتبه رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين المهنـــدس حمـــد بـــن ناصـــر الشـــقاوي في 
لقـــاء يهـــدف مد جســـور التعاون والشـــراكة بيـــن الهيئتين، وذلك يـــوم االثنيـــن 1435/4/24هـ.

وح�شر اللقاء �شعادة الأمني العام لهيئة 
املهند�شـــني الدكتـــور غـــازي بن �شـــعيد 
العبا�شـــي، وامل�شت�شـــار املهند�س عدنان 
بـــن عبدامللـــك ال�شـــحاف، واملهند�ـــس 
مديـــر  العبداللطيـــف  عبدالنا�شـــر 
العالقـــات العامـــة. وقـــد تنـــاول اللقاء 
الـــذي تناول تطـــور الإعالم وانعكا�شـــه 
علـــى قطاعي البنـــاء والت�شـــييد والعمل 
الهند�شـــي يف ظل تعدد القنوات وزيادة 

انت�شار و�شائل التوا�شل الجتماعي.
واأكد املهند�س ال�شـــقاوي يف اللقاء على 
اأهمية عمل و�شـــائل الإعالم ال�شـــعودية 
ب�شـــرورة التوعية الهند�شية للمواطنني 
واأهميـــة العمل الهند�شـــي، اإ�شـــافة اإىل 

توفـــري برامـــج اإعالميـــة تقـــوم بتثقيف 
امل�شـــتهلكني بالأعمـــال التـــي حتتاج اإىل 

مهند�شني، مثل بناء امل�شاكن وغريها.
واأ�شـــار اإىل اأن الدور التثقيفي لو�شـــائل 
الإعـــالم ال�شـــعودية حاليـــًا يحتـــاج اإىل 
مزيد مـــن اجلهود كي تقـــوم بدور مهم 
يف بناء القت�شـــاد ال�شـــعودي للتعريف 
بالطرق احلديثة للمحافظة على كفاءة 

الطاقة وجودة امل�شاريع.
واأبان ال�شـــقاوي اإىل اأن هيئة املهند�شني 
�شوف تقوم مبا يطلب منها يف �شبيل رفع 
الثقافة الهند�شية للمواطنني بال�شراكة 
مع و�شـــائل الإعـــالم من خـــالل برامج 
لتوعية املواطنني حول �شـــيانة امل�شاكن 

واملباين. مبديـــًا ا�شـــتعداد الهيئة التام 
للتوا�شل مع اجلهات الراغبة بال�شتفادة 
مـــن خربة كـــوادر الهيئة الهند�شـــية يف 
املجالت الهند�شية،  وذلك بهدف ن�شر 

الثقافة والتوعية الالزمة للمواطنني.
وياأتــــي اهتمــــام الهيئة بتقــــدمي هذه 
اخلدمــــة للتاأكيــــد علــــى اأهمية ن�شــــر 
الثقافة والوعــــي الالزمة للمواطنني 
يف كيفية املحافظة على م�شــــاكنهم، 
والطــــرق املثلــــى لل�شــــيانة، وحتقيق 
لتحقيــــق  الراميــــة  الهيئــــة  ر�شــــالة 
التنمية امل�شــــتدامة املتوازنة، وتوفري 
جودة حياة عالية لل�شــــعب ال�شعودي، 

وتقليل الأموال املهدرة.
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ندوة حول )مميزات التحكيم 
الهندسي لعاج تعثر المشاريع( بجدة

نظمت شـــعبة التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين يوم األحد 16 فبراير 
2014م بفندق كراون بازا بمحافظة جده ندوة بعنوان )مميزات التحكيم الهندسي لعاج 
تعثر المشاريع(، تضمنت ثاث أوراق علمية إلى جانب حلقة نقاش قدمها أعضاء الشعبة.

وبـــداأت النـــدوة بكلمـــة ترحيبيـــة لفرع 
الهيئـــة مبنطقـــة مكـــة املكرمـــة قدمها 
الأ�شـــتاذ عبداهلل بـــن عو�س ال�شـــهري 
مدير الفـــرع، ثـــم كلمة  لرئي�س �شـــعبة 
التحكيـــم الهند�شـــي بالهيئـــة الدكتـــور 

عبدالرحمن الربيعة.
بعد ذلـــك انطلقت فعاليات الندوة بورقة 

علميـــة قدمهـــا الدكتور نبيـــل القحطاين 
التحكيـــم  بعنـــوان )مفهـــوم ومميـــزات 
الهند�شـــي(، بعـــد ذلـــك قـــدم الدكتـــور 
اإبراهيم بن عبداهلل احلماد ع�شو جمل�س 
اإدارة الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني ورقة 
علميـــة بعنوان )عقـــود امل�شـــاريع العامة 
قـــدم  ثـــم  التحكيـــم(،  مبـــداأ  وتطبيـــق 

املهند�س �شعد العمري بعنوان ) تطبيقات 
التحكيم الهند�شي لعالج تعرث امل�شاريع(.
وقبـــل ختام اللقاء بـــداأت حلقة النقا�س 
حول مناق�شة التحكيم الهند�شي باإدارة 
املهند�ـــس خالـــد �شـــمان، حيث �شـــارك 
والآراء  الأ�شـــئلة  بطـــرح  احلا�شـــرون 

للمحا�شرين ومناق�شتها. 
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هيئة المهندسين تلغي رسوم الطلبة وتتحول 
إلى التصويت اإللكتروني بانتخاباتها

العمومية  الجمعية  أقرت 
لــلــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة 
ــي  ـــن ف ـــدســـي ـــمـــهـــن ـــل ل
العاشر  العادي  اجتماعها 
مساء الثاثاء 1435/5/17هـ، 
الذي  2014/3/18م،  الموافق 
ــرف  ــغ ــد بــمــجــلــس ال ــق ع
ونقل  بالرياض،  الصناعية 
مباشرة  الهواء  على  حيًا 
الصناعية  ــة  ــغــرف ال ـــى  إل
والغرفة  بــجــدة  الــتــجــاريــة 
الصناعية التجارية بالدمام، 
لجنة  ــشــكــيــل  ت أقــــــرت 
انتخابات  عــلــى  اإلشــــراف 
)الخامسة(  الدورة القادمة 
الجمعية  أعـــضـــاء  مـــن 
إلى  ــة  إضــاف الــعــمــومــيــة، 
إقرار العديد من المواضيع 
التي طرحت على األعضاء 
الجمعية. في  األساسيين 

واأو�شـــح الدكتور غازي بن �شـــعيد العبا�شـــي 
اأمني عام الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شـــني اإىل 
اأن اجلمعيـــة العمومية وافقـــت على التقرير 
احل�شـــاب  وعلـــى  2013م،  لعـــام  ال�شـــنوي 
اخلتامي لعام 2013م، كما وافقت على تعيني 
مكتـــب ال�شـــبتي وبانقا كمراقب للح�شـــابات 
لعـــام 2014م، اإىل جانب املوافقة على اإلغاء 
ر�شوم ا�شرتاك الطلبة، وعلى �شرف مكافاأة 
ملجل�س الإدارة حل�شـــور الجتماعات اعتبارًا 

من الدورة القادمة )اخلام�شة(.

واأ�شاف الأمني العام اأن الأع�شاء الأ�شا�شيني 
الذين �شـــاركوا باجتمـــاع اجلمعية يف كل من 
الريا�س وجدة والدمام وافقوا على احل�شاب 
اخلتامـــي لعـــام 2013م، وعلـــى التعديـــالت 
ح�شـــب  النتخابـــات  لالئحـــة  املقرتحـــة 
املقرتحـــات التـــي قدمـــت، وهي الت�شـــويت 
الإلكـــرتوين بالكامـــل، والرت�شـــيح الفـــردي 
بحيـــث يكـــون الرت�شـــيح فرديـــًا، واأن يقـــوم 
الناخب باختيار مر�شـــح واحد فقط، اإ�شافة 
اإىل ت�شـــكيل جلنة الإ�شراف على النتخابات 
مـــن قبـــل اجلمعيـــة العموميـــة، والتعريـــف 
باملر�شـــحني مـــن قبـــل الهيئـــة عـــن طريـــق 
موقعهـــا الإلكرتوين، واإلغاء لقاءات التعريف 
باملر�شحني يف املدن، وفتح املجال للمر�شحني 
بتعريف اأنف�شـــهم مـــن خالل موقـــع الهيئة.
واأكـــد الدكتـــور غـــازي العبا�شـــي اإىل اأنـــه مت 

انتخاب اأع�شاء جلنة الإ�شراف على انتخابات 
الدورة القادمة )اخلام�شة( من قبل الأع�شاء 
الأ�شا�شـــيني، وهم علي �شـــعيد القرين، �شعد 
خالـــد الفـــوزان، حممـــد اأحمد ال�شـــنقيطي، 
�شعود ذعار الدلبحي، علي حممد القحطاين.

واأ�شـــاف الأمني العام باأن احل�شـــور اقت�شر 
"املهند�شـــني  الأ�شا�شـــيني  الأع�شـــاء  علـــى 
يف  ل�شـــرتاكاتهم  امل�شـــددين  ال�شـــعوديني" 
الهيئة حتى يوم انعقاد اجلمعية العمومية على 
الأقل، مبا فيهم اأ�شحاب املكاتب وال�شركات 
وال�شت�شـــارات  وال�شت�شـــارية  الهند�شـــية 
الهند�شية التي كانت تواريخ انتهاء ع�شويتهم 
يف الهيئة هي تواريخ انتهاء �شريان تراخي�س 
مكاتبهم نف�شـــها احلا�شلني عليها من الهيئة 
ال�شـــعودية للمهند�شـــني، حيث كان احل�شور 
لالأع�شـــاء �شخ�شـــيًا، ومل ي�شـــمح بالتوكيل.
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التطوير المستمر لهندسة القيمة بدول 
مجلس التعاون ... حكاية جميله باألرقام

أيش؟ »هندســـة قومية« هـــذا ما قاله لي أحد الزماء المهندســـين عندما حاولت أن أشـــرح له 
مفهـــوم الهندســـة القيمية. كان هذا قبل أكثر من عشـــرين عامًا. وشـــاء اهلل أن التقيت بهذا 
الزميل قريبًا، وكم كانت مفاجأة سارة عندما قال أنه بعد مقابلتنا األولى قد قرأ عن الهندسة 
القيمية وحضر دورات تدريبية في الهندسة القيمية، وأخيرًا توج هذا التحصيل العلمي والمهني 
بمشـــاركته في ثاث دراسات هندسة قيمية لثاثة مشاريع خاصة به. وذكر أن ذلك ساهم في 
تحسين جودة تلك المشاريع الثاثة، مع حصوله على وفر مادي ساعده في إقامة مشروع رابع. 

رويت هذه الق�شة لتاأكيد اأن منهج الهند�شة 
القيمية بات مفهومًا ومطبقًا لدى الكثري من 
املهند�شني يف ال�شـــرق الأو�شط )وبالذات يف 
دول جمل�ـــس التعـــاون( واآ�شـــيا ب�شـــكل عام. 
�شـــتان بني الأم�ـــس واليوم فبعد مـــرور ثالثة 
عقـــود على تطبيق الهند�شـــة القيمية، ميكن 
القـــول وبـــكل ثقة اأننـــا جتاوزنـــا مرحلة نقل 

تقنية الهند�شة القيمية اإىل توطينها.
وقب��ل تق��دمي الرباه��ن عل��ى تط��ور 
�سريع��ة  نظ��رة  لنلق��ي  تطبيقاته��ا، 
عل��ى م�س��رة مفه��وم ومنه��ج الهند�سة 

القيمية.
منذ ن�شـــاأتها يف اأواخـــر الأربعينات امليالدية، 
مرت الهند�شة القيمية )ت�شمى اآنذاك حتليل 
بعـــدة    )Value Analysis القيمـــة 
مراحـــل؛ بـــداأت يف ال�شـــناعة بالرتكيز على 
احلاجة )التحليل الوظيفي( والتكلفة الأولية، 
وكان الهـــدف اإيجـــاد بدائل اأقـــل كلفة للمواد 
ال�شـــرورية وامللحة دون الرتكيز على حت�شني 
جودتها. ومعظم العاملني يف جمال الهند�شة 
القيمية اآنذاك كانوا من ذوي التخ�ش�شـــات 
الهند�شـــية التقنيـــة الدقيقـــة، وبالتحديد يف 
جمـــال الهند�شـــة الكهربائيـــة وامليكانيكيـــة. 
وبعـــد تطبيقها يف امل�شـــروعات الإن�شـــائية يف 
ال�شـــتينات تو�شـــع املجـــال لي�شـــمل لي�س فقط 
احلاجـــة ولكـــن اإيجـــاد بدائل للرغبـــات التي 
�شارت يف بع�س الأحيان مطلبًا ملحًا للمناف�شة. 

واأ�شبحت ت�شمى بالهند�شة القيمية اأو هند�شة 
 ،)Value Engineering(ٍ القيمـــة 
وا�شـــتقطبت تخ�ش�شـــات هند�شـــية جديـــدة 
مثـــل املدنيـــة واملعماريـــة والإن�شـــائية ..الـــخ. 
الأمـــور  فقـــط يف  لي�ـــس  البحـــث  بـــداأ  وهنـــا 
النواحـــي  اأي�شـــًا  �شـــمل  ولكـــن  ال�شـــرورية 
اجلماليـــة واجلـــودة وح�شـــن الأداء والإنتاج.

 )TQM، QC، QA( ومع ثورة اجلودة
يف بدايـــة الثمانينـــات اأ�شـــبح لدينـــا و�شـــائل 
وتقنيـــات اإداريـــة تناف�ـــس الهند�شـــة القيمية. 
واأ�شـــبحت متار�س من قبل متخ�ش�شني لي�شو 
يف جمال الهند�شـــة ولكن اإداريني وحما�شـــبني 
وحمامني ...الخ. مما حدا باملتخ�ش�شني تغيري 
منهجيـــة الهند�شـــة القيمية للتو�شـــع يف جمال 
اجلودة وت�شويقها على اأنها اأحد و�شائل حت�شني 

اجلودة. واأ�شـــبح مفهومها ؟اأقـــرب اإىل اإدارة 
 .)Value Management( القيمـــة
ولكـــن مـــع مطلـــع الت�شـــعينات ظهـــرت عدة 
و�شـــائل وتقنيات تخ�ش�شـــية اأكرث دقة. مثل
 6sigma، BBR، ..etc  ،Kaizen
وهنا �شـــار لزامًا على املتخ�ش�شـــني تطوير 
منهجية الهند�شة القيمية لكي تبقى مناف�شًا 
اأو مكماًل لتلـــك التقنيات احلديثة. ونتج عن 
ذلـــك طرح مفاهيم كثرية حتـــت مظلة كلمة 
" ُجمعت مبا �شار ي�شمى   Value " قيمة 
 Value " الآن" ممار�شات حت�شني القيمة
 Improvement Practices
 Best Practice، ومنهـــا   ))VIPs
 Benchmarking، Lesson
 learned، Constructability،
Project Optimization حتى بلغ 
عدد هذه املمار�شـــات اأكرث من خم�شة ع�شر، 
واأ�شبح اأ�شـــلوب الهند�شة القيمية واحدًا من 
تلك الأ�شاليب. وجل هذه الأ�شاليب تركز اأوًل 
على اجلودة ثم ح�شـــن الأداء واأخريًا التكلفة 

 .)LCC( الكلية
ولك��ن يظ��ل منه��ج الهند�س��ة القيمية 
م��ن اأهم ه��ذه الأ�ساليب الت��ي تطبقها 
الكثر من ال��دول املتقدمة تقنيًا .لذا 
مت اإع��ادة تعريف الهند�س��ة القيمية 

ليكون كما يلي:
اأ�شـــلوب هند�شـــي اإداري تركـــز يف البدايـــة 

المهندس/ عبدالعزيز سليمان اليوسفي
رئيس مكتب اليوسفي للهندسة القيمية
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على الفعاليـــة )Effectiveness( عن 
 )Function( طريـــق حتليـــل الوظيفـــة
اأو الوظائـــف املطلـــوب حتقيقهـــا، وحتديـــد 
الأهداف والحتياجات واملتطلبات والرغبات 
 Goals، Objectives، Needs،(
Requirements، Desires( ومن 
 )Efficiency( ثـــم تبحـــث يف الكفـــاءة
 )Quality( عرب حتديـــد معايري اجلودة
التـــي جتعل مـــن املنتج اأكرث قبـــوًل،  و اأخريًا 
ت�شـــعى للح�شـــول على ذلك باأوفر التكاليف 
املمكنـــة. والتكاليف هنا يعنـــى بها التكاليف 
 )Life Cycle Cost، LCC( الكلية

ولي�س التكاليف الأولية فقط.  
توطن الهند�سة القيمية:

وتقـــدمي  احلديـــث  بدايـــة  اإىل  عـــودة  الآن 
الرباهني العلمية والعملية اخلا�شـــة بتوطني 
الهند�شة القيمية يف منطقة اخلليج العربي؛ 
على امل�شتوى الت�شريعي، مت اعتمادها كجزء 
من طبيعة العمل، ومت تقنينها ليكون تطبيقها 
اإلزاميًا. فعلى م�شـــتوى الـــدول، ومن اأبرزها 
اليابـــان وال�شـــعودية وماليزيـــا و�شـــنغافورة 
والهنـــد وال�شـــني وكوريـــا اجلنوبيـــة. وعلى 
م�شـــتوى اجلهـــات احلكوميـــة، وزارة امليـــاه 
والكهربـــاء، وزارة البلديـــات، وزارة الدفاع، 
بلدية دبي واأبوظبي، هيئة الأ�شغال يف قطر. 
اأما ال�شـــركات؛ �شـــركة الكهرباء ال�شعودية، 
اأرامكو ال�شـــعودية، �شـــابك، موؤ�ش�شـــة حتلية 

املياه، قطر للبرتول، بالإ�شـــافية اإىل العديد 
من �شركات التطوير العقارية.

منذ بداية تطبي��ق الهند�سة القيمية 
يف بداي��ة ال�سبعين��ات يف دول جمل�س 
النجاح��ات  حتقي��ق  مت  التع��اون، 

التالية:
1- مت اإجراء اأكرث من �شبعة اآلف )7.000( 

درا�شة قيمية. 
2- �شـــارك فيهـــا اأكـــرث مـــن ثمانـــني األـــف 

)80.000( �شخ�س. 
3- تطبق الهند�شة القيمية مبعدل يزيد على 

ثالثمائة )300( درا�شة قيمية بال�شنة. 
4- بالإ�شـــافة اإىل حت�شني جودة امل�شروعات 
الهند�شـــية، مت احل�شـــول على وفر زاد على 

مائة مليار ريال من التكلفة الأولية. 
5- تـــراوح الوفر مابني 5 -30% من اإجمايل 

التكلفة الأولية.
6- العائد املـــادي  من ا اإىل 100. اأي مقابل 
اأتعـــاب الدرا�شـــة  كل ريـــال ي�شـــرف علـــى 
القيمية يتم احل�شول على وفر وعائد مادي 

يقارب املائة ريال.
7- مت تاأليـــف اأربعة كتـــب باللغة العربية عن 
الهند�شـــة القيمية، وجميعهـــا موؤلفة من قبل 

اأربعة مهند�شني �شعوديني.
8- تدر�ـــس نظريـــة الهند�شـــة القيميـــة الآن 
يف �شـــبع جامعات ومعاهـــد علمية يف اململكة 

واخلليج.

9- اأكرث من ثالثة اآلف )3.000( مهند�س 
�شـــعودي وخليجـــي ح�شـــلوا علـــى �شـــهادات 
مهنيـــة يف الهند�شـــة القيمية،.مـــع العلم اأن 
املتخ�شـــ�س يف العامل يبلغ حتى الآن حوايل 

ع�شرة اآلف فقط. 
10- مت اإن�شاء اأكرث من خم�شة ع�شر برناجمًا 
للهند�شـــة القيميـــة يف القطاعـــني احلكومي 

واخلا�س.
11- زاد الإقبال على تعلم الهند�شة القيمية 
حيث تقـــام الدورات التدريبية يف الهند�شـــة 

القيمية مبعدل )150( دورة �شنويًا.
12- اأ�شبحت الدرا�شات القيمية تطبق لي�س 
فقط على امل�شروعات الهند�شية فح�شب، بل 
تعداها اإىل برامج الت�شـــغيل وال�شـــيانة ويف 

العمليات الإدارية.
ما راأيكم الآن ؟ 

ولك��ن يظ��ل ال�س��وؤال الأه��م .... ماذا 
عن التطبيق؟

اأي كم هي ن�شـــبة تطبيق املقرتحات القيمية 
مقارنـــة مـــع املقرتحـــات التـــي مت املوافقـــة 
عليها. وكم ن�شـــبة الوفـــر احلقيقي؟ وما هي 

كيفية قيا�س حت�شني اجلودة؟ 
يف اأح�شـــن الأحوال بلغـــت70%. من الناحية 
العمليـــة هذا مقبول ولكن مـــاذا عن الـ %30 

الباقية؟ وما هي الأ�شباب؟ 
�شـــوؤال اآخر، مـــاذا عن املتابعـــة؟  اأي متابعة 

التطبيق وتوثيقها فعليًا.
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إدارة تقنية المعلومات
خطوات تطويرية ومستديمة نحو خدمات 
إلكترونية عالية الجودة بهيئة المهندسين

فـــي إطـــار إســـتراتيجية التطويـــر الدائمـــة التـــي تتبناهـــا الهيئة الســـعودية للمهندســـين، 
والســـعي الدائـــم إلى الوصول إلـــى أفضل معايير قياســـية فـــي منظومة العمـــل الداخلية، 
قامـــت إدارة تقنيـــة المعلومـــات خـــال الفتـــرة الســـابقة بالعمـــل علـــى تطويـــر الخدمـــات 
اإللكترونية الخاصـــة بالهيئة وفق خطة طموحة وأهداف مرحلية محددة المعالم اســـتخدمت 
فيهـــا أفضـــل الممارســـات القياســـية وعبـــر العديد مـــن المشـــاريع التقنيـــة التـــي ترفع من 
كفـــاءة العمـــل واإلنتاجيـــة وتتبني أتمتـــة كافة التعامـــات الورقية فـــي كافـــة إدارات الهيئة. 

كما بـــداأت اإدارة تقنيـــة املعلومات عامها 
املا�شـــي مب�شـــروع اخلدمات الإلكرتونية 
للهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني )توا�شل(؛ 
والـــذي يحتوي بداخله على 19 م�شـــروعًا 
فرعيـــًا يخـــدم الإدارات املختلفـــة للهيئة 
النـــور، والباقـــي يف  راأت العديـــد منهـــا 

مرحلة التنفيذ والختبار.

تطوير مركز الت�سال: 
يقـــوم املركـــز بخدمـــة املهند�شـــني 
عـــرب  ا�شتف�شـــاراتهم  علـــى  والـــرد 
مركـــز الت�شـــال، والـــذي تـــرتاوح 
عدد ال�شتف�شـــارات التـــي يتم الرد 
عليها ما بـــني 13000-15000 األف 
ا�شتف�شـــار �شـــهريًا. وتقـــوم الإدارة 

بتنفيـــذ م�شـــروع اخلدمـــة الذاتيـــة 
اإمكانيـــة  للمهند�ـــس  يتيـــح  والـــذي 
اإجراء بع�س العمليات على ح�شـــابه 
ال�شخ�شي من خالل الرد الآيل دون 
احلاجـــة اإىل التحدث مع املوظف اأو 
النتظـــار يف حالـــة كثافة ال�شـــغط 

على مركز الت�شال.
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نظام العتماد املهني:
يعترب نظام العتماد املهني هو الع�شـــب 
الرئي�شـــي يف اأنظمـــة الهيئـــة ال�شـــعودية 
الدائمـــة  للحركـــة  نظـــرًا  للمهند�شـــني 
مـــن خـــالل ت�شـــجيل املهن�شـــني وطلبات 
التجديد والرتقية لالأع�شـــاء. وقد قامت 
علـــى  بالعمـــل  املعلومـــات  تقنيـــة  اإدارة 
تطويـــر نظـــام العتماد املهنـــي وفق اآخر 
التقنيات احلديثة امل�شـــتخدمة لت�شـــميم 
تطبيقات الويب واأنظمـــة حلول الأعمال. 
ويت�شـــمن امل�شـــروع حت�شـــني الواجهـــات 
الداخلية واخلارجية للنظام لتكون �شهلة 
ال�شـــتخدام، عالوة على حت�شني وظائف 
النظام وت�شل�شـــله من خـــالل اإعادة بنائه 
واإ�شـــافة العديـــد مـــن اخليـــارات لـــدى 
امل�شـــتخدم �شواء كان مهند�شـــًا اأو موظفًا 

يقوم باأعماله اليومية على النظام.
الربط مع خدمة �سداد: 

بتنفيــــذ  املعلومــــات  تقنيــــة  اإدارة  قامــــت 
عملية الربط الإلكرتوين مع نظام �شــــداد 
من املوؤ�ش�شــــة العامــــة للنقد، وذلك لتوفري 
عمليات ال�شداد الإلكرتونية الآمنة مع جميع 
البنــــوك ال�شــــعودية باململكــــة، ومن خالل 
جميــــع القنــــوات امل�شــــرفية ويف اأي وقت.
العام��ة  الإدارة  م��ع  الرب��ط 

للجوازات: 
كما قامت اإدارة تقنيـــة املعلومات بتنفيذ 
الربـــط الإلكـــرتوين بني نظـــام العتماد 
املهنـــي والإدارة العامة للجـــوازات، مما 
اإلغـــاء املعامـــالت الورقيـــة  اأ�شـــهم مـــن 
الهيئـــة  مـــن  ال�شـــادرة  واخلطابـــات 
لالإدارة العامة للجوازات، واإغالق الباب 
اأمـــام  حمـــاولت بع�ـــس املزوريـــن ممن 
ا�شت�شـــدروا اإقامـــات مبهـــن هند�شـــية، 
اإ�شـــافة اإىل توفري الوقت واجلهد املبذول 
علـــى  الورقيـــة  اخلطابـــات  اإ�شـــدار  يف 

املهند�شني وموظفي الهيئة. 

نظام املكاتب الهند�سية: 
قامـــت اإدارة تقنيـــة املعلومـــات باإطـــالق 
نظام املكاتب الهند�شية، والذي يعد نقلة 
نوعيـــة يف اإدارة املكاتب الهند�شـــية حيث 
ي�شـــتطيع املهند�شـــون واأ�شـــحاب املكاتب 
وال�شـــركات مـــن اإمتام كافـــة معامالتهم 
مـــن خالل بوابـــة اخلدمـــات الإلكرتونية 

للهيئة ونظام املكاتب الهند�شية.
نظام اإدارة التدريب والتاأهيل:

قامـــت اإدارة تقنيـــة املعلومـــات باإطـــالق 
اإدارة التدريب والتاأهيل، والذي ميكن من 
خالله ت�شجيل مراكز التدريب والتاأهيل، 
اإ�شـــافة اإىل اعتماد براجمهـــا التدريبية 
الهند�شـــية من قبل الهيئة، والإعالن عن 

هذه الربامج ومواعيدها.
وال�ست�ساف��ة  املعلوم��ات  مرك��ز 

ال�سحابية:  
مـــع ازديـــاد عـــدد الأنظمـــة واخلدمـــات 
الإلكرتونيـــة التي قامت بهـــا اإدارة تقنية 
املعلومـــات  حجـــم  وزيـــادة  املعلومـــات 
والبيانـــات وح�شا�شـــية حمتواهـــا؛ باتـــت 
معلومـــات  مركـــز  تطويـــر  اإىل  احلاجـــة 
متكامل يفي باحتياجـــات الهيئة احلالية 
وامل�شتقبلية، فقامت اإدارة تقنية املعلومات 
بتنفيذ م�شـــروع ال�شت�شـــافة ال�شـــحابية 
private Cloud ، حيـــث مت بنـــاء مركـــز 

معلومـــات متكامل على اأحـــدث التقنيات 
امل�شتخدمة يف الأجهزة والعتاد والأنظمة 
الربامـــج  ل�شت�شـــافة  والربجميـــات 

والأنظمة واخلدمات الإلكرتونية اخلا�شة 
بـــاإدارات الهيئـــة املختلفـــة، ممـــا يتيـــح 
التعامل معها ب�شرعة فائقة وكفاءة عالية، 
مطبقة اأف�شـــل معايري ال�شـــرية والأمان.
البوابة الإلكرتونية اخلارجية:   

قامـــت اإدارة تقنيـــة املعلومـــات باإن�شـــاء 
ال�شـــعودية  للهيئـــة  اجلديـــدة  البوابـــة 
اجلديـــد النطـــاق  علـــى  للمهند�شـــني 

واإطالق   ،  www.saudieng.sa
ن�شختها اجلديدة �شكاًل وم�شمونًا، حيث 
مت اختيار ت�شميم مبتكر يجمع بني األوان 
�شـــعار الهيئة وما تعطيه هذه الألوان من 
دللت، وبـــني �شـــهولة التنقـــل والبحـــث 
عـــن املعلومـــات. وقـــد ت�شـــمنت البوابـــة 
الإلكرتونيـــة اجلديدة العديـــد من املزايا 
والإمكانيـــات التـــي حتقق للزائر �شـــرعة 
الو�شـــول للمعلومـــات املطلوبـــة والتفاعل 
الإيجابي وال�شريع لطلباته وا�شتف�شاراته. 
من هذه املزايا نذكر وجود حمرك للبحث 
عن اأي معلومة تخ�س الهيئة اأو اأن�شطتها 

اأو الإدارات املختلفة بها.
وتقـــوم اإدارة تقنيـــة املعلومـــات بتقـــدمي 
الدعم الكامـــل لإدارات الهيئـــة املختلفة 
لتحقيـــق  التقنيـــة  توظيـــف  خـــالل  مـــن 
متطلبـــات الهيئة واملهند�شـــني من خالل 
عدة اأ�شاليب من اأهمها تطوير اخلدمات 
الإلكرتونية للهيئة ال�شعودية للمهند�شني، 
وانتهاج مفهوم التحول للعمل الإلكرتوين 

بدًل من العمل الورقي.

- " 13000 -15000 استفسارًا يتم الرد عليها  شهريًا عبر مركز االتصال".

- » 500 مهندس���ًا يقوم���ون بالتس���جيل يومي���ًا في نظ���ام االعتماد 
المهني«.

- » 300 مهندس���ًا يس���تكملون إج���راءات التس���جيل حت���ى اكتمال 
االعتماد المهني«. 
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التراث العمراني

العمارة الوظيفية 
في التراث العمراني 

ما شـــدني كثيـــرًا للكتابة عن العمارة الوظيفية في التـــراث العمراني هي قراءتي المتعددة 
فـــي مفردات العمارة التراثية لمناطق المملكة العربية الســـعودية المختلفة، وكذلك االطاع 
والزيارات على العديد من المباني التراثية ولما أجده فيها من تفصيات معمارية تعاملت بنسق 
وُأوجدت بشـــكل وظيفي يتناســـب ويتمازج مع البيئات المختلفة مـــع أن لكل من المفردات 
المعمارية وظيفة محددة وخصائص معروفة، إال أنها كذلك أصبحت جزًءا من المامح التي تعبر 
عن حس  وذائقة عالية وإتقان في العمل، باإلضافة إلى تعبيرها الصريح عند القدرات التي بلغتها 
المجتمعات الســـابقة في تطويع المواد األولية وتطويرها بما يتناســـب مع الحاجة الوظيفية 
لهـــا، وإن كان الجمال الكامل والكامن فيها إلى اليوم هي اســـتخداماتها المتعددة وظيفيًا.

فالعمارة الوظيفية التي ن�شتلهمها اليوم 
من املبـــاين الرتاثيـــة يف مدننا �شـــواًءا 
يف العمـــارة النجديـــة اأو احلجازيـــة اأو 
اجلنوبية ـ على �شـــبيل املثال ل احل�شر 
ـ للمفـــردات املعماريـــة وجـــب اأن نعيـــد 
درا�شـــتها ومتحي�شـــها واإعادة التفكري 
فيهـــا بنطـــاق اأو�شـــع واأعمق مبـــا يحقق 
لنا ال�شـــتفادة من تطويـــع املواد الأولية 
املتوفـــرة لنا اليـــوم مـــن الطبيعة، ومبا 
يحقق الو�شـــول بنتاجنـــا العمراين اإىل 
القمة الإبداعية التي كنا عليها، تاركني 
ملن ياأتـــي بعدنا تطورًا عمرانيًا اأ�شـــياًل 

نحقـــق بـــه درجـــة �شـــمو وعلو يف �شـــلم 
الإبداع العمراين ناف�شـــني عن اأنف�شـــنا 
الو�شـــع  بقـــاء  مالمـــة  كمتخ�ش�شـــني 
العمـــراين باململكـــة العربية ال�شـــعودية 

بهذه ال�شورة الباهتة. 
وكمثال مـــن العمارة احلجازيـــة الغنية 
باملفـــردات املعماريـــة التي اختـــار منها 
الروا�شـــني علـــى �شـــبيل املثـــال، والتـــي 
تتزين بهـــا واجهات املنـــازل احلجازية 
قدميًا واملوجودة من مدينة ينبع �شـــماًل 
اإىل الطائـــف جنوبـــًا، ومـــع اأنهـــا حتمل 
نف�ـــس الهويـــة والوظيفـــة الرئي�شـــية اإل 

المهندس: أيمن بن زريعة الشيخ
مهندس تخطيط ـ رئيس شعبة التراث العمراني
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اأنهـــا تتمايز كثريًا فيمـــا بينها بتاأثريات 
خمتلفة كمواد بنائهاـ  على �شـــبيل املثال 
ـ بالدرجـــة الأوىل، وكذلك اختالف نوع 
الزخرفات امل�شـــتخدمة والذي خلق لنا 
تنوعـــًا جميـــاًل ومبدعـــًا وتفـــردًا وهوية 
و�شخ�شـــية للرو�شـــان لـــكل مدينـــة من 
املدن ولكل مبنى من املباين الرتاثية، اإل 
اأن مثل هذه املفردة مع معرفتنا باأ�شول 
�شـــنعتها مل تعطى الوقت ل�شتخراج كل 
ما لديها؛ فمازال بالإمـــكان اأن نبداأ يف 
تطويره وتعميق درا�شتنا حياله، وتطوير 
ا�شتخداماته وال�شتفادة منه وظيفيًا يف 
املباين احلديثة بخالف ال�شورة الباهتة 
التي ظهرت عليها يف بع�س املباين ممن 
اأعـــادوا ا�شـــتخدامه ك�شـــكل فقـــط دون 
وظيفة حقيقية له �شمن املبنى تظاهرًا 
بالأ�شـــالة الزائفة التي مل حتقق عائدًا 
اإ�شـــافيًا، بل قد ت�شـــبب بال�شرر الكبري 
يف املفهوم العام للرو�شان وا�شتخداماته 
جراء اخللط بـــني اجلماليات املعمارية 
للمبـــاين احلجازية واملفردات املعمارية 
الوظيفيـــة. وبالأخـــذ مبفـــردة معمارية 
اأخـــرى مـــن العمـــارة اجلنوبيـــة ملنطقة 
ع�شـــري مثاًل، والتي ا�شـــتخدمت الطني 
واحلجـــارة كمواد اأ�شا�شـــية للبنـــاء بها 
واأ�شـــجار العرعر اأو الطلح اأو الزيتون اأو 
ال�شمر لالأ�شقف والتي تعترب مواد اأولية 
�شـــاحبة املنظر يف جمملهـــا، اإل اأنه من 
املالحـــظ يف منطقـــة ع�شـــري اأن هنالك 
اهتمامـــًا كبـــريًا يف تزيـــني املبـــاين بعد 
اكتمالها بالنقو�س والزخارف والر�شوم 
واخلطوط والأ�شكال الهند�شية املختلفة 
با�شـــتخدام الألـــوان واأحجـــار املرو من 
الداخـــل واخلـــارج، ف�شـــاًل عـــن طلـــي 
الأبواب والنوافـــذ بالقطران. وكما كان 
ير�شم على بع�شها لوحات جميلة باألوان 

خمتلفة وتلون الأ�شقف وال�شواري كذلك 
باألوان متعـــددة، واهتمام خا�س بطالء 
والنوافـــذ  للمبـــاين  العلويـــة  الأق�شـــام 

بالألوان الزيتية البي�شاء والزرقاء .
اإن هـــذه املفردات املعماريـــة واجلمالية 
التي كتبت عنها و�شواها الكثري والكثري 
والتي بلغت حد الن�شـــج يف زمنها تفتح 
اأفاقـــًا لنا يف �شـــبيل اإعـــادة التعلم منها 
وتطويرها ليتحقق بها تطور م�شـــتقبلي 

طبيعـــي جذوره هو تراثنا وحا�شـــره هو 
ما ن�شـــل اإليه من ح�شور هذه املفردات 
املعماريـــة الرتاثيـــة يف مبانينا احلديثة 
عـــن  بعيـــدًا  حقيقـــي  وظيفـــي  ب�شـــكل 

ا�شتخدامه ك�شكليات فقط. 
وتراث��ًا  اأرث��ًا  منل��ك  اأمني��ة: 
نفتخ��ر به،، والأم��د معقود باأن 
نفاخر به اأكرث حينما ن�ستعيده 

ب�سكل وظيفي.
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اتفاقية تفاهم بين شعبة التراث 
العمراني بالهيئة وأمانة جدة

شـــهد مقر أمانة جدة مســـاء يوم الثاثاء الموافق 1435/1/9 توقيـــع اتفاقية تفاهم بين 
شعبة التراث العمراني، ويمثلها المهندس أيمن بن زريعة الشيخ رئيس الشعبة، وأمانة 
جدة ويمثلها الدكتور عبدالواحد بن يحيى الزهراني مدير عام الموارد البشرية باألمانة .

وقـــد ا�شـــتملت اتفاقيـــة التفاهـــم علـــى 
توحيد اجلهـــود الرامية لإر�شـــاء وتعزيز 
واإثـــراء ثقافـــة املحافظـــة علـــى الـــرتاث 
العمـــراين بـــني املتخ�ش�شـــني واملهتمني 

بالرتاث العمـــراين، وتاأهيل املهند�شـــني 
ال�شـــعوديني وتوعيتهـــم ب�شـــبل املحافظة 
علـــى الرتاث العمـــراين. وتاأتي التفاقية 
التـــي اعتمدها  �شـــمن الإ�شـــرتاتيجيات 

جمل�ـــس �شـــعبة الـــرتاث العمـــراين مـــن 
تاأهيل وتدريب للمهند�س ال�شـــعودي لرفع 
املهـــارات والقـــدرات املهنيـــة للمهند�ـــس 
ال�شعودي يف اأحد اأهم املجالت العمرانية.

ورشة عمل »آليات تأهيل العاملين 
في مجال التراث العمراني«

�سارك��ت �سعب��ة ال��رتاث العم��راين بالهيئ��ة ال�سعودي��ة 
للمهند�س��ن يف امللتقى الوطن��ي الثالث للرتاث العمراين، 
ال��ذي اأقيم بجامع��ة طيب��ة باملدينة املن��ورة يف الفرتة 
م��ن 5 � 9 �سف��ر 1435 ه��� بور�س��ة عم��ل حت��ت عن��وان 
"اآلي��ات تاأهي��ل العامل��ن يف جم��ال ال��رتاث العمراين" 
والت��ي كانت برئا�سة �سعادة رئي���س جمل�س اإدارة الهيئة 

ال�سعودية للمهند�سن املهند�س حمد بن نا�سر ال�سقاوي.
هذا وقد مت خالل ور�سة العمل ا�ستعرا�س الآليات احلالية 
لتاأهيل املكاتب الهند�سية واملقاولن العاملن يف جمالت 
الرتاث العمراين، كما مت اقرتاح بع�س التعديالت، واأخذ 
اآراء بع���س احل�سور من املهتم��ن واملتخ�س�سن يف تاأهيل 
العامل��ن يف ال��رتاث العم��راين على الآلي��ات املقرتحة.
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مزرعة العذيبات
مدرســـة معمارية لتأصيل العمارة النجدية

معمـاريـــة  مدرســـة  وهـــي  العذيبـــات،  مزرعـــة  وترميـــم  بنــــاء  إعـــادة  يعتبـــر 
المشــــــروع  فهـــــذا  ومفرداتهـــا،  معانيهـــا  بجميـــع  النجـديـــة  العمــــــارة  لتأصــــيـــل 
مــــن الشــــــواهد التـــي تذكـــر عنـــد الحديـــث عـــن األصالـــة المعمــــاريـــة وتأصــيلهـــا.

وذلــــك لالإ�شــــراف واملتابعــــة التي لقيها 
هـذا امل�شــــــروع من قبل �شــــاحب ال�شمو 
امللكــــي الأمري �شــــلطان بن �شـــــلمان بن 
عـــبدالعــزيــــز الأمــــــني العــــام للهــــيئــــة 
العامــــة لل�شـــــــياحة والآثــــار، واهتمامهـ  
رعـاه اهللـ  فـي كــل مـــا من �شــاأنه تاأ�شيل 

العمارة التقليدية والعناية بالرتاث.
وقــــد متكـــــــن م�شــــروع البنــــاء واإعــــادة 
الرتميم ملزرعة العذيبات بكـــل جـــدارة 
وا�شــــــتحقاق من ربــــط املعنى احلقيقي 
والأ�شيل للعمارة التقـــليدية فـي جنــد، 
وما هذا التقرير اإل قراءة مــــتوا�شــــعـة 
وخمت�شــــرة لكتاب العودة اإىل الــــرتاث 

- البنـــاء بالـــطني فـي اململكة العربيـــة 
 Adobe Building ( ال�شــعوديـة
 in Saudi Arabia - Back
to Earth( ملوؤلفـــــــه وليام فيـــ�شــــي 
)William Facy( املولــــــــود فـي 
زامبيــــا عـــــــام 1948 م، ونــــ�شــــــــاأ فـــــي 
اململكة املتحدة، وكـــــــان مطـــلـــعًا عــلى 
فـــــي  والفلـــــ�شــــفة  الـــــتاريخــــي  الفـــــــن 
اأك�شــــفورد، ولـه العديد مــــن الكتـب فـي 
هذا املجال. وجميع ال�شــــور الواردة يف 
التقريــــر من كتــــاب "�شــــرية يف الرتاث 
العمراين" لالأمري �شــــلطان بن �شــــلمان 

مع اأ. د م�شاري النعيم.

المهندس 
خالد بن عبداهلل السليمان
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بعض مالمح مزرعة العذيبات
اأهمية تاريخية فر�ست التطوير:

تقـــع مزرعـــة العذيبات �شـــمال العــــا�شـــمة 
الريــــا�ـــس عــلى بـعد حــــــوايل 15 كيلومرتًا، 
مبــحاذاة وادي حنيفــة جــــنــــوب الدرعــية. 
ومتتاز باأ�شـــجار النخيـــل الطويلـــة واآبـــارها 
العمــيقة ومبــانيهـــا الطينية، ولوادي حنيفة 

اأهمية تاريخية كبرية. 
 املوقع املميز:

تقـــع مزرعــة العذيبات يف وادي حنيفة �شـــمال 
غرب مدينة الريا�س، ويعترب واحـدًا من اأعـــظم 
الأوديـــة فـي و�شط اجلزيــــرة العربـيـة، �شمـــــال 
جبــــــل طـــويـــق، والــــــذي يتـــميـــز مبنحدراته 
القوية باجتاه الغــــرب، م�شــــكلة منحــنى على 
طول ال�شـــمال ال�شــــرقي للمـــرتفع الأو�شـــــــط 
للجزيرة العربية والذي ي�شـــمى ه�شـــبة جند.

وتقـــع العـذيبـــات فــــي بقـــعة مميـــزة جنوب 
الدرعيــــة فـي التــقاء �شـــعيب �شـــفر باجلـزء 
املاأهول غـــرب وادي حنيفــة، ويـــقول ال�شكان 
الأ�شـــليون اإن ال�شــــم )العذيبــــات( يرجـــع 
اإىل حــــــالوة التمـــر، بالرغم مـــن اأن تعريف 
القـامو�ـــس يرجـــع العذيبـــات  للمـــاء؛ وهـــي 
م�شــــتمدة من كلمة عذب ومعنــاها �شـــل�س اأو 
حــلو وهي �شفة تطلق عـلى املاء مثل ماء عـذب، 
وهذه الأ�شماء م�شـــتمدة من هذا الأ�شل مثل 
العذيب والعذيبات وخا�شـــة يف األأماكن التي 
يتوفر فيها املاء بغزارة  فـي اجلزيرة العربية.

خم�سة بدائل تناف�ست للتطوير:
كان الأمـــري �شــــــلطان بن �شـــــلمان مياًل اإلـى 
احلـــ�شول علـى مزرعة، وعنــدما راأى مزرعة 
العذيــبـــات اجنــــذب فـــــورًا لهــــذه املزرعــة 
والبيـــت عـلـــى الرغـم مــــــن اأنهمـــا كــانا فـي 
حاجه اإىل الكثري من العمل. فـي ذلك الوقـت 
كانت املــزرعة حتتوي بــ�شـــكل رئيــ�شـــي على 
النخيل فـي اجلزء اجلنوبي، بينما القطعتني 
الـــ�شماليتيـن مل تزرعا اأبدًا، وفـي هذا اجلزء 
ال�شـــمايل هـناك ق�شم �شغري قد زرع من قبل 
)قطعة مـــن الأر�س( حماطة بجـــدار طـيني 

وحتتوي على بئرين قـدميني، وغالبــية اجلهة 
ال�شـمالية كانت مــنفتحة متامــًا على �شــــعيب 
�شـــفر بــــــدون جــــــدران فا�شــــــلة، وكــانـــت 
ت�شـــتخدم من قبل املقاولني كمكب للنفايات.

وكان القائـــم على املزرعــة ي�شـــتــخدم جزًءا 
مـــن البـــيـــت لنف�شـــه وللحيــوانـــات، وبـــاقي 
املنزل كـــان غري م�شكون، وقـــد عـــانى ب�شدة 
من العوا�شــــف والجنراف كمــا هو احلــال 

فـي جميع الأبنية الطينية.
وقد قرر الأمري �شـــلطان اإعـــادة ترميم بيت 
املزرعـــة، وذلـــك بعـــد اأن تـوىل بنـــاٌء حملي 
يعمـــل يف الطني من عرقـة حظرية احليونات 
الـــتـــي اأن�شــــــاأت مبلحـــق يف اجلهـــة الغربية 
مـــن بيت املزرعة، وكذلك جـــزء من اجلدار 

الغربي للمزرعة.
بعد ذلك مت ال�شـــتعانة بالربفــ�شـــور �شـــالح 
ملــعـــي والـــذي يعتــــــرب مـــن اأبـــرز املعماريني 
امل�شـــريــني، وحـــائـــز عـــلى جـــــائـــزة الآغا 
التاريخيـــــــة،  املبـــــــاين  لرتميـــم  خـــــــان 
واملعــــــروف برباعتـــه فــــي املحـافظــــــة على 
وبعـــد  الأو�شــــــط.  ال�شــــرق  فــــي  املبــــــاين 
الدرا�شة املبدئية للــموقع ُدعـــي الربوف�شــور 
ملعــــــي فــــي ينايـــر 1994م لعمـــل الدرا�شـــة 
املبدئية لت�شـــميم بيت املزرعة، وقـدم  ملعي 
خاللها خم�شـــة بدائل للت�شميم، ومت درا�شة  
هذه البدائـــل، ومت اختيـــار البديل اخلام�س 

كاأ�شـــا�س لإجـــراءات الرتميـم، وتـــــم البــدء 
فـي التنفيذ فـي �شيف عام 1994م.

بعـــ�ـــس  تغيــــــري  مت  التـنفيـــذ  بــــدء  وبعـــد 
القـــرتاحات اخلــا�شـــة بالبديل الت�شميمي 
رقـــم خم�شـــة تبعـــًا لتـطـــور امل�شـــــروع، مثـل 
غرفة الطعام احلالية التي حلت حمل غرفة 
املطبـــخ، و�شـــغل املطـبخ املنطقـــة التي كانت 
خم�ش�شـــة لإحـــدى غــرف النوم القدميـة، 
وكذلك تغري �شـــكل امل�شـــجد، هذا بالإ�شافة 
لتغيـــري مواقع بع�ـــس الأبواب وال�شـــبابيك .

وكــانت هذه التغـــيريات ممكنة ل�شببني:
• الأول : طبيع��ة الط����ن )اللين��ة( 
ل���ع��م��ل  �سم�ح��ت  للبن��اء  كم��ادة 

التعديالت بكل �سهولة .
• ال�ث��اين : الع���الق��ة ب��ن الأم������ر 
�س���لطان وامل�س��روع وكامل فريق العمل.
و�شـــبب اآخر اأي�شـــًا اأن الرتميم كان ي�شــــــعى 
اإلـــيـــه ليــ�س فقط لإعـــــــادة البـــناء كما هو، 
ولكـــــــن اأي�شـــًا مـــع تطوير بع�ـــس الفراغات 

با�شتخدام املواد املحلية.
حل مميز جلدار القبلة:

كان امل�شـــجد فـي العـــذيبات اجلزء الوحـــيد 
املتــــكامـــل فــــي املخطــــــط الأ�شــــــلي لبيت 
املـــزرعة. وكما كانت املـ�شــاجد فـي عهد امللك 
في�شل بال�شـــكل املنحني على واجــهة القبــلة 
ت�شـــكل املحـــراب، وكان �شـــحن امل�شجد غري 
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م�شقوف، وكانت املحافظة عـلى هذا امل�شجد 
عن�شرًا اأ�شا�شيًا، ولــكن كانت هناك م�شكلة 
اأ�شـا�شـــية حيث كانـــت القبـلة غـــــري دقــيقة؛ 
حيث تبـــني مـــن الدرا�شـــة انحـــــراف زاوية 
القــبلة  بحوايل 32 درجة اإىل ال�شمال. ولذلك 
واجـــه البنـــاءون م�شـــكلة بناء جـــدار القبلة 
بالجتاه ال�شحيح  مع املحافظة على �شكله.
لـــذا قامـــوا مبحاولة عمـــل ت�شـــوية مبدئية، 
فعملــــــوا على تـــرمـيم جدار القبلة القدمية. 
وقاموا ببنـــاء جـــدار جــديد للــقبلـــة خـــلف 
اجلــدار القـــدمي، وكــان اجلــــــدار اجلـــديد 
مـــواجــها لالتـجــاه ال�شحيح للقبلة. وبذلك 
رمم امل�شـــجد مــــع املحافظة على ت�شـــميمه 
الأ�شـــلي، وهـــكذا اأ�شــــــبح اجلزء الأول من 
بيت املزرعة جمددًا كليًا اأكرث مما هو مرمم.

نخيل يعانق �سماء الدرعية: 
عنـــدما تـ�شـــلم الأمري �شــــلطان املزرعة فـي 
اأواخـر عـــام 1980م كانـــت املنطقة تقع فـي 
خم�شـــة اأجزاء . تقـــع ب�شـــــــاتني النخيل فـي 
الأربـــع قطــــــع ال�شـــــــرقية عــلى طـــول وادي 
حنيفـــة، والــــــوادي خــلـــــف بيـــت املـــزرعـــة  
والقـــطعتـــني ال�شـــماليـــتني التي ا�شـــتخدمتا 
احلديقـــة  ومـــنطقـــة  للنفـــايـــات،  كمـــكـــب 
التـــي تقـــع بداخــــل القطــعتني ال�شـــماليتني 
والتـــي كانـــت حماطـــة باجلـــدران، وحتتوي 
علـــى بئـرين. واأي�شـــــًا هنــاك اجلبـــل فــــوق 
املزرعــــــة والــــــذي يكتـــ�شـــي بف�شـــل الربيع  
بالأع�شـــاب الـــربية. اأما الأربع قطع الغــربية 
فكـانت حتـــتوي على اأ�شجار النـخيل الطويلة 

التـــي يبلغ عمرهـا ما بني 40 اإلـى 65 �شـــــنة، 
وبعـــ�شها اأكرب مــــن ذلك.

توقــــف  فقـــد  ال�شـــماليتني  القطعتـــني  اأمـــا 
اإنتاجهما نتيجة جلفـــاف الآبـــار )البئرين( 
فيهما، وكـــانت مـــنطقة الـوادي )ال�شـــعيب( 
خلف بيت املزرعة مزروعة فـي ذلك الوقت، 
احليوانـــات.  لرعـــي  ت�شـــتخدم  كانـــت  بـــل 
الــزراعــــي  الإنتـــاج  اإىل  التخـطيـــط  وكان 
مـــن الأولويات فــــي منطقة الـــ�شـــعيب وقطع 
الأرا�شي حــول بيـت املزرعة. وكانت امل�شـــكلة 
ال�شـــعبة هي القطعتني ال�شماليتني التي تبلغ 
حـــــــوايل 8 هكـتـــارات وامللوثــــة واملـــ�شــــوهة 
بجــميع اأنواع النفايات التي ت�شـــمل املخلفات 
ال�شـــــناعيـــة والبنــائيـــة  ومتثــــــل تهديـــدًا 

�شـلبيًا جلــودة املياه اجلــوفية.
وقـــد اتخـــذ الأمـــري �شـــلطان قـــرارًا برتميم 
هـــذه الأر�ـــس متـــامـــًا. وكــــانـــت اخلــــطوة 
الأولــــى هـــــي اإزالـــة املـــــواد املوؤذيــــــة بيئيــًا 
كالبال�شـــتيك والإطارات املطاطية واملعادن 
والأخ�شـــاب والتي دفنت يف املـــكان، والرماد 

الذي مت ال�شتفادة منه ك�شماد.
وبــعد ذلك جـاءت م�شكـــلة الردم مـــن الرتبة 
الر�شـــــوبية اجلـــيدة التي كانت تبلغ طـبقتها 
30-40 �شـــــم لتـــجنب انخــفا�شـــــها لحقًا. 
وبعـــد ذلك بنـــي جـــدران جديـــد على طـــول 
ال�شــــعيب، وزرعت اأنواع خمتلفة من النخيل 
والـــتي ت�شـــاعد على تــوفـــري البـــيئة الرطبة 
والــظـــالل لأنـواع خمـــتلفة مـــن املزروعـــات 

كالفـــواكه واخل�شروات.

الآبار: اإحداها من عهد امللك في�سل:
كما هو معروف باملا�شي كـــانت احلــيـاة فـي 
ف�شـــل ال�شـيف فـي املزرعة م�شحوبة طوال 
النهار والليل ب�شــــرير املحاحيـــل على البئر 
من خالل قنوات  مائية )�شـــواقي ( ل�شـــقاية 
الأر�س، وذلك مب�شـــاعدة احلمـــري والبغــال 

التي جتر املاء اإىل اأعلى.
وقد بنى امللك في�شـــل قنـــاة مائية على طول 
املنحدر من �شعيب �شفر ويلتف اإىل اأن ي�شل 
اإىل القطـــع الأربـــع الـقدميـــة، ويف النهايـــة 
الغربيـــة لهـــذه القطع يوجد ج�شـــر فوق هذه 
الــقنـــاة يعـمـــل اأيــ�شـــًا كفتحة للت�شــــــريف 
للتمكني من ال�شــــيطرة على املياه الفائ�شـــة 
من واإلـى القــناة، واأي�شــــــًا ليـمنع املاء الذي 
ينحـــدر من اأعلى املنحـــدر اإىل القناة من اأن 

يجري اإىل �شــعيب �شفر.
وبقيـــت هنـــاك قنـــوات �شـــــبيهة علـــى طول 
املنحـــــدر والـــتـــي حتـــدد الـــوادي خلف بيت 
املزرعة. ويف مزرعة العـذيبات مت ا�شـــتبدال 
تلك املحاحيل القدمية بغطا�شات ت�شخ املاء 
اأوتوماتيكيًا مـــن ثالثة اآبار. وكـان واحـد من 
اآبار النخيل من عـــهد امللك في�شـــل وبعــــمق 
40 مــــرتًا، وكــان �شـــحاًل ن�شـــبيًا. والبئرين 
الآخرين فـي القطعتني ال�شــــماليتني العلـيـــا 
وال�شـــــــفلى قـــــد اأقامهـــما الأمري �شـــلطان، 

وي�شخان املاء مــن عمق 200 مرت تقريبًا.
كان البئـــر الكبري خلف املزرعـــة دلياًل قويًا 
علـــى براعــــة الطـــرق الزراعيـــة القدمية، 
وقد اأوليت رعايـــة كـــبرية لإعـــادة ترميمه. 
وكانت احلياة يف و�شـــط اجلزيـــرة العربية 
م�شـــتـحيلة لـــول هـــذه الآبار العظيمـــة التي 
تعك�ـــس اأهمـــيتهـــا مـــن خـــالل العنـــاية بها 
مزرعـــة  فــــي  الكبـــري  البئـــر  وتنظيمهـــا. 
العذيبات والآبار الأخرى تعـد تذكرة قــــوية 
للكد وامل�شـــقة فـي املا�شـــي، وحتّمل و�شــــرب 

املزارع النجدي على مر الع�شور.
ال�سقف .. تاأثر مرئي مبهج:

كانــــت اخلطوة الأوىل فـي بنــــاء ال�شقف و�شـع 
العار�شات الأ�شا�شية على طول و�شط الغرفة 
من العمود الراأ�شي اإىل العمود الراأ�شي الآخر 
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اأو اجلـــــدار، وكانت العار�شــــــات فـي اأغـــلب 
الغرف تتكون مـــن جذعني من �شـــجر الأثل، 
وُقطر كل واحد مــــــن هذين اجلـــذعني اأكرث 
من 25 �شـــنتيمرتًا، ومو�شـــولة من اجلهتني. 
وفـي الغرف الكبـــرية يتم و�شـــع ثالثة جـذوع 
. وكل جـــــذع مـــــن هـــذه اجلــــذوع مقطــــــوع 
وم�شــــــذب مـــن اجلهـــة ال�شـــفلية لـــه ليكـــون 
�شــــــطحه اأمل�ـــس، وذلك ي�شــــاعد على تثبيت 
الأعمدة الرا�شــية، وميـــكن تــزيينها لحــقًا، 
وتربـــط اجلذوع مع بع�شـــها بحبـــل، وبعـدها 
تو�شـــل باجلـــ�شور التي يبلغ متو�شطها حوايل 
40-35 �شـــنتيمرتًا، وهي جمزاأة، ثم تو�شـــل 
بالأحجار املوجودة فـي اأعلى اجلـــدار لتعمــــل 
على تـــوزيع احلمـــل. بعد ذلك جترد اأو تنزع 
الأوراق من ال�شــــــقف، ثم يو�شل مع الأعمدة  
الأخـــرى املنزوعـــة ويو�شـــع فـــوق اجل�شـــر.

وكانت امل�شكلة هنا هي فـي تثبيتهم مع بع�س 
باإحـــكام، وكان احلل وا�شــــــــحًا، حيث يبدو 
فـي تثبيـــتهم بالعــــوار�ـــس، ولكـــن الفــــريق 
رفــــ�س ا�شـــتـــخدام املثبتات احلــــديدية فـي 
الــبناء، وابتكرت طريقة جيدة بديلة حتتوي 
علـــى ا�شـــــتخدام عـــمـــود �شـــــــعف النخـــيل 
قائـــمـــة بـــموازاة العــوار�ـــس بينـــهما وذلك 
بربطها بالأعمدة الأخرى من �شعف النـخيل 
بوا�شـــطة احلبل. وكـــان مــــــن املفـــرت�س اأن 
تكــــــون هــــــذه الأعـــمدة مـوؤقتـــة فـي مكانها 
كان  ولكـــن  ال�شـــقف  بنــــــاء  يكتمـــل  اأن  اإىل 
تاأثريهـــا املرئي مبهــجًا، ولذلـــك قرر تـــرك 
هذه الأعـــمدة فـي مكانها. وفـي تـلك الأثناء 
كـــان يجب العثور على �شـخ�س ي�شـــتطيع اأن 

يجـدل �شعف النخيل ل�شناعة احل�شري.
وكان من املقرر اإح�شـــار �شـخ�شني يجيدان 
هــذا العمـل من م�شر اإىل اأن ظهر واحد من 
العـمال الباك�شـــتانيني يف املوقـــع يجيد هــذه 
املهنة وا�شـتطاع تعليم العمــال الآخرين هذه 
املهارة، وبالتايل �شنعت جميع احل�شر التي 

ا�شتخدمت لل�شقف فـي املوقع.
والطبقـــة التاليـــة فــــي بنـــاء الـ�شـــقف بعــد 
احل�شـــري كانت بعرثة �شـــعف النخيـــل التي 
ت�شكل اأ�شا�شًا لطبقة الطـني الكثيفة. ثم بعد 

ذلـــك طبقة الطني بعمق 15-17�شـــنتيمرتًا، 
والتي  تر�س ب�شـــكل جيـــد وترتك لتجف ملدة 

ثالثة اأو اأربعة اأيام كحد اأدنى.
الطـــني  لطبقـــة  التــــــام  اجلــفـــاف  وبعــــد 
تو�شــــع طبقـــة اأخــرى من الطــــني امل�شــــــابه 
امل�شتــخدم فـي التج�شي�س، والذي يحتـــوي 
على كمية اإ�شـافية مـــن التـــنب فـي اخللطة، 
وبعدها ي�شـــغط الطني بوا�شـــطة ا�شـــطوانة 
ويـــرتك ليــجف اإلـى اأن تظهر ال�شـــقوق التـي 
متالأ ب�شلـ�شـــال الرتبة، ويعــــــاد مـــلء هذه 

ال�شقوق يف حالة ظهورها مرة اأخرى.
وال�شــــقوف مـــن هــــــذه النـــوع تعد �شـــديدة 
ال�شالبة، فهي تتحمل الأحمال عليها وكانت 
ت�شـــتخدم �شـــابقًا كمـــكان للجلو�ـــس والنـــوم  
وخا�شـــة فــــي ليايل الـــ�شـــيف، وهي اأي�شـــًا 
�شـــديدة الكثافة بحيث اأنها عازل جيد مينع 

دخول املاء واحلرارة.
املزاريب اأ�سلوب هند�سي متقن:

كان لبـــد من وجـــود اأنابيب لت�شـــريف مياه 
الأمطـــار فـي �شـــرتة اجلدار العلويـــة وبعدد 
منا�شـــب لتعـــمل على ت�شريف ال�شطح مــــن 
زيادة كميـــات مياه الأمطار مــــن الــــ�شـــقف 

ومتـــنع تراكم املـاء.
و�شنعت املزاريب من خـ�شب الأثــل ومنحوتة 
باأ�شــــلوب هند�شي متقن وقطعت طـــوليًا من 
الن�شـــف، ومت جتويفها من الداخـــل ومن ثم 
تثبيـــت هذه الأنـــابيـــب فــي داخــل اجلـــدار 
باإحكام بوا�شـــطة م�شـــــامري خ�شـــبية بداخل 
اجلدار، وهـــذا مينع ا�شـــتبدالها اأو تغيريها 
للمـــــاء. الغـــزيـــرة  الفي�شـــانات  بوا�شـــطة 

  األوان مميزة على خلفية طينية:
كان البناءون واأ�شـــحاب املنـــازل النجـــديني 
والنوافــــــذ  بالأبـــواب  دائمـــًا  يفتخـــرون 
اخل�شــــــبية لبيوتهم، وكانت تــــربز كثري من 
الرباعة يف هذه الأعمال فـي املا�شــي، وكــان 
بال�شـك ب�شبب املهارة ال�شائعة بني املالكـــني 
والبنائـــني ورغـــبتهـــم فــــي اإبــــراز املداخل، 
ولكـــن �شـــبب نـــدرة الأخ�شـــاب وغالئهـــا مع 
كونهـــا توفر جماًل وا�شـــعًا لنحتهـــا وتلوينها 
خا�شـــة فـي جند، ويخلـــق منظــــــــر الــــباب 

امللون فـي اجلــــدار الطيـني مــــنظرًا مـــثـريًا 
لالإعجاب، ودائمًا يالحظ من قبل املارة .

وغالبـــًا الأبواب والنوافذ ت�شـــنع من خ�شـــب 
الأثل ثم تن�شر لت�شـــبح لوحًا خ�شبيًا �شميكًا، 
وتثـــبت بوا�شــــطة امل�شـــامري. وا�شــــــتخدمت 
اأخ�شـــاب الأثــل فـي مزرعة العــذيبات ل�شـــنع 
الأبــــواب والنوافــــــذ ولكـــن نـــ�شـــرت واأعدت 
بوا�شـــطة الأدوات والأجهزة احلديثة، واأي�شًا 
مل يكن هـناك حرفـي اأو ور�شـــة لعمل الأبواب 
والنوافـــذ مبنطقـــة الريا�س، ولكـــن على اأية 
حال قد اأعطيت ن�شيحة لتجربة �شنع النوافذ 
والأبواب يف عنيزة مبنطقة الق�شـــيــــم والتي 
تعــــد املـوطن التقــــليدي لأف�شـــــــل البنـــائني 
فـي جند، حيث اأن هــذه احلــرفـــة مل تنـــدثر 
هنـــاك. وقــــــد وجد رجل يعمل على �شـــناعة 
الأبـــواب والنوافذ من خ�شـــب الأثـــل، وقد مت 
تكليفه ب�شنع الأبواب والنوافذ لبيت املزرعة.

اجلب�س الأبي�س يف املجل�س:
منذ القدم كانت الأجـزاء ال�شـــعـــبية اأو مكـان 
ال�شــــــيوف فــــي البيـــوت النــجديـــة مزينــــــة 
ومنحوتة باأ�شلوب هند�شــــي مـــتقن باجلــب�س 
الأبيـــ�ـــس، وكــــان هذا النوع مـــن الزينـــة هو 
الأكـــرث �شـــيوعًا فـي املجال�س، وكان العن�شـــر 
الأ�شا�شي يف اجلب�س هو كربيتات الكال�شيوم. 
وكان اجلب�س ي�شـــنع يف املا�شـــي حملــيًا عــن 
طـــريق اإحـــراق �شــــخور اجلبــ�س مـــع املـادة 
امل�شافة، وبـــعدها يتم �شحقها لت�شــــبح بودرة 
م�شــــــحـوقة، ويعرف هـــــــذا التحـــول املحـــلي 
باجلب�س، وهو اإىل الآن ي�شنع بهذه الطريقة.

ثم يخـلط اجلبـــ�س باملاء ويو�شع على اجلدار، 
وبعدهــا تطـــبـــع ال�شـــــورة املطــــلوبة عــــلى 
�شـــطح اجلـــدار وينـــقل الـــ�شكل با�شتــخدام 
القلــــــم، وبينمـا هـــو يجــــــف يكون بالإمـكان 

نحت ال�شكل بوا�شطة �شكني �شغرية. 
ويف الواقع تتيح مزرعة العـــذيـــبات لطــالب 
العمارة والتـخطيط بحث الأ�شاليب القــدمية 
للبيئــــــة النجديـــة، والتعـــرف علـــى جميــــع 
الأدوات التقليديـــة، واإعادة بحــــث الدرا�شـات 
القدمية فـي العـــ�شور الأخرى ل�شياغة اأ�شـئلة 
جديدة والك�شف عن مناطق جديدة للبحث.
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مشروع تطوير حي سمحان التاريخي

التراث هـــو لبنة تاريخية، وتصور تتـــدرج به ماهية وهوية  
كل إنسان؛ فهي تجسد ماض يرتبط بحاضره وغده، وهي 
إحدى بنود التقدم والعولمـــة والتطور بجميع المعايير، 
فحيث ثـــورة التكنولوجيـــا والتقنيـــة والتعليم تطورات 
متازمـــة لكل مـــن  نهضة العمـــران والهندســـة والبناء، 
واســـتثمار بنية اإلنســـان رســـالة اهلل لخلقـــه حين قضى 
باستخاف آدم وحواء والتي هي البنية التحتية واالجتماعية  
التـــي تهيئ طابعـــًا حياتيًا منعمًا بكل مـــا يتواكب مع 
حاجاتـــه لتلك النقلـــة والتطـــورات الحياتيـــة واالقتصادية  
التـــي يعي اإلنســـان مـــدى التحامهـــا بالفكـــر التراثي. 

فنجد اأن  مو�شـــوع الرتاث واملحافظة عليه 
هو م�شئولية الإن�شان الأوىل، ور�شالته التي 
تلـــي عبادته هلل عز وجـــل ودينه،  فهو جزء 
ل يتجـــزاأ مـــن حميطـــه؛ فهـــي ل متوت مع 
مرور الوقت، بل هي التاريخ لذلك الإن�شان 
ولهوية اأر�شـــه ووطنـــه، ينبع من الإن�شـــان 
نف�شه، تاريخه وم�شتقبله. ولعل هذا ي�شكل 
مفارقة عند بع�شـــهم كونهم يرون الرتاث 
جمـــرد تاريـــخ حكايـــات و�شـــور انتهت ول 
ميكن اأن تعود،  بينما الإن�شان يجدد نف�شه 

وتاريخه من خالل درو�س وعرب املا�شي.
ومن باب اإمياين بحاجة التخطيط والهند�شة 
لآلية تت�شــــف بطابــــع احلاجات الإن�شــــانية، 
حيــــث افتقــــرت بع�س املــــدن احلديثــــة لدينا 
مراعــــاة حاجات الإن�شــــان وعاداتــــه ابتداًءا 

من تكوينها وحتى عمرانها، ومواكبتها لهذه 
اخل�شائ�س بكل املعايري على املدى البعيد يف 
وقتنا احلا�شر. نفتقد اإىل اجلانب الإن�شاين 
يف مدننــــا احلديثــــة، وذلك لأنــــه مت تخطيط 
اأحيائهــــا دون مراعــــاة اجلانــــب الإن�شــــاين، 
وو�شــــعت تنظيمات بناًءا على اأ�شــــ�س ل تتفق 

مع عاداتنا الجتماعية.
وحيـــث اأتيحـــت يل الفر�شـــة يف اأن اأطـــرح 
اأفـــكاري وروؤيتـــي لتطوير "حي �شـــمحان" 
يف مدينـــة الدرعيـــة )منطقـــة الريا�س(، 
حيث يتكون حي �شـــمحان من جزء تاريخي 
تراثـــي قائـــم �شـــاهد علـــى تاريـــخ احلـــي 
ون�شـــاطاته، وطريقة احليـــاة اجلميلة التي 
كانـــت تزخر بها مدننـــا الرتاثية القدمية. 
وهو غـــري ماأهـــول بال�شـــكان، وتعترب حالة 

املباين فيه نظرًا لعمرها الكبري جيدة جدًا 
)املادة امل�شـــتخدمة يف البناء الطني واللنب 
واخل�شـــب(، واأما اجلـــزء الآخر فهو عبارة 
عن تخطيط �شـــبكي حديث  تختلف حالت 
املباين فيه ما بني املمتازة والرديئة واأي�شًا 
تختلـــف اأعمارها مـــا بني القـــدمي املتهدم 

واحلديث.
ولتطوير مثـــل تلك امل�شـــاريع احليوية لبد 
مـــن وجـــود روؤيـــة واإ�شـــرتاتيجية وا�شـــحة 
عامة للم�شروع ي�شعها امل�شمم، بالإ�شافة 
للر�شـــالة التـــي يريـــد اأن يو�شـــلها، ومـــن 
ثم و�شـــع الأهداف الرئي�شـــية التـــي توؤدي 
بطبيعـــة احلال اإىل �شيا�شـــات ت�شـــميمية، 
وبعـــد ذلـــك اإىل بدائل ت�شـــميمية تنعك�س 

على تطوير امل�شروع.

م. ناصر بن محمد التركي
باحث معماري

 تعريف موجز بالمشروع
يتناول امل�شـــروع تطويـــر واإعـــادة تاأهيل حي 
�شـــمحان التاريخي، وجعله مق�شدًا �شياحيًا 
مهمًا  ملا يحويه من مباٍن تراثية ذات موروث 
ثقـــايف وتاريخي كبـــري. وقد اهتمـــت  الهيئة 
العليا لتطوير مدينة الريا�س والهيئة العامة 
لل�شـــياحة والآثار بالدرعية حتى تكون مهياأة 

للزوار وال�شياح، وقد جرى يف بداية امل�شروع 
م�شح �شامل حلي �شمحان، والتعرف امليداين 
على املوقع، وجمع املعلومات املهمة للحي من 
وارتفاعـــات  الأرا�شـــي،  ا�شـــتعمالت  اأنـــواع 
املباين، ودرا�شـــة حالت املبـــاين واخلدمات 
العامة املوجودة، ودرا�شـــة اأنـــواع الفراغات، 

ودرا�شة الطرق واملداخل واملخارج الرئي�شية، 
وبعـــد ذلك مت و�شـــع الروؤية العامـــة للموقع، 
والأهـــداف التي يراها، ومن ثم ال�شيا�شـــات 

والبدائل الت�شميمية.
حيـــث كانـــت الروؤيـــة العامـــة للم�شـــروع هي 

)�شمحان .. اأ�شلوب احلياة اجلميل (.
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دراسة استعماالت االراضي لحي سمحان 

دراسة حاالت المباني 
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الفكرة التصميمية للمشروع
تطويـــر حـــي �شـــمحان التاريخـــي كاأمنـــوذج 
لعمـــران الواحات الـــذي كانت عليـــه مدينة 
الدرعيـــة التاريخيـــة يف اأوج تطورها، وذلك 
بتكويـــن بيئة عمرانيـــة تقليديـــة مثالية، مع 

مراعاة الن�شيج العمراين املرتابط للمنطقة، 
واملحافظة على الطابـــع الرتاثي النجدي يف 
املباين املقرتحـــة واملوجودة، ومراعاة حركة 
امل�شـــاة، وتوفري مناطـــق ترفيهية و�شـــياحية 

وثقافيـــة وعامـــة وجتاريـــة حتـــى يكـــون حي 
�شمحان مق�شـــدًا للزوار وال�شياح من داخل 

اململكة وخارجها.
الروؤية: ) �شمحان..اأ�شلوب احلياة اجلميل(

سمحان .. أسلوب الحياة الجميل 
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        تفصيل ألجنحة الفندق والمقهى التراثي

العمق الفكري للمشروع, وتأثيره العمراني والمجتمعي، 
ومدى استلهام التراث العمراني فيه: 

بيت  الرتاثية كل  املنطقـــة  درا�شـــة  • مت 
على حـــدة حتـــى يعـــاد توظيفه بال�شـــكل 
املنا�شـــب للفندق املقرتح، بالإ�شـــافة اإىل 

يتمثـــل العمـــق الفكـــري للم�شـــروع يف اإيجاد 
اأ�شـــلوب من احلياة الهادئة والآمنة لل�شـــكان 
والـــزوار، وذلـــك بتوفـــري بيئة الواحـــة التي 

تتمثل البيئة الأ�شلية ملدينة الدرعية.
وللم�شروع تاأثري عمراين وجمتمعي من خالل 
ال�شـــاحات احلاليـــة واملقرتحـــة،  ا�شـــتغالل 
وتهيئة املمرات للم�شاة، وتكوين نقاط جذب 
ترتبط بالأ�شواق التجارية واملناطق الرتفيهية 
التي تخدم جمتمـــع الدرعية ومن يفد اإليها.
ويتحدد ا�شـــتلهام الرتاث العمـــراين )كاآلية 
اإن�شانية  جتميلية عمرانية اجتماعية حياتية 
�شياحية اقت�شادية( يف بيئة الن�شيج العمراين 
التقليـــدي واملحافظـــة عليـــه قـــدر الإمكان، 
واأي�شـــا ترميـــم البيـــوت الرتاثيـــة القدمية، 

واإزالـــة البيـــوت ذات احلالة ال�شـــيئة والآيلة 
لل�شقوط، واإعادة بنائها على ال�شفة الرتاثية 
التي كانـــت عليها مع توفري اأ�شـــاليب احلياة 
احلديثـــة من كهرباء، ماء ، و�شـــرف ..الخ. 
كمـــا مت حتديد البيوت ذات النمط احلديث، 
والتي ل تتنا�شـــب وتـــراث املنطقـــة لكي يتم 
اإعادة ت�شـــميم واجهاتها حتى تتنا�شـــب مع 

الطابع العمراين التقليدي.
وتكويـــن واحات �شـــغرية يف داخل احلي يتم 
زراعتهـــا بالنخيـــل  واملزروعـــات التقليدية، 
وال�شـــائح  والزائـــر  ال�شـــاكن  يعي�ـــس  حتـــى 
علـــى حد �شـــواء احلياة القدميـــة الرائعة يف 
الدرعيـــة بجميـــع تفا�شـــيلها مـــن الزراعـــة 
وال�شـــقاية وقطف الثمار، مما يولد التوا�شل 

والرتباط الجتماعي املتعارف عليه والنادر 
الوجود، واملفتقد يف حياتنا املعا�شرة.  

وتعترب ال�شـــياحة والعمران هي اأكرب مفاتيح 
وبهـــذه  والعمرانيـــة،  الرتاثيـــة  النه�شـــة 
الجتماعـــي  اجلانـــب  يتحقـــق  العتبـــارات 
واملردود القت�شادي، والذي يتمثل يف املحال 
التجاريـــة واملرافـــق الرتفيهية وال�شـــياحية، 
وحتقيـــق املتطلـــب البيئـــي مـــع الأخـــذ بعني 

العتبار ال�شتدامة يف كامل امل�شروع. 
ومـــن باب ر�شـــالتي امل�شـــئولة علـــى تطوير 
والهند�شـــية  املعماريـــة  جمتمعـــي  هويـــة 
والقت�شـــادية والإن�شـــانية  وددت ت�شـــليط 
ال�شوء على هذا الت�شور الرتائي املعماري 

الهام .. واهلل ويل التوفيق ،،،

املطاعـــم الرتاثيـــة واملقاهـــي ال�شـــعبية، 
بطريقة حتافظ على املنزل بتفا�شيله.

• الفكـــرة من قرب الفندق من املقاهي 

الزائـــر احليـــاة  يعي�ـــس  كـــي  واملطاعـــم 
القدمية اجلميلـــة، والفندق يكون املحفز 

لتمديد الإقامة لعدة اأيام .

صورة توضيحية للمشروع
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مشــروع مطــار األميــر محمــد بن 
عبــدالعزيز الــدولي بالمدينــة المنــورة

قامت »الهيئة العامة للطيران المدني–GACA« بوضع التوصيف التفصيلي للمشروع، 
وأوردت ذلك في وثيقة تحت اســـم »معايير الحد األدنى للتصميم والمتطلبات الفنية 
–MTR«، ثـــم قامت بطرح عملية التصميم والتنفيذ والتشـــغيل لذلك المشـــروع في 
عطـــاء بين الشـــركات العالمية المتخصصة في تصميم وإنشـــاء المطـــارات الدولية.

ت�شــــميم  العطــــاء  �شــــروط  وت�شــــمنت 
املخطــــط الرئي�شــــي للمطــــار، وو�شــــع 
املعايــــري الالزمــــة للت�شــــميم، واعتبار 
كثافات املــــرور يف الأوقات العادية ويف 
�شــــاعات الــــذروة، ومراعاة م�شــــتويات 
اخلدمــــة املطلوبــــة واملحددة مــــن قبل 
 - الــــدويل  اجلــــوي  النقــــل  "احتــــاد 
الرت�شــــية و�شــــدرت  IATA"، ثم متت 

موافقــــة املجل�ــــس القت�شــــادي الأعلى 
رقــــم )29/4( لتنفيذ م�شــــروع تطوير 
مطــــار الأمري حممــــد بــــن عبدالعزيز 
الدويل باملدينة املنورة مب�شاركة القطاع 

اخلا�س، واأن�شئت "�شركة طيبة لتطوير 
املطارات" ك�شركة ا�شــــتثمارية لغر�س 
متويل وتنفيذ وت�شــــغيل م�شــــروع املطار 
اجلديــــد، واأ�شــــندت عملية الت�شــــميم 
والتنفيذ اإىل التحالف الفائز بامل�شروع 
واملوؤلف من ال�شركة الرتكية "TAV" مع 
ال�شركة ال�شــــعودية "العراب للمقاولت 
املحــــدودة"، ومت اعتماد الت�شــــميمات 
والبــــدء يف التنفيــــذ يف منت�شــــف عام 
2012م علــــى اأن ينتهــــي العمــــل يف 32 
�شهرًا، اأي يف غ�شون نهاية �شهر مار�س 

من عام 2015م .
م. محمد سهيل
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وقد مت ا�شـــتلهام ت�شـــميم مباين املطار 
اجلديد من طبيعة املدينة املنورة، حيث 
تقـــع بهـــا اأ�شـــجار النخيل بـــني اجلبال  
الربكانيـــة، وكذلك  مـــن تاريخ العمارة 
الإ�شـــالمية الغنية واملتنوعة، ومن البقع 
الأكرث ا�شـــتثنائية يف العامل مثل احلرم 
املكي وامل�شجد النبوي والتي تعترب الأكرث 
تعظيمـــًا مـــن النواحي الدينيـــة ملاليني 
امل�شـــلمني يف جميع اأنحـــاء العامل، حيث 
تعتـــرب املدينة املنـــورة تاريخيـــًا واحدة 
من املدن املزدهرة واملقد�شة لالإ�شالم. 
وهي من الأماكن التي  نزل فيها القراآن 
الكرمي، وتاأ�شـــ�س فيها امل�شـــجد النبوي 
كاأول م�شـــجد جامـــع قبل كل امل�شـــاجد، 
وفيه متـــت تغطية اجلدارين ال�شـــمايل 
املتجه نحو القد�س واجلنوبي املتجه نحو 
القبلة مبكة املكرمـــة بجذوع النخيل مع 
تدعيمها ب�شـــعف النخيل. وكان امل�شجد 
مبثل هذه الب�شاطة ي�شجد فيه املوؤمنون 
بهـــدوء اأمـــام اهلل، وظهورهـــم مغطـــاة 
ببقع من اأ�شـــعة ال�شـــم�س التي تن�شـــاب 
من خالل �شـــعف النخيل بال�شقف، لذا 
اأ�شـــبحت �شـــجرة النخيـــل لهـــا اأهميـــة 
تاريخية قوية منذ فجر الإ�شـــالم، وفى 
املدينـــة املنـــورة على وجه اخل�شـــو�س 
وبالتايل اأ�شـــبحت م�شـــدرًا لالإلهام يف 
التعبري املعمـــاري ملباين املطار ب�شـــفة 

عامة ومبنى الركاب ب�شفة خا�شة.
وقد تطرقت موا�شفات العنا�شر الفنية 
طيبة"اقرتاحـــات  "�شـــركة  عر�ـــس  يف 
اإىل  اأ�شا�شـــًا  تهـــدف  وفريـــدة  جديـــدة 
خلـــق حالـــة مـــن الفـــن امل�شـــتوحى من 
عبق التاريـــخ مبا يوفـــر للمدينة املنورة 
بوابة جديـــدة وحديثة لتلبيـــة متطلبات 
"MTR" بل وتتجاوزها لتحقيق احللول 

التي تكفل على �شبيل املثال ما يلي:

ال�شاعة بال  • ت�شغيل املطار على مدار 
انقطاع وباأمان تام.

ال�شيانة  اأعمال  اإجناز  يف  • ال�شـــهولة 
بطرق اقت�شادية فاعلة.

ال�شـــلبية  التاأثريات  • احلد الأدنى من 
على البيئة.

يف  املرونـــة  مـــن  الأق�شـــى  القـــدر   •
الت�شميم لتلبية املطالب امل�شتقبلية.

• ال�شـــهولة واملرونة الكافية يف التو�شع 
امل�شتقبلي للمطار.

 الهدف من امل�سروع:
تت�شـــمن املرحلة الأوىل من التطويرات 
قـــدرة  حتقيـــق  للمطـــار  الأ�شا�شـــية 
ا�شـــتيعابية ت�شـــل اإىل 8 مليون م�شـــافر 
�شـــنويًا، وي�شـــمل ذلك حتقيق الأهداف 

التالية:
واأن�شطة  باأنظمة  يتعلق  • تطوير كل ما 
الطريان بامل�شـــروع مبـــا يف ذلك متديد 
طول اأحد املدرجـــني املوجودين باملطار 
)مـــن 3،850 مـــرت اإىل 4،335 مـــرتا( 
ليتحمل ا�شـــتقبال الطائـــرات العمالقة 
وهـــى يف اأق�شـــى حمولتهـــا، مع اإن�شـــاء 

انتظـــار  و�شـــاحات  ممـــرات م�شـــاعدة 
تطويـــر  واإعـــادة  للطائـــرات،  جديـــدة 
وتاأهيـــل وتو�شـــعة املدرجـــني واملمـــرات 
املوجـــودة جنبـــًا اإىل جنـــب مـــع تطوير 
اأنظمة الإ�شـــاءة اخلا�شة بهذه املمرات 

واملدارج، الخ.
الأنظمة الربيـــة باملطار مبا  • تطويـــر 
ي�شـــمل اإن�شـــاء مبنـــى حمطـــة الـــركاب 
تبلـــغ  داخليـــة  )مب�شـــاحة  اجلديـــدة 
اإن�شـــاء  مـــع  مربـــع(،  مـــرت   154،000
املبنـــى  واإىل  مـــن  املوؤديـــة  الطـــرق 
واملمرات اخلا�شـــة بحركـــة الركاب يف 
جميع الجتاهات، وكذا اإن�شـــاء �شاحات 
كافيـــة لنتظار ال�شـــيارات واحلافالت، 
واإن�شاء م�شجد ومباٍن جديدة ل�شتقبال 
وخدمة احلجاج تت�شع لالأعداد الكبرية 
اخلدمـــات  مبـــاين  وكـــذا  املتوقعـــة، 
ووزارة  واجلمـــارك  لالأمـــن  امل�شـــاعدة 
احلج وحمطـــات الطاقة وامليـــاه، وغري 
ذلك من اخلدمات )بعـــدد يبلغ حوايل 
22 مبنـــى(، بالإ�شـــافة اإىل مـــا يتطلبه 
ذلـــك مـــن مرافـــق جديـــدة، واأعمـــال 
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الت�شـــجري، مع جتديد حمطات الركاب 
القدمية القائمة باملطار احلايل، الخ.

وحيث ت�شـــري التوقعات احلالية للحركة 
اجلويـــة اإىل اأن رقم "8 مليون م�شـــافر 
�شـــنويًا" �شـــوف يتحقـــق بحلـــول عـــام 
2023م، اأي بعد ع�شر �شنوات من الآن، 
ممـــا �شـــوف يتطلبه ذلـــك من تو�شـــيع 
وتنميـــة واإن�شـــاء مرافق جديـــدة لتلبية 
الطلب املتوقع بعد ذلك العام بالو�شول 
اإىل  14 مليـــون م�شـــافر �شـــنويًا، وهـــو 
ما �شـــيتم اإعـــداده للمرحلـــة الثانية من 

التطوير التي ت�شتمل على:
للطائـــرات،  جديـــد  مـــدرج  • اإن�شـــاء 
مبـــا يف ذلـــك كافـــة املمـــرات الثانويـــة 
يتطلبـــه  ممـــا  وغريهـــا  امل�شـــاعدة 

التخطيط اجلديد.
للتحكم  اآخـــر  بـــرج مراقبـــة  • اإن�شـــاء 
يف احلركـــة اجلويـــة، وجميع املن�شـــاآت 
اخلا�شة مبتابعة وتنظيم حركة الطريان.

الـــركاب  مبنـــى  وتو�شـــعة   تعديـــل   •
لي�شـــتوعب 6 ماليني م�شافر �شنويًا، وما 
يتطلبه ذلك من �شـــبكة للطرق واملباين 

الـــخ. ال�شـــيارات،  ومواقـــف  امللحقـــة 
وت�شمل اإ�شرتاتيجية التو�شع الكلي ملطار 
املدينة املنورة الدويل تطويره لي�شـــبح 
البوابـــة الثانية للمملكة بالإ�شـــافة اإىل 
مطار جـــدة الدويل ل�شـــتيعاب الأعداد 
املتزايـــدة مـــن احلجاج الذيـــن يزورون 
املناطـــق املقد�شـــة يف اململكـــة العربيـــة 

ال�شعودية.
كمـــا اأن تطوير حركـــة احلجاج ل يعترب 
فقط خالل مو�شـــم احلـــج، ولكنه يوؤخذ 
علـــى مـــدار ال�شـــنة كلهـــا حيـــث تكـــون 
رحـــالت العمرة مع احلج هـــي املحرك 
الرئي�شـــي للتطويـــر يف اأعـــداد كل مـــن 
حركة الطـــريان اجلوية وحركة الركاب 
من واإىل مطار املدينـــة، ففي املطارات 
التقليدية تتوزع حركة املرور بالت�شـــاوي 
علـــى مـــدار ال�شـــنة مـــع وجـــود بع�ـــس 
الختالفات املو�شـــمية الب�شيطة، اإل اأنه 
مـــع مو�شـــم احلـــج ترتكز حركـــة املرور 
الق�شـــوى خالل فرتة �شـــهرين باأعداد 
كبرية من الركاب الذين يتطلب التحكم 
يف حركتهـــم من واإىل املطـــار بعدد من 

احلافالت يقارب عدد 10 حافالت لكل 
طائرة، الأمر الذي ينعك�س على �شرورة 

حتري الدقة التامة يف التخطيط.
ت�سمي��م  يف  الرئي�سي��ة  الأ�س���س 

مبنى حمطة الركاب:
• التكامـــل مـــع مرافق املطـــار والبنية 

التحتية احلالية.
• ت�شـــميم ب�شـــيط ومتما�شـــك لتوفري 

الراحة التامة للركاب.
اأق�شـــى درجـــات ال�شـــالمة  • حتقيـــق 
والأمن طبقـــًا للوائح منظمـــة الطريان 

املدين الدويل.
املختلفة  الركاب  فئات  بني  • الف�شـــل 
من مغادرة، وو�شـــول، وعبور، ورحالت 

دولية وحملية.
• حتقيـــق الكفـــاءة الت�شـــغيلية بو�شـــع 
معايري دقيقة مل�شـــاحة جميـــع املجالت 

املطلوبة برية وجوية.
امل�شـــتقبلية  التو�شـــعات  اإمكانيـــة   •
تعطيـــل  اأي  دون  ب�شـــهولة  املحتملـــة 

للعمليات القائمة.
القت�شـــادي بحيث  العامل  • مراعـــاة 
يتم ت�شـــليم امل�شـــروع مبا يحقـــق توازنًا 

بني راأ�س املال والتكلفة.
ا�شـــتهالك الطاقـــة والتحكم   • تقليـــل 
يف ا�شـــتخدام �شـــوء النهـــار الطبيعـــي 

والطاقة ال�شم�شية.
التقنيـــة لإعادة  التدابـــري  • ا�شـــتعمال 
تدوير املخلفـــات واحلفاظ على الطاقة 

لتحقيق بيئة نظيفة.
مناولـــة  لنظـــام  كفـــاءة  اأف�شـــل   •

الأمتعة.
• حتقيـــق التكامل من ال�شـــتخدامات 

التجارية باملبنى.
مـــع  التكيـــف  علـــى  والقـــدرة  • املرونـــة 
التغيريات غري املتوقعة ملتطلبات امل�شغلني.



45

أبرز أسباب تعثر المشاريع

عـــن  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  التحقيـــق  و  الرقابـــة  هيئـــة  كشـــفت 
العـــام. للمـــال  هـــدر  وبالتالـــي  وزارة،   11 فـــي  متعثـــرا  مشـــروعا   1053 وجـــود 

و لتسليط الضوء على أبرز األسباب لتعثر المشاريع الحكومية نجدها على النحو التالي: 

1- نظام املناق�شات و التي تعتمد يف تر�شية 
امل�شاريع على معيار الأقل �شعرا.

2- املوا�شـــفات و التي تكون عائمة يف و�شف 
البند و بالتايل جتعل املالك اأو من ينوب عنه 
)ال�شت�شاري( يف حرية من اأمرهم يف تنفيذ 

املوا�شفة.
و  حمدديـــن  مقاولـــني  علـــى  الرتكيـــز   -3
اعطاءهم م�شاريع متعددة يف نف�س التوقيت 

و نتيجة لذلك تقل كفاءة تنفيذ امل�شاريع .
4- التكرار الغري مربر ما بني الو�شف الفني 
و الو�شف التعاقدي يف امل�شاريع الهند�شية .

5- ا�شتعانة املقاولني مبهند�شني غري موؤهلني 
فنيا و باأجور مالية �شعيفة جدا. 

و ميكن ايجاز بع�ـــس احللول املمكنة لتفادي 
تعرث امل�شاريع احلكومية على النحو التايل: 

بامل�شـــاريع  تعنـــى  خا�شـــة  وزارة  1-ان�شـــاء 
احلكومية فقط )وزارة الأ�شغال احلكومية(، 
فلي�س مبقدور وزارة ال�شـــحة مثال ال�شراف 

فنيـــة  بكفـــاءة  الهند�شـــية  امل�شـــاريع  علـــى 
متخ�ش�شة.

2-توحيد العقود الهند�شـــية جلميع امل�شاريع 
احلكوميـــة حتت ا�شـــراف الهيئة ال�شـــعودية 

.)FIDIC(للمهند�شني بنظام فيديك
3-تفعيـــل الغرامـــات املالية )اجلـــزاءات( على 

املقاول املتعرث بحيث يكون التقييم كل ربع �شنوي.
4-الزام املقاول بو�شع خطة زمنية حمددة و 

التقيد بتنفيذها .
5-الـــزام املقاول بتوفـــري �شـــيولة مادية لداء 
امل�شروع حت�شبا لتاأخر امل�شتخل�شات من املالك. 
6-التوافق بني جدول الكميات و املوا�شـــفات 

و املخططات يف كل عقد هند�شي حكومي.
7-حتديد املوا�شـــفات الفنية فقط بالو�شف 
مـــع جـــدول  تتعار�ـــس  و ل  الدقيـــق  الفنـــي 

الكميات و املخططات نهائيا.

)خاطرة ( 
Cheap is Very Expensive  ،،، تلخ�س 
هـــذه احلكمـــة الأمريكيـــة حال املناق�شـــات 
احلكومية لأنها رخي�شة يف جدول الكميات و 
بعد فرتة من الزمن ي�شعب �شيانتها بال�شعر 
الرخي�س و بالتايل ت�شـــبح �شيانتها باهظة 

يف املبالغ املادية.

ماجد عثمان محمد مليباري 
مهندس كهربائي في شركة دار 

الهندسة لاستشارات الهندسية - جدة
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مشاريع أعيت الخطط التصحيحية

بيـــن فينة وأخرى ُيعلن عن مشـــاريع ضخمـــة بأرقام فلكية تدعونا إلـــى التفاؤل واالبتهاج، 
حتـــى أصبـــح المليـــار وحـــدة ألفت األذن على ســـماعها هـــذه األيـــام. وما إن يتـــم االحتفال 
بتوقيع العقد تمر الســـنين مر الســـحاب، وال ترى نتائج ملموســـة لهذه المشـــاريع، لدرجة 
أن بعـــض هذه المشـــاريع التـــزال حبيســـة وثائق العقـــد التي تـــم توقيعها. وفي أحســـن 
األحـــوال تجـــد أن المشـــروع متعثـــر أو متخلـــف عن جدولـــه الزمنـــي بمدة طويلـــة أعيت 
الخطط التصحيحية، ومن المســـتحيل رده إلى مســـاره الصحيح، فلماذا تتعثر المشاريع؟

الإجابة عــــن مثل هذا ال�شــــوؤال تتطلب 
درا�شة علمية مبنهجية بحثية �شحيحة، 
يتــــم مــــن خاللها درا�شــــة عينــــة كافية 
متثل هذه امل�شاريع باختالفها وتنوعها 
يتم مــــن خاللها ت�شــــخي�س الأ�شــــباب 
التــــي اأدت اإىل ف�شــــل اأو تعــــرث اأو جناح 
م�شــــاريع هــــذه العينة، ومــــن ثم ميكن 
تعميــــم النتائــــج علــــى جميع امل�شــــاريع 
املماثلة للعينة وفق اأ�ش�س البحث العلمي 
ال�شحيحة. وهنا �شــــوف اأ�شلط ال�شوء 
علــــى اأكرث مراحل امل�شــــروع ح�شا�شــــية 
وتاأثريًا على جناح امل�شــــروع من عدمه، 

وهي مرحلة بداية امل�شروع.
ومرحلة بداية امل�شــــروع التي اأ�شري لها 
هنا هي لي�شــــت مرحلة البداية الفعلية 

للتنفيــــذ، ولكن هــــي املرحلــــة التي يتم 
من خاللها املوافقة على وثيقة تاأ�شي�س 
امل�شروع )Project Charter(، ومن ثم 
املوافقة على امل�شــــروع. وتكمــــن اأهمية 
هذه املرحلة ودورها يف جناح امل�شــــروع 
يف اأن قرار بداية امل�شــــروع يتم اتخاذه 
خاللهــــا. ويفرت�ــــس اأن ل تتــــم املوافقة 
علــــى امل�شــــروع اإل بعــــد  التاأكــــد من اأن 
هذا امل�شــــروع متوافق مع اإ�شــــرتاتيجية 
املنظمــــة التي حتت�شــــنه، واأنه اأف�شــــل 
واأنــــه  القائمــــة،  للحاجــــة  احللــــول 
ا�شتثمار ناجح لأموال املنظمة الراعية 
للم�شــــروع. ويتم اختبار ذلك من خالل 

د. محمد بن عوضه آل الشيخ
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طرح جميع البدائــــل املمكنة مع حتليل 
واملحــــددات  والفرتا�شــــات  املخاطــــر 
امل�شــــاحبة لهــــا. فقد يف�شــــل امل�شــــروع 
حتى لو مت تنفيذه وفق جميع املحددات 
مــــن وقت وجودة ونطــــاق وغريه، ويعود 
ذلك لعدم توافقــــه مع اأهداف املنظمة 
الراعيــــة له اأو اإ�شــــرتاتيجيتها. كما اأنه 
مــــن املهم خــــالل هذه املرحلــــة حتديد 
الأطراف املتاأثرة بامل�شــــروع )اأ�شحاب 
امل�شــــالح(، وحتديد تاأثريهم وتاأثرهم 
بامل�شــــروع، وبالتايل حتديــــد متطلبات 
املوؤثرين منهم واأخذهــــا بعني العتبار 
اأثناء تعريف امل�شروع وحتديد اأهدافه. 
ويتم بناًء على اأهداف امل�شــــروع حتديد 
نطاقــــه خــــالل هــــذه املرحلــــة وحتديد 
امل�شادر املالية لتمويله. وجتدر الإ�شارة 
هنا اإىل اأن امل�شــــروع قد يكون جزًء من 
حمفظة م�شــــاريع اأو جــــزًء من برنامج 
يتم تنفيذه لتحقيــــق فوائد اأو مبادرات 
اإ�شــــرتاتيجية للمنظمــــة. وهنــــا تتجلى 
اأهمية اإدارة التداخالت والعتماديات 
بني هــــذا امل�شــــروع وامل�شــــاريع الأخرى 
بــــه يف الربنامــــج. ويف هــــذه  املتعلقــــة 
احلالــــة يقا�س جنــــاح الربنامج بنجاح 
امل�شاريع التي يت�شمنها. كما اأنه يتم يف 
هذه املرحلة اإعداد احلالة القت�شادية 
والتــــي   ،)Business Case( للم�شــــروع 
تت�شــــمن املعلومــــات التــــي ميكــــن مــــن 
ل  احلاجــــة  اأن  مــــن  التاأكــــد  خاللهــــا 
قابــــل  واأنــــه  للم�شــــروع،  قائمــــة  تــــزال 
للتطبيق وميكن تنفيــــذه. ومن الأهمية 
مبــــكان ال�شــــتمرار يف اختبــــار احلالة 
ب�شــــكل م�شتمر  للم�شروع  القت�شــــادية 
طــــوال حياتــــه للتاأكــــد من اأنــــه ل يزال 
ال�شتثمار الأمثل للمنظمة التي ترعاه، 
واأن مربرات اإن�شــــاء امل�شــــروع واحلاجة 

لــــه ل تزال قائمــــة. ويجــــب النظر اإىل 
امل�شــــروع على اأنه و�شــــيلة لتحقيق غاية 
ولي�ــــس هــــو بذاتــــه الغايــــة، اأي اأنه يتم 
اإن�شــــاء امل�شــــروع للم�شــــاهمة يف حتقيق 

اأهداف اإ�شرتاتيجية للمنظمة.
وختامًا فاإن القرارات التي يتم اتخاذها 
يف هـــذه املرحلة توؤثر ب�شـــكل كبري على 
تكلفة امل�شروع ونطاقه وجودته وبالتايل 
جناحـــه. لذلك فاإنه يجـــب اإعطاء هذه 

املرحلة الوقت والأهمية الكافية ل�شمان 
جنـــاح امل�شـــروع، حيث اأنه يتـــم تعريف 
نطـــاق امل�شـــروع خـــالل هـــذه املرحلة. 
وعمل ذلك ب�شـــكل دقيق يحد من اأوامر 
التغيـــري التـــي ت�شـــبب يف حـــالت كثرية 
تعـــرث امل�شـــروع اأو تاأخـــريه، اإذا مل يتـــم 
التعامل معها ب�شـــكل احـــرتايف. وجناح 
هذه املرحلة ينعك�س ب�شـــكل كبري وجلي 

على جناح امل�شروع وحتقيق اأهدافه. 

قد يكون المشـــروع جزًء مـــن محفظة مشـــاريع أو جزًء من 
برنامـــج يتـــم تنفيذه لتحقيق فوائـــد أو مبادرات إســـتراتيجية 
للمنظمة. وهنا تتجلى أهميـــة إدارة التداخات واالعتماديات 
بين هذا المشروع والمشاريع األخرى المتعلقة به في البرنامج
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مراجعة الخب�راء لتصميم 
المشاريع ... ضرورة ملحة

PEER REVIEW
الحكومية  ــع  ــاري ـــ ــش ــم ال ــعــثــر  ت ـــن  ع األخــــيــــرة  ـــســـنـــوات  ال ـــي  ف الـــحـــديـــث  ــر  ــث ك
ــي بــدلــوه في  ــدل وخــاصــة ذات الــحــجــم الــمــتــوســط والــكــبــيــر، وأصــبــح الــجــمــيــع ي
ــلــم وتــجــربــة وبــعــضــهــم بـــــدون هــــذا وذاك. ـــل اإلعــــــام، بــعــضــهــم عـــن ع وســـائ

ل�شك اأن هناك اأ�شبابًا كثرية وهناك ظروفًا 
وحـــالت خا�شـــة ل ميكـــن تعميمهـــا، لكننـــا 
نعتقـــد اأن هناك قا�شـــمًا م�شـــرتكًا بني عدد 
كبري من امل�شـــاريع املتعرثة. وهناك م�شـــاكل 
واأخطـــاء فنيـــة وهند�شـــية واإداريـــة وماليـــة 
ت�شاهم يف تعرث امل�شـــاريع، وقد يكون بع�شها 
خارجًا على اإرادة الإدارات احلكومية، ولكن 
بع�شـــها الآخر قابل للتحكـــم واإيجاد احللول 
قبل وقوع امل�شاكل.                                        

لذا نعتقد اأن ن�شبة عالية من امل�شاريع املتعرثة 
تـــرتاوح بـــني 30-50 % تعـــاين مـــن اأخطاء 
ت�شـــميمية وتنفيذية مل يتم الك�شف عنها يف 
مرحلة مبكرة قبل تر�شـــية امل�شـــروع، اأو قبل 

دخول املقاول للموقـــع وبداية العد التنازيل. 
وهذه الأخطاء تتطلب اإ�شالحات اأو تعديالت 
تنعك�س بال�شرورة على الكلفة ومدة التنفيذ، 
حيـــث ميكـــن التغلـــب علـــى هـــذه امل�شـــاكل 
باإجراء مراجعة للت�شـــميم مـــن قبل خرباء 
من خارج اجلهة امل�شـــممة ل�شـــتدراك هذه 
 امل�شـــاكل قبل بداية امل�شـــروع، وهو ما ي�شمى 

PEER REVIEW 
مق�دم�ة:

املق�شــــود بتعرث امل�شــــاريع هو تاأخـــر اإجناز 
وت�شغيل وت�شليم امل�شـــروع ملدة طويلة تتجاوز 
20% من مدة العقد، اأو ارتفاع كلفة امل�شـــروع 
عـــن قيمـــة العقد من خـــالل اأوامـــر التغيري 

د. محمد ميسر الطباع  م.عبد الرحمـن الهـزاع 

والأعمال الإ�شـــافية تتجـــاوز 10% من قيمة 
العقـــد. ومبوجب عقـــد جمل�س الـــوزراء فاإن 
هذه احلالت توؤدي اإىل تاأخر ت�شغيل امل�شروع 
وال�شـــتفادة منـــه، كمـــا تـــوؤدي اإىل م�شـــاكل 
ماليـــة واإدارية قـــد تذهب اإىل الق�شـــاء وما 
يرتتب على ذلك مـــن تكاليف وتاأخري كبري.
ل�شــــنا هنا ب�شدد مناق�شة امل�شـــاكل املتعلقة 
بالعقـــود، ولكـــن ب�شـــدد احلديـــث عن تعرث 
امل�شاريع ب�شـــبب اأخطاء ت�شميمية وتنفيذية 
مل يتـــم الك�شـــف عنهـــا يف مرحلـــة مبكـــرة، 
و�شـــرورة اإجراء مراجعة لت�شميم امل�شاريع 
يف مرحلـــة مبكـــرة لتجنـــب الوقـــوع يف هذه 
امل�شــــاكل. و�شـــوف نناق�ـــس يف هـــذا البحث 
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تفا�شـــيل عمليـــة مراجعة الت�شـــميم )ماذا 
ومتى نراجع ومن يقوم باملراجعة(، وجتربة 
بـــالد اأخرى يف هذا املجـــال مع اإعطاء بع�س 
الأمثلة من خالل خربات حملية.                                                                                      

اأ�س�باب تعرث امل�س�اريع1: 
هـــذا املو�شـــوع وا�شـــع وهـــام جدًا، وقـــد بداأ 
يحظى ببع�س الهتمام يف اأو�شـــاط املهنة يف 
اململكـــة، وهنا نقرتح الرجـــوع اإىل بحث هام 
للدكتـــور حبيب م�شـــطفى زيـــن العابدين 1 
يناق�ـــس فيه خمتلف الأ�شـــباب املتعلقة بتعرث 
امل�شاريع، ويقرتح طرق املعاجلة، وي�شتعر�س 
بع�ـــس امل�شـــاريع الهامـــة التـــي اأُجنـــزت يف 
امل�شـــاعر املقد�شـــة يف مكـــة ومنـــى، حيث مت 
اإجنازهـــا بـــدون تعـــرث اأو اأي م�شـــاكل تذكر.

باخت�س��ار ميكن تلخي���س اأ�سباب تعرث 
امل�ساريع كما يلي:

بـــني  تـــرتاوح  ت�شـــميمية  اأخطـــاء  هنـــاك  ـ 
املعماري والإن�شـــائي وامليكانيكي والكهربائي 
واأنظمة �شـــرف الأمطار وال�شيول وال�شرف 
ال�شـــحي ومكافحة احلريق. وهناك اأي�شـــًا 
خمالفـــات لالأكـــواد )معمـــاري – اإن�شـــائي 
– حريـــق – ميـــاه و�شـــرف – كهربـــاء – 
طـــرق - ات�شـــالت(، واأنظمـــة وتراخي�ـــس 
البلديـــات والدفـــاع املدين و�شـــالمة املرور. 
ـ هنـــاك اأي�شـــًا ظهور عيـــوب اأثنـــاء التنفيذ 

ب�شبب اأخطاء تنفيذية اأو ت�شميمية. 
ـ هناك اأي�شـــًا م�شـــاكل واأخطـــاء تظهر اأثناء 

الت�شغيل والت�شليم البتدائي.
ـ هناك اأي�شًا م�شاكل تتعلق باإمكانيات املقاول 

الإدارية والفنية واملالية واأداوؤه يف امل�شروع.
ـ هناك م�شاكل تتعلق باإمكانيات واأداء مقاويل 
الباطـــن واملوردين و�شـــرف م�شـــتحقا تهم.
ـ هناك م�شـــاكل تتعلق بالعقـــد واإدارة العقد 
امل�شـــروع. ومتويـــل  امل�شـــتحقات  و�شـــرف 
ـ هناك م�شـــاكل تتعلق بارتفاع الأ�شعار فجاأة 
اأثنـــاء التنفيـــذ اأو عـــدم توفـــر بع�ـــس املواد 

كالأ�شمنت وحديد الت�شليح.
ـ هنـــاك ظروف طارئـــة اأحيانـــًا خارجة عن 
�شيطرة املقاول واملالك كاحلروب واحلرائق 
وال�شرقات وال�شيول والزلزل وما �شابه ذلك.

مراجعة اخلرباء لت�سميم امل�ساريع:
 ميكننـــا تعريف  "PEER REVIEW "  باأنه 
اأ�شـــلوب مراجعة اخلرباء لت�شميم امل�شاريع 
للتحكم بجودة الت�شـــميم يقوم به فريق من 
اخلـــرباء، بتفوي�ـــس مـــن املالـــك اأو املقاول 
اأو طـــرف ثالث، ملراجعة الت�شـــميم مع اأخذ 

العوامل التالية بعني العتبار: 
- التكاليف. 

- الأمن وال�شالمة. 
- قابلية التنفيـذ. 
- كـافة الأخطـار. 

- الأكواد والأنظمـة النافـذة.  
- العمـــر املجــــدي ودرجـــة الأداء واخلدمـة. 
ويجـــب التمييـــز بـــني الهند�شــــة القيمية – 
حيـــث يطـــرح الـ�شـــوؤال: هـــل ميكـــن خف�س 
التكاليف بدون خف�س الأداء؟  وبني مراجعة 
الت�شـــميم – حيـــث يطـــرح الـ�شـــوؤال: هـــل 
الت�شـــميم �شـــحيح وجيد واآمن ب�شكل كايف؟ 

هناك نوعان من مراجعة الت�شميم:
-  Organizational Peer Reviews مراجعة تنظيم 

فريق الت�شميم –  حيث تتم مراجعة وتنظيم 
طريقة عمل الفريق امل�شمم لدى ال�شت�شاري. 
-  Project Peer Reviews مراجعة ت�شـــميم 
مراجعـــة  تتـــم  حيـــث   – معـــني   م�شــــروع 
الت�شميم نف�شـــه بغ�س النظر عمن قام  به.

ت�سارب م�سالح الفرق�اء:
لي�س �شرًا اأن م�شـــالح الفرقاء امل�شاركني يف 
امل�شـــروع لي�شـــت متطابقة، بل هي مت�شاربة 
يف بع�س الأحيان، فعلى �شـــبيل املثال �شـــوف 
يقاوم امل�شـــمم الأ�شلي للم�شروع اأي حماولة 
ملراجعة الت�شـــميم اأو تقييمه من قبل خرباء 
م�شتقلني، كذلك جند اأن املالك �شوف يقاوم 
اأي تعديـــالت ميكن اأن ينتج عنهـــا زيادة يف 
التكاليـــف اأو زيادة يف مـــدة التنفيذ. كما اأن 
ال�شت�شاري امل�شمم �شوف يحاول اإلقاء اللوم 
على ال�شت�شـــاري امل�شـــرف واملقاول واملالك 

عندما يتعلق الأمر بتعديل الت�شميم.   
ويجب التنبيه هنا اإىل �شـــرورة البتعاد عن 
اإلقـــاء اللـــوم علـــى بع�ـــس الفرقـــاء اإذا تبني 
وجود اأخطاء اأو ق�شـــور يف الت�شـــميم ما قد 

ينتج عنه ق�شـــايا قانونية، وقد ي�شـــبب تعرث 
امل�شـــروع. املهم هنا هو تدارك هذه الأخطاء 

يف الوقت املنا�شب. 
لذلك فـــاإن جناح عملية مراجعة الت�شـــميم 
يحتاج اىل تعاون خمتلف الفرقاء امل�شاركني 
يف امل�شـــروع بهدف اإجنـــاز امل�شـــروع بنجاح 
والبتعاد قـــدر الإمكان عن اإلقاء امل�شـــوؤولية 
على الآخريـــن والتالوم وال�شـــدام واللجوء 

للمحاكم، ما يوؤدي اإىل تعرث امل�شاريع1.
ولتحقيق ذلك لبد من التخطيط ال�شـــحيح 
والتن�شـــيق امل�شـــتمر بني جميع الفرقاء، واأن 
يقوم كل فريق بعمله على الوجه ال�شـــحيح، 
واملوا�شـــفات  واملخططـــات  للعقـــود  وفقـــًا 
والربنامج الزمني، يف جو من التعاون واملهنية 
ت�شـــع م�شـــلحة امل�شـــروع يف املركـــز الأول. 

ماذا ن�راجع:
Project Design Peer Review عندمـــا نقوم 

مبراجعـــة ت�شـــميم م�شـــروع معـــني –  يتـــم 
التحقق من النواحي التالية:

ـ مطابقة متطلبات الأكواد املختلفة. 
ـ التن�شـــيق مع الهيئـــات املانحة للف�شـــوحات 

واخلدمات والدفاع املدين.
ـ مراجعة الت�شميم )معماري - اإن�شائي – �شحي 
– كهربائي – تكييف – �شرف �شيول – الخ( 

مراجعة املخططات والتن�شيق بينها.
املوا�شـــفات  مراجعـــة   Cross-reference

وجداول الكميات والتن�شيق  بينها –
Constructability مراجعـــة اإمكانية التنفيذ 

والطرق املمكنة واملتطلبات اخلا�شة.
ـ مراجعة النعكا�شات البيئية للم�شروع.

ذات  الجتماعيـــة  العتبـــارات  مراجعـــة  ـ 
العالقة بامل�شروع.

ـ مراجعة متطلبات الت�شغيل وال�شيانة.
اأمـــا   Project Management Peer Review

عندما نقوم مبراجعة اإدارة امل�شروع.  
يتم التحقق من النواحي التالية:

• توزيع خمتلف وثائق امل�شروع على خمتلف 
الإدارات ومقاويل الباطن ب�شكل من�شبط. 

للم�شـــروع  الزمنـــي  الربنامـــج  • مراجعـــة 
ومدى قابليته للتنفيذ. 
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• الهيكل التنظيمي لفريق العمل لدى املقاول. 
الالزمـــة  والرتاخي�ـــس  الف�شـــوحات   •

للم�شروع من البداية حتى النهاية. 
ونظام  للم�شروع  املعلومات  قاعدة  • جتهيز 

التحكم فيها. 
الت�شميم.  فريق  مع  وتن�شيق  • اجتماعات 
• الو�شع املايل للم�شروع والتدفق النقدي املتوقع.
• التقاريـــر ال�شـــهرية ونظـــام الجتماعات 

الدورية على خمتلف امل�شتويات. 
متى تتم املراجع�ة؟

مـــن حيـــث املبـــداأ يف�شـــل اأن تتـــم املراجعة 
عقب انتهاء الت�شـــميم من قبل ال�شت�شـــاري 
الأ�شـــعار  تقديـــر  قبـــل  ولكـــن  امل�شـــمم، 
وتخ�شـــي�س امليزانية اخلا�شـــة بامل�شـــروع، 
وبالطبـــع قبـــل طـــرح امل�شـــروع للمناق�شـــة، 
اأي قبـــل اللتـــزام مبيزانية حمـــددة وعقود 
حمـــددة. يف هـــذه الظـــروف ميكـــن التحكم 
بامل�شـــاكل الناجتـــة عـــن زيـــادة الأ�شـــعار اأو 
تفاوتها بن�شـــب غري متوقعـــة. اأي اأن التدخل 
يف مرحلة انتهاء الت�شميم �شوف يوفر كثريًا 

من امل�شاعب الفنية والإدارية واملالية.
اأمـــا اإذا تاأخـــرت املراجعـــة واأ�شـــبح هنـــاك 
ميزانيـــة حمـــددة وعقـــدًا حمـــددًا فـــاإن اأي 
تغيـــري يف نطاق العمل قد يعنـــي اإدخال بنود 

جديـــدة، وبالطبـــع تعديل قيمـــة العقد ومدة 
التنفيـــذ، وهذا يطرح كثريًا من ال�شـــعوبات 
الفنية والإدارية واملالية، خا�شة يف امل�شاريع 
احلكومية، وقد يتحول اإىل ق�شايا يف املحاكم.

من يقوم باملراجع�ة:
يفرت�ـــس اأن يقـــوم باملراجعـــة جمموعة من 
اخلـــرباء من خـــارج اجلهة امل�شـــممة، على 
الخت�شا�شـــات   خمتلـــف  معـــًا  يغطـــوا   اأن 
الالزمـــة للم�شـــروع. بهذه الطريقـــة نتجنب 
حدوث اأي ت�شـــارب يف امل�شـــالح، اأو حماولة 
التغطيـــة على الأخطاء من قبل ال�شت�شـــاري 
امل�شـــمم. هوؤلء اخلرباء يفرت�س اأن يكونوا 
من اأ�شـــحاب اخلربة املميزة ل�شـــنني طويلة 
تفـــوق بكثري خـــربة املهند�شـــني الذين قاموا 
بالت�شـــميم. هوؤلء اخلرباء ميكن اأن يكونوا 
جلهـــة  تابعـــني  اأو  م�شـــتقلني  م�شت�شـــارين 

ا�شت�شارية م�شتقلة.
ولن يجدي تكليف ال�شت�شاري امل�شمم بهذه 
املهمـــة، لأن هـــذا �شـــيكون من نـــوع التحكم 
بجودة الت�شـــميم الذي يجريه ال�شت�شـــاري 
ب�شـــكل دوري. كذلـــك فـــاإن من الأف�شـــل اأن 
يقوم املالك Quality Control بتكليف خرباء 
املراجعـــة ودفع تكاليف هـــذا العمل، بدل اأن 

يكلف املقاول بهذا العمل ودفع تكاليفه.

النعكا�س��ات عل��ى الزم��ن والكلف��ة / 
امليزانية:

ل�شـــك اأن مراجعـــة الت�شـــميم �شـــيكون لها 
انعكا�شـــات على كلفة امل�شروع ومدة التنفيذ. 
وبالطبع يحاول املالك وال�شت�شاري امل�شرف 
احتـــواء هـــذه الزيـــادات لتبقـــى يف احلدود 
امل�شـــموحة يف عقد الأ�شـــغال العامة )+ %10 
مـــن قيمـــة العقـــد - + 20% من مـــدة العقد 
(. وي�شـــاف اإىل ذلـــك دور غرامـــة التاأخري 
ومتديـــد العقـــد عـــن طريـــق اأوامـــر التغيري 

وتاأثريها على اأداء املقاول.
اأمـــا اإذا نتج عـــن مراجعة الت�شـــميم زيادة 
العقـــد،  مـــدة  اأو  العقـــد  قيمـــة  يف  كبـــرية 
فيمكـــن احتواوؤها قبل طرح املناق�شـــة وقبل 
تخ�شي�س ميزانية امل�شـــروع. اأما اإذا جاءت 
املراجعة متاأخرة )اأي بعد تر�شـــية امل�شـــروع 
واللتـــزام مبيزانيـــة حمـــددة ومـــدة تنفيـــذ 
تعاقديـــة( فيمكـــن طـــرح هـــذه التعديـــالت 
اأو الأعمـــال الإ�شـــافية كم�شـــروع جديـــد اأو 
كمرحلة ثانية يف امل�شـــروع، ويف�شل ا�شتعمال 
نف�ـــس املقـــاول ونف�س ال�شت�شـــاري امل�شـــرف 

اخت�شارًا للوقت والتكاليف.
خب�رات بالد اأخ�رى:

لقد �شـــبق لبع�س الدول املتقدمة اأن �شـــهدت 
م�شـــاكل متنوعة وتعرثًا يف بع�س امل�شــــاريع، 
مما حـــدا بها للبحـــث عن اأ�شـــاليب مبتكرة 
للتغلب على هذه امل�شاكل. وقد ن�شرت جمعية 
املهند�شني املدنيني يف عام 1989 دلياًل هامًا 
 American Society of يحمـــل عنـــوان: 
 Manual of  – الأمريكية Civil Engineers

Professional Practiceدليـــل املمار�شـــة املهنية 

 2Quality    - امل�شروع  اإن�شاء  – اجلودة يف 
مراجعـــة    in the Constructed Project

تف�شيلية لكافة الأ�شـــاليب والتقنيات املتبعة 
يف ت�شـــميم وتنفيـــذ واإدارة، حيثيقـــدم هذا 
الدليل امل�شاريع ل�شمان التو�شل اإىل م�شتوى 
عـــاٍل من اجلـــودة والأداء يف كافة العنا�شـــر 
واخلدمات املطلوبة يف اأي م�شروع. وخ�ش�س 
الف�شـــل 13 مـــن هـــذا الدليـــل ل�شـــتعرا�س 
اأ�شـــلوب مراجعة اخلرباء  الذي اأ�شبح متبعًا 
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 Peer  . يف معظم امل�شـــاريع الهامة يف اأمريكا
Review  لت�شميم امل�شاريع.

جتدر الإ�شـــارة اإىل اأن اأعمال ال�شت�شاري يف 
اأمريكا ال�شـــمالية والحتـــاد الأوروبي مغطاة 
بالتاأمني، وتتعر�س لدعاوى ق�شائية يف بع�س 
 Professional  الأحوال مثل ح�شـــول اأخطاء
�شـــالمة  على  توؤثـــر  وقـــد  liabilityاملهنـــي، 
امل�شـــروع اأو تاأخـــره اأو ارتفـــاع تكاليفـــه الخ. 
اأما يف العـــامل العربي عمومـــًا، فلي�س هناك 
مثل هذا التاأمني املهني الذي يهدف حلماية 
الوطن واملواطنني واأ�شـــحاب امل�شاريع ورفع 

م�شتوى مهنة ال�شت�شارات الهند�شية.
 FIDIC  فاإنه يطلب من كافة اجلمعيات الهند�شية
اأما الحتاد الدويل للمهند�شني ال�شت�شاريني – 
وال�شت�شاريني الأع�شـــاء يف الحتاد اأن يقوموا 
مبراجعة الأ�شاليب املتبعة يف اإدارة امل�شاريع. 3
 علـــى اأن يقـــوم بهـــذه املراجعـــة فريـــق مـــن 
 Peer اخلـــرباء اأو طـــرف ثالـــث متخ�شـــ�س
 Qualityيف هذا املجال اأو ما ي�شـــمى Review

.Management

الآليات املقرتحة للمراجعة يف اململكة:
ليزال عقد الأ�شغال العامة هو الأكرث تداوًل 
يف عقـــود املقـــاولت احلكوميـــة  يف اململكة، 
وهـــو م�شـــتمر بـــدون تعديـــل ملدة تزيـــد على 

20 عامـــًا رغـــم تغـــري الظـــروف والتحديات 
وتراكـــم التجارب واخلـــربات املحلية. لذلك 
يعتقـــد كثـــريون اأن هـــذا العقد يحتـــاج الآن 
اإىل مراجعة �شـــاملة تاأخـــذ بعني العتبار كل 

التطورات التي ح�شلت. 
املهند�ـــس  اإىل تطـــور مهنـــة  ن�شـــري  كذلـــك 
ال�شت�شـــاري ال�شـــعودي خالل هـــذه الفرتة، 
وتنظيم ممار�شـــة مهنة الهند�شـــة وتاأ�شي�س 
الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني، مما اأدى اإىل 
ان�شـــباط اأكرث يف تاأهيل املهند�شني وارتفاع 
الأداء والنوعيـــة بالن�شـــبة ملهنـــة الهند�شـــة 

عمومًا، وماتزال هذه العملية م�شتمرة. 
نقرتح اأن تقوم الهيئة ال�شـــعودية للمهند�شني 
بتاأهيـــل ا�شت�شـــاريني وخـــرباء م�شـــتقلني يف 
خمتلـــف الخت�شا�شـــات لأعمـــال مراجعـــة 
الت�شـــميم، وميكـــن اأن تقـــوم الهيئـــة كذلك 
بدور الو�شيط الراعي ملثل هذا الن�شاط. ويف 
حـــال فر�ـــس املراجعة على بع�س امل�شـــاريع، 
فاإنه من الواجب حتديد امل�شـــوؤوليات ملختلف 
الأطراف وتنظيم عملية املراجعة من حيث، 

من ومتى وماذا نراجع؟ 
الت�سمي��م  ع��ن  املق��اول  م�س�وؤولي��ة 

الإن�سائي – ال�سمان الع�س�ري: 
ين�س عقـــد الأ�شـــغال العامة على م�شـــوؤولية 

املقـــاول عـــن مراجعة الت�شـــميم الإن�شـــائي 
وال�شالمة الإن�شائية ملدة ع�شر �شنوات. وعادة 
ما يعود املقاول اإىل مهند�شني غري متخ�ش�شني 
مـــن جهـــازه الفني اأو مـــن مكتب ا�شت�شـــاري 
لعمل مراجعة للت�شـــميم الإن�شائي وحت�شري 
  shop drawingsالتنفيذيـــة املخططـــات 
ولقد �شـاعد هذا الن�س على حماية اأ�شحاب 
امل�شـــروع من م�شـــوؤولية الأخطاء الإن�شـــائية، 
�شواء كانت ت�شـــميمية اأو تنفيذية  وحتميلها 
للمقاول. لكن املقاول مع الأ�شف لي�س موؤهاًل 
يف الغالـــب للقيـــام بهذه املهمة، اإ�شـــافة اإىل 
وجـــود ت�شـــارب م�شـــالح بينـــه وبـــني املالك 
وال�شت�شـــاري امل�شـــرف، ما يوؤثـــر على جدية 
ونتائج هذا العمل. وقد يلجاأ املقاول لالنتظار 
اإىل اأق�شى مدة ممكنة بعمل اإ�شالحات دون 
اللجـــوء اإىل عمل اإ�شـــالحات جذرية مكلفة، 
  Cosmetic repair   وهذا ما نراه عادة
�شــــطحية يف م�شـــاكل الت�شـــققات الإن�شـــائية 
الأ�شا�شـــات. الأر�شـــيات وم�شـــاكل  وهبـــوط 
لذلك نرى اأن هذا املخرج  اأو هذا احلل غري 
منا�شـــب، ونقرتح ا�شتبداله ب�شمان م�شريف 
ميكـــن ا�شـــتعماله لتمويل عمليات الإ�شـــالح 
ح�شـــب اللزوم، على اأن يقوم بهذه العمليات 

�شركات متخ�ش�شة كطرف ثالث.

أمثـلة من بعض المشـاريع
1- م�س��اكل اأ�سا�س��ات – وج��ود ترب��ة 

انتفاخية. 
يقع هذا املبنى �شمن جممع كبري يف مدينة 
تبـــوك، وقد ظهـــرت يف اجلدران ت�شـــققات 
درا�شـــة  اأظهـــرت  التنفيـــذ.  اأثنـــاء  كبـــرية 
هند�شـــية دقيقة اأن ال�شـــبب الرئي�شـــي وراء 
هـــذه الأ�شـــرار وجود    �شـــعف اإن�شـــائي يف 
امليدات احلاملة Expansive soil     للجدران 

ووجود تربة انتفاخية   
بعـــني  توؤخـــذ  مبا�شـــرة مل  امليـــدات  حتـــت 
العتبار. جتدر الإ�شارة اإىل اأن ثالثة تقارير 
للرتبـــة يف هذا امل�شـــروع مل ت�شـــر اإىل وجود 
الرتبـــة النتفاخية نهائيًا، علـــى الرغم من 

اأن الرتبة النتفاخية موجودة قرب ال�شـــطح 
وميكـــن روؤيتهـــا بالعني املجـــردة، ووجودها 
معـــروف يف تبـــوك، وقد ت�شـــببت باأ�شـــرار 
اإن�شـــائية كبرية يف جممع اآخر مال�شق اأدى 
اإىل اإغالقـــه. كان من املفرو�ـــس اأخذ ذلك 
بعـــني العتبار وعمل بع�ـــس الحتياطات يف 
الت�شـــميم الإن�شـــائي فيما لو متت مراجعة 

الت�شميم الإن�شائي. 
اإجه��ادات   – اإن�سائي��ة  م�س��اكل   -2

حرارية: 
هذا املن�شاأ عبارة عن م�شتودع دائري للحجر 
اجلريي املطحون يف اأحد م�شـــانع الأ�شمنت 
– قطـــر 120 م. ترتكز القبة املعدنية على 

ج�شـــر خر�شـــاين دائري حممول على دعائم 
خر�شـــانية جتل�س على الأ�شـــا�س مبا�شرة. مت 
ت�شميم اجل�شر اخلر�شـــاين الدائري بطول 
حوايل 380 م كحلقة مغلقة  بدون اأي فا�شل 

متدد. 
اإدخـــال  دون  امل�شـــتودع  هـــذا  ت�شـــميم  مت 
الت�شـــميم  يف  احلراريـــة  الإجهـــادات 
الإن�شـــائي. ومت اإن�شـــاء اجل�شـــر اخلر�شاين 
الدائـــري يف ف�شـــل الربيع ولكـــن مع ارتفاع 
درجـــات احلـــرارة يف اأول ف�شـــل ال�شـــيف 
)40-45 يف الظـــل، بينمـــا ت�شـــل اإىل 70-

80 حتت اأ�شـــعة ال�شـــم�س يف الريا�س(، فقد 
  cm 210 x 70 .ظهرت ت�شـــققات يف جهة
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اجل�شـــر واحدة من هذا اجل�شـــر )مقطع(. 
وتبـــني بعد اإجـــراء حتليل اإن�شـــائي دقيق مع 
اأخذ الإجهـــادات احلرارية بعني العتبار اأن 
اإجهادات ال�شد الناجتة عن ارتفاع احلرارة 
�شـــتكون مرتفعة جدًا يف اجل�شر اخلر�شاين 
الدائري، ما يف�شر ظهور الت�شققات. ن�شيف 
اإىل ذلك اأن هذه الإجهادات احلرارية �شوف 
ترتاكم وت�شل اإىل م�شتويات مرتفعة جدًا يف 
ما تبقى من احللقة املفتوحة، وبالتحديد يف 

اجلهة املقابلة. 
فا�شـــلني  بعمـــل  التو�شـــية  جـــاءت  لذلـــك 
متـــدد متقابلـــني عـــن طريـــق ق�س اجل�شـــر 
اخلر�شـــاين الدائـــري بالكامـــل يف طرفـــني 
متقابلـــني. وبالفعـــل مت تنفيـــذ هـــذا احلـــل 
بـــكل ثقة ومل يحـــدث اأي م�شـــكلة بعدها. مل 
ت�شـــبب هـــذه امل�شـــكلة اأي تاأخري للم�شـــروع، 
ولكن كان ميكـــن تفاديها لو اأجريت مراجعة 
للت�شـــميم الإن�شـــائي يف الوقـــت املنا�شـــب. 
عم��ق  تغ��ر   – اأ�سا�س��ات  م�س��اكل   -3

التاأ�سي�س: 
جمموعـــة مـــن املبـــاين اخلر�شـــانية متعددة 
الأدوار – �شـــكن طـــالب جامعيني – �شـــمم 
املن�شـــاأ كجدران، بينما تبني اأثناء التنفيذ اأن 
الرتبـــة ال�شـــاحلة   Strip Footings  حاملـــة 
م�شـــتندة على اأ�شا�شات �شـــريطية للتاأ�شي�س 
واقعـــة على عمـــق 6 مرت، ممـــا اأوجب تغيري 
ت�شـــميم القواعـــد. وتوقـــف العمـــل لإعـــادة 
 Spread مـــن  �شـــبكة  واإ�شـــافة  الت�شـــميم 
footings  ومت ا�شتبدال الأ�شا�شات ال�شريطية 

واجل�شـــور  الأعمـــدة  منف�شـــلة  باأ�شا�شـــات 
الأر�شـــية من من�شـــوب القواعد اإىل من�شوب 
الدور الأر�شي. ما اأدى ذلك اإىل تاأخر امل�شروع  
لعدة �شـــهور وزيـــادة التكاليف بحوايل %15. 

4- م�ساكل ان�سائية – خطاأ يف ت�سميم 
الأعمدة: 

جممع �شـــكني موؤلف مـــن مباين خر�شـــانية 
ذات دوريـــن وخم�شـــة اأدوار.  وقـــد لحـــظ 
املقـــاول اأثناء مراجعة الت�شـــميم وحت�شـــري 
املخططـــات التنفيذيـــة اأن هنـــاك خطـــاأ يف 
ت�شـــليح  يف  )نق�ـــس  الإن�شـــائي  الت�شـــميم 
الأعمـــدة اخلا�شـــة مببـــاين اخلم�شـــة اأدوار 
- ت�شـــليح مماثـــل لنمـــوذج دوريـــن(، ممـــا 
ا�شـــتدعى توقف العمـــل لعدة �شـــهور وزيادة 
واإعـــادة    Variation Order التكاليـــف 

الت�شميم واملطالبة باأمر تغيري.
 اخلامتة والتو�سيات:

اأ�شـــبح تعـــرث تنفيـــذ امل�شـــاريع اأزمـــة كبرية 
خا�شة يف امل�شـــاريع احلكومية. ومما ل�شك 
فيه اأن هناك اأ�شـــبابًا كثـــرية وهناك ظروفًا 
وحـــالت خا�شـــة ل ميكـــن تعميمهـــا، لكننـــا 
نعتقـــد اأن هناك قا�شـــمًا م�شـــرتكًا بني عدد 
كبري من امل�شـــاريع املتعرثة. وهناك م�شـــاكل 
واأخطـــاء فنيـــة وهند�شـــية واإداريـــة وماليـــة 
ت�شاهم يف تعرث امل�شـــاريع، وقد يكون بع�شها 
خارجـــًا عن اإرادة الإدارات احلكومية، ولكن 
بع�شـــها الآخر قابل للتحكـــم واإيجاد احللول 
قبل وقوع امل�شـــاكل. لذا نعتقد اأن ن�شبة عالية 
من امل�شـــاريع املتعرثة تـــرتاوح بني 50-30 % 
تعاين من اأخطاء ت�شـــميمية مل يتم الك�شف 
عنها يف مرحلة مبكرة قبل تر�شية امل�شروع. 

 PEER REVIEW للتحكـــم  " باأنـــه اأ�شـــلوب 
ميكننا تعريف " مراجعة اخلرباء لت�شـــميم 
امل�شـــاريع -  بجودة الت�شميم يقوم به فريق 
من اخلرباء، بتفوي�ـــس من املالك اأو املقاول 

اأو طرف ثالث.
ومـــا يـــزال عقد الأ�شـــغال العامة هـــو الأكرث 

تداوًل يف عقود املقاولت احلكومية باململكة، 
وهـــو م�شـــتمر بـــدون تعديـــل ملدة تزيـــد على 
20 عامـــًا رغـــم تغـــري الظـــروف والتحديات 
وتراكـــم التجارب واخلـــربات املحلية. لذلك 
يعتقـــد كثـــريون اأن هـــذا العقد يحتـــاج الآن 
اإىل مراجعة �شـــاملة تاأخـــذ بعني العتبار كل 
التطـــورات التي ح�شـــلت. نقرتح ا�شـــتبدال 
ال�شمان الإن�شائي للمقاول ملدة ع�شر �شنوات 
ب�شـــمان م�شـــريف ميكـــن ا�شـــتعماله لتمويل 
عمليـــات الإ�شـــالح ح�شـــب اللـــزوم، على اأن 
يقوم بهـــذه العمليات �شـــركات متخ�ش�شـــة 

كطرف ثالث.
ونقرتح اأن تقوم الهيئة ال�شعودية للمهند�شني 
بتاأهيـــل ا�شت�شـــاريني وخـــرباء م�شـــتقلني يف 
خمتلـــف الخت�شا�شـــات لأعمـــال مراجعـــة 
الت�شـــميم، وميكـــن اأن تقـــوم الهيئـــة كذلك 
بـــدور الو�شـــيط الراعـــي ملثل هذا الن�شـــاط، 
يف حال فر�س املراجعة على بع�س امل�شـــاريع 
فاإنه من الواجب حتديد امل�شـــوؤوليات ملختلف 
الأطراف وتنظيـــم عملية املراجعة من حيث 

من ومتى وماذا نراجع؟
املراج�ع:

 1 ـ  د. حبيـــب م�شـــطفى زيـــن العابديـــن " 
تعرث تنفيذ امل�شـــروعات – الأ�شباب واحللول 
" جملـــة تقنيـــة البنـــاء – العدد ال�شـــاد�س 
والع�شرون -1434هـ - وزارة ال�شئون البلدية 

والقروية – الريا�س 
 American Society of Civil ـ 2
Engineers – “ Manual of 
Professional Practice – Quality in 
the Constructed Project “ 1989
3- FIDIC – International Federation 
of Consulting Engineers – Quality 
Management – Geneva                                         
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أمين عام اتحاد المهندسين العرب لمجلة المهندس:

الهيئة السعودية للمهندسين رغم حداثتها 
إال أنها قامت بتطوير المهنة في المملكة

يعتبـــر المهندس أحـــد ركائز التنمية فـــي دول العالم في كافة المشـــاريع العماقة الضخمة 
والمبانـــي الشـــاهقة، إلى المشـــاريع الدقيقـــة الفائقة، مثـــل تقنيات النانو وهندســـة الخلية 
والســـيلكون وغيرها. لذلك فقد رأت أســـرة تحرير مجلة المهندس إلقاء الضوء على التحديات 
التـــي تواجـــه المهنـــدس العربـــي في حوار مـــع أحد رجـــال العمل النقابـــي، أمين عـــام  اتحاد 
المهندســـين العرب، األستاذ بجامعة بغداد سابقًا، وهو سعادة األستاذ الدكتور عادل الحديثي. 
في حوار حوى الكثير من المعلومات والجوانب التي تطرق إليها سعادته.. وإلى تفاصيل الحوار:

يواج��ه العم��ل النقابي حتدي��ات عدة ت�س��مل حتديات 
مالي��ة وتنظيمية، بل وحتدي رف��ع الوعي باأهمية هذا 

العمل، ما راأيكم يف هذا؟
الهند�شـــية مبختلف  الهيئات  تواجهها  التي  التنظيمية  التحديات  • اإن 
ت�شـــمياتها ترتكـــز يف اأن عددًا منها لي�ـــس هناك اإلزامًا للمهند�شـــني يف 
دولها بالنت�شـــاب لتلك الهيئات، والعدد الآخر هناك اإلزام، ول ي�شتطيع 
املهند�س العمل يف اأي جمال عام اأو خا�س اإل اإذا انت�شب للهيئة الهند�شية 
يف دولته، وهناك البع�س ي�شمل فقط مهند�شي القطاع اخلا�س. اإن هذا 

حتٍد كبري حيث اأن اإلزام النت�شـــاب ي�شـــمن ب�شكل كبري تدقيق العاملني 
كمهند�شـــني ومعرفة كونهم مهند�شـــني اأم ل، وهذا ما ح�شـــل يف الهيئة 
ال�شعودية للمهند�شني التي عندها اأ�شبح اإلزام بالنت�شاب جلميع املهند�شني 
العاملني يف اململكة، وعلى �شـــوء ذلك مت اكت�شـــاف حالت تزوير كبرية.

•اإ�شـــافة اإىل اأن الهيئـــة الهند�شـــية ت�شـــارك اأو ت�شـــرف علـــى 
ت�شـــنيف وتاأهيـــل املهند�شـــني ممـــا يرفـــع كفاءتهـــم، ويوؤهلهـــم 
ب�شـــكل اأف�شـــل، كذلك اإدخالهم يف دورات تعليم م�شتمر وتدريب 

وخ�شوعهم لختبارات �شفهية وحتريرية.

- بعض الكليات األهلية للهندسة تمتاز بالرصانة، وبعضها تمارس التجارة. 
- تعريب التعليم الهندسي حاليًا يسبب ضررًا بالغًا للمهنة.

- اتحاد المهندسين العرب يواجه مشاكل في تفاوت المشاركة الفاعلة. 
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ما ه��ي مقرتحاتك��م ملواجهة تلك التحدي��ات من خالل 
خربتكم الطويلة يف جمال العمل النقابي؟

•اقرتح اأن ت�شعى الهيئات الهند�شية يف هذا اجلانب، واأن تو�شح 
للم�شـــئولني يف دولهـــا اأهمية ذلك من نواٍح كبـــرية تخدم الدولة، 
وتكـــون للهيئة الهند�شـــية م�شـــاهمة وتعـــاون مع الدولـــة تطويرًا 
ملهنة الهند�شـــة والرتقاء مب�شتوى املهند�س، كما اأدعو اجلمعيات 
الهند�شية يف دول اخلليج العربي لكي ت�شعى للتحول اإىل هيئات ولي�س 
جمعيات لي�س لها عالقة مبمار�شـــة املهنة اإل يف حالت حمدودة. 
للهيئة، بحيث  املالية  للموارد  تعزيزًا  اأن يحقق  �شــــاأنه  •اإن هذا من 
ت�شــــتطيع اأن تقــــدم خدمــــات يف خمتلــــف املجــــالت العلميــــة واملهنية 
والجتماعية ملهند�شيها، كما ميكن تعزيز املوارد من خالل اإ�شافة مراكز 
لتدريب املهند�س، وتقدمي ال�شت�شارات واخلدمات الهند�شية ملختلف 
القطاعات العامة واخلا�شــــة، واأن تكون مناف�شًا للغري ولي�س حمتكرًا.

تن�شاأ من خالل  للمهند�شني  بالن�شبة  النقابي  العمل  اأهمية  •اإن 
ما تقدمه النقابات للمهند�شـــني على خمتلف امل�شتويات باملعرفة 
اجلديدة من خالل التدريب ودورات التعليم امل�شتمر على امل�شتوى 
الجتماعـــي من خالل رحالت واأن�شـــطة ترفيهية اأخـــرى، اأو من 
خالل توفري بع�س م�شـــتلزمات ومتطلبات احلياة كذلك، اإ�شافًة 
لذلك  ال�شمان ال�شحي، التقاعد اأو الدعم املادي عند احلوادث 
والوفـــاة، وهذا معمـــول به من قبل عدد من الهيئات الهند�شـــية. 
1. م��ن اجلان��ب الإداري يوج��د العدي��د م��ن اللوائ��ح 
والقواعد املنظمة ل�س��ئون العم��ل النقابي. كيف ترون 

تاأثر هذه اللوائح �سلبًا او اإيجابًا؟
• اأعتقد من خالل اطالعي على القوانني والأنظمة واللوائح التي 
حتكم عمل الهيئات الهند�شية اأن العديد منها حمتاج اإىل درا�شة 
عميقة م�شرت�شـــدًا بالقوانـــني املعمول بها يف الهيئات الهند�شـــية 
الأخرى لال�شـــتفادة منها ومن جتاربها وما ح�شـــل من تطور يف 
قوانينها، واأرى �شـــرورة ت�شكيل فريق عمل اأو جلنة لهذا الغر�س 
ت�شارك فيها اجلهات الر�شمية ذات العالقة واملهند�شون من ذوي 
اخلـــربة الطويلـــة يف العمل النقابي، وهذا حتمـــًا ينعك�س اإيجابيًا 
علـــى اللوائح التي تنظم العمل مبختلف جوانبه الإدارية واملهنية.

2. يعد التعليم الأهلي ب�س��كل عام ومنها الهند�سي اأحد 
الروافد الهامة للتعليم العام حيث يخفف العبء املايل، 
وي�سهم يف ا�ستيعاب الطالب.. كيف ترون التعليم الأهلي 

الهند�سي من حيث جودة الأداء وكفاءة املخرجات؟
ر�شوم  اأن  املايل، حيث  العبء  تخفيف  مو�شوع  اخُتلًف يف  • قد 
الكليـــات الأهلية اأو اخلا�شـــة عالية جدًا مقارنة بر�شـــوم الكليات 
الر�شـــمية والتي تكـــون جمانية اأو �شـــبه جمانيـــة يف بع�س الدول 

العربية وحتى الأجنبية، ولكَني اأتفق يف مو�شوع ا�شتيعاب الطالب 
وحتقيق رغبة الطالب الذي ل يجد له جماًل يف التعليم الر�شمي.
تفاوت  املخرجـــات فهناك  وكفاءة  الأداء  جـــودة  ب�شـــدد  • اأّما 
كبـــري، حيـــث اأن هناك عددًا من الكليـــات الأهلية متتاز باجلودة 
وخمرجـــات متميزة وقد تكون قليلة اإذا قي�شـــت بجـــودة الكليات 
الر�شمية التي قد يعاين البع�س منها من رداءة اجلودة وانخفا�س 
م�شتوى املخرجات، وهذا بالتاأكيد يختلف من دولة عربية اإىل اأخرى.
• حيث اأن هناك كليات اأهلية يف بع�س الدول متتاز بالر�شانة، 
يف حـــني اأن البع�ـــس الآخر حتول اإىل جتـــارة مربحة. ومن خالل 
جتربتـــي يف هذا املجـــال اأرى اأن يكون هناك اإ�شـــراف علمي من 
قبـــل وزارة التعليم العايل اأو جمل�س اجلامعات اأو اأية جهة اأخرى 

خمت�شة يف الدولة.
• بع�س الدول تخ�شـــ�س دائرة متخ�ش�شة لذلك وت�شع خطة 
ملراقبة الكفاءة واملخرجات ب�شكل متوا�شل، ول متنح الرخ�شة اإل 
بعد التدقيق ملنهاجها وفق معايري اجلودة العاملية، كذلك الوقوف 
على ما يتم تهيئته من خمتربات، ومكتبات وجميع املرفقات الأخرى. 
3. م��ا ه��ي مقرتحاتك��م ح��ول مو�س��وع تطوي��ر العم��ل 

النقابي ملواكبة متطلبات �سوق العمل؟
واأرى  اإىل درا�شـــة عميقة،  • اإن هـــذا املو�شـــوع معقد ويحتـــاج 
�شـــرورة اأن ياأخذ الحتاد على عاتقه امل�شئولية بدعم وتعاون من 
قبل الهيئات الهند�شـــية، وهذا ال�شـــوؤال يدعوين اإىل الجتاه نحو 
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عقد  ور�شـــة عمل اأو ندوة اأو موؤمتر يح�شـــره ممثلون عن الهيئات 
الهند�شـــية و�شوق العمل يقدم فيه اأوراق عمل من الطرفني، حيث 
اأن هذا �شـــيوؤدي بالنتيجة للو�شـــول اإىل فهم م�شرتك ن�شبيًا حيث 
اأن هناك تباين بني الدول العربية لكنه �شـــيحقق ا�شتفادة وتبادل 

خربة على اأن يتابع.
اأن الفائـــدة للطرفـــني الذين هم  • اإ�شـــافًة لذلـــك فـــاإين اأرى 
بالنتيجة ي�شـــعون مل�شـــلحٍة واحدة هي م�شـــلحة الدولة اأن يتمثل  
كل طـــرف يف جلـــان وجمال�س وهيئـــات الطرف الآخـــر حيث اأن 

ذلك يعمق العالقة ويعزز الفهم امل�شرتك.
4. هن��اك م��ن ين��ادي بتعري��ب التعلي��م الهند�س��ي، هل 

تعتقد باأهمية ذلك؟
• اإن هـــذا النـــداء رغـــم اأهميته لكنه طمـــوح ل ميكن حتقيقه 
الآن، فاأغلـــب الـــدول املتقدمة يف العامل يكون التعليم الهند�شـــي 
بلغـــة اأهل الدولة، لكن هـــذا املمكن واملفيد بالن�شـــبة لهذه الدول 
حيث تتوفر كل متطلبات التعليم الهند�شي بلغة الدولة غري متوفر 
حاليًا بالن�شـــبة للدول العربية التي ل يتوفر بها هذا، اإ�شـــافة اإىل 
ان هـــذه الـــدول تفر�س لغـــة ويف اأغلبها لغتني اإ�شـــافة للغة الأم، 
لذلك فهم ي�شـــتطيعون املتابعة بعدد من اللغات الأخرى، غري اأن 

هذا غري موجود يف اأغلب الدول العربية.
• وحتـــى اإن كانـــت اللغة الإجنليزية تدر�س للطالب اإ�شـــافة 
للغـــة العربيـــة، فهـــي ل تـــزود الطالب اللغـــة املطلوبـــة للكتابة  
والقـــراءة والتحـــدث، اأما وجود مدار�س خا�شـــة تتيح للطالب 
ا�شـــتيعاب اللغـــات الأخـــرى فعـــدد طالبهـــا قليلـــون وهم من 

اأ�شـــحاب الإمكانيـــة العاليـــة والرفاهية، لذا اأرى اأن مو�شـــوع 
التعريب حاليًا ي�شبب �شررًا بالغًا. 

5. م��ن املعروف اأنكم تعمل��ون يف تخ�س�س الهند�سة ومن 
النا�سطن يف هذا املجال. كيف تقّيمون تعاون النقابات 
�سبي��ل  العربي��ة يف  الهند�سي��ة  والهيئ��ات واجلمعي��ات 
تذلي��ل ال�سعوبات وفتح اآف��اق التع��اون وال�ستفادة من 

التجارب والدرو�س؟
• اإن احتاد املهند�شني العرب هو املظلة جلميع الهيئات الهند�شية 
العربية الأع�شـــاء، وهيكلة الحتاد من هيئات متخ�ش�شة وجلان 
دائمة، وما تقوم به والأمانة العامة لالحتاد امل�شرفة على اأعمالها 
يعاين من م�شـــكلة وهي تفاوت امل�شـــاركة الفاعلة يف هذه الهيئات 
واللجـــان واأن�شـــطتها املختلفة من موؤمترات ونـــدوات وور�س عمل 
وم�شـــاريع اآمل اأن ن�شتطيع التو�شل اإىل تفعيل ذلك، حيث اأن هذا 
يفتـــح اآفاقًا للتعاون امل�شـــتمر واملفيد اإ�شـــافًة اإىل تبادل التجارب 
وال�شـــتفادة منهـــا كـــي تطور عملهـــا فتاأخذ وت�شـــيف وت�شـــّوب 
وت�شـــحح امل�شارات من خالل احلوار، وا�شتمرارية التوا�شل لي�س 
فقـــط بني الهيئات الهند�شـــية ولكن بني املهند�شـــني يف كٍل منها.

6. بالرغ��م م��ن التفاق ح��ول اأهمي��ة العم��ل النقابي 
يف ال��دول العربية لتحقيق اأهداف��ه املعروفة والنبيلة 
فاإن هن��اك اختالفًا ظاه��رًا حول الإج��راءات الالزمة 

لتحقيق هذه الأهداف.  ما تعليق �سعادتكم؟
لـــكل دولة عربية واقعهـــا املهني والجتماعي،  اأن  الواقـــع  • يف 

�شحيح اأن هناك تفاوت، لكن هناك تقارب.
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الوعـــاء الذي يجمع  العـــرب باعتباره  • اإن احتـــاد املهند�شـــني 
الهيئـــات الهند�شـــية العربية يجب اأن يلعـــب دورًا يف هذا املجال، 
واأهداف الحتاد معروفة وقد دققت و�شـــيغت مب�شـــاركة وا�شـــعة 
ونقا�س عميق من قبل الهيئات الهند�شـــية. ويف ت�شـــوري اأن هذه 
الأهـــداف ميكن اأن تكون القاعدة اأو املنطلق الذي بالتاأكيد يجب 

اأن يدر�س ويف�شر ويعمق فلكل دولة واقعها وظروفها.
7. من خالل تتب��ع امل�ساكل الهند�سية العاملية جند اأن 
م�ساكل البيئة والتل��وث البيئي التي ل تعرف احلدود 
اجلغرافية للدول مثل التخل�س من النفايات، انقرا�س 
بع���س الكائن��ات احلية، تلوث امل��اء واله��واء والتلوث 
الإ�سعاع��ي. كي��ف تق��درون التع��اون ال��دويل يف ه��ذا 
املجال، وم��ا هي اأهمية التقاري��ر الدولية التي ت�سدر 

.UNEP و  UNDP سنويًا من املنظمات مثل تقارير�
• رغم اأن الحتاد قام بت�شكيل جلنة دائمة للبيئة عام 
2001 اإّل اأن عملهـــا يف البدايـــة كان متعرثًا، لكني اآمل 
اأن تاأخـــذ دورها من خالل اأع�شـــائها ممثلـــي الهيئات 
الهند�شـــية والذين هم من املخت�شـــني يف هذا املجال، 
والجتمـــاع الأخـــري للجنة يبعـــث على الأمل بـــاأن تاأخذ 
اللجنة دورها مع الهيئات الر�شمية يف الدول العربية اأو 
جامعة الدول العربية يف خمتلف املجالت التي طرحها 
ال�شوؤال، كما واآمل اأن تقوم ببناء عالقات مع املنظمات 
الدولية يف هذا املجال، واحتاد املهند�شني العرب يدعم 
بكل الو�شـــائل هذا امل�شار؛ فالتعاون الدويل واإقامة هذه 
العالقات مهم وذات فائدة كبرية يف تطوير عمل اللجنة 

للم�شاهمة يف و�شع حلول للم�شاكل البيئية.

8. �سع��ادة الدكت��ور كم��ا تعلم��ون اأن الهيئ��ة ال�سعودية 
للمهند�س��ن اأوج��دت خلدمة قطاع الهند�س��ة يف اململكة، 
وكذل��ك الرق��ي باملهن��ة واملهند���س م��ن خ��الل العدي��د 
م��ن امل�ساري��ع واملقرتحات الت��ي حملتها الهيئ��ة مل�سئويل 
الدول��ة وعل��ى راأ�سها خادم احلرم��ن ال�سريفن � حفظه 
اهلل .. وم��ن اأهم هذه امل�ساريع املثرة لالنتباه والهتمام 
ه��و تاأهيل وت�سنيف املهند�س��ن العاملن باململكة.  كيف 

ترون هذا الربنامج، وما هي مقرتحاتكم لتطويره؟ 
تاأ�شي�شها  ال�شـــعودية للمهند�شني رغم حداثة  اإن الهيئة  • للحق 
اإل اأنهـــا خطت خطـــوات مهمـــة ويف خمتلف املجـــالت باذلًة كل 
اجلهـــد من اأجـــل تطوير مهنـــة الهند�شـــة يف اململكة وم�شـــاهمًة 
ب�شكل فعال يف الرتقاء مب�شتوى املهند�شني، كما اأن م�شاهمتها يف 
اأعمال الحتاد من اجتماعات واأن�شـــطة للجان الدائمة والهيئات 

املتخ�ش�شة تطورت واأ�شبح لها فاعلية وا�شحة وموؤثرة.
اأن هناك جتاوبـــًا ودعمًا كبـــريًا من قبل  • وقـــد مل�شـــت 
م�شـــئويل الدولـــة حتـــت رعايـــة وعنايـــة خـــادم احلرمني 
ال�شـــريفني امللـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز. وناأمـــل اأن 
حتـــذوا الـــدول العربية حذوها، كما واأن للهيئة ال�شـــعودية 
للمهند�شـــني جتربـــة متميزة يف جمـــال تاأهيل وت�شـــنيف 
املهند�شـــني، وهـــذا مـــا مل�شـــته خـــالل اجتماعـــات الهيئة 
العربية لتاأهيل واعتماد املهند�شـــني يف احتاد املهند�شـــني 
العرب، والتي كان ملمثل الهيئة ال�شعودية للمهند�شني فيها 
دورًا متميـــزًا، عار�شـــًة جتربتهـــا يف هذا املجـــال مع قيام 
العديد من منت�شبي الهيئة بتقدمي اأوراق عمل وحما�شرات 
خـــالل الور�س التي تعقدها الهيئة العربية لتاأهيل واعتماد 
املهند�شـــني. وكان لهـــا دورًا متميـــزًا يف �شـــياغة الكرا�س 
الذي اأعدته الهيئة عام 2012 حتت عنوان )نظام التاأهيل 

والعتماد املهني للمهند�شني العرب(.



دراســــــة

58

العدد ) 95 ( شعبان 1435هـ - يونيو 20143م

المرصد الحضري ألحياء مكة المكرمة

تعـــد عمليـــة ضبـــط التنمية فـــي العمران الحضـــري القائم مـــن أصعب الممارســـات 
اإلداريـــة المحليـــة، ويتضح ذلك ســـواًء فـــي مرحلة وضـع السياســـات واتخــــاذ القرارات، 
أو علـــى مســـتوى التنفيـــذ والـــذي تضطلع بـــه اإلدارات المحليـــة، لذلـــك يتطلب األمر 
التأكـــد مـــن كفـــاءة عمليـــات اإلدارة الحضريـــة، وذلـــك بتوفيـــر آليـــة رصـد دائـــم ألداء 
عمليــــة التنميــــة الحضريـــة فـــي جمـيـــع جوانبهــــا العمرانيـــة واالقتصاديـــة والبيئية.

المهندس  أحمد بن حسين الخاقي
المدير التنفيدي ـ المرصد الحضري 

بأمانة العاصمة المقدسة

وهكذا فاإن اآليات ر�شد مردود العملية التنموية، 
وتطبيقات ال�شيا�شات احل�شرية يتطلب حجمًا 
كبريًا من املعلومات والإح�شـــاءات، والتي يتم 
حتليلهـــا وا�شـــتنتاج جمموعـــة من املوؤ�شـــرات 
منهـــا؛ متهيدًا لو�شـــعها اأمام متخـــذ القرار، 
والذي يهدف دائمًا لتحقيق التنمية احل�شرية 
امل�شـــتدامة التي توفر جودة احلياة للمواطن، 
ومتثل هـــذا الهدف يف دعـــوة اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة لو�شع اإ�شرتاتيجية املوئل ب�شاأن 
اإن�شاء املرا�شد احل�شـــرية لو�شع اآلية لإعداد 
واإنتاج ون�شـــر هذه املوؤ�شرات وتوفريها ل�شانع 

القرار على امل�شتوى املحلى.
املر�سد احل�سري؟

املر�شـــد احل�شـــري هو "مركز متخ�ش�س" 
ياأخـــذ �شـــكل اإدارة متخ�ش�شـــة فنية تن�شـــاأ 

يف �شـــلب الهيكل التنظيمـــي لإدارة املدينة. 
تقـــوم هـــذه الإدارة الفنيـــة بعمليـــات جمـــع 
وحتليـــل البيانات والإح�شـــاءات واملعلومات 
يف جمـــالت التنميـــة احل�شـــرية املختلفـــة، 
وت�شـــغيلها ومعاجلتها لتتم�شـــى مع متطلبات 

واحلفـــظ  والن�شـــر  واملقارنـــة  القيا�ـــس 
وال�شـــرتجاع عـــن جمـــالت تنميـــة املدينـــة 
بهـــدف العمل على حت�شـــني ظـــروف احلياة 
ل�شـــكان املدينة. اأي تقوم هذه الوحدة الفنية 
بتحويـــل املعلومـــات اإىل جمموعة موؤ�شـــرات 
ت�شـــاعد �شناع القرار امل�شـــئولني عن التنمية 
ور�شـــم  ال�شيا�شـــات  و�شـــع  يف  احل�شـــرية 
اخلطـــط التي حتقـــق اأهداف تنميـــة املدينة 
و�شـــكانها �شـــواء تنمية العمران اأو القت�شاد 
اأو الجتماع اأو البيئة، اأي التنمية احل�شـــرية 
ال�شـــاملة وامل�شـــتدامة لأحياء مكـــة املكرمة. 
عل��ى  احل�سري��ة  املوؤ�س��رات  اأه��داف 

م�ستوى الأحياء:
ـ تقدير الأو�شاع احل�شرية الراهنة لالأحياء 

واجتاهاتها.
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ـ مقارنـــة الأحيـــاء واأو�شـــاعها يف زمن معني 
اأوعلى املدى الزمني.

ـ اإحداث توازن يف توزيع اخلدمات والأن�شطة 
بـــني اأحيـــاء مكة املكرمـــة، وخف�ـــس الفجوة 

احل�شرية بينها.
ـ توفري معلومات الإنذار املبكر عن امل�شـــاكل 

احل�شرية باحلي.
ـ مراعاة التغيـــريات العمرانية والجتماعية 
والثقافية الناجمة عن ُقرب اأو ُبعد احلي من 

احلرم ال�شريف.
ـ حتقيـــق تنميـــة اجتماعيـــة ملختلـــف فئـــات 
املجتمـــع مما ي�شـــمن النمـــو القت�شـــادي، 

والتوزيع العادل للموارد.
البيئـــة  لتطويـــر  امل�شـــتقبلية  الروؤيـــة  و�شـــع  ـ 
احل�شـــرية للحـــي مبـــا ي�شـــمله مـــن بنيـــة حتتية 
ومباٍن وم�شـــروعات خدمية، ومواجهة التحديات 
القت�شـــادية وال�شـــكانية والبيئيـــة التـــي حتتـــاج 
م�شـــتقبلية. اأو  عاجلـــة  اإمنائيـــة  لتدخـــالت 

اأهمي���ة ق����راءة املوؤ�س��رات احل�سرية 
على م�ستوى الأحياء:

ـ حتديد مواقع القوة وال�شعف. 
ـ مدى تاأثر الأحياء مبركز املدينة من ناحية.
ـ قراءة م�شتوى اخلدمات احل�شرية باحلي.
ـ مدى ا�شـــتيفاء اخلدمات احل�شـــرية للحيز 

املكاين واجلغرايف.
ـ تعظيـــم الفوائـــد مـــن خالل تطويـــر اإعداد 

املراحل املختلفة لل�شيا�شات احل�شرية.
ـ اإنــــتــــاج خــطــط عــمــل تــفــي بــــالأهــــداف 
ــــعــــة والـــــتـــــقـــــومي.  ــــاب عــــــن طـــــريـــــق املــــت
ـ اأهمية املوؤ�شرات احل�شرية يف حتليل م�شكلة 

ح�شرية بعينها.
املوؤ�سرات وهرمية املعلومات:

ياأخـــذ قطـــاع املعلومـــات الـــذي تبنـــي عليه 
وت�شـــتخرج منه املوؤ�شـــرات ال�شـــكل الهرمي، 
حيث يتكون من قاعدة عري�شة من البيانات 
اخلام التي جتمع وترتاكم عن جمالت التنمية 
املختلفة. ويف الدرجة الأعلى من �شـــلم ذلك 
الهرم تتحول هذه البيانات اخلام اإىل �شورة 
اأف�شل حيث تبوب يف جداول اإح�شائية ذات 
اأ�شكال معينة، وت�شنف ح�شـب معايري كثـرية 

تخدم اأهداف امل�شـــتخـدم وبطرق علمية قد 
تكون ا�شتنتاجات نظرية اأو معادلت ريا�شية 
اأو اأ�شـــاليب اإح�شـــائية متقدمة، تتحول هذه 
الإح�شـــاءات اأو ي�شـــتخرج منهـــا موؤ�شـــرات 
هـــذه  بع�ـــس  جتميـــع  وميكـــن  ومقايي�ـــس، 
املوؤ�شـــرات ل�شتخراج دليل حمدد مثال ذلك 
دليل التنمية الب�شـــرية املكون من موؤ�شـــرات 
مثل القيـــد يف التعليم والأمية والعمر املتوقع 
عنـــد امليـــالد ومتو�شـــط ن�شـــيب الفـــرد من 
النـــاجت املحلـــي الإجمـــايل، وهـــذا ميثل قمة 

هرم املعلومات.
توزيع �سكان مكة املكرمة :

تتكـــون حمافظـــة مكـــة املكرمـــة من ع�شـــرة 
مراكز اإدارية ت�شـــم نحـــو 31 جتمعًا عمرانيًا 
رئي�شـــيًا، وت�شري الإح�شائيات اإىل اأن %97.6 
تقريبـــًا مـــن �شـــكان حمافظـــة مكـــة املكرمة 
يتمركـــزون يف مدينـــة مكـــة املكرمـــة، وتتوزع 
الن�شـــبة املتبقية على املراكز الإدارية الأخرى 
بن�شـــب اأقل مـــن 0.5% يف معظـــم احلالت. 
املكرمـــة  مكـــة  مدينـــة  �شـــكان  عـــدد  يبلـــغ 
مـــا  ح�شـــب  تقريبـــًا،  ن�شـــمة   1.549.777
العامـــة  الإح�شـــاءات  م�شـــلحة  اأ�شـــدرت 
واملعلومـــات بـــوزارة القت�شـــاد والتخطيـــط 
يف التعـــداد العـــام لل�شـــكان وامل�شـــاكن عام 
1431هــــ، وترتكـــز اأعلـــى ن�شـــبة مـــن عـــدد 
والعتيبيـــة  امل�شـــفلة  بلديـــات  يف  ال�شـــكان 
واملعابدة، حيث تراوحت ما بني )%17.59( 
اإىل  )14.07%(، والبلديـــات التـــي يرتكـــز 
فيها اأقل ن�شـــبة من عدد ال�شكان هي بلديات 
غزة واأجياد بن�شبة تراوحت ما بني )%2.2( 

اإىل )%7.5(.
مك��ة  مبدين��ة  الفرعي��ة  البلدي��ات 

املكرمة :
تنق�شـــم مدينة مكـــة املكرمـــة اإىل 9 بلديات 
فرعيـــة. وتتاأثـــر م�شـــاحات تلـــك البلديـــات 
بالقـــرب اأو البعد من مركز  املدينة )احلرم 
املكي ال�شريف(، وتق�شـــم البلديات الفرعية 
ملدينة مكة املكرمة اإىل عدة اأحياء بكل بلدية 
فرعية، حيث ت�شمل 60 حيًا متثل 12% تقريبًا 

من اإجمايل م�شاحة املدينة.

ال�ستخدامات العامة لنظم املعلومات 
اجلغرافية:

ت�شـــتخدم تقنية املعلومات اجلغرافية يف العديد 
من املجـــالت املختلفـــة، حيث توؤمن �شـــهولة يف 
حتديـــث اخلرائط مـــن دون احلاجـــة اإىل اإعادة 
توليد جميع تف�شـــيالتها، مـــع الأخذ يف العتبار 
احلفاظ على تالوؤم البيانات وتكاملها فيما بينها.
وتربز فائـــدة نظم املعلومـــات اجلغرافية يف 
عمليـــة البحـــث يف قواعـــد البيانـــات وتنفيذ 
ال�شتف�شارات املختلفة، واإظهار هذه النتائج 
يف �شورة مب�شـــطة ملتخذي القرار يف العديد 

من املجالت ومنها :
اإدارة الأزمات:

تتوفر اإمكانية حتليل �شـــبكات الطرق والبنية 
الأ�شا�شـــية لتحديـــد اأق�شـــر امل�شـــارات بـــني 
نقطتني، واأن�شـــب امل�شارات بني جمموعة من 
النقاط. كما يفيد يف ت�شـــهيل عملية �شـــيانة 
ال�شـــبكات مما يوفر الوقـــت واجلهد، وعادة 
مـــا تكـــون الأزمـــات اأحداثـــًا مكانيـــة )مثل 
ال�شـــيول والفي�شـــانات واحلرائـــق وانت�شـــار 
الأوبئـــة(. من هنا يعترب امتـــالك اخلرائط 

واملعلومات اأمرًا مهمًا لإدارة الكوارث.
التخطيط العمراين:

يفيـــد نظام املعلومـــات اجلغـــرايف يف تقييم 
اأداء اخلدمات املختلفة )تعليمية- �شـــحية- 
اأمنية ،،، الـــخ( يف خمتلف املناطق والأحياء 
بهـــدف حتديـــد املناطـــق املحرومـــة متهيدًا 
لإعـــادة توزيع اخلدمات فيهـــا، كما يفيد يف 
مقارنة مـــا هو خمطط مبا هـــو واقع بالفعل 
ملنطقة معينة لتحديد امللكيات وامل�شـــئوليات 
القانونية، وي�شـــاهم يف بناء مناذج ريا�شـــية 

للمناطق عن طرق حتديد اجتاهات النمو.
ال������درا�������س������ات الق����ت���������س����ادي����ة 

والجتماعية:
ت�شاهم نظم املعلومات اجلغرافية يف درا�شة 
والجتماعيـــة  القت�شـــادية  اخل�شـــائ�س 
ملنطقـــة معينـــة وحتليلهـــا بناًء علـــى معايري 
خا�شة يحددها اخلرباء ل�شتنتاج املوؤ�شرات 
التنمويـــة التـــي ت�شـــاهم يف اتخاذ قـــرارات 

منا�شبة يف كافة اجتاهات التطوير.
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اإنتاج اخلرائط:
تعتـــرب اخلريطة اإحدى و�شـــائل عر�س نتائج 
حتليـــالت البيانات ب�شـــورة متثيـــل كمية اأو 
نوعية ل�شـــيما خرائط التوزيعات كتوزيعات 
الطبيعيـــة،  واملـــوارد  واخلدمـــات  ال�شـــكان 
ويعتـــرب نظـــام املعلومات اجلغرافيـــة نظامًا 
عـــايل التقنيـــة يف التعامـــل مـــع اخلرائـــط 
اإنتـــاج  عمليـــة  تعتـــرب  لـــذا  واملخططـــات؛ 
اخلرائـــط عملية �شـــريعة وفعالـــة من خالل 

نظم املعلومات اجلغرافية.
اإ�شـــافة اإىل ذلـــك يوؤمـــن نظـــام املعلومـــات 
اجلغرافيـــة اإمكانيـــة متثيـــل املعـــامل ب�شـــكل 
يتطابق مع متثيلهـــا يف الواقع احلقيقي على 
الأر�س كما يتيح اإمكانية تنفيذ ا�شـــتعالمات 
وحتاليل معقدة ومت�شـــعبة علـــى هذه املعامل 

مثل اإعداد اخلطط الإ�شرتاتيجية للمدن.
اتخاذ القرارات املنا�سبة:

ينطبق هنا القول املاأثور )البيانات الأف�شـــل 
تقـــود لقـــرارات اأف�شـــل( متامـــًا علـــى نظم 
املعلومـــات اجلغرافية لأنه لي�س و�شـــيلة اآلية 
لتخاذ القرار فح�شـــب، بل اأداة لال�شتف�شار 
واإجـــراء التحليالت، مما ي�شـــاهم يف و�شـــع 
املعلومـــات وا�شـــحة وكاملـــة ودقيقـــة اأمـــام 
متخذ القرار. كما ت�شـــاهم نظـــم املعلومات 
اجلغرافيـــة يف اختيـــار اأن�شـــب الأماكن بناًء 
على معايري يختارها امل�شـــتخدم )مثل البعد 
عن الطرق الرئي�شية مب�شافة حمددة وحتديد 
حالة املرافـــق والبعد عن مناطـــق التلوث(.

فتقـــوم نظـــم املعلومات اجلغرافيـــة باإجراء 
هذا ال�شتف�شار على قواعد البيانات، ويقوم 
باختيار جمموعة امل�شاحات التي حتقق هذه 
ال�شـــروط بعر�س اأرقام واقعية واإح�شاءات، 
وال�شـــماح  للم�شـــكالت،  الأولويـــات  وو�شـــع 
بتحليالت �شريعة لها، واإيجاد العالقات بني 

املتغـــريات، وتقـــدمي روؤى مب�شـــطة ملتغريات 
ومعايـــري متعددة علـــى م�شـــتويات خمتلفة، 
ويرتك ملتخـــذ لقرار حرية الختيـــار الأمثل 

وفق معطياته التقوميية.
ا�ستخ��دام نظم املعلوم��ات اجلغرافية 

يف املرا�سد احل�سرية:
تعـــد نظم املعلومات اجلغرافيـــة من الأدوات 
املهمـــة التـــي ت�شـــعى املوؤ�ش�شـــات واملنظمات 
والتنميـــة  التخطيـــط  جمـــالت  يف  العاملـــة 
امل�شتدامة –  والذي متثل املرا�شد احل�شرية 
اأحـــد روافدهـــا – اإىل ا�شـــتخدامها ب�شـــكل 
اأ�شا�شـــي يف دعم اتخاذ القرار، والإفادة من 
قدراتها العالية يف الر�شد والتوثيق والتحليل 
والإظهار والتنوع، وغريها من القدرات التي 
تتطلبها طبيعة تلك الدرا�شات التي تتعامل مع 
كميات كبرية من البيانات املكانية والو�شفية.

ولتعظيم ال�شتفادة من البيانات املكانية التي 
يتم جمعها تهتم املرا�شد احل�شرية بتحويل 
ال�شـــكل  اإىل  اجلغرافيـــة  البيانـــات  قواعـــد 
املوؤ�ش�شـــي الذي يتيح لأكرث من م�شـــتخدم اأو 
اإدارة الو�شـــول اإىل البيانـــات وتعديلها اآليًا، 
كما يوفر الكثري من الوقت واجلهد والتكلفة 
على املدى املتو�شـــط واملدى الطويل، ويعطي 
لحقًا اأفقًا اأو�شـــع يف ن�شر البيانات وت�شميم 

تطبيقات موؤ�ش�شية عليها.
ويعترب العر�س الرئي�شـــي من ا�شتخدام نظم 
املعلومات اجلغرافية يف املرا�شـــد احل�شرية 
م�شـــاعدة �شـــانعي القرار وت�شـــجيعهم على 
اإدخال �شيا�شـــات مبنية على اأ�شا�س الأمكنة 
واملواقـــع، ومن ثم و�شـــع الأولويـــات واإعادة 

حتديد املهام التنموية الالزمة وتوزيعها.
ومن خـــالل طرق التحليـــالت املكانية بنظم 
تتكامـــل  اأن  ميكـــن  اجلغرافيـــة  املعلومـــات 
مـــع املوؤ�شـــرات احل�شـــرية مـــن اأجـــل دعـــم 
التحليـــالت على م�شـــتويات خمتلفة للمدينة 
مثـــل البلديـــات واملناطـــق والأحيـــاء، حيـــث 
ت�شكل البيانات اجلغرافية الركيزة الأ�شا�س 
التي ميكن اأن تبنـــى عليها اأنواع متعددة من 

البيانات الإح�شائية.
وميكن للموؤ�شرات التي يتم اإنتاجها با�شتخدام 
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نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة اأن تكـــون اأداة 
قيمة لو�شـــف الختالفات يف جـــودة احلياة، 
والدخـــول اإىل خدمـــات، وحتديد الجتاهات 
وامليـــول، كمـــا اأنهـــا تقـــدم معلومـــات قيمـــة 
ومفيـــدة، وتكـــون اإىل حد ما اأ�شا�شـــًا لتخاذ 
قـــرارات وتقييـــم اأداء ال�شيا�شـــات. ويعتـــرب 
املوؤ�شر مقيا�شًا يلخ�س معلومات حول مو�شوع 
معني، وي�شري اإىل م�شـــكلة اأو ميزة اأو ظاهرة 
معينة، كما يوفر املوؤ�شـــر الإجابة على اأ�شـــئلة 
معينة ي�شتف�شـــر عنها متخذ القرار التنموي.
اإ�ستخ��دام نظم املعلوم��ات اجلغرافية 

يف املر�سد احل�سري ملكة املكرمة:
قامت اأمانة العا�شـــمة املقد�شة بتطوير نظام 
معلوماتي للمر�شد احل�شري يت�شمن عددًا من       
التطبيقات املبنية على اأ�شا�س نظم املعلومات 
اجلغرافيـــة ) Arc GIR(، بالإ�شـــافة اإىل عدد 
من التطبيقات وقواعد البيانات الداعمة لها.

وقد اأخذ املر�شد احل�شري ملكة املكرمة بهذا 
التوجه من خالل التاأكيد على اإن�شـــاء قاعدة 
بيانات جغرافية موؤ�ش�شية للمر�شد احل�شري، 
وعلـــى �شـــرورة تكثيف الأخـــذ بهـــذه الأداة 
والتكنولوجيـــات امل�شـــاحبة لها يف امل�شـــروع 
من قدراتها يف دعم متخذي القرار املعنيني. 
ت�سنيف املوؤ�س��رات احل�سرية املنتجة 

للدورة الأوىل ملكة املكرمة:
املنتجـــة  احل�شـــرية  املوؤ�شـــرات  اعتمـــدت 
بالـــدورة الأوىل عـــام 1431هــــ علـــى بيانات 
تعداد ال�شـــكان وامل�شـــاكن والتي جعلت �شنة 
الإنتـــاج وهي 1431هــــ هي ال�شـــنة املرجعية 
للعديـــد من املوؤ�شـــرات املو�شـــحة بالتقرير. 
وبعد الطالع ودرا�شة كافة البيانات املتوفرة 
وم�شـــتوى توفرهـــا ومرجعيتهـــا الزمنية، مت 
ح�شـــر البيانـــات واجلهـــات املنتجـــة لهـــذه 
البيانـــات. وبنـــاًء علـــى هـــذه الدرا�شـــة، مت 

ت�شنيف املوؤ�شرات اإىل اأق�شام رئي�شية:
اأ - موؤ�سرات متاحة )مبا�سرة(:

وهي املوؤ�شرات املتوفرة من م�شادرها اأ التي ميكن 
اإنتاجها مبا�شرة من خالل البيانات الإح�شائية 
املتاحـــة مـــن م�شـــادرها الثانويـــة املحدثـــة .

ب - موؤ�سرات تن�سيقية:

هي املوؤ�شرات التي ل تتوفر مبا�شرة من م�شادرها 
الأ�شا�شـــية بـــل علـــى بياناتها مـــن خالل التن�شـــيق 
واجلمعيـــات  املختلفـــة  احلكوميـــة  اجلهـــات  مـــع 
اخلرييـــة وموؤ�ش�شـــات القطـــاع اخلا�ـــس، ومـــن ثم 
اأمكن ح�شـــابها. وللح�شـــول عليها ب�شـــكل مبا�شـــر 
كان لبـــد مـــن التن�شـــيق مـــع اجلهـــات امل�شـــدرة 
للبيانات، فهي غالبًا ل تكون من�شورة �شمن تقارير 
اجلهـــات املنتجـــة لهـــا، وهي تلـــك املوؤ�شـــرات التي 
حتتـــاج اإىل معاجلـــة واإعـــادة اإنتاج عرب التوا�شـــل 
مـــع اجلهات املختلفة )م�شـــادر البيانـــات(، حيث 
يلـــزم لإنتاج هـــذه النوعية من املوؤ�شـــرات تن�شـــيق 
مع م�شـــادر البيانات ومعاجلتها بال�شـــكل املالئم.

ت - موؤ�سرات امل�سح امليداين:
وهي املوؤ�شـــرات التـــي ل تتوفـــر بياناتها 
مـــع اأيـــة جهـــة، ويتطلـــب اإنتاجهـــا على 

م�شتوى العا�شمة املقد�شـــة تنفيذ م�شوح 
ميدانيـــة لقيا�س م�شـــتوى ر�شـــا املواطن 
واملقيـــم، واحل�شـــول على قيم عنا�شـــر 
هذه املوؤ�شرات. بلغ عدد موؤ�شرات امل�شح 
امليداين 31 موؤ�شـــرًا ح�شـــريًا موزعة يف 
جمموعـــة تنموية حمليـــة كالتعليم ومياه 
ال�شـــرب والفقـــر والبطالة والن�شـــاء غري 
املتزوجات واملطلقات وتوزيع اخلدمات. 
مثلت موؤ�شـــرات امل�شـــح امليداين الهدف 
اإىل  اإ�شـــافة  للم�شـــح،  الأول  الرئي�شـــي 
اأخرى �شـــملها امل�شـــح مثل توفـــري قاعدة 
مـــن البيانات التي تعك�ـــس اأحوال جمتمع 
مـــن  وجمموعـــة  املكرمـــة  مكـــة  ا�شـــرة 
العالقات البيانية، بالإ�شـــافة اإىل م�شـــح 

ر�شا املواطن املكي واملقيم.
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طفرة التشييد الوطنية الكبرى 
والتحكم في إدارة وصيانة مرافقها

تعيش المملكة العربية السعودية طفرة جديدة وحديثة من نوعها في المنطقة والعالم بفضل 
اهلل، وذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيزـ  حفظه اهلل. طالت هذه 
الطفرة شتى المجاالت والقطاعات التي تمس حياة المواطن والمجتمع واقتصاد الدولة ككل. 

وجتـــدر الإ�شـــارة هنـــا اأن اأيـــادي هـــذه 
الطفـــرة طالت القطـــاع اخلا�س وذلك 
انعكا�شـــًا مع توجه القيادة الر�شيدة يف 
توفـــري البنى التحتيـــة، و�شـــن الأنظمة 
والقوانـــني التـــي من �شـــاأنها توفري تربة 
�شـــركات  اأعمـــال  يف  للتو�شـــع  خ�شـــبة 
وموؤ�ش�شـــات القطـــاع اخلا�س باختالف 
جمالتهـــا �شـــواًء علـــى �شـــعيد قطـــاع 
اأو  الزراعـــة  اأو  التجـــارة  اأو  ال�شـــناعة 
اخلدمـــات وغريها من اأن�شـــطة القطاع 
اخلا�ـــس ذات العالقـــة. وقد ت�شـــمنت 
ميزانية عام 1436/1435هـ )2014م( 
ميزانية لربامج ومراحل اإ�شافية لبع�س 
امل�شـــاريع التي �شـــبق اعتمادهـــا بقيمة 

اإجمالية وقدرها 248 مليار ريال. وتعد 
هـــذه امليزانيـــة الأكـــرب يف املنطقـــة من 
حيث ال�شـــخامة وكذلك مـــا ينتج عنها 

مـــن مرافـــق ومن�شـــاآت، والتـــي بدورها 
ت�شبح من ممتلكات وموؤ�ش�شات الدولة، 
اأو �شـــركات القطاع اخلا�ـــس لتبداأ بعد 
انتهـــاء امل�شـــروع دورة حيـــاة ال�شـــيانة 
والت�شـــغيل لهـــذه املرافـــق. وميكننـــا اأن 
ن�شـــتنتج مما �شـــبق ذكره تو�شـــع �شـــوق 
�شـــيانة وت�شـــغيل املرافق، وتكوين �شوق 
خا�س لت�شغيل امل�شـــاريع ذات التقنيات 
املنفردة، وهذا له انعكا�شه واأثره املبا�شر 
علـــى زيـــادة الطلـــب لكـــوادر هند�شـــية 
وفنية لتغطية الطلب يف جمال الت�شغيل 
وال�شـــايانة واإدارة املرافق واملمتلكات. 
وتعاين املباين واملمتلكات يف اململكة من 
انخفا�ـــس معدل متو�شـــط اأعمارها اأوًل 

عمر محمد عمر طه
هندسة مدنية
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لأ�شباب �شوء الت�شميم اأو اختيار املواد، 
وثانيًا ل�شـــعف ال�شـــيانة الدورية و�شوء 
ال�شـــتخدام، والذي �شـــوف ن�شـــتعر�س 
يف هـــذا املقـــال اأهـــم اأ�شـــبابه والطرق 
الأ�شا�شية وال�شـــحية لبداية دورة حياة 
ت�شـــغيل اآمنة للمبنى مما يوؤثر يف زيادة 
طـــول عمر املبنـــى وانعكا�شـــه الإيجابي 

على كل من امل�شتخدم وامل�شغل. 
املمتلـــكات  ومهند�شـــو  مديـــرو  يواجـــه 
اإدارة  يف  جديـــدة  حتديـــات  واملرافـــق 
و�شيانة وت�شغيل هذه املن�شاآت ال�شخمة 
نظرًا لطفرة الت�شييد احلالية وامل�شتمرة 
ال�شـــعوبات  وتختلـــف  حينـــه،  اإىل 
والتحديـــات بتعـــدد اأنواع هـــذه املرافق 
وباختـــالف قطاعاتها �شـــواًء كانت من 
ذات التمـــدد العامـــودي مثـــل ناطحات 
النطـــاق  ذات  اأو  والأبـــراج،  ال�شـــحاب 
اجلغـــرايف الوا�شـــع مثـــل اأفـــرع البنوك 
التمـــدد  ذات  اأو  الإ�شـــكان،  ووحـــدات 
الأفقـــي مثل الطرق واجل�شـــور و�شـــكك 
احلديد وخطوط واأنابيب النفط واملياه، 
وتكون اأكرث تعقيدًا اإذا ما تبنت امل�شاريع 
تقنيات حديثة منفردة والتي من �شاأنها 
اأن تتطلـــب توفـــري الكـــوادر الهند�شـــية 
والفنية اخلا�شة واملوؤهلة لإدارة ت�شغيلها.

يعـــد احلفـــاظ علـــى جـــودة املمتلـــكات 
واملرافق واإبقائها على حالتها الأ�شـــلية 
اأو تطويرها ب�شبب تغيري معطيات العمل 
اأو الأعطاب اأو ارتفاع القيمة الت�شـــغيلية 
حديثـــة  تقنيـــات  تبنـــي  اأو  لأجهزتهـــا 
لت�شـــغيلها هو التحـــدي الأكرب، ويتوجب 
علـــى مديـــري املرافـــق وفريـــق العمـــل 
اإدارة املرافق وت�شـــغيلها باأ�شلوب علمي 
�شـــحيح مبنـــي على اأ�شـــ�س الإح�شـــاء 
والدرا�شـــة واملقارنة والتحليل بعيدًا عن 
زخم املخاطـــر والع�شـــوائية وخاليًا من 

الرجتالية.  وال�شـــتنتاجات  القـــرارات 
وتتيح هذه املعلومات ملديري ومهند�شي 
املرافـــق اتخاذ القـــرارات ال�شـــليمة يف 
وقت ق�شري و�شـــمان ا�شتمرارية اأعمال 
املن�شـــاآت. وجتدر الإ�شـــارة هنا جلانب 
ال�شـــيطرة والتحكم بتكاليف ال�شـــيانة 
والت�شـــغيل والتـــي متثل اجلانـــب الأهم 
وداعمـــًا  واملمتلـــكات  املرافـــق  ملديـــري 
لتوفـــري املـــال العـــام اأو زيـــادة الربحية 
ل�شـــركات القطـــاع اخلا�س مـــن خالل 
خف�ـــس تكاليف الت�شـــغيل وال�شـــايانة، 
وهنالـــك عـــدة عوامـــل اأ�شا�شـــية لتبني 
اأ�ش�س اإدارية وهند�شية يف اإدارة ناجحة 
ل�شـــيانة وت�شـــغيل املرافـــق واملمتلـــكات 
يجدر اأخذهـــا بعني العتبار لل�شـــيطرة 

والتحكم الفعال عليها واأهمها ما يلي:
الإ�سرتاتيج��ي  التخطي��ط   .1
املراف��ق  وت�سغي��ل  ل��الإدارة 

واملمتلكات:
1.1. ترتيب الأولويات �شواء كانت على 

املدى الطويل اأو املدى الق�شري.
واملمتلـــكات  الأ�شـــول  اإدارة   .1.2
الفنية  وبالأخ�ـــس مرافقهـــا  العقاريـــة 
وذلك با�شـــتغالل املمتلكات على الوجه 
حاجـــة  وتخطيـــط  ودرا�شـــة  الأكمـــل، 
الأعمال للتو�شع اأو التقل�س اأو نقلها اإىل 
مـــكان اآخر بناًء على معطيات الن�شـــاط 

اخلا�س باملنظمة.
1.3. درا�شـــة مـــربرات تبني امل�شـــاريع 
اخلا�شـــة بتطويـــر مرافـــق املمتلـــكات، 
وذالك با�شـــتخدام اأدوات اتخاذ القرار 
مثـــل درا�شـــة العائـــد ال�شـــتثماري من 
النواحي القت�شادية وغري القت�شادية 
بعـــد النظـــر ملتطلبـــات العمـــل الفنـــي 
للم�شروع، وذلك لتخاذ قرار �شليم من 
جميع النواحي قبل تبني امل�شروع و�شمه 

ملنظومة ت�شغيل املرافق.
1.4. مراقبـــة معـــدلت الإنفاق مقارنًة 
بالأربـــاح، وذلـــك بربطها مع تفا�شـــيل 
ال�شـــرفيات مهما �شغرت والبتعاد عن 
الطريقـــة التقليديـــة ملراقبـــة امليزانيـــة 
ككل والتي من �شـــاأنها مراقبة انخفا�س 
امليزانية املقررة فقط واإهمال اأو جتاهل 
التفا�شـــيل الدقيقـــة التـــي بنيـــت عليها 

امليزانية اأ�شا�شًا.
1.5. تبني نظم معلوماتية لدعم اتخاذ 
القـــرارات الإ�شـــرتاجتية مـــن ناحيـــة، 
ومراقبـــة التكاليـــف مـــن ناحيـــة اأخرى 

والتحا�شي عن الأر�شفة التقليدية.
1.6. املقاولـــة مـــع �شـــركات ومورديـــن 
مطلب اأ�شا�شـــي وخ�شو�شـــًا للمنظمات 
التي لي�س من �شـــلب اأعمالها التوريد اأو 
املقاولت، وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأهمية 
احلفاظ على العالقة مع هذه ال�شركات 
التناف�شـــية  الأ�شـــعار  ذات  وخ�شو�شـــًا 
واجلودة املطلوبـــة اأو مقدمي اخلدمات 
ذوي النت�شار والتغطية اجليدة. وميكن 
تعميم هذه النقطة على القطاع اخلا�س 
نظرًا ل�شـــهولة تبني القـــرار يف الختيار 
مقارنـــًة مع القطـــاع احلكومي للتزامه 

بعقود ت�شغيل موحدة.

2. اإدارة التكاليف اليومية:
2.1. تقـــدر التكاليف عادًة بالتوقعات، 
الت�شـــغيل  وتكـــون مبنيـــة علـــى قوائـــم 
وامل�شاريف ال�شابقة اأو من خالل بيوت 
اإ�شـــدارات  اأو  النتخ�ش�شـــة  اخلـــربة 
ا�شـــتخدام  اأو  املعياريـــة  الت�شـــعريات 
اأدوات علمية خا�شـــة باإعـــداد املوازنات 

والتكاليف.
التحكـــم  طـــرق  ا�شـــتخدام   .2.2
بامل�شاريف، وذلك بتحديد �شقف احلد 
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الأعلى للم�شـــاريف اليومية مبنية على 
ميزانة الت�شـــغيل للمرافـــق وقد تختلف 
هـــذه الطرق بنـــاًء على اختـــالف نظم 

التحكم بامل�شروفات.
2.3. ا�شتخدام الطرق احلديثة ملراقبة 
امل�شـــاريف واحلد من ارتفاعها، وذلك 
بت�شجيع ا�شـــتخدام التقنيات اخلاف�شة 
للتكاليف الت�شـــغيلية واللتـــزام بجدول 
ال�شـــيانة املقـــرر مـــن قبل امل�شـــمم اأو 
امل�شـــنع ملعدات واأجهزة املرافق والذي 
من �شـــاأنه خف�س تكاليف ال�شيانة على 
املدى القريـــب والبعيـــد واحلفاظ على 
عمرها الفرتا�شي. ويعد ما �شبق ذكره 
معاك�شًا للنظام املتبع واملبني على اأ�ش�س 
خف�س التكاليف امل�شتمر لنفقات الت�شغيل 
بطرق منع ال�شـــرف اإل عند ال�شرورة.

2.4. مقارنـــة التكاليف باملناف�شـــني اأو 
 ،)Benchmarking( باملرافق امل�شابهة
التحكـــم  طـــرق  اأو  التقنيـــات  وتبنـــي 

بالتكاليف امل�شـــتخدمة مـــن قبل الآخر 
للحد مـــن ارتفـــاع التكاليف مـــع الأخذ 
بالعتبـــار مـــدى مواءمتهـــا لبيئة العمل 

والت�شغيل املحت�شنة لها.
2.5. مقارنة تكلفة الت�شـــغيل مب�شـــتوى 
اأو  العميـــل  مـــن  املتوقعـــة  اخلدمـــات 
امل�شـــتخدم، وذلك للحد من رفع م�شتوى 
اخلدمة املتفق عليها مع املورد اأو املقاول 
 ،)Service Level of Agreement(
والتـــي تزيـــد الأعبـــاء املاليـــة وتكاليف 
اإ�شـــافية تكـــون غـــري ملحوظـــة اأو غـــري 
مطلوبة بالإ�شافة اإىل زيادة اأعباء املقاول 
امل�شـــغل للمرافق والتي تقـــود املالك اإىل 
اإنهاء دورة حياته الت�شغيلية ب�شكل �شريع. 

املمتل��كات  اإدارة  عم��ل  فري��ق   .3
واملرافق:

3.1. بناء فريق عمل من كوادر هند�شية 
وفنيـــة ذات اخلـــربة الفنيـــة والكفـــاءة 

الإدارية لإدارة املرافق واملمتلكات.
امل�شـــتمر،  والتدريـــب  التطويـــر   .3.2
واإن�شـــاء بيئـــة خ�شـــبة لحتـــواء فريـــق 
العمـــل، واحليلولة دون تغيريهم ب�شـــكل 
دوري ممـــا لـــه الأثـــر الإيجابـــي لفهـــم 
طبيعـــة عمـــل املنظمـــة وطـــرق ت�شـــغيل 
املرافـــق واإدارتها وبناء قاعـــدة بيانات 

ونظم معلومات دقيقة.
3.3. بنـــاء منظومـــة العمـــل والعالقـــة 
اخلا�شـــة بفريق عمـــل اإدارة املمتلكات 
واملرافق وبـــني العميل الداخلي والعميل 
اخلارجي لتكون اأ�شا�شـــًا ل�شيا�شة اإدارة 
متطلبات املرافق الت�شـــغيلية والإدارية، 
عالوًة على كونهـــا مرجعًا لبناء الهيكلة 
الإدارية املطلوبة لإن�شاء اأو تطوير الفريق.
الأخـــذ بالنقـــاط ال�شـــابقة يعـــد بدايـــًة 
لأ�شـــا�س �شـــحي و�شـــليم، وخطوة اأوىل 
املمتلـــكات  ودميومـــة  جـــودة  ل�شـــمان 
واملرافـــق التي ا�شـــتثمرت فيهـــا روؤو�س 
اأموال �شخمة، وذلك للحيلولة دون تدين 
م�شتواها �شـــواًء من ناحية امل�شتخدم اأو 
الت�شـــغيل مما �شـــيكون له مردود مادي 
على املدى الطويل، وذلك بتقليل التكلفة 
الت�شـــغيلية، وتقليـــل خماطـــر توقـــف اأو 
اإخـــالء املن�شـــاآت لغر�ـــس عمل �شـــيانة 
طارئة ب�شـــبب اإهمالها، واأي�شـــًا املردود 
املعنـــوي وهـــو الأهـــم بالن�شـــبة ملرتادي 
وم�شتخدمي هذه املرافق، وذلك ب�شمان 
ا�شتمرارية ظهورها باملظهر الت�شميمي 
الأ�شا�شي وحتقيق الغر�س الذي �شممت 
من اأجلـــه املرافق. والهدف مما �شـــبق 
بيئـــة  ا�شـــتمرارية  �شـــمان  هـــو  ذكـــره 
ا�شـــتخدام �شحية وت�شغيلية متخ�ش�شة 
للهدف الأ�شا�س الذي اأعدت له املرافق 
واملمتلكات وا�شتغالل احلد الأق�شى من 

عوائدها باملنهجية ال�شحيحة.
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اللدائن .... ثقافة وتثقيف

في الوقت الذي ال نلحظ فيه استخدام مفردة اللدائن على نطاق واسع في حياتنا اليومية 
وال فـــي أدبياتنـــا العلمية، فإنه من باب االعتزاز واالعتداد بلغتنا الجميلة واإلشـــادة بقدرة 
لســـاننا العربي المبين على اســـتيعاب معطيات التقنية العصريـــة بمفرداته البديعة.

ويف �شـــبيل تعزيز الإثـــراء اللغوي للقارئ 
الكـــرمي وتثقيفه فتجدر الإ�شـــارة اإىل اأن 
مفردة اللدائـــن تعد املفـــردة الأكرث دقة 
والأقرب دللة لرتجمة املفردة ال�شناعية 
املعروفة بالبال�شتيك ) Plastic(، والتي  
تطلـــق على �شـــنف مـــن املواد امل�شـــنعة 
والتـــي  النفـــط،  م�شـــتقات  بع�ـــس  مـــن 
تتكـــون يف اأ�شـــلها مـــن عـــدد كبـــري مـــن 
اجلزئيات ال�شغرية اأو الوحدات املفردة 
امل�شـــطلح على ت�شـــمية الواحد منها بـ )  

Monomer( والتـــي تتحـــد مع بع�شـــها 
البع�س باأوا�شر كيميائية مت�شابهة نا�شئة 
بفعـــل احتـــاد كيميائي ي�شـــكل مـــا يعرف 
علـــى  املتعـــارف  املتعـــددة  بــاجلزيئـــات 
 )Polymers  ( ت�شـــميتها بالبوليمـــرات
الظاهرة ال�شـــناعية التي ميثل الكربون 
دور العن�شـــر الرئي�س فيهـــا، والذي يعد 

اأ�شا�شًا يف �شناعة وتكوين اللدائن.
 Leo ( يعد العـــامل الكيميائي الأمريكي
بابتـــكار  قـــام  مـــن  اأول   )  Baekeland

اللدائن، وذلك من خالل اأبحاثه العلمية 
التي كان ي�شـــعى من ورائها للتو�شل ملادة 
بديلة عـــن الطالء التقليدي وذلك �شـــنة 
1907 م،  اإل اأنـــه مـــن طريـــف الأمـــر اأن 
�شل�شـــلة اأبحاثه التجريبية قادته من غري 
ق�شـــد لت�شـــخني مادة الطالء اخلا�شعة 
معـــدين  اإنـــاء  يف  والتجريـــب  للبحـــث 
فتمخ�شـــت حماولتـــه عـــن تكـــون اأقـــدم 
اأجيـــال اللدائـــن والتـــي ت�شـــمى بيكاليت 
لأحـــداث  وامتـــدادًا   .)  Bakelite  (
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ق�شـــة احلظ والطرافة فقـــد كانت اأوىل 
تطبيقـــات املـــادة املبتكـــرة اآنـــذاك اأنـــه 
وظفهـــا ل�شـــناعة كـــرات البليـــارد بغية 
ا�شـــتبدال الكـــرات التقليديـــة التي كانت 
ت�شنع وقتها من مادة العاج. وبالرغم من 
كـــون هذا الكيميائي النجيب له ابتكارات 
عديـــدة ومفيدة وذات ب�شـــمة ملمو�شـــة 
واآثار حم�شو�شة يف حياة الإن�شانية ب�شفة 
يوميـــة اإل اأن ابتـــكاره للبال�شـــتيك تـــرك 
ب�شمة اأو�شـــع يف احلقل ال�شـــناعي على 
امل�شـــتوى العاملـــي، ناهيـــك عـــن كونه قد 
غري جمرى حياته ال�شخ�شـــية وجعله يف 
م�شاف الأثرياء وقاده اإىل عامل التجارة 
والأعمـــال مـــن خالل تاأ�شي�شـــه ل�شـــركته 
اخلا�شـــة التي بداأت ن�شاطها باإنتاج مادة 
البيكاليت ) Bakelite (، والتي �شرعت 
ال�شـــركة بت�شـــنيعها وترويجهـــا بهـــدف 
ا�شـــتخدامها يف اأغرا�س العزل و�شناعة 
مـــواد الكهربـــاء و�شـــناعة مـــواد البناء، 

وغري ذلك من التطبيقات ال�شناعية.
واإذا مـــا اأردنـــا الإ�شـــارة لأهم حما�شـــن 
اللدائـــن فـــاإن اأهم ما مييزهـــا هو الثمن 
الزهيـــد الـــذي يجعل منها �شـــلعًة �شـــهلة 
املنـــال ومتاحـــًة يف متنـــاول كافـــة فئـــات 
امل�شتهلكني، وكذلك قدرتها املمتازة على 
توفري العزل الكهربائي املنا�شـــب ف�شـــاًل 
عـــن اإمكانية ت�شـــكيلها �شـــناعيًا بهيئاٍت 
متنوعـــة واألـــواٍن خمتلفة ح�شـــب احلاجة 
مع متيزها باملقاومة لظاهرة التاآكل التي 
تهدد كثريًا من املنتجات املعدنية، عالوًة 
على قدرة امل�شـــنعني على اإنتاج اأ�شناف 
مـــن اللدائـــن ذات خ�شـــائ�س فيزيائية 
متميـــزة بخفـــة الـــوزن مـــع توفـــر مزايا 
القوة وال�شـــفافية وال�شـــالبة واملرونة يف 
اآن واحد.  ويف املقابـــل فاإن للدائن عيوبًا 
وم�شـــاوئ ل تقل عن حما�شنها؛ فاللدائن 
رئي�شـــًا  �شـــببًا  تكـــون  قـــد  البال�شـــتيكية 

لإ�شابة امل�شـــتخدم ببع�س الأمرا�س التي 
تن�شـــاأ ب�شـــبب احتوائها علـــى بع�س املواد 
امل�شـــرطنة اأو ذات ال�شـــمية العاليـــة، كما 
اأن اأحد اأظهـــر عيوبها يتمثل يف افتقارها 
للقدرة على التحلل ال�شـــريع، الأمر الذي 
ي�شـــنفها غالبـــًا كمواد م�شـــرة بالبيئات 
املختلفـــة، كمـــا اأنهـــا تخفـــق يف مقاومـــة 
درجـــات احلرارة العالية مما يجعل منها 
مـــوادًا �شـــهلة الك�شـــر وقابلة لالن�شـــهار 
وعر�شـــًة للتلف والت�شوه وتغري الأبعاد مع 
عدم ا�شتجابتها لعمليات الرتق والإ�شالح 
يف الغالب، ورمبا كانت م�شـــدرًا لنبعاث 
روائح غري مقبولة ت�شبب عزوف امل�شتهلك 

ونفوره عن ا�شتخدامها.

ينبغـــي على امل�شـــتهلك اأن يكون على قدٍر 
عاٍل من الوعي باأنواع اللدائن وحما�شنها 
وعيوبهـــا، واأن يجعلهـــا حمـــل اهتمامـــه 
وعنايته عند رغبته يف توظيفها لأغرا�شه 
املتنوعة يف حياته اليومية، كما يجب عليه 
اأن ل يغفل عن اآثارها ال�شـــحية والبيئية 
يتنبـــه  واأن  لهـــا،  ا�شـــتخدامه  حالـــة  يف 
لتداعياتها على البيئة عند تخل�شه منها 
على هيئة نفايـــات، وعليه اأن يراعي قدر 
الإمكان اتباع التو�شـــية البيئية امل�شهورة 
)  R's  3(، والتـــي ت�شـــتمل علـــى ثـــالث 
توجيهات مقت�شبة ومرتبة ح�شب الأولوية 

ميكن اإيجازها يف  العبارات التالية:

Reduce (-1 ( قل��ل ال�ستهالك 
قدر الإمكان.   

اإع��ادة  ح��اول   )  Reuse  (-2
ال�ستخدام لغر�س اآخر.    

عل��ى  احر���س   )  Recycle  (-3
اإعادة التدوير.    

اأما اأنواع اللدائن ) البال�شتيك ( فكثرية 
ومتعـــددة الأنـــواع ومتنوعة ال�شـــتخدام، 

م. عطية الدوسي الزهراني
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ولي�س من املنا�شـــب الإثقـــال على القارئ 
غري املتخ�شـــ�س باحلديث عن �شـــالئف 
املـــواد البرتوكيماوية التـــي اأجريت عليها 
الت�شـــييد  بدايـــة  يف  البلمـــرة  عمليـــات 
اللدائـــن.  �شـــناعة  ملراحـــل  الكيميائـــي 
ول يهـــم امل�شـــتخدم العـــادي الإغراق يف 
�شـــرح الطرائـــق ال�شـــناعية والتقنيـــات 

امل�شتخدمة لإنتاجها.
ومت�شـــيًا مع عنوان املقالة وان�شـــجامًا مع 
اأهدافها ف�شاأكتفي بالإ�شارة لأهم الأنواع 
الأكـــرث �شـــيوعًا، وذلـــك لرفـــع م�شـــتوى 
الوعـــي املعـــريف لـــدى القـــارئ، وتثقيفه 
ببع�ـــس املعلومـــات املهمة لـــه يف التعامل 
مـــع اللدائـــن يف حياتنـــا اليوميـــة، وفيما 
يلـــي اأهم الأنـــواع مرتبـــًة وفق الت�شل�شـــل 
املرجعي املتفق عليه دوليًا طبقًا للتق�شيم 
والت�شـــنيف الذي اأعدته جمعية م�شنعي 
 SPI ) Society البال�شـــتيك الأمريكيـــة
والتـــي   ،)  of the Plastics Industry
بـــداأت بتنفيـــذه �شـــنة 1988 م على هيئة 
رمـــوز خمت�شـــرة تو�شـــع علـــى املنتجات 
وتوجيـــه  اإر�شـــاد  بق�شـــد  البال�شـــتيكية 
املنتجـــات  تدويـــر  جمـــال  يف  العاملـــني 
البال�شـــتيكية، والذي ي�شري للنوع ويو�شح 
اإمكانيـــة التدوير ويتكون الرمز من مثلث 
ذي اأ�شـــهم متالحقـــة يعـــرب عـــن عمليـــة 
التدويـــر، ويو�شـــع رقمـــًا يف قلـــب املثلث 
ي�شـــري لنوع املادة، كما يكتب حتت قاعدة 
املثلث حروف خمت�شرة م�شتقة من ا�شم 

املادة وذلك على النحو التايل:

1-ال����ب����ويل اإي��ث��ل��ن ت��رف��ث��الت  
 P o l y e t h y l e n e
له  وي�سار   ،Terephthalate

.)  PET( بالخت�سار
ي�شـــتخدم هـــذه النوع ب�شـــفة �شـــائعة يف 
�شـــناعة عبوات امليـــاه، وعلب الع�شـــائر 

حلفـــظ  املخ�ش�شـــة  الأوعيـــة  وبع�ـــس 
وتخزيـــن املواد الغذائيـــة ويعد هذا النوع 
اآمنًا جـــدًا يف ال�شـــتخدام، وقاباًل باأمان 
لعمليات التدوير واإعادة الت�شـــنيع، ولكن 

ل يو�شى باإعادة ا�شتعماله قبل التدوير.

ع���ايل  اإي����ث����ل����ن  ال�����ب�����ويل   -2  
 High Density ال��ك��ث��اف��ة 
له  وي�سار   :   Polyethylene

.) HDPE ( بالخت�سار
�شـــالبة  بدرجـــة  يتمتـــع  لكونـــه  نظـــرًا 
ن�شـــبية، ولـــه قـــدرة علـــى مقاومـــة نفاذ 
الأبخرةوالغازات والروائح فاإنه ي�شتخدم 
غالبـــًا يف �شـــناعة العبوات املخ�ش�شـــة 
حلفظ  م�شتح�شرات التجميل واملنظفات 
و�شـــوائل ال�شـــتحمام واأكيا�ـــس النفايات 
وغريها، ويعد من الأنواع الآمنة والقابلة 

لعمليات التدوير واإعادة الت�شنيع.

ك���ل���وراي���د   ف��ي��ن��ي��ل  ال����ب����ويل   -3
  :Polyvinyl Chloride

.)  PVC( وي�سار له بالخت�سار
غالبًا ما ي�شتخدم هذا ال�شنف يف �شناعة 

اجللود ال�شناعية والأر�شيات ال�شهرية 
باأر�شيات الفينيل واأنابيب ال�شرف، كما 
ي�شـــتخدم لتغليـــف الأ�شـــالك الكهربائية 
وتغليف املواد الغذائية لقدرته على مقاومة 
الن�شهار والحرتاق، كما ي�شتخدم اأي�شًا 
ل�شـــناعة بع�ـــس اأنـــواع الأقم�شـــة وبع�س 
العبوات وغريها مـــن املنتجات الأخرى. 
ويعد من الأنواع اخلطرة جدًا على �شحة 
الإن�شان لحتوائه على مواد اأ�شلية واأخرى 
م�شافةت�شنف كمواد �شارة جدًا ل�شيما 
يف حـــالت البتالع، وله اآثار �شـــلبية على 
ال�شـــحة العامة عند ا�شتخدامه لفرتات 
طويلـــة، ول يعـــد نوعـــًا منا�شـــبًا لإعـــادة 

التدوير ال�شناعي.
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منخف���س  اإيثيل��ن  الب��ويل   -4  
 LOW Densityالكثاف��ة
ل��ه  وي�س��ار    :   Polyethylene

.) LDPE ( بالخت�سار
له ا�شـــتخدامات �شـــناعية عديـــدة منها 
�شناعة املعاطف املعملية والأغلفة الرقيقة 
والعبـــوات اخلفيفـــة امل�شـــابهة للعبـــوات 
الت�شـــوق،  اأكيا�س  الزجاجيـــة، و�شـــناعة 
واإنتاج علب الأقرا�س امل�شغوطة وغريها 
مـــن املنتجات اخلفيفـــة املرنة. ويعد هذا 
النوع اآمنـــًا جدًا وقاباًل لإعـــادة التدوير.

5-ال�����������ب�����������ويل ب����روب����ي����ل����ن    
له  وي�سار   :Polypropylene

.)  PP( بالخت�سار
يعد هذا النوع من اأف�شـــل اأنـــواع اللدائن 
واأخفها وزنًا، وله مقاومة جيدة لدرجات

 احلرارة، ولذلك ي�شتخدم يف �شناعة بع�س 
الأجزاء يف الثالجات املنزلية والغ�شالت، 
ف�شاًل عن ا�شتخداماته الوا�شعة يف �شناعة 
)اأواين  الغذائيــــة  املــــواد  حفــــظ  عبــــوات 
و�شــــواين الطعام وعلب الأدوية وغريها(، 
وهــــو مــــن الأنــــواع الآمنــــة جــــدًا يف جمال 
ال�شــــتخدام واإعــــادة التدوير ال�شــــناعي.

�����س����ت����ري����ن   ال��������ب��������ويل   -6
له  وي�����س��ار   :Polystyrene

.) PS ( بالخت�سار
ي�شـــبه يف هيئتـــه وملم�شـــه علـــب الفلـــني 
املعروفة، ويتمتع بخوا�س ال�شـــفافية وقوة 
ال�شـــد مع خفة الوزن ومقاومة املذيبات. 
وغالبـــًا مـــا ي�شـــتخدم ل�شـــناعة عبـــوات 
الوجبـــات ال�شـــريعة واأكواب امل�شـــروبات 
ال�شـــاخنة ذات ال�شتخدام املوؤقت وبع�س 
عبـــوات املـــواد الغذائيـــة وغـــري هـــا من 
الأغلفـــة. ويعـــد نوعـــًا خطـــرًا جـــدًا على 
ال�شحة العامة وعلى البيئة. وقد اجتهت 

كثري مـــن الدول ملنع ا�شـــتخدامه مطلقًا، 
وهـــذا النـــوع خطـــر ول ين�شـــح بتكـــرار 
ا�شـــتخدامه، ول ميكـــن اإعـــادة تدويـــره. 

ويو�شى باجتناب ا�شتخدامه ف�شاًل
عن اإعادة ال�شتخدام اأو التدوير.

7- اأنواع  اأخرى  Others : وي�سار 
.) Others( لها بالخت�سار

ل ميكن ت�شنيف هذا النوع ت�شنيفًا دقيقًا 
لكونه يف الغالب م�شنوعًا من مزيج 

مـــن الأنـــواع امل�شـــار اإليهـــا وغريهـــا من 
الأنواع، وي�شـــيع ا�شـــتخدامه يف �شـــناعة 
عبـــوات امليـــاه الكبـــرية وبع�ـــس العبوات 
املخ�ش�شـــة لل�شـــوائل الأخرى. ول ميكن 
التنبـــوؤ مبخاطـــره ال�شـــحية اإل بناًء على 
معرفة املكونات الفعلية امل�شـــتخدمة فيه، 
اإل اأنـــه يف العمـــوم يو�شـــى باحلـــذر منه 
واجتناب ا�شـــتخدامه يف كافة التطبيقات 
املت�شلة بالأغذية خا�شة. ويعد من الأنواع 

غري ال�شاحلة لإعادة التدوير.
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تكلفة سهولة الوصول الشامل إنتاجية
في التطـــور الـــذي تشـــهده المملكة في 
كافـــة النواحـــي التنظيميـــة فـــي مختلف 
القطاعـــات ســـواًء االقتصاديـــة أو المعرفية 
أو المجتمعيـــة فإنـــه من الطبيعـــي جدًا أن 
تواكب هذه التطـــورات تكاليف إضافية من 
أجل تحقيقها, ولعل التعريف األكثر انتشارًا 
للتكلفة هـــو الذي يعتبرهـــا قنبلة تنفجر 
لتحقـــق اإليرادات, بمعنـــى أن ال إيرادات بدون 
تكاليف, إال أن العديد من القيادات اإلدارية في 
المؤسســـات تعتبر أن بعض التكاليف هي 
تكاليف إضافية ال تـــؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، 
وبالتالـــي تحقق إيرادات إضافية أو تســـاهم 
فـــي ثبـــات معـــدل اإليـــرادات بشـــكل عام.

من �شمن هذه التكاليف التي ينظر اإليها 
املـــالك على اأنهـــا تكاليف اإ�شـــافية غري 
جمديـــة تكاليـــف تطبيق برامج �شـــهولة 
الو�شـــول ال�شـــامل والتـــي تعنـــى ب�شـــكل 
اأ�شا�شـــي بت�شـــهيل عملية الو�شـــول لذوي 
الحتياجات اخلا�شة مبرافقة الأ�شحاء 
ليندمـــج الثنـــان معًا يف ال�شـــتفادة من 
اخلدمات التي ي�شعون لها، واململكة الآن 
ت�شـــعى اإىل اإلزامية تطبيق هذه الربامج 
الإن�شـــاءات  علـــى  �شـــواًء  عـــام  ب�شـــكل 
احلديثـــة اأو ال�شـــابقة، واأن كانت الفكرة 
من وراء ذلك من مبداأ اإعطاء الفر�شـــة 
للجميـــع للعمـــل وامل�شـــاهمة يف م�شـــرية 
بناء ومنـــاء الوطـــن، اإل اأن هناك جانب 
اآخر ا�شـــتثماري من وراء هـــذه التكاليف 

اخلا�شة ب�شهولة الو�شول ال�شامل.
اإن امل�شـــوؤولية يف تغـــري وجهـــة نظـــر املالك 
اإىل هـــذه التكاليـــف مـــن تكاليف اإ�شـــافية 
غري اإنتاجية اإىل تكاليف راأ�شمالية اإنتاجية 
تقع علـــى عاتق مقدمي هذه الربامج وطرق 

عر�شـــها، اإذ يجب اأن نراعي م�شتوى الوعي 
يف هذا اجلانـــب واملتعلق بذوي الحتياجات 
اخلا�شـــة، واأن دورهم يف املجتمع ككل يجب 
اأن يكون فعاًل واإيجابيًا لأنه �شيوؤدي حتمًا اإىل 
ال�شتفادة مما ميلكونه من خربات ومواهب 
وحاجات ا�شتهالكية اأي�شًا، وهذا كله �شيوؤدي 
بطبيعـــة احلـــال اإىل زيـــادة حجـــم العملية 
الإنتاجيـــة وزيادة حجم الإيرادات املتوقعة.

الدكتور طال بن سليمان الحربي- 
استشاري الوصول الشامل

التكاليـــف املحملـــة علـــى برامـــج �شـــهولة 
مـــن  اعتبارهـــا  ال�شـــامل يجـــب  الو�شـــول 
التكاليف الإنتاجية �شـــواًء ثابتة اأو تكاليف 
متغـــرية، وبالتايل فاإنه يجـــب اأن ل نتوقف 
عند نقطة اأنها اأ�شـــبحت اإلزامية وبالتايل 
�شـــندخل يف جمال خف�س التكلفة وحتقيق 
احلد الأدنى املطلـــوب لكي يتم الرتخي�س 
اأو الإجازة لالإن�شـــاء. علينا اأن نعمل ب�شقني 
هند�شـــي اإبداعـــي تطويري و�شـــق اإعالمي 
توعـــوي، علـــى اأنـــه كلمـــا قدمـــت خدمات 
اأف�شل يف جمال �شـــهولة الو�شول ال�شامل، 
كلمـــا زادت الدائرة الإنتاجيـــة والإيرادية 
ولـــو على املـــدى البعيد، م�شـــافًا اإىل ذلك 
اأن التطويـــر على برامج �شـــهولة الو�شـــول 
ال�شـــامل و�شـــيانتها اإن مل تكـــن موؤ�ش�شـــة 
بطريقـــة حديثـــة واإيجابيـــة �شـــتكون عالية 
ومرتفعة، �شـــهولة الو�شول ال�شامل �شرورة 
جمتمعية توؤدي اإىل زيادة م�شـــاحات العمل 
وال�شـــتهالك، وهـــذا كله مـــن اأهم مالمح 

القت�شاد القوي واملطرد.
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هل تعتبر الهندسة القيمية 
خفضًا دائمًا للتكاليف؟

كثيـــرًا ما تنعت الهندســـة القيميـــة بأنها خفـــض للتكاليف، وغالبـــًا ما تقاس نتائج دراســـات 
الهندســـة القيميـــة بحجم الوفرات الماليـــة الناتجة عنها، كما يتوقع خفـــض للتكلفة من أي 
جهد للهندســـة القيمية، هذا هو واقع الحال بالنســـبة للهندسة القيمية الذي ال يمكن إنكاره، 
وبذلك الزمت الهندسة القيمية صفة خفض التكاليف، بل ُعرفت بأنها دراسة لخفض التكاليف.

كثـــريًا ما تنعـــت الهند�شـــة القيميـــة باأنها 
خف�ـــس للتكاليـــف، وغالبًا مـــا تقا�س نتائج 
درا�شات الهند�شة القيمية بحجم الوفرات 
املاليـــة الناجتـــة عنهـــا، كما يتوقـــع خف�س 
للتكلفة من اأي جهد للهند�شة القيمية، هذا 
هو واقع احلال بالن�شـــبة للهند�شـــة القيمية 
الـــذي ل ميكـــن اإنـــكاره، وبذلـــك لزمـــت 
الهند�شـــة القيمية �شـــفة خف�س التكاليف، 

بل ُعرفت باأنها درا�شة خلف�س التكاليف.
ولكـــن ملاذا و�شـــل الأمر اإىل هـــذا الفهم 

ال�شيق للهند�شة القيمية خالف ما تعرف 
به نظريًا من قبل املخت�شـــني واأ�شـــحاب 
املهنـــة من اأنها درا�شـــة لتح�شـــني القيمة 
لنبـــداأ اأوًل من التعريـــف النظري للقيمة 
الذي و�شـــعته اجلمعية الدولية ملهند�شي 
القيمة  International  (    SAVE (  اأو 

ما ي�شمى مبعادلة القيمة وهي:
القيمة = الوظيفة ÷ التكلفة

م/ علي بن محمد الخويطر
رئيس شعبة الهندسة القيمية
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اأي اأن درا�شات هند�شـــة القيمة تتعرف على 
وظائـــف امل�شـــروع وتبحث عـــن البدائل التي 
حتققهـــا باأقل التكاليـــف، بينما الدرا�شـــات 
التكاليـــف  خلف�ـــس  ت�شـــعى  التـــي  الأخـــرى 
بالطرق التقليدية تبحث عن البدائل الكفيلة 
بتحقيق عنا�شر امل�شروع باأقل التكاليف دون 
النظـــر يف وظائفها، وهنا يكمـــن الفرق بني 
الأ�شـــلوبني ! لذا فاإن خف�ـــس التكاليف الذي 
ينتج عادة من درا�شات الهند�شة القيمية هو 
يف الواقـــع نتيجة تلقائية لهـــذا الهدف الذي 
ت�شـــعى اإليه الهند�شـــة القيمية. وثمة �شـــبب 
جوهـــري اآخـــر يـــوؤدي دائمـــًا اإىل اأن تنتهـــي 
درا�شـــات هند�شـــة القيمة بخف�س للتكاليف 
وهو اأن معظم  الت�شـــاميم الهند�شـــية اإن مل 
يكـــن جميعها ل تخلو من ت�شـــاميم زائدة اأو 
مفرطة ) Over design(، مما يجعل اأي جهد 
للبحـــث عن بدائـــل اأقـــل تكلفة �شـــينتج عنه 

حتمًا خف�س للتكاليف.
ومن الطبيعي اأن جند �شـــمن نتائج درا�شات 
الهند�شـــة القيميـــة بع�س القرتاحـــات التي 
يرتتـــب عليها تكلفة اإ�شـــافية على امل�شـــروع 
ب�شـــبب اأن الوظيفـــة املطلوبـــة مل تاأخـــذ مـــا 
ت�شـــتحق من تكلفة، اأو نتيجة لتحقيق وظيفة 
جوانـــب  لتعزيـــز  اأو  امل�شـــروع،  يف  مفقـــودة 
وظيفية اأخرى. وقد يوجـــد اقرتاح يزيد من 

وهــــذا يعنــــي اأن حت�شــــني القيمة هــــو حتقيق 
الوظيفــــة باأقــــل تكلفــــة، ويت�شــــح مــــن هــــذه 
املعادلة اأن امل�شــــتهدف هو الوظيفة ولي�شــــت 
التكلفــــة التي هي نتيجــــة مرتتبة على اجلهد 
الــــذي يقوم بــــه فريق العمــــل لتحقيق وظيفة 
امل�شــــروع اأو املنتــــج اأو اخلدمــــة باأقــــل تكلفة، 
ويعزز هذا الفهم العالقة التالية التي ر�شمها 
منهج الهند�شــــة القيمية للمقارنة بينها وبني 
التكاليــــف: خلف�ــــس  التقليــــدي  الأ�شــــلوب 

الهند�شـــة القيميـــة موجهـــة نحـــو وظائف 
امل�شروع، بينما خف�س التكاليف موجه نحو 

عنا�شر امل�شروع: 

Value Engineering is Function oriented Vs. Cost Reduction is Part oriented

التكلفـــة الأوليـــة للوظيفـــة من اأجـــل خف�س 
التكاليـــف الت�شـــغيلية لهـــا. هذا التـــوازن يف 
الإنفاق هو اأحد الأهداف الرئي�شـــة للهند�شة 
القيمية، والذي يتما�شـــى مـــع الآية الكرمية 
يف قـــول اهلل تعـــاىل "والذيـــن اإذا اأنفقوا مل 

ي�شرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما".
خال�شـــة القول اأن الهند�شـــة القيمية(اأ�شلوب 
خلف�ـــس التكاليـــف)  ل يوؤثـــر علـــى متطلبـــات 

الوظيفة وجمالياتها، كما اأنها لي�شـــت ح�شـــرًا 
على ذلك، بل حتمل يف طياتها اأي�شًا خ�شائ�س 
ومميـــزات غري مالية كتح�شـــني القيمة وتعزيز 
الوظيفة والرتكيز علـــى اجلودة والأداء وتاأكيد 
اقت�شـــادية الأنظمة. كل ذلك حتققه الهند�شة 
القيميـــة من خـــالل جهد جماعـــي لفريق عمل 
متعدد التخ�ش�شات ميلك نظرة �شمولية ويقوم 
بتحليـــل وظيفي للو�شـــول اإىل حلـــول اإبداعية.

دراســـات هندســـة القيمـــة تتعـــرف علـــى وظائف المشـــروع 
وتبحـــث عـــن البدائل التـــي تحققهـــا بأقـــل التكاليـــف، بينما 
الدراســـات األخـــرى التـــي تســـعى لخفـــض التكاليـــف بالطرق 
بتحقيـــق عناصـــر  الكفيلـــة  البدائـــل  عـــن  تبحـــث  التقليديـــة 
وظائفهـــا فـــي  النظـــر  دون  التكاليـــف  بأقـــل  المشـــروع 
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االعتـــراف بالحـــق فضيلــــــــة !!
كافة  اإلنــســانــيــة  تشهد 
ــرة  ــي ــوات األخ ــن ــس فـــي ال
وملحوظًا  واضحًا  تطورًا 
اإلنسانية،  العلوم  فــي 
تهتم  التي  تلك  وخاصة 
بتطوير الفرد وشخصيته 
دورات  أن  حتى  وأدائــــه، 
أصبحت  الذاتي  التطوير 
للكثير  رزق  ـــدر  ـــص م
ــمــام  ـــه اهــت ـــدي مــمــن ل
العلوم. من  النوع  بهذا 

ومـــا يهمنـــي هنا هـــو ما حتـــث عليه هذه 
الـــدورات من تعليـــم املدراء وامل�شـــئولني 
واملعـــدات  والربامـــج  الأنظمـــة  بتطويـــر 
وغريها يف  م�شانعهم ومن�شاآتهم مما حدا 
ببع�شهم اإىل القفز فوق حدود امليزانيات 
لتحقيق هـــذا التغيري والتطوير، واإىل هنا 
يبـــدو الأمر اأكرث من رائـــع، ولكن ما نراه 
نظريًا لي�س هو ما نعي�شه ونلم�شه يف بع�س 
امل�شـــاريع �شـــواًءا الكبـــرية اأو ال�شـــغرية؛ 
الإداريـــة اأو الفنيـــة.  فكـــم من معـــدة اأو 
نظـــام مت العمل عليها �شـــمن مـــا يعرف 
مب�شروع حتديث وتطوير، وكان نتاج ذلك 
امل�شروع هو اأ�شواأ مما كان عليه احلال قبل 
امل�شروع، ول�شان حال الناظر اإليه يقول لو 
تـــرك كمـــا كان لـــكان اأح�شـــن مـــن الآن.
اإن امل�شـــاريع التطويريـــة التـــي يتبناها 
امل�شـــئولون لكـــي حتقـــق ما يطمـــح اإليه 

امل�شئول لبد اأن توفر لها عنا�شر معينة 
لزمـــة لنجاح هذا التطوير، ولي�س فقط 
ليقال اإن امل�شئول مهتم بالتطوير ولديه 
العديد من م�شـــاريع التطوير يف اإدارته، 
بينما احلقيقة التي يلم�شـــها املتعاملون 
مع هذه امل�شـــاريع اأن منهـــا ما مل يحقق 
اأي حت�شـــن اأو تطويـــر، بـــل منهـــا ما هو 
تاأخـــري وت�شـــويه ملـــا كان عليـــه الو�شـــع 
ال�شـــابق، وهنا ياأتي التحدي النف�شـــي، 
وهو هل �شـــيتقبل امل�شـــئول هذا الف�شل؟ 
وهل �شـــيعرتف اأن م�شـــروعه كان نكاًل 
علـــى �شـــركته اأو موؤ�ش�شـــته؟ والغالبيـــة 
منهـــم يف�شـــلون يف هـــذا التحـــدي، بل 
وي�شـــرون علـــى التعاي�س مـــع منتجات 
م�شـــاريعهم علـــى عالتها، حتـــى لو كان 
هناك اإمكانية اإعادة الو�شع اإىل ما كان 
عليـــه. جتدهـــم يكابرون بل قـــد يرمون 
غريهـــم بعدم القدرة علـــى التطور، ول 
يقبلـــون براأي الغري حتى لـــو كان هناك 
اإجماع عليه، فخوفهم من امل�شـــاءلة عن 

الأموال املهدرة و�شوء الإدارة اإىل اآخره 
من امل�شاءلت يجربهم على هذا التوجه 
والعناد. وحتى اإن مل يكن هناك م�شاءلة 
فالواحـــد منهـــم يهتـــم بكونه مطـــورًا، 
واعرتافه بف�شل بع�س امل�شاريع �شيك�شر 
لديـــه هذا ال�شـــعور، اأمـــا اإن كان هناك 
معار�شـــني للم�شـــروع يف بداياتـــه فهنا 
يلعب التحدي دوره، فالعرتاف بالف�شل 
هـــو يف نف�ـــس الوقـــت اعـــرتاف بقـــدرة 
وجدارة املعار�شني وهو اأمر �شعب على 
النف�س تقبله، و اأيًا كانت الأ�شـــباب ففي 
النهاية �شيفر�س الواقع ر�شي من ر�شي 
واأبى من اأبى، ونبقى يف انتظار اأ�شاتذة 
الدورات التطويرية كما علموا امل�شئولني 
اأهميـــة التغيـــري والتطويـــر اأن يعلموهم 
اأمريـــن؛ الأول اأهميـــة تقييـــم م�شـــاريع 
التطويـــر والبحـــث يف خمرجاتها حتى 
ل يقودنـــا التطويـــر الوهمـــي اإىل الوراء 
بـــدل اأن يدفعنا اإىل الأمـــام، والثاين اأن 

العرتاف باحلق ف�شيلة.  

م/ عبدالعزيز بن امين المدني 
مهندس تحلية بالمؤسسة العامة لتحلية 

المياه المالحة – محطات ينبع



75

هندسة الصيانة والتجربة اليابانية

مـــن  الشـــعوب ومصـــدرًا  تقـــدم  ترمومتـــر ومؤشـــر  الصيانـــة وتطويرهـــا هـــي  أصبحـــت 
مصـــادر الدخـــل القومـــي الـــذي يؤخذ فـــي الحســـبان بتقليـــل الفاقد والخســـائر وتحســـين 
الجـــودة واألداء و تنميـــة المـــوارد البشـــرية، مـــا ينعكـــس إيجابـــأ علـــى الفـــرد والمجتمـــع. 
وفـــي هـــذا اإلســـهام ســـنتناول التجربـــة اليابانية فـــي هـــذا المجال ألنهـــا جديـــرة بالتعميم.

فكمـــا عودت اليابـــان العامل بـــاأن تكون 
جميـــع  يف  املميـــزة   �شخ�شـــيتها  لهـــا 
املجـــالت، كانـــت ال�شـــيانة طليعة هذا 
 Total  النفراد وانطلقت منها �شـــراره
 Productive Maintenance TPM

ال�شيانة الإنتاجية ال�شاملة. 
وال�شـــيناريو اخلا�س بها  يبـــداأ من بيئة 
العمـــل والرتكيـــب والإنتـــاج وال�شـــيانة 
باأ�شـــلوب  تعمـــل  متكاملـــة  كمنظومـــة 
متناغـــم يف اآن واحـــد، وجوهرهـــا هـــو 
العمـــل اجلماعي. وقـــد قامت باإن�شـــاء 
املراكز اخلا�شة بها يف املدن الرئي�شية، 
وهـــذه املراكـــز مـــن املبـــاين ال�شـــيادية 

للدولـــة والتـــي مت�س الأمـــن القومي  يف 
جديتهـــا، وهـــذه املراكز بها خمت�شـــني 
يف اإدارة الأزمـــات والتدريـــب ومتابعـــة 

الأن�شـــطة ذات العالقـــة. وتقـــدم العون 
اإىل جميع املوؤ�ش�شات وامل�شانع التي تقع 

يف جمالها اجلغرايف.  
واإذ نقـــرتح باأن تطبق التجربة اليابانية 
يف هذا املجال باإن�شـــاء مراكز يف املدن 
الكربى تغطي كافة اأن�شـــطة   ال�شـــيانة 
التـــي تقع يف جمالهـــا اجلغرايف، وذلك 
بال�شـــتعانة باخلـــربة اليابانية يف هذا 
 ،Life Cycle Engineering  LCE  املجال
العامليـــة  اخلـــربة  ببيـــوت  وال�شـــتعانة 
الأمريكيـــة علـــى �شـــبيل املثال، ون�شـــر 
ثقافـــة ال�شـــيانة يف اأجهـــزه الإعـــالم 

واملدار�س واجلامعات. 

م.إبراهيم بسيوني القسطاوي 
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تحديث الهوية لآلثار وتوظيفها 
من رؤيا محلّية

 م اكثم مصطفى الباكير 

ربمـــا ال نســـتطيع تصنيـــف األبنيـــة األثرّيـــة أو األماكن التراثية بحســـب الســـن أو العمر 
الزمنـــي لهـــا، بقـــدر مـــا يمكننـــا الحكـــم عليهـــا مـــن قيمتهـــا الفنيـــة والعلمّيـــة 
والتاريخّيـــة و الجمالّيـــة، وأهميـــة ذلـــك بالنســـبة ألفـــراد المجتمـــع الحالـــي. وذلـــك 
حقيقـــة تعريف المعلم األثـــري. وعليه فالتراث هـــو تلك العاقة بين اإلنســـان والمادة. 
أي مجمـــوع القيـــم التـــي يمنحهـــا المجتمـــع لعنصـــر معمـــاري أو بيئـــي معيـــن.

ال�سياحّية:  • الوظيفة 
)Occupation(

مما يدعونـــا لالهتمام بال�شـــياحة وتفعيل 
دورهـــا ك�شـــناعة وطنيـــة ومفهـــوم ثقايف 

وطريقة تفكري ميكن تلخي�شه بالتايل: 
1ـ عندمـــا يتم العتناء باملرفق ال�شـــياحي 
وجتميلـــه فاإنـــه يدعـــو املواطـــن – ب�شـــكل 
عام – قبل الزائر اإىل الهتمام بجميع ما 
حوله والعتناء به مبا يتما�شـــى  مع البيئة 

التي يقع �شمنها املرفق بذاته.
2ـ يزيد يف القيمة املادية واملعنوية للمدينة 
اأو احلي الذي يحوي على عن�شـــر �شياحي 
حمرتم، ممـــا يرفـــع م�شـــتواه الجتماعي 

وحتى م�شتوى �شاكنيه.
3ـ اإن الهتمام بالعن�شـــر ال�شـــياحي يفتح 

اآفاقًا جديـــدة لتوظيف ا�شـــتثمارات كانت 
غري ذات اأهمية بدون هذا التوظيف. 

4ـ اإن ت�شـــويق منتـــج �شـــياحي حملي واحد 
ب�شـــكل اإعـــالين مميز لهـــو كفيـــل بتوجيه 

اأنظار الكثري لإعطاء هـــذا املنتج اهتمامًا 
ينعك�س اأثره على كامل اأفراد املجتمع.

5ـ يعطي توظيف الآثار ب�شكل بيئي ومكاين 
وطبيعي اأثـــرًا لدى عامة ال�شـــعب بالأدوار 
التاريخيـــة للبلـــد، ويحر�ـــس علـــى جتديد 

النهو�س والرفعة ل�شاكنيه.

 )rank( الآثار:  • ت�سنيف 
تختلـــف وجهات النظـــر بـــني الأكادمييني 
والأثريـــني واملعماريـــني وموظفـــي الدوائر 
احلكوميـــة بني حتقيق احلفـــاظ على الأثر 
اأو بـــني تفعيل وظيفته، مما يوؤدي اإىل ركود 
مناطـــق �شـــياحية مهمـــة وحمببـــة لقلوب 
النا�س، وبـــذل جمهودات مادية وعلمية يف 

غري مو�شعها.

الدرعية
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مما ا�ستدعى هن��ا تو�سيح الت�سنيف 
لالأبني��ة الأثري��ة ودرجاتها ح�سب 

�سلم التقومي التايل:
1ـ من�شـــاآت ذات قيمة تاريخية: وهي �شجل 

ملجتمع ما. وتقا�س بالتايل:
اأ ـ املوؤ�شـــر الزمنـــي: فكلمـــا زاد عمر الأثر 

اأخذ قيمة تاريخية اأكرب.
ب ـ املوؤ�شـــر الرمزي: ويتاأثر بع�شـــر الأثر 

وتاريخه.
ـ ندرة الطراز امل�شكل لالأثر.

واأهميتـــه  لالأثـــر  امل�شـــكل  قـــوة احلـــدث  ـ 
العلمية.

ـ مـــدى اأ�شـــالة  عنا�شـــره وابتعادهـــا عن 
الإ�شافات.

ـ اأهمية الفرتة التاريخية التي يعرب عنها.
2ـ من�شاآت ذات قيمة وطنية:

اأ ـ الأبنية املرتبطة باأحداث هامة. 
ب ـ مباين تعرب عن �شلطة هامة.

ج ـ مباين لها عالقة ب�شخ�شية هامة. 

3ـ ـ القيمة العمرانية:
اأ ـ الآثار ذات الطابع املحلي. 

ب ـ الكتل املميزة ب�شريًا.
ج ـ  اأبنية هامة يف ت�شكيل الطابع العام.

4ـ القيمة املعمارية:
والوظيفيـــة  اجلماليـــة  القيمـــة  وت�شـــمل 

والإن�شائية للمبنى .

احلديثة  البناء  مواد  • ا�ستخدام 
 treatment and :يف الرتميم

 Maintenance
1ـ التوثيق الفوتوغرايف.

والت�شـــوير  امل�شـــاحة  اأعمـــال  2ـ 
والطبوغرافيا.

3ـ فح�ـــس خمتلـــف العنا�شـــر الإن�شـــائية 
وت�شنيفها.

4ـ عمل جداول بالتلفيات.
املـــواد  ملختلـــف  املخـــربي  الفح�ـــس  5ـ 

امل�شتخدمة يف الإن�شاء.

6ـ اأعمال التنظيف وت�شمل:
اأ ـ تنظيف ميكانيكي )جاف – رطب(.

ب ـ تنظيف يدوي ) م�شـــارط – فرا�شي – 
ل�شقات(.

ج ـ تنظيـــف كيميائي ) مذيبات – املاء مع 
الكلوريد ..(.

باملـــواد  الإحـــالل  اأعمـــال  7ـ 
التحليـــل  نتائـــج  ح�شـــب  املقرتحـــة 
التقويـــة(.  – احلقـــن   – )بوليمـــرات 

ال�شـــروخ والك�شـــور  التعامـــل مـــع  يتـــم  8ـ 
والتلفيات بالأ�شمنت الأبي�س واجل�س بعد 
خلطـــه بالن�شـــب املحـــددة )8/1(، وذلك 

لالأبنية الطينية واخل�شبية.
يف�شـــل  احلجـــري  للرتميـــم  بالن�شـــبة  9ـ 
ا�شتخدام الق�س احلجري من نف�س البيئة 
املحيطة، ويلجاأ يف الرتميم اإىل ا�شـــتخدام 
ال�شـــغط الهيدروليكـــي لإنتاج موا�شـــفات 
قريبة من حيث ال�شـــكل والبنيـــة لالأجزاء 

املتهالكة.

نجـــــران
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10ـ جميـــع الرتميمـــات اخل�شـــبية تعالـــج 
باحلقـــن الراتنجـــي اأو �شـــدات معدنية اأو 

ال�شتبدال. 
11ـ يتـــم عمـــل درا�شـــة لإ�شـــافة عنا�شـــر 
تزيني ال�شكل العام، وتتما�شى مع الرتكيبة 

الأ�شا�شية للمن�شاأ.
تدعيـــم  واأ�شا�شـــات  تـــرب  اإحـــالل  12ـ 

خارجية.
13ـ ربط املبنى باملوقع العام مع املواقف.

14ـ حتديـــد الوظيفة الأقـــرب للمبنى لبدء 
ا�شتثماره ال�شياحي.

يف  لالآثار  التوظيف  • اإمكانيات 
rehabelation:اململكة

حتـــوي اململكـــة العربيـــة ال�شـــعودية علـــى 
مواقـــع اأثرية و�شـــياحية غايـــة يف الأهمية 
واجلمـــال ولكن عـــدم التوظيف املثايل لها 
وفقـــر الإمكانات الفنية و�شـــحالة الثقافة 
ال�شـــياحية املرتبطة بالبيئة مل ت�شل بهذه 
العملية للم�شتوى املطلوب. والأمثلة كثرية:

مـــن ال�شـــمال: اإن قلعـــة امللـــك عبدالعزيز 
ب�شـــباء ومدائـــن �شـــالح تتمتعـــان مبواقع 
طبيعيـــة رائعة )البحر وال�شـــحراء( فاإذا 
قمنا بعمل مهرجان �شـــنوي فيها مع زراعة 
املطاعم واملقاهي بداخلها وحولها مع دعوة 
لأم�شـــيات ثقافية و�شـــعرية فيهـــا، واإدخال 
تقنيات الإنـــارة احلديثة وال�شـــوتيات مع 
الأر�شـــفة واجلل�شـــات العائليـــة، وربطهـــا 
مبحيطهـــا واملواقـــف اخلدميـــة لهـــا، مـــع 
الربـــط اخلارجـــي باملطـــارات والفنـــادق 
القريبة، عالوة على ن�شاط جلان �شياحية 
باملنطقـــة ت�شـــرح عـــن تاريخهـــا واأهميتها 
الرتاثية، لكان ذلك من امل�شـــاريع احليوية 
والتي بدورها حتقق مردودًا ماديًا ومعنويًا 
يناف�س كـــربى ال�شـــناعات، وينعك�س على 

روؤية التطوير التي خل�شناها �شابقًا.
مـــن اجلنـــوب: فمن عايـــن جنـــران واأبها 
وجيـــزان حتـــى �شـــرورة فاإنه يقـــف بخجل 
دون اأن ي�شت�شـــعر اأهميـــة واجبـــه بتقـــدمي 
الأفكار اخلالقة واملنتجة مقابل ما قدمته 

الطبيعـــة لتلك املناطق واملـــدن وما حباها 
اهلل مـــن اإرث طبيعي وتاريخي؛ .فاإذا قمنا 
بدرا�شـــة منتجـــع �شـــياحي يف جنـــران بني 
�شـــدها وغاباتها وواديها. ومن ع�شـــري اإىل 
اأبهـــا اأوجدنا م�شـــيفا �شـــياحيًا متكاماًل، 
ويف �شـــرورة منتجعًا ا�شت�شـــفائيًا، مع ربط 
املنطقـــة برمتها ب�شـــكل �شـــل�س باخلدمات 
املدنية املحيطة ملا ا�شـــتطاع الزائر بدًا من 
ق�شاء �شـــيف واآخر واآخر ي�شتك�شف معامل 
فيهـــا الكثري من ال�شـــحر واجلمال. فنحن 

حقيقة ن�شنع مدينة مدنية.
يف ال�شـــرقية: رمبـــا قمنـــا مب�شـــابقة لعمل 
متحـــف عاملي يطـــل على اخلليـــج العربي، 
ويحفظ ا�شمه وكنوزه. فما مت اكت�شافه بني 
اجلبيل واأبوقري واخلفجي والأح�شاء، وبني 
الطبيعة اخلالبة ويف ظل التطور ال�شياحي 
والـــدول  باملـــدن  ومقارنتهـــا  للمنطقـــة 
اخلليجية املجاورة جند اأنف�شـــنا مطالبني 
متامـــًا بتطوير وحتديـــد خطواتنا للتحفيز 
اإىل اإر�شاء نقاط ح�شارية وا�شحة. وتكون 

قلعة ضباء
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نقطة اإ�شعاع وتدري�س الثقافة ال�شياحية يف 
اخلليج العربي والعامل.

اأّمـــا املنطقـــة الغربية: فلي معها �شـــجون؛ 
فمـــن ال�شـــياحة الدينيـــة يف مكـــة املكرمة 
واملدينـــة املنـــورة اإىل ال�شـــياحة التاريخية 
يف جدة واأ�شـــواقها اإىل ال�شياحة الطبيعية 
يف الطائف وينبـــع. فمازالت حقيقة تعاين 
من البطالـــة التقنية للعنا�شـــر املعمارية.  
اإن ربـــط هـــذه املناطـــق فيمـــا بينهـــا مـــن 
جهـــة واملنطقة الو�شـــطى من جهـــة اأخرى 
ب�شبكة قطارات �شريعة لهو من �شروريات 
الدينية  بال�شـــياحة  الرتقـــاء  واأ�شا�شـــيات 
والتاريخيـــة وحتـــى التجارية وال�شـــناعية 
اإن�شـــاء  مـــن  اأروع  ولي�ـــس  واحل�شـــارية. 
جممع العامل الإ�شـــالمي �شـــمن الأرا�شي 
املقد�شـــة ي�شـــتقطب جميـــع املفكريـــن من 
العـــامل وي�شـــرف علـــى املنا�شـــك ويوؤمـــن 
متطلبات م�شـــتقلة من قوانني وا�شرتاطات 
تتيح ب�شـــكل �شـــهل ومبا�شـــر ن�شـــر الدعوة 
الإ�شـــالمية والتب�شـــري بهـــا يف الأر�س. يف 

�شوء الإمكانات املتوفرة.
ومما يحز بخاطري ومل�شـــته كثريًا الت�شـــوه 
املعمـــاري والب�شـــري احلا�شـــل يف هـــذه 
املدن، ويف اأماكن مـــن املفرو�س اأن تعطي 

نبذة عن التاريخ الإ�شالمي وح�شارته. 
ثـــم لدينـــا اأخـــريا ولي�ـــس اآخـــرًا املنطقـــة 
الو�شطى وحائل والق�شيم، والتي اأنعم اهلل 
عليهـــا بطبيعة وتاريخ عريـــق. فجبال اأجا 
لوحدها متحف مفتوح �شـــخم. والق�شيم 
ي�شـــتوعب حممية طبيعية عمالقة وعاملية. 
ال�شـــخمة  باإمكاناتهـــا  الريا�ـــس  وتاأتـــي 
وامل�شـــتتة لتلحـــق بركـــب املدن ال�شـــياحية 

واملتح�شرة ول تلحق.
اإن هـــذه العجالـــة وهذا العر�ـــس، رمبا لن 
يتوفر هنا يف اأوقات اأخرى، مع الأخذ بعني 
العتبار اأن جنعل البيئة ميزاننا، والعمارة 
اخل�شـــراء مقيا�شـــنا، والإن�شـــان هدفنـــا، 

والرتاث ركيزتنا، ثم ننظر ونحلل ونقرتح 
ون�شنع بروؤية احلاذق.

�سياحة حملية مبردود عاملي: 
)Recommendations(

اإن توثيق املرافق الأثرية وال�شياحية وحتى 
الطبيعيـــة والإعالن عنها، ومن ثم �شـــمها 
للـــرتاث العاملي �شـــمن منظمة اليون�شـــكو 
العامليـــة ح�شـــب اتفاقيـــة اأثينـــا 1966 لهو 
دعاية و�شيك �شمان ملرافق الرتاث والبيئة 

يف اململكة . مع عدم حما�شي ل�شروطه.
وال�شـــياحية  الأثريـــة  املعـــامل  ربـــط  اإن   -
�شـــمن منطقة معينة بالعنا�شـــر احلديثة 
حولها ) معمارية وفكريـــة (. اإن هذا علم 
وفن عظيم ومن اأ�شا�شـــيات التطور البيئي 
والعمـــراين واحل�شـــاري لأي جمتمـــع من 

املجتمعات.
- �شـــخ عنا�شـــر فنية وب�شـــرية تقوم حتت 
رعاية الـــوزارة املخت�شـــة بعمـــل قانون اأو 
د�شتور ي�شـــم طرقًا واآليات، وحتى الزمان 
واملكان واملـــواد واخلطط التي تهيئ لهكذا 
عمـــل، وربطها باجلهات �شـــاحبة العالقة 

مـــن بلديـــات وطـــرق وعمالـــة والـــوزارات  
الرديفـــة مـــن ماليـــة واإ�شـــالمية، وذلـــك 
من اأجـــل اإنتاج م�شـــهد بانورامـــي متوازن 

للمناطق املعنية.
-  ا�شـــتغالل املناطـــق الأثرية وال�شـــياحية 
والطبيعية بن�شـــاطات يومية وحتى خا�شة 
�شـــمن �شـــروط معينة ت�شـــمح ب�شـــيانتها 
دوريـــًا وتهيئ النا�س للمـــرور اليومي عليها 
وا�شـــتخدامها، ولو ا�شـــطر الأمر لإ�شافة 
تخدمهـــا  معماريـــة  اأو  اإن�شـــائية  عنا�شـــر 
كمرفـــق بال�شـــكل الـــذي ل ي�شـــر ببنيتهـــا 
ودورهـــا ووظيفتهـــا. مثـــال ) كـــود املباين 

ال�شياحية والأثرية(.
نعم لـــن تكون هـــذه العجالة كافيـــة متامًا 
ال�شـــياحي  وامل�شـــمون  املحتـــوى  لتفريـــغ 
والأثري والبيئي علـــى مرافقنا ومنتجاتنا 
ال�شـــياحية. واإمنا هي بذرة لتحفيز العمل 
املنتـــج والبنـــاء اأن يكون يف حملـــه ويخدم 

غايات �شامية.
ناأمـــل مـــن اهلل التوفيـــق . وان يكـــون لنـــا 
لقاءات  اأخرى مبا يخدم هذا البلد الطيب 

املبارك. ونعطيه كما اأعطانا.

الجوف
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تقديـــر الضغـــوط الجانبيـــة الناتجـــة عـــن 
الردميـــات ذات العروض المحـــدودة خلف 
الجـــدران الســـاندة, هـــو محـــل النقـــاش 
في هـــذه الورقـــة البحثيـــة. ويعتبـــر هذا 
الموضـــوع مـــن المواضيـــع المهمة في 
الذي تناوله  مجال الهندســـة الجيوتقنية, 
المهندسون في أبحاث علمية عديدة منها 
أبحـــاث تعتمد علـــى التجـــارب المعملية 
وأخرى نمـــاذج محاكاة رياضيـــة تحليلية.

ضغط التربة الجانبي
 الناتج عن الردميات ذات العروض المحدودة

 خلف الجدران الساندة

ويظهــــر تاأثري هــــذه الدرا�شــــة يف مقدار 
الوفــــر الذي ميكن حتقيقه يف القطاعات 
اخلر�شــــانية للجدران ال�شاندة للردميات 
ذات العرو�ــــس املحــــدودة، حيــــث ينتــــج 
�شغط جانبي عن هذه الردميات اأقل من 
قيمه املعتادة يف حــــالت الردميات ذات 

العرو�س غري املحدودة.
وبالتــــايل فــــاإن مقــــدار العــــزوم الناجتة 
عــــن ال�شــــغط يف احلالــــة الأوىل اأقل من 

مثيالتها يف احلالة الثانية.
وامل����راج����ع����ات  ال���ن���ظ���ري���ات   •

العلمية:
هنــــاك العديــــد مــــن الدرا�شــــات العلمية 
التــــي تناولت تاأثــــري ال�شــــغوط اجلانبية 
الناجتــــة عــــن الردميــــات ذات العرو�س 
ال�شــــاندة.  اجلــــدران  علــــى  املحــــدودة 
ويعتــــرب اأبــــرز تلــــك الدرا�شــــات هي تلك 
 & 1898 ،Janssen’s التــــي قــــام بهــــا

Barghouth’s، 1989، حيث اعتمدت 
تلــــك املناهــــج النظريــــة تطويــــر احلــــل 
الكال�شــــيكي ل�شــــغط الرتبة اجلانبي يف 
  Coulomb Solution احلالة العامة
لكــــي ي�شــــبح منا�شــــبًا حلالــــة الردميات 
ذات العرو�ــــس املحدودة التــــي تنتج عن 
حفــــر التكوينــــات ال�شــــخرية  مب�شــــافة 
ردود، لل�شــــماح باإن�شــــاء ال�شــــدات اأو اأي 
اأن�شطة اإن�شــــائية اأخرى ت�شــــتلزم حتقيق 

م. أحمد حسن العرابي 
و م. موسى عفانة

م�شــــافة منا�شــــبة للقيام بتلــــك الأعمال.
 Arching التقو�ــــس  نظريــــة  تعتــــرب 
Theory مــــن اأ�شــــهر الدرا�شــــات التــــي 
قــــام  حيــــث  املو�شــــوع،  هــــذا  تناولــــت 
Janssen  بدرا�شــــة ال�شــــغط الراأ�شــــي 
قــــاع  الــــذرة علــــى  النــــاجت عــــن حبــــوب 
ال�شــــغط  اأن  لحــــظ  وقــــد  ال�شــــومعة، 
الراأ�شي الناجت عن حبوب الذرة على قاع 
ال�شــــومعة اأقل من الوزن الفعلي حلبوب 
الــــذرة. ومن هنــــا ا�شــــتنتج اأن الحتكاك 
بــــني جــــدران ال�شــــومعة وحبــــوب الذرة 
قد قــــام بتقليــــل ال�شــــغط الراأ�شــــي على 
قــــاع ال�شــــومعة. ومع الأخــــذ يف العتبار 
الطبيعة احلبيبية حلبوب الذرة والعر�س 
املحدود لل�شــــومعة، فاإن نظرية التقو�س 
للرتبــــة  ت�شــــلح    Arching Theory
احلبيبية  Granular Soils  وللحوائط 

.Non-Yielding Wall  اجلا�شئة
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الشكل باألسفل يوضح النموذج الحسابي 
.)B( للردميات ذات العروض المحدودة

   Arching Theory يكون ال�شغط اجلانبي للرتبة طبقا لنظرية التقو�س
يف حالة عدم وجود حمل اإ�شايف على �شطح الأر�س كالآتي:

يكــــون ال�شــــغط اجلانبــــي للرتبــــة طبقــــًا لنظريــــة التقو�ــــس 
Arching Theory   يف حالــــة وجــــود حمل اإ�شــــايف 

)qo( على �شطح الأر�س كالآتي:

تطبيقية:  • درا�سة 
نتناول يف هذه الفقرة درا�شـــة ت�شميمية لربج يف الريا�س �شيتم اإن�شاوؤه 
م�شـــتقباًل. يتكون امل�شـــروع من بـــرج ارتفاعه 365 مـــرتًا تقريبًا، وعدد 
ثـــالث اأقبية حتت الأر�س. واأ�شا�شـــات الربج عبارة عن لب�شـــة مت�شـــلة 

 .Basement Wall ميليثيًا مع احلوائط اخلارجية للربج
ولإن�شـــاء الثالث اأقبية ف�شـــيتم حفر املوقع بالكامـــل اإىل عمق حوايل 20 
مرتًا من من�شـــوب �شـــطح الأر�س الطبيعية، حيث طبيعة الرتبة يف املوقع 
كالآتي: اأول 5 اأمتار مكونة من مواد رملية �شـــلتية وح�شـــى )دفان(، ثم 
تليها طبقة �شخرية مكونة من اجلحر اجلريي متو�شط الت�شقق والتجوية 
والقوة  ممتدة اإىل اأعماق كبرية، حيث مت احلفر يف املواد الرملية مبيول 

اثنان اأفقي اإىل واحد راأ�شي ولطبقة ال�شخر مبيول راأ�شية تقريبًا. 
كانــــت حدود احلفريات برفرفة حوايل 4 اأمتار عن حدود الإن�شــــاءات. 
ومــــن هنا ظهرت احلاجة اإىل ح�شــــاب ال�شــــغط اجلانبــــي على جدران 
الأقبيــــة النــــاجت عن مواد الدفان التي �شت�شــــتخدم لحقــــًا لردم هذه الـ 

4 اأمتار فيما بعد.
بتقدير  وال��رتب��ة  للمختربات  العربية  ال�سركة  قامت 
يف  اآخ���ذة  اجل���دران  تلك  على  ال��ن��اجت  اجلانبي  ال�سغط 

العتبار النموذج التحليلي التايل:
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العدد ) 95 ( شعبان 1435هـ - يونيو 20143م

وكان أقصى ضغط ناتج في حدود  85kPa أنظر الشكل باألسفل:
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العدد ) 95 ( شعبان 1435هـ - يونيو 20143م

 4K تقنية الدقة فائقة الوضوح
في البث التلفزيوني

لقد مر التلفزيون وكل ما يتعلق به منذ بداية ظهوره كأحد أدوات العصر الحديث، وكواحد من أكبر أدوات 
اإلعام واإلعان والترفيه بالكثير من التغيرات الثورّية، ابتداًءا من انتقاله من األبيض واألسود إلى الملّون، ومن 
ثم اإلنتقال من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي، ومن الجودة القياسّية SD إلى الجودة عالية الدّقة 
HD، ومن التلفاز ضخم الحجم ذو أنبوب الكاثود إلى الشاشات األنيقة والخفيفة مثل البازما والـLCD، باإلضافة 
لما رافق ذلك من تطّور في عالم النقل الفضائي الذي حمل للبيوت آالف المحطات التلفزيونية المتنوعة. 

خـــالل العقد املن�شـــرم كان ال�شـــراع حامي 
 High( الو�شوح العايل HD الوطي�س على تقنية
Definition( مـــن قبل امل�شـــممني و�شـــركات 

التكنولوجيا يف العامل .. وبات ال�شـــراع على 
حت�شـــني هذه اجلودة وحت�شني طرق عر�شها 
وبناء التجهيزات وال�شـــتديوهات و�شـــناعة 

الكامريات والتلفزيونات التي تتكفل بذلك. 
تغـــزو منـــذ فـــرتة لي�شـــت بالي�شـــرية الأ�شـــواق 
العامليـــة حملـــة ت�شـــويقية مرافقـــة للمنتجـــات 
والربوجكتـــورات  الكامـــريات  )خا�شـــة 
والتلفزيونـــات( لتقنية الـ4K والتي �شـــاأحاول 
عليهـــا.  ال�شـــوء  ت�شـــليط  املقـــال  هـــذا  يف 
ما يهم املنتج واملتابع للمادة التلفزيونية على 
حٍد �شواء اأن تكون على قدٍر عاٍل من الو�شوح 
والدقة لالإ�شـــارة التلفزيونية لنقل ال�شـــورة 
احلقيقية والقرتاب من الإح�شا�س باحلدث 
املنقول تلفزيونّيًا، هذه الدّقة تعني الهتمام 
على نحو اأف�شل يف عديد من التفا�شيل منها 
عدد البيك�شـــالت )يعرف البك�شـــل بعن�شـــر 
ال�شورة، اأي اأ�شغر جزء مكّون لل�شورة وهو 

ماأخوذ مـــن الكلمة الإجنليزيـــة Pixel، وهي 
اخت�شـــار لــــpicture element، انظر للر�شـــم 
اأدنـــاه(، هذا مـــا لزم دومًا تطّور الت�شـــوير 
التلفزيـــوين بطبيعـــة احلـــال مـــن الأبي�ـــس 
والأ�شـــود اإىل امللّون ب�شـــيغ قيا�شـــّية لتتطور 
الدقة بعد ذلك وي�شبح الت�شوير بتقنيتي الـ 

م. اسماعيل بركات

HD والـ Full HD والتي يتم تعريبها بالتقنية 

عالية الو�شوح وهي التقنية التي تبداأ من دقة 
واأعالها  واأخريًا   i1080 و  P720 و  P480
P1080 )تقريبًا 2.1 ميجابي�شكل لالإطار( 
وكلهـــا تتعلق بعدد عنا�شـــر ال�شـــورة ومدى 
تطور احل�شول على تفا�شـــيل اأكرب للم�شهد 
املـــراد التقاطـــه. طبعًا مـــع الإ�شـــارة لتطور 
التقنيات امل�شـــتخدمة اأي�شًا ل�شـــكل الإ�شارة 
من الإ�شارة التماثلية ِ)analog( اإىل الرقمية 
مـــن جتهيـــزات  كبـــري  عـــدد  )Digital( يف 
ال�شـــتديوهات التلفزيونية، وتطور ت�شحيح 
الألوان ومعاجلتها وحلول الإ�شاءة وتقنياتها. 
اإل اأننا مقبلون علـــى جتربة الـ4K والتي هي 
بب�شـــاطة دقة ت�شمح باحل�شول على تفا�شيل 
اأكـــرث لل�شـــورة امللتقطة وذلـــك بتوفري عدد 
بيك�شـــالت ماأخوذة لل�شـــورة )منعك�شة عن 
امل�شـــهد( اأكرث باأربعة اأ�شـــعاف مـــن تقنية الـ
HD )الر�شـــم املو�شـــح اأدناه(، مما �شيوفر 

للم�شـــاهد  8.3 ميجا بيك�شـــل ب�شكل مبدئي 
 .)2160 x 3840 Pixels( لكل اإطار
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يظن كثـــريون اأن هـــذه التقنيـــة حديثة 
لي�شـــت كذلـــك متامـــًا،  وهـــي  العهـــد، 
تنتقـــل هـــذه  اأن  العهـــد هـــو  احلديـــث 
التقنية من اأن تكون حكرًا على ال�شينما 

وامل�شارح الكبرية اإىل املنازل. 
فال�شا�شـــات العمالقة لل�شينما وامل�شارح 
كانت تتطلب انت�شـــار البيك�شـــالت على 
م�شـــاحة كبرية مما فر�س عـــدم اإتاحة 
جيـــدة للروؤيـــة )حتـــى عند ا�شـــتخدام 
�شا�شـــات وبروجكرتات 1080P( اإل عند 
م�شـــافات اأبعد مبرة ون�شف من ارتفاع 

ال�شا�شة )الر�شم  املو�شح اأدناه(.
مـــع تطـــور تقنيـــات اأ�شـــباه املو�شـــالت 
والتكنولوجيـــا بزغـــت دقـــات تلفزيونية 
 2K ،اأعلى لتنا�شـــب ال�شا�شـــات الكبرية

4K �تاريخ ال

يف عام 2002 و 4K يف عام 2005 وعدة 
اأفالم �شدرت بهذه الدّقة، ولكن قلة من 
اأدوار ال�شـــينما كانـــت جمهـــزة لتعر�س 

كامل هذه الدقة املثرية للده�شة. 
اإّل اأّن بع�س اخلرباء والباحثني يعتقدون 

اأن الفرق الذي قدمته تقنية الـHD عن الـ
SD كان ملحوظًا وموؤثرًا اأكرث من الفرق 

الذي قدمته الـ4K عن الـHD خا�شة اأن 
هـــذا الفرق ل يبدو ملحوظًا اأكرث اإل اإذا 
حتدثنا عن �شا�شات اأكرب من 55بو�شة. 

اإّن جتاربنا كمهند�شـــي البث تلفزيوين اأثناء 
�شـــعود تقنيـــة دقـــة الــــHD يتم مالم�شـــتها 
جمددًا وب�شـــكل اأكرب، فا�شتديوهات ت�شجيل 
بتقنيـــة الـ4K تكّلـــف ثروة حقيقّيـــة، ناهيَك 
عن �شـــعوبة النقـــل الف�شـــائي التـــي حتتاج 
لعر�ـــس حزمة عالية جدًا هـــذا مع مالحظة 
علـــى  نـــراه  للــــHD مل  الف�شـــائي  النقـــل  اأن 
القنوات الف�شـــائية اإل عرب �شـــنني متاأخرة، 
ومـــازال البـــث بتقنيـــة الــــSD نا�شـــطًا وحاًل 
مقبوًل للقنوات ذوات امليزانيات املنخف�شـــة 
ن�شـــبيًا، فنقل اإ�شـــارة 4K مع 30 اإطار/ثانية 
با�شـــتخدام ترميز HEVC �شـــيحتاج �شعف 
عر�ـــس احلزمـــة امل�شـــتخدمة حالّيـــًا والتـــي 
تعتمـــد علـــى ترميـــز مثـــل MPEG-2، وعند 
ا�شـــتخدام نف�س الإ�شارة عند 60اإطار/ثانية 
خا�شة لعرو�س الأحداث الريا�شية واحلركة 
والأحـــداث التـــي تتطلـــب دقة اأعلـــى فنحن 

بحاجة لثالثة اأ�شعاف عر�س احلزمة. 
اإّن �شراء تلفزيونات 4K للم�شتخدم العادي مقارنة 

4K �مستقبل البث الفضائي بتقنية  ال
مببالغها الباهظة الثمن يبدو خيارًا غري منطقي 
خ�شو�شـــًا اأن ال�شـــتفادة من التلفاز حم�شورة 
حّتـــى الآن بالأفـــالم املنتجـــة بهـــذه التقنيـــة. 
اأحد الأمـــور الإيجابية التي ح�شـــلت موؤخرًا 
خا�شـــة للم�شـــتخدمني املحرتفني هـــو اإنتاج 
كامريات 4K باأ�شـــعار جّيدة جدًا مما اأعطى 
جماًل وا�شعًا للهاوين واملحرتفني للدخول يف 
عامل الدقة املده�شـــة التي ميكن احل�شـــول 
عليهـــا باقتنـــاء هـــذا النوع مـــن الكامريات. 
PXW- يذكر على �شبيل املثال كامريا �شوين

Z100 وكامـــريا CINECAMPROD4K مـــن 

  .BlackMagicDesign شركة�
HEVC or H.265 )ترميـــز الفيديـــو عـــايل 

 )high efficiency video coding-الكفاءة
�شـــيذكر اأّن عام 2013 )خا�شة بعد معر�س 
CES العاملي( كان العام الذي اأ�شبح احلديُث 

فيه عن اجلودة فائقة الو�شوح واقعًا ملمو�شًا 
اأكرث وقاباًل لالإنت�شار ب�شكل اأكرب. 

وبعد عـــّدة اأ�شـــهر قامت منظمـــة ITU-T و 

  HEVC بن�شر ترميز  ISO/IEC

فلبـــث ونقـــل وتخزيـــن الإ�شـــارة التلفزيونية 
بتقنيـــة 4K )اأو األرتا ات�س دي( وجب تطوير 
كوديـــك جديـــد )CODEC( لل�شـــغط وفك 
ال�شـــغط متهيـــدًا لنقلها وتخزينها لتنا�شـــب 
حجم الإ�شـــارة اجلديدة ب�شـــكل اأكرث فعالية 
لذلـــك   ،H.264/AVC ترميـــز  يفعلـــه  ممـــا 
H.265 لهـــذه  اأو    HEVC يطـــّور الباحثـــون 
املهمة، ويدعم bit-8 بيانات الألوان وال�شور 
الثابتة اأي�شًا وهذه اأحد اأهم التحديات اأمام 
ـــنعني واملطّوريـــن للتو�شـــل اإىل القدرة  امل�شّ
علـــى بـــث حزمـــة اإ�شـــارة الــــ4K التـــي حتتل 
م�شـــاحات تخزيـــن اأكرب مما يعنـــي احلاجة 
لرتميز و�شغط اأف�شـــل وحتتاج ملعدل �شرعة 

بيانات اأعلى بكثري من امل�شتخدم حالّيًا. 
الــــHEVC اأي�شـــًا �شـــتتيح ا�شـــتخدام تقنيات 

الــــBlue Ray )حّتـــى 50 جيجـــا(  التخزيـــن 
حمتويـــات  لتخزيـــن  ال�شـــوئية  والأقرا�ـــس 

تلفزيونية فائقة الدّقة. 



بحـــــــوث

86

العدد ) 95 ( شعبان 1435هـ - يونيو 20143م

اإّن عدد البيك�شـــالت اخلا�س بالــــ4K يختلف، 
ي�شـــّمى  فيمـــا   2160×3840 هـــي  فبينمـــا 
بالتلفزيونـــات  خا�شـــة   )ULTRA HD 4K(

املنزلية ذات ن�شـــبة العر�ـــس لالرتفاع 16:9 

 1920x1080 لإي�شـــال اإ�شـــارة فيديو بدقة
عند 60 اإطار يف الثانية فهذا يتطلب �شـــرعة 
بيانـــات 4.46 جيجابـــت/ث ومبـــا اأننـــا يف 
الــــ4K اأكرب من تقنية الـHD باأربعة اأ�شـــعاف 
عدد البيك�شالت مما يتطلب زيادة يف �شرعة 
البيانات باأربعة اأ�شعاف اأي�شًا، واأعلى و�شلة 
 HDMI تدعم �شـــرعة نقل بيانات عالية هي
1.4 والتـــي تدعم معدل نقـــل بيانات اأعظمي 

مبقدار 10.2 جيجابت/ث. 
لذلـــك، اأجهزة الــــ4K حم�شـــورة ب30 اإطار 
للثانية اأو اأقل، فالتحدي هو ت�شـــميم اأنظمة 
قـــادرة علـــى اإدارة حمتويات عنـــد 24، 25، 

30، 50، و60 اإطار يف الثانية. 
لكن مـــن اجلديـــر باملالحظة اأَن ا�شـــتخدام 
 chrome subsampling التكنولوجيا امل�شماة 
والتي ت�شـــمح بنقل اإ�شارة ال4K عند 60 اإطار 
للثانيـــة تعد نافعـــة فهي تقوم باأخـــذ عينات 
�شـــّدة الإ�شـــاءة عند كامل الدّقـــة بينما يتم 
اأخذ العينـــات لالألوان بدقة منخف�شـــة )يف 
هذه احلالة 1920×1080(، حيث اأّن العني 
لديها ح�شا�شّية اأكرب حلّدة الإ�شاءة عن حّدة 
نعون �شيعتمدون  اللون، و�شرنى اإن كان امل�شّ

3840×2160 و 4096×2160 

التحديات: 

فاإّن 4096×2160 خا�س بال�شينما و�شا�شات 
عر�س امل�شـــارح بن�شبة عر�س لرتفاع تقريبًا 

 .)17:9(
معظم الكامـــريات متتلك الدقتني، ويالحظ 

علـــى هذه التكنولوجيا م�شـــتقباًل للح�شـــول 
علـــى 50 اأو 60 اإطـــار للثانية مـــع 4:2:0 من 

 .)chrome subsampling( اأخذ العينات
حتـــدي اآخر يفر�س نف�شـــه علـــى الباحثني 
ـــنعني فلـــم تعـــد الأطـــوال العظمـــى  وامل�شّ
لكوابل الفيديو التي ميكن اأن حتمل اإ�شارة 
1080P قـــادرة على حمل اإ�شـــارة 4K بنف�س 

الأطـــوال. فالكابـــالت ذات طول 100 مرت 
والتي تنقل اإ�شارة FULL HD يجب اأن تكون 
 ،4Kبطـــول 70 مرت لنقل اإ�شـــارة بجودة ال
هذا ي�شاهم اأكرث يف م�شكلة التكلفة العالية 
للح�شـــول على مثـــل هذه الأجهـــزة والتي 
نعتقـــد اأّنها لن تبقـــى عائقًا يف امل�شـــتقبل 
�شمن ع�شـــر التكنولوجيا الأ�شّية التطور، 
اأنظـــر للر�شـــم اأدنـــاه  الذي يبـــنّي احلاجة 
ل�شتخدام م�شخمات اإ�شارة عند م�شافات 
 .HDMI اأق�شـــر عند ا�شـــتخدام كابـــالت

اأن هـــذا الختـــالف بـــني ن�شـــبتي العر�ـــس 
 ،4K لالرتفاع بالن�شبة للدقة فائقة اجلودة
ياأتـــي بعد فرتة طويلة من التطابق بالن�شـــبة 

 .HDملختلف دقات الـ

والتي حتتاج مل�شـــافة قيا�شية مقدارها 40 
 .1080P قدم لنقل اإ�شارة بجودة

البـــث التلفزيـــوين بهـــذه الدقـــة، والبـــث 
عـــرب الإنرتنـــت وحتميـــل املقاطـــع، النقل 
التلفزيوين الأر�شي والـIP TV كلها �شتواجه 
حتدي احلاجة لعر�س حزمة عايل وتكلفة 
اأعلى وجتهيزات جديدة للهجرة اإىل عامل 
الأربعـــة اأ�شـــعاف الدقة عالية الو�شـــوح، 
بع�س ال�شركات باتت مقتنعة اأّن الدخول يف 
م�شـــمار الـ4K ب�شكل وا�شع لن يعود بفائدة 
جّمة مبا اأّنه هنالك من يعد العّدة لي�شـــبق 
اجلميع ويعلن ولدة الـ8K والتي متتلك عدد 
بك�شـــالت اأكرب ب16 مرة مما حتتويه دقة 
الـHD 1080P، �شارب اليابانية ت�شعى لهذا 
التحدي كمان اأن اليابان تعد العامل بالبث 
التلفزيوين بهذه الدقة حني ت�شتقبل العامل 
يف اأحـــداث اأوملبيـــاد اليابان عـــام 2020.

اإن تقنيـــة الو�شـــوح الفائـــق الدّقـــة 4K اأكرث 
ما �شـــتكون مثمرة ومفيدة يف عامل ال�شـــينما 
والأفالم وامل�شارح ملا حتتاجه هذه العوامل من 
اأدوات تتناف�س فيها على تقدمي ما هو اأف�شل 
دائما للح�شـــور وما ميكن اأن يّوفره ذلك من 
عوائد اقت�شـــادّية ي�شـــعى لها القائمون على 

اأدوات العر�س هذه والعاملون بها. 

4K  في السينما
هنالـــك اختـــالف يف عدد البيك�شـــالت التي 
تقدمـــه الــــ4K بني التلفـــاز العادي و�شا�شـــات 
امل�شارح وال�شـــينما، فينما هي 3840 بيك�شل 
لكل خـــط يف التلفـــاز العادي بن�شـــبة ارتفاع 
لعر�ـــس 16:9 فهي 4096 يف عامل ال�شـــينما 
وامل�شـــارح بن�شـــبة ارتفاع لعر�ـــس 17:9، ويف 
احلقيقة ما ا�شـــتطاعت اأن تقدمه اأي�شًا هذه 

التقنية مبا يتفوق على التقنية عالية الو�شوح 
الـFull HD هو متكنها من توفري م�شاحة اأكرب 

للح�شور يف اأدوار ال�شينما وامل�شارح. 
معظم الأفالم الآن والوثائقيات باتت ومنذ فرتة 
لي�شت بالوجيزة تعمل على اإنتاج موادها بكامريات 
وجتهيـــزات الــــ4K التلفزيونيـــة )مثـــل الأفـــالم 
 .)Men In Black3 و   ،The dark knight العامليـــة
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يف احلقيقـــة حجـــم ال�شا�شـــة لي�ـــس العامـــل 
احلقيقي للتقاط تفا�شـــيل امل�شـــهد، العامل 
الهام هو امل�شـــافة بني امل�شـــاهد وال�شا�شة اأو 
م�شـــافة الروؤيـــة، فعند م�شـــافات روؤية كبرية 
 HD بدرجة ما �شيبدو التلفاز بالدقة العالية
كمـــا بالدقـــة القيا�شـــية SD، اأو كمـــا بالدقة 
 .4K كما بالدقة فائقة الو�شوح HD العالية

اإذا ال�شـــوؤال الهام خا�شة مل�شممي امل�شارح، 
مـــا هي احلّدة لروؤية الإن�شـــان؟ خا�شـــَة اأنها 

العن�شر الوحيد الثابت لدينا هاهنا. 
فالدرا�شات القدمية يف ع�شر الدقة القيا�شية 
SD تبنّي اأن م�شافة الروؤية الفعلية للم�شاهدة 

تقريبًا 10 قدم )اأي ثالثة اأمتار( مبا ينا�شب 

مسافة )حقل( الرؤية:  
�شا�شـــة 28 اإن�ـــس، وهذا ما كانـــت عليه فعلّيا 
اأغلب �شا�شات الـCRT القدمية يف ذلك الزمن. 
 ،FULL HDلتقديـــر الفروفات مع و�شـــوح ال
�شا�شـــات اخلم�شـــني اإن�شـــًا وما فوقهـــا تبدو 
مثالية جـــدًا لعر�س هذه الدقـــة، لكن ميكن 
 ULTRA HDمالحظة وم�شـــاهدة فروقات الـ

اأو 4K من �شا�شات الأربعني اإن�شًا وما فوق. 
بح�شب الباحثني، ميكن اأن يظن امل�شاهدون 
اأن الدّقـــة حتتاج ل�شا�شـــات اأكـــرب يف غرفهم 
ال�شـــغرية، لكن هـــذه لي�شـــت احلالة، حيث 
ميكن اأن جتلب الدقات الأعلى كالـ 4K جتربة 
م�شاهدة ممتعة للمنازل مع حقل روؤية اأو�شع. 
املثال الب�شـــيط الـــذي قد ي�شـــاعد على فهم 

الكمبيوتـــر  ب�شا�شـــات  التفكـــري  هـــو  ذلـــك 
ال�شخ�شـــية حيث م�شـــافة الروؤيـــة التقليدية 

هي 18-24 اإن�شًا ل�شا�شة 27 اإن�شًا. 
يف �شا�شـــة1080P  اإذا و�شـــعت الدقة لـ640 اأو 
480 بيك�شل )الدقة القيا�شية SD(، ال�شورة 

لن تكون مر�شـــية اأو حـــاّدة بينما تبدو رائعة 
عند 1080P بيك�شـــل. هذا املفهـــوم ميكن اأن 
يطبق اأي�شـــًا على �شا�شات امل�شارح وال�شينما 
فم�شـــاهدي الـ4K يفرت�س اأن يجل�شـــوا بقرب 
ال�شا�شـــات م�شـــتمتعني بروعـــة العر�ـــس يف 
حقل روؤية اأو�شـــع من ال�شـــابق كما هو مو�شح 
ـــح م�شـــافات  يف الر�شـــم 4 اأدناه والذي يو�شّ

الروؤية التي يو�شى بها. 

لبث الإ�شارة التلفزيونية عرب الأقمار ال�شناعية 
 HDواملحطات الف�شائية الأر�شية بتكنولوجيا الـ
ا�شـــتغرق ذلك حوايل العقدين حّتى مت بثها على 
نطاق وا�شـــع وا�شـــبح باإمكاننا روؤيـــة الكثري من 
املحطـــات والفعاليات العاملية الهامة بهذه الدقة 
العالّيـــة، واأتاحـــت لكثري مـــن م�شـــتثمري النقل 

بالإ�شافة ملا اأدرجناه من املميزات التي وفرتها جودة فائقة الو�شوح 
الـ4K اأو ULTRA HD بطبيعة احلال اإل اأّنه من املفيد الإ�شارة لهذه 
امليـــزة باإمكانية احل�شـــول علـــى تقريب لل�شـــورة ومقاطع الفيديو 
بدون خ�شـــارة تفا�شـــيل اأكرث عنـــد القيام بهـــذه العمليـــة، فيمكن 
كما يو�شـــح الر�شـــم اأدناه احل�شـــول على �شـــورة مقّربة وماأخوذة 
من �شـــورة ملتقطة بكامريا فائقة الو�شـــوح اأتاح لنا احل�شول على 
�شـــورة بجودة عالية الو�شـــوح الــــHD.  كما ميكـــن مقارنة الدقات 

املختلفة والفروقات فيما بينها عند ا�شتخدام التقريب. 

وعود البث الفضائي: 

التقريب/ االستخدام ألغراض أمنية:

التلفزيـــوين احل�شـــول علـــى عوائد اقت�شـــادية 
اأكرب بكثري من اأولئك الذين مازالوا ي�شـــتثمرون 
 .SD العر�س التلفزيوين بالدقة القيا�شّية القدمية
ي�شـــعى املهند�شـــون يف جمال البث التلفزيوين 
الف�شـــائي لل�شـــباق حّتـــى يوفـــروا اإمكانية بث 
الـ4K، مثال تعد ال�شركة الرائدة يوتيل �شات يف 

فرن�شا واأوروبا اأن تتمكن قريبًا با�شتخدام ترميز 
HEVC ومقايي�س DVB-S3 لنقل خم�شة قنوات 

ULTRA HD عنـــد 50 اإطار/الثانيـــة بحزمـــة 

 .)Transponder( للحامـــل  ميجاهريتـــز   36

كل هـــذا يف اإطـــار التناف�س مع تقنيـــات النقل 
الأخرى مثل ا�شتخدام نواقل الألياف ال�شوئية. 
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 Arri, Theory Basics for Motion Picture Imaging 
Discussion Paper - 4K UHDTV - Opportunity or Hype 
Does 4K really make a difference? 4K digital projection in the theater environment, Sony. 
UtelSat Spotlight, Ultra High Definition HD, the next revolution in the TV world. 



مــقـــــــال

88

العدد ) 95 ( شعبان 1435هـ - يونيو 20143م

األلياف البصرية
تعتبر األليـــاف البصرية العمـــود الفقري لاتصاالت الســـلكية، والتي 
ازداد االهتمـــام بهـــا فـــي العقـــود الثاثـــة الماضية، وهـــذا االهتمام 
ســـببه كثره المســـتخدمين والنهم المتزايد لنقل أكبر كمية من 
المعلومـــات بأقـــل ثمـــن ممكن. تقوم تلـــك األلياف بنقـــل الصوت 
والصـــورة والبيانات بأنواعهـــا المختلفة، والنتشـــار االنترنت أثر كبير 
فـــي تطويرها. ولعل المحفز لاهتمام باألليـــاف البصرية كما نراها 
فـــي وقتنا الحاضر هـــو اختراع الليزرعـــام 1960 مما شـــجع الباحثين 
للتفكير في كيفية اســـتخدامه. وكانت أول ورقة نشـــرت في هذا 
المجـــال عام 1966، وهي العامل المهم فـــي تصنيع أول ليف بصري 
 Corning(عملي والذي تم تصنيعة من قبل شـــركة كورننج للزجاج
Glass(  عام 1970 مما حفز كثيرًا من الباحثين تحويل هذا االكتشـــاف 
ليكـــون القنـــاة األساســـية لاتصـــاالت، وتبـــدأ حقبة جديدة ســـميت 
باتصـــاالت األلياف البصرية. وســـنطرح فـــي هذا المقال نبـــذة تاريخية 
عـــن األلياف البصرية، ثم نعرج على تركيبـــة األلياف البصرية وأنواعها، 
مزاياهـــا واســـتعماالتها، ونبـــذة موجزة عـــن كاباتهـــا.)1(. ونختـتـم 
المقالة بملحق يحتوي على جداول للوحدات المستخدمة والمراجع.

1. نبذه تاريخية:
اأدى اخـــرتاع الليزر عام 1960 اإىل فتح 
اآفـــاق متعـــددة يف كافة املجـــالت، وقد 
�شـــميت الليزر باحلل الـــذي يبحث عن 
م�شـــاكل، ولعل اأحد املجالت التي كانت 
تواجـــه م�شـــاكل هو جمال الت�شـــالت 
نظـــرًا ملحدوديـــة الأ�شـــالك املجدولـــة 
واملحورية لال�شتجابة لطالبي اخلدمة، 
ولعل الورقة التي ن�شرت عام 1966 من 
قبـــل عاملـــني همـــا ت�شـــارلز كاو وجورج 
هـــوكام )2(، واللـــذان كانـــا يعمـــالن 
البعيـــدة  الت�شـــالت  خمتـــربات  يف 
 Standard Telecommunication

بريطانيـــا،   يف   )Laboratories )STL

ق�شب ال�شـــبق يف فتح جمال اإت�شالت 
الأليـــاف الب�شـــرية اإذ اقرتحا يف هذه 
الورقة اإمكانية ت�شـــنيع األياف ب�شرية 

مـــن زجـــاج عـــايل النقـــاوة مـــن مادة 
ال�شـــليكا )SiO2(، بعدهـــا توجه فريق 
من مكتب الربيد الربيطاين اإىل �شركة 
كورجن للزجاج يف اأمريكا لت�شنيع زجاج 
بنقـــاوة عاليـــة جـــدًا كـــي ي�شـــتخدم يف 
جمال الت�شالت الب�شرية لأن الزجاج 
العـــادي ل ي�شـــلح نظـــرًا لحتوائه على 

�شوائب متت�س ال�شعاع املار من خالله، 
لذا كان فقده عاليًا جدًا، وقد مت بالفعل 
ت�شـــنيع ليف ب�شـــري اأدى اإىل حت�شني 
�شفافية الزجاج 1098 مرة، وكان ذلك 
عـــام 1970 مما فتح املجال لالت�شـــال 
عـــرب الأليـــاف الب�شـــرية. وقـــد توالت 
الأبحـــاث لالإقالل من الفقد يف القدرة 
الب�شـــرية اأو ال�شـــوئية املـــارة بالليـــف 
الب�شـــري حتى مت احل�شول على اأعلى 
�شفافية ممكنة، وهو اأقل فقد نظري يف 
 Decidel 0.16 القدرة ال�شـــوئية وهو
عند الطـــول املوجـــي 1550nm. كما 
مت ا�شـــتخدام طرق متعـــددة لنقل اأكرب 
كميـــة من املعطيات والتـــي يطلق عليها 
 )Data rate( املعطيـــات  نقـــل  �شـــرعة 
ويعـــرب عنهـــا باجليجابايت لـــكل ثانية 
اأو    Giga bits per second )Gb/s(

أ.د. محمد بن عبدالرحمن الحيدر
مستشارأكاديمي أول

جامعة الفيصل – الرياض
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 Tb/s( Tera( بالتريابايـــت لكل ثانيـــة
bits per second . وقد تو�شلت اإحدى 

ال�شركات اليابانية اإىل اإر�شال معطيات 
ب�شرعة Peta bits per second 1 لليف 
ب�شـــري واحد وقدمت خمتربات بل يف 
اأمريكا ورقة علمية تفيد بنقل ما يعادل 
DVD 400 لـــكل ثانيـــة مل�شـــافة 7000 

بكيبل ب�شري واحد.  km

واأول �شـــبكة األياف ب�شـــرية اأن�شـــئت لنقل 
املكاملات الهاتفية كانت عام 1977 يف ولية 
كاليفورنيا باأمريكا، وقامت بنقل 24 مكاملة 
هاتفيـــة اآنية لـــكل ليف ب�شـــري، ويف عام 
1978 مت تركيب األياف ب�شرية يف بريطانيا 
لتقـــدمي اخلدمة الهاتفية لألف م�شـــرتك.

ولتقريب ال�شـــورة للقارئ فاإن اإر�شـــال 
 100Gb/s ب�شـــرعة )Data( معطيـــات
تعنـــي اإمكانيـــة نقـــل اأكـــرث مـــن مليون 
ون�شـــف املليـــون مكاملة هاتفيـــة اأو نقل 
اأكـــرث مـــن األفي قنـــاة تلفزيونيـــة يف اآن 
واحـــد. ولبـــد مـــن الإ�شـــارة هنـــا اإىل 
عـــدم اخللط بني �شـــرعة نقل املعطيات 
و�شـــرعة ال�شعاع اأو ال�شـــوء املار بالليف 
الب�شري، اإذ اأن �شرعة ال�شوء يف داخل 
الليف الب�شـــري امل�شـــنوع من الزجاج 

.km/s 200000هي
2. الألياف الب�سرية واأنواعها:

3-1 تركيبة الليف الب�سري: 
ميتـــاز الليـــف الب�شـــري امل�شـــتخدم يف 
جمال الت�شالت باأنه مرن و�شفاف ومن 
زجـــاج عايل النقاوة وم�شـــنع من مادة 
ال�شليكا )SiO2( واأ�شمك قلياًل من �شعرة 
الإن�شـــان، ويتكون من جزئني اأ�شا�شيني 
 )Transparent Core( هما لب �شفاف
 Transparent( حماط بك�شاء �شـــفاف
يف  مو�شـــح  هـــو  كمـــا   ،)  Cladding

)1( ال�شـــكل  يف  اجلانبـــي  املقطـــع 

ولكي ينح�شر ال�شـــعاع داخل اللب لبد 
اأن يدخل بزاوية معينة، واأن يكون معامل 
انك�شار اللب n2 اأكرب من معامل انك�شار 
الك�شـــاء n1 لكي نح�شل على النعكا�س 
 TIR( Total Internal( الداخلي الكلي
Reflection. للك�شاء وظيفتني اأحدهما 

هي حماية اللب اإىل حد ما من املوؤثرات 

اخلارجيـــة كاخلد�ـــس والثنـــي والتلوث، 
اأما الوظيفة الأخرى فهو ي�شـــكل م�شارًا 
لبع�س ال�شعاع الذي ي�شري فيه. لذا لبد 
اأن يكـــون نقيًا كنقاوة اللب. ونظرًا لرقة 
الليـــف الب�شـــري لبد من و�شـــع طبقة 
حماية اأخرى ت�شمن عدم تاأثره بالعوامل 
اخلارجية كما هو مو�شح بال�شكل )2(.

ال�سكل )1( مقطع جانبي لليف ب�سري

ال�سكل )2( ليف ب�سري بطبقات حماية متعددة
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2-3اأنواع الألياف الب�سرية 
 Types of Optical Fiber 

ال�شـــائعة  الأليـــاف  اإىل  ال�شـــابق  الق�شـــم  يف  تطرقنـــا 
الأليـــاف  وهـــي  الب�شـــرية،  الت�شـــالت  يف  ال�شـــتخدام 
مـــن  ت�شـــنع  عديـــدة  األيافـــًا  هنـــاك  اأن  غـــري  الزجاجيـــة 
يلـــي: مـــا  منهـــا  نذكـــر  زجاجيـــة  وغـــري  زجاجيـــة  مـــواد 

اأ -الألياف الب�سرية البال�ستيكية
 )POF( Plastic Optical Fiber

ت�شنع الألياف البال�شتيكية من البوليمرات )Acrylic(، وكما 

هو احلال مع الليف الزجاجي فهي حتتوي على لب وك�شاء لكن 
اإجنازها ل ي�شل اإىل الليف الزجاجي من حيث فقد قدرة ال�شعاع 
وكميـــة املعطيات املنقولة، لكن متانته ورخ�س ثمنه و�شـــهولة 
التعامل معه يجعله �شـــاحلًا لبع�س ال�شتخدامات كامل�شافات 
الق�شـــرية داخل البيوت وامل�شـــانع، وكذلك لنقل ال�شوء من 
 .)LEDs( مـــكان اإىل اآخر با�شـــتخدام املنابـــع الباعثة لل�شـــوء
يو�شح ال�شـــكل )4( مقطعني لليف زجاجي وليف بال�شتيكي، 
 ، 125m  ونـــرى الفرق الوا�شـــح بينهمـــا اأي اأن قطـــر الليف

.1000m 1  اأوmm بينما قطر الليف البال�شتيكي يبلغ

POF ال�سكل )4( مقارنة بن مقطع ليف زجاجي وليف بال�ستيكي
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ب-   ليف زجاجي بك�ساء بال�ستيكي
 Plastic Clad Silica Fiber )PCS(
هو اأحد الألياف الب�شـــرية متعددة النمط، وي�شنع اللب من 
ال�شـــليكا )الزجاج( والك�شاء من البوليمر، وميتاز بكرب قطر 
اللـــب غـــري اأن املعطيات املنقولـــة من خالله قليلة ومل�شـــافات 
حمدودة، مقارنة بالليف الزجاجي، وي�شـــتخدم يف امل�شـــانع 

ويف املناظري الطبية واملج�شات.
ج-   ليف بك�ساء الهاليد

 Halide Cladding Fiber )HCF(
 يتكون الليف من بلورات هاليد الف�شـــة وهو اأحادي النمط، 
ويعمل يف الأ�شعة حتت احلمراء ذات الأطوال املوجية الواقعة 
بني 3m و 30m، وميتاز ب�شـــفافيته ومرونته وعدم �شميته، 

وي�شتخدم يف قيا�س الإ�شعاع و التحليل الطبقي.

ممــــا �شــــبق يت�شــــح اأن الليــــف الب�شــــري عــــايل النقاوة 
وامل�شــــنوع من مادة ال�شليكا هو اأف�شــــل نوع لالت�شالت 
الليفيــــة الب�شــــرية، وب�شــــفة خا�شــــة الليــــف الزجاجي 
اأحــــادي النمــــط لقدرته الهائلــــة يف نقــــل املعطيات عرب 
م�شــــافات طويلة، ولي�س كل الألياف الب�شرية زجاجية اأو 
�شوئية كما يحلو للبع�س ت�شميتها اإذ اأن الألياف الب�شرية 
امل�شتخدمة يف الت�شالت ت�شتخدم الأ�شعة حتت احلمراء 
 .1550nm 1310  وnm وبالــــذات الطولني املوجبــــني
وهناك اأنواع اأخرى لنقل ال�شوء املرئي الذي يبداأ باللون 
 .)700nm( واللون الأحمر  )400nm( البنف�شــــجي
وي�شح اإطالق ا�شم الألياف ال�شوئية عليها، كما نرى يف 

ال�شكل )6(، وغالبَا ما ت�شنع من مواد بال�شتيكية.

د-   الليف البللوري الفوتوين
 Photonic- crystal Fiber
 لهــــذا النوع مــــن الليف خ�شــــائ�س البلــــورات الفوتونية 
التــــي لديها القــــدرة على ح�شــــر ال�شــــوء يف لب جموف 
Hollow Core وله اأنواع عديدة، وقد مت ا�شتخدامه 
يف نظم ات�شــــالت الألياف الب�شــــرية واملج�شات والليزر 
الليفــــي Fiber Laser وغريهــــا. ي�شــــنع هذا الليف 
مــــن مادة ال�شــــليكا كما هــــو احلال يف الليــــف الزجاجي، 
واأول نــــوع مت ت�شــــنيعة عــــام 1996، وال�شــــكل )5( يبــــني 
�شــــورة مقطعيــــة لــــه التقطــــت مبيكرو�شــــكوب اإلكرتوين 
ويقا�س ال�شــــعاع هنا بتعديل بنية الليف الب�شــــري، ولي�س 
باختالف معامالت النك�شــــار كما هو احلال يف الألياف 

الب�شرية املذكورة يف البند )1-3(.

ال�سكل )5( مقطع لليف بللوري فوتوين 

ال�سكل )6(  حزم األياف �سوئية ت�ستخدم للزينة
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3. ميزات الألياف الب�سرية
Advantages of Optical Fibers 

قبل اأن نتطرق اإىل ميزات الألياف الب�شـــرية لبد من الإ�شـــارة اإىل 
اأن هنـــاك قيودًا اقت�شـــادية وتقنية لبـــد من اعتبارهـــا قبل اختيار 
نظام الليف الب�شـــري، ولبد من درا�شة اأنظمة الت�شالت ال�شلكية 
والال�شـــلكية ومقارنة مزايا وم�شاوئ كل نظام من الأنظمة، ومل ياأتي 
اختيار الألياف الب�شرية عبثًا بل هناك اأ�شباب كثرية لهذا الختيار. 
و�شنتطرق يف هذا البند اإىل هذه امليزات، ولبد من الإ�شارة اأنه كانت 
هناك م�شاوئ لالألياف الب�شرية يف بداية ا�شتخدامها كارتفاع تكلفة 
املو�شـــل الب�شـــري، وكرب فقده، و�شـــعوبة تو�شـــيل الألياف ببع�شها 
وباملنابع والكوا�شـــف ال�شـــوئية مقارنـــة بالأنظمة ال�شـــلكية الأخرى. 
ولكـــن هذه امل�شـــاوئ قـــد مت تداركهـــا ول تقلل مـــن اأهميـــة الألياف 

الب�شرية لالت�شالت للميزات الكثرية التي �شنذكرها وهي:
1. عر�س نطاقها عال جدًا.

2.  قطرها �شغري ووزنها خفيف.
3. ل يوجد تداخل بينها مهما قربت امل�شافة بينها.

4. ل تتاأثر باحلث اأو التدخل الكهرومغناطي�شي.
5. انخفا�س يف �شعر تكلفة املكاملات.

6. اأكرث اأمانًا و�شالمة.
7. حياتها طويلة.

8. تتحمل درجات حرارة عالية ول تتاأثر باملواد الكيميائية.
9. �شهولة ال�شيانة كما ميكن العتماد عليها.

و�شن�شرح الآن الفوائد الرئي�شية لالألياف الب�شرية:
1. اإن ال�شـــعة ال�شـــتيعابية الفائقة لالألياف الب�شـــرية تعني اإمكانية 
نقل معطيات عالية جدًا بوا�شطة ليفة ب�شرية واحدة، وقد تكون هذه 
املعطيات �شـــورًا تلفزيونية اأو مكاملات هاتفية اأو معطيات للحوا�شيب 

اأو مزيج منها.
لقد ا�شـــتخدمت تقنيات عديدة لزيادة �شعة الألياف الب�شرية، ولعل 
مـــن اأحدثها عمليـــًا تعدد الإر�شـــال بتق�شـــيم الطول املوجـــي املكثف 
 ،)Dense Wavelength Division Multiplexing )DWDM

وقد ا�شـــتكملت �شركة الت�شـــالت ال�شـــعودية)STC(  ت�شغيل �شبكة 
DWDM ب�شـــعة ت�شـــل اإىل 8Tb/s، وتربط ال�شـــبكة جميع مناطق 

اململكة العربية ال�شـــعودية بطـــول 12000km، وهذا يعني اأن ال�شـــبكة 
ت�شـــتطيع ا�شـــتيعاب 125 مليون مكاملة هاتفية اآنية، اأو اأكرث من 180 
األف قنـــاة تلفزيونية اآنية وخدمة 400000 م�شـــرتك بالإنرتنت اآنيًا، 

 )20Mb/s( بحيث يح�شل كل م�شتخدم على �شرعة
Mega bits per second 20.

2. قطرها �شـــغري ووزنها خفيف، يبلغ �شمك الليفة الب�شرية تقريبًا 
�شمك ال�شعرة. وعلى الرغم من اأن هناك طبقات واقية تو�شع فوقها 
اإل اأنهـــا لتزال اأقل حجمًا ووزنًا من الأ�شـــالك الهاتفية اأو املحورية، 
ومثـــاًل على ذلـــك اأن ليفًا ب�شـــريًا بقطر يبلغ 125m  �شـــمن كابل 

يبلـــغ قطـــره 6 ملم ميكن لـــه اأن يحل حمل كابل هاتفي قطره 8 �شـــم 
ويحتوي على 900 زوج من اخلطوط ال�شـــلكية النحا�شـــية كما هو يف 
ال�شـــكل )7(، وهـــذا يعني اأن احلجـــم قد انخف�س بن�شـــبة تزيد عن 
10:1، وكمثال اآخر على �شغر حجم الكابالت الب�شرية فاإن كابالت 
حمورية بطول 230 مرتًا وقطر 46 �شـــم وتزن 7 طنًا كانت ت�شـــتخدم 
يف نظام رادار متقدم على ظهر اإحدى ال�شفن مت ا�شتبدالها بكابالت 

ب�شرية تزن 18 كغم وقطرها 2.5 �شم.
مما �شبق يت�شح لنا اإمكانية اإ�شافة كابالت ب�شرية يف نف�س م�شارات 
الكابالت النحا�شية واملحورية يف �شتى جمالت الت�شالت ال�شلكية.
ونظـــرًا لهذه امليـــزة فقد مت ا�شـــتبدال الكابالت النحا�شـــية يف كثري 
من الطائرات والبواخر باألياف ب�شـــرية. وب�شبب �شغر احلجم وقلة 
الوزن فاإن نقلها وتركيبها يتم ب�شـــورة اأ�شـــهل واأ�شـــرع من الكابالت 

النحا�شية وهذا يعني تكلفة اأقل.

3. نالحظ اأحيانًا عند اإجراء حمادثة هاتفية �شماع اأ�شوات حمادثات 
هاتفيـــة اأخرى، وهو ما يطلق علية باللغط وهذا النوع من التداخل ل 

يحدث عند ا�شتخدام الألياف الب�شرية مهما قربت امل�شافة بينها.
4. تتمتـــع الأليـــاف الب�شـــرية لكونهـــا م�شـــنعة مـــن مـــواد عازلـــة 
dielectrics  بعـــدم تاأثرهـــا باحلـــث الكهرومغناطي�شـــي ال�شـــادر 

كاملحـــركات  ال�شـــناعية  الكهرومغناطي�شـــية  امل�شـــادر  مـــن 
الطبيعيـــة  اأو  املختلفـــة،  الكهربائيـــة  والأجهـــزة  واملولـــدات 
عازلـــة  مـــواد  و�شـــع  عـــن  تغنينـــا  اخلا�شـــية  وتلـــك  كالـــربق، 
.interference والتداخـــل   induction احلـــث  مـــن  حلمايتهـــا 
5. ت�شـــنع معظـــم الأليـــاف الب�شـــرية يف وقتنا احلا�شـــر من مادة 
ال�شـــليكا املوجـــودة بكـــرثة يف الرمـــل والتي يقل �شـــعرها كثـــريًا عن 
معـــدن النحا�س الذي بـــداأ ينفذ يف اأماكن كثرية مـــن العامل. ونظرًا 
للميـــزات التـــي ذكرناهـــا يف البنـــود  1 و2 اأعـــاله فـــاإن ثمـــن نقـــل 
املعلومـــات باأنواعها املختلفة �شـــيقل عن الأنظمـــة املختلفة الأخرى.

ال�سكل)7(  مقارنة بن ليف ب�سري وكابل نحا�سي
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6. نظرًا لأن ال�شعاع اأو ال�شوء هو الو�شط الناقل للمعطيات يف الألياف 
الب�شرية ول يوّلد هذا ال�شعاع اأو ال�شوء اأي جمال مغناطي�شي خارج 
الكابل فاإن من ال�شـــعوبة مبكان التج�شـــ�س ومعرفـــة املعلومات التي 
يحويها الكابل الب�شـــري، كما اأن من ال�شـــعوبة معرفة وجود الكابل 
الب�شـــري ب�شـــبب املادة امل�شـــنع منها، ول يوجد جزء معدين اإل يف 
بع�س احلالت حيث تتم اإ�شافة كابل فولذي لتقوية الكابل الب�شري، 

اأو ت�شليح معدين حلماية الكابل من القوار�س والأحمال اخلارجية.
اأما امليزة الأخرى فهي �شالمة الألياف الب�شرية لأن ال�شعاع اأو ال�شوء 
هو الناقل، ولميكنه اأن يحدث �شررًا اأو دائرة ق�شر لعدم وجود تيار 
كهربائي فيه، ولهذا ال�شـــبب ميكن ا�شـــتخدام الألياف الب�شـــرية يف 
املحـــالت احلاوية على غازات اأو مواد قابلة لالحرتاق وم�شـــتودعات 
املواد اخلطرة، كما اأن احتمال كهربة العاملني يف الألياف الب�شرية 

غري وارد.
7. يتوقع اأن يكون عمر الألياف الب�شرية يف حدود 25 عامًا، مقارنة 
بخم�شـــة ع�شـــر عامًا للنظـــم الأخرى، حيـــث اأن املكونات الأ�شا�شـــية 
لالأليـــاف هـــي الزجاج والذي ل ي�شـــداأ، على عك�ـــس النظم الأخرى 

والتي حتوي على معادن تتعر�س لل�شداأ.
8. ميكـــن للزجـــاج اأن يتعر�ـــس لدرجات حـــرارة متفاوتـــة من حيث 
النخفا�ـــس والرتفـــاع، كما ميكن ا�شـــتخدامه يف اأجواء حتتوي على 

مواد كيميائية خمتلفة دون اأن يتعر�س للتلف.
9. اأثبتـــت التجـــارب التـــي اأجريـــت حديثـــًا اإمكانية و�شـــع املكررات 
repeaters على م�شافة 100 كم بني مكرر واآخر، وهذا يقلل من 
عدد املكررات وبالتايل من �شـــيانة النظام، كمـــا يزيد من العتماد 
على النظام لقلة الأجهزة امل�شتخدمة بينما امل�شافة بني املكررات يف 

النظام الهاتفي امل�شتخدم حاليًا ترتاوح بني 4 اإىل 6 كم.
4. ا�ستخدام الألياف الب�سرية

Applications of Optical Fibers 
تعر�شنا يف الق�شم ال�شابق اإىل فوائد الألياف الب�شرية، ومما ل�شك 
فيه اأن كثريًا من احلقول يف املجالت املدنية والع�شكرية بداأت ت�شتفيد 
من هذه الفوائد، ومن ال�شـــعب جدًا التعر�ـــس لكل املجالت املمكن 
ا�شـــتخدام الألياف الب�شرية فيها. و�شنقوم يف هذا الق�شم بالتعر�س 
لبع�س ال�شتخدمات العامة، واأهم ال�شتخدمات لالألياف الب�شرية هي:

اأ - الت�سالت الهاتفية
Telephone Communications 

لعبت الأ�شـــالك املجدولة والكابالت املحوريـــة دورًا كبريًا يف العقود 
املا�شية يف جمال الت�شـــالت الهاتفية وب�شفة خا�شة بني البدالت 
exchanges، وحيـــث اأن اأحـــد ال�شـــفات الهامـــة هي �شـــعة الألياف 

الب�شـــرية، فقد بـــداأت كثري من ال�شـــركات يف بناء خطـــوط هاتفية 
جديدة واإحالل بع�س اخلطوط القدمية �شواء كانت اأ�شالكًا جمدولة 

اأو كابالت حمورية باألياف ب�شرية.

ب - الت�سالت التلفزيونية
TV Communications 

بداأ اأول ا�شـــتخدام لالألياف الب�شـــرية بربط الكامريات التلفزيونية 
ب�شـــيارات النقـــل التلفزيـــوين ويف الدوائر املغلقة ثم ا�شـــتخدمت يف 
اإي�شـــال اخلدمات التلفزيونيـــة للمنازل وقد ا�شـــتخدمت يف البداية 
لنقـــل قنـــاة واحـــدة فقـــط وت�شـــتخدم الآن لنقـــل ع�شـــرات القنوات 
التلفزيونيـــة و الفيديـــو وقر�س الفيديو الرقمي DVD وذلك �شـــمن 
نظـــام الكابـــل التلفزيـــوين Cable Television CATV املوجود يف 

بع�س الدول.
ج- حمطات القوى

Power Stations 
نظـــرًا لعدم تاأثـــر الألياف الب�شـــرية بالتداخل اأو احلـــث الناجت عن 
املولدات الكهربائية اأو خطوط ال�شغط العايل فقد مت تركيب الألياف 
الب�شرية يف حمطات القوى الكهربائية لنقل املكاملات الهاتفية ونقل 
املعلومات، كما مت تركيبها جنبًا اإىل جنب مع خطوط ال�شغط العايل 

.control وال�شيطرة  data transmission لنقل املعطيات
د- ال�سبكات املحلية

 Local Area Networks 
يطلق هذا ال�شم على �شبكات الت�شالت امل�شتخدمة لتبادل املعطيات 
بني احلا�شبات وامل�شتخدمني، وهذه ال�شبكات تكون يف نطاق جغرايف 
حمدود كمكاتب ال�شـــركات اأو اجلامعات اأو امل�شت�شـــفيات اأو غريها، 
 10Gb/s وجمالتها تزاوح بني 100مرت اإىل 10كم، و�شعتها يف حدود

وقد تزيد عن ذلك.
ه�- خدمات الإنرتنت

Internet Services 
مل يعد ا�شـــتخدام الإنرتنت ترفًا بل اأ�شـــبح �شـــرورة ل ي�شتغنى عنها 
يف حياتنـــا اأفـــرادًا وجماعـــات. وت�شـــتخدم لنقل الر�شـــائل والفيديو 
والأفالم ب�شرعات عالية. وقد ا�شتخدمت كثري من �شركات الت�شال 
األيافـــًا مظلمة Dark Fibers حت�شـــبًا لزيادة الطلـــب على املعطيات 
 Google اأو لتاأجريهـــا لآخريـــن، ولعـــل ما قامت به �شـــركة جوجـــل
من اإن�شـــاء ليف ب�شـــري �شـــمي بليف جوجـــل Google Fiber الذي 
ي�شـــل اإىل املنازل واملن�شاآت ب�شرعة 1Gb/s، وهذا يعطي امل�شتخدم 
 Broad Band الفر�شـــة للح�شـــول علـــى اإنرتنـــت بنطـــاق عري�ـــس

Internet  اإ�شافة اإىل قنوات تلفزيونية عالية الو�شوح.

Military Application و- ال�شتخدامات الع�شكرية
بـــداأ اأول ال�شـــتخدامات الع�شـــكرية لالألياف الب�شـــرية يف ال�شـــفن 
والطائرات احلربية نظرًا للميزات التي ذكرناها؛ وب�شـــفة خا�شـــة 
قلـــة الوزن واحلجـــم. ثم تال ذلـــك ا�شـــتخدامها يف ميادين املعارك 
حيـــث خفـــة الوزن و�شـــغر احلجم و�شـــهولة النقل، وهـــي اأمور هامة 
يف مثل هذه الأو�شـــاع، كما مت ا�شـــتخدامها يف اخلطوط الأمامية يف 
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جبهات القتال.
 Other Applications ز- ا�شتخدمات اأخرى

ذكرنا بع�س ال�شتخدامات الهامة لالألياف الب�شرية، وحيث اأن من 
ال�شعوبة التطرق لكل ال�شتخدامات املمكنة لبد من ذكر بع�س منها:

1. ال�شتخدامات الطبية )املناظري الطبية بكافة اأنواعها(.
2. قيا�س درجات احلرارة عن بعد.

3. قيا�س املجالت املغناطي�شية اخلطرة.
4. م�شانع البرتوكيماويات وامل�شايف.

5. �شبكات ات�شال ذات �شعات عالية تربط القارات مع بع�شها.
Optical Cables 5. الكابالت الب�شرية

هناك مئات الأنواع من الكابالت الب�شـــرية، ولكن تربطها عنا�شـــر 
حمدودة هدفها حماية الألياف من التعر�س لالآتي:

1. ال�شد وال�شغط.
2. املاء والرطوبة. 

3. غاز الهيدروجني. 
4. الثني املفرط.

5. التاأثريات البيئية.
6. القوار�س.

7. الوزن.
و�شـــيتم طرح مو�شوع الكابالت الب�شرية يف مقالة قادمةـ باإذن اهلل.
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مكتب الخدمات االستشارية 
السعودي )سعودكونسلت(

ي�شم مكتب اخلدمات ال�شت�شارية ال�شعودي 
)�شعودكون�شلت( ما يزيد عن 2500 مهند�س 
وفني واإداري يف كافة التخ�ش�شات. ويتمتع 
املكتــــب بالقدرة على تقــــدمي كافة اخلدمات 
ال�شت�شــــارية الهند�شية الالزمة لتويل اإدارة 
و ت�شميم امل�شــــاريع بداء من مرحلة درا�شة 
والت�شــــميم  والربجمــــة  الأوليــــة  اجلــــدوى 
الت�شــــميم  مبراحــــل  مــــرورا  الت�شــــوري، 
التف�شيلي، والإ�شراف على التنفيذ، واإدارة 
الإن�شــــاء وامل�شــــاعدة يف تامــــني امل�شــــرتيات 
بربامــــج  وانتهــــاًء  التجريبــــي،  والت�شــــغيل 
الت�شــــغيل وال�شيانة. كما ميكنه اأي�شا تقدمي 
هــــذه اخلدمات منفــــردة اأو جمتمعــــة لتلبية 

متطلبات اأ�شحاب العمل.
لقد بــــرز مكتــــب �شعودكون�شــــلت كواحد من 
اأكرث املوؤ�ش�شات ال�شت�شارية خربة يف العامل 
املتطور بعد م�شاركته يف فعاليات التطوير يف 
اململكــــة خالل فرتة الزدهار املرتبطة بثورة 
النفــــط، والتــــي تعــــد اأعظم واأ�شــــرع مراحل 
التطور يف التاريخ الب�شري. لقد حاز املكتب 
بجهــــوده واهتماماتــــه علــــى خربات وا�شــــعة 
النطاق، وفاز بالثقة واجلدارة خالل م�شرية 
الأربعــــني عامــــًا املا�شــــية، وذلــــك باإجنــــازه 
للعديد من امل�شــــاريع يف وقت قيا�شي يف ظل 
ظــــروف زاخــــرة باملتطلبــــات وامل�شــــوؤوليات.

لقــــد حقــــق مكتــــب اخلدمــــات ال�شت�شــــارية 
ال�شــــعودي )�شعودكون�شــــلت( قفــــزة نوعيــــة 
عاليــــة  ا�شت�شــــارية  موؤ�ش�شــــة  اإىل  بتحولــــه 

متطــــورة رائــــدة يف فــــرتة ق�شــــرية ن�شــــبيًا، 
وذلــــك بف�شــــل التفاعل القوي مــــع التقنيات 
املتطــــورة يف بوتقــــة التطور الــــذي حدث يف 
اململكة. واليوم تتوفر ل�شعودكون�شــــلت جميع 
الو�شــــائل احلديثة املتطورة الالزمة لإجناز 
اأكــــرث الأعمال تعقيــــدًا بكفــــاءة وفعالية. ول 
يقت�شر دور �شعودكون�شلت على وقوف املكتب 
يف طليعــــة التطور احلــــايل يف اململكة، واإمنا 
يقوم كذلــــك بتطبيق التقنيات املكت�شــــبة يف 
البلدان النامية باأفريقيا وال�شــــرق الأو�شط. 
وباعتبــــار اأن  �شعودكون�شــــلت ن�شــــاأ يف دولــــة 
ناميــــة فاإنه يتميــــز بفهم فريــــد لالعتبارات 
الجتماعية والقت�شــــادية الدقيقة واملعقدة 
يف البلــــدان الناميــــة. اإن اأ�شــــد مــــا يحتاجه 
العــــامل النامــــي هــــو التكنولوجيــــا احلديثــــة 
املدعمة باإدراك احتياجاتها اخلا�شة، وهذا 
املزيج من املهارة واخلــــربة الفنية املتطورة 
والوعي لالحتياجــــات الوطنية، مع اللتزام 
الذي ليتزعزع باجلودة والمتياز، هو الذي 

ي�شفي هذا التميز على �شعودكون�شلت. 
تنت�شــــر مكاتــــب �شــــعود كون�شــــلت يف كافــــة 
اأنحاء اململكة العربية ال�شــــعودية اإ�شافة اإىل 
مقرها الرئي�شــــي يف العا�شمة الريا�س. كما 
اأن ل�شعودكون�شــــلت مكاتــــب دولية يف كل من 
مملكة البحرين وجمهورية م�شــــر العربية ، 
كما اأن ملكتب �شعودكون�شــــلت تعاون كبري مع 
مكاتب ا�شت�شارية هند�شية عاملية ومرموقة.

يقدم مكتب اخلدمات ال�شت�شارية ال�شعودي 

)�شعودكون�شلت( نطاقا وا�شعا من اخلدمات 
ال�شت�شارية واخلربات الالزمة لإدارة واإنتاج 
امل�شــــاريع والإ�شــــراف على تنفيذهــــا واإدارة 

الإن�شاء يف احلقول التالية:
- التخطيــــط العــــام والتخطيــــط العمــــراين 

وال�شناعي
- تطوير املواقع واملرافق العامة

- تطوير املناطق واملجمعات ال�شكنية
- العمارة والت�شميم الداخلي

- هند�شة موانئ النقل الربي والبحري واجلوي
- الطرق واجل�شور وال�شكك احلديدية

- توليد الطاقة
- نظــــام نقــــل الطاقــــة وحمطــــات التحويــــل 

و�شبكات التوزيع
- الت�شالت ونظام �شكادا

- مرافق م�شاريع البرتول والغاز
- حمطات حتلية املياه

- حمطات تنقية مياه ال�شرف ال�شحي
- �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي وت�شريف 

مياه المطار وال�شيول
- م�شاريع ال�شدود والدرا�شات الهيدرولوجية 

والري
- مــــوارد املياه والزراعــــة وحمطات معاجلة 

املياه
 معاجلة النفايات ال�شلبة واخلطرة

- اأنظمة احلا�شب اليل
- امل�شاحة الطبوغرافية لالأرا�شي

- اخلدمات اجليوتقنية

مكت��ب الخدم��ات االستش��ارية الس��عودي )سعودكونس��لت( م��ن أول واكب��ر المكات��ب 
الس��عودية.  العربي��ة  المملك��ة  ف��ي  االختصاص��ات  متع��ددة  الهندس��ية  االستش��ارية 
الش��واف  محم��د  ط��ارق  المهن��دس  الدكت��ور  )1965م(  1384ه���  ع��ام  ف��ي  أسس��ه 
خاص��ة. فردي��ه  ملكي��ة  ذو  س��عودي  هندس��ي  مكت��ب  وه��و  اإلدارة،  مجل��س  رئي��س 
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مكتب الجزيرة لاستشارات الهندسية

أحـــد المكاتب الوطنيـــة الرائدة فى مجال الخدمات الهندســـية واالستشـــارية، تغطي 
أعمالـــه وخدماته معظم أرجاء المملكة  منذ إنشـــائه فى العام 1981م كمستشـــار 
لمواجهة التحديات للمشـــاريع الهندســـية المعمارية والمدنية، والتخطيط العمراني، 
وإنتاج الطاقة، والمشاريع ذات العاقة بالمملكة  العربية السعودية. وقد سجل مكتب 
الجزيرة لاستشارات الهندسية تطورًا ملحوظًا ونجاحًا كبيرًا في ِعّدة قطاعات أخرى أيضًا 
بخبرته والتزامه حيث أكمل حتى اآلن ما يقرب من 300 مشروع في مختلف التخصصات.

ويعد مكتب اجلزيرة لال�شت�شارت الهند�شية  
)AJEC( من الأ�شـــماء البارزة امل�شـــجلة 
فى اململكة لدى كثري من املوؤ�ش�شات الرئي�شية 
املحليـــة احلكومية و�شـــبه احلكومية. ويعمل 
بتن�شـــيق تام مع العديد من مكاتب و�شركات 
ا�شت�شـــارية عامليـــة لتقدمي احللـــول املبتكرة 
والفعالة مـــن حيث التكلفة يف ال�شت�شـــارات 

جلميع املهام واإدارة امل�شاريع.
لالإ�شت�شـــارات  اجلزيـــرة  مكتـــب  يتعـــاون 
ال�شـــركات  هـــذه  خمتلـــف  مـــع  الهند�شـــية 
بف�شـــل ا�شـــتخدامه لأحـــدث التقنيـــات  يف 
الكفـــاءات  اإىل  اإ�شـــافة  عملـــه،  جمـــالت 
الب�شـــرية واخلـــربة العمليـــة الوا�شـــعة التـــي 

ميتلكهـــا املكتـــب يف خمتلـــف التخ�ش�شـــات 
الهند�شـــية  حيـــث يعمـــل لـــدىه اأكـــرث مـــن 
400 مهند�شـــًا وم�شـــاعد مهند�ـــس، مدربون 
علـــى اأعلـــى امل�شـــتويات فـــى التخ�ش�شـــات 
الكهربائيـــة وامليكانيكيـــة، وكذلك خمططو 
املدن واملهند�شـــون املعماريون، واملهند�شـــون 
املدنيـــون، ومهند�شـــو امل�شـــاحة، وخمططـــو 
امل�شـــاريع، وحمللو الربامج الزمنية. ولديهم 
ال�شتعداد الكامل على م�شاعدة  العمالء فى 
تنفيذ املخططـــات وحتقيق امل�شـــروعات فى 

املجالت التالية : 
1. التخطيط  العمراين والت�شميم احل�شري.

2. الت�شميمات املعمارية والهند�شية. 

3. توليد  الطاقة.  
4. نقل وتوزيع الطاقة.  

5. حمطات الطاقة الكهربائية. 
6. الإ�شراف على التنفيذ واإدارة امل�شاريع.

وجميـــع هـــوؤلء املهند�شـــني م�شـــجلون لـــدى 
الهيئة ال�شعودية للمهند�شني.علمًا باأن مكتب 
يعمـــل  الهند�شـــية  لال�شت�شـــارات  اجلزيـــرة 
لديه اأعـــداد كبرية من الكفـــاءات الوطنية؛ 
منهـــم مـــن هـــم علـــى راأ�ـــس العمـــل، اأو يف 
برامـــج التدريب املعتمدة، وهـــو من املكاتب 
التـــي حافظت على مكانتها بالن�شـــبة لنظام 
نطاقات، ومن املكاتب ذات النطاق الأخ�شر 

منذ تطبيق هذا النظام.
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والنوعية الج��ودة  ثوابت 
التصنيعي�ة والشف�افي��ة 

المنتجات الرئيسة:

- نبذة تاريخية
تاأ�ش�شـــت ال�شـــركة العامليـــة لطالء 
"يونيكويـــل"  املحـــدودة  املعـــادن 
اجلبيـــل  مدينـــة  يف  1997م  عـــام 
م�شـــطحات  لإنتـــاج  ال�شـــناعية 
احلديد امللون بطاقـــة اإنتاجية تبلغ 
120 األـــف طن �شـــنويًا، وا�شـــتهلت 
اأوىل خطواتها وخرباتهـــا بالتعاون 
 "BHP مع �شـــركة "بي اأت�ـــس بي
وا�شتكملت  ال�شـــهرية.  الأ�شـــرتالية 
"يونيكويـــل" خطـــوات تو�شـــعها يف 
عـــام 2004م عرب تاأ�شي�شـــها خلط 

"يونيكويل" منتجاتهـــا مبختلف  ُتقـــدم 
ال�شـــماكلت النمطيـــة، وكافـــة درجـــات 
اجللفنـــة املختلفـــة، وبكافة القيا�شـــات 
ولديهـــا  كمـــا  النمطيـــة،  والأطـــوال 
القـــدرة على تلبيـــة الطلبات اخلا�شـــة 
اأو  النهائـــي  املنتـــج  ملوا�شـــفة  �شـــواء 
الطلـــب.  بح�شـــب  تغليفـــه  لطريقـــة 
وتتميز "يونيكويـــل" بتقدميها منتجات 
ملنتجاتهـــا  الداعمـــة  الذكيـــة  احللـــول 
الرئي�شـــة، ومـــن املنتجـــات الذكية التي 

الدرفلـــة على البارد بطاقة اإنتاجية 
قدرها 340 األف طن �شـــنويًا، وخط 
جلفنة م�شـــطحات احلديـــد بطاقة 
�شـــنويًا،  طـــن  األـــف   250 قدرهـــا 
وبعد اأن ا�شـــتكملت ال�شركة ت�شغيل 
خطـــوط اإنتاجها اجلديـــدة يف عام 
2006م، قامت باإ�شـــافة خط اإنتاج 
مل�شـــطحات احلديد امللون يف مدينة 
جدة بطاقة اإنتاجية قدرها 90 األف 
طن �شـــنويًا لرتفـــع بذلـــك طاقتها 
الإنتاجية من لفائف احلديد امللون 

اإىل 210 األف طن �شنويًا.

طورتهـــا وقدمتها "يونيكويـــل" منتجها 
 "Touch-Up Paint / الطـــالء  "مل�شـــة 
وهـــو عبـــارة عـــن عبـــوة حتتـــوي علـــى 
دهـــان يتطابق متامًا مـــع األوان دهانات 
منتجـــات ال�شـــركة مـــن احلديـــد امللون 
ملعاجلـــة اخلدو�ـــس التـــي تظهـــر علـــى 
ال�شـــاج امللـــون والتـــي ميكـــن حدوثهـــا 
نتيجـــة  اأو  الرتكيـــب  اأو  النقـــل  اأثنـــاء 
تعر�ـــس ال�شـــاج بعـــد زمـــن خلدو�ـــس 
ناجمة عـــن ظروف طبيعية اأو م�شـــببة.

- المكانة واالنتشار 
تعترب �شركة "يونيكويل" اأقدم واأكرب �شركة 
�شعودية اخت�شت ب�شـــناعات م�شطحات 
احلديـــد التحويلية ذات القيمة امل�شـــافة 
العاليـــة علـــى م�شـــتوى اململكـــة العربيـــة 
ال�شـــعودية، وبالذات يف جمـــال منتجاتها 
مـــن لفائـــف احلديد امللـــون، كمـــا تعترب 
رائدة �شناعة احلديد امللون على م�شتوى 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. واإ�شافة 
اإىل تاريخهـــا الطويل يف تلبية احتياجات 
ال�شوق ال�شعودية، فقد عمدت اإىل ت�شدير 
اخلليـــج  دول  خمتلـــف  اإىل  منتجاتهـــا 
واملنطقة الإقليمية وعدد من دول العامل.
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التطبيقات واالستخدامات:

ثوابت الجودة والنوعية والشفافية:

- السعودة والتوطين ... »الفئة البالتينية«  

لقت منتجـــات "يونيكويل" ح�شـــورًا وقبوًل 
لـــدى خمتلـــف الفئـــات املتعاملـــة مبنتجاتها 
على �شعيد القطاعات التجارية وال�شناعية 
وال�شت�شـــارية يف خمتلف الأ�شـــواق، واأ�شبح 
ا�شم "يونيكويل" ميثل هويتها العامة وبطاقة 
التعريف ب�شـــمعة منتجاتها من حيث اجلودة 
والنوعيـــة التـــي ترتكـــز اإىل ثوابـــت تاريخية 
را�شـــخة، اأ�شـــبحت معروفة لـــدى املتعاملني 
مبنتجاتهـــا علـــى م�شـــتوى اململكـــة والـــدول 

اخلليجية واملنطقة الإقليمية.
و�شـــمن التزامها بثوابت اجلـــودة والنوعية، 
حتر�ـــس "يونيكويل" ب�شـــكل ا�شـــتثنائي على 

عملـــت "يونيكويـــل" منـــذ تاأ�شي�شـــها و�شـــمن 
م�شـــوؤوليتها الوطنية على ال�شـــتثمار بالعن�شر 
الب�شري الوطني يف كافة وحدات العمل الإدارية 
والفنيـــة، واأخذت على عاتقهـــا تدريب واإعداد 
كفـــاءات وطنية يف كافة جمالت العمل املتاحة 

- منتجات احلديد املجلفن: تتنوع ا�شتخدامات احلديد املجلفن يف العديد من املجالت، يذكر منها:

- منتجــــات احلديد امللون: ت�شــــتخدم منتجات احلديد امللون يف العديد من املجالت ال�شــــناعية والتجارية والزراعية 
وال�شكنية، ويذكر منها:  

تقدمي منتجات �شـــعودية وطنية باأدق واأعلى 
املوا�شـــفات العاملية مراعيًة عنا�شر اجلودة 

الأ�شا�شية التالية:
• �سماك��ة ال�س��اج: حتر�ـــس "يونيكويل" 
على اللتزام بدقة ال�شماكة الإ�شمية املعلنة، 
وعدم ا�شتغالل حد ال�شـــماح الأدنى ل�شماكة 
ال�شـــاج الذي ت�شمح به املوا�شفة الأمريكية، 
لأن ذلـــك ينزل ب�شـــماكة ال�شـــاج اإىل حدود 
تتعار�ـــس مـــع الأجـــواء اخلا�شـــة يف اململكة 

وعموم منطقة اخلليج. 
• كمي��ة الزن��ك: مـــن املعـــروف اأن كمية 
الزنك املطلية على ال�شاج املجلفن اأو امللون 

بال�شـــركة، واأ�شـــبحت العمالة ال�شعودية ركيزة  
اأ�شا�شية من ركائز القوى العاملة بال�شركة على 
�شعيد كافة امل�شتويات الوظيفية. وتفخر ال�شركة 
باأنهـــا ومنذ زمن طويل حتتفظ بت�شـــنيفها يف 
نظام نطاقات مبكتب العمل  بالفئة البالتينية.

حتت طبقـــة الدهـــان هـــو العامل احلا�شـــم 
والأهم يف مقاومة ال�شـــاج لل�شداأ والعوامل 
اجلويـــة، لـــذا تلتـــزم "يونيكويل" ب�شـــوابط 
ال�شـــناعات العامليـــة املتعلقة بكميـــة الزنك 
املطليـــة علـــى ال�شـــاج، وبعدم جتـــاوز احلد 
الأدنى املتعارف عليه يف ال�شناعات امللتزمة 

وهو 90 غم لكل مرت مربع.
• نوعي��ة الط��الء و�سماك��ة الدهان: 
حتر�س "يونيكويل" على ا�شـــتخدام اأف�شـــل 
اأنواع الدهانات من م�شادر عاملية وموثوقة، 
وب�شـــماكات تطابـــق املوا�شـــفات العاملية ول 
تقل عنها، و�شـــمن م�شـــوؤوليتها الت�شـــنيعية 
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والجتماعية، ل ت�شمح "يونيكويل" با�شتخدام 
دهانات حتتوي على مادة الر�شا�س ال�شارة.
تفـــّردت  الإف�س��اح:  �سفافي��ة   •
"يونيكويل" يف تطبيقاتها لأق�شى درجات 
ال�شـــفافية جتـــاه كافـــة الفئـــات املتعاملة 
مبنتجاتهـــا، فهـــي متنـــح كل منتـــج مـــن 
منتجاتها هوية خا�شـــة تتمثـــل يف طباعة 
كامل تفا�شيل العنا�شر املكونة للمنتج على 
كل مرت طويل، وعلى فواتريها ال�شـــادرة 
ال�شـــركة،  )اإ�شـــم  لت�شـــمل:  لعمالئهـــا 
املن�شـــاأ، �شـــماكة ال�شـــاج، كميـــة الزنك، 
و�شـــماكة الدهـــان(. وتعتـــرب "يونيكويل" 
اأن الإف�شـــاح عن تفا�شـــيل املنتج هو حق 

مكت�شب للم�شتهلك النهائي.

وامل�����س��وؤول��ي��ة  �ساجك"  "اعرف   -
الجتماعية:

يف ظل كون تفا�شيل العنا�شر املكونة ملنتجات 
احلديـــد املجلفن وامللون غري مدركة ول ميكن 
روؤيتهـــا وتقديـــر �شـــالمتها بالعـــني املجـــردة، 
وحيـــث ا�شت�شـــعرت "يونيكويل" �شـــعف ثقافة 
املوا�شـــفة ملنتجـــات احلديد املجلفـــن وامللون 
لدى العديد مـــن املتعاملني بهـــا ولدى غالبية 
املجتمـــع املـــدين، فقـــد اأطلقت حملـــة توعوية 
تثقيفية �شمن م�شوؤوليتها الجتماعية اأطلقت 
عليهـــا ا�شـــم "اعرف �شـــاجك". وت�شـــتهدف 
احلملـــة اإىل تطويـــر ثقافـــة املوا�شـــفة الفنية 
املجلفـــن  احلديـــد  ملنتجـــات  وال�شـــتهالكية 
وامللون لدى كافة فئات املجتمع املدين والتجار 

والفنيني على حد �شواء. ومتا�شيًا مع م�شمون 
حملة ""اعرف �شاجك" قّدمت ال�شركة عدة 
ر�شـــائل توعوية عرب خمتلف قنوات الت�شـــال 
والتوا�شـــل املتاحة، كما اعتربت اأن الإف�شاح 
عن كافة تفا�شيل مكونات املنتج وطباعتها على 
كل مـــرت طويل من منتجـــات احلديد املجلفن 
وامللون هو اأمر واجب وحق مكت�شب لكل الفئات 
املتعاملـــة بهـــا وبالـــذات امل�شـــتهلك النهائي.
يف  والع�سوي��ة  اجل��ودة  �سه��ادات   -

هيئات عاملية:
تاأكيـــدًا لثوابت اجلـــودة والنوعية ملنتجاتها، 
ح�شـــلت "يونيكويل" على �شـــهادات اجلودة 
الهامة، و�شـــجلت ع�شـــوية فاعلـــة يف هيئات 

عاملية، ويذكر منها:

"يونيكويل" منذ مطلع عام 2014م. على  �شـــهادة اجلودة ال�شـــعودية "SASO": ح�شـــلت 
�شـــهادة اجلودة ال�شعودية من "الهيئة ال�شـــعودية للموا�شفات واملقايي�س ال�شعودية" ملنتجاتها 

من )لفائف احلديد املجلفن( و )لفائف احلديد امللون(.

�شـــهادة الآيزو للجودة: منذ �شـــنوات طويلة ح�شلت "يونيكويل" على �شـــهادة الآيزو للجودة، 
ومتيـــزت بتطويـــر تطبيقاتها �شـــنة تلـــو الأخرى اآخذة م�شـــمونها و�شـــروطها باأكـــرب قدر من 

الأهمية، وباأنها جزء عملي وفاعل يف تطوير عمل ال�شركة.

�شـــهادة الع�شوية يف هيئة املوا�شفة الأمريكية "ASTM": ح�شلت "يونيكويل" على مقعد 
ع�شو دويل فاعل يف هيئة املوا�شفة الأمريكية منذ مطلع عام 2014م.

�شـــهادة الع�شوية يف الهيئة الوطنية الأمريكية لطالء م�شطحات احلديد "NCCA": وح�شلت 
2014م.  مار�س،  �شهر  الأمريكية يف  الهيئة  هذه  فاعلة يف  �شهادة ع�شوية  "يونيكويل" على 
بعد خ�شـــوعها لعدة مراحل مـــن التقييم للتحقق من مطابقتها للمعايري الأمريكية اخلا�شـــة 
بت�شـــنيع م�شـــطحات احلديد امللون. وتوفر الهيئة لأع�شـــائها اآخر تطـــورات تكنولوجيا طالء 

امل�شطحات ومواد واأفالم علمية وفنية تثقيفية �شمولية.

وجدير بالذكر اأن "يونيكويل" اأعلنت عن التزامها مب�شوؤوليتها الجتماعية جتاه كافة فئات املجتمع، واأكدت على دوام التزامها 
بثوابت اجلودة والنوعية، وعلى اأن م�شوؤوليتها الجتماعية و�شفافية التعامل مع القطاعات املختلفة املتعاملة مبنتجاتها جزء ل 

يتجزاأ من �شوابط م�شوؤوليتها الت�شنيعية �شواًء جتاه �شوقها املحلية اأو الإقليمية والعاملية. 
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Confined Space Working، 
Spill Control Procedures، 
Hazardous Materials 
Storage، Safe Disposal 
Procedures. Their position 
focuses on Optimization 
of HSE Performance and 
QC Procedures. These 
Engineers have also 
trained us on  Emergency 
Response Procedures and  
Evacuation Drills. They 
have also provided us good 
knowledge on Industrial 
Hygiene. These QHSE 
Engineers have helped to 
raise the QHSE Awareness، 
as part of Continual 
Improvement Initiatives .    
All these QHSE Functions 
are based on the simple 
yet powerful PDCA Cycle 
– which helps in the 
identification of stages in 
Planning، implementation 
and monitoring -  Policy، 
Objectives، KPIs، 
Organizing، Project 
Execution، Audits، C & 
P Measures. It is a well 
known fact that the critical 
QHSE Procedures lie 
focused on the interactions 
between Men-Materials-
Machinery combination. 
This concept has now 
been recognized as  MEEP 
)Materials-Equipment-
Environment-Premises( 
and places significance in 
QHSE improvement، either 

by suitably modifying the 
place or suitably motivating 
the person.  
Many Loss prevention 
measures and techniques 
have been implemented 
by QHSE Engineers. 
With all these skills، 
knowledge and experience 
gained during the course 
of execution of several 
Project Constructions، the 
time has now come for 
these Engineers to take 
up a role that is more pro-
active and design-oriented. 
This will require the QHSE 

Engineers to be pivotal in 
all phases of the Projects – 
right from Design، through 
Engineering، Procurement، 
and finally Site Works. The 
prime objective of this 
exercise will be to ensure 
that the Lesson Learning 
processes and control 
of non-conformities are 
adequately taken care by 
cross-functional multi-
disciplinary levels within 
the Organization. This will 
lead to savings in terms 
of time، materials and 
manpower. 
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 QUALITY & SAFETY
 ENGINEERING IN

 CONSTRUCTION PROJECTS

Quality and Safety Engineers have been performing a vital role in development 
and implementation of Quality Management  System as per ISO:9001 and Safety 
Management System as per OHSAS:18001 for various Construction Projects throughout 
the Kingdom. QHSE Engineers have been instrumental in providing Regulatory and 
Risk Management Expertise in the areas of QA/QC , Safety, Health & Environment.

The Method Statements for 
carrying out various tasks 
have also been provided 
by QHSE Engineers، with 
the help of which the 
resources required and the 
sequence of operations are 
made clear and available 
well in advance. QHSE 
Engineers have again been 
instrumental in the working 
out the JSA / PHA، once 
the Method Statements 

MOHANLAL  RAGHAVAN

have been formulated 
so that the Hazards 
have been identified 
and the Risks have been 
suitably controlled. These 
Engineers have provided 
us the Training on Safe 
Work Practices for various 
Construction Activities 
as Working at Heights، 
Deep Excavations، Heavy 
Machinery Movements، 
Electrical Works ، 
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energy and raw material used after being 
extracted from the earth. Composting 
treats the material in a natural manner and 
gives back to the earth the materials that 
initially came from it. It certainly helps in 
soil remediation as well as enrichment، 
and avoids causing any kind of soil 
erosion. Moreover، it doesn’t contribute 
towards pollution، which is one serious 
point of concern with landfills.

Economic Benefits
Recycling، in its own، is a very large 
industry that employs more than a million 
workers who are paid about $37 Billion 
per year، employed by companies who 
are making a profit of over $236 Billion 

every year. Composting، on the other 
hand، helps in saving an organizations’ 
or individual’s monetary resources by 
reducing the expenses incurred for 
acquiring fertilizers and pesticides.

The Defining Line
It is quite clear how recycling 
and composting، despite being 
environmentally sound methods of 
waste management، are completely 
different from each other. It solely 
depends upon the individuals or 
society، to choose an ideal method of 
managing the discarded items and solid 
municipal waste in the best possible and 
environment-friendly manner.

REPORT ENDS
Thanks for giving your time and support

Dedicated to Environmental Professionals Best Regards…،   
Eng. Mohammed Abdul Razzak
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Being a citizen of the modern day 
‘Zero Waste’ community، a person 
needs to learn where to draw a line of 
differentiation between the items that 
need to be recycled and the ones that 
should be composted، or the unfortunate 
ones that must find their place in normal 
trash. Recycling and composting are the 
two environmental friendly methods for 
handling solid municipal waste. Using 
either of these approaches keeps the 
trash away from landfills and helps in 
conserving our environment.
Though reusing products or reducing 
their consumption in the first place can 
possibly have greater long-term benefits، 
composting and recycling are the perfect 
means of managing the discarded items 
and other kinds of waste. In a majority of 
cases، the prime difference between these 
two techniques pertains to the materials 
involved – manufactured or organic.

Recycling
Recycling deals with the manufactured 
products that are otherwise discarded 
as waste. These products are recycled by 
converting them into items worth using 
for the second time. This is typically 
done by breaking down the product into 
its raw materials and reusing them to 
manufacture something new or similar 
to the old product. Recycling can be 
easily accomplished on a personal level 
or on a broader base، which might even 
involve the contribution of the entire 

Composting vs. Recycling – Drawing a Line to Differentiate 
Between the Two Waste

community. When customers purchase 
products made from recycled material، 
the overall environmental benefits are 
multiplied as less energy and resources 
are consumed in manufacturing these 
products as compared to the goods that 
are manufactured for the first time.

Composting
Composting is a process that helps put 
organic waste to an alternative use. 
Materials like grass cuttings، shredded 
leaves، newspapers، fruit clippings، coffee 
grounds، and other similar items، in 
correct proportion، are combined with 
water and air for starting the biological 
decomposition process. The compost that 
is formed thereafter is helpful in growing 
plants and soil amendment. Even if the 
compost isn’t maintained on a personal 
level، municipalities help in picking such 
waste and compost it on a large scale.

Environmental Benefits
Both recycling and composting techniques 
help in keeping tons of materials away 
from being treated at municipal landfills. 
Recycling helps in releasing the pressure 
on a wide range of environmental fronts. 
When these are recycled، less composting 
space is consumed and fewer landfills 
are required to be done in the long run. 
This also means that lesser raw materials، 
energy and other resources are used 
in manufacturing new items from the 
recycled materials in comparison to the 

SHORT NOTES ON COMPOSITING AND RECYCLING
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)a( ORGANIC MIXED WASTE – Goes to Landfill

)b( BULKY WASTE AND RESIDUALS – Goes to Landfill 

)c( RECYCLABLES – For Sale
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The following types of waste dumped 
at Landfill from Municipal and Private 
Contractors.
1. Municipal Solid waste )MSW( 
collection from 12 different areas of the 
holy city Madina.
2. Construction and Demolition waste 
)Solid Waste(.
3. Green waste )Tree Waste(.
4. Tire waste )Solid Waste(. 
5. Hospital waste.
6. Chicken and Mammal waste.
7. Paper waste.
8. OCC collection privately.
9. Industrial waste.
- The average daily collection of MSW at 
weighing scale is about 1160 Tons.
- As per the data sheet of MSW recorded 
on scale from 1st Dec to 10th Dec 2013، 
42% is mixed organic )final output( from 
sorting lane dumped in landfill، 53% is 
Residual and Bulky Waste )Pre sort( from 
sorting line which also dumped in landfill 
and finally only 5% of MSW is recyclables 
)OCC، Papers، Textiles، HDPE، PET 
)White and Green(، Aluminum، LDPE، 
Glass and Steel( for sale. 
- Construction and Demolition waste 

)Solid Waste( is about 1500 Tons per day.
- Tires collection daily tonnage is included 
in the list of solid waste of the main 
garbage scale data sheet. Only three private 
companies are dumping waste Tires at 
landfill …، Abu Fouad Center، Bin Gobran 
and Markaz Dar. For the year 2013 the 
dumping quantity of waste Tires is about 
1050 Tons. Record says that the waste 
Tires collection quantity from 012008/01/ 
to 312012/12/ is about 2554 Tons. The 
total quantity of Waste Tires available at 
landfill is supposed to be 3604 Tons. 
- Hospital waste and Industrial waste 
comes to the landfill after getting treatment 
from SEPCO.
- Chicken and Mammal waste collection to 
landfill scale is about an average of 35 tons 
per day gets Incineration and the residuals 
will be dumped in the landfill.
- Mixed paper waste especially dumped 
by Municipal authorities to landfill for 
Incineration.
- The OCC private collection is about an 
average of 12 Tons per day which is directly 
delivered to the baling station. 
- Municipal Waste Proportions percentage 
wise as per recorded data:

CHARACTERISTIC OF WASTE

NOTE: Recycling percentage can be increased by up to 30% under proper management. 
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Each sorting line has the 
following sequence of 
separation، ones the garbage 
dumped on bunker transport 
the conveyor moves with the 
auto separation of Bulky waste 
and Debris screening، and then 
manual sorting of OCC، Papers، 
Textiles، HDPE، PET )White 
and Green(، Aluminum، LDPE، 
Glass and Steel )Magnetic 
separation(، and the remains 
will move further to the 
conveyor for landfill diversion 

The Recycling plant also 
has facility to Incinerate 
Hazardous and Non 
Hazardous waste ranging 
from batch operation to 
continuous operation. 
There are about 5 
Incinerators available at 
plant، 1 Paper incinerator، 
1 for small mammals )goat/
sheep(، 1 for big mammals 
)camel، cow / buffalo( and 
2 for chicken and birds. 

either in bale form or open 
dump. These collected separate 
material will be processed 
for bailing. The approximate 
weight of each bale for the 
different material is as follows: 
Organic waste: 700 kg to 
1000 kg; OCC: 600 kg; Mixed 
Paper: 640 kg; Mixed Plastic 
HDPE: 520 kg; PET )White/
Green(: 400 kg; Plastic LDPE: 
540 kg، Bumper plastic: 600 
kg; Film: 600 kg، Aluminum: 
780 kg; Mixed steel: 860 kg.

Eng. Mohammed Abdul Razzak، 
)Certified Environmental Specialist( 

Incineration Plant
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 Landfill Management and
Material Recycling Facility

Subject: Municipal Waste Research Studies

Dallah is one of the leading companies in Waste Management. It holds the Landfill operations 
and MRF of the Madina city Municipal waste in a very professional way using the latest 
technology in Recycling, Incineration, Leachate treatment and Gas recovery. At present there 
are 3 sorting lines and 3 bailing stations to facilitate material recovery and safe dumping. 
Each sorting line has a capacity to process about 700 Tons of garbage per day. One bailer is 
used for Recyclables and two for bailing landfill waste (Mixed organic). The size of each bale 
is approximately 1.15m x 1.40m x 0.75m varies depending upon the different composition. 
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and thus producing steam .The 
steam then rotates the steam 
turbine and coupled generator 
to produce Electricity. The hot 
gases leave the HRSG at around 
140 degrees centigrade and are 
discharged into the atmosphere.
The steam condensing and water 
system is the same as in the steam 
power plant.
Typical Size and Configuration 
of CCGT Plants
The combined cycle system 
includes single shaft and multi 
shaft configurations. The single 
shaft system consists of one 
gas turbine، one steam turbine، 
one generator and one Heat 
Recovery Steam Generator 
)HRSG(، with the gas turbine 
and steam turbine coupled to the 
single generator on a single shaft. 
Multi shaft systems have one or 
more gas turbine generators 
and HRSGs that supply steam 
through a common header to 
a separate single steam turbine 
generator. In terms of overall 
investment a multi shaft system 
is about 5% higher in costs. 
The primary disadvantage of 
multiple stage combined cycle 
power plant is that the number 
of steam turbines، condensers 
and condensate systems and 
perhaps the cooling towers 
and circulating water systems 
increases to match the number 
of gas turbines.
Efficiency of CCGT Plant
Roughly the steam turbine cycle 
produces one third of the power 
and gas turbine cycle produces 
two thirds of the power output 
of the CCPP. By combining both 
gas and steam cycles، high input 
temperatures and low output 
temperatures can be achieved. 
The efficiency of the cycles adds، 
because they are powered by the 

same fuel source.
To increase the power system 
efficiency، it is necessary to 
optimize the HRSG، which serves 
as the critical link between the 
gas turbine cycle and the steam 
turbine cycle with the objective 
of increasing the steam turbine 
output. HRSG performance 
has a large impact on the overall 
performance of the combined 
cycle power plant.
The electric efficiency of a 
combined cycle power station 
may be as high as 58 percent 
when operating new and at 
continuous output which are 
ideal conditions. As with single 
cycle thermal units، combined 
cycle units may also deliver 
low temperature heat energy 
for industrial processes، district 
heating and other uses. This is 
called cogeneration and such 
power plants are often referred 
to as a Combined Heat and 
Power )CHP( plant.
The efficiency of CCPT is 
increased by Supplementary 
Firing and Blade Cooling. 
Supplementary firing is arranged 
at HRSG and in gas turbine a 
part of the compressed air flow 
bypasses and is used to cool the 
turbine blades. It is necessary to 
use part of the exhaust energy 
through gas to gas recuperation. 
Recuperation can further 
increase the plant efficiency، 
especially when gas turbine is 
operated under partial load.
Fuels for CCPT Plants
The turbines used in Combined 
Cycle Plants are commonly fuelled 
with natural gas and it is more 
versatile than coal or oil and can be 
used in 90% of energy applications. 
Combined cycle plants are 
usually powered by natural 
gas، although fuel oil، synthesis 

gas or other fuels can be used.
Merits
Fuel efficiency
In conventional power plants 
turbines have a fuel conversion 
efficiency of 33% which means 
two thirds of the fuel burned to 
drive the turbine off. The turbines 
in combined cycle power plant 
have a fuel conversion efficiency 
of 50% or more، which means 
they burn about half amount 
of fuel as a conventional plant 
to generate same amount of 
electricity.
Low capital costs
The capital cost for building a 
combined cycle unit is two thirds 
the capital cost of a comparable 
coal plant.
Commercial availability
Combined cycle units are 
commercially available from 
suppliers anywhere in the world. 
They are easily manufactured، 
shipped and transported.
Conclusions
Combined cycle power plants 
meet the growing energy 
demand، and hence special 
attention must be paid to the 
optimization of the whole system. 
Developments for gasification of 
coal and use in the gas turbine 
are in advanced stages. Once this 
is proven، Coal as the main fuel 
can also combined cycle power 
plants meet the growing energy 
demand، be used in the combined 
cycle power plant. The advances 
in cogeneration the process 
of simultaneously producing 
useful heat and electricity from 
the same fuel source which 
increases the efficiency of fuel 
burning from 30% to 90%، 
thereby reducing damage to the 
environment while increasing 
economic output through 
more efficient use of resources.
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Gas Turbine Combined Cycle 
Features
The combination of the gas 
turbine Brayton Cycle and the 
steam power system Rankine 
Cycle complement each other 
to form efficient combined 
cycles. The Brayton Cycle has 
high source temperature and 
rejects heat at a temperature 
that is conveniently used as the 
energy source for the Rankine 
Cycle. The most commonly used 
working fluids for combined 
cycles are air and steam. Other 
working fluids )organic fluids، 
potassium vapor، mercury 
vapor، and others( have been 
applied on a limited scale.
Combined cycle systems that 
utilize steam and air working 
fluids have achieved widespread 
commercial application due to:
1. High thermal efficiency 
through application of two 
complementary thermodynamic 
cycles.
2. Heat rejection from the 
Brayton Cycle )gas turbine( 
at a temperature that can be 
utilized in a simple and efficient 
manner.
3. Working fluids )water and 
air( that are readily available، 
inexpensive، and non toxic.
These combined cycle systems 
provide flexibility with features 
that include:
1. High Thermal Efficiency 
2. Low Installed Cost 
3. Fuel Flexibility 
4. Flexible Duty Cycle
5. Short Installation Cycle
6. High Reliability/Availability
7. Low Operation and 
Maintenance
Costs
8. High Efficiency in Small 
Capacity Increments
Fourth Generation Combined 

Cycle Plants
Further gas turbine materials 
development and hot gas path 
cooling technology advances، 
as well as higher temperature 
and pressure steam cycles، will 
continue the trend for more 
efficient combined cycle systems 
in the future. Gas turbines 
installed in the first، second 
and third generation combined 
cycle plants are configured with 
open loop cooling of the turbine 
hot gas path and cooling air 
supplied from the compressor. 
Hot gas path components are in 
large part cooled by film cooling. 
As a result، there is significant 
exhaust gas temperature drop 
across the first stage nozzle، 
and significant “chargeable air” 
required to cool down the steam 
turbine stages. The drop in 
exhaust gas temperature across 
the first stage nozzle and the 
increase in chargeable cooling 
loss due to increases in turbine 
firing temperature may diminish 
efficiency gains to the point of 
being uneconomical. For this 
reason، the fourth generation 
plants with “H” Technology gas 
turbines will be configured with 
an integrated closed loop steam 
cooling system. This system 
allows higher turbine firing 
temperature to be achieved 
without increasing combustion 
temperature. This is because 
exhaust gas temperature drop 
across the first stage nozzle is 
significantly reduced. Another 
important benefit of the 
integrated closed loop steam 
cooling system is the elimination 
of “chargeable cooling air” 
for the first and second stage 
rotating and stationary airfoils. 
This technology is expected to 
provide two percentage points 

thermal efficiency improvement. 
The “H” platform gas turbine 
combined cycle plants are 
expected to achieve 60% LHV 
thermal efficiency in the first half 
of this decade. The application of 
ceramic hot gas path parts and 
coatings show promise for further 
future performance gains. Steam 
cycle improvements that include 
increased steam pressure and 
temperature with supercritical 
steam cycles have near term 
application. Current economic 
analysis indicates، however، 
that the thermodynamic gain 
associated with steam cycles 
that have steam temperatures 
and pressures above the current 
levels )1050°F and 1400 PSIG to 
1800 PSIG( cannot be justified in 
most cases because of the added 
costs. As in the past، operating 
cost )fuel price( and the cost of 
new technology development 
will dictate the trend for increased 
combined cycle efficiency.
Combined Cycle Development 
Evolution and Future
Turbine Cycle
The air which is purified then 
compressed and mixed with 
natural gas and ignited، which 
causes it to expand. The pressure 
created from the expansion 
spins the turbine blades، which 
are attached to a shaft and a 
generator، creating electricity. 
In second step the heat of the 
gas turbine’s exhaust is used 
to generate steam by passing it 
through a heat recovery steam 
generator )HRSG( with a live 
steam temperature between 420 
and 580 deg. C.
Heat Recovery Steam Generator
In Heat Recovery Steam 
Generator highly purified 
water flows in tubes and the 
hot gases passes a around that 
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Routing these gases through a 
water cooled heat exchanger 
produces steam، which can be 
turned into electric power with 
a coupled steam turbine and 
generator.
This type of power plant is being 
installed in increasing numbers 
round the world where there is 

access to substantial quantities 
of natural gas.
A Combined Cycle Power Plant 
produces high power outputs 
at high efficiencies )up to 55%( 
and with low emissions. In a 
Conventional power plant we 
are getting 33% electricity only 
and remaining 67% as waste.

By using combined cycle 
power plant we are getting 68% 
electricity.
It is also possible to use the 
steam from the boiler for heating 
purposes so such power plants 
can operate to deliver electricity 
alone or in combined heat and 
power )CHP( mode.
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Combined Cycle Power Plant

Combined cycle systems utilizing the Brayton Cycle gas turbine and the Rankine Cycle 
steam system with air and water as working fluids achieve efficient, reliable, and economic 
power generation. Flexibility provided by these systems satisfies both utility power generation 
and industrial cogeneration applications. Current commercially available power generation 
combined cycle plants achieve net plant thermal efficiency typically in the 50–55% LHV range. 
Further development of gas turbine, high temperature materials and hot gas path, metal surface 
cooling technology show promise for near term future power generation combined cycle systems 
capable of reaching 60% or greater plant thermal efficiency. Additional gas turbine technological 
development, as well as increases in steam cycle pressure and temperature and steam turbine 
stage design enhancement, is expected to achieve further combined cycle efficiency improvement.

The Combined Cycle Power 
Plant or combined cycle gas 
turbine، a gas turbine generator 
generates electricity and waste 
heat is used to make steam to 
generate additional electricity via 
a steam turbine. The gas turbine 
is one of the most efficient one 

Eng. Mohamed Uvais Jainudeen
I&C Engineer

Arabian BEMCO Contracting Company

for the conversion of gas fuels to 
mechanical power or electricity. 
The use of distillate liquid fuels، 
usually diesel، is also common as 
alternate fuels.
More recently، as simple cycle 
efficiencies have improved 
and as natural gas prices have 

fallen، gas turbines have been 
more widely adopted for 
base load power generation، 
especially in combined cycle 
mode، where waste heat is 
recovered in waste heat boilers، 
and the steam used to produce 
additional electricity. 
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cooling demand may be reduced to a reduction of 
the artificial lighting. By this assumption the total 
energy consumption may be reduced. Effective 
use of natural daylight includes a proper shading 
strategy that has to be implemented at an early 
stage. Knowing the applicable path of the sun round 
the year allows the designer to create a shading 
device، which provides shade when necessary
SOLAR SHADING:
In warm & hot climate like Saudi Arabia a well 
designed & effective shading strategy is very 
important. Shading devices can reduce building 
heat gains from solar radiation significantly while 
maintaining opportunities for daylight، views & 
natural ventilation. The focus for placing shading 
devices is often on the window or skylight، but walls 
& roofs may also be shaded to help reduce heat 
gains through the opaque building envelope
By implementing solar shading in early stage of 
the design process the overall cooling demand can 
be lowered. Different strategies & technologies 
are available، before implementing the right 
solar shading. Following requirements shall be 
considered:
• Protection of direct sunlight – to ensure 
that direct sunlight does not penetrate the building
• Control of glare – the system should not 
only prevent direct sunlight، but should also control 
glare. This is of essential importance in offices، 
where computer screens  are used
• Control solar gain – the system should 
reduce the level of solar gain entering the building. 
Installing the shading system externally، can reduce 
solar gain by up to 95% reducing or even potentially 
eliminating the need for air conditioning
• Maximization of natural daylight – when 
external light level is low، the shading system 
should be able to be retracted to optimally use of 
the natural daylight available
• Protection from cold – the shading system 
should be able to help insulate the building by 
reducing the amount of light cooling during winter 
months
• Communication – the system should allow 
a view to the exterior ensuring that the building 
occupants do not feel cut off from the outside world 
& their surroundings
• Different solutions for shading have been 
chosen – without shading / internal roller blinds 
/ coated glass / fixed internal blinds / dynamic 
external blinds / façade depth / overhang / double 

skin façade / double skin façade with fixed external 
blinds
Using of different types of solar shading it is 
possible to lower the total energy consumption with 
15% to 30%. As a result، external solar shading like 
horizontal blinds or well designed overhang should 
be considered as integrated parts of the façade 
design. A shading device should not compromise 
the other amenities that a window can provide – 
namely daylight، views & breezes. External shading 
devices do not necessarily have to be separate objects 
attached to a building exterior. Recessed window 
openings & façade geometry can allow a building to 
act as its own shading device
FAÇADE LIGHTING:
Lighting concept usually focus on the design 
themes of overall architectural massing، defining 
verticality & the separation of architectural 
volumes. Main entrance having its own importance، 
perhaps integrating dynamic & animated lighting 
installations. Low level lighting to establish a strong 
base for the upper volume & to establish a reference 
for pedestrian movements in & out of the building 
structures. The main facades glow at night through 
the interior usage ، emphasizing the function of the 
building
The lighting to the landscape creates a strong but 
calming atmosphere & responds to the functional 
approach of public & semi-public areas. Lighting 
to trees & water features enhances the feeling of 
being in an outdoor space. Lighting at the pathways 
provides functional illumination as well as a strong 
effect with the character of individual space
LOCAL CONDITIONS:
City of Riyadh is lucky to have abundant global 
solar radiation، which causes the climate to become 
hot & dry. The average solar radiation is 6 kWh/
m2، which is much bigger at least three times as 
compared to European countries. One of the key 
issues when making sustainable designs is therefore 
to harvest the vast amount of solar energy & deploy 
an effective shading strategy to reduce overheating. 
In general special consideration to be taken to 
optimize the energy consumption of the buildings 
& extensive measures have to be taken in order to 
create a comfortable climate & environment 
Internal & external spaces combine & work 
together، creating a lively & comfortable hierarchy 
of interior defined  volumes & exterior unlimited 
three dimensional space dominating the human 
scale & identifying the miracles of our great nature 
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with a thermal conductivity at 0.038 W/m2K. With 
a thermal insulation of 50 mm it is possible to 
minimize the cooling requirement & the total energy 
consumption with 30%. As a result، an insulation 
thickness of minimum 50 mm is recommended as the 
optimum thickness irrespective of the insulation type
THERMAL INSULATION FOR WINDOWS:
The parameter variation for thermal insulation 
regarding windows describes the effect of different 
window types. The model is simulated with three 
different thermal transmissions coefficient:
1. Single glazing – 5.8 W/m2K
2. Double glazing – 1.8 W/m2K
3. Triple glazing – 1.0 W/m2K
By choosing double glazing compared to single 
glazing it is possible to minimize the cooling 
requirement & the total energy consumption with 
20%. As a result ، a window type with a thermal 
transmission coefficient <1.8W/m2K )double 
glazing( is recommended as an optimum solution
NIGHT COOLING & VENTILATION:
In a hot desert climate like Riyadh، high thermal 
mass with night ventilation can provide comfort 
even with high daytime temperatures because of low 
relative humidity & large diurnal temperature swings. 
The aim is to achieve an acceptable indoor climate 
with a lower cooling demand during the daytime
The model simulates without night cooling & with 
airflows twice & four times per hour. Night cooling 
can be an effective solution to minimize the cooling 
demand. As a result، night cooling with airflow at 
minimum 2 times per hour is recommended as a 
good solution
TRANSPARENCY OF FAÇADE:
The parameter variation of transparency of façade 
describes the effect the window area has on the total 
energy consumption. The model is simulated with a 
dynamic span between 20% & 80% window areas of 
the outer wall. The effect is illustrated for the south 
& north oriented facades respectively
Total energy consumption when the façade becomes 
more transparent – As a result، a window area of 
outer wall between 15% to 30% is recommended 
as an optimum solution for the south oriented 
facades
Total energy consumption when the façade become 
more transparent – Compared to south façade، it is 
less dramatic. As a result، a window area of outer 
wall between 20% to 50% is recommended as an 
optimum solution for the north oriented facades
INDOOR ENVIRONMENT:

To meet the increasing demands of low energy 
consumption & a comfortable indoor environment 
& the general wishes for more sustainable buildings 
a prioritized design practice has to be adopted. 
An approach is suggested، focus  on increasing 
the quality of indoor environment because of the 
amount of time we spend inside & the economic 
benefits obtained from higher productivity
Indoor air quality of a building varies. It is influenced 
by changes in building operation، occupant activity 
& outdoor climate. However it can be controlled 
by a combination of efficient source control & 
ventilation. To ensure a high quality of the indoor 
environment، & thereby ensure a high productivity. 
Is it very important to employ different design 
technologies at an early stage. All things effect 
each other، so it is not only a matter of designing an 
efficient ventilation system، as one also has to design 
a proper fenestration & shading system with regard 
to maximum daylight & potential overheating 
& choose materials with low emission rate. To 
ensure a high standard of the indoor environment 
& indoor air quality a prioritized method has to be 
adopted & all parameters effecting the environment 
taken into account
INTELLIGENT DESIGN OF BUILDING 
ENVELOPE:
The indoor environment is also affected by the 
thermal environment in the space. The thermal 
environment depends on several factors & is 
generally controlled by an efficient heating & 
cooling system. The heat gain from the sun may 
in periods effect the thermal environment & cause 
high temperatures in the space or in defined volume. 
Therefore، efficient shading has to be designed & 
implemented at an early stage
DAYLIGHT:
The controlled distribution of daylight in buildings 
is a cornerstone of sustainable & low energy design. 
Day lighting is a key to good energy performance، as 
well as occupant satisfaction، productivity & health. 
Day lighting must be addressed early in the schematic 
design because requirements for successful day 
lighting usually has major implications for building 
massing & zoning activities
It is rather important to distinguish between direct 
sunlight & diffuse daylight. In most situations، 
direct sunlight causes excessive heat & light leading 
to visual & thermal discomfort. Natural daylight 
affects the need for artificial lighting، & with an 
effective use of the general daylight levels the 
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situation & volume of work & development. Broad 
classification is as stated:
Landscape Façade: Landscaped areas to constitute 
an urban space ، a cross point for people to meet 
for informal meetings ، to have a break during the 
day or a day off with family، children & friends. 
Such green areas are somewhat to relax with the 
possibilities of hardscape elements، other landscape 
furniture around the building structures in the 
form of external areas
Access Roads: The access roads supply the attractive 
green urban space while effectively managing a 
large amount of traffic. Buildings on such locations 
are highly exposed. The access roads are the internal 
road network from where all vehicular movement 
is distributed
All buildings must be located  within required 
building line. Building lining the access roads 
must sharply define corners، roads & squares. 
All facades on all buildings should be considered 
equally important architecturally. Front، side & rear 
facades shall have equal level of architectural quality. 
Building lining the access road sharply define the 
pedestrian area. The façades facing the access roads 
have their own identity. At lower level the façade 
shall be open & transparent towards the access roads
Streets: The streets are more local & have a lower 
speed limit. Supplying an attractive green urban 
space while managing the traffic. All buildings 
facing the streets must be located within the 
required building line. Building lining the streets 
must sharply define these & the pedestrian areas. 
The street facades have their own identity
Cul de Sac: Cul de Sac is somewhat a pedestrian 
area with minor restaurants، retail spaces & tit bit 
shops & kiosks together with informal seating areas. 
All buildings must be located within the required 
building line. Buildings lining the Cul de Sac sharply 
define the pedestrian area. The facades towards the 
Cul de Sac will have their own identity. All facades of 
all buildings shall be considered equally important 
architecturally. Front، side & rear façades shall have 
equal level of architectural quality
USE OF SOLAR PANELS ON FAÇADES:
Solar panels can be used in the design of the facades 
in several ways which can reduce the overall usage 
of fossil fuels and CO2 gas emissions:
Outdoor shading: Recent advancements in solar 
energy have led to the development of various 
types of solar panels that can easily be mounted 
on the building envelope while maintaining the 

overall aesthetics of the structure. Solar panels not 
only contribute to the quality of the urban spaces 
by reducing CO2 gas emission & also serve the 
purpose of building grace with architectural form 
& identity.  Outdoor parking space can be covered 
with photovoltaic panels which can be used as 
shading devices for cars while producing energy 
which can be consumed for local use
Solar panels produce energy at full capacity when 
placed perpendicular to sunlight. Outdoor parking 
spaces give the advantage of using panels more 
efficiently as they are placed on flat horizontal 
surface   
Solar cells as shade for the interior space: 
Photovoltaic panels can also be used in interior 
spaces where light is not available frequently. 
New technologies have allowed the development 
of transparent photovoltaic panels that can be used 
for interior design purposes. These panels come in 
different colors and sizes that not only beautify 
the interior space but can also generate energy 
in dim/low light conditions.  Such panels can be 
used in walkways and entrances where sunlight 
manages to transmit through exterior glass of the 
building. Triple glazed insulation units is one the 
advancements that needs special attention when 
designing the interiors of a building
Integration on façade: Solar cells can be integrated 
as the primary material on façade or as secondary 
material on or in another material
Maintenance for Solar Panels: Solar panels need 
regular cleaning & maintenance for them to sustain 
an optimal functionality. Both the solar panels on 
the roofs & the solar panels that are incorporated 
in the facades need special attention. Dust، sand 
dirt & pollution can cover them with a layer that 
prevents them from absorbing sunlight and affects 
efficiency
Horizontal roofs are highly recommended as 
location for placing solar cells. Vertical façades may 
in some places be acceptable for placing solar cells. 
It is not recommended to place solar cells on the 
lower levels، because of shadows projected generally 
on such levels
THERMAL INSULATION FOR BUILDING 
ENVELOPE:
The parameter variation for thermal insulation 
regarding the building envelope is simulated 
without insulation & with an insulation thickness 
of 50 to 100 mm. In the thermal simulation the 
selected insulation material is expanded polystyrene 
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FAÇADE ENGINEERING
Facades give you the first 
impression of a building. 
The facades expose the 
unique of the particular 
building as well as being a 
part of larger context with 
the neighboring building 
characters in the city cape, 
together with balanced 
masses arranged in the 
skyline of a city. You may 
experience the façades 
aerially, passing by with 
a high speed vehicle or 
walking around on foot. 
All scales to be taken into 
careful consideration in 
the context of architectural 
process in order to 
create an impressive  & 
well functioning space

The facades should all be treated  different from one 
another. Some should even be treated differently 
in both shape & materials. Architectural treatment 
of buildings include form، materials، colors، 
transparency & shading and should be varied in 
respect to orientation to enhance energy saving 
opportunities. A sustainable design approach 
towards ecological balances & green architecture is 
always encouraged. Material & colors are naturally 
integrated parts of the façade architecture. As each 
façade contributes the overall context، creating a 
balance between colors & materials
The use & special requirements for each building 
influences the architecture of façades. Careful 
consideration is taken، as how public & retail areas 
impact the facades. It totally depends about the main 

use & function of a building، replicating pedestrian 
movements in & around the building structures.  
Special requirements  for the transparency of the 
facades in areas where facades should be open & 
welcoming in order to create a vibrant city
As the facades shape the perceptions of the building 
& its context، they also serve the crucial function of a 
building providing shelter from weather & climate. 
The specific geographic conditions in Kingdom of 
Saudi Arabia require special consideration in order 
to make shade on the facades & when selecting 
materials for the facades. Sustainable solutions are 
highly recommended for such situations
CATEGORIES OF FACADES:
The facades are described according to different 
categories، which depends on situation to 
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in order to meet to meet the BAC or the EAC
– If the BAC is no longer viable، then we have to 
develop a forecasted estimate at completion )EAC(. 
Once approved، EAC effectively supersedes BAC as 
the cost performance goal.
– Based on BAC،
    TCPI = )BAC – EV(/ )BAC – AC(
– Based on EAC،
     TCPI = )BAC – EV(/ )EAC – AC(
• Cost Control– Outputs
1. Work Performance Measurements - The 
calculated CV،SV،CPI،SPI values for WBS 
components، are documented and communicated 
to the stakeholders
– Assists in evaluation of the magnitude in the event 
if there are variations. 
– Earned Value Analysis is considered to be 
beneficial and useful tool to control cost. 
2. Budget Forecasts – these are the values، which are 
recorded. They are analyzed and then presented to 
the different stakeholders involved. 
3. Organizational Process Assets updates
• Causes of variances
• Corrective Actions
• Lessons Learned
4. Change Requests
– Analysis of project performance can result in a 
change request to the cost performance baseline or 
the Project Management Plan.
– Can include preventive or corrective actions.
– Processed through the Perform Integrated Change 
Control Process.
– Request for changes in the scope of work
– It is a system، which describes the process on basis 
of which the baseline of the cost may be altered or 
modified. 
5. Project Management Plan updates
– Cost Performance Baseline updates
– Cost Management Plan
6. Project document updates
– Estimation of cost and its basis 2
Considering the Cost Control Results
– The process of cost control in continuous process 
and must require constant supervision and control 
from the project manager side in order to find out 
the variances.  6
CONCLUSION: 
In terms of project management، Earned Value 
Reporting can be used for cost control. This method 
is beneficial in determining the performance of 
the project on basis of schedule and the actual 
performance. It is determined and measured in 

terms of unit cost. It may allow the manager to take a 
sound decision process and may allow him or her to 
deal with risks and to become aware of the financial 
situation. 
RECOMMENDATIONS:
• Enlarge envelope of the Project Controls Area to be 
covered by Project Controls Management System
•  Introduce more area for monitoring and control; 
including integration with Computer Aided Design 
)CAD( systems.
• Develop advanced cost control module that deal 
with the minute level of details of cost items.
• Streamline the cost controls modules، by adding 
features like online procurement.
• Enhance interaction with accounting systems by 
introducing more modules for monitoring billing، 
accounts payable، receivable; actually to cover all 
accounting aspects.
• Integrate with warehouse management system for 
full control on materials، inventory، etc.
• Introduce Human Resources Module، where 
interactive database for resources needs/ availability 
can be efficiently monitored.
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to identify the problem areas and trends as well 
as forecasting the final profit/loss situation on the 
project. Corrective action
should be taken on any cost centres showing a loss 
if at all possible. This form of cost report is most 
effective on a contract with repetitive operations 
but is less so on non-repetitive contracts.
This approach is appropriate for civil engineering 
work where there are a small number of high value
components in the project. 
Advantages of Unit Cost
Both of the terms represent innovative and creative 
principles of management، which are aligned and 
integrated with the practices of business. This 
method is considered to be a useful tool in finance 
as it allows the management and workers to 
concentrate on the procedure for yielding results. 
It also compels them to concentrate on the cost 
associated with the production of the outputs. This is 
a fundamental change، which moves away from the 
traditional focus on management of inputs and on 
management of processes and cost management.
 It should be noted that the management of cost allows 
the empowerment of managers but not in any way 
assists taking managerial decision making process. 
this method is not an alternate to a  reported and 
informed management but allows the manager to 
understand the unit cost information and how it 
can benefit in taking sound managerial decisions. 
Furthermore، on basis of activity، employees work 
and collaborate together، which improves business 
performance. 
This method is compatible with the modern tools of 
management and that of accounting and can allow 
the workforce to work in teams and thus، overall 
helps in improving business and reengineering 
process and to take sound managerial decisions. 
In order to improve at government level can only be 
possible if each and every member contributes and 
plays his or her part at all levels. Employees must 
show support and commitment at utilizing the 
principles of unit cost in organization culture and 
would provide in increasing value for the defense 
unit.  3
  4. Forecasting
– Forecasting uses the information you’ve gathered 
to date and estimates the future conditions or 
performance of the project based on what you know 
when the calculation is performed.
– Forecasts are based on work performance 
information )an output from the Executing process 
group(.

– There are two types of forecasting techniques:
1. Estimate To Complete
2. Estimate At Completion
• Earned Value Analysis
– Estimate at completion )EAC( estimates )or 
forecasts( the expected total cost of a work 
component، schedule activity، or the project at its 
completion.
1. Estimate to Complete
– Estimate to complete )ETC( tells you how much 
it will cost to complete all the work remaining 
for a schedule activity or WBS component or the 
project.
– There is one variation of ETC that doesn’t require 
a formula. It’s called ETC based on a new estimate.
– This ETC، according to A Guide to the PMBOK، 
is the most accurate and comprehensive ETC 
calculation.
– Earned Value Analysis
– There are three ways to calculate EAC.
– The first one is EAC using a new estimate. This 
assumes that the original assumptions used when 
estimating were flawed or that changes have 
occurred that have changed the original estimates. 
in this calculation is provided by the performing 
organization )the ETC based on a new estimate 
figure.( The formula looks like this:
    EAC = AC + ETC
– The two remaining EAC calculations use earned 
value data. These are quick to perform but not as 
accurate as the project team manually examining 
the remaining work and making a new estimate 
based on past performance.
– When you believe that future cost variances will 
be similar to the types of variances you’ve seen to 
date
– The second formula is used only when typical 
current variances are not expected. In simple 
words، there is no expectation that the variances، 
which have been determined on a given date would 
continue to be there. Formula is as follows:
       EAC = AC + )BAC-EV(
– Earned Value Analysis
– Third formula is required when it is expected 
that the performance of the project would remain 
the same and would have same variances in the 
forthcoming time. 
    EAC = AC + )BAC – EV(/CPI
5. To-complete Performance Index )TCPI( 
– It is determined in order to find out the cost 
performance، which must be attained and 
accomplished on the work that is left. This is needed 
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possibility of liquidated damages being charged by 
the employer; provision should be made for future 
known losses.
The general principle for the contractor’s QS to 
remember must be that of caution. Any figures
included in the valuation adjustment must be 
capable of substantiation and wherever possible 
have been agreed with the client’s QS.
Once the gross adjusted valuation has been assessed 
three further elements are deducted from the figure 
to arrive at a final residual value or margin.
First، subcontract liabilities which should cover all 
disciplines of subcontractor، that is، nominated/
named or domestic subcontractors، but excluding 
labour-only subcontractors، the cost of which 
should be considered with labour section of the 
main contractor’s costing.
The subcontract liability is essentially a comparison 
between what the contractor has been paid and 
what the contractor is liable to pay to any given 
subcontractor. The liability should include not only 
those matters listed on the external valuation، such as 
contract works، variations
and materials on site but also any works that the 
main contractor is due to pay the subcontractor
but for which he would not receive reimbursement 
through the main works contract provisions.
Second، snagging and defects which can be 
subdivided into two sections:
Snagging required at the end of the project to 
achieve handover;
A levy to be used to cover for costs that may be 
incurred in the making good of defects period 
before the certificate of making good of defects is 
issued
Both these figures are highly dependent on the type of 
project involved. On housing projects، an allowance 
per unit may be adopted. Many contractors will 
have standard allowances، for example، 1.5% of 
the contractors’ gross value )excluding subcontract 
figures( building up over the contract period، and 
then reducing to 0.5% after practical completion is 
achieved.
The third and final element of deduction is that of the 
main contractor’s core costs، that is، labor، material 
and plant and other associated costs. In general، 
these will be supplied to the contractor’s QS by a 
separate cost department within the contractor’s 
company.
Once all these figures are known the residue is the 
profit generated from the main contractor’s works 
section of the project. When added to the profit 

on other sections، that is، the subcontract liability 
schedule، this indicates the profit to date for the 
project. The figure can then be
compared with the original contract profit included 
in the contractor’s tender.
In order to complete the time analysis )in weeks( 
section of the report it will be necessary to consider 
the following: the original period، any extension of 
time )EoT( awards، the present
position and time to complete. If the contract period 
will be exceeded the contractor should
include for: the cost of preliminaries in overrun 
period، any liquidated and ascertained damages،
under recovery of fluctuations and claims from 
subcontractors and suppliers.
There is no room in a cost-value reconciliation for 
historical costing only. Without a clear
vision of the completed project financial reporting 
at an intermediate stage of the project، it does not 
produce accurate profit and loss statements.
The preparation of cost-value reconciliations is 
not an exact science، particularly when completing 
Section 4: Provisions; these figures are estimated 
based on the QS’s best current knowledge and 
experience. However it is important that there is 
a consistent approach taken by all the company’s 
Quantity Surveyors. 
How do CVR’s help your company? 
• Show Profit/Loss on each individual contract on 
a monthly basis
• Show Profit/Loss for the current accounting 
period
• Current cash position of the company
• Details of overhead recovery on individual 
contracts
• Ability to identify/action and reduce cost liabilities 
on a monthly basis
• Plan company expenditure
• Monitor and adjust estimating rates based on the 
profit/loss reporting3
3.contract variance – unit costing
In this system costs of various types of work، such as 
driving piles، or concrete work are recorded
separately. The actual costs are divided by the 
quantity of work of each type that has been done.
This provides unit costs، which can be compared 
with those in the tender.
The report is prepared on a monthly basis following 
the interim valuation agreed with the client. The 
report requires a comparison to be made between 
the value of the work done and the cost of doing 
it، that is، the variance. The aim of the report is 
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4. Organizational Process Assets
– Existing formal and informal cost control-related 
policies، procedures and guidelines
– Cost control tools and
– Monitoring and reporting methods to be used
• Cost Control Tools & Techniques:
1-Earned Value Management
– It is one of the most common method in order 
to determine the performance measurement and 
concentrates on the integration of scope of the 
project، cost and schedule.
– EVMS، in summary is as follows: 
1. Concentrates on alignment of budget and 
timetable. 
2. Progress of project can be measured in order to 
determine its status. 
3. Expenditure regarding financial resources 
utilized in the process are measured along with 
understanding the output result.
4. corrective measure can be taken at any possible 
instant in order to achieve desired project 
outcome.  
This technique can be used for all programs.2
2. cost-value reconciliation )CVR(
Cost-value reconciliation )CVR( concentrates on 
assembling the determined sums of cost and value in 
order to determine profitability of the organization. 
It aims at guaranteeing that profits of the company 
shown are precise and portray the existing and real 
condition of the company in terms of finance. It has 
two main purposes، firstly، it lays the foundation of 
statutory accounts، which is legitimate requirement. 
The guidelines of Standard Statement of Accounting 
Practice No. 9 )SSAP9(،
)ICAEW، 1998( states that ‘valuation of stocks and 
works in progress’ must be followed. The main 
thrust of SSAP9 is that financial statements should 
be prudent، that losses or potential losses should 
be recognized immediately and essentially that the 
business should not claim to be more profitable 
than it actually is.
Second، the CVR provides management information  
to assist in the identification of problems،
the need for reserves، the reasons for loss and 
information to prevent repetition of such losses.
It should also show the original budget figures and 
expected profit together with an assessment
of the final position of the project، that is، the final 
account.
At each interim valuation date، normally the end of 
each calendar month، the total costs to
date are compared with the total valuation. Care 

has to be taken to compare like with like and 
make necessary adjustments for overvaluation/
undervaluation. This approach suffers from the 
disadvantage that there is no breakdown of the 
cost/profit figures between the types of work or 
different locations within the project; it therefore 
only provides guidance on which project requires 
senior management attention. This approach is 
suitable for use on building projects where there are 
a large number of complex components.
The Chartered Institute of Building )CIOB( Cost 
Valuation Reconciliation approach )described in 
detail in Barrett، 1992( is the standard recommended 
approach، a similar version of which is used by most 
contractors.
The cost-value comparison، or reconciliation، is 
usually completed by the contractor’s QS on a 
monthly basis following agreement of the interim 
valuation. The process will require liaison with other 
departments in its completion and considerable 
discussion with the rest of the project team for 
example contracts manager and site manager.
The starting point of any CVR must always be the 
gross certified value، which must be supported by 
the architect’s interim certificate. This is the external 
valuation and not the contractor’s QS’s assessment 
or internal valuation of the works. It is generally 
necessary to adjust the external gross certified value 
for sundry invoices، that is، work carried out on 
or off the project; using labour/plant/materials/
subcontractors but which do not form part of the 
contract works.
An external valuation may require adjustments for 
many reasons، not least arithmetical errors found 
in the external valuation after agreement with the 
client’s QS. Common areas of adjustment are as 
follows:
adjustments for external preliminaries claimed in 
valuations against the internal preliminary
schedule; adjustments for elements included 
within costing but not in the external valuation، 
for example، materials brought to site on the same 
day as the valuation but after materials on site were 
recorded;
items of over measurement not picked up by the 
client’s QS;
any adjustments necessary to bring the cost cut-
off date and the on-site valuation date together; 
variations which have not been agreed with the 
client’s QS;
contractual claims for loss and/or expense which 
have not been agreed by the client’s QS;
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Cost Control inputs، tools، techniques & outputs:  )according to PMBOK Guide except CVR، Unit Cost(

Table 1  Illustration of a Cost Account and Project Activity Matrix

• Cost Breakdown 
Structure )CBS(
– A hierarchy used to breakdown the projects into 
its basic cost components.
–  Developing a CBS differs significantly between 
owners and contractors. 
• Concept for developing a CBS: 
Owner’s perspective – functional elements
Contractor’s perspective- work items
• Cost Control Cycle 
After a CBS is created، it is being used to: 

Cost Control inputs، tools، techniques & outputs:  
)according to PMBOK Guide except CVR، Unit 
Cost(
The Control Costs process manages changes to 
project costs as outlined in the cost management 
plan.
• It’s concerned with monitoring project costs 
to prevent unauthorized or incorrect costs from 
getting included in the cost baseline.
• Cost Control Inputs:
 1.Project Management Plan
-  Cost baseline - The cost baseline is the expected 
cost the project will incur. This time-phased budget 
reflects the amount that will be spent throughout 
the project. Recall that the cost baseline is a tool 
used to measure project performance.
• 2. Project funding requirements
The funds for a project are not allotted all at 
once، but stair-stepped in alignment with project 
deliverables. Thus، as the project moves towards 
completion، additional funding is distributed.
3. Work Performance Information
– Project progress
– Costs authorized and costs incurred
– Estimates for completing project work
– Alert the project team to issues that may cause 
problems in the future2

– Identify the chart of cost accounts. 
– Assign an estimated cost to each account. 
• Project Control Matrix )Table-1(
This is a matrix that integrates the WBS )reference 
for scope and time(، CBS )reference for cost( and 
OBS )reference for job responsibility(. 
  Once this matrix is constructed، each account in 
the matrix will associate with: 
o a particular job، cost estimate
o an identification of the person in charge of 
managing/supervising this job. 7

Estimating methods defined above utilize the 
existing data and information available on the 
work achievement of specific activities. Estimates 
can be developed in several ways، some of which 
are mentioned below:
• Units of Work Completed
• Incremental Milestones
• Opinion
• Cost Ratio
It is essential that these methods are used systematically 
in terms of the project activities in order to determine 
the progress of work to prepare the report on the 
existing status of the project. 
Database management systems have been discussed in1

Figure 2  Illustration of Proportion Completion 
versus Expenditure for an Activity
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uncontrolled،
– increases in scope of effort
– Poor comparison of actual and planned costs
– Unforeseen technical problems
– Schedule delays that require overtime 
• Material escalation factors that are unrealistic 4
 Financial Accounting Systems and Cost Accounts  
For cost control، the construction plan of a 
project can be useful in providing reference data 

in terms of measuring line to monitor and control 
the project. Individual activities، schedules and 
achieving milestones can be monitored and can be 
compared to the existing plan of action in terms of 
monitoring the activities. Detailed cost estimate is 
useful in predicting the financial performance of 
the project and can be used as a reference، then the 
project is thought to be under financial control for 
the purpose of financial accounting see figure  )1( 

Figure )1( ، system function )5(
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 Cost Control, Monitoring
and Accounting

Abstract : The construction Department is used to develop the project>s cost 
control department, in appropriate manner to reduce the project cost, companies 
have become a very urgent activity to point the events were discussed  & 
to satisfy the objective of documenting and recording transactions related 
to finance. Furthermore, it also aims at directing managers a framework to 
monitor the progress and problems that arise within the project.  Project 
control issues are summarized as set of uncertain and inaccurate interlinked 
activities, which are almost at completion stage, over budget and delayed.  
Project control systems aim at providing a good indication of such issues. 
• Introduction: In this Paper، we consider 
the most effective problems with resource، 
accounting، monitoring and control during a 
project. we emphasize the project management 
uses of accounting information as well. we need to 
discuss some of the common tools & techniques for 
cost control.

 The Project Budget
We need to study how good the cost and control 
system is، on the other hand problems can occur.

• Common causes of cost problem include:
–  Poor techniques estimation which results in 
unrealistic budgets
– Out-of-sequence of executing activities and 
events
– Inadequate work breakdown structure
– No management policy on reporting and control 
practices
– Poor work definition 
– Management reducing budgets 
– Inadequate formal planning that results in 
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