ﻣﺎدة إﻋﻼﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘـــﺐ اﻟﺠﺰﻳـــﺮة ﻟﻼﺳﺘﺸـــﺎرات اﻟﻬﻨﺪﺳـــﻴﺔ ﻫـــﻮ أﺣـــﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗـــﺐ
 وﻣﻘﺮه،اﻟﺮاﺋـــﺪة ﻓـــﻲ ﻣﺠـــﺎل اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳـــﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸـــﺎرﻳﺔ
 أﻋﻤﺎﻟـــﻪ ﺗﻐﻄـــﻲ ﻣﻌﻈـــﻢ أرﺟـــﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜـــﺔ.اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ اﻟﺮﻳـــﺎض
م ﻛﻤﻜﺘـــﺐ اﺳﺘﺸـــﺎري ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ١٩٨١ ﻣﻨـــﺬ إﻧﺸـــﺎﺋﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــﻨﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻨﺪﺳـــﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳـــﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
� وﻗـــﺪ ﺳـــﺠﻞ ﻣﻜﺘـــﺐ اﻟﺠﺰﻳـــﺮة ﻧﻤﻮ. وإﻧﺘـــﺎج اﻟﻄﺎﻗـــﺔ،اﻟﻌﻤﺮاﻧـــﻲ
.ـــﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧـــﺮى أﻳﻀـــ� ﺑﺨﺒﺮﺗـــﻪ واﻟﺘﺰاﻣﻪ
ّ وﻧـﺠﺎﺣـــ� ﺛﺎﺑﺘـــ� ﻓـــﻲ ِﻋ
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م٢٠١٥  ﻓﺒﺮاﻳﺮ- ﻫـ١٤٣٦  ( ﺟﻤﺎدى ا�وﻟﻰ٩٦ ) اﻟﻌﺪد

ثالث سنوات من العمل الجاد
تنتهي �أعمال جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني احلايل يف دورته الرابعة يف 2015/3/18م،
و�س ��وف يحل جمل� ��س جديد منتخب لل ��دورة اخلام�س ��ة (2018 -2015م) ،وهنا ي�س ��رين �أن اقدم
�شك ��ري لزمالئ ��ي يف جمل� ��س �إدارة الهيئة الذي ��ن تزاملت معهم خ�ل�ال ال�سنوات الث�ل�اث املا�ضية
(ال ��دورة الرابع ��ة) ،حيث د�أب �أع�ضاء املجل� ��س على حتقيق اخلطط التي ر�سمه ��ا منذ توليه زمام
الأمور يف الهيئة لتج�سيدها على �أر�ض الواقع ،وقد مل�ست منهم احلر�ص ال�شديد على م�ستقبل الهيئة
واملهند�س واملهنة ،ملواجهة التحديات التي تقف يف طريق القطاع الهند�سي باململكة ب�شكل عام� ،إىل
جانب التحديات التي تواجه املهند�س ب�شكل خا�ص ،حيث قام �أع�ضاء املجل�س بجهود؛ منها التطبيق
الفعل ��ي لالعتماد املهني للمهند�سني ،درا�سة ت�صنيف املكاتب وال�ش ��ركات اال�ست�شارية والهند�سية،
االنتهاء من �أعمال ت�صميم مقر الهيئة يف مدينة الريا�ض ،تنظيم انتخابات �إلكرتونية خمتلفة لأول
م ��رة يف اململكة ،تعزيز وتطوي ��ر التعاون امل�شرتك بني الهيئة والقطاع ��ات املختلفة ،مثل اجلامعات
وبع� ��ض الوزارات والقطاعات اخلا�صة حملي ًا وخارجي ًا� ،إىل جانب تطوير برامج التدريب والتطوير
امل�ستم ��ر يف املجاالت والتخ�ص�ص ��ات الأكرث احتياج ًا لل�سوق املحلية ،وتنظي ��م الفعاليات الهند�سية
امل�شرتكة ،وافتتاح جمال�س فروع للهيئة ،وتدريب وت�أهيل املهند�سني حديثي التخرج ،و�إن�شاء مركز
للتحكيم ،وغريها من اجلهود.
وجمل�س الإدارة احلايل كان ومازال حري�ص ًا على كل ما يخدم املهند�س واملهنة يف املجاالت العلمية
واملهني ��ة ،وقد حر�صوا عل ��ى �أن تكون الهيئة هي املرجع الأ�سا�س لكاف ��ة املهند�سني باململكة العربية
ال�سعودي ��ة ،كم ��ا قام ��وا �إىل جانب الأمان ��ة العامة بالعمل على تق ��دمي خدمات للمهن ��ة ،املهند�س،
املكات ��ب ،واملجتم ��ع ،لتفعيل دور الهيئة وحتقيق �أهدافها يف بناء كي ��ان هند�سي قوي موثوق به يقود
التنمية ال�شاملة بحرفية بايدي وطنية ترتقي باملجتمع.
�إن الهيئ ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضية قام ��ت بعم ��ل د�ؤوب لتنفي ��ذ الأهداف الت ��ي ر�سمته ��ا وحددتها
�إ�سرتاتيجياته ��ا ،والت ��ي اعتم ��دت على حتقي ��ق ر�سالة الهيئ ��ة يف تقدمي خدمات للمهن ��ة واملهند�س
واملجتمع .وهذا جزء مما تي�سر للمجل�س عمله طيلة الفرتة املا�ضية ،ف�إن �أ�صبنا فمن اهلل عز وجل،
وان �أخطان ��ا فم ��ن �أنف�سن ��ا وال�شيط ��ان� .سائ ًال امل ��وىل �أن يوفق اجلميع خلدمة ه ��ذا الوطن يف ظل
القيادة احلكيمة .داعي ًا املوىل �أن يوفق �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة اجلديد يف املرحلة املقبلة ،و�أن
يحققوا النجاحات والتقدم والتطور للهيئة واملهنة واملهند�س.

المهندس حمد بن ناصر الشقاوي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

إستراتيجيات وخطط لصالح المهنة
نظم ��ت الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني �أخري ًا انتخاب ��ات جمل� ��س �إدارة الهيئة (ال ��دورة اخلام�سة / 2015
2018م) ،يف عملي ��ة �إنتخابي ��ة �إلكرتوني ��ة بالكامل متت عن بعد من خالل ال�ص ��وت الواحد ،ومتت مبهنية
عالي ��ة و�إ�ش ��راف من جه ��ات مهنية وفني ��ة م�ستقلة ،حيث تعت�ب�ر هذه االنتخاب ��ات الأوىل م ��ن نوعها التي
تطب ��ق عل ��ى م�ستوى اململكة واملنطقة ب�شكل ع ��ام ،كما تعترب م�ؤ�شر ًا �سليم ًا عل ��ى التحول املجتمعي والتطور
الدميقراط ��ي الذي مت ��ر به بالدنا .ولها دور كبري يف خلق الن�ضج املهني والوعي الفكري ب�شكل متبادل بني
املهند� ��س وب�ي�ن من ينوب عنه وميثله ،من �أجل م�ستقبل مميز للهيئ ��ة مبني على �أ�س�س مهنية تخدم الوطن
وتخدم القطاع الهند�سي.
وه ��ذا العم ��ل ال ��ذي قام ��ت به يعت�ب�ر �ضمن اجله ��ود الأخ ��رى التي تق ��وم به ��ا الهيئة من خ�ل�ال اخلطط
والإ�سرتاتيجي ��ات التي و�ضعتها لتعمل عليه ��ا ب�شكل متدرج ،حيث قامت ب�إنهاء �أعمال ت�صميم مبناها ،كما
�أقام ��ت حف�ل�ا لتكرمي كل من �ساهم يف امل�سابقة املعمارية لت�صميم ��ه ،وهي ت�ستعد خالل �أيام لو�ضع حجر
الأ�سا�س للبدء بتنفيذ مبنى ح�ضاري ًا مميز ًا يف �شمال مدينة الريا�ض.
وم ��ن منطلق حر�ص الهيئ ��ة على النهو�ض باملهنة وكل ما من �ش�أنه تطويرها ورفع م�ستواها والعاملني فيها،
خا�ص ��ة يف طريقة عملها وتق ��دمي خدماتها للأع�ضاء ،قامت باالعتماد عل ��ى اخلدمات الإلكرتونية لتقدمي
خدماتها من خالل بوابة الهيئة للتعامالت الإلكرتونية باملوقع الإلكرتوين املوحد على �شبكة الإنرتنت ،الذي
يه ��دف �إىل ت�سهي ��ل تعامل الأع�ضاء مع املواطن�ي�ن واملقيمني وال�شركات واملكات ��ب الهند�سية واال�ست�شارية،
ت�سهل وتوفر هذه كافة اخلدمات للجميع ،خا�صة يف الأماكن البعيدة التي ال تتوفر فيها فروع للهيئة،
حي ��ث ّ
حيث ت�سعى الهيئة ب�شكل حثيث من خالل هذا العمل لتفعيل مبادئ احلكومة الإلكرتونية.
كما قامت وتقوم الهيئة بالعمل على تقدمي خدمات رئي�سة للمهنة ،املهند�س ،املكاتب الهند�سية ،واملجتمع،
لتفعيل دورها وحتقيق �أهدافها يف بناء كيان هند�سي قوي موثوق به يقود التنمية ال�شاملة بحرفية وبطاقات
وطنية متجددة تنه�ض باململكة وترتقي باملجتمع.
وبتوفي ��ق م ��ن اهلل ث ��م بجهد العاملني يف الهيئ ��ة وتفاعل �أع�ضائه ��ا� ،سوف نتمكن �إن �ش ��اء اهلل من التطور
وحتقيق الأهداف املرجوة ،وتطبيق اخلطط وتقدمي عمل يلبي الطموحات ويرتقى باملهنة واملنتمني �إليها.
يف اخلت ��ام �أمتن ��ى لأع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئ ��ة يف دورته اخلام�س ��ة (2018 / 2015م) ،التوفيق من اهلل
العلي القدير ،للم�ضي قدما نحو �آفاق �أو�سع و�أرحب يف خدمة الهيئة ،مبا يلبي متطلبات التطور والرقي ،من
خ�ل�ال العمل املتنا�سق واملتجان�س بني الأدوار الرئي�سية للمجل� ��س والأمانة العامة ،وكذلك الأدوار امل�ساندة
لها من خالل �أع�ضائها ،نحو بناء منظومة متكاملة لتنفيذ برامج الهيئة وم�شروعاتها عن طريق التوجهات
امل�ستقبلي ��ة .كم ��ا �أود �أن انته ��ز هذه الفر�صة لأتق ��دم بال�شكر والتقدي ��ر لأع�ضاء جمل� ��س الإدارة (الدورة
الرابع ��ة) ،وذل ��ك ملا قدموه من جهود و�إ�سهامات خلدمة الهيئة ،حيث كان لهم الأثر البالغ ـ بعد توفيق اهلل
ـ فيما حققته من �إجنازات وتقدم ونقلة نوعية يف م�سريتها.

المهندس /إبراهيم بن صالح الضبيعي
أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف
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االتحادات الهندسية الدولية والعربية
والخليجية تعزي في فقيد األمة
ق���دم س���عادة الدكت���ور عادل ب���ن إبراهي���م الحديث���ي أمين ع���ام اتحاد المهندس���ين
الع���رب تعازي���ه وتع���ازي االتحاد ف���ي وفاة خ���ادم الحرمين الش���ريفين المل���ك عبداهلل
ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود ـ رحم���ه اهلل ـ ج���اء ذل���ك ف���ي رس���الة بعثه���ا إل���ى رئي���س
مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين المهن���دس حمد بن ناصر الش���قاوي.

وق ��دم �أم�ي�ن ع ��ام احت ��اد املهند�س�ي�ن
الع ��رب يف ر�سالت ��ه تعازي ��ه وتع ��ازي
املهند�س�ي�ن الع ��رب ،م�ضيف� � ًا �أن ��ه بوفاة
خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك عبداهلل
ب ��ن عبدالعزي ��ز ـ رحم ��ه اهلل ـ خ�س ��رت
الأمتني العربية والإ�سالمي ��ة قائد ًا بارز ًا
ورم ��ز ًا �شاخم� � ًا كر� ��س حيات ��ه خلدم ��ة
وطنه و�شعب ��ة وق�ضايا الع ��رب والإ�سالم
وامل�سلمني ،نا�ص ��ر ًا لق�ضايا احلق والعدل
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يف الع ��امل ،خا�ص ��ة ال ��دول العربي ��ة.
كم ��ا �أ�شاد الدكت ��ور احلديث ��ي يف تعزيته
بال ��دور القي ��ادي خل ��ادم احلرم�ي�ن
ال�شريف�ي�ن امللك �سلمان ب ��ن عبدالعزيز ـ
حفظ ��ه اهلل ـ وويل عه ��ده الأمني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
ـ حفظ ��ه اهلل ـ ودورهما يف �إكمال امل�سرية
بخطى ثابته للمملكة العربية ال�سعودية.
من جانبه ق ��دم ر�ؤ�ساء اجلمعيات والهيئات
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الهند�سي ��ة الأع�ض ��اء يف االحت ��اد الهند�سي
اخلليج ��ي تعازيه ��م وتعازي الأمان ��ة العامة
لالحت ��اد ومهند�سي االحت ��اد و�أع�ضائه من
ال ��دول اخلليجية الت ��ي يتكون منه ��ا ،وهي:
جمعيةاملهند�سنيبالإماراتالعربيةاملتحدة،
جمعي ��ة املهند�س�ي�ن البحريني ��ة ،جمعي ��ة
املهند�س�ي�ن العماني ��ة ،جمعي ��ة املهند�س�ي�ن
القطري ��ة ،جمعي ��ة املهند�س�ي�ن الكويتي ��ة،
بالإ�ضافة �إىل الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.

وذك ��روا �أن دول جمل� ��س التعاون خ�سرت
قائ ��د ًا و�أب� � ًا ،حي ��ث �أن رحي ��ل خ ��ادم
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن امللك عب ��داهلل بن
عبدالعزي ��ز ـ رحم ��ه اهلل ـ تعت�ب�ر فجيعة
للأم ��ة العربي ��ة والإ�سالمي ��ة ومواطن ��ي
دول جمل�س التعاون ،حيث �شكلت م�سرية
حياته منوذج ًا فري ��د ًا للعطاء بال توقف،
وللقيادة الواعية الر�صينة واحلكيمة التي
بذل ��ت جهوده ��ا للنهو�ض ب ��دول جمل�س
التع ��اون ،وتوحيد ومل ال�شم ��ل اخلليجي.
كما رفع �سع ��ادة املهند�س حمد بن نا�صر
ال�شقاوي رئي�س احتاد املنظمات الهند�سية
يف ال ��دول الإ�سالمية رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن تعازي ��ه

خلادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزي ��ز �آل �سع ��ود ،و�إىل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز
�آل �سع ��ود ويل العهد نائ ��ب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ،و�إىل �صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي
الأم�ي�ر حممد ب ��ن نايف ب ��ن عبدالعزيز
ويل ويل العه ��د وزي ��ر الداخلية ـ حفظهم
اهلل ـ و�إىل الأ�س ��رة املالكة و�أبناء الفقيد
وال�شعب ال�سع ��ودي الكرمي يف وفاة خادم
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن امللك عب ��داهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود ـ رحمه اهلل ـ
وق ��ال ال�شق ��اوي �إنن ��ا يف الوق ��ت ال ��ذي
ن�شعر في ��ه باحلزن لوفاة خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز،

ف�إنن ��ا ن�س� ��أل اهلل تع ��اىل �أن يكت ��ب له ما
قدمه م ��ن جه ��ود �سي�سجله ��ا التاريخ يف
خدم ��ة وطن ��ه و�شعب ��ه والأمت�ي�ن العربية
والإ�سالمية ،و�أن يجعله يف جنة الفردو�س.
و�أ�ضاف رئي�س احتاد املنظمات الهند�سية
يف الدول الإ�سالمية �أن ما يخفف من هذا
امل�ص ��اب اجللل هو ت ��ويل خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن املل ��ك �سلمان ب ��ن عبدالعزيز
�آل �سعود ـ حفظه اهلل ـ مقاليد احلكم بعد
فقيد الوطن والأمة ،حيث �أن امللك �سلمان
بن عبدالعزيز غني عن التعريف ،لأنه رجل
دولة عا�صر حكام هذا الوطن ،من خالل
�سل�سلة اخلربات والإجنازات التي حققها
ـ �أي ��ده اهلل ـ يف خدم ��ة دينه ووطنه و�أمته.

أمير منطقة جازان يستقبل
رئيس فرع الهيئة

ا�ستقب ��ل �أمري منطقة جازان الأمري حممد ال�شيخ ،وذلك بح�ضور وكالء الإمارة .وقد �سم ��وه توقي ��ع مذك ��رة تفاه ��م م ��ع الهيئة
بن نا�صر بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س فرع ا�ستعر� ��ض املهند�س ال�شيخ �أه ��م الأن�شطة لتق ��دمي اال�ست�ش ��ارات الهند�سي ��ة ملجل� ��س
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني املهند�س عمر الت ��ي مت تنفيذها من خ�ل�ال الفرع ،وطلب املنطقة وجلنة التخطيط واملتابعة.
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الهيئة تشارك بمنتدى ومعرض «العزل
الحراري في المباني» بالرياض
ش���اركت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي منت���دى ومع���رض «الع���زل الح���راري ف���ي
المبان���ي» ال���ذي افتت���ح فعاليات���ه صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر الدكت���ور منص���ور ب���ن
متع���ب ب���ن عبدالعزيز وزي���ر الش���ؤون البلدي���ة والقروية ،بحض���ور معالي المهن���دس عبداهلل
الحصي���ن وزي���ر المي���اه والكهرب���اء ،ومعال���ي رئي���س مدين���ة المل���ك عبدالعزي���ز للعل���وم
والتقني���ة الدكتور محم���د بن إبراهيم الس���ويل ،وذلك بمرك���ز الرياض الدول���ي للمؤتمرات
والمع���ارض خ�ل�ال الفت���رة م���ن  27ـ  28ذي الحج���ة 1435ه���ـ ،المواف���ق  21ـ  22أكتوب���ر 2014م.

وخ�ل�ال جولة �صاح ��ب ال�سمو امللك ��ي الأمري
الدكت ��ور من�صور ب ��ن متعب ب ��ن عبدالعزيز
وزي ��ر ال�ش� ��ؤون البلدي ��ة ،يف جن ��اح الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن كان يف ا�ستقبال ��ه
املهند�س عبدالنا�صر بن �سيف العبداللطيف
مدي ��ر �إدارة العالق ��ات بالهيئ ��ة والذي �شرح
ل�سموه قيام الهيئة بامل�شاركة يف هذا املنتدى
واملعر�ض ،التي ت�أتي �ضمن �أولوياتها يف توعية
املكاتب الهند�سية يف اململكة العربية ال�سعودية
لأهمي ��ة تطبيق العزل احل ��راري على املباين
ال�سكني ��ة ،حيث �أنها تق ��وم بدور مهم وحيوي
يف هذا اجلانب من خالل الدورات واحللقات
والندوات التي تنظمها الهيئة يف هذا املجال.
كم ��ا ق ��دم املهند� ��س عبدالنا�صر ب ��ن �سيف
العبداللطي ��ف ،تعريف� � ًا بالهيئ ��ة ودوره ��ا
الري ��ادي والهام يف تطوير مهن ��ة الهند�سة،
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بالإ�ضافة �إىل ر�ؤية الهيئة التي تتمثل بالرقي
باملهن ��ة ومتك�ي�ن املهند�س�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ات
الهند�سي ��ة من الو�ص ��ول �إىل احلل ��ول املُثلى
ورف ��ع م�ست ��وى الأداء ،وت�شجي ��ع الإب ��داع
واالبت ��كار لتحقي ��ق مكان ��ة مرموق ��ة دولي� � ًا
 ،و�أهدافه ��ا الت ��ي تتمث ��ل يف بن ��اء كف ��اءات
هند�سية مميزة ت�ساه ��م بفاعلية يف التنمية
االقت�صادي ��ة يف اململك ��ة� ،إيج ��اد البيئ ��ة
املحف ��زة للتطوي ��ر والإب ��داع واالبت ��كار مب ��ا
يخدم احتياج ��ات املجتمع ،وحتفيز املن�ش�آت
الهند�سي ��ة ال�سعودية واملهند�سني ال�سعوديني
وتنمية مقدراتهم التناف�سية.
يذك ��ر ان املعر�ض املتخ�ص�ص يف جمال العزل
احلراري الذي �صاحب املنتدى �ضم  35جناح ًا
جمع اجلهات احلكومية املعنية بتطبيق العزل
احلراري ،وعدد ًا من اجلهات الأخرى التي لها
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جهود يف هذا املجال ،وكذلك ال�شركات امل�صنعة
وامل ��وردة مل ��واد الع ��زل احل ��راري يف اململك ��ة.
وقد تن ��اول املنت ��دى ثالثة حم ��اور رئي�سية،
�شمل ��ت التعري ��ف بجه ��ود و�أدوار اجله ��ات
املخت�صة يف االلتزام بتطبيق العزل احلراري
عل ��ى جمي ��ع املب ��اين اجلدي ��دة ،بالإ�ضاف ��ة
�إىل �أوراق عم ��ل متنوعة ح ��ول تطبيق العزل
احلراري باململكة.
وعر� ��ض املنت ��دى امل�شاريع الريادي ��ة املحلية
للعزل احلراري لعدة جهات من بينها وزارة
الإ�س ��كان ،والهيئ ��ة امللكي ��ة للجبي ��ل وينبع،
و�شركة �أرامك ��و ال�سعودي ��ة ،و�شركة �سابك،
وعر�ض� � ًا مقدم ًا من بحوث املي ��اه والكهرباء
والأنظم ��ة احلا�سوبي ��ة لتطبي ��ق الع ��زل
احل ��راري ،وا�ستعرا�ض� � ًا لبع� ��ض التج ��ارب
الدولية يف جمال العزل احلراري للمباين.

الهيئة وجمعية المهندسين المصريين
تنظمان الملتقى التقني الشهري الثالث
نظمت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع جمعية المهندسين المصريين
بالرياض الملتقى التقني الشهري الثالث ،تحت شعار (السالمة والصحة المهنية)،
وذلك يوم السبت  1436/1/1هـ ،الموافق  2014/10/25م ,بفندق راديسون بلو الرياض.

بد�أ اللق ��اء بكلمة �ألقاه ��ا �سعادة رئي�س
جمعي ��ة املهند�سني امل�صري�ي�ن الدكتور
ناف ��ع عبدالعزي ��ز ،بع ��د ذل ��ك �ألق ��ى
املهند�س �إبراهيم ال�ضبيعي نائب الأمني
الع ��ام للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن
كلمة رح ��ب فيها باحل�ض ��ور الذي �ضم

نخب ��ة م ��ن املهند�س�ي�ن بال�سعودية ،ثم
�ألقي ��ت �أوراق العمل و�شملت العديد من
املحاور التي تخ� ��ص ال�سالمة وال�صحة
املهنية ،من �أهمه ��ا ورقة عمل بعنوان "
منظمات ال�سالم ��ة واملقايي�س الدولية"
قدمه ��ا املهند� ��س حمم ��د عبداملجي ��د،

وورق ��ة بعنوان "مل ��اذا ال�سالمة" قدمها
املهند�س ح�سن حممد.
كما قدمت ورقة بعنوان "هند�سة العوامل
الب�شرية" ،قدمه ��ا الدكتور تامر خلف،
ثم عقدت ور�شة عمل بعنوان "ور�شة عمل
تفاعلية" قدمها املهند�س �صربي فرج.
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الهيئة تشارك بملتقى التراث العمراني
الوطني بأبها

كرم صاحب الس���مو الملكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عس���ير سعادة
المهندس حمد بن ناصر الش���قاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندسين ،وذلك
لمش���اركة الهيئة ف���ي ملتقى الت���راث العمران���ي الوطني الراب���ع الذي افتتحه س���موه يوم
االثني���ن 1436/02/9ه���ـ ،الموافق 2014/12/01م ،بحضور صاحب الس���مو الملكي األمير س���لطان بن
س���لمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للس���ياحة واآلثار ،ونظمته الهيئة العامة للس���ياحة
واآلث���ار بالش���راكة مع إم���ارة وأمانة المنطق���ة وجامعة الملك خالد ومجلس ش���باب عس���ير.

وت�ضم ��ن امللتقى عدد ًا كب�ي�ر ًا من الفعاليات
واملعار� ��ض والأن�شط ��ة املتعلق ��ة بال�ت�راث
العمراين� ،إ�ضافة �إىل اجلل�سات وور�ش العمل.
كما �شهد �إطالق عدد من املبادرات وم�شاريع
ال�ت�راث العم ��راين يف املنطق ��ة ،ومعر� ��ض
م�صاحب �ضم عدد ًا من اجلهات احلكومية
و�ش ��ركات القط ��اع اخلا� ��ص واجلمعي ��ات
واملراك ��ز املهتم ��ة بال�ت�راث العم ��راين �إىل
جان ��ب الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن.
و�أقي ��م عل ��ى هام� ��ش امللتقى حف ��ل �إعالن
وت�سلي ��م الفائزين بجائ ��زة الأمري �سلطان
بن �سلمان للرتاث العمراين للطالب للدورة
اخلام�سة ال�سنة الثانية واملعر�ض امل�صاحب
ل ��ه ،كم ��ا ت�ضم ��ن الربنامج العلم ��ي مللتقى
الرتاث العمراين الوطني الرابع  8جل�سات
علمي ��ة و 9ور�ش عمل ي�شارك فيها عدد من
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اخلرباء الدوليني واملحليني يف جمال الرتاث
العم ��راين ،وتتن ��اول ع ��دد ًا م ��ن الق�ضاي ��ا
واملو�ضوع ��ات املتعلق ��ة بال�ت�راث العمراين
وم�شاريعه� ،إ�ضافة �إىل ر�صد جتارب ناجحة
يف جم ��ال ت�أهيل وتطوير الرتاث العمراين.
وحت ��دث �صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر
�سلط ��ان ب ��ن �سلم ��ان يف اللقاء ع ��ن عناية
الدول ��ة بال�ت�راث احل�ض ��اري الوطني ،يف
ور�شة عم ��ل بعنوان "م�شروع امللك عبداهلل
للعناي ��ة بال�ت�راث احل�ض ��اري الوطن ��ي يف
اململك ��ة" ،الت ��ي نظم ��ت يف الي ��وم الأول
بجامع ��ة امللك خالد ،كم ��ا نظمت جل�سات
وور�ش عمل يف مقر امللتقى بقرية املفتاحة،
ناق�شت مو�ضوعات منها :التعليم اجلامعي
يف جمال الرتاث العمراين ،دور امل�ؤ�س�سات
واملجتمع ��ات املحلي ��ة يف ت�أهي ��ل وتطوي ��ر
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ال�ت�راث العم ��راين ،ال�ت�راث احل�ض ��اري
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،اال�ستثمار
يف مواق ��ع ال�ت�راث احل�ض ��اري ،املناف ��ع
االقت�صادي ��ة والثقافي ��ة لت�سجي ��ل املواق ��ع
الرتاثي ��ة يف قائم ��ة ال�ت�راث العامل ��ي ،دور
البلديات يف املحافظ ��ة على مواقع الرتاث
العمراين وتنميتها ،توظيف مباين الرتاث
العم ��راين� ،إع ��ادة ت�أهيل البي ��وت الرتاثية
�سياحي ًا ،وغريها من املو�ضوعات.
و�شهدت قرية املفتاحة ب�أبها االفتتاح الر�سمي
للملتق ��ى واملعر� ��ض الرئي�س ��ي والفعالي ��ات
امل�صاحبة ل ��ه ،وافتتاح فعالي ��ة دورة البناء
باملواد التقليدية ،ومعار�ض ال�صور (معر�ض
ال�ص ��ور التاريخي ��ة ،معر� ��ض م�سابق ��ة
ا�ستلهام ال�ت�راث العم ��راين ،معر�ض �ألوان
ع�سري) ،واجلل�سات العلمية ،وور�ش العمل.

هيئتا «المهندسين» و«الرقابة والتحقيق»
يبحثان سبل التعاون فيما بينهما

ناقش معالي الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق مع سعادة
المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين،
وسعادة الدكتور غازي بن سعيد العباسي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين،
سبل التعاون بين هيئة المهندسين وهيئة الرقابة والتحقيق ،من خالل تنظيم ورش
عمل ولقاءات مهنية بشأن األنظمة الهندسية والرقابية والمالية ،وتقديم المقترحات
لتطوير تلك األنظمة إلى جانب عدد من الموضوعات االخ��رى ،وذل��ك في االجتماع
الذي جمع الطرفين يوم االثنين  ٢٠١٤ / ٩ / ٨م بمقر هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض.

و�أو�ض ��ح املهند� ��س حم ��د ال�شق ��اوي رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
�أن ��ه مت خ�ل�ال االجتم ��اع مناق�ش ��ة �أوج ��ه
ال�شراك ��ة املمكن ��ة يف خمتل ��ف اجلوان ��ب،
م�ؤك ��د ًا يف الوق ��ت نف�س ��ه حر� ��ص هيئ ��ة
املهند�س�ي�ن عل ��ى تعزيز عالق ��ات التعاون
وال�شراك ��ة م ��ع هيئ ��ة الرقاب ��ة والتحقيق،
خا�ص ��ة يف ظل اكت�ش ��اف ع ��دد ال�شهادات
الهند�سي ��ة املزورة التي قدم ��ت للهيئة من
الوافدين خالل ال�سنوات املا�ضية.
و�أكد املهند�س ال�شقاوي �أن جمل�س الإدارة

عر�ض �إمكانيات الهيئة املهنية واال�ست�شارية
والفني ��ة يف جمال الرقاب ��ة والتحقيق� ،إىل
جانب اال�ستف ��ادة من العم ��ل الذي تقدمه
يف جماالت اال�ست�ش ��ارات الفنية والتحكيم
الهند�س ��ي .مبين� � ًا يف الوق ��ت نف�س ��ه �أنهم
�أو�ضحوا �أهمية التحالف بني هيئة الرقابة
والتحقيق وهيئة املهند�سني.
و�أ�ض ��اف �إن ��ه مت خالل االجتم ��اع مناق�شة
�سبل التعاون يف كافة الأ�صعدة من �ضمنها
�ضب ��ط ج ��ودة تنفي ��ذ امل�شاري ��ع احلكومية
لإيجاد حلول جذري ��ة مل�شكلة تعرث امل�شاريع

و�ضعف تنفيذها ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الأخطاء
يف الت�صامي ��م واملخطط ��ات الهند�سي ��ة،
والتوعي ��ة لقط ��اع الأعم ��ال واال�ست�شارات
الهند�سية والعمارة والت�شييد يف البالد.
و�أبان �أن �إدارة هيئ ��ة املهند�سني �أو�ضحت
ملعايل رئي�س هيئة الرقابة والتحقيق �أهمية
�ص ��دور كادر املهند�س�ي�ن ،حي ��ث �سي� ��ؤدي
ذل ��ك �إىل حت�سني �أو�ضاع مهند�سي القطاع
احلكوم ��ي الذي ��ن ي�شرفون عل ��ى امل�شاريع
احلكومي ��ة ،الت ��ي متثل �أكرث م ��ن  %40من
ميزانية الدولة.
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األخـــــبـــار

الهيئة تشارك بورشة حول «الئحة تنظيم
الممارسة الهندسية والفنية للوقاية من الحريق»
ش���اركت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين بورش���ة عمل حول (الئحة تنظيم ممارسة
األنشطة الهندس���ية والفنية والمقاوالت المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق) ،التي
نظمته���ا المديرية العام���ة للدفاع المدني ي���وم الثالثاء  1436/2/24ه���ـ بمدينة الرياض،
وافتتحه���ا معال���ي مدي���ر عام الدف���اع المدن���ي الفريق س���ليمان بن عب���داهلل العمرو.

و�أو�ضح �سعادة املهند�س �إبراهيم بن �صالح
ال�ضبيعي نائ ��ب الأمني الع ��ام� ،أن الور�شة
ت�أت ��ي �إنفاذ ًا لق ��رار �صاح ��ب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ب ��ن ناي ��ف وزي ��ر الداخلية
رئي�س جمل� ��س الدفاع املدين باملوافقة على
�ص ��دور الئحة (تنظيم ممار�س ��ة الأن�شطة
الهند�سي ��ة والفني ��ة واملق ��اوالت املتعلق ��ة
بالوقاي ��ة واحلماية من احلري ��ق) ،بهدف
تب ��ادل الآراء ووجهات النظر مبا ي�سهم يف
تطوير الالئحة ،وت�سهيل �إجراءات تطبيقها
لتجنب خماط ��ر احلريق ،ولتحفيز وتفعيل
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م�شاركة القطاع اخلا�ص مع الدفاع املدين.
و�أ�ض ��اف �أن حم ��اور الور�ش ��ة تناول ��ت
ا�ستعرا�ض وتقييم �شامل لالئحة ومقومات
تطبيقه ��ا ،ا�ستعرا� ��ض �أح ��دث املفاهي ��م
والتطبيقات للموا�صفات اخلا�صة باحلماية
م ��ن احلريق ،التج ��ارب امليداني ��ة لتطبيق
الالئحة� ،إجراءات و�أ�سلوب الرتخي�ص يف
الهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني� ،إ�ضافة �إىل
حلق ��ات نقا�شية مفتوحة ح ��ول �أف�ضل �سبل
تطبيق الالئحة.
و�ألق ��ى معاىل الفريق العمرو كلمة يف حفل
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افتت ��اح الور�ش ��ة �أع ��رب فيها ع ��ن ترحيبه
مبمثل ��ي اجله ��ات واخل�ب�راء امل�شارك�ي�ن
يف �أعم ��ال الور�ش ��ة الت ��ي تع ��د الأوىل
�ضم ��ن فعالي ��ات الدفاع امل ��دين يف جمال
ال�سالم ��ة له ��ذا الع ��ام 1436هـ ،م ��ن �أجل
تنمية امل�شاركة الفعال ��ة بني الدفاع املدين
وم�ؤ�س�س ��ات يف �أعمال ال�سالم ��ة واحلماية
من احلريق.
و�أ�ضاف �أن �أعمال الور�شة تهدف بالأ�سا�س
�إىل التعري ��ف مب ��ا حتويه الئح ��ة ممار�سة
الأن�شطة الهند�سية والفنية املتعلقة بالوقاية

من احلريق مبا ي�سهم يف تطويرها وت�سهيل
�إجراءات تطبيقها عملي ًا وتعزيز �إ�سهامات
القط ��اع اخلا� ��ص يف االلت ��زام به ��ا وك�سر
اجلم ��ود الذي ق ��د يح ��ول دون تفعيل مواد
الالئحة �أو الإفادة منها.
وتطرق مع ��اىل الفريق العم ��رو �إىل �أهمية
الالئح ��ة يف ت�سهي ��ل �أعم ��ال الوقاي ��ة م ��ن
احلري ��ق يف جمي ��ع املن�ش� ��آت وم ��ا يرتت ��ب
عليها من حفظ للحقوق وبيان للم�س�ؤوليات
وحتقي ��ق التكام ��ل والتن�سي ��ق ب�ي�ن كاف ��ة
اجله ��ات املعنية م ��ن �أجل الو�ص ��ول لأعلى
م�ستوي ��ات الدقة يف تنفي ��ذ كافة متطلبات
الوقاي ��ة واحلماي ��ة م ��ن خماط ��ر احلريق
بكاف ��ة امل�شروع ��ات .معرب� � ًا ع ��ن ثقت ��ه
ب� ��أن تخ ��رج الور�ش ��ة ب ��ر�ؤى ومقرتح ��ات
تع ��زز فر�ص حتقي ��ق التكام ��ل امل�أمول بني
القطاعني احلكومي واخلا�ص.
كما �شارك بالور�ش ��ة املهند�س حممد بن
�إبراهي ��م الرتك ��ي مدي ��ر �إدارة املكات ��ب
الهند�سي ��ة بالهيئ ��ة بورق ��ة عم ��ل تن ��اول

فيها ق ��رار وزير الداخلي ��ة رئي�س جمل�س
الدف ��اع امل ��دين �صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي
الأم�ي�ر حممد ب ��ن نايف ب ��ن عبدالعزيز
بتحديث الئحة تنظيم ممار�سة الأن�شطة
الهند�سي ��ة والفني ��ة واملق ��اوالت املتعلق ��ة
بالوقاي ��ة واحلماية من احلريق التي قرر
فيه ��ا جمل�س الدفاع املدين لتكون حتديث ًا
لالئح ��ة �ش ��روط ومتطلب ��ات املكات ��ب
وال�شركات الهند�سية اال�ست�شارية والفنية
العاملة يف جمال ال�سالمة ال�صادرة بقرار
جمل�س الدفاع املدين رقم (/12/2و/2/
دف) وتاري ��خ (1421/1/27هـ) ،والتي
ق ��رر مبوجبه ��ا مايل ��ي� :أو ًال :املوافق ��ة
عل ��ى الئح ��ة تنظي ��م ممار�س ��ة الأن�شطة
الهند�سي ��ة والفني ��ة واملق ��اوالت املتعلق ��ة
بالوقاي ��ة واحلماية من احلريق بال�صيغة
املرفق ��ة .ثاني� � ًا :عل ��ى اجله ��ات ذات
العالق ��ة حكومي ��ة �أو �أهلي ��ة تنفي ��ذ م ��ا
يخ�صه ��ا من هذه الالئح ��ة .ثالث ًا :تتوىل
املديري ��ة العامة للدفاع امل ��دين التن�سيق

واملتابع ��ة لتنفيذ مقت�ضى ه ��ذه الالئحة.
و�ش ��ارك يف الور�ش ��ة �إىل جان ��ب �سع ��ادة
املهند�س �إبراهيم بن �صالح ال�ضبيعي نائب
�أم�ي�ن عام الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني،
ممثل�ي�ن م ��ن وزارت ��ي ال�شئ ��ون البلدي ��ة
والقروي ��ة والتج ��ارة وال�صناع ��ة والهيئ ��ة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة،
جمل� ��س الغ ��رف التجاري ��ة وال�صناعي ��ة،
خ�ب�راء م ��ن املنظم ��ة الوطني ��ة الأمريكية
للحماي ��ة م ��ن احلري ��ق ( ،)NFPAوع ��دد
كب�ي�ر م ��ن ال�ش ��ركات واملكات ��ب الهند�سية
والفني ��ة العامل ��ة يف جم ��ال الوقاي ��ة م ��ن
احلريق ،و�ضب ��اط ال�سالم ��ة يف مديريات
و�إدارات الدفاع املدين باململكة.
ويف ختام الور�شة كرم معاىل الفريق العمرو
اخل�ب�راء واملخت�ص�ي�ن الذي ��ن �شارك ��وا يف
�إعداد و�إثراء الور�شة ،وعدد ًا من �أ�صحاب
الإ�سهام ��ات الب ��ارزة من ممثل ��ي اجلهات
احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ومن
�ضمنه ��م الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن.
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انتخابات الهيئة السعودية للمهندسين
إعالن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس اإلدارة
أعلن���ت لجن���ة اإلش���راف عل���ى انتخاب���ات مجل���س إدارة الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين (الدورة الخامس���ة  ،)2018 / 2015 -نتائج
انتخاب���ات أعضاء مجل���س إدارة الهيئة للمقاعد العش���رة التي
نظم���ت اقتراعاته���ا يوم���ي األربع���اء والخمي���س ف���ي عملية
انتخابي���ة الكترونية بالكامل تمت عن بع���د من خالل الصوت
الواح���د الذي جع���ل الناخب يرك���ز أكثر على اختيار مرش���حه
باقتناع بعيدًا عن المحس���وبية أو العالقات االجتماعية وغيرها.

و�أو�ض ��ح الدكتور علي ب ��ن حممد القحطاين
رئي�س جلن ��ة الإ�شراف عل ��ى االنتخابات �أنه
كانت هناك فرتة طعون على النتائج ا�ستمرت
ملدة �أ�سبوع ،ومن ثم اعتمدت القائمة النهائية
ـ �إن �شاء اهلل ـ �إىل جانب عدد الأ�صوات التي
ح�ص ��ل عليه ��ا كل ع�ض ��و ال� �ـ  .70وك�شف ان
الفائزي ��ن بع�ضوي ��ة جمل� ��س الإدارة هم كل
من :جميل ب ��ن جاراهلل بن عو�ض البقعاوى،
عبدالرحمن بن �صالح بن علي اجلري ،زياد
عبدالك ��رمي نا�صر ال�سويدان ،م�شاري نا�صر
عبدالعزي ��ز �أبوحبي ��ب ال�ش�ث�ري ،مهدي بن
علي بن مهدي �آل �سليمان ،عطاءاهلل ع�شوي
ن ��اوي الهم ��زاين ال�شمري ،يو�س ��ف بن علي
ب ��ن �إبراهيم الفريدان ،م�شع ��ل بن �إبراهيم
ب ��ن عل ��ي الزغيبي ،ب�سام ب ��ن �أحمد حممود
غلمان ،حممد بن �سليمان بن علي باجبع.
وج ��اء يف االحتي ��اط كل م ��ن :عب ��داهلل ب ��ن
عمران بن عبداهلل العم ��ران ،حمود عوا�ض
حم ��ود ال�ساملي ،بن ��در ب ��ن عبدالرحمن بن
عب ��داهلل النعي ��م ،ومم ��دوح ب ��ن ح�س ��ن بن
حممد ال�صبحي احلربي.
ووج ��ه رئي�س اللجنة ال�شك ��ر والتقدير ملعايل
وزير التجارة وال�صناع ��ة الدكتور توفيق بن
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ف ��وزان الربيعة ،ومل�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدين،
ومل�ؤ�س�س ��ات املجتمع املهني ��ة ،ممثلة يف هيئة
ال�صحفيني ال�سعودي�ي�ن ،واجلمعية الوطنية
حلق ��وق الإن�س ��ان ،وجمعي ��ة احلا�سب ��ات
ال�سعودي ��ة مل�شاركتها يف الإ�ش ��راف ومراقبة
العملي ��ة االنتخابية ،التي �ضمن ��ت �أكرب قدر
م ��ن احليادي ��ة وال�شفافي ��ة له ��ذه التجرب ��ة
الفري ��دة ،والتي تعت�ب�ر الأوىل التي تتم بهذا
الأ�سلوب.
وا�ضاف الدكتور علي القحطاين� ،أن اعتماد
النظ ��ام الإلك�ت�روين يف العملي ��ة االنتخابية
�ساهم يف �إتاحة قر�صة �أكرب لعدد امل�شاركني
يف االنتخاب ��ات و�سرع ��ة الإجن ��از وح�س ��اب
الأ�صوات ودقة النتائ ��ج ،م�ضيف ًا �أن القائمة
�ضم ��ت  70مرت�شح� � ًا تناف�س ��وا عل ��ى ع�شرة
مقاع ��د مثل ��ت كام ��ل �أع�ضاء جمل� ��س �إدارة
الهيئ ��ة للدورة اخلام�سة الت ��ي �سوف تت�سلم ـ
ب�إذن اهلل ـ زمام الإ�شراف على �أعمال الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني م ��ن 2015/3/18م
وحت ��ى 2018/3/18م .م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
ال�ساع ��ات الأوىل النتخاب ��ات الهيئة �شهدت
�إقبا ًال كثي ًف ًا من الناخبني.
و�أبان الدكتور القحطاين �أن عملية االقرتاع

العدد (  ) 96جمادى األولى 1436هـ  -فبراير 2015م

الدكتور علي بن محمد القحطاني

مت ��ت عن بعد م ��ن داخل اململك ��ة وخارجها
م ��ن خ�ل�ال الت�صوي ��ت الإلك�ت�روين ،والتي
�أتاح ��ت �أكرب قدر م ��ن امل�شارك ��ة للناخبني
يف عملية االق�ت�راع ،لأن ه ��ذا النظام �س ّهل
�أي�ض� � ًا عملية امل�شاركة م ��ن الناخبني ،وكان
�أكرث �أمن� � ًا للمعلومات ،لتمتعه بدرجة عالية
من الأمن املعلومات ��ي الذي منع اي حماولة
للتدخ ��ل يف �س�ي�ر العملي ��ة االنتخابي ��ة،
والبيان ��ات املخ ّزن ��ة واملعرو�ض ��ة �أثناء وبعد
عملية الت�صويت ،كم ��ا يتيح �سهولة الرجوع
�إىل البيانات ومراجعتها ب�أي وقت.
و�أ�ش ��ار الدكت ��ور عل ��ي القحط ��اين ب�أن ��ه مت
التع ��اون م ��ع اجلمعية ال�سعودي ��ة للحا�سبات
الآلي ��ة للإ�ش ��راف التقن ��ي والت�أك ��د م ��ن
�س�ي�ر العملي ��ة االنتخابي ��ة ب�أك�ب�ر درجه من
االحرتافي ��ة ،وكذلك ق ��درة البني ��ة التحتية
يف الهيئ ��ة على ا�ستيعاب ه ��ذه العملية ،التي
توف ��ر �أكرب ق ��در من الأم ��ن املعلوماتي حيث
ا�ستخدمت ع ��دة درجات وم�ستويات ل�ضمان
�سرية و�أمان املعلومات.
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لجنة اإلشراف على االنتخابات

د .على حممد القحطاين
رئي�س اللجنة

م� .سعد خالد الفوزان
نائب رئي�س اللجنة

د .حممد بن بكر مليباري
عــ�ضو اللجنة

م .حممد احمد ال�شنقيطي
عــ�ضو اللجنة

م .على �سعيد القرين
عــ�ضو اللجنة

مت ت�شكيل جلنة الإ�شراف على انتخابات جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بنا ًء على املر�سوم امللكي رقم م 60/وتاريخ
1426/2/28هـ بتعديل املادة ال�ساد�سة من نظام الهيئة لتتيح للمهند�سني انتخاب جمل�س �إدارتهم ،وا�ستناد ًا �إىل مقرتح
اجلمعية العمومية يف اجتماعها العادي العا�شر الذي عقد يوم الثالثاء 1435/5/17هـ املوافق 2014/3/18م ،ب�إ�شراك عدد
من املهند�سني يف جلنة الإ�شراف على االنتخابات ،وبناء على املادة ال�ساد�سة من الالئحة التنفيذية لنظام الهيئة ،حيث مت
ت�شكيل جلنة الإ�شراف على االنتخابات للدورة اخلام�سة.

�أ .يحي علي عزان
ممثل وزارة التجارة وال�صناعة
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د .هاين الزيد
امل�ست�شار التقني
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د.فهد العنزي
امل�ست�شار القانوين

رسالة لجنة االنتخابات
ي�سرنا ان نعرب عن �شكرنا وتقديرنا لكل من �أوالنا ثقته باختيارنا لع�ضوية جلنة اال�شراف على االنتخابات
(الدورة اخلام�سة ـ 2018/2015م) ،من �أع�ضاء اجلمعية العمومية للهيئة ال�سعودية للمهند�سني .ونحن
ال نـغـفل ثقل الواجب وامل�س�ؤولية املرتتبة على هذه الثقة التي منحت لنا ،وذلك للم�ساهمة يف ر�سم �صورة
مل�سرية الدميقراطية ،وامل�ضي ُقدم ًا نحو االرتقاء بالعملية االنتخابية ل�ضمان �أكرب قدر ممكن من النزاهة
وال�شفافية.
�إن جلنة الإ�شراف على االنتخابات رئي�س ًا و�أع�ضاء قامت بتعريف العملية االنتخابية والو�صول �إىل جميع
املهند�سني يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إميان ًا منها ب�ضرورة م�شاركتهم ،حيث �أنهم ميثلون �أهم ركائز جناح
انتخابات جمل�س �إدارة الهيئة ،وقد �ساهموا بالإدالء ب�أ�صواتهم يف هذه االنتخابات مبا كانوا يرون �أنه يخدم
املهنة وي�سهم يف تطويرها ويحقق تطلعاتهم ،من خالل انتخابات الكرتونية (عن بعد) عن طريق الت�صويت
الإلكرتوين لل�صوت الواحد ،والتي ت�شمل كافة الو�سائل الإلكرتونية للتّ�صويت وح�ساب الأ�صوات ،من اجل
م�شاركة �أكرب عدد من الناخبني للم�شاركة يف عملية االقرتاع ،و�إعطاء فر�صة للذين يواجهون �صعوبات يف
الو�صول �إىل مراكز االقرتاع �أو ًال ،و�صعوبات ممار�سة االقرتاع ثاني ًا يف العملية االنتخابية التقليدية ال�سابقة،
�إ�ضافة �إىل �أن هذه العملية املتطورة �أكرث دقة وحياد ًا ونزاهة من االحت�ساب بالطرق اليدوية ،و�أكرث �سرع ًة،
و�أكرث �أمن ًا للمعلومات ،كما يتيح �سهولة الرجوع �إىل البيانات ومراجعتها ب�أي وقت.
وقدقامتاللجنةب�إ�صدار (الكتابالتعريفي)،الذي مثل�أحد �أهمقنواتالتعريفباملرت�شحنيمنخاللماحواهمن
معلومات وافية عن كل مرت�شح وفق ما ا�ستلمته اللجنة من املرت�شحني� .سائلني املوىل العون يف �إجناح وحتقيق الهدف.
وقد اجتهدنا وعملنا بكل �إخال�ص� ،آملني �أن نكون قد وفقنا ،ونكرر �شكرنا وتقديرنا لكل من �أوالنا هذه الثقة.

جلنة الإ�شراف على االنتخابات
(الدورة اخلام�سة ـ 2018/2015م)
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هيئة المهندسين تطلق برنامج خدماتها
عبر الهواتف الذكية

أطلق���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ي���وم األح���د  1435/10/14ه���ـ ،برنام���ج
خدماته���ا عب���ر الهوات���ف الذكي���ة ،ال���ذي يعتب���ر البواب���ة اإللكتروني���ة للمهندس���ين
الس���عوديين والمقيمي���ن ،وذل���ك بكل م���ا يتعلق بالتواص���ل مع الهيئ���ة من خدمات
ومعلوم���ات ،كم���ا يتي���ح التع���رف عل���ى متطلب���ات العضوي���ة والتس���جيل بالهيئة.

�أو�ض ��ح ذل ��ك �سع ��ادة املهند� ��س �إبراهيم
ب ��ن �صال ��ح ال�ضبيع ��ي �أم�ي�ن ع ��ام الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني املكل ��ف ،و�أبان ب�أن
�إط�ل�اق ه ��ذا التطبي ��ق "املج ��اين" ي�أت ��ي
للت�سهي ��ل على الأع�ضاء م ��ن املهند�سني يف
�إج ��راء املعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة من خالل
برنام ��ج �سهل ومي�سر ع�ب�ر �أي هاتف ذكي
مبجرد حتمي ��ل الربنامج من موقع الهيئة.
و�أك ��د املهند� ��س ال�ضبيع ��ي� ،أن اخلدم ��ات
واملعلوم ��ات املتوفرة بالتطبي ��ق ب�شكل عام،
هي نف�سها اخلدمات واملعلومات املوجودة يف
موقع الهيئة الإلكرتوين ،ولكن حاولت الهيئة
من خ�ل�ال �إطالق ه ��ذا التطبي ��ق� ،أن تفتح
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قن ��اة ثانية لت�سهي ��ل و�ص ��ول املهند�سني �إىل
اخلدمات واملعلومات بع ��د حتميل الربنامج
ال ��ذي ي�أتي يف �إط ��ار جهود الهيئ ��ة لت�سهيل
و�صول املهند�س�ي�ن ال�سعوديني واملقيمني �إىل
اخلدم ��ات واملعلوم ��ات الت ��ي توفره ��ا ،وهو
برنامج مت طرحه على الهواتف الذكية ،ومتاح
الآن لأي مهند�س يريد ا�ستخدامه واالطالع
عليه من خالل �أجه ��زة الآيفون والأندرويد.
و�أ�ضاف الأمني العام �أن فكرة الربنامج بد�أت
منذ م ��ا يقارب الع ��ام ،وهدف ��ت الهيئة من
خ�ل�ال هذه اخلطوة �إىل طرح �أ�سلوب مبتكر
يف تقدمي خدماتها ملواكبة التطورات التقنية
وتعزيز تطلعاتها يف الت�سهيل على املهند�سني،
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وجع ��ل خدماته ��ا يف متن ��اول اجلمي ��ع.
ُيذك ��ر� ،أن التطبي ��ق ال ��ذي ميك ��ن اقتنا�ؤه
جمان ًا عرب متجر �أبل حتت ا�سم:
"  "Saudi Council of Engineersي�شم ��ل العدي ��د
م ��ن اخلدمات ،وميك ��ن للأع�ضاء الدخول
�إىل التطبي ��ق واال�ستف ��ادة من ��ه بالأجهزة
الذكية ،واالط�ل�اع على املعلومات والأخبار
واخلدم ��ات اخلا�ص ��ة باالعتم ��اد املهن ��ي
واملكات ��ب الهند�سية والتحكي ��م الهند�سي،
وكذل ��ك التدري ��ب والربام ��ج وال�شع ��ب
وجمال� ��س الفروع .ولتحميل التطبيق ميكن
الدخول على موقع الهيئة الإلكرتوين:
www.saudieng.sa

دعوة لحضور الملتقى الهندسي
الخليجي  18بالدوحة
ت��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن دع����وة م���ن ج��م��ع��ي��ة المهندسين
ال���ق���ط���ري���ة ل���ح���ض���ور ال��م��ل��ت��ق��ى ال���ه���ن���دس���ي ال��خ��ل��ي��ج��ي ال���ث���ام���ن ع���ش���ر في
م��دي��ن��ة ال���دوح���ة -ق��ط��ر 2015/3\3-1م ،ب��ف��ن��دق س��ان��ت ري��ج��س م��ن��ط��ق��ة ك���ات���ارا،
ال����دوح����ة ه���ات���ف 44460000 :وال������ذي ي��ن��ظ��م��ه االت����ح����اد ال��ه��ن��دس��ي الخليجي.

وت�شتم ��ل حم ��اور امللتق ��ى عل ��ى :النق ��ل واملوا�ص�ل�ات ،املعلومات ميكن الدخول على الرابط:
www.qatarse.org
املوا�صفات اخل�ضراء للبنية التحتية ،توفري املواد الأولية
للم�شاري ��ع الهند�سية ،توف�ي�ر املوارد الب�شري ��ة للم�شاريع جمعي ��ة املهند�سني القطرية ،هات ��ف ،44081472 :بريد
�إلكرتوين:
الهند�سية� ،أف�ضل املمار�سات يف �إدارة امل�شاريع.
علم ًا ب�أن الت�سجيل وح�ضور املنا�سبة جماين .وللمزيد من
18gccforum@qatarse.org
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هيئة المهندسين تجتمع برؤساء الجاليات
الهندسية بالمملكة

عقدت الهيئة السعودية للمهندسين يوم األربعاء 2014/9/3م الموافق 1435/11/8ه��ـ ،اجتماعًا لرؤساء
الجاليات الهندسية في المملكة العربية السعودية وذل��ك بمقر األمانة العامة للهيئة بالرياض.

�ش ��ارك يف االجتم ��اع ع ��دد م ��ن ر�ؤ�س ��اء
اجلمعي ��ات العربي ��ة والأجنبي ��ة ،منه ��ا:
جمعي ��ة املهند�س�ي�ن امل�صري ��ة ،جمعي ��ة
املهند�س�ي�ن الأردني�ي�ن ،جمعي ��ة املهند�س�ي�ن
ال�سودانيني ،جمعية املهند�سني الباك�ستانيني،

وجمعي ��ة املهند�س�ي�ن الفلبيني�ي�ن ،وغريه ��م.
وتر�أ� ��س االجتم ��اع �سع ��ادة الأم�ي�ن الع ��ام
الدكتور غ ��ازي العبا�س ��ي ،بح�ضور �سعادة
نائ ��ب الأم�ي�ن الع ��ام املهند� ��س �إبراهي ��م
ال�ضبيع ��ي ،واملهند� ��س هاين ب ��اداوود من

�إدارة ال�شع ��ب الهند�سية وجمال�س الفروع.
وناق� ��ش االجتم ��اع �آف ��اق التع ��اون املهن ��ي ب�ي�ن
الهيئات واجلمعي ��ات املهنية املوجودة على �أر�ض
اململكة� ،إ�ضافة �إىل فتح املجال لر�ؤية حول �إقامة
الفعاليات بني الهيئة وتلك اجلمعيات الهند�سية.

أمسية تقنية بعنوان «مكتبة البنية التحتية
لتقنية المعلومات»

نظمت ش���عبة هندسة الحاسب اآللي بالهيئة السعودية للمهندسين مساء يوم األحد  8صفر
1436هـ ،الموافق  30نوفمبر 2014م ،أمسية تقنية بعنوان «مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات»
( )Introduction to Information Technology Infrastructure Library-ITILف���ي مدين���ة جدة ،وقد
شهدت األمسية حضور عدد تجاوز المائتي مهندس ومهندسة من كافة التخصصات الهندسية.

وقدم الأم�سية املهند� ��س حممد ال�سباعي،
حيث �شملت نظ ��رة عامة عن مكتبة البنية
التحتية لتقنية املعلومات ( ،)ITILواملحاور
اخلم�س ��ة الأ�سا�سي ��ة املكون ��ة له ��ا ،وه ��ي
�إ�سرتاتيجي ��ة اخلدمة ،ت�صمي ��م اخلدمة،
االنتقال للخدمة ،عمليات ت�شغيل اخلدمة،
والتح�سني امل�ستمر للخدمة .كما مت التطرق
�إىل عالق ��ة مكتب ��ة البنية التحتي ��ة لتقنية
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املعلوم ��ات ( )ITILبغريها من املنهجيات،
و�أف�ض ��ل املمار�سات و�أُ ُطر العم ��ل العاملية،
مث ��ل (COBIT, ISO 2000, Six Sigma,
 .)CMMI, OBASHI, TOGAFواختتم ��ت
�شعب ��ة هند�س ��ة احلا�س ��ب الآيل بالهيئ ��ة
ال�سعودية للمهند�سني الأم�سية بتقدمي درع
�شك ��ر وتقدير للمهند�س حمم ��د ال�سباعي.
وجت���در الإ�شارة �إىل �أن �شعبة هند�سة
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احلا�س���ب الآيل بالهيئ���ة ال�سعودي���ة
للمهند�سني ت���ويل اهتمام��� ًا ملحوظ ًا
يف الآونة الأخرية بتق���دمي الأم�سيات
التقني���ة التوعوي���ة والت���ي م���ن �ش�أنها
رف���ع امل�ست���وى العلم���ي للمهند�س�ي�ن،
واحلر�ص على ن�ش���ر �أحدث التقنيات
ب�ي�ن املجتم���ع الهند�س���ي يف اململك���ة
العربية ال�سعودية.

الهيئة تشارك في لقاء «أنظمة البناء
وحقوق المالك والمستأجر»

ش���اركت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ممثل���ة ف���ي س���عادة المهن���دس مختار
الش���يباني عضو مجلس اإلدارة في لق���اء «أنظمة البناء وحقوق المالك والمس���تأجر»
ال���ذي نظمت���ه الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس���ان بحض���ور عدد من الجهات الرس���مية
والقط���اع الخ���اص ،بمق���ر الجمعي���ة الرئيس���ي بالري���اض ي���وم االثني���ن 2014/12/22م.

وتن ��اول اللق ��اء ال ��ذي يعت�ب�ر الأول من
نوع ��ه جه ��ة الف�ص ��ل يف املنازعات بني
املالك وامل�ست�أجر ،وكذلك �أنظمة البناء
بني الواق ��ع وامل�أمول� ،إ�ضاف ��ة �إىل واقع
عقود الإيجار يف اململكة.
وق ��ال املهند� ��س خمت ��ار ال�شيباين �إن
ه ��ذا اللق ��اء ت�ضم ��ن حم ��اور ع ��دة،
م ��ن �أهمه ��ا انظمة البناء ب�ي�ن الواقع
وامل�أم ��ول ،وواق ��ع عق ��ود الإيج ��ار يف
اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة� ،إ�ضافة
�إىل جه ��ة الف�ص ��ل يف املنازع ��ات بني

املالك وامل�ست�أج ��ر .وهدف اللقاء �إىل
�إر�ساء دعائم حقوق املالك وامل�ست�أجر
عل ��ى امل�ستوى املحل ��ي ون�ش ��ر الثقافة
احلقوقية يف املجتمع ال�سعودي.
و�أك ��د �أن اللق ��اء ي�أت ��ي يف ظ ��ل �أهمي ��ة
�إيج ��اد مرجعي ��ة ر�سمي ��ة للف�ص ��ل يف
املنازع ��ات ب�ي�ن املال ��ك وامل�ست�أجر وهو
�أمر �ض ��روري يحتمه واق ��ع الطلب على
املنتج ��ات العقارية ب�أنواعه ��ا .مبين ًا �أن
عق ��ود الإيجار تعتمد على االجتهاد وكل
عقد له موا�صفات ي�ضعها املالك ،حيث

�أن الزيادة يف �أ�سعار الإيجارات احلالية
يتطل ��ب م ��ن الأمان ��ات ال�سم ��اح بتعدد
الأدوار يف ال�ش ��وارع الكب�ي�رة ،والت ��ي
�ست�ساه ��م يف خل ��ق توازن ب�ي�ن العر�ض
والطلب لل�شق ��ق ال�سكني ��ة .م�ؤكد ًا على
�ض ��رورة �إع ��ادة هيكلة العق ��ود و�أهمية
ت�صديقها من اجلهات املعنية حتى يتم
االلت ��زام بن�صو�صها ،واالرت ��كاز عليها
عندما تتطلب احلاجة �إليها ،لأن الكثري
م ��ن العقود املوج ��ودة يف الوقت احلايل
لي�ست �سوى ورقة �شبه عادية.
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ورشة عمل تستعرض جهود هيئة
المهندسين إلقرار «كادر المهندسين»

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين مساء يوم األحد 1435/11/12ه ،الموافق 2014/9/7م
بقاعة مكارم بفندق ماريوت بمدينة الرياض ،ورشة عمل حول الوظائف الهندسية وسلم
الرواتب المرتبط بها (كادر المهندسين) بحضور عدد من المتخصصين والمهندسين من
األعضاء في الهيئة ،ومن غير األعضاء من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص
والمقاولين وأصحاب المكاتب الهندسية ،وعدد من مسئولي الجهات الحكومية ،إلى
جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي ،وعدد من أعضاء مجلس
اإلدارة ،وأمين عام الهيئة الدكتور غازي بن سعيد العباسي ،وعدد من منسوبي الهيئة.

ت�ضمنت الور�شة عر�ض ًا مرئي ًا حول اجلهود
التي بذلته ��ا الهيئة يف �سبيل �إقرار الكادر
والنظ ��ام الذي اعتم ��دت عليه ،ا�ستعر�ض
فيه انط�ل�اق املطالبة بكادر و�سلم وظيفي
للمهند�سني منذ ن�ش� ��أة اللجنة الهند�سية،
وال�صعوب ��ات الت ��ي واجهتها لع ��دم وجود
ت�صنيف مهني للمهند�سني يدعم املطالبة
بال ��كادر ،والدرا�س ��ات الت ��ي قام ��ت به ��ا
الهيئ ��ة مل�شروع الت�أهيل املهني للمهند�سني
بدعم من مدين ��ة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية.
كما مت ا�ستعرا� ��ض الهدف من ا�ستحداث
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الئح ��ة للوظائ ��ف الهند�سي ��ة (كادر
املهند�س�ي�ن) ،وتاريخ ن�ش� ��أة املطالبة منذ
�أن كان ��ت الهيئ ��ة حت ��ت م�سم ��ى اللجن ��ة
الهند�سي ��ة وحت ��ى عهد الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�سني ،كذلك الإجراءات التي قامت
به ��ا الهيئ ��ة لتحقي ��ق مقوم ��ات املطالبة،
واالنطالق ��ة املرتكزة على مقومات مهنية
للمطالبة بال ��كادر ،وقرار جمل�س ال�شورى
بدع ��م املطالب ��ة بال ��كادر الهند�س ��ي،
واملح�ض ��ر النهائ ��ي للجنة امل�شكل ��ة بنا ًءا
على مقرتح وزارة اخلدمة املدنية ،والرفع
للمقام ال�سامي وخطاب الدعم واملتابعة،
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وملخ� ��ص املكاتبات الر�سمي ��ة واملتابعات
ولقاءات امل�سئولني يف �سبيل �إقرار الكادر،
وحقائق الإجراءات التي مت االطالع عليها
لدى الأمانة العامة ملجل�س اخلدمة املدنية،
واملطالبة با�ستحداث بدالت للمهند�سني.
و�أ�ش�ي�ر يف العر� ��ض �إىل �أن اله ��دف
الأ�سا�س ��ي م ��ن ال ��كادر لي�س رف ��ع رواتب
املهند�س�ي�ن بقدر ما هو ت�صحي ��ح �أو�ضاع
املهند�سني من الناحية املهنية والوظيفية،
و�إعط ��اء مهنة الهند�سة بفروعها املختلفة
املكان الطبيعي الذي ت�ستحقه �أ�سوة بباقي
املهن التخ�ص�صية ،مثل الأطباء والق�ضاة

و�أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س يف اجلامع ��ات
واملعلم�ي�ن� ،إىل جان ��ب الإج ��راءات الت ��ي
قام ��ت به ��ا الهيئ ��ة لتحقي ��ق مقوم ��ات
املطالبة من خالل قواعد االعتماد املهني
للمهند�سني الت ��ي ت�شتمل على ا�شرتاطات
الت�سجيل ومن ��ح الدرجات املهنية ،معايري
التقيي ��م� ،ش ��روط و�ضواب ��ط االختبارات
واملقاب�ل�ات� ،ضواب ��ط معاجل ��ة الو�ض ��ع
الراه ��ن؛ والتي مت اعتماده ��ا من جمل�س
الإدارة ،وحتدي ��د الهيكل التنظيمي ملركز
االعتم ��اد الهند�سي� ،إ�ضاف ��ة �إىل اجلهود
الت ��ي بذل ��ت م ��ن �أجل ذل ��ك مث ��ل توقيع
اتفاقي ��ة مع مركز قيا� ��س :تت�ضمن تطوير
االختب ��ارات ل ��كل تخ�ص� ��ص وحتديثه ��ا،
التن�سيق الزم ��اين وامل ��كاين لالختبارات
على م�ستوى اململكة ،توفري البيئة املطلوبة
لالختب ��ارات من حيث ال�سرية واملوثوقية،
�إىل جانب توقيع اتفاقية مع امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب املهني والتقني تت�ضمن الإ�شراف
على مراك ��ز التدريب الهند�سية ،واعتماد
ال ��دورات والربام ��ج التدريبي ��ة ،اعتم ��اد
املدربني .كذل ��ك تد�شني م�شروع االعتماد
املهني للمهند�سني وذل ��ك من �أجل تقييم
ال�سجل املهن ��ي الهند�سي ملهند�سي الهيئة
امللكي ��ة للجبي ��ل وينب ��ع ،وتقيي ��م ال�سجل
املهني الهند�سي ملهند�س ��ي �شركة �أرامكو
ال�سعودية ،وحتدي ��د الدرجات املهنية بعد
الت�أك ��د م ��ن ا�ستيف ��اء جمي ��ع املهند�سني
ملتطلبات احل�صول عليها.
كما تناول العر�ض على �أن الهيئة ارتكزت
يف انطالقته ��ا لإق ��رار الكادر م ��ن املقام
ال�سامي على مقومات مهنية كانت بالكتابة
ل ��وزارة اخلدم ��ة املدني ��ة ووزارة ال�ش�ؤون
البلدي ��ة والقروي ��ة ووزارة الداخلية ،بعد
اعتم ��اد جمل� ��س الإدارة لقواعد االعتماد
املهن ��ي الت ��ي ت�ؤ�س� ��س للدرج ��ات املهنية،
ومتطلبات احل�صول عليه ��ا ،وم�س�ؤوليات
و�صالحيات كل درجة ،حيث �صدر خطاب

معايل وزير اخلدم ��ة املدنية رقم 44771
يف  1428/ 9 / 21هـ� �ـ ل�سمو وزير ال�شئون
البلدي ��ة والقروي ��ة مبق�ت�رح ت�شكيل جلنة
للدرا�س ��ة والإعداد ،ومن ثم الرفع ملجل�س
اخلدمة املدنية .وقد بلغت الهيئة بخطاب
�سموه رقم  6780يف 1428/10 /23هــ.
و�أ�شري �إىل �أنه مت الرفع باملح�ضر النهائي
ملقام خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن رئي�س
جمل� ��س اخلدم ��ة املدنية بخط ��اب معايل
وزير التج ��ارة وال�صناعة رقم  / 6844م
 ،30 /يف  1430 / 2 / 14هــ .كما مت رفع
خطاب خل ��ادم احلرمني ال�شريفني رئي�س
جمل� ��س الوزراء من مع ��ايل وزير التجارة
وال�صناع ��ة بطل ��ب املوافق ��ة عل ��ى الكادر
�أ�سوة مبا مت للمهن الأخرى.
ت�ضمن العر�ض �إي�ضاح ًا حول ت�شكيل جلنة
�إعداد كادر املهند�سني ،حيث متت درا�سة
مو�ضوع الكادر يف جمل�س اخلدمة املدنية،
و�صرح مع ��ايل وزير اخلدمة املدنية ع�ضو
املجل�س بتاري ��خ 1432/7/4هـ ب�أن جميع
�أع�ض ��اء جمل�س اخلدم ��ة املدني ��ة وافقوا
على حم�ض ��ر الدرا�سة ال ��ذي رفع للمقام
ال�سام ��ي الك ��رمي .كم ��ا �أ�ض ��اف ب�أنه رفع
خطاب خل ��ادم احلرمني ال�شريفني رئي�س
جمل�س اخلدمة املدنية من �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر �سلمان بن عبدالعزيز وزير
الدف ��اع بطلب املوافقة عل ��ى �إقرار الكادر
بن ��ا ًءا عل ��ى طل ��ب رئي� ��س جمل� ��س �إدارة
الهيئ ��ة .كذل ��ك رف ��ع خط ��اب م ��ن رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة ملع ��ايل وزير التجارة
وال�صناع ��ة رق ��م  15518يف / 4 / 15
 1434هـ� �ـ ،وذلك بطل ��ب الدعم للموافقة
عل ��ى الئح ��ة الوظائ ��ف الهند�سي ��ة و�سلم
الروات ��ب املرف ��ق به ��ا (كادر املهند�سني)
والرفع للمقام ال�سامي بذلك.
وك�ش ��ف يف الور�ش ��ة ع ��ن متابع ��ات كادر
املهند�سني من جمال�س الإدارات املختلفة
للأمانة العامة ،حيث عقدت عدة لقاءات

م ��ع بع� ��ض �أ�صح ��اب الق ��رار وبالأخ� ��ص
�أع�ضاء جمل�س اخلدمة املدنية� ،إىل جانب
املتابعة الل�صيقة مع الأمانة العامة ملجل�س
اخلدم ��ة املدني ��ة وامل�سئول�ي�ن يف وزارة
اخلدم ��ة املدنية ،واملتابع ��ة واحلث لإقرار
ال ��كادر يف كاف ��ة و�سائل الإع�ل�ام املرئية
وامل�سموع ��ة واملق ��روءة وو�سائ ��ل التوا�صل
االجتماع ��ي ،والتوا�ص ��ل غ�ي�ر املبا�شر مع
امل�سئول�ي�ن ذوي العالق ��ة املبا�ش ��رة وغري
املبا�شرة.
وخل� ��ص العر� ��ض �إىل �أن الئح ��ة الوظائف
الهند�سي ��ة و�سلم الرواتب املرفق (الكادر)
م ��ازال حت ��ت النظ ��ر يف جمل� ��س اخلدمة
املدني ��ة ،حيث �شاركت الهيئ ��ة يف عدد من
اجتماع ��ات اللجن ��ة التح�ضريي ��ة ملجل� ��س
اخلدمة املدني ��ة ،وردت على اال�ستف�سارات
الت ��ي وردت م ��ن بع� ��ض �أع�ض ��اء جمل� ��س
اخلدم ��ة املدني ��ة يف حين ��ه ،كم ��ا �أطلع ��ت
الهيئة على ال�صيغة النهائية مل�شروع الئحة
الوظائف الهند�سي ��ة وال�سلم املرافق املعدة
م ��ن قب ��ل الأمانة العام ��ة ملجل� ��س اخلدمة
املدني ��ة الت ��ي ال تختلف ع ��ن املقرتحة من
قب ��ل اللجنة ب�ش ��كل عام ،كم ��ا مت االطالع
على توجيه مبراجع ��ة �سلم الرواتب املرفق
بالئح ��ة الوظائ ��ف الهند�سي ��ة املقرتح ��ة
ومراع ��اة تثبي ��ت ع�ل�اوة غ�ل�اء املعي�شة يف
ال�سل ��م املق�ت�رح ،وكلف ��ت الأمان ��ة العام ��ة
ملجل�س اخلدمة املدنية بذل ��ك .وبنا ًءا على
ه ��ذه الفر�ضي ��ة مت الكتاب ��ة ملع ��ايل رئي�س
الدي ��وان امللكي وكافة الوزراء ذوي العالقة
وجمل� ��س ال�ش ��ورى بطل ��ب املوافق ��ة عل ��ى
ا�ستح ��داث ب ��دالت ت�ص ��رف للمهند�سني،
وهي ب ��دل ندرة تق ��در بـ  %50م ��ن الراتب
الأ�سا�س ��ي ،وبدل طبيعة عم ��ل تقدر بـ %70
من الراتب الأ�سا�س.
ويف خت ��ام العر� ��ض مت فتح ب ��اب النقا�ش
للمهند�سني ح ��ول الور�ش ��ة واجلهود التي
بذلت من �أجل �إقراره.
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رئيس مجلس إدارة الهيئة يشارك بورقة
عمل بملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان
ق���دم س���عادة المهندس حم���د بن ناصر الش���قاوي
رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندسين
ورقة عمل ضمن فعاليات معرض وملتقى الشرقية
للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس
الش���رقية» ،ال���ذي أقيم تح���ت رعاية أمي���ر المنطقة
الش���رقية صاحب الس���مو الملكي األمير سعود بن
نايف بن عبدالعزيز ،ونظمته شركة معارض الظهران
ٍ
ٍ
إس���تراتيجية من غرفة الش���رقية،
بش���راكة
الدولية،
حي���ث أقيم���ت فعالياته خ�ل�ال الفت���رة  20ـ  23أكتوبر
 2014م ،بمرك���ز مع���ارض الظه���ران الدولي���ة بالخبر.

و�أك ��د ال�شق ��اوي يف الورق ��ة التي جاءت
بعنوان (امل ��ردود االقت�صادي الإيجابي
جل ��ودة املب ��اين وامل�ساك ��ن) �ضم ��ن
فعاليات اجلل�س ��ة الثانية للملتقى والتي
ر�أ�سه ��ا الأ�ست ��اذ ردن �صعف ��ق الدوي�ش
الرئي� ��س التنفي ��ذي ل�شرك ��ة احلاكمية
للتطوير العق ��اري� ،أكد على وجود %85
من املواد الكهربائية مغ�شو�شة يف ال�سوق
ال�سع ��ودي .م�ش�ي�ر ًا يف الوقت نف�سه �إىل
�أن امل�ستفي ��د يف�ض ��ل �ش ��راء م ��واد بناء
ب�سعر ينا�سبه بغ�ض النظر عن جودتها،
ما ينعك� ��س �سلب ًا على البن ��اء ويتعار�ض

مع التوجه العام لتوفري الطاقة.
و�أ�ض ��اف رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني يف ورقته �إىل �أنه
م ��ع ظهور املعلوم ��ات الت ��ي تو�ضح غ�ش
 %40من مواد البن ��اء� ،أ�صبحت املباين
يف خط ��ر ،ك ��ون تل ��ك امل ��واد تت�سبب يف
�أ�ض ��رار كبرية عل ��ى �صاحب املن ��زل �أو
اجلهات �صاحبة امل�شروع واملقاول.
يذك ��ر �أن املعر�ض الذي افتتحه �صاحب
ال�سمو الأمري جلوي ب ��ن عبدالعزيز بن
م�ساع ��د نائب �أم�ي�ر املنطق ��ة ال�شرقية
نياب ��ة عن �صاحب ال�سم ��و امللكي الأمري

�سع ��ود بن ناي ��ف بن عبدالعزي ��ز� ،أمري
املنطق ��ة ال�شرقي ��ة� ،أقي ��م عل ��ى كام ��ل
م�ساح ��ة �ص ��االت العر� ��ض يف مرك ��ز
معار�ض الظه ��ران ,وبلغ عدد ال�شركات
املتخ�ص�ص ��ة بالتطوي ��ر العق ��اري
امل�شارك ��ة يف املعر� ��ض � 15شرك ��ة� ،إىل
جانب � 5ش ��ركات خليجية وم�شاركة 12
بن ��ك ًا و�شرك ��ة متويل عق ��اري .وا�ستقبل
املعر�ض زواره على فرتتني �صباحية من
ال�ساعة � 10.30صباح� � ًا وحتى ال�ساعة
 1.30ظه ��ر ًا  ،وم�سائية م ��ن ال�ساعة 4
ع�صر ًا وحتى ال�ساعة  9.30م�ساء.

الهيئة تقيم حفل توديع
للدكتور غازي العباسي
نظم ��ت الأمان ��ة العام ��ة للهيئ ��ة
ال�سعودية للمهند�س�ي�ن حفل �شكر
وتودي ��ع للدكت ��ور غازي ب ��ن �سعيد
العبا�سي على الفرتة التي ق�ضاها

30

بالهيئة .و�ألقى �سعادته كلمة �شكر
فيها جميع املوظف�ي�ن وحثهم على
ب ��ذل املزيد م ��ن اجله ��د لتحقيق
ر�ؤية و�أه ��داف الهيئة .وقد ح�ضر

العدد (  ) 96جمادى األولى 1436هـ  -فبراير 2015م

احلف ��ل جمي ��ع م ��دراء الإدارات
واملوظف�ي�ن بالأمان ��ة العامة ،وقام
جمموع ��ة م ��ن املوظف�ي�ن بتقدمي
هدية تذكارية ل�سعادته.

الهيئة تشارك بملتقى المهنة بجامعة
الملك سعود

شاركت الهيئة السعودية للمهندسين بجناح في معرض ملتقى أسبوع المهنة لطالب وطالبات
جامعة الملك سعود الذي افتتح يوم األحد  25ذي الحجة 1435هـ ،الموافق 19أكتوبر 2014م ،وأقيم
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز في البهو الرئيسي للجامعة،
بمش���اركة  40شركة وجهة توظيف .ودش���نه معالي الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خوجة
وزي���ر الثقافة واإلعالم وزي���ر التعليم العالي باإلنابة ،بحضور معالي الدكت���ور بدران العمر مدير
جامعة الملك س���عود ،وسعادة الدكتور إبراهيم بن عبداهلل الحماد عضو مجلس إدارة الهيئة.

كم ��ا �أج ��اب الدكت ��ور احلم ��اد ع ��ن �أ�سئلة
ط�ل�اب وطالب ��ات اجلامع ��ة امل�شاركني يف
املعر� ��ض وزوار جناح الهيئة ،والتي تناولت
يف معظمه ��ا ع ��ن دور الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن يف خدم ��ة املهند�س وتطويره،
�إ�ضافة �إىل �أهمية مهن ��ة الهند�سة ودورها
الريادي يف الأعمار واالقت�صاد الوطني.
وخالل جولة معايل الدكتور عبدالعزيز بن
حمي الدين خوج ��ة وزير الثقافة والإعالم
وزي ��ر التعلي ��م العايل بالإناب ��ة يف املعر�ض
قام بالوقوف يف جن ��اح الهيئة ،حيث قدم
�سعادة الدكتور �إبراهيم بن عبداهلل احلماد

ع�ض ��و جمل�س �إدارة الهيئ ��ة تعريفا بالهيئة
ودوره ��ا الري ��ادي واله ��ام يف تطوير مهنة
الهند�سة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ر�ؤية الهيئة التي
تتمثل بالرق ��ي باملهنة ومتك�ي�ن املهند�سني
وامل�ؤ�س�س ��ات الهند�سي ��ة م ��ن الو�صول �إىل
احللول املُثلى ،ورفع م�ستوى الأداء ،وت�شجيع
الإب ��داع واالبتكار لتحقي ��ق مكانة مرموقة
دولي ًا ،و�أهداف الهيئ ��ة التي تتمثل يف بناء
كف ��اءات هند�سية ممي ��زة ت�ساهم بفاعلية
يف التنمي ��ة االقت�صادية يف اململكة ،و�إيجاد
البيئة املحفزة للتطوي ��ر والإبداع واالبتكار
مب ��ا يخ ��دم احتياج ��ات املجتم ��ع ،وحتفيز

املن�ش�آت الهند�سي ��ة ال�سعودية واملهند�سني
ال�سعودي�ي�ن وتنمية مقدراته ��م التناف�سية.
يذك ��ر �أن ملتق ��ى �أ�سب ��وع املهن ��ة لط�ل�اب
وطالب ��ات جامع ��ة املل ��ك �سع ��ود ال ��ذي
تنظمه اجلامعة ه ��و �أ�سبوع توعية وتدريب
وتهيئ ��ة و�إع ��داد ،وتق ��دمي �إر�ش ��ادات،
وتوجي ��ه ا�ست�ش ��ارات ،وتو�سي ��ع فر� ��ص
التوظي ��ف والتدريب �أم ��ام �أبنائنا الطالب
واخلريج�ي�ن ،ويت�ضم ��ن معر�ض� � ًا وندوات
وور� ��ش وحما�ضرات ،وتق ��دمي خدمات يف
جم ��ال التطوي ��ر املهني ،وعر� ��ض ق�ص�ص
النجاح ،وغري ذلك من الربامج والفعاليات.
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الضبيعي يقدم ورقة في «المنتدى العربي
لالتصاالت وتقنية المعلومات» بالبحرين

أك���د المهندس إبراهيم ب���ن صالح الضبيعي نائب أمين عام الهيئة الس���عودية للمهندس���ين
عل���ى أن المملكة العربية الس���عودية أثبتت قدرتها على أنها بيئ���ة مميزة للتطور في مجال
االتص���االت وتقني���ة المعلوم���ات ،ممثالً ذلك بالتط���ور التقني ال���ذي تمر به الهيئة الس���عودية
للمهندس���ين حالي���ًا ،والنقل���ة النوعي���ة التي خطته���ا الهيئة خالل الس���نوات الث�ل�اث الماضية.

جاء ذل ��ك يف الورقة التي قدمه ��ا �سعادته
�ضم ��ن فعاليات "املنت ��دى العرب ��ي لتقنية
االت�صاالت واملعلومات  "2014الذي انطلق
الثالثاء2014/10 /21م ،وافتتحه الدكتور
حممد �أحم ��د العامر رئي� ��س جمل�س �إدارة
هيئ ��ة تنظيم االت�صاالت مبملكة البحرين،
ونظمته جلنة تقنية االت�صاالت واملعلومات
الحت ��اد املهند�س�ي�ن الع ��رب بالتع ��اون مع
جمعية املهند�سني البحرينية.
وه ��دف املنت ��دى �إىل ال�سع ��ي نح ��و تفاعل
�إيجاب ��ي ب�ي�ن املخت�صني وجمي ��ع اجلهات
العامل ��ة يف قط ��اع تقني ��ة االت�ص ��االت
واملعلوم ��ات بالدول العربي ��ة ،و�إدارة حوار
تفاعلي حول �آخر التطورات العاملية والذي
م ��ن �ش�أن ��ه متهي ��د الطري ��ق �أم ��ام الكثري
من فر� ��ص التع ��اون والعم ��ل امل�شرتك بني
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�أه ��م اجله ��ات القائمة على ه ��ذا القطاع.
غطى املنتدى العديد م ��ن املوا�ضيع املهمة
والتي تت�ضمن �آخ ��ر التحديات التي تواجه
م�شغلي اخلدمات� ،أحدث الفر�ص للتطوير
واال�ستف ��ادة م ��ن التقني ��ات امل�ستحدث ��ة،
و�أح ��دث �أمن ��اط توظيف تنظيم ��ات تقنية
االت�ص ��االت واملعلوم ��ات .كم ��ا مت خالل ��ه
ت ��داول �أهمي ��ة ودور تقني ��ة االت�ص ��االت
واملعلوم ��ات بالقطاعات املختلفة كالتعليم،
واالقت�ص ��اد ،وال�صح ��ة ،وال�سياح ��ة،
والهند�س ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن تطوي ��ر تطبيقات
للتجارة ،واحلكومة ،و�إدارة الأعمال.
و�شارك فيه عدد م ��ن املتحدثني واخلرباء
بتكنولوجي ��ا املعلومات واالت�صاالت وممثلو
امل�شغل�ي�ن واملوردي ��ن ،وممثل ��و ال�ش ��ركات
الك�ب�رى واالحت ��اد ال ��دويل لالت�ص ��االت،
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منهم :رئي�س جمعية املهند�سني البحرينية
م�سع ��ود الهرم ��ي ،الأم�ي�ن الع ��ام الحت ��اد
املهند�سني العرب عادل احلديثي ،وم�ست�شار
�أول ونائب املدير الإقليمي لالحتاد الدويل
لالت�صاالت �صالح الدين .ومن �أبرز �أوراق
العمل التي قدم ��ت ورقة بعنوان "التقنيات
احلديثة يف املكتب ��ات ومراكز املعلومات"،
وورقة بعنوان "الألي ��اف الب�صرية ودورها
يف تقني ��ة االت�ص ��االت واملعلوم ��ات" .كم ��ا
ق ��ام امل�شارك ��ون باق�ت�راح حل ��ول لتج ��اوز
�أي عقب ��ات تواج ��ه قط ��اع املعلوم ��ات
واالت�ص ��االت� ،إ�ضاف ��ة �إىل �إث ��راء املنتدى
ب�أفكاره ��م وجتاربه ��م وخرباته ��م ،وكان
املنتدى فر�صة جي ��دة للتفاعل مع اجلهات
الرائدة حملي� � ًا و�إقليمي ��ا وعاملي ًا يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

الهيئة تشارك باجتماع المجلس األعلى
لالتحاد الهندسي الخليجي بالبحرين

ع��ق��د االت���ح���اد ال��ه��ن��دس��ي الخليجي ف��ي مملكة ال��ب��ح��ري��ن ي���وم السبت
ال���خ���ام���س وال��ع��ش��ري��ن م���ن ش��ه��ر أك���ت���وب���ر 2014م ب��ال��م��ن��ام��ة اج��ت��م��اع
ال��م��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ج��ل��س األع����ل����ى ل�ل�ات���ح���اد ال���ه���ن���دس���ي ال��خ��ل��ي��ج��ي في
دورت�����ه ال��س��اب��ع��ة ع��ش��ر ب��م��ش��ارك��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة للمهندسين.

و�أو�ض ��ح �سعادة املهند�س حمد بن نا�صر
ال�شق ��اوي رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة
ال�سعودية للمهند�سني �أن اجتماع املتابعة
لالحتاد الهند�س ��ي اخلليجي الذي عقد
ب�ضياف ��ة جمعية املهند�س�ي�ن البحرينية
ومب�شارك ��ة من ر�ؤ�س ��اء وممثلي الهيئات
الهند�سي ��ة اخلليجي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل
الأمان ��ة العامة لالحتاد الهند�سي ،ي�أتي
�ضمن �سيا�سة االحت ��اد بعقد اجتماعني
للمجل� ��س الأعل ��ى لالحت ��اد كل ع ��ام،
االجتم ��اع الأول يتزام ��ن م ��ع انعق ��اد
امللتق ��ى الهند�س ��ي ال ��ذي يعق ��د �سنوي ًا
وب�شكل دوري ،والآخر يف منت�صف العام
ويخ�ص� ��ص ملتابعة الق ��رارات املتخذة.
و�أ�شار �إىل �أن االجتماع الذي ح�ضره عدد

من �أع�ضاء االحت ��اد الهند�سي اخلليجي
ورئي� ��س جمعي ��ة املهند�س�ي�ن البحريني ��ة
املهند�س م�سع ��ود الهرمي ،اعتمد جدول
الأعمال ،وا�ستعرا�ض ا�ستعدادات جمعية
املهند�س�ي�ن القطري ��ة لإقام ��ة امللتق ��ى
الهند�س ��ي اخلليجي الثام ��ن ع�شر الذي
من املقرر �أن يعقد يف دولة قطر ،ومو�ضوع
وحم ��اور امللتق ��ى الهند�س ��ي اخلليج ��ي
الثامن ع�ش ��ر ،كما تط ��رق االجتماع �إىل
مو�ضوع جائزة االحتاد بامللتقى الهند�سي
اخلليج ��ي الثام ��ن ع�ش ��ر ،بالإ�ضافة �إىل
حم ��اور امللتقى وجائ ��زة االحتاد بامللتقى
الهند�سي اخلليج ��ي التا�سع ع�شر والذي
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن يق ��ام يف دول ��ة الكوي ��ت.
يذك ��ر �أن االحت ��اد الهند�س ��ي اخلليجي

ه ��و منظم ��ة خليجي ��ة عربي ��ة مهني ��ة
ت�أ�س�س ��ت بدول ��ة الكوي ��ت يف �إبريل �سنة
 ،1997كان يع ��رف �سابق� � ًا بامللتق ��ى
الهند�س ��ي اخلليج ��ي ،ويتـك ��ون االحتاد
م ��ن الهيئ ��ات الهند�سي ��ة التالي ��ة:
جمعي ��ة املهند�سني بالإم ��ارات العربية
املتحدة ،جمعية املهند�سني البحرينية،
الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�س�ي�ن ،جمعية
املهند�سني العمانية ،جمعية املهند�سني
القطرية ،جمعي ��ة املهند�سني الكويتية.
ويهدف االحتاد �إىل تعزيز دور الهيئات
الهند�سية اخلليجي ��ة يف تنظيم مزاولة
املهنة الهند�سية ،ودعم العمل الهند�سي
اخلليج ��ي ،وحتقي ��ق التع ��اون الفن ��ي
الهند�سي بني دول املجل�س.
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رئيس مجلس إدارة الهيئة يشارك بورقة عمل
بمنتدى األعمال الكوري/السعودي بسيئول

قدم س���عادة المهندس حمد بن ناصر الش���قاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية
للمهندس���ين ورقة عمل ضم���ن فعاليات منت���دى األعمال الكوري ــ الس���عودي ،الذي
انطلق���ت فعالياته يوم األربعاء  1436/1/5هـ ،المواف���ق 2014/10/29م في العاصمة الكورية
س���يئول ،صاحبه معرض تحت عنوان (الش���راكة الثنائية للقوة اإلس���تراتيجية) ،ودش���ن
الفعالي���ات نائب رئيس مجلس الوزراء الكوري الدكتور كيو نق هوان تش���وي ،ورئيس
الوفد الس���عودي معالي الدكت���ور توفيق الربيع���ة وزير التجارة والصناعة الس���عودي.

و�ألق ��ي كلمة االفتتاح بارك يونغمان ،رئي�س
الغرف ��ة التجاري ��ة ال�صناعي ��ة يف كوري ��ا،
والدكت ��ور عبدالرحمن بن عبداهلل الزامل
رئي� ��س جمل�س الغ ��رف ال�سعودية .و�شارك
يف املنتدى �أكرث من � 280شخ�صية �أبرزهم
معايل الدكت ��ور ها�شم مياين رئي�س مدينة
امللك عب ��داهلل للطاقة الذري ��ة واملتجددة،
ومع ��ايل الدكت ��ور حمم ��د اجلا�س ��ر وزي ��ر
االقت�ص ��اد والتخطي ��ط ،رئي� ��س اللجن ��ة
االقت�صادية ال�سعودية ــ الكورية امل�شرتكة،
والدكت ��ور عبداللطي ��ف العثم ��ان حمافظ
الهيئ ��ة العامة لال�ستثم ��ار ،وعدد كبري من
رج ��ال الأعم ��ال ميثلون �ش ��ركات وم�صانع
القطاع اخلا�ص ال�سعودي ،الأمر الذي عك�س
�أهمية هذا احل ��دث االقت�صادي امل�شرتك.
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ناق� ��ش املنت ��دى العدي ��د م ��ن املوا�ضي ��ع
االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة واال�ستثماري ��ة
وجماالت ال�صناعة وامل�صارف واالت�صاالت
واملق ��اوالت والطاق ��ة النظيف ��ة واملعرف ��ة
وخدمات الرعاية ال�صحية والنقل وتقنياته
والبحوث والتطوير والتنمية الب�شرية.
و�شهد املنتدى جل�سة بعنوان (اال�ستثمارات
الثنائي ��ة) ،مب�شاركة املهند�س عبداللطيف
بن �أحم ��د العثمان حماف ��ظ الهيئة العامة
لال�ستثم ��ار ،عقبته ��ا جل�س ��ة بعن ��وان
(اال�ستثمار يف متكني التعاون الإ�سرتاتيجي
امل�ش�ت�رك م ��ن �أج ��ل �أجي ��ال امل�ستقب ��ل)،
مب�شارك ��ة مع ��ايل الدكتور ها�ش ��م مياين،
معايل الدكتور توفيق الربيعة ،و�ساجن جيك
يوون وزي ��ر التج ��ارة وال�صناع ��ة والطاقة
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الكوري ،ثم جل�سة بعنوان (من�صات التعاون
امل�شرتك يف قطاعي التجارة وال�صناعة)،
ر�أ�سها طلعت زكي حاف ��ظ �أمني عام جلنة
الإع�ل�ام والتوعي ��ة امل�صرفي ��ة يف البنوك
ال�سعودي ��ة ،مب�شارك ��ة املهند� ��س طارق بن
عبداهلل ال�شهي ��ب مدير تطوير الأعمال يف
هيئة املدن ال�صناعي ��ة "مدن" ،واملهند�س
خالد ال�سامل نائب رئي�س برنامج قطاعات
البال�ستيك والتعبئة والقطاعات ال�صناعية
يف برنامج التجمعات ال�صناعية ،ومازن بن
حممد برتجي نائب رئي�س الغرفة التجارية
ال�صناعي ��ة يف جدة ،حمم ��د الهالل مدير
امل�شرتي ��ات يف �شرك ��ة �أرامك ��و ال�سعودية،
والدكتور دوهوون كيم رئي�س املعهد الكوري
لالقت�صاد ال�صناعي والتجاري )KIET(.

هيئة المهندسين تنظم مؤتمر «تصميم
السالمة في المباني» بالرياض
أكد س���عادة المهندس إبراهي���م بن صالح
الضبيع���ي األمين العام المكل���ف بالهيئة
السعودية للمهندسين ،أن تصميم غالبية
المبان���ي في المناط���ق واألحي���اء في دول
مجلس التعاون تمت بطرق تجارية مختلفة
لم تراعى فيها وس���ائل الس�ل�امة بشكل
مميز ،وذلك نظرًا لس���رعة االتس���اع وتدني
مستوى المراقبة من الجهات المعنية ،ما
نتج عن ذلك ظهور مشكلة تدني مستوى
الس�ل�امة بالمبان���ي ،وذل���ك خ�ل�ال العقود
القليلة الماضية بعد اتساع النطاق العمراني
بدول مجلس التعاون بش���كل متس���ارع.

جاء ذلك يف الكلم ��ة التي �ألقاها �سعادته
يف حف ��ل افتتاح فعاليات م�ؤمتر "ت�صميم
ال�سالم ��ة يف املب ��اين" ،وح�ضرها �سعادة
العمي ��د عبداهلل ال�شغيرثي ي ��وم الثالثاء
 1436/1/4ه� �ـ بفن ��دق الق�صر هوليدي
�إن مبدين ��ة الريا� ��ض ،ونظمت ��ه الهيئ ��ة
ال�سعودية للمهند�سني.
و�أكد املهند�س ال�ضبيعي يف كلمته على �أن
تطبيق كود البن ��اء ال�سعودي الذي ي�شمل
جمموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية
املتخ�ص�ص ��ة باملب ��اين ،ل�ضم ��ان احل ��د
الأدن ��ى املقبول م ��ن ال�سالم ��ة وال�صحة
العام ��ة املبني ��ة عل ��ى الأ�س� ��س العملي ��ة
والظروف الطبيعي ��ة والقواعد الهند�سية
وخوا� ��ص امل ��واد واملخاط ��ر الطبيعي ��ة
كال ��زالزل واحلرائ ��ق وك ��ذا �أغرا� ��ض
ا�ستخ ��دام املن�ش� ��آت� ،سيك ��ون م�ساهم� � ًا
كب�ي�ر ًا يف تغطي ��ة �سلبي ��ات ونواق� ��ص
كثرية ،حي ��ث يت�ضمن الكود اال�شرتاطات
واملتطلب ��ات وم ��ا يتبعه ��ا م ��ن �أنظم ��ة

ولوائح تنفيذي ��ة متعلقة بالبناء والت�شييد
ل�ضم ��ان ال�سالمة وال�صحة العامة ،حيث
يت�ضمن ا�شرتاطات ومتطلبات معمارية،
كهربائي ��ة ،ميكانيكية ،ومتطلبات تر�شيد
املي ��اه والطاقة ،وا�شرتاط ��ات ومتطلبات
�إن�شائية و�صحية� ،إ�ضافة �إىل ا�شرتاطات
ومتطلبات احلماية من احلريق.
ه ��ذا وانطل ��ق امل�ؤمت ��ر بكلمة ملدي ��ر عام
الدفاع امل ��دين اللواء �سليمان بن عبداهلل
العمرو� ،ألقاها نيابة عنه العميد عبداهلل
بن �أحمد ال�شغيرثي مدير الإدارة العامة
لل�سالمة باملديرية� ،أ�شاد فيها بهذا امل�ؤمتر
ومبوا�ضيعه وحماوره و�أهدافه ،م�ؤكد ًا �أن
امل�ؤمتر الذي يخت�ص بال�سالمة باملباين،
ي�ش ��كل ج ��ز ًءا يف تطوي ��ر عم ��ل من�سوبي
الدف ��اع املدين ،حي ��ث �أن الدف ��اع املدين
بحاج ��ة �إىل التكام ��ل م ��ع كل القطاعات
ال�سيما يف ظ ��ل التو�سع العمراين ،وتزايد
التعقي ��د يف املب ��اين وتعقي ��د التعامل مع
القط ��اع ال�صناعي ,م�شي ��د ًا بوجود هيئة

متخ�ص�ص ��ة ت�ض ��م مهند�سني ذوي خربة
واملعرفة تنظم هذه امل�ؤمترات املهمة.
ً
يذك ��ر �أن امل�ؤمتر ال ��ذي عقد م�ؤخرا يف
الريا� ��ض ناق�ش م�سائ ��ل مهمة حلماية
النا� ��س واملمتلكات يف منطق ��ة اخلليج
العربي ،من خ�ل�ال �إيجاد �إ�سرتاتيجية
متط ��ورة لل�سالمة م ��ن احلرائق �ضمن
حمل ��ة تق ��وم به ��ا دول جمل� ��س التعاون
ملناق�شة ال�سالمة والتخطيط والت�صميم
يف البيئ ��ة العمرانية ،منه ��ا علي �سبيل
املث ��ال :ال�سالمة يف املب ��اين واملقايي�س
واملعاي�ي�ر والإن ��ذار ور�ص ��د املخاط ��ر
وت�أم�ي�ن ال�سالمة من خماط ��ر الطاقة
الكهربائي ��ة و�أدواته ��ا ،وا�ست�ش ��راف
امل�ستقب ��ل وهند�س ��ة احلماي ��ة م ��ن
احلري ��ق ودورها يف احلي ��اة املعا�صرة،
و�إ�سرتاتيجيات من ��ع وتقليل اخل�سائر،
�إ�ضاف ��ة �إىل �أهمي ��ة الأبح ��اث العلمي ��ة
ملواكب ��ة املخاطر التي ت�ش ��ارك الإن�سان
احلديث يف جماالت حياته والتهيئة لها.
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طالب من جامعة الملك خالد في زيارة للهيئة

قام ع ��دد من ط�ل�اب جامعة املل ��ك خالد
ب�أبها بزي ��ارة ميدانية ملق ��ر الأمانة العامة
بالهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ،وذل ��ك
ي ��وم اخلمي� ��س 1436/2/12ه� �ـ ،وكان يف
ا�ستقباله ��م �سع ��ادة الدكت ��ور غ ��ازي ب ��ن
�سعيد العبا�سي �أمني ع ��ام الهيئة ،و�سعادة

املهند� ��س �إبراهي ��م ب ��ن �صال ��ح ال�ضبيعي
نائ ��ب الأم�ي�ن الع ��ام ،وعدد م ��ن م�سئويل
وموظفي الهيئة.
وقام ��وا بجول ��ة يف مبن ��ى الأمان ��ة �شمل ��ت
�إدارات الهيئة املختلفة ،كما �شاهدوا عر�ض ًا
تقدميي ًا ع ��ن الهيئة ،وال ��ذي �أظهر ر�سالة

الهيئ ��ة ومعلومات عنها .وهدف ��ت الزيارة
�إىل �إط�ل�اع الط�ل�اب عل ��ى الهيئ ��ة والدور
الذي تق ��وم به يف خدم ��ة املهند�س واملهنة
يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،كما هدفت
الزيارة امليدانية �إىل تر�سيخ بع�ض املفاهيم
واالرتب ��اط ب�ي�ن املهند�س�ي�ن وهيئته ��م.

مدير مركز التحكيم بالهيئة يشارك بدورة
«نظام التحكيم الجديد في النزاعات»
ش���ارك مدي���ر مرك���ز التحكي���م الهندس���ي المهن���دس عبدالكري���م الس���عدون
بال���دورة التدريبي���ة الت���ي نظمته���ا الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين تح���ت عن���وان
«نظ���ام التحكي���م الجدي���د وتطبيقات���ه ف���ي النزاعات الهندس���ية» الت���ي عقدت يوم
الثالث���اء 1436/2/10ه���ـ ،المواف���ق 2014/12/2م ،بفن���دق هولي���دي إن االزده���ار بالري���اض.

و�شارك يف تق ��دمي الدورة كل من املهند�س
اال�ست�ش ��اري مذك ��ر بن دغ� ��ش القحطاين
ع�ض ��و �أول جمل� ��س منتخ ��ب للتحكي ��م
بالهيئ ��ة وحمكم معتمد م ��ن وزارة العدل،
�إىل جان ��ب املحام ��ي واملحك ��م ح�س ��ان بن
�إبراهي ��م ال�سيف القا�ض ��ي بديوان املظامل
�سابق ًا .وهدفت الدورة �إىل ت�أهيل املهتمني
بالتحكي ��م ليكونوا عل ��ى دراي ��ة بالتحكيم
ومتطلباته النظامية بهدف ف�ض النزاعات
بامل�شروعات الهند�سية الكربى.
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وتناول ��ت ع ��دة حم ��اور منه ��ا :مقدم ��ة
يف النزاع ��ات واملطالب ��ات الهند�سي ��ة،
التحكي ��م عرب التاري ��خ ،تعري ��ف التحكيم
و�شروط ��ه و�أركان ��ه ،خي ��ارات ف� ��ض
املنازع ��ات ،مزايا وعيوب التحكيم ،حتليل
م�ستن ��دات الق�ضي ��ة التحكيمي ��ة والأدل ��ة
املقدم ��ة� ،شرح نظ ��ام التحكي ��م ال�سعودي
اجلدي ��د ،والف ��روق بين ��ه وب�ي�ن النظ ��ام
الق ��دمي ،كي ��ف تكت ��ب حكم� � ًا حتكيمي� � ًا؟
والف ��رق ب�ي�ن احلك ��م وتقري ��ر اخل�ب�رة.
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وقدم املهند� ��س ال�سعدون يف ال ��دورة �شرح ًا
مف� ً
صال عن �آلي ��ة ت�أهيل املحكمني واخلرباء
الفنيني وفق منهجية علمية حمددة ارتكزت
عل ��ى ثالث مراح ��ل ،املرحل ��ة الأوىل مرحلة
الوثائق وامل�ستندات ،املرحلة الثانية االختبار
التحريري،املرحلةالثالثةاملقابلةال�شخ�صية،
ث ��م عر�ض �أه ��داف مركز التحكي ��م بالهيئة
واخلدم ��ات التي يقدمها للجه ��ات الر�سمية
والقط ��اع اخلا� ��ص .ويف اخلت ��ام ق ��ام بالرد
على ا�ستف�سارات و�أ�سئلة امل�شاركني بالدورة.

شعبة المباني الخضراء تنظم ورشة
عن (جي ساس)

نظم���ت ش���عبة المباني الخض���راء بالهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين بالتع���اون مع
المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ورش���ة عمل بعنوان «تطبيق معايير المنظومة
العالمي���ة لتقييم االس���تدامة (جي س���اس) في البن���اء بدول الخليج العرب���ي :التحديات
والفرص» ،وذلك يوم االثنين 1436/2/23هـ ،الموافق 2014/12/15م ،بفندق ماريوت الرياض.

و�أو�ض ��ح �سع ��ادة املهند� ��س �إبراهي ��م
ب ��ن �صال ��ح ال�ضبيعي �أمني ع ��ام الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن املكل ��ف �أن
الهيئ ��ة قام ��ت بتنظي ��م ه ��ذه الور�ش ��ة
نظ ��ر ًا لأهميتها التي ت�سع ��ى �إىل تطوير
مهارة وخ�ب�رات املخت�صني واملهند�سني
لتمكينهم م ��ن تطوير م�شاري ��ع القطاع
الع ��ام وف ��ق متطلب ��ات اال�ستدام ��ة
العمراني ��ة ،والت ��ي ت�ساه ��م ب�شكل فعال
يف التقلي ��ل من الآث ��ار البيئي ��ة ال�سلبية
الناجم ��ة عن ن�ش ��اط البن ��اء والتعمري،
�إ�ضافة �إىل التقليل من ا�ستنزاف املوارد

الطبيعية بكافة �أنواعها ،وخلق بيئة حياة
�أف�ض ��ل للأجيال احلا�ضرة وامل�ستقبلية.
و�ش ��دد املهند�س ال�ضبيع ��ي على �أهمية مثل
ه ��ذه الور� ��ش كونه ��ا توف ��ر فر�ص ��ة مثالية
للم�شاركني لالطالع على املمار�سات املثلى يف
الت�صميم امل�ستدام ،كما �أنها ت�ساعد ب�شكل
كبري على �صقل اجلانب املعريف للم�شاركني.
وت�ضمنت الور�شة حم ��اور مهمة ،منها:
ملحة ع ��ن تطور جي �سا�س ،وتطبيق جي
�سا�س على م�شاري ��ع البناء ،الت�شريعات
واللوائح اخلا�صة بج ��ي �سا�س ،والر�ؤية
امل�ستقبلية للفر�ص والتحديات ،وقدمها

�سع ��ادة الدكت ��ور يو�س ��ف حمم ��د احلر
امل�ؤ�س� ��س ورئي�س جمل� ��س �إدارة املنظمة
اخلليجية للبحث والتطوير.
و�شارك يف الور�شة نحو ثالثني مهند�س ًا
ومهني� � ًا م ��ن خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات
الهند�سي ��ة وم ��ن �أ�صح ��اب اخل�ب�رات
املتنوع ��ة ،ما �أتاح الفر�ص ��ة للم�شاركني
لتب ��ادل الأف ��كار ومناق�ش ��ة متطلب ��ات
تطبيق مثل هذه املبادئ وفق ًا للمعطيات
البيئي ��ة واملناخي ��ة والثقافي ��ة للمملك ��ة
العربي ��ة ال�سعودية بوجه خا�ص وملنطقة
اخلليج العربي بوجه عام.
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الهيئة تشارك بملتقى «المقاوالت
والمشاريع» في دبي
ش���ارك س���عادة الدكت���ور إبراهي���م ب���ن عب���داهلل الحم���اد عض���و مجل���س إدارة الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين ،والمهندس عبدالكريم الس���عدون مدير مركز التحكيم
الهندس���ي بالهيئ���ة بورق���ة عم���ل تناول���ت (التخص���ص النوع���ي وأثره ف���ي التحكيم
الهندس���ي) ،وذل���ك ضم���ن فعالي���ات ملتق���ى (المق���اوالت والمش���اريع الضخم���ة)
ال���ذي اس���تضافته مدين���ة دب���ي ف���ي 2014/12/16م ،واس���تمر عل���ى م���دى ثالث���ة أي���ام.

و�أ�ش ��ار الدكتور �إبراهيم احلم ��اد �إىل �أن
امللتقى الذي �أقيم حتت عنوان (اجلوانب
الهند�سي ��ة القانوني ��ة للم�شاريع العمالقة
وعقود املقاوالت) ،حظ ��ي مب�شاركة عدد
كبري من اخلرباء والباحثني و�صناع القرار
واملتحدث�ي�ن م ��ن داخ ��ل منطق ��ة اخلليج
وخارجه ��ا .ورك ��ز عل ��ى ت�أهي ��ل املحامني
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واملحكمني واملهند�سني واخلرباء ملنازعات
التحكي ��م الهند�س ��ي ال ��دويل ،وتعزي ��ز
قدرته ��م عل ��ى مواجه ��ة جمي ��ع اجلوانب
القانوني ��ة ملواكب ��ة الطف ��رة العمراني ��ة
والإن�شائية الكبرية التي ت�شهدها املنطقة.
و�أب ��ان �أن امل�شارك�ي�ن تناول ��وا عدد ًا من
املح ��اور ،منها� :إعداد العقود من مرحلة
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تفكري املال ��ك �إىل مرحلة تد�شني العمل.
وناق� ��ش املح ��ور الث ��اين كيفي ��ة اختي ��ار
ال�شركات الك�ب�رى للمكاتب اال�ست�شارية
– الهند�سية – القانونية لتنفيذ امل�شاريع
العمالقة ،واملحور الثالث ملناق�شة ت�أهيل
املحامنيواملحكمنيواملهند�سنيواخلرباء
ملنازع ��ات التحكي ��م الهند�س ��ي الدويل.

الهيئة تشارك باجتماع اللجنة التنفيذية
بالهيئة العربية للتحكيم الهندسي بالقاهرة

ش���ارك س���عادة الدكت���ور إبراهي���م ب���ن عب���داهلل الحم���اد عض���و مجل���س إدارة الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين ،في اجتم���اع اللجنة التنفيذي���ة بالهيئة العربي���ة للتحكيم
الهندس���ي الذي عقد بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية يوم السبت 2014/12/ 20م.

و�أ�ش ��ار الدكتور �إبراهيم احلماد �إىل �أن
اجتماع اللجنة التنفيذية بالهيئة العربية
للتحكيم الهند�سي عقد يف نهاية الدورة
احلالي ��ة للجنة الت ��ي يرت�أ�سه ��ا �سعادة
املهند� ��س ماج ��د خلو�ص ��ي ،حي ��ث مت
اختيار ممث ��ل الأردن رئي�س ًا للجنة ،ومت
تعيني ممثل دولة لبنان نائب ًا له.

و�أ�شار الدكتور احلماد �إىل �أنه مت تعيني
�سع ��ادة املهند� ��س نبي ��ل عبا� ��س ممثل
ال�سعودي ��ة باللجنة كون ��ه �صاحب مكتب
حتكي ��م وع�ض ��و باجلمعي ��ة العمومي ��ة
وحمكم وممثل للمكاتب التحكيمية.
يذك ��ر �أن الهيئ ��ة العربي ��ة للتحكي ��م
الهند�س ��ي تعت�ب�ر م ��ن �أح ��د �أع ��رق

امل�ؤ�س�س ��ات التحكيمي ��ة يف م�ص ��ر
والعامل العربي ،حي ��ث تعاملت الهيئة
مع الك ��م الأكرب من ق�ضاي ��ا التحكيم
الدولي ��ة يف العديد م ��ن البلدان ،كما
قام ��ت بتخريج دفع ��ات من املحكمني
الدوليني الذين �شكلوا امتداد ًا حقيقي ًا
مل�سرية الهيئة الناجحة.

دعوة للمحكمين والخبراء الفنيين

تدعو الهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني متمثلة
مبرك ��ز التحكي ��م الهند�س ��ي وت�أ�سي�س ��ا
على �أهدافه ��ا املحددة بنظامه ��ا ال�صادر
باملر�س ��وم امللكي الك ��رمي رقم (م )36/يف
1423/9/26هـ ،املبن ��ي على قرار جمل�س
الوزراء املوقر رقم  226يف 1423/9/13هـ،
ووفق� � ًا للقواعد املنظم ��ة لت�أهيل املحكمني
واخل�ب�راء الفني�ي�ن ،والرامي ��ة بالنهو� ��ض
بالتحكي ��م الهند�سي �إىل كل م ��ا من �ش�أنه
تطوي ��ر ورف ��ع م�ست ��وى املحك ��م واخلب�ي�ر

الفني ومن ��ح الدرجات املهني ��ة ،وا�ستناد ًا
�إىل م ��ا جاء يف امل ��ادة الرابع ��ة ع�شرة من
نظام التحكيم ال�سعودي اجلديد وال�صادر
باملر�س ��وم امللك ��ي الك ��رمي رق ��م (م)34/
وتاريخ 1433/5/23هـ .تدعو كافة الإخوة
املهند�س�ي�ن املحكم�ي�ن واخل�ب�راء الفنيني
الراغبني يف الت�سجيل لدى مركز التحكيم
الهند�سي �إىل �ض ��رورة امل�سارعة يف تقدمي
بياناته ��م وحتديثه ��ا و�سريه ��م الذاتية مع
�صورة فوتوغرافية حديثه ملن يرغب ،وذلك

م ��ن �أجل �إ�ص ��دار دليل ب�أ�سم ��اء املحكمني
واخلرباء الفنيني املعتمدين وفق ًا لل�ضوابط
املنظمة للتحكي ��م الهند�سي ،على �أن تكون
ع�ضويتك ��م يف الهيئ ��ة �ساري ��ة املفعول ،مع
االعتم ��اد املهن ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل الإقام ��ة
النظامية �ساري ��ة املفعول لغري ال�سعوديني.
ويب ��د�أ ا�ستقبال الطلبات اعتبار ًا من تاريخ
2015/2/2م ومل ��دة �شه ��ر .وتر�س ��ل عل ��ى
الإمييل التايل:
a.alenzi@saudieng.sa
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الهيئة تدشن المشروع الوطني للتوعية
الهندسية لبناء وشراء المساكن «بيتك عامر»

أكد س���عادة المهندس مختار الش���يباني عضو مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندسين
عل���ى أهمي���ة توعي���ة المواطن ع���ن الط���رق والش���روط والمراح���ل الصحيح���ة والمهنية قبل
بن���اء مس���اكنهم أو اختياره���ا إذا كانت جاه���زة ،وتصحي���ح المفاهيم والممارس���ات الخاطئة
والمكلف���ة م���ن أجل الحص���ول على مس���اكن اقتصادي���ة ،وذلك بس���بب ما يش���هده الوقت
الحال���ي م���ن وجود مس���اكن مبنية بأيدي مالكه���ا قليلي الخب���رة أو عن طري���ق مقاولين أو
مطوري���ن عقاريي���ن ال يمتلك���ون التأهي���ل والخب���رة والعلم المناس���ب في البن���اء والعمارة.

جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي لتد�شني
"امل�شروع الوطني للتوعية الهند�سية لبناء
و�شراء امل�ساكن" حتت �شعار "بيتك عامر"
الذي عقدته الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني
يوم االثنني 2015/1/12م بفندق ماريوت
الريا�ض حتت رعاية وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروي ��ة و�إ�ش ��راف الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن ،بح�ض ��ور �سع ��ادة املهند� ��س
عبدالنا�ص ��ر �سي ��ف العبداللطي ��ف مدي ��ر
العالقات العامة والإعالم للهيئة ال�سعودية
املكلف ،و�سع ��ادة املهند�س مذكر بن دغ�ش
القحطاين الرئي�س التنفيذي للم�شروع.
وق ��دم ال�شيباين �شكره وتقدي ��ره ل�صاحب
ال�سمو امللك ��ي الأمري الدكت ��ور من�صور بن
متعب وزير ال�ش� ��ؤون البلدية والقروية على
موافقت ��ه عل ��ى رعاية هذا امل�ش ��روع ،حتت
�إ�شراف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ك�أول
م�شروع وطني للتوعي ��ة الهند�سية عن بناء
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و�شراء امل�ساكن يف اململكة العربية ال�سعودية
ودول جمل� ��س التع ��اون ،لتوعي ��ة املواط ��ن
هند�سي� � ًا ومعماري ًا لبن ��اء م�سكنه بطريقة
�صحيح ��ة وف ��ق معاي�ي�ر مهني ��ة وهند�سية
للح�ص ��ول على م�سك ��ن �آم ��ن واقت�صادي.
من جانبه �أبان �سعادة املهند�س عبدالنا�صر
�سيف العبداللطيف مدير العالقات العامة
والإع�ل�ام بالهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
ب� ��أن امل�شروع يع ��د نقلة نوعي ��ة يف الإعالم
الهند�س ��ي املتخ�ص� ��ص ال ��ذي يحتاج ��ه
املجتمع ولذلك ف� ��إن الهيئة تقدم مثل هذه
امل�شاريع ل�صالح املواطن واملجتمع من باب
م�شاركتها يف امل�س�ؤولية االجتماعية للوطن.
و�أ�ض ��اف العبداللطي ��ف ب� ��أن الفئ ��ات
امل�ستهدفة م ��ن الربنامج تتمثل باملواطنني
املقبل�ي�ن عل ��ى �ش ��راء �أو بن ��اء املن ��ازل،
لتوعيته ��م يف كيفي ��ة بن ��اء م�ساكنه ��م �أو
اختيارها بالط ��رق ال�صحيحة� ،إىل جانب
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توعية �ش ��ركات البناء والتموي ��ل والتطوير
العق ��اري ،وبع�ض اجله ��ات احلكومية ذات
العالق ��ة وامل�ستفيدي ��ن من �صناع ��ة البناء
وامل�شاري ��ع الإ�سكاني ��ة ب�شكل ع ��ام .و�أ�شار
العبداللطي ��ف �أن امل�ش ��روع يت�ضم ��ن عدد ًا
من الفعاليات والأن�شطة التوعوية مبختلف
الو�سائ ��ل الإعالمية م ��ن قن ��وات ف�ضائية
و�صحف وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
من جانب ��ه �أو�ضح �سع ��ادة املهند�س مذكر
بن دغ� ��ش القحط ��اين الرئي� ��س التنفيذي
للم�ش ��روع  -ع�ض ��و الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن ـ �أن امل�ش ��روع ي�شم ��ل منا�شط
وفعالي ��ات ع ��دة ،منه ��ا برام ��ج تلفزيونية
خمتلف ��ة وجدي ��دة ع ��ن ال�سك ��ن وخطوات
�شراء وبن ��اء امل�ساكن� ،إ�ضافة �إىل فعاليات
جماهريي ��ة خمتلفة .و�أف ��اد ب� ��أن امل�شروع
يـتك ��ون م ��ن  3حم ��اور ،تتمث ��ل يف املح ��ور
النظري والعـملي والإعالمي.

رئيس مجلس إدارة جمعية هواة الطوابع
والعمالت يشيد بتجربة الهيئة االنتخابية
اثني س���عادة المهندس أسامة بن محمد مكي الكردي رئيس مجلس إدارة الجمعية
الس���عودية لهواة الطوابع والعمالت التابعة لوزارة الثقافة واإلع�ل�ام ،على تجربة الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين في االنتخابات الس���ابقة والحالية ،جاء ذلك عقب زيارته لمقر
األمان���ة العامة للهيئة في مدينة الرياض يوم الثالثاء 1436/3/8هـ  ،الموافق 2014/12/30م.

وكان يف ا�ستقب ��ال املهند� ��س �أ�سام ��ة
ب ��ن حمم ��د مك ��ي الك ��ردي �سع ��ادة
املهند� ��س �إبراهيم ب ��ن �صالح ال�ضبيعي
الأم�ي�ن الع ��ام املكلف للهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�سني وعدد م ��ن من�سوبي الهيئة،
حي ��ث ا�ستعر� ��ض ال�ضبيع ��ي جمل ��ة من
املهام واخلط ��وات التي �أجنزتها الهيئة
يف �سبي ��ل التح�ضري للمرحلة املقبلة من
االنتخابات ،خا�صة فيما يتعلق مب�شروع

عملي ��ة االنتخاب ��ات الإلكرتونية .م�ؤكد ًا
�أن جلن ��ة الإ�ش ��راف عل ��ى االنتخاب ��ات
ومن ��ذ �إن�شائه ��ا تتمت ��ع باال�ستق�ل�ال
الإداري والفن ��ي ،حي ��ث مت ت�شكيلها من
�أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومي ��ة .م�ش�ي�ر ًا
�إىل اكت�س ��اب موظف ��ي الهيئة اخلربات
يف جم ��ال االنتخاب ��ات وعملياتها ب�شكل
ع ��ام ،باعتب ��ار �أن الهيئ ��ة تعت�ب�ر م ��ن
�أك�ب�ر الدميقراطيات ،حي ��ث �أنها مثلت

التجرب ��ة االنتخابي ��ة الأوىل يف اململك ��ة
العربية ال�سعودية.
وناق� ��ش ال�ضبيع ��ي والك ��ردي يف اللقاء
ال ��ذي جمعهما �سبل ا�ستف ��ادة اجلمعية
ال�سعودية له ��واة الطوابع والعمالت من
جتربة الهيئة يف االنتخابات الإلكرتونية
وتوفري كافة املعلومات املعينة على �إقامة
انتخابات اجلمعية التي تعتزم تنظيمها
خالل الفرتة املقبلة.
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الهيئة تنظم ورشة عمل «الوصول الشامل
ودور المعماريين والمهندسين في تطبيقه»

نظم���ت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين بالتعاون م���ع الجمعية الس���عودية لعلوم
العم���ران ورش���ة عم���ل بعن���وان (الوص���ول الش���امل ودور المعماريين والمهندس���ين
ف���ي تطبيقه) ألقاه���ا المهن���دس المعم���اري مختار الش���يباني ،عضو مجل���س إدارة
الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ،رئي���س منظم���ة التحال���ف العالم���ي لتس���هيل
الوص���ول للبيئ���ة والتقني���ة (جيت���س) ،عض���و مجل���س إدارة الجمعي���ة الس���عودية
لعل���وم العمران وذلك مس���اء ي���وم الثالث���اء  9ديس���مبر  2014بفندق ماري���وت الرياض.

وهدفت ور�شة العمل �إىل تعريف
املعماريني واملهند�سني العاملني
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
مب��ت��ط��ل��ب��ات ال���و����ص���ول ال�شامل
ومت مناق�شة ع��دة حم���اور منها
م��ع��اي�ير ال���و����ص���ول ال�����ش��ام��ل يف
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البيئة العمرانية ،دور املعماريني
واملخططني يف تطبيقها ،معايري
الو�صول ال�شامل يف و�سائط النقل
ودور املهند�سني يف تطبيقها،
م��ع��اي�ير ال���و����ص���ول ال�����ش��ام��ل يف
املعلوماتية ،والت�شريعات وحقوق
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الأ����ش���خ���ا����ص ذوي الإع����اق����ة.
وت�أتي هذه الور�شة بعد �صدور الأمر
ال�سامي الكرمي رقم  35362بتاريخ
1434/9/22ه� �ـ ال ��ذي ين�ص على
اعتم ��اد برنامج الو�ص ��ول ال�شامل
باململكة العربية ال�سعودية.

الهيئة تشارك في مؤتمر بيئة المدن

ش���اركت الهيئة السعودية للمهندس���ين بالمؤتمر العالمي الرابع لبيئة المدن
 2014تحت عنوان (عمارة البيئة لتعزيز التنمية المستدامة للمدن) ،والذي نظمته
أمان���ة منطقة الري���اض بالتعاون مع بلدي���ة دبي ومركز البيئ���ة للمدن العربية،
وال���ذي افتتحه صاحب الس���مو الملكي األمي���ر الدكتور منص���ور بن متعب بن
عبدالعزيز وزير الش���ؤون البلدية والقروية بمركز المل���ك فهد الثقافي بالرياض
خ�ل�ال الفترة م���ن  29صفر -ا ربي���ع األول 1436ه���ـ ،الموافق  23-21ديس���مبر 2014م.

وق���د تر�أ����س الأم�ي�ن الع���ام للهيئة
الدكت���ور غ���ازي العبا�س���ي �إحدى
جل�س���ات امل�ؤمتر معرب��� ًا عن �شكره
للأمان���ة يف تنظي���م ه���ذا امل�ؤمتر
العامل���ي يف جم���ال عم���ارة البيئ���ة
واالرتق���اء باجلوان���ب الإن�ساني���ة
واالجتماعية ،وال���ذي ميثل ملتقى
ملناق�ش���ة كاف���ة الإ�سرتاتيجي���ات
واملمار�س���ات والتج���ارب لتحقي���ق
الت���وازن بني متطلب���ات التنمية يف

مدينة الريا����ض وغريها من مدن
اململكة واجلوانب اخلا�صة بعمارة
البيئ���ة مب���ا ي�ؤهله���ا لتحقيق مزيد
من التقدم واالزدهار.
و�أ�ضاف الدكت���ور العبا�سي �إىل �أن
امل�ؤمتر يهدف �إىل االرتقاء بالواقع
البيئ���ي يف امل���دن العربي���ة ونق���ل
�أف�ضل املمار�سات الدولية املتميزة
يف جمال عمارة البيئة والتخطيط
احل�ضري والتي ت�شكل يف جمموعها

العام���ل الرئي�س���ي للو�ص���ول �إىل
التنمي���ة امل�ستدام���ة للم���دن وذلك
م���ن خالل ع���دد �أربع���ة حماور مت
مناق�شته���ا �ضم���ن ج���دول �أعمال
امل�ؤمتر �شملت �إ�سرتاتيجيات عمارة
البيئة ،وتن�سيق املواقع امل�ستدامة،
واال�ستف���ادة من التقنيات احلديثة
يف جمال عمارة البيئة ،واحلوكمة
واتخاذ القرار نحو تنمية عمرانية
م�ستدامة.
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السفارة األلمانية تكرم الدكتور الحماد

نظمت الهيئة السعودية للمهندس���ين مع نقابة المهندسين األلمانية يوم االثنين
١٤٣٦ /٢/٣هـ ،الموافق ٢٠١٤ / ١١ /٢٥م ،لقا ًءا مهنيًا وهندسيًا في السفارة االلمانية بمدينة
الرياض ،بحضور معالي سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى المملكة بوريس روج.

ومت خ�ل�ال اللقاء تك ��رمي �سع ��ادة الدكتور
�إبراهي ��م بن عبداهلل احلماد ع�ضو جمل�س
�إدارة الهيئ ��ة عل ��ى جه ��وده يف التو�أمة بني
الهيئ ��ة ونقاب ��ة املهند�س�ي�ن ،وجه ��وده يف
تدري ��ب املهند�س�ي�ن حديث ��ي التخ ��رج يف
ال�شركات الأملانية.
يذكر �أن الهيئة والنقابة وقعتا يف وقت �سابق
مذك ��رة تفاهم تهدف �إىل تعزيز العالقات
والتع ��اون امل�ش�ت�رك ب�ي�ن النقاب ��ة والهيئة
للم�ساهم ��ة يف تطوي ��ر م�ست ��وى املهند� ��س
ال�سع ��ودي ،واال�ستف ��ادة م ��ن الق ��درات
واخل�ب�رات الأملاني ��ة يف تعزي ��ز وتطوي ��ر
العمل الهند�سي باململكة� ،إىل جانب تطوير
قدرات املهند�سني حديثي التخرج بتدريب
خريجي الهند�سة يف �شركات عاملة ب�أملانيا.
وق ��د وق ��ع االتفاقي ��ة م ��ن اجلان ��ب
ال�سع ��ودي املهند� ��س حم ��د ال�شق ��اوي
رئي� ��س جمل� ��س الإدارة ،وم ��ن اجلان ��ب
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الأمل ��اين املهند� ��س راي�ن�ر ولل ��ي.
و�أكد الدكتور �إبراهيم بن عبداهلل احلماد
ع�ض ��و جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�سني� ،أن �أوجه التعاون التي �شملتها
مذكرة التفاهم تغطي العديد من اجلوانب
التي تهم املهند�س ال�سعودي ،وتعود بالنفع
ل ��ه ومن ث ��م للف ��رد وللمجتم ��ع .متمني ًا �أن
حتق ��ق هذه املذك ��رة قن ��وات توا�صل تنظم
بني الطرفني وتعزز الثق ��ة والتعاون البناء
من �أجل تطوير املهند�سني.
و�أ�ش ��ار احلم ��اد �إىل �أن االتفاقية �ساهمت
بتدري ��ب  15طالب� � ًا م ��ن كليت ��ي الهند�سة
والعم ��ارة بجامعة املل ��ك �سعود يف ال�صيف
املا�ض ��ي يف مكات ��ب و�ش ��ركات هند�سية يف
مدين ��ة �شتوجت ��ارت ب�أملاني ��ا ،يف مب ��ادرة
م ��ن قب ��ل الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن
لإتاح ��ة تطوي ��ر حديث ��ي اخلريج�ي�ن م ��ن
املهند�سني قبل انخراطهم يف �سوق العمل.
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ويف نهاية اللقاء قدم �سعادة الدكتور �إبراهيم
بن عب ��داهلل احلم ��اد ع�ضو جمل� ��س �إدارة
الهيئة درع ًا تكرميي ًا ملعايل �سفري جمهورية
�أملانيا االحتادية ل ��دى اململكة بوري�س روج.
كم ��ا �ألق ��ى املهند� ��س �إبراهي ��م ال�ضبيعي
كلم ��ة بهذه املنا�سبة �أكد فيها عالقة الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني ونقاب ��ة املهند�سني
الأملاني ��ة والتي �سبق توقي ��ع مذكرة تفاهم
ب�ي�ن اجلهتني يف عام 2013م ،وما نتج عنه
م ��ن تنفيذ برنام ��ج لطالب جامع ��ة امللك
�سع ��ود قب ��ل مرحلة التخ ��رج ،حيث �شارك
يف ه ��ذا الربنام ��ج  15من ال�شب ��اب الذين
تخرج ��وا يف نهاي ��ة 2014م .وق ��د بلغ ��ت
م ��دة الربنامج � 11أ�سبوع� � ًا تكفلت به عدد
من ال�ش ��ركات الأملانية العامل ��ة يف اململكة
العربي ��ة ال�سعودية ،و�سوف يتم تو�سيع هذا
الربنامج خالل هذا الق ��ادم لي�شمل عدد ًا
من اجلامعات ال�سعودية.

الهيئة تجتمع مع الملحق التجاري
األمريكي والوفد المرافق
بح ��ث الدكتور غ ��ازي العبا�س ��ي الأمني
الع ��ام للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن
ي ��وم االثن�ي�ن  24نوفم�ب�ر2014م ،م ��ع
�أري ��ك هنت امللحق التج ��اري الأمريكي
ب�سف ��ارة الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية،
ال ��ذي رافقه  15مهند�س� � ًا من �أ�صحاب
املكاتب الهند�سية من الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة �أوج ��ه التع ��اون والفر� ��ص

املتاح ��ة التي من �أهمها تكوين �شراكات
�سعودي ��ة �أمريكية يف ظل تزايد الأعمال
وامل�شاري ��ع الهند�سية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وح�ضر اللقاء �سعادة نائب الأمني العام
املهند�س �إبراهيم ال�ضبيعي وممثلني عن
�إدارة املكات ��ب الهند�سي ��ة والرتاخي�ص
بالهيئ ��ة .ي�ص ��ب هذا يف ن�ش ��اط الهيئة

لتنمي ��ة العالق ��ات اال�ستثماري ��ة يف
البلدي ��ن ،وتعزيز جهود ال�شراكة الفنية
من خالل �إقامة �ش ��راكات مهنية لدعم
التكنولوجيا ونقل املعرفة واخلربة.
و�أك ��د اجلميع عل ��ى �أوجه التع ��اون بني
البلدي ��ن ال�صديقني و�آلي ��ات عملها مبا
يلب ��ي الطموح ��ات والتوقع ��ات ،وتذليل
ال�صعوبات واملعوقات.
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األخـــــبـــار

هيئة المهندسين بالجبيل تنظم محاضرة
بعنوان «التكنولوجيا التربينية»

نظم���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ،ممثل���ة بمجل���س ف���رع الجبي���ل ورش���ة
عم���ل متضمن���ة محاض���رة للمهن���دس جيم���س جالبي���رت بعنوان»التكنولوجي���ا
التوربيني���ة» ،وذل���ك مس���اء ي���وم االثني���ن 2013/12/2م ،بفن���دق اإلنتركونتيننت���ال
بمدين���ة الجبي���ل الصناعي���ة وبحض���ور اكث���ر م���ن مائ���ه وخمس���ين مهن���دس.

ويف بداي ��ة اللقاء �ألق ��ى ع�ضو جمل�س
�إدارة الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
بفرع اجلبيل املهند�س نواف احلميدي
العن ��زي كلم ��ة ترحيبي ��ة باحل�ضور،
مبين� � ًا حر� ��ص الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن عل ��ى تنظي ��م الن ��دوات
وامل�ؤمترات ذات العالقة مما ينعك�س
�إيجاب ًا على م�ستوى املهند�سني .وذكر
العن ��زي �أن تنظيم مثل ه ��ذه الور�ش
ه ��و �أح ��د �أه ��داف الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ،و�أن الأن�شط ��ة م�ستمرة
لتنال �إعجاب اجلميع.
وبعده ��ا رح ��ب رئي� ��س ق�س ��م �شعب ��ة
الهند�سة امليكانيكية بالهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ف ��رع اجلبي ��ل املهند� ��س

46

خمي� ��س �سعي ��د الدو�س ��ري باحل�ضور،
و�شكره ��م عل ��ى تكرمه ��م ب�إجاب ��ة
الدع ��وة ،وب�ي�ن �أن مث ��ل ه ��ذه الور�ش
ت�ساعد يف �إث ��راء معلومات املهند�سني
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احلا�ضرين ،مم ��ا ينعك�س �إيجاب ًا على
�أدائه ��م الفن ��ي يف خمتل ��ف املجاالت،
وال ��ذي ب ��دوره ي�ساه ��م يف التق ��دم
التكنولوجي مبدينة اجلبيل.

شعبة هندسة الحاسب اآللي تنظم
محاضرة تقنية بعنوان «إنترنت األشياء»

نظمت ش���عبة هندسة الحاسب اآللي بالهيئة الس���عودية للمهندسين محاضرة تقنية
بعنوان « إنترنت األشياء» ،وذلك يوم االثنين الموافق  26يناير 2015م ،بفندق الظهران الدولي
بالمنطقة الشرقية .وقام بإلقاء المحاضرة المهندس عزام حمزة عضو مجلس الشعبة

ا�ستهل ��ت املحا�ضرة بتعري ��ف "�إنرتنت
الأ�شياء" والتي تق ��ف على النقي�ض من
"�إنرتنت الأ�شخا�ص" ،الذي ن�ستمتع به
حالي ًا ،ويتيح لنا التوا�صل واالت�صال عرب
عدد ال يح�صى م ��ن التقنيات املختلفة.
ويتي ��ح “�إنرتن ��ت الأ�شي ��اء” للأجه ��زة
والأدوات باالت�ص ��ال ب�أجه ��زة �أخ ��رى
وكذل ��ك بناء م ��ن �أجل خل ��ق بيئة ذكية
ت�ساه ��م يف تغيري كب�ي�ر و�إيجابي لطرق
العم ��ل واملعي�شة الع�صري ��ة .ومن خالل
"�إنرتنت الأ�شياء" تخربنا هذه الأدوات
مبا ت�شعر ،وبو�سعنا التحكم فيها بال�سبل
نف�سه ��ا .ومن املمك ��ن بالفعل احل�صول
عل ��ى �أدوات ذكي ��ة مثل �أجه ��زة تنظيم
احلرارة والثالجات والأفران والغ�ساالت
ومكيفات اله ��واء وم�شغ�ل�ات املو�سيقى

و�أجه ��زة مراقب ��ة الأطف ��ال وغريه ��ا.
ق ��ام املحا�ضر بعد ذل ��ك ب�إعطاء بع�ض
الأمثل ��ة املوج ��ودة حالي� � ًا لتطبيق ��ات
"�إنرتن ��ت الأ�شي ��اء" ،والت ��ي ت�شم ��ل
قطاع ��ات خمتلف ��ة ،منه ��ا عل ��ى �سبيل
املث ��ال قطاعات امل�صان ��ع وقطاع النقل
واملوا�ص�ل�ات وقط ��اع جت ��ارة التجزئ ��ة
وقطاع ما يعرف باملنازل الذكية واملدن
الذكي ��ة .ومت �أي�ض� � ًا خ�ل�ال املحا�ض ��رة
مناق�ش ��ة التحدي ��ات والعوائ ��ق التي قد
تق ��ف دون انت�ش ��ار وتط ��ور مث ��ل ه ��ذه
التقني ��ة ،وم ��ن �أبرزها حتدي ��ات تقنية
مث ��ل حج ��م البيان ��ات ال�ضخ ��م املتوقع
والعدد الكبري لأجهزة (،)Sensors
وحتديات �أمنية تتعلق بخ�صو�صية و�أمن
البيانات التي يتم تناقلها.

واختتمت املحا�ضرة بالتحدث عن حجم
ال�سوق الكب�ي�ر املتوقع لتقني ��ة "�إنرتنت
الأ�شياء" ،حيث �أ�شارت درا�سة مل�ؤ�س�سة
"جارت�ن�ر" �أن �سقف �إي ��رادات موردي
تقنيات "�إنرتن ��ت الأ�شياء" �سيبلغ 309
ملي ��ار دوالر خالل الع ��ام  ،2020وذلك
لق ��اء توفريه ��م للمنتج ��ات واخلدمات
ذات ال�صل ��ة� ،أم ��ا �إجم ��ايل القيم ��ة
االقت�صادي ��ة العاملي ��ة امل�ضاف ��ة ج ��راء
اال�ستعانة بـ"�إنرتنت الأ�شياء" يف جميع
قطاع ��ات ال�صناعة املختلف ��ة ف�ست�صل
�إىل  1.9تريلي ��ون دوالر خ�ل�ال الع ��ام
 ،2020وبحل ��ول ذل ��ك الوق ��ت �سيجني
موردو تقني ��ات "�إنرتن ��ت الأ�شياء" 80
باملائ ��ة م ��ن �إيراداته ��م م ��ن اخلدمات
املرتبطة بهذه التقنيات.
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المسابقة المعمارية لتصميم مبنى
الهيئة السعودية للمهندسين

لجنة المسابقات المعمارية
شكلت لجنة المس���ابقات المعمارية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
(ال���دورة الرابعة) بقرار رق���م  34/4/9/15وتاري���خ  27صفر  1434هـ المواف���ق  9يناير 2013م،
وكان ذل���ك خ�ل�ال اجتم���اع المجل���س بمق���ر الهيئ���ة بمدينة الري���اض ،واألعض���اء هم:

م .حمد بن نا�صر ال�شقاوي
رئي�س اللجنة

د .غازي بن �سعيد العبا�سي
نائب رئي�س اللجنة

م .خمتار حممد �سعيد ال�شيباين
ع�ضو ًا

د .خالد بن عبدالعزيز الطيا�ش
ع�ضو ًا

م .حممد بن �إبراهيم الرتكي

(مدير �إدارة املكاتب الهند�سية) مقررا

وكلف ��ت اللجن ��ة بعم ��ل كاف ��ة ال�صالحي ��ات يف �إدارة امل�سابق ��ة ،وحتدي ��د جلن ��ة حتكي ��م امل�سابق ��ة،
و�إع ��داد امليزاني ��ة الالزم ��ة للم�سابق ��ة ،ومت اعتم ��اد ميزاني ��ة امل�سابق ��ة م ��ن جمل� ��س الإدارة.
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لجنة التحكيم
�ص ��در قرار جمل�س ادارة الهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني بت�شكيل جلنة حتكيم م�سابقة ت�صميم
مبنى الهيئة برقم  . 34/4/15/3وهم:

املهند�س� /سعد بن حممد بن الدن

املهند�س /با�سم بن �صبحي ال�شهابي

الدكتور /م�شاري بن عبداهلل النعيم

الدكتور /عبداهلل بن �صالح احل�صني

الدكتور /عدنان بن عبا�س عد�س
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نشأة الهيئة واحتياجاتها المعمارية
• طرحت فكرة وجود جهة تعنى بمهنة الهندس���ة وتعم���ل على تهيئة الظروف
المالئمة لتطويرها في الندوة األولى لتطوير مهنة الهندسة في المملكة ،التي
نظمتها كلية الهندسة بجامعة الملك سعود بتاريخ (1398/4/23هـ 1978/4/1 -م)،
• نوقش���ت الفك���رة م���رة أخ���رى ف���ي الن���دوة الثاني���ة الت���ي انعق���دت
تح���ت رعاي���ة معال���ي وزي���ر التج���ارة بتاري���خ (1400/4/25ه���ـ 1980/11/12 -م)،

 ه ��ي هيئة مهنية علمية ته ��دف �إىل النهو�ض مبهنةالهند�س ��ة وكل ما من �ش�أنه تطوي ��ر ورفع م�ستوى هذه
املهنة والعاملني فيها.
• من ابرز مهامها:
• و�ضع �أ�س�س ومعايري مزاولة املهنة وتطويرها مبا
يف ذلك �شروط الرتخي�ص.
• و�ض ��ع القواع ��د واالمتحانات الالزم ��ة للح�صول
على الدرجات املهنية.
• اع ��داد الدرا�سات والبحوث واالح�صاءات املتعلقة
ب�شع ��ب وفروع الهند�س ��ة ،ون�شرها و�إ�ص ��دار املجالت
املهنية والعلمية.
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• تنظي ��م ال ��دورات و�إقام ��ة امل�ؤمت ��رات والن ��دوات
واملعار�ض ذات العالقة باملهنة وامل�شاركة فيها.
• �إب ��داء املقرتحات املنا�سبة للق ��رارات والتعليمات
املتعلقة باملهنة.
• تقدمي امل�شورة الفنية يف جمال اخت�صا�صها وفق ًا
لل�ضوابط التي يقرها جمل�س �إدارة الهيئة.
• عالقات الهيئة املهنية:
الهيئ ��ة ع�ض ��و يف احت ��اد املهند�سني العامل ��ي ،وع�ضو
يف االحت ��اد الهند�س ��ي اخلليج ��ي ،وع�ض ��و يف احت ��اد
املهند�س�ي�ن العرب ،وع�ضو يف احتاد اال�ست�شاريني من
الدول الإ�سالمية.

تعريفات بمسابقة مبنى الهيئة الجديد
ا�سم املـ�شـروع:املقر الرئي�س للهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
اجلهة املالكـة :الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
املوقع :الريا�ض – حي ال�صحافة � -شارع العليا العام.
م�ساحة املـوقع 2380 :مرتا مربعا.
الهدف الرئيسي من التصميم
مبنى م�ستدام و معا�صر و قابل للتو�سع يعك�س قوة القطاع الهند�سي
ال�سعودي من خالل عنا�صر م�ستقاة ومطورة من العمارة ال�سعودية
التقليدي ��ة اال�صيل ��ة دون تكل ��ف وا�سراف يف التنفي ��ذ والت�شغيل.
الوضع الراهن والمستقبلي للهيئة

�أع�ضاء الهيئة:
يبل ��غ ع ��دد �أع�ض ��اء الهيئة م ��ن املهند�س�ي�ن حالي� � ًا �أكرث من
 180,000ع�ضو ،و�أكرث من  3000مكتب و�شركة هند�سية.
ويتوقع �أن ي�صل عدد الأع�ضاء �إىل �أكرث من  250,000ع�ضو.
موظفي الهيئة:
ً
يبل ��غ عدد املوظفني حالي� �ا �أكرث من  90موظ ��ف  ،وقد �صمم
هيكلها التنظيمي والوظيفي لي�ستوعب �أكرث من  150موظف.
وصف المشروع
يتكون امل�شروع من جزئني:
 -1املقر الرئي�س للهيئة والأمانة العامة:
• ه ��و املق ��ر الرئي�س ��ي للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن

بكاف ��ة تخ�ص�صاته ��م املهني ��ة ،حي ��ث متث ��ل ه ��ذه الهيئ ��ة
اململك ��ة ع ��ن قط ��اع الهند�س ��ة داخلي� � ًا وخارجي� � ًا.
• وت�ستقب ��ل الهيئة يف مبناها ال�ضي ��وف والوفود الهند�سية
العربية منها والأجنبية.
• املقر ميثل املرجع الرئي�سي جلميع املهند�سني باململكة.
• تقام فيه امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل.
• كما تقام فيه معار�ض دائمة ومو�سمية.
• يح ��وي عنا�ص ��ر للأن�شط ��ة االجتماعي ��ة ،وغريه ��ا م ��ن
اخلدمات امل�ساندة.
 -2اجلزء الوقفي اال�ستثماري:
كما يح ��وي امل�شروع جزءا ا�ستثماريا مبثاب ��ة وقف ا�ستثماري
للهيئة على هيئة فراغات مكتبية وجتارية للت�أجري.
األنشطة الرئيسية في المبنى
				
• �أعمال الأمانة العامة.
• �أعمال ال�شعب الهند�سية.
				
• �أعمال اللجان املهنية.
• تدقيق واعتماد م�ؤهالت.
			
• تقدمي االمتحانات املهنية.
• ت�سجيل الع�ضوية وخدماتها.
• التدريب والور�ش املهنية				 .
• اخلدمات احلا�سوبية ومركز املعلومات.
		
• العالقات العامة والإعالم والإ�صدارات.
• احت�ضان فروع هيئات عاملية ذات العالقة.

الهياكل االدارية والعالقات الوظيفية
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المسابقة المعمارية

الفراغات الرئيسة في المبنى
ومساحاتها التقريبية
• مكاتب فئة –�أ
• مكاتب فئة – ب
• مكاتب فئة –ج
•مكاتب مفتوحة (ويف�ضل ان يكون لكل �إدارة فراغ خا�ص بها)
• غرف اجتماعات فرق عمل
• غرف اجتماعات رئي�سة
• �صالة ا�ستقبال خالف �صالة اال�ستعالمات
• م�صلى
• ..............
مستخدمو المشروع
• موظفو الهيئة وجلانها ومن�سوبوها.
• املراجعون من املهند�سني واملهتمني.
• الزوار من الوفود املهنية وكبار ال�شخ�صيات والعامة.
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المعايير التصميمية الرئيسة التي
تشكل خصائص المبنى
 .1مبنى ذو ر�سالة:
�أن يك ��ون املبنى ذو ر�سال ��ة وا�ضحة تعرب عن عن قدرة وابداع
وقيم املهند�س ال�سعودي
 .2مبنى قيمي:
• حتقيق اال�ستدامة البيئية ب�أق�صى درجة ممكنة
• الإقت�ص ��ادي بحي ��ث ال ينزع لال�سراف تنفي ��ذا وت�شغيال
و�صيانة
• التمي ��ز اجلم ��ايل الداخل ��ي واخلارج ��ي بحي ��ث ي�ضي ��ف
للمدينة قيمة
• احرتام خ�صو�صية املباين املجاورة والفراغات العامة.
• االلت ��زام الأمني بالأنظمة املتبع ��ة يف نظام البناء ب�أمانة
منطقة الريا�ض.

تحديات المشروع
• ايج ��اد الر�سال ��ة التعبرية املنا�سب ��ة والوا�ضحة التي تعرب
عن قدرة وابداع وقيم املهند�س ال�سعودي.
• ا�ستيع ��اب وج ��ود املهند�سني واملهند�س ��ات يف مبنى واحد
�ضم ��ن عنا�صره املختلفة من مكاتب وقاع ��ات ونادي ريا�ضي
وذلك وف ��ق القيم الثقافي ��ة املحلية ،ووف ��ق االقت�صاد الأمثل
دون اله ��در يف املراف ��ق ،دون الت�أث�ي�ر �سلب ��ا عل ��ى الكف ��اءة
الت�شغيلية للمبنى.

 .3مبنى يحقق الكفاءة الت�شغيلية:
• االهتمام بكفاءة النواحي الوظيفية و�سالمة الأداء.
• مراعاة ا�ستخدام �أنظمة ان�شائية ومواد بناء غري مكلفتني
وذات جودة عالية.
• االعتماد على الأنظمة الهند�سية ذات الكفاءة والرت�شيد
يف ا�ستهالك الطاقة.
• �سهولة التحكم مبداخل وخمارج املبنى ب�صورة جيده.
• ت�صمي ��م مواقف ال�سي ��ارات ب�شكل عملي ،وف�صل مواقف
املوظفني عن مواقف املراجعني والزوار.

أهداف المشروع
• �إيج ��اد مبنى ليكون مقرا دائما للهيئة ،ي�ستوعب جميع
ن�شاطاته ��ا املهني ��ة والعلمي ��ة ،يف بيئ ��ة ت�ساع ��د عل ��ى رفع
م�ست ��وى الأداء ،وكف ��اءة املوظف�ي�ن ،وت�ستجي ��ب ملتطلب ��ات
هيكلها التنظيمي.
• �إيج ��اد الفراغ ��ات املنا�سبة باملبنى الت ��ي تدعم التوا�صل
الدائ ��م م ��ن املهند�س�ي�ن بالهيئة وع ��دم االنقط ��اع عنها من
خ�ل�ال �إقام ��ة الن ��دوات واملحا�ض ��رات واملعار� ��ض ،وبع� ��ض
الن�شاطات االجتماعية والرتفيهية الب�سيطة.

 .4مبنى مرن:
• ا�ستخ ��دام نظ ��ام م ��رن للقواطع الداخلي ��ة بحيث يعطي
حرية �إعادة تق�سيم املكاتب (الفراغات) يف امل�ستقبل.
• مرون ��ة توزي ��ع املكاتب الإ�ضافية املطلوب ��ة م�ستقب ًال على
جميع الإدارات
• ت�صمي ��م القاع ��ات متع ��ددة الأغرا�ض ب�ش ��كل مرن تقبل
التق�سي ��م يف حالة ا�ستخدامه ��ا كقاعات تدريبية او الدمج يف
حال ��ة ا�ستخدامها لالحتف ��االت واملعار�ض ،وو�ضعها يف مكان
منا�سب ميكن ا�ستخدامها خارج وقت العمل.
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الفائز بالمسابقة
نعتم���د ف���ي تلبي���ة احتياجاتن���ا اليومي���ة اعتم���ادا
كبي���رًا عل���ى أنظم���ة هندس���ية مث���ل الش���بكة
الكهربائي���ة وش���بكات توزيع المي���اه والنقل الجوي
والس���كك الحديدي���ة وكما ال ي���زال س���كان العالم
يتزاي���دون فإن ه���ذه األنظمة ت���زداد تعقي���دًا وترابطًا
بط���رق غيرمتوقع���ة وهذا يمث���ل تحدي���ا كبيرا في
تصمي���م وإدارة ه���ذه النظ���م الهندس���ية المعقدة.

وه ��ذه التحدي ��ات تطر�أ ب�ش ��كل خا�ص
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة الت ��ي
ت�شه ��د من ��و ًا �سكاني� � ًا �سريع� � ًا وحتو ًال
تدريجي ًا من اقت�صاد قائم على النفط
�إىل جمتم ��ع املعرف ��ة ال ��ذي يحركها،
وبالتايل ف�إن اقرتاح مبنى جديد للهيئة
ال�سعودية للمهند�س�ي�ن ينبغي �أن ميثل
رمزي ��ة و قيم ��ة تتيح للهيئ ��ة االت�صال
وو�سيلة للتعب�ي�ر ت�ساعدها يف مواجهة
التحدي ��ات الت ��ي �سوف ت�ضطل ��ع بها.
يهدف الت�صمي ��م املقرتح ملبنى الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني لطرح جمموعة
من املفاهي ��م على امل�ست ��وى الفل�سفي
و الت�صميم ��ي بالإ�ضاف ��ة للكف ��اءة
الت�شغيلي ��ة للمبنى .الر�ؤية الت�صميمية
مبجمله ��ا ته ��دف لر�سم �ص ��ورة متثل
عم ��ل الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن
كمنظ ��م لآلي ��ات العم ��ل الهند�سي يف
اململك ��ة يف �إط ��ار مف ��ردات هند�سي ��ة
مغلفة للإطار الوظيفي اخذة باالعتبار
الكفاءة الت�شغيلية للمبنى ومبا يتما�شى
مع �أحدث التقنيات امل�ستخدمة.

املبنى يف الر�ؤية الت�صميمية الوظيفية
تفاعلي بني الزائرين للمبنى من خالل
ال�شفافي ��ة الب�صري ��ة ب�ي�ن الداخ ��ل و
اخلارج ومن خالل االت�صال الب�صري
امل�ستم ��ر يف كافة �أرجاء املبن ��ى ر�أ�سي ًا
م ��ن خالل الفراغ الزجاجي على كامل
ارتفاع املبنى �أو �أفقي ًا يف امل�ستوى الواحد
من خالل القواطع و اجلدران ال�شفافة.
بالن�سب ��ة للوح ��دة الهند�سي ��ة املول ��دة
للحج ��وم فق ��د مت اختي ��ار املثل ��ث ،
فاملثلث ��ات هي ��اكل �صلبة وه ��ي الأكرث
�أهمي ��ة و قوة يف الهند�سة .فمن �أب�سط
الط ��رق لتعزيزامل�ضل ��ع �إ�ضافة الدعم
م ��ن خالل ت�شكي�ل�ات مثلثية يف زواياه
�أوعرب�أقط ��اره .فاملثلث يولد برتاكباته
�أ�ش ��كا ًال هند�سية �أخ ��رى بحيث يعطي
جمموع ��ة ال متناهية م ��ن االحتماالت
والأ�شكال الهند�سية املمكنة.
�أم ��ا ت�ص ��ور امل�ش ��روع عل ��ى امل�ست ��وى
احلجم ��ي و ال�ص ��ورة امل ��راد متثيله ��ا
ملبن ��ى الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
فق ��د كان اله ��دف �أن يك ��ون ت�شكي�ل ً�ا

فارس عبدالرحمن الفارس

نحتي� � ًا ينت ��ج م ��ن تقاطع ��ات متعددة
اال�سط ��ح تت�شاب ��ك كم�ستويات معدنية
مت�صلة مغلف ��ة لل�سط ��وح الزجاجية و
مثقب ��ة تتي ��ح التوا�ص ��ل الب�صري بني
الداخل و اخلارج بالإ�ضافة للتعامل مع
املعطي ��ات البيئية اخلا�ص ��ة يف اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة من خ�ل�ال ق�شرة
معدني ��ة م�سامي ��ة حميط ��ة بالزج ��اج
تقلل من النفاذ احلراري و تلعب دور ًا
يف تظلي ��ل فراغات املبن ��ى يف املناطق
الأكرث تعر�ض ًا للإ�شعاع ال�شم�سي.
ليك ��ون احلجم النهائ ��ي للمبنى مكون ًا
م ��ن �ستة �أوج ��ه مثني ��ة تنت�ش ��ر عليها
�شبكة من الت�شكيالت امل�ضلعة و املثلثة
ذات الق�شرة امل�سامية املغلفة لطبقات
الزجاج على ارتفاع ثمانية �أدوار و �ضمن
درا�سة تراعي حركة ال�شم�س والإ�شعاع
احل ��راري ع�ب�ر خمتلف �شه ��ور ال�سنة
عال
به ��دف الو�ص ��ول ملبن ��ى ذي �أداء ٍ
من حيث الكفاءة الت�شغيلية و البيئية.
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لقطة منظورية رئيسية للمشروع
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مشاريع النقل العام في المملكة
قد ال تنجح … وهذه األسباب
تخي���ل مع���ي أن���ك تنج���ز جمي���ع أم���ورك الحياتي���ة
باستخدام المترو الموجود في مدينتك ،ولنفترض
أن���ك مازل���ت عازب���ًا ولي���س لدي���ك أي مس���ؤوليات
عائلي���ة إليصال األبن���اء للمدارس أو زوجت���ك للعمل،
فأن���ت تس���تيقظ صباح���ًا وتتهي���أ بمالب���س العم���ل
لك���ي تذه���ب إل���ى أق���رب محط���ة مت���رو لدي���ك.
م .هاني سعد
مهندس مدني

الآن وبعد �أن تخيلت رحلتك �إىل حمطة
املرتو �أو حمطة البا�ص فلتتفكر ماهي
الأ�سباب الت ��ي قد جتعلك تتخلى عن
القيادة ب�سيارتك اخلا�صة وا�ستخدام
و�سائ ��ل النق ��ل الع ��ام ب ��د ًال عنه ��ا؟
و�ستج ��د �أن �إجابات ��ك �ستنح�صر يف

56

توق���ف معي هن���ا وتخي���ل كيف س���تكون رحلتك.

حموري ��ن مهم�ي�ن؛ املح ��ور الأول هو
�أن الرحلة مريح ��ة و�آمنة منذ حلظة
خروج ��ك م ��ن البي ��ت �إىل و�صول ��ك
ملنطقة العمل .واملحور الثاين؛ هو �أن
الرحل ��ة �أف�ضل اقت�صادي� � ًا من ناحية
�إنف ��اق امل ��ال �أو �أنه ��ا �ستوف ��ر عليك
الكثري من الوقت للو�صول �إىل عملك.
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م�شاري ��ع النق ��ل الع ��ام يف اململك ��ة
حالي ًا �سوف تق ��ام يف الريا�ض وجدة
ومكة وت�شم ��ل البا�صات واملرتو ،وهي
املق�صودة يف هذه املقالة.
الآن دعون ��ا نبد�أ ب�سرد الأ�سباب التي
ق ��د ت� ��ؤدي للف�ش ��ل والتي تتف ��رع من
املحورين ال�سابقني:

 1ـ المشي واألجواء:
يجب �أن تعلم �أنك عندما ت�ستخدم و�سائل
النقل العام فالبد �أنك �ستكون يف حاجة
للم�ش ��ي مل�سافة معينة ،فاملرتو لن ين�شئ
حمطة بجانب بيت كل واحد منا وبجانب
�أعمالن ��ا وهك ��ذا حمط ��ات البا�ص ��ات.
وكما ه ��و معلوم فيجب عل ��ى كل مدينة
�أن توف ��ر م�سارات معبدة لل�سيارات لكي
ت�س�ي�ر عليه ��ا ،ويج ��ب �أن تت�ص ��ف هذا
امل�سارات مبوا�صف ��ات معينة ،و�أن توفر
�أدوات لتنظيم هذا ال�سري مثل الإ�شارات
الكهربائي ��ة والتقاطع ��ات واملطب ��ات
وغريه ��ا .وهك ��ذا يج ��ب �أن حت�ت�رم
م�س ��ارات امل�ش ��ي للنا� ��س و�أن تخط ��ط
ب�شكل دقيق ،فيج ��ب �أن يكون الر�صيف

وا�سع ًا لكي ي�ستوعب �أكرث من �شخ�صني
ي�سريان باجتاه�ي�ن خمتلفني ،وحتى �إن
كان ه ��ذان ال�شخ�ص ��ان يدفع ��ان عربة
�أطف ��ال �أو �أنهما م ��ن ذوي االحتياجات
اخلا�ص ��ة .و�أن يكون الر�صي ��ف م�ستوي ًا
عل ��ى ط ��ول الطري ��ق؛ فلي� ��س هن ��اك
ارتفاع ��ات �أو انخفا�ض ��ات مفاجئ ��ة،
وحت ��ى �إن وج ��دت �إ�صالح ��ات فيج ��ب
توفري طريق بديل للم�شاة .واملواقع التي
يتقاط ��ع فيها طري ��ق امل�شاة م ��ع طريق
العربات يجب �أن تكون جمهزة ومعتنى
بها بالتو�ضيحات والو�سائل املي�سرة مثل
خط ��وط امل�شاة وج�سور امل�ش ��اة و�أجهزة
تنبيه امل�شاة يف الإ�شارات وغريها.

كل م ��ا �سب ��ق هو حديث نظ ��ري والواقع
�شيئ �آخر؛ ف�أنا عندم ��ا �أخرج من بيتي
�أج ��د ر�صي ��ف العم ��ارة غ�ي�ر م�ست ��وي
وغ�ي�ر مري ��ح للم�شي وقد �أ�صب ��ح موقف ًا
لل�سيارات ،حيث �أن ال�سيارات تقف فوق
الر�صي ��ف لك�سب الظل ،وم ��ن ثم �أ�سري
لر�صيف العم ��ارة املجاورة لأجده �ضيق ًا
جد ًا حت ��ى ل�شخ�ص واحد ب ��ل وجتد �أن
هن ��اك من ا�ستطاع �أن ي ��زرع �شجرة يف
ه ��ذا الر�صيف ال�ضي ��ق .و�أنتقل للعمارة
الت ��ي بعدها لأجد العمارة بدون ر�صيف
و�إمنا �أر�ض ترابية .و�أنتقل للعمارة التي
بعده ��ا لأجد �أن العمارة حت ��ت الإن�شاء
ولي� ��س هناك ر�صيف بل �أن املقاول �أخذ
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ج ��ز ًءا من ال�ش ��ارع �أي�ض� � ًا … وهكذا.
حت ��ى جت ��د نف�سك �أن ��ه م ��ن الأ�سهل �أن
ت�س�ي�ر يف ال�ش ��ارع بجان ��ب ال�سي ��ارات.
وبه ��ذا ي�صبح م�سار ال�سي ��ارات وامل�شاة
م�س ��ار ًا واحد ًا ،وهو م ��ا يخالف املبادئ
الأ�سا�سية لهند�سة املرور .وماذا �ستفعل
لو احتجت لتجاوز �ش ��ارع رئي�سي ولي�س
به ج�س ��ر للم�ش ��اة �أو خط ��وط حمرتمة
للم�ش ��اة .فق ��د حتتاج لالنتظ ��ار طوي ًال
لتج ��اوز ال�سيارات ورمبا ت�ضطر للجري
لقطع ال�شارع.

كثري من املدن الكبرية �أعلنت �أنها �صديقة
للمعاق�ي�ن من ��ذ �سنني؛ وذل ��ك يعنى �أنها
�ست�أخذ يف �أنظمتها للأر�صفة �أ�شد املعايري
مث ��ل املزال ��ق يف الأر�صف ��ة ودرج ��ة ميل
الر�صي ��ف ولكنها للآ�سف ال تطبق ذلك.
و�أ�ض ��ف �إىل ه ��ذه النقطة حم ��ور ًا �آخر
وه ��و اجل ��و املناخ ��ي ملدنن ��ا ،فالأجواء
ح ��ارة بالعموم ولي�س ��ت م�شجعة للم�شي
�أب ��د�أ ،وعل ��ى ذل ��ك �أن ��ت تتهي� ��أ بكامل
هندامك للخ ��روج للعمل لتج ��د نف�سك
ت�س�ي�ر �أحيان� � ًا ف ��وق ال�ت�راب ،و�أحيان� � ًا

بجان ��ب ال�سيارات ،و�أحيان� � ًا قد ت�ضطر
للجري لتجاوز ال�شارع وهذا كله يحدث
يف �أج ��واء ح ��ارة .ولتتخي ��ل نف�سك عند
و�صولك للعمل.
�إذا �أراد ال�شخ� ��ص �أن ي�ستخ ��دم و�سائ ��ل
النقل العام ف�سيكون امل�شي جزء ًا دائم ًا يف
هذه الرحلة .و�إن عدم احرتامنا وجتاهلنا
للم�شاة وللمبادئ الهند�سية يف م�شاريعنا
�سيكون له ت�أثري كبري على جناح م�شاريع
النق ��ل الع ��ام .و�أخت ��م هذه النقط ��ة ب�أن
جترب ��ة امل�شي يف مدننا غري ممتعة �أبد�أ.

 2ـ سعر البنزين ( توفير المال ):
ا�ستخ ��دام و�سائل النق ��ل العام هو لي�س
قرار ًا ترفيهي ًا بل هو قرار اقت�صادي يف
املق ��ام الأول .من من ��ا ال يريد �أن ي�صل
�إىل عمل ��ه بتكلف ��ة �أق ��ل ووق ��ت �أ�س ��رع.
والأغل ��ب �أن يكون القرار اقت�صادي ًا من
ناحي ��ة املال ولي� ��س من ناحي ��ة الوقت.
فلن جتد �أ�سرع من �سيارتك ال�شخ�صية
للتنق ��ل �إال �إذا كن ��ت يف مدينة مزدحمة
ج ��د ًا ،وقد بني ��ت بنظام مرك ��ز املدينة
( )City Centerفه ��ذا ق ��د يجعل تنقلك
بو�سائل النقل العام �أ�سرع.
�أحد �أ�سباب جن ��اح م�شاريع النقل العام
يف الدول الأخرى هو علو تكلفة ا�ستخدام

ال�سيارة ال�شخ�صية؛ فبع�ض الدول تفر�ض
�ضرائب �سنوي ��ة على م�ستخدم ال�سيارة،
فهناك �ضريبة ال�سيارة ،وهناك �ضريبة
الطري ��ق وتكلف ��ة الت�أم�ي�ن .ورمب ��ا يكون
ال�سبب الأعلى لعلو تكلفة متلك �سيارة هو
�سعر البنزين ،ف�سعر البنزين يف �أمريكا
هو م ��ا يقارب خم�س ��ة �أ�ضعاف �سعره يف
ال�سعودي ��ة ،ويف بريطاني ��ا ق ��د يق ��ارب
ع�ش ��رة �أ�ضع ��اف ال�سعر .ولذل ��ك يعترب
ا�ستخ ��دام و�سائ ��ل النقل الع ��ام �ضرورة
�شخ�صية لكي يتجنب كل هذه التكاليف.
ق ��د حتت ��اج ه ��ذه النقط ��ة �إىل درا�س ��ة
الكت�ش ��اف م ��ن ه ��م الأ�شخا� ��ص الذين

�سي�ستخدمون و�سائ ��ل النقل العام ،وما
هي معدالت الدخل لديهم والتي جتعلهم
ي�ضط ��رون ال�ستخ ��دام و�سائ ��ل النق ��ل
العام .ولك ��ن قد يكون من الوا�ضح لدي
اجلمي ��ع �أن متلك �سي ��ارة يف ال�سعودية
وا�ستخدامه ��ا ه ��و لي� ��س خي ��ار ًا مكلف ًا
مادي� � ًا ،فبمج ��رد متل ��كك لل�سي ��ارة لن
جتد تكلفة دائم ��ة مرافقة ال�ستخدامك
ال�سيارة غري البنزين ،وال�سعودية تعترب
ثالث �أرخ�ص دولة تبيع البنزين حالي ًا.
هذان ال�سببان الرئي�سيان التي قد ت�ؤدي
لف�شل م�شاريع النقل العام و�س�أذكر فيما
يلي عدة �أ�سباب فرعية:

 3ـ توفير الوقت:
ولنفرت� ��ض �أن هن ��اك جمموع ��ة كبرية
ق ��ادرة على ا�ستخ ��دام �سي ��ارة خا�صة،
فه� ��ؤالء لن يجذبهم ال�ستخ ��دام و�سائل
النق ��ل العام �سوى توف�ي�ر الوقت وراحة
الرحل ��ة� .أن تكون رحلتك بو�سائل النقل
العام هي �أ�سرع م ��ن �سيارتك هي حالة
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�صعب ��ة ولن تتوف ��ر �إال يف مدينة �شديدة
االزدحام جد ًا .فمث ًال يف لندن ونيويورك
قد جتد حتى الوزراء ي�ستخدمون املرتو
يف تنقالته ��م مل ��ا فيه من توف�ي�ر للوقت
ولي�س لأنه �أكرث اقت�صادية.
وهذه تعرب املرحلة الثانية لنجاح م�شاريع
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النق ��ل الع ��ام ،وهي �أن تك ��ون �أ�سرع من
و�سائ ��ل النق ��ل ال�شخ�صي ��ة ،فاملرحل ��ة
الأوىل �أن تك ��ون �أك�ث�ر اقت�صادي ��ة .لن
ت�ص ��ل و�سائل النقل الع ��ام هذه املرحلة
�إال بتعاون ع ��دة �أنظمة �أخرى .و�س�أذكر
بع�ض هذه الأنظمة يف النقاط القادمة.

 4ـ المواقف:
�أحد �أ�سب ��اب ا�ستخدامك لو�سائل النقل فيها مواقف ل�سيارتك ل�شدة الزحام� ،أو الوق ��وف وميكن ��ك �إيق ��اف �سيارت ��ك
الع ��ام ه ��و �أن منطق ��ة الو�ص ��ول الت ��ي تتوف ��ر فيها مواق ��ف مدفوعة .ولكن �إذا �أينم ��ا �أردت فه ��ذا يقل ��ل م ��ن �أهمي ��ة
�ستذهب �إليها ب�سيارتك اخلا�صة ال تتوفر مل يك ��ن هن ��اك �أي اح�ت�رام مل�ساح ��ات ا�ستخدام النا�س لو�سائل النقل العامة.

 5ـ مناطق الزحام:
كثري م ��ن املدن املزدحمة ت�ض ��ع ر�سوم ًا يومي م ��ا يق ��ارب اخلم�س ��ة واخلم�سني ا�ستخ ��دام بع�ض الطرق .ه ��ذه الر�سوم
على ال�سيارات لدخول املناطق املزدحمة ري ��ا ًال لدخ ��ول املنطق ��ة املركزي ��ة يف قد جتعل ا�ستخ ��دام و�سائل النقل العام
باملدين ��ة؛ فمث�ل ً�ا لن ��دن ت�ض ��ع ر�س ��م لندن .وم ��دن �أخرى ت�ض ��ع ر�سوم ًا على خيار ًا �أف�ضل للنا�س.

 6ـ ثقافة الشعوب:
كثري من املدن الت ��ي جنحت يف ا�ستخدام م ��دى عق ��ود م ��ن الزم ��ن ،وذل ��ك لتكلفة مل ينج ��ح �إال با�ستخدام ال�شعوب الآ�سيوية
و�سائ ��ل النقل العام هي م ��دن قد اعتادت البنزين العالية عندهم منذ القدم .ومرتو لهذا امل�ش ��روع ،وهي �شع ��وب اعتادت على
�شعوبها عل ��ى ا�ستخدام هذه الو�سائل على دبي ال يخلو من هذه القاعدة؛ فاملرتو هناك ا�ستخ ��دام ه ��ذه الو�سائ ��ل يف بالده ��ا.

 7ـ نظام التحرش واألمان:
وماذا عن بقية فئات املجتمع من الن�ساء
وال�شب ��اب وال�شابات الذي ��ن هم بالفعل
حلاجة ملث ��ل هذه الو�سائ ��ل .هل �سيكون
من الآمن �أن تخ ��رج زوجتك �إىل عملها
وتذه ��ب �إىل حمط ��ة امل�ت�رو مبفرده ��ا،

�أو البن ��ك �أو البنت ��ك وه ��م ذاهبون �إىل
مدار�سهم �أو �إىل جامعاتهم .ال يوجد �إىل
الآن نظ ��ام خا�ص بالتحر� ��ش .ومازالت
بالدنا مليئة بالكثري من العمالة املخالفة
والتى ق ��د ت�ستخدم و�سائ ��ل النقل العام

ب�شكل كبري يف حال توفرها .هل الطريق
للو�صول �إىل حمط ��ات املرتو والبا�صات
�سيكون �آمن ًا للن�س ��اء؟ وهل هناك خوف
من النظام يف حال التحر�ش مهما كانت
درجة التحر�ش �صغرية؟

أخيــــــــرًا ..
لو ت�أملت يف جميع الأ�سباب الآنفة الذكر
�ستج ��د �أنه ��ا جميعها �أ�سب ��اب خارجية
ولي�ست من داخل امل�ش ��روع .ال يكفي �أن
يكون امل�شروع ناجح ًا بحد ذاته بل يجب
�أن تكون البيئة التي �سيتم و�ضع امل�شروع

فيه ��ا مالئم ��ة لنج ��اح ه ��ذا امل�ش ��روع.
للآ�سف �أن بع�ض �أفكار م�شاريعنا جتلب
م ��ن اخلارج كحلول معلب ��ة دون مراعاة
للبيئة التي �ستو�ضع فيها.
امل�ستفيد الرئي�سي من مث ��ل هذه امل�شاريع

�ستك ��ون العمالة ذات الأج ��ور املنخف�ضة،
�أم ��ا ا�ستف ��ادة املواطن من ه ��ذه امل�شاريع
املليارية ف�ستكون �شبه معدومة .وقد تكون
اال�ستفادة املرجوة للمواطن هي يف تخفيف
الزحام ب�شكل ب�سيط يف ال�شوارع املزدحمة.
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البحث العلمي والتطوير الهندسي

الدكتور :صالح محمد المقرن

ت���ورد األدبي���ات العدي���د م���ن التعاري���ف للبح���ث العلم���ي بأن���ه اس���تعمال التفكي���ر
البش���ري بأس���لوب منظ���م لمعالج���ة المش���اكل ،بحي���ث يمك���ن ع���ن طريق���ه
التوص���ل إل���ى ح���ل لمش���كلة مح���ددة ،كم���ا أن���ه دراس���ة واختي���ار ناق���د للكش���ف
ع���ن حقائ���ق جدي���دة أو إع���ادة النظ���ر ف���ي نتائ���ج مس���لم به���ا (عبدالفت���اح 1973م).

وعرف ��ه �آخرون ب�أن ��ه تفكري ب�شري با�ستخ ��دام طرق وحقائق
ونظري ��ات علمي ��ة للو�صول �إىل هدف قد يك ��ون بال�ضرورة مت
حتدي ��ده م�ستقب�ل ً�ا ،كما �أن ��ه درا�سة موجهة لتعمي ��ق املعرفة
العلمية ملو�ضوع حمدد وف ��ق منهج البحث عن �أ�سباب حدوث
ظاهرة تعميق املعرفة يف �أحد النظريات الإدارية والت�سويقية.
وكذل ��ك يعرف ب�أن ��ه حماول ��ة ا�ستك�شاف منتظم ��ة وحمكمة
وناق ��دة للظواهر الطبيعي ��ة ت�شيدها نظري ��ة �أو فر�ضية التي
مت تبنيه ��ا .وهو ب�شكل عام ن�ش ��اط ي�ساهم يف تطوير وحت�سني
م�ستوى الأداء للقطاعات الإنتاجية ،بحيث ي�ساهم يف التغلب
على العقبات التي تعيق التطور يف جماالت العمل املختلفة.
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ل ��ذا يعترب البح ��ث العلمي امل�صدر الأ�سا�س ��ي لتطوير املعرفة
وتق ��دم الإن�سانية ،ل ��ذا ف�إن تقدم الأمم مرتب ��ط بتقدمها يف
جم ��ال البحث العلم ��ي والتطوير .وقد �أولت ال ��دول املتقدمة
البحث العلمي والتطوير �أولوية ق�صوى ،وتعتمد لها ميزانيات
�ضخمة ،وقد حققت نتائج مذهلة.
وتربز �أهمية البح ��ث والتطوير كونها ركيزة فعالة يف حت�سني
م�ست ��وى العل ��وم والثقاف ��ة ،وتقلي� ��ص الفجوة ب�ي�ن الثقافات
احلديث ��ة والثقاف ��ات امل�ستخدم ��ة .و�أثبت ��ت التج ��ارب عل ��ى
امل�ستوى امل�ؤ�س�س ��ي �أن هناك عالقة طردية بني حجم الإنفاق
على البحث العلمي وبني معدالت النمو يف املن�ش�آت.

�أما التطوير فهو ن�شاط خالق مبدع ومن�سق يجرىي لزيادة املعرفة
العلمية والتقنية للو�صول �إىل تطبيق جديد �أو التخل�ص من م�شكلة
قائمة ولتنمية العملية الإنتاجية ر�أ�سي ًا و�أفقي ًا (فان دا�س 1977م).
�أهداف البحث العلمي:
م��ن خ�لال التعاري��ف ال��واردة للبح��ث العلمي ميكن
ا�ستخال�ص �أهداف البحث العلمي بالآتي:
 .1التغل ��ب عل ��ى م�ش ��كالت االنت ��اج وتقليل الأخط ��اء وزيادة
الإنتاجية ،وحت�سني جودة املنتجات.
.2زيادةاملعرفةالعلمية�أواكت�شافحقولعلميةجديدةمتقدمة.
خ�صائ�ص البحوث العلمي:
 .1عملية تراكمية.
 .2توفر املعلومات.
 .3احلوار بني �أطراف الأبحاث العلمية.
�أنواع البحث العلمي:
 .1البح ��وث الأ�سا�سي ��ة ( :)Basicته ��دف �إىل تعميق املعرفة
(ن�شاط بحث موجه لزيادة املعرفة العلمية والثقافية �أو اكت�شاف
حق ��ول علمية جديدة ب ��دون االهتمام باجلان ��ب التطبيقي).
 .2البحوث التطبيقي ��ة :تهدف �إىل التطبيق العملي للمعرفة،
وت�شمل البح ��وث التجريبي ��ة والدقيقة (ن�ش ��اط بحثي موجه
لزيادة املعرفة العلمية والثقافية للو�صول �إىل تطبيق جديد).
�أهم معوقات البحث العلمي والتطوير الهند�سي:
.1نق�صاملواردالب�شريةاملتخ�ص�صةللعمليفالبحثوالتطوير.
 .2م�شكلة تفرغ الباحثني للبحث العلمي.
 .3عدم وجود حوافز مالية.
 .4قلت عدد املختربات الالزمة.
 .5عدم توفر امل�ساعدة الفنية.
 .6تطبيق البحوث واال�ستفادة منها.
املعوقات املالية:
 .1قلة املخ�ص�صات يف امليزاني ��ات للبحث العلمي والتطوير.
 .2ارتفاع تكلفة البحث العلمي والتطوير.
 .3ع ��دم قدرة بع�ض �ش ��ركات القطاع اخلا� ��ص للإنفاق على
م�شاريع البحث العلمي.
� .4ضعف م�شاركة القطاع احلكومي.

املعوقات الأخرى:
 .1عوائق البحث العلمي نف�سه خا�صة يف املجاالت الدقيقة.
 .2عوائق حتديد البحث املمتاز.
 .3عوائق التنفيذ واال�ستفادة من البحث.
 .4عوائق البحوث الوظيفية والرتبوية على ح�ساب البحوث الأخرى.
ي�شرتط يف البحث العلمي:
 .1الأ�صالة.
 .2االبتكار (�إ�ضافة جديدة �أو اكت�شاف جديد).
 .3الإعادة .Replication
هناك �ضعف يف االهتمام بن�شاط البحث العلمي ب�سبب وجود
عقب ��ات� :إداري ��ة ،مالية ،وب�شري ��ة والبحث العلم ��ي م�س�ؤولية
تتكامل فيها جمي ��ع الطاقات الب�شرية والثقافية واملادية التي
تتوفر لدى الهيئات وامل�ؤ�س�سات ومراكز البحث العلمي.
من �أهم �أ�سباب حمدودية ممار�سة ال�شركات املحلية
للبحث العلمي:
� .1ضعف املخ�ص�صات املالية.
 .2االعتماد على ثقافات م�ستوردة متطورة من اخلارج ،وذلك
يف ظل غياب امل�ؤ�س�سات البحثية الوطنية القادرة على امل�شاركة
بفاعلي ��ة يف تق ��دمي امل�ساندة الثقافي ��ة للم�شاري ��ع الإنتاجية.
 .3ك�ث�رة البحوث الوظيفية �أو الرتبوية �أو الإن�سانية ،وبالرغم
من �أهميتها �إال �أنها لي�س لها دور يف االخرتاع واالكت�شاف.
وي�شري الو�ضع الراهن بو�ضوح �إىل وجود عوائق حتول دون حتقيق
الإجن ��ازات املن�شودة من البح ��ث العلمي والتطوير على �أكمل
وجه ،والبد �أن ت�صب الأبحاث العلمية لتحقيق الأهداف التالية:
 .1دعم ال�صناعات املحلية :و�أهمها ال�صناعة النفطية ب�شقيها
االنت ��اج والتكرير ومن ال�صناع ��ات املحلية �صناع ��ة الإن�شاء
والتعم�ي�ر حيث ت�شكل هذه ال�صناع ��ة �أكرب ر�أ�سمال م�ستثمر.
 .2اال�ستف ��ادة م ��ن الثقاف ��ات الواع ��دة ،والعمل عل ��ى تنفيذ
م�شاريع �أبحاث تطبيقية وتقوية اخلربات الوطنية.
 .3تق ��دمي حلول للق�ضاي ��ا التنموية مثل احلف ��اظ على البيئة
واملوارد الطبيعية.
� .4إن�ش ��اء قواعد معلومات للقطاع ��ات التنموية املختلفة مثل
قطاعات املياه والطاقة وغريها.
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معوقات التطوير:
غي ��اب نظام لت�سوي ��ق النتائج البحثية ،ع ��دم وجود �سيا�سة
بحثي ��ة ،قلة امل ��وارد املالية� ،ضعف اخلط ��ط لتحديد �أولويات
البح ��ث العلم ��ي التطوي ��ري ،وت ��دين م�ست ��وى االرتب ��اط بني
الن�ش ��اط ال�صناع ��ي وم�ؤ�س�س ��ات ومراك ��ز البح ��ث العلم ��ي.
• �إن دع ��م وتطوير وتوجيه البحوث العلمية والتطبيقية هو
ال�سبي ��ل الأف�ضل والكفيل للوف ��اء مبتطلبات منو قطاع الإنتاج
مم ��ا ي�ستلزم زي ��ادة الدعم املايل للأبح ��اث العلمية وحتديد
الأهداف والأولويات وم�ساهم ��ة القطاع اخلا�ص يف التمويل،
واالت�صال بالقطاعات امل�ستفي ��دة من نتائج الأبحاث العلمية
ملحاولة تبني مثل هذه النتائج.
•ا�ستمرار قيادات البحث العلمي �أزمنة مديدة فيما يفقد منها
العط ��اء ،والبد من التجديد وحتديد مدة �أق�صاها � 8سنوات.

62

العدد (  ) 96جمادى األولى 1436هـ  -فبراير 2015م

• ع ��دم وج ��ود �سيا�س ��ات تلزم اجله ��ات احلكومي ��ة لعمل
�أبح ��اث خا�ص ��ة� ،أو التوجه �إىل امل�ؤ�س�س ��ات البحثية للقيام �أو
تنفيذ درا�سات بحثية تطبيقية.
• انخفا� ��ض العائد املادي للعامل�ي�ن يف القطاعات البحثية
تفقد الكفاءات اجليدة نتيجة تدين املزايا والرواتب.
يه ��دف التطوير �إىل �إيجاد منتج ��ات جديدة �أو الرقي بنوعية
و�أداء منتج ��ات موج ��ودة ،وعادة يت ��م دعم برام ��ج البحوث
التطويري ��ة م ��ن جهات منتج ��ة بغر� ��ض املناف�س ��ة واكت�ساب
جماالت ت�سويق جديدة.
وعلى مراك ��ز البحوث العلمية تطوي ��ر �إ�سرتاتيجيات لتواكب
احتياجات التنمية املختلفة لت�شمل كافة الأبعاد:
 .1ر�سم �سيا�سة للعلوم والتقنية ت�سمح بقيام الإبداع العلمي.
 .2ت�أمني �آليات منا�سبة لت�سويق خمرجات البحوث.

تطوير القطاع الهندسي!

حقق���ت بالدن���ا ـ وهلل الحمد ـ نهضة كبي���رة في العديد م���ن المجاالت س���وا ًء العمرانية
أو الصناعي���ة أو االقتصادي���ة وغيره���ا ،حي���ث ش���ملت ه���ذه النهض���ة كاف���ة مناط���ق
المملك���ة العربي���ة الس���عودية .ولقد أنفق���ت الحكومة مش���كورة مئ���ات المليارات
م���ن الري���االت إليج���اد ه���ذا التط���ور ال���ذي انعك���س إيجاب���ًا عل���ى الوط���ن والمواطن.

د  .م  /عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعة

ولك ��ن يج ��ب �أن ننظ ��ر �إىل العن�ص ��ر
الأ�سا�سي فيما حتقق من نه�ضة بالدنا،
�أال وهو املهند�س ال�سعودي على اختالف
موق ��ع عمله ،حيث كان حم ��ور امل�شاريع
الت ��ي مت تنفيذه ��ا خ�ل�ال عق ��ود م ��ن
الزمن ،وذل ��ك منذ مرحلة الدرا�سة ثم

التخطيط ثم الت�صمي ��م ثم التنفيذ ثم
الت�شغي ��ل وال�صيانة ،وهذا بال�شك عمل
مطلوب وم�ستح ��ق تقدميه للوطن ،لكن
يف نف� ��س الوق ��ت نالحظ ب� ��أن ما حتقق
من االهتمام بالقطاع الهند�سي الوطني
�ضعي ��ف ج ��د ًا �س ��واء للمهند� ��س الفرد
�أو املكت ��ب الهند�س ��ي �أو النظ ��ام املهني
الهند�سي ،حيث ن ��رى الكادر الهند�سي
متوق ��ف من ��ذ �سن ��وات طويل ��ة ،ون ��رى
املكات ��ب الهند�سية مل تنمو فني ًا وعلمي ًا،
ونرى النظام املهني مل يتغري حتى الأن.
كما ن ��رى ب�أن دور املهند� ��س يف القطاع
الع ��ام �أ�صبح �إداري ًا �أكرث منه فني ًا نظر ًا
ل�ضعف التدريب وبرامج التطوير املهني
وغريها م ��ن العوائ ��ق الإداري ��ة التي ال

تخفى عن الزم�ل�اء املهند�سني الكرام.
�إن تطوي ��ر القط ��اع الهند�س ��ي مبختلف
مكوناته �أ�صبح �ضرورة ملحة جد ًا نظر ًا
لزي ��ادة احلاجة يف بالدن ��ا للمهند�سني
ال�سعودي�ي�ن الذي ��ن �أ�صبح ��ت ن�سبته ��م
تق ��ل تدريجي ًا مقارنة بع ��دد املهند�سني
غري ال�سعوديني .كذلك يالحظ مغادرة
املهند�سني للقطاع العام واالجتاه للقطاع
اخلا�ص مم ��ا ت�سبب بفق ��دان الإدارات
احلكومية للمهند�سني ال�سعوديني الذين
يقومون مبهام كبرية بالإ�شراف و�إدارة
امل�شاري ��ع احلكومي ��ة املتع ��ددة واملكلفة
مالي ًا ،لذلك نرى �أن االهتمام والرتكيز
عل ��ى تطوير القط ��اع الهند�سي الوطني
�أمر حيوي لبالدنا العزيزة.
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تبني جميع أفراد المؤسسة لهيكلية التطبيق
تعد العامل األول لنجاح المشروع
تقنية المعلومات – تطبيق مشروع مكتبة البنية التحتية

يع���د مش���روع تطبي���ق منهجي���ة مكتب���ة البني���ة التحتي���ة لتقني���ة المعلوم���ات
( )Information Technology Infrastructure Libraryويرمز لها اختصارًا ( )ITILمنهجية عمل
متكاملة تش���مل حزمة من المفاهيم والممارسات إلدارة خدمات تقنية المعلومات.

ويعتم ��د العم ��ل على امل�ش ��روع تواف ��ر قوائم
مرجعي ��ة �شامل ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل امله ��ام
والإج ��راءات التي ميكن �أن تق ��وم �أي �شركة
بالتعديل عليه ��ا لتنا�سب حاجاتها من خالل
املفاهيم واملمار�سات املن�شورة يف �سل�سلة من
الكتب يغطي كل منها جز ًءا من مكتبة البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات (.)ITIL
ينق�سم العمل على م�شروع تطبيق منهجية الـ
(� )ITILإىل مراحل عدة تن�ص على �أن تكون
نتائج مرحلة ما هي متطلبات مرحلة الحقة،
كم ��ا �أن حج ��م اجله ��د �أثناء تط ��ور العمل ال
يتوزع ع ��ادة بالت�ساوي على املراحل� ،إذ يبد�أ
امل�ش ��روع بتحدي ��د العملي ��ات و�إط ��ار العمل
امل�ؤ�س�س ��ي ،ما يتي ��ح توجيه ر�سائ ��ل وا�ضحة
وحمددة من الإدارة العلي ��ا ال�ستمرار العمل
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و�إذا مل يت ��م حتديد املفاهي ��م ب�شكل منا�سب
�أثن ��اء املرحلة نف�سها ،فم ��ن املرجح مواجهة
خماطر �أثناء عمليات بناء النظام والعمليات
الفرعي ��ة ،م ��ا ي�سب ��ب تبع ��ات مكلف ��ة مالي ًا
�أو ت�أث�ي�ر ًا عل ��ى �سمع ��ة امل�ؤ�س�س ��ة على املدى
الطويل ،والذي ي�ؤدي بدوره �إىل خ�سائر �أكرب
للعودة �إىل النقطة �أو املرحلة ال�صحيحة.
وميكن تلخي� ��ص خطوات العم ��ل يف م�شروع
تطبيق منهجية الـ ( )ITILعرب ع�شر مراحل
الرياض  -محمد السباعي �أ�سا�سي ��ة ،يت ��وىل تف�صيله ��ا مدي ��ر امل�شروع
بح�س ��ب خربت ��ه ،وبيئ ��ة العم ��ل املحيط ��ة.
�ضمن معايري قيا�سي ��ة يتم اتباعها بدقة من وت�شمل التجهي ��ز للم�شروع م ��ن خالل و�ضع
عدد م ��ن املتطلب ��ات يف مكانها قب ��ل البدء
جميع �أ�صحاب العالقة يف امل�شروع.
ويتم اتب ��اع اخلطوات ال�صحيحة عرب �إ�سناد بالتنفي ��ذ ل�ضم ��ان تبني مبادئ ال� �ـ ()ITIL
امل ��وارد املالي ��ة والب�شرية ب�ش ��كل اقت�صادي ،على املدى الطويل ،ما ي�ستدعي تطبيق نظام
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�إداري لإدارة العملي ��ات الفرعي ��ة اخلا�ص ��ة
بال� �ـ ( ،)ITILوحتدي ��د بنية خدم ��ات تقنية
املعلوم ��ات عرب تقدمي اخلدمات �أو حت�سينها
للو�ص ��ول �إىل �أعل ��ى تركيز عل ��ى اخلدمات،
وتو�صي ��ف العالقات والرتاب ��ط بني خدمات
الأعمال واخلدمات امل�ساندة عرب خمططات
البنية الهيكلية والتكاملية للخدمات.
وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات عند البدء يف �أي
مبادرة خا�ص ��ة بتطبيق منهجي ��ة (� )ITILأو
تطبيق معيار ( )20,000 ISOعرب تر�شيح �أفراد
لت�شغي ��ل العمليات الفرعية وحتدي ��د �أي فرد
م�س�ؤول عن كل مهمة ودرجة �صالحيته ،و�ضبط
الأدوار املطلوب ��ة بح�سب العمليات املحددة يف
املنهجي ��ة و�إ�سنادها �إىل الأف ��راد املر�شحني.
(حتليل الذات) قبل البدء بهيكلية العمليات
وذل ��ك من خ�ل�ال حتلي ��ل تف�صيل ��ي للو�ضع
الراهن ،التخاذ الق ��رارات الالزمة لتحديد
العملي ��ات الت ��ي ال حتت ��اج �إىل تغي�ي�ر نظر ًا
ملطابقتها حلاجات العمل ،وحتديد العمليات
التي حتت ��اج �إىل اتخ ��اذ �إج ��راء حمدد مثل
�إيق ��اف �أو تعدي ��ل �أو ا�ستح ��داث عرب حتليل
الو�ض ��ع الراهن ونق ��اط ال�ضع ��ف والفر�ص
للعمليات احلالية.
تعري ��ف بني ��ة العملي ��ات امل�ستهدف ��ة بع ��د
حتليل الو�ضع الراه ��ن ،ويتم اتخاذ قرارات
تف�صيلي ��ة �أكرث بخ�صو� ��ص �أي من العمليات
التي يجب �أن يركز عليها امل�شروع .ولت�سهيل
عملية اتخ ��اذ القرار يجب حتدي ��د عمليات
�إدارة اخلدم ��ات امل�ستحدثة ،و�إن�شاء هيكلية
تف�صيلية للعملي ��ات امل�ستهدف ��ة �سواء كانت
م�ضافة �أو معدلة لتوائم املتطلبات.
وحتدي ��د الرتاب ��ط البين ��ي للعملي ��ات ،لأن
الق�ص ��ور يف �أداء عملي ��ة حم ��ددة ع ��ادة ما
يك ��ون نتيج ��ة �ضع ��ف العالق ��ة بينه ��ا وب�ي�ن
العمليات ال�سابقة والالحقة ،ما يلزم حتديد
العالق ��ات ب�ي�ن العملي ��ات قب ��ل الدخول يف
تفا�صي ��ل الإج ��راءات الداخلي ��ة للعملي ��ات،
�آخذي ��ن يف االعتبار التو�صي ��ات التي �أ�شارت
�إليه ��ا منهجي ��ة ( )ITILب�ي�ن العملي ��ات
وبع�ضها� ،أو بني العمليات اخلا�صة بخدمات

�أخ ��رى� ،أو حت ��ى العمليات اخلا�ص ��ة ب�إدارة
املوردين �أو عالقات الأعمال.
جتهي ��ز وحدة التحكم اخلا�ص ��ة بالـ ()ITIL
لتقيي ��م و�ض ��ع العمليات وجودته ��ا ما يتطلب
حتدي ��د املقايي� ��س اخلا�صة للتق ��ومي امل�ستمر
للعمليات امل�ستحدثة واملحدثة ،وتو�صيف �آليات
القيا�س ،مع �شرح تف�صيلي لإجراءات التقارير
لتطاب ��ق الهيكلي ��ة الإداري ��ة وحاج ��ة العمل.
وتخ�صي� ��ص الوق ��ت واجله ��د الالزم�ي�ن
لتحدي ��د الت�سل�س ��ل التدفق ��ي للإج ��راءات
داخل العمليات ،وكذل ��ك الت�سل�سل التدفقي
للعملي ��ات �ضمن اخلدم ��ات لزيادة الرتكيز
عل ��ى النواح ��ي الأك�ث�ر �أهمي ��ة م ��ن وجه ��ة
نظ ��ر امل�ؤ�س�س ��ة ملعرف ��ة النتائ ��ج املطلوب ��ة
م ��ن اخلدم ��ات ب�ش ��كل �إفرادي ،ث ��م حتديد
املبادئ التوجيهية وقوائم املراجعة اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة لدعم �أف�ضل ت�شغيل للخدمات.
تطبي ��ق الأنظمة الإلكرتونية يف حال احلاجة
�إىل وج ��ود نظ ��ام �إلك�ت�روين خا� ��ص� ،أو
التعدي ��ل على النظام احلايل لدعم وحت�سني
العمليات� ،إ�ضافة �إىل حتديد �أف�ضل الآليات
�إم ��ا ل�شرائها �أو تطويره ��ا ومن ثم مواءمتها
لتتواف ��ق م ��ع حاج ��ات العمل ،م ��ع الأخذ يف
االعتب ��ار النواح ��ي غري الفني ��ة عند حتديد
حاج ��ات النظام ،ويف ه ��ذه احلالة ،البد من
حتديد املتطلب ��ات اخلا�صة بالنظام اجلديد
�أو املطور ،وجتهيز وثيقة املتطلبات اخلا�صة
بالنظام مع حتدي ��د طبيعة املواءمة املطلوبة
للعملي ��ات .وم ��ن ث ��م املبا�ش ��رة بالإجراءات

املحددة لعملية �شراء �أو تطوير النظام.
وبناء العملي ��ات والتدريب عرب تدريب فريق
تقني ��ة املعلوم ��ات لتمكينه م ��ن التعرف على
اخلدم ��ات والعمليات امل�ستحدث ��ة واملحدثة،
وتق ��دمي الدعم الفن ��ي الالزم له ��ا� ،إ�ضافة
�إىل توعي ��ة امل�ستخدمني والعم�ل�اء بتفا�صيل
اخلدم ��ات لبناء الوعي ال ��كايف عن منهجية
( ،)ITILوتدري ��ب املوظف�ي�ن على اخلدمات
والعملي ��ات امل�ستحدثة واملحدث ��ة با�ستخدام
النظام الإلكرتوين .مع ن�شر هذه الثقافة بني
العمالء احلاليني �أو امل�ستهدفني.
م ��ن اجلدير بالذكر �أن هذه اخلطوات تعترب
من �أف�ض ��ل املمار�سات الت ��ي مت ا�ستخدامها
يف ع ��دد كب�ي�ر م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات املختلف ��ة
ح ��ول الع ��امل ،ويف الوقت ذات ��ه ،فهي لي�ست
الطريقة الوحيدة الت ��ي �إن متت تكون كفيلة
بنجاح امل�شروع� ،إذ علين ��ا �أال نن�سى �أن تبني
جميع �أفراد امل�ؤ�س�س ��ة لهيكلية التطبيق تعد
العامل الأول لنجاح امل�شروع.
املراجـــــــع:

Stefan Kempter and Andrea
Kempter, ITIL Implementation in
Steps, IT-Process Maps, Pfronten, 10
2014 Germany, September
http://wiki.en.it-processmaps.com/
index.php/ITIL_Implementation
ـ مكتبة البنية التحتية للمعلوماتية 2014 July ,
 /http://ar.wikipedia.org/wikiـ مكتب ��ة
البنية التحتية للمعلوماتية.
ـ املوق ��ع الر�سم ��ي ملكتب ��ة البني ��ة التحتي ��ة لتقني ��ة املعلومات،
الإنرتنتhttps://www.axelos.com/itil .
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التــــــرددات
كثيرًا ما نسمع أو نستخدم ترددات للقنوات الفضائية أو للموجات اإلذاعية ،ولكن هل
فكرنا ما هو هذا التردد  ..وما هو دوره في حياتنا  ..فكلنا يستخدم الترددات .حتى في داخل
أجسامنا توجد ترددات؛ فاإلشارات التي يرسلها المخ ألعضاء الجسم ما يسمى باإلشارات
التي تنتقل عبر األعصاب إلى جميع أعضاء الجسم هي ترددات ما بين  3إلى  21هيرتز.

جالل علي محمد الكولي
عضو الهيئة السعودية للمهندسين

وتختلف هذه الرتددات من و�ضع لآخر؛
ففي حالة النوم تنح�صر الرتددات �إىل
�أع�ض ��اء معين ��ة يف اجل�س ��م ،وتت�ضاءل
البقية ،وفى حال ��ة الن�شاط تزيد معدل
�إ�صدار ال�ت�رددات التي حتمل توجيهات
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معينة ل ��كل ع�ضو من �أع�ضاء �أج�سامنا،
ف� ��إن انعدم ��ت ال�ت�رددات �أو توقفت يف
اجل�س ��م فمعن ��ى ه ��ذا �أن اجل�س ��م ق ��د
توق ��ف وم ��ات الإن�س ��ان� .إذن الرتددات
هي دلي ��ل حياة الإن�س ��ان؛ فعندما يقوم
الطبي ��ب بفح� ��ص �أي مري� ��ض يف حالة
�إغماء نالحظ �أنه يتفح�ص نب�ضه ،ف�إن
توق ��ف نب�ض ��ه فمعنى ذل ��ك ال تردد يف
اجل�سم وبالتايل هو املوت.
ولل�ت�ردد ارتب ��اط وثيق بالزم ��ن� ،أو هو
مقلوب الزمن ب�صيغة علمية �أو ح�سابية،
وه ��و ع ��دد ال ��دورات الت ��ي حت ��دث يف
الثانية ،ويقا�س ال�ت�ردد بالهريتز ن�سبة
�إىل الع ��امل الأمل ��اين هيرني� ��ش رودل ��ف
هريتز ،وال�صيغة العلمية للرتدد كالتي:
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ب�إم ��كان الب�شر �سم ��اع ال�صوت بالرتدد
م ��ن  20هريت ��ز �إىل � 20أل ��ف هريت ��ز.
وتختلف املقدرات ال�سمعية للب�شر داخل
النطاق املذكور .وهناك يف حاالت نادرة
ج ��د ًا ب�ش ��ر ي�ستطيع ��ون �سم ��اع �أ�صوات
يفوق ترددها الـ � 20ألف هريتز.
وتختل ��ف املق ��درات ال�سمعي ��ة من كائن
�إىل �آخر؛ فاحليوانات �أي�ضا لها نطاقات
�سمعي ��ة خمتلف ��ة ،فال ��كالب ت�سم ��ع يف
النطاق ال�ت�رددي من  64هريتز �إىل 44
�ألف هريتز ،والقطط من  45هريتز �إىل
� 64ألف هريتز .وقد ا�ستخدم الكثري من
الباحث�ي�ن وال�شركات من هذه الرتددات
�أ�سا�س� � ًا ل�صناع ��ات تهت ��م بقت ��ل و�إبادة
الكثري من احل�شرات والقوار�ض امل�ضرة
بجع ��ل ه ��ذه الأجه ��زة امل�صنع ��ة تر�سل
موج ��ات ت�ؤثر على اجلهاز ال�سمعي لهذه
احليوانات مما يفقدها التوازن ومتوت،
وهن ��اك �أجه ��زة ت�صنع لت�ؤث ��ر �أو ت�صنع

تداخ�ل ً�ا مع ت ��رددات نقل �إ�ش ��ارات املخ
لهذه الكائنات مم ��ا ي�سبب ف�شل يف نقل
�إ�ش ��ارات امل ��خ لأع�ضاء اجل�س ��م بغر�ض
�شلها �أو تخديرها �أو حتى قتلها ،واحلال
ال ينف�ص ��ل ع ��ن الإن�سان؛ فم ��ن املمكن
�إر�سال �إ�شارات تتداخل مع ترددات نقل
�إ�شارات املخ للإن�س ��ان مما ي�سبب حالة
�شبيه ��ة بال�ص ��رع ،وقد ي� ��ؤدى �إىل املوت
احلتم ��ي؛ فال�سالح الق ��ادم يف امل�ستقبل
�سيك ��ون ه ��و �س�ل�اح ال�ت�رددات الذي ال
ي�سفك دم َا وال ي�صيب بجروح ،و�إمنا ي�ؤثر
على �إ�شارات وتوجيهات املخ مما ي�سبب
خل ًال يف حركة �أع�ضاء اجل�سم للإن�سان.
لل�ت�رددات خ�صائ� ��ص و�صف ��ات ح�س ��ب
النطاق امل�ستخدم؛ فهناك ترددات متتاز
باالخرتاقية العالية� ،أي ميكن ا�ستقبالها
حت ��ى داخل الغ ��رف والكه ��وف ،وهناك
ترددات متتاز باالنعكا�س �إذا ا�صطدمت
باملع ��ادن ،لذا ا�ستخدمت يف الك�شف عن

املعادن ومثلها يف �أجهزة الرادار .وهناك
ترددات تنعك�س من طبق ��ة الأيونو�سفري
والأر� ��ض �أي�ض� � ًا كرتددات ال� �ـ HFمن
 3ميغاهريت ��ز �إىل  30ميغاهريت ��ز،
والت ��ى ت�ستخ ��دم يف االت�ص ��االت
الع�سكري ��ة و�س�ل�اح الإ�ش ��ارة .وهن ��اك
ت ��رددات ت�ستخ ��دم يف التربي ��د ،و�أخرى
ف ��ى الت�سخ�ي�ن؛ فبت�سلي ��ط ت ��ردد 2.45
جيجاهريت ��ز عل ��ى الطع ��ام تت ��م عملية
الت�سخني وب�سرعه فائق ��ة .وهناك �أي�ض ًا
الأ�شع ��ة ال�سينية والتى تعرف بـx-ray
 ،له ��ا ا�ستخدام ��ات وا�سع ��ه يف املج ��ال
الطبي ،وميزتها هي االخرتاقية العالية،
وا�ستخدم ��ت يف الت�صوي ��ر الإ�شعاع ��ي
لت�صوي ��ر العظ ��ام والأج�س ��ام ال�صلب ��ة
داخل اجل�سم� ،إ�ضاف ��ة �إىل ا�ستخدامها
يف تفتي� ��ش احلقائ ��ب وال�شحن ��ات،
وتردده ��ا يق ��ع يف النط ��اق ب�ي�ن * 30
 16^10هريتز ،و19 ^10 * 30هريتز.
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فالرتددات جنده ��ا يف كل �شيئ حولنا؛
ف� ��إن �أدرت م�ؤ�ش ��ر املذي ��اع فقد اخرتت
ت ��ردد ًا معين ًا لقناة معينة ،و�إن ا�ستمعت
ملو�سيق ��ى فهي �أي�ض ًا عب ��ارة عن نغمات
برتددات معينة.
فوائد ال�ت�رددات كثريه جد ًا ،وم�ضارها
�أي�ضا كث�ي�رة؛ فالف�ضاء من حولنا مليئ
بال�ت�رددات املفي ��دة وال�ض ��ارة ،وتعترب
ال�ت�رددات املنخف�ض ��ة ج ��د ًا م�ض ��رة،
وكذل ��ك الرتددات العالي ��ة .فالرتددات
ت�ؤثر يف �أداء الأجهزة الطبية امل�ستخدمة

يف تن�شي ��ط نب�ض ��ات القل ��ب ومع ��دالت
التنف� ��س وغريه ��ا .التعر� ��ض للرتددات
مب�ستويات قدرة من  01و� 0إىل 10مللي
وات�/س ��م 2يف حيز امل ��كان الذى تكون
متواجد ًا فيه ي�سبب ال�صداع والتوتر.
اتفق ��ت العدي ��د م ��ن البح ��وث العلمية
على �أنه مل ي�ستدل عل ��ى �أ�ضرار �صحية
م�ؤك ��دة نتيج ��ة التعر� ��ض للإ�شعاع ��ات
الكهرومغناطي�سي ��ة مب�ستويات �أقل من
 5و 0مللي وات�/س ��م� ،2إال �أن التعر�ض
مل�ستوي ��ات �أعلى م ��ن ه ��ذه الإ�شعاعات

وبجرعات تراكمية قد يت�سبب يف ظهور
ال�شع ��ور بالإره ��اق وال�ص ��داع والتوتر.
كم ��ا ذهب ��ت الكثري م ��ن البح ��وث �إىل
�أن التعر� ��ض للرتددات بق ��درات عالية
يف حي ��ز �صغري ق ��د ي� ��ؤدى �إىل �أمرا�ض
ال�سرط ��ان واالخت�ل�ال الوظيف ��ي للغدد
و�أمرا�ض املخ.
العالقة بني الرتدد وطوله املوجي عالقه
عك�سي ��ة ،فكلم ��ا زاد ال�ت�ردد ق ��ل طول
موجت ��ه؛ �أي �إن كان الرتدد كبري ًا كانت
موجته�أقلطو ًال،وتو�صفريا�ضي ًاكالآتي:

ف�إن كان الرتدد 200000000هريتز ف�إن الطول املوجي يكون  1.5مرت ًا.
و�إن كان الرتدد  400000000ف�إن الطول املوجي يكون  0.75مرت ًا.
ومبعنى �آخر الرتدد الأ�صغر ميتد مل�سافات �أبعد ،هذا �إن كان و�سط االنت�شار هو الهواء.
ال�ت�رددات عامل كبري مليئ بالأ�سرار ،فالبحوث يف الرتددات تقود للمزيد من االكت�شافات ،فكل حيز من الرتددات يحمل بداخله
�سر ًا قد يكون مفيد ًا للب�شرية ،ولكن هذه االكت�شافات مازالت بعيدة جد ًا عن معجزات ربانية وهبها اهلل �سبحانه وتعاىل لأنبيائه،
ومنهم �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم الذى كان يكلم النمل والطري ويفهم ما يقولون ،ومل يتمكن العلماء حتى اليوم من معرفة لغات
احليوانات برغم التو�صل لقيم تردداتها.
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أ .إبراهيم بن محمد السبيعي
عضو هيئة التدريب – معهد اإلدارة العامة

من هو القائد الحقيقي؟

يحت���اج العامل���ون ف���ي أي إدارة أو قس���م إل���ى أن يك���ون لديهم الق���درة على االعتم���اد على
قائ���د يعرف���ون من خالل���ه مهم���ة المنظم���ة وأهدافه���ا ،باإلضاف���ة إل���ى معرفته���م بالثقافة
التنظيمي���ة وأس���لوب إدارته���ا .فالش���يء األهم ه���و أن القي���ادة تنطوي على تقدي���م نموذج
يحت���ذي ب���ه لألخري���ن .فكثيرًا ما نش���ير إلى هذا النم���وذج بأنه «م���ن تتفق أفعاله م���ع أقواله»
وه���و أمر غاية ف���ي األهمية في مج���ال القي���ادة ,فالقادة يفق���دون احترامه���م إذا ُعرف عنهم
أنه���م يقول���ون ما ال يفعل���ون ,وينطبق هذا األمر كذل���ك على جميع المديري���ن والموظفين.

�إن على القادة �أن يقوموا بتو�ضيح الر�ؤى ،وذلك
بو�ض ��ع خطة طريق ي�سرت�شد بها املوظفون يف
�إجنازه ��م ملهام املنظم ��ة .فاملوظفون بحاجة
لفهم كيفي ��ة الإ�سهام ,والقيام ب� ��أدوار ف ّعالة
ح ��ول امله ��ام الرئي�سي ��ة املناط ��ة به ��م ,وهم
كذلك بحاجة لأن ي�شعروا �أن لهم قيمة ودور ًا
يف جن ��اح املنظمة .ولذا ف� ��إن القيادة تنطوي
على تق ��دمي خطة �إ�سرتاتيجي ��ة وا�ضحة ذات
�أهداف حم ��ددة حيال وح ��دة الإدارة يتبعها
تقيي ��م دوري لأهداف املنظم ��ة ودور املوظف
يف الإ�سه ��ام يف حتقي ��ق ه ��ذه الأه ��داف.
�إن ه ��ذه العملي ��ة له ��ا �أهمي ��ة كب�ي�رة ح�ي�ن
ت�شرك القيادة املوظفني يف عملية التخطيط
ويف حتديد وتعريف �أهداف الوحدة الإدارية
وغاياته ��ا .ون�ستطي ��ع الق ��ول �أن ��ه كلم ��ا كان
هناك فر�ص ��ة لإ�شراك املوظف�ي�ن الإداريني
يف و�ضع الأهداف املحددة والإ�سرتاتيجيات
الالزمة لتحقيقها ,كلما زادت ثقة املوظفني

يف القيادة ب�صورة �أك�ب�ر ,وتالحظ هذا بعد
�إ�شراكه ��م يف ع ��دد من اللج ��ان مث ًال ,حيث
ت ��زداد العالقة ب�ش ��كل �إيجابي ب�ي�ن الرئي�س
ومر�ؤو�سي ��ه وذلك عندما يك ��ون لهم دو ٌر يف
حتدي ��د الأه ��داف املهني ��ة .ه ��ذا بالإ�ضافة
�إىل �أن الق ��ادة �سين�صتون بل و�سي�ستعر�ضون
م�ساهم ��ة العامل�ي�ن يف املنظم ��ة وم ��ن ث ��م
ي�ساعدونه ��م عل ��ى الت ّكي ��ف م ��ع امل�س�ؤوليات
املناط ��ة عل ��ى عاتقه ��م وتعزيزه ��ا ليقدموا
بذلك الدعم الكامل لأهداف وغايات وحدات
الإدارة يف �إجن ��از مهام املنظم ��ة و�أهدافها.
وعل ��ى هذا كله ُين�شئ القادة ويدعمون ثقافة
تنظيمية من �ش�أنه ��ا �أن ت�سهم وتدعم �إجناز
�أهداف وغاي ��ات كل ق�سم يف �إجناز وحتقيق
مه ��ام املنظم ��ة و�أهدافها ,واملتاح ��ة للجميع
فر�ص ��ة امل�شاركة يف تقدمي ال ��ر�ؤى و حتديد
الأهداف الت ��ي ت�ساعد على حتقيقها مقدمة
نوع ًا من الإبداع يقوم على �إ�شراك اجلميع يف

تكوي ��ن الهدف و القرار .فالإبداع على �سبيل
املث ��ال ،يتطلب وج ��ود ثقافة تدع ��م االبتكار
وحري ��ة التفك�ي�ر "خارج نط ��اق امل�ألوف" يف
تطوير الأفكار الإبداعية.
ويتطل ��ب م ��ن الق ��ادة �أي�ض� � ًا ,تطوي ��ر املوظف
واالعرتافب�إجنازاته�،إذيتحققالوالءللقادةمن
خالل الإقرار ب�إ�سهامات املوظفني و�إجنازاتهم
م ��ع �أولئ ��ك الذي ��ن �أ�سهم ��وا يف جناحه ��م.
ويق ��دم جيم� ��س لوكا�سيف�سك ��ي (James E.
 )Lukaszewskiيف كتابه بعنوان "ملاذا يجب
على القائ ��د اال�ستماع �إلي ��ك؟ �سبعة �ضوابط
يج ��ب �أن يتقنه ��ا مدي ��رو العالق ��ات العام ��ة
(عل ��ى �سبي ��ل املثال)حتى يحظ ��وا بثقة كبار
قادة املنظمة وهي� :أن تكون جدير ًا بالثقة� ،أن
يكون حديثك ملهم ًا� ،أن ت�ضع منظور ًا �إداري ًا،
�أن تتمتع بالتفكري الإ�سرتاتيجي� ،أن ت�ست�شرف
امل�ستقب ��ل� ،أن تق ��دم امل�ش ��ورة ب�ش ��كل بن ��اء،
و�أن تو�ض ��ح للمدير كيفية العم ��ل مب�شورتك.
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مراجعة السياسات التنظيمية في ضوء
تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في اآلونة األخيرة قفزت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات قفزات هائلة أدت إلى
إفراز تطبيقات جديدة لمعالجة المعلومات وطرق استخدامها .فمن شبكات
التجوال الالسلكي بمختلف مراحلها إلى الشبكات االجتماعية والتطبيقات
الس���حابية ودمج خدمات االتصال الصوت���ي بالتطبيقات الحاس���وبية ...الخ.
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ه ��ذه التطبيق ��ات اجلدي ��دة مت تبنيه ��ا
مبع ��دل مت�س ��ارع ب�ي�ن امل�ستخدم�ي�ن
التقليديني وقط ��اع الأعم ��ال �سعي ًا وراء
منافعها وفوائدها ،وذلك لأنها منخف�ضة
التكلفة ،ومتكن من �سرعة التوا�صل ونقل
املعلومات ،وال ت�ستدع ��ي ا�ستثمار مبالغ
باهظة ،وميكن تبنيه ��ا يف وقت ق�صري.
وم ��ع ه ��ذا التغ�ي�ر املت�س ��ارع جن ��د �أن
ال�سيا�س ��ات التنظيمي ��ة يف كث�ي�ر من دول
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الع ��امل الثال ��ث ال تواك ��ب ه ��ذا الت�س ��ارع،
وتتخل ��ف كثري ًا وال ت�أت ��ي �إال بعد تبني هذه
احللول من قطاع كبري من النا�س و�شرائح
املجتم ��ع وقطاع ��ات الأعم ��ال ،ويف بع�ض
الأحيان يك ��ون �إعالن مثل هذه ال�سيا�سات
�صادم� � ًا ملن تبن ��وا هذه احلل ��ول ومل�شغليها
وكيفوا �أ�سالي ��ب حياتهم عليها ،و�أ�صبحت
واقع� � ًا معا�ش ًا وجز ًءا م ��ن ال�سلوك اليومي
ال�شخ�صي والعملي.

يف ه ��ذا املق ��ال ن�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى مث ��ل ه ��ذه التط ��ورات
والإ�ش ��كاالت التي تطرحها والتي حتت ��اج غلى و�ضع �سيا�سات
تنظيمي ��ة حتاف ��ظ على متطلب ��ات ال ��دول من قوان�ي�ن و�أمن
معلوم ��ات وخ�صو�صي ��ة الأف ��راد واملجتم ��ع والأم ��ن القومي،
وتوازن بني �إيجابيات و�سلبيات هذه اخلدمات.
ال�شبكات ال�سحابية:
نتيج ��ة للتطور ال�سريع يف �شب ��كات االت�صال وانخفا�ض تكلفة
املعاجل ��ات وتخزين املعلومات ظهر م�شغلون يقدمون معاجلة
وتخزي ��ن املعلومات كخدمة ب�أ�سعار تعك�س اال�ستخدام الفعلي
لقدرة املعاجلات وتخزين املعلومات والربجميات امل�ستخدمة،
وال يحت ��اج امل�ستخ ��دم �إال �إىل االت�صال بالإنرتنت ليتمكن من
ا�ستخدام القدرات الهائلة لل�شبكات ال�سحابية.
الإ�شكالي ��ات الت ��ي تطرحه ��ا ال�شب ��كات ال�سحابي ��ة لوا�ضعي
ال�سيا�سات ميكن تلخي�صها يف ما يلي:
• موقع تخزين املعلومات:
امل�شغ ��ل هو الذي يحدد مكان تخزين املعلومات ،وقد يكون
تخزينه ��ا يف دولة معينة �أو ع ��دة دول ،ولي�س بال�ضرورة يف

دول ��ة امل�ستخدمني .بع�ض ال ��دول تقت�ض ��ي �أن يتم تخزين
�سج�ل�ات الن�ش ��اط التج ��اري يف نف� ��س الدول ��ة الت ��ي يتم
فيه ��ا هذا الن�ش ��اط ،و�أن يك ��ون للأجه ��زة املعينة يف هذه
ال ��دول احل ��ق يف الو�صول �إىل هذه ال�سج�ل�ات ومراجعتها
عن ��د احلاجة .وم ��ن ناحية �أخ ��رى عند حف ��ظ املعلومات
ع ��ن الن�شاط التج ��اري يف دول غري الدول ��ة التي يتم فيها
الن�ش ��اط فينبغي �أن يكون هن ��اك اتفاقيات بني هذه الدول
لتعك�س املتطلبات الداخلية لكل دولة وحتل الإ�شكاالت التي
قد تظهر واملتعلقة بحيازة و�إدارة املعلومات.
• �أمن املعلومات:
يف حال ��ة وجود امل�شغ ��ل وامل�ستخدم يف بلدي ��ن خمتلفني تربز
�إ�شكالي ��ة حف ��ظ و�سري ��ة املعلوم ��ات و�ضمان ع ��دم ت�سريبها
ووقوعه ��ا يف �أي ��دٍ ت�س ��يء ا�ستخدامه ��ا �س ��واء ع ��ن ق�ص ��د �أو
غري ق�ص ��د .لهذا ينبغي وج ��ود الآليات املنا�سب ��ة التي تنظم
العالق ��ة وامل�س�ؤوليات بني امل�شغل وامل�ستخدم ،وتكون مدعومة
باالتفاقيات بني هاتني الدولتني وال تتناق�ض معها وذلك حتى
يت ��م حفظ احلق ��وق و�صيان ��ة املعلومات لكل الأط ��راف �سواء
الدول �أو امل�شغلني وامل�ستفيدين.
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• فرتات االحتفاظ بالبيانات واملعلومات:
كث�ي�ر من ال ��دول لديه ��ا �سيا�سة خا�ص ��ة بالف�ت�رات الزمنية
لالحتف ��اظ بالبيان ��ات واملعلوم ��ات والتى ق ��د تختلف بح�سب
ت�صني ��ف املعلومات ،وقد ترتاوح م ��ن � 5إىل � 25سنة ،وخالل
ه ��ذه الفرتات ميكن الرجوع له ��ذه املعلومات واتخاذ قرارات
جديدة بنا ًءا عليها .ويت ��م اال�ستغناء عن املعلومات ب�إتالفها
او �أر�شفته ��ا بعد هذه الفرتات .ت�ب�رز الإ�شكاالت عندما يكون
امل�شغل وامل�ستخدم يف بلدين خمتلفني وعند حتديد م�س�ؤوليات
كل منهم ��ا وخا�صة عند وج ��ود �سيا�سات خمتلف ��ة بني الدول
بالن�سبة حلف ��ظ البيانات واملعلومات؛ لذا يل ��زم وجود �آليات
تنظ ��م �سيا�س ��ة االحتفاظ بالبيان ��ات بني ال ��دول فيما يحقق
متطلبات كل دولة ويتنا�سب مع �سيا�ساتها.
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م ��ن �شركات عمالق ��ة لتطوير خدمات االت�ص ��االت املوحدة،
بحيث تكون ذات جودة عالية ويتم طرحها لقطاعات الأعمال
خا�صة بدرجة �أوىل ،وهذه قد تقود �إىل اال�ستغناء عن خدمات
االت�صاالت التقليدية يف هذه القطاعات.
ويف هذا الإطار تقوم الدول بطرح �سيا�سات حتمي اال�ستثمارات
ال�سابقة يف جماالت االت�صاالت التقليدية حتى يتم على الأقل
تغطي ��ة تكاليفها ،وهذا ينعك� ��س على ال�سيا�س ��ات التنظيمية
ملث ��ل ه ��ذه اخلدم ��ات وخا�ص ��ة يف خ�ض ��م التط ��ور املت�سارع
خلدم ��ات االت�ص ��االت املوح ��دة وخلق ن ��وع من الت ��وازن بني
حماية اال�ستثمارات ال�سابقة ومواكبة التطور يف هذا املجال .
بيئه العمل االفرتا�ضية:
حي ��ث �أن هذا التطور يف هذه املجاالت �أتاحت لقطاع الأعمال
بناء ف ��رق عمل متكاملة افرتا�ضية ،فيمك ��ن تواجد املوظفني
يف بل ��دان خمتلفة بغ� ��ض النظر عن البل ��دان التي تقدم فيها
اخلدمات �أو املنتجات ،وهنا تربز الت�سا�ؤالت التالية لوا�ضعي

ت�شفري املعلومات:
وه ��و تعديلها بحيث ت�صبح غري مفهومة �إال ملن هو م�صرح له
بحل رموزها .وتفادي ًا ملحاوالت فك هذه ال�شفرات واال�ستفادة
م ��ن املعلومات التي حتملها يتم ط ��رح طرق جديدة وخمتلفة
و�أكرث تعقيد ًا من وقت لآخر ،بحيث ي�صعب حل �شفرتها ،وكل
م ��ن هذه الطرق تخدم جم ��ا ًال معين ًا مث ��ل املعلومات املر�سلة
ع�ب�ر الأثري وال�شب ��كات ال�ضوئي ��ة وقواعد البيان ��ات والربيد
الإلكرتوين وغريها .
�إن املعلومات ت�شكل البناء الأ�سا�سي يف اتخاذ القرارات ،وعند
انتقاله ��ا من بلد �إىل �آخ ��ر قد ت�ؤثر �سلب ًا عل ��ى الأمن القومي
والو�ضع االقت�ص ��ادي وكذلك ال�سلم املجتمعي .لذلك حتر�ص
الدول �أن تكون هناك �شفافية بالن�سبة لأجهزتها لتق�صي مثل
هذه املعلوم ��ات و�إدارتها وحركتها واحليلول ��ة دون �أن تقع يف
�أي � ٍ�اد غري م�س�ؤولة .ومن ثم هن ��اك حاجة ملراجعة ال�سيا�سات
اخلا�ص ��ة بانتق ��ال املعلومات بني البل ��دان ،و�آلي ��ات الت�شفري
امل�صرحة با�ستخدامها ،وكيفية �إدارة طرق الت�شفري وتقييمها،
ودرا�سة �آخر التطورات يف هذا املجال وكيفية اال�ستفادة منها.

الأنظمة:
• عندم��ا ت��دار كل �أو معظ��م ن�شاط��ات �شرك��ة م��ا
خ��ارج البلد الذي يق��دم فيه اخلدم��ات �أو املنتجات
واالكتفاء مبكتب متثيلي يف هذا البلد الأخري.
• العالق��ات الت��ي حتك��م املوظف�ين يف بل��د مع�ين
ب�شركاتهم والتي تكون يف بلدان غري بلدانهم.
• توط�ين العم��ل والوظائ��ف يف ه��ذه البيئ��ة
االفرتا�ضية.
وعلى وا�ضع ��ي ال�سيا�سات والأنظمة الأخ ��ذ بهذه االعتبارات
خا�ص ��ة يف �ضوء التط ��ور ال�سريع يف هذا االجت ��اه ومبا يعك�س
م�صلح ��ة البل ��د و�إدارة امل ��وارد الب�شري ��ة الداخلي ��ة لتف ��ادي
امل�ش ��اكل امل�ستقبلي ��ة الت ��ي ميك ��ن �أن تن�ش�أ من ع ��دم �إعطاء
الأهمية املطلوبة لهذا الإ�شكال.

خدمات االت�صاالت املوحدة:
وهىدمجخدماتاالت�صاالتمعبرامجو�شبكاتاحلا�سوببحيث
يت ��م اال�ستغناء كلي ًا �أو جزئي ًا عن �شب ��كات االت�صال التقليدية.
بعيد ًا ع ��ن كثري من الربامج التي ت�ستخدم �شبكات الإنرتنت
للتوا�ص ��ل ال�صوتي بدون �ضمان للج ��ودة ,هناك م�ساع حثيثة

�أمن املعلومات:
حتدثن ��ا جزئي� � ًا ع ��ن �أم ��ن املعلوم ��ات يف �إط ��ار ال�شب ��كات
ال�سحابي ��ة ،وهنا �سوف ن�ستفي�ض قلي�ل ً�ا يف التحدث عن �أمن
املعلومات ب�شكل او�س ��ع .لكل معلومة درجة من الأهمية ،وهي
تختل ��ف باخت�ل�اف كيفية توظيف هذه املعلوم ��ة .وي�شمل �أمن
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املعلوم ��ات املعلوم ��ة ذاته ��ا و�أ�شكالها ودرجتها م ��ن الأهمية،
وطرق ت�أمينها و�إدارتها وكيفية حفظها وا�سرتجاعها ،و�أماكن
حفظها وكيفية تداوله ��ا ،ومن ميكنهم االطالع عليها ويف �أي
وقت ،و�إىل متى حتفظ والربام ��ج والتطبيقات التي ميكن �أن
ت�ستخدمه ��ا ،واملتطلبات الأمنية حلفظها م ��ن الوقوع يف �أيدٍ
ت�سيء ا�ستخدامها ...الخ.
وهذه تط ��رح ت�سا�ؤالت ع ��دة يف جميع القطاع ��ات احلكومية
واخلا�ص ��ة واملجتمعي ��ة ،ويتطل ��ب م ��ن وا�ضع ��ي ال�سيا�س ��ات
�إدراك وفهم عميق لهذه الإ�ش ��كاالت والتوازنات املطلوبة بني
القطاع ��ات ،واق�ت�راح احلل ��ول املنا�سبة التي تلب ��ي متطلبات
جميع القطاعات ب�أعلى مقايي�س ممكنة.
ال�شبكات االجتماعية:
القف ��زات الهائل ��ة يف �إع ��ادة تعري ��ف العالق ��ات الفردي ��ة
واالجتماعية وت ��داول املعلومة فيما بني الأف ��راد واجلماعات
وطرق التفاعل فيما بينها تتطلب وقفة هامة.
ففي ال�شبكات االجتماعية ميكن ا�ستخدام الأ�سماء امل�ستعارة،
كما �أن معايري الأم ��ان �أقل من غريها؛ فلذلك ي�سهل اخرتاق
احل�ساب ��ات وكذل ��ك �إن�شاء ح�ساب ��ات ب�أ�سم ��اء �أ�شخا�ص دون

معرفتهم .وه ��ذا ي�ؤثر �سلب� � ًا على املعلوم ��ات املتداولة ومدى
الوثوق به ��ا وكيفي ��ة ا�ستخدامها ،وكذلك عل ��ى خ�صو�صيات
الأفراد واجلماعات.
وه ��ذه الإ�ش ��كاالت اجلدي ��دة ينبغ ��ي التنبه له ��ا ،و�إىل �إيجاد
معايري حلماية الفرد واملجتمع وال�سلم املجتمعي وخ�صو�صياته
لتفادي تعكري �صفو املجتمع ،وخلق �إ�شكاالت تهدم املجتمعات
والدول على املدى البعيد.
و�أخري ًا..
مع هذا التطور املت�سارع يف هذه املجاالت حتتاج الدول لت�أ�سي�س
مراك ��ز متخ�ص�ص ��ة لبحث مثل ه ��ذه الق�ضاي ��ا ،وتكون على
ات�ص ��ال باملتغريات والتطور يف هذه املج ��االت ،وعلى ات�صال
كذل ��ك بوا�ضع ��ي ال�سيا�س ��ات التنظيمية والقطاع ��ات العامة
واخلا�ص ��ة ومنظمات املجتمع املدين ،وذل ��ك لأخذ التوازنات
املطلوب ��ة بني ه ��ذه القطاعات بع�ي�ن االعتبار عن ��د تعديل �أو
اق�ت�راح �سيا�س ��ة تنظيمية معين ��ة .وتكون مهمة ه ��ذه املراكز
بلورة تو�صي ��ات لوا�ضعي هذه ال�سيا�س ��ات ورقابية لتطبيقها،
ومرك ��ز معلوماتي لهذه ال�سيا�سات والتي مت �إقرارها ،وكذلك
تقدمي اال�ست�شارات ملن يحتاجونها.
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العمارة الخضراء ..ليست لونــًا
م���رت عملية تصميم وتنفي���ذ المباني عبر التاري���خ بتحوالت عظيمة عبر العص���ور المختلفة.
كان���ت هذه التحوالت تخضع بش���كل رئيس���ي للمس���تويات الفكرية واالحتياج���ات الوظيفية
وقدرة اإلنس���ان على تس���خير المواد الطبيعية بما يخدم احتياجات���ه الوظيفية والبيئية وراحته
النفس���ية .وكانت أبرز محطات هذه التحوالت ما حصل خالل األربعين س���نة الماضية ،وذلك مع
ب���روز العديد من المش���اكل البيئية كاالحتباس الح���راري والتغير المناخي واالس���تغالل الجائر
ً
إضافة إلى تلوث البيئة واالستهالك المتعاظم للطاقة والمياه والتي يمكن
للموارد الطبيعية
تلخيصها في النقاط التالية ،والتي تجعل من قطاع المباني جز ًءا من الحل لهكذا مش���كالت:

ت�شري الدرا�سات �إىل �أن قطاع املباين م�سئول عن:
  %39من �إجمايل الطاقة امل�ستهلكة عاملي ًا.  %72من الطاقة الكهربائية املنتجة.  %35من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون ال�ضار.  %40من ا�ستهالك املواد اخلام.  %30من �إنتاج النفايات. %14 -من ا�ستهالك املياه ال�صاحلة لل�شرب.

نضال أحمد التميمي
أستاذ العمارة والطاقة المساعد بجامعة نجران
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دور املعماريني:
يخ�ض ��ع امل�صممون واملهند�سون واملهتمون بقطاع البن ��اء لعملية حتدي كبرية تتمثل
يف �إنت ��اج وتطوير مباين تتالءم مع البيئ ��ة املحيطة بها ،وتعمل على وقف ا�ستنزاف
املوارد الطبيعية ،وخف�ض ا�ستهالكه ��ا للطاقة واملياه ،و�ضمان ا�ستدامتها وتوفريها
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للأجي ��ال القادمة باعتباره حق ًا مكفو ًال لهم ،ويف نف�س الوقت
تعم ��ل على توفري احلد الأعلى من الراحة النف�سية وال�صحية
والوظيفية واحلرارية مل�ستخدمي املبنى .وقد اتُفق على ت�سمية
هذا النمط �أو التوجه الت�صميمي بـ (املباين اخل�ضراء).
ي�أخ ��ذ املعماري ��ون بالعدي ��د م ��ن االعتب ��ارات الت�صميمي ��ة
واجلوان ��ب البيئي ��ة عند عملي ��ة الت�صميم والتقيي ��م للمباين
اخل�ضراء ،وميكن اخت�صار هذه االعتبارات فيما يلي:
 التوف�ي�ر يف ا�ستخ ��دام الطاق ��ة والطرق املتبع ��ة يف تر�شيدا�ستهالكها.
 اختيار موق ��ع امل�شروع وطرق �إدارت ��ه لال�ستفادة املثلى من�إمكانياته.
 اال�ستخ ��دام الفع ��ال للم ��وارد (م ��واد البن ��اء الداخل ��ة يفتنفيذها) وو�سائل �إعادة تدوير ا�ستخدامها.
 االهتم ��ام بج ��ودة اله ��واء الداخل ��ي ،والراح ��ة النف�سي ��ةواحلرارية للم�ستخدمني.

 تطبي ��ق عنا�ص ��ر الإب ��داع والتمي ��ز عن ��د ت�صمي ��م املبن ��ىكالوظيفة واجلمال وطرق الإن�شاء واالقت�صاد.
قيا�س مدى اخ�ضرار املبنى:
�إن تطبيق هذه املعايري تتطل ��ب نظام ًا وا�ضح ًا ودقيق ًا لتقييم
كل معي ��ار عل ��ى حدة ،وقيا�س مدى حتقق ��ه يف �أي مبنى .وقد
عمل جمل�س الأبني ��ة اخل�ضراء يف العديد من الدول املتقدمة
والنامية على تطوير هذا النظام وت�شجيع هذا التوجه ،فوجد
املبن ��ى الأخ�ض ��ر (البالتين ��ي ،الذهبي ،الف�ض ��ي ،العادي).
ومل تتوق ��ف اهتمام ��ات ال ��دول املتقدمة باملب ��اين اخل�ضراء،
ب ��ل تعداها لو�ضع نظري ��ة املدن اخل�ض ��راء ،والتي تعمل على
حتقيق املعايري ال�سابقة على نطاق املدينة ب�أكملها ،م�ستوعب ًا
البن ��ى التحتي ��ة و�شبك ��ة املوا�ص�ل�ات والإدارة امل�ستدام ��ة
ال�ستعم ��االت الأرا�ض ��ي ،واالهتم ��ام بالأم ��ن وال�سالم ��ة،
وخف� ��ض النفايات ،وغريها من الق�ضايا يف �إطار ر�ؤية �شاملة
لتحقي ��ق تنمي ��ة م�ستدام ��ة على م�ست ��وى املدين ��ة اخل�ضراء.
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دور اململكة العربية ال�سعودية:
ميثل املناخ ال�صحراوي اجل ��اف للمملكة ،والتو�سع الهائل يف
قطاع التنمية ،و�أ�سعار الطاقة املنخف�ضة ن�سبي ًا �أ�سباب ًا جوهرية
يف تعاظ ��م ا�ستهالك الطاقة واملعتمدة يف الأ�سا�س على مورد
نا�ض ��ب هو النفط .من ناحية �أخرى ف� ��إن وقوع اململكة �ضمن
�أكرث املناطق عاملي� � ًا يف معدل الإ�شع ��اع والت�ساقط ال�شم�سي،
والذي ميثل �إمكانية هائل ��ة يف تنمية قطاع الطاقة املتجددة.
ت�ش�ي�ر الدرا�سات �إىل ما يل ��ي� :إذا ا�ستم ��ر ا�ستهالك الطاقة
بال�شكل احلايل ف�إن اململكة �ست�ستنزف كل �إنتاجها من النفط
بحلول عام  2030لتغطية االحتياجات املحلية ،وهذا بالت�أكيد
يحتم �إحداث تغيري جوهري على م�ستوى رفع كفاءة ا�ستخدام
املوارد والتوجه يف �صناعة املباين �إىل املباين اخل�ضراء.
تب ��ذل اململكة العربي ��ة ال�سعودية جهودًا كب�ي�رة ملواجهة تلك
امل�شاكل متثلت يف التوقيع على العديد من االتفاقيات الدولية
اخلا�صة باحرتام البيئة وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة واالعتماد
على الطاقة البديلة وخف�ض انبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
وم ��ن ناحية �أخ ��رى فقد مت �إط�ل�اق مبادرة خ ��ادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن املل ��ك عبد اهلل ب ��ن عبد العزي ��ز – رحمه اهلل –

76

العدد (  ) 96جمادى األولى 1436هـ  -فبراير 2015م

للأبنية اخل�ض ��راء 2010م ،و�إعداد الربنام ��ج الوطني لرفع
كف ��اءة الطاقة� ،إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س املنتدى ال�سعودي للأبنية
اخل�ض ��راء 2009م وبرنامج ال�سعودي ��ة اخل�ضراء ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من املبادرات والفعاليات التي تهدف �إىل التوعية
باالهتمام بق�ضايا البيئة والتنمية امل�ستدامة .كل هذه اجلهود
�أف�ض ��ت �إىل ا�ستح ��واذ اململكة على  %15م ��ن �إجمايل املباين
اخل�ضراء امل�سجلة عاملي ًا يف منطقة ال�شرق االو�سط.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن جامعة جنران – رغ ��م حداثتها– هي من
�أوائ ��ل اجلامع ��ات ال�سعودية التي ترتجم ه ��ذا االهتمام العاملي
بق�ضاي ��ا الطاق ��ة والبيئ ��ة واال�ستدام ��ة واملب ��اين اخل�ض ��راء،
وت�ست�شع ��ر م�س�ؤوليتها جت ��اه مبادرة خ ��ادم احلرمني ال�شريفني
للأبني ��ة اخل�ض ��راء ،فقام ��ت بت�أ�سي� ��س وح ��دة بح ��وث الأبنية
اخل�ض ��راء ،لتحقيق ر�ؤي ��ة اململكة ور�سالته ��ا العامليتني ،وت�سهم
م ��ع بقية امل�ؤ�س�سات الوطني ��ة يف دق ناقو�س اخلطر ،و�أخذ زمام
املبادرة يف ن�شر ثقافة التوعي ��ة املجتمعية باملخاطر امل�ستقبلية،
واالهتمام بالبيئة ،ووقف ا�ستنزاف املوارد ،والتفكري يف الأجيال
القادمة و�أحقيتها امل�ستقبلية يف اال�ستفادة من الرثوات احلالية،
وو�ضع �سيا�سات ولوائح حتث على التحول �إىل املباين اخل�ضراء.
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األلياف البصرية
فوائدها  ..واستخداماتها

في اآلونة األخيرة قفزت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات قفزات هائلة أدت إلى
إفراز تطبيقات جديدة لمعالجة المعلومات وطرق استخدامها .فمن شبكات
التجوال الالسلكي بمختلف مراحلها إلى الشبكات االجتماعية والتطبيقات
الس���حابية ودمج خدمات االتصال الصوت���ي بالتطبيقات الحاس���وبية ...الخ.
 .1فوائد الألياف الب�صريةAdvantages of Optical Fibers :

ا.د .محمد بن عبدالرحمن الحيدر
مستشار أكاديمي أول ـ جامعة الفيصل
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قب ��ل �أن نتط ��رق �إىل فوائد الألياف الب�صرية البد من الإ�ش ��ارة �إىل �أن هناك قيود ًا
اقت�صادي ��ة وتقني ��ة البد من اعتبارها قبل اختيار نظ ��ام الليف الب�صري ،والبد من
درا�س ��ة �أنظمة االت�صاالت ال�سلكي ��ة والال�سلكية ومقارنة مزاي ��ا وم�ساوئ كل نظام
م ��ن الأنظمة .ومل ي�أتي اختيار الألي ��اف الب�صرية عبث ًا بل هناك �أ�سباب ًا كثرية لهذا
االختي ��ار ،و�سنتطرق يف هذا البن ��د �إىل هذه امليزات ،والبد م ��ن الإ�شارة �أنه كانت
هن ��اك م�ساوئ للألي ��اف الب�صري ��ة يف بداية ا�ستخدامه ��ا كارتفاع تكلف ��ة املو�صل
الب�ص ��ري ،وكرب فق ��ده ،و�صعوب ��ة تو�صي ��ل الألياف ببع�ضه ��ا وباملناب ��ع والكوا�شف
ال�ضوئي ��ة مقارن ��ة بالأنظم ��ة ال�سلكية الأخ ��رى .ولكن هذه امل�ساوئ ق ��د مت تداركها
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وال تقلل م ��ن �أهمية الألياف الب�صري ��ة لالت�صاالت للميزات
الكثرية التي �سنذكرها وهي:
�أ -عر�ض نطاقها عال جد ًا.
ب -قطرها �صغري ووزنها خفيف.
ج -ال يوجد تداخل بينها مهما قربت امل�سافة بينها.
د -ال تت�أثر باحلث �أو التدخل الكهرومغناطي�سي.
ه -انخفا�ض يف �سعر تكلفة املكاملات.
و� -أكرث �أمان ًا و�سالمة.
ز -حياتها طويلة.
ح -تتحمل درجات حرارة عالية ،وال تت�أثر باملواد الكيميائية.
ط� -سهولة ال�صيانة كما ميكن االعتماد عليها.
و�سن�شرح الآن الفوائد الرئي�سية للألياف الب�صرية:
�أ� -إن ال�سع ��ة اال�ستيعابي ��ة الفائقة للألي ��اف الب�صرية تعني
�إمكاني ��ة نق ��ل معطي ��ات عالي ��ة ج ��د ًا بوا�سطة ليف ��ة ب�صرية
واح ��دة ،وقد تكون هذه املعطيات �ص ��ور تلفزيونية �أو مكاملات
هاتفية �أو معطيات للحوا�سيب �أو مزيج منها.
لق ��د ا�ستخدم ��ت تقني ��ات عدي ��دة لزي ��ادة �سع ��ة الألي ��اف
الب�صري ��ة ،ولع ��ل من �أحدثها عملي� � ًا تعدد الإر�س ��ال بتق�سيم
الط ��ول املوج ��ي املكث ��ف Dense Wavelength Division
 .)Multiplexing (DWDMوق ��د ا�ستكملت �شركة االت�صاالت
ال�سعودي ��ة( )STCت�شغي ��ل �شبك ��ة  DWDMب�سع ��ة ت�ص ��ل
�إىل  ،8Tb/sوترب ��ط ال�شبك ��ة جمي ��ع مناطق اململك ��ة العربية
ال�سعودية بطول  ،12000kmوه ��ذا يعني �أن ال�شبكة ت�ستطيع

ا�ستيع ��اب  125مليون مكامل ��ة هاتفية �آني ��ة� ،أو �أكرث من 180
�ألف قناة تلفزيونية �آنية ،وخدمة  400000م�شرتك بالإنرتنت
�آني� � ًا ،بحيث يح�ص ��ل كل م�ستخدم على �سرع ��ة ()20Mb/s
Mega bits per second 20.
ب -قطرها �صغري ووزنها خفيف ،يبلغ �سمك الليفة الب�صرية
تقريب ًا �سمك ال�شعره ،وعلى الرغم من �أن هناك طبقات واقية
تو�ض ��ع فوقه ��ا �إال �أنها ال تزال �أقل حجم� � ًا ووزن ًا من الأ�سالك
الهاتفي ��ة �أو املحورية ،ومثا ًال على ذلك �أن ليف ب�صري بقطر
يبل ��غ � m 125ضمن كابل يبلغ قط ��ره  6ملم ميكن له �أن يحل
حم ��ل كاب ��ل هاتفي قط ��ره � 8سم ويحتوي عل ��ى  900زوج من
اخلط ��وط ال�سلكي ��ة النحا�سية كماهو يف ال�ش ��كل ()1؛ وهذا
يعن ��ي �أن احلجم قد انخف�ض بن�سبة تزي ��د عن  10:1وكمثال
�آخر على �صغر حجم الكابالت الب�صرية ف�إن كابالت حمورية
بط ��ول  230م�ت�ر ًا وقطر � 46سم وتزن  7ط ��ن كانت ت�ستخدم
يف نظ ��ام رادار متق ��دم على ظهر �أحد ال�سف ��ن مت ا�ستبدالها
بكابالت ب�صرية تزن  18كغم وقطرها � 2.5سم.
مم ��ا �سبق يت�ضح لنا �إمكانية �إ�ضافة كابالت ب�صرية يف نف�س
م�س ��ارات الكاب�ل�ات النحا�سي ��ة واملحوري ��ة يف �شتى جماالت
االت�صاالت ال�سلكية.
ونظر ًا له ��ذه امليزة فقد مت ا�ستبدال الكاب�ل�ات النحا�سية يف
كثري من الطائرات والبواخ ��ر ب�ألياف ب�صرية .وب�سبب �صغر
احلج ��م وقل ��ة الوزن ف�إن نقله ��ا وتركيبها يتم ب�ص ��ورة �أ�سهل
و�أ�سرع من الكابالت النحا�سية ،وهذا يعني تكلفة �أقل.

ال�شكل( )1مقارنة بني ليف ب�صري وكابل نحا�سي
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ج -نالح ��ظ �أحيان ًا عند �إجراء حمادثة هاتفية �سماع �أ�صوات
حمادث ��ات هاتفي ��ة �أخرى ،وهو ما يطلق علي ��ه باللغط ،وهذا
النوع من التداخل ال يحدث عند ا�ستخدام الألياف الب�صرية
مهما قربت امل�سافة بينها.

الأ�سا�سي ��ة للألياف هي الزج ��اج والذي ال ي�صد�أ ،على عك�س
النظم الأخرى والتي حتوي على معادن تتعر�ض لل�صد�أ.
ح -ميك ��ن للزج ��اج �أن يتعر�ض لدرجات ح ��رارة متفاوتة من
حي ��ث االنخفا�ض واالرتفاع ،كما ميك ��ن ا�ستخدامه يف �أجواء
حتتوي على مواد كيميائية خمتلفة دون �أن يتعر�ض للتلف.
ط� -أثبت ��ت التج ��ارب الت ��ي �أجري ��ت حديث� � ًا �إمكاني ��ة و�ضع
املك ��ررات  repeatersعل ��ى م�سافة  100كم ب�ي�ن مكرر و�آخر،
وه ��ذا يقلل من ع ��دد املكررات وبالتايل م ��ن �صيانة النظام،
كما يزيد من االعتماد على النظام لقلة الأجهزة امل�ستخدمة،
بينم ��ا امل�ساف ��ة بني املك ��ررات يف النظام الهاتف ��ي امل�ستخدم
حالي ًا ترتاوح بني � 4إىل  6كم.

ه� �ـ -ت�صنع معظ ��م الألياف الب�صرية يف وقتن ��ا احلا�ضر من
م ��ادة ال�سليكا املوج ��ودة بكرثة يف الرمل ،والت ��ي يقل �سعرها
كث�ي�ر ًا عن معدن النحا�س الذي بد�أ ينفذ يف �أماكن كثرية من
الع ��امل .ونظر ًا للميزات الت ��ي ذكرناها يف البنود  1و� 2أعاله
ف� ��إن ثمن نقل املعلومات ب�أنواعها املختلفة �سيقل عن الأنظمة
املختلفة الأخرى.

 .2ا�ستخ��دام الألياف الب�صرية
تعر�ضن ��ا يف الق�س ��م ال�ساب ��ق �إىل فوائد الألي ��اف الب�صرية،
ومم ��ا ال�ش ��ك فيه �أن كث�ي�ر ًا من احلقول يف املج ��االت املدنية
والع�سكرية بد�أت ت�ستفيد من هذه الفوائد ،ومن ال�صعب جد ًا
التعر� ��ض لكل املج ��االت املمكن ا�ستخ ��دام الألياف الب�صرية
فيها ،و�سنقوم يف هذا الق�سم بالتعر�ض لبع�ض اال�ستخدامات
العامة ،و�أهم اال�ستخدامات للألياف الب�صرية هي:

د -تتمت ��ع الألياف الب�صرية لكونه ��ا م�صنعة من مواد عازلة
 dielectricsبع ��دم ت�أثرها باحلث الكهرومغناطي�سي ال�صادر
م ��ن امل�ص ��ادر الكهرومغناطي�سي ��ة ال�صناعي ��ة كاملح ��ركات
واملولدات والأجهزة الكهربائية املختلفة� ،أو الطبيعية كالربق،
وتل ��ك اخلا�صية تغنينا ع ��ن و�ضع مواد عازل ��ة حلمايتها من
احلث  inductionوالتداخل .interference

و -نظ ��ر ًا لأن ال�شعاع �أو ال�ضوء ه ��و الو�سط الناقل للمعطيات
يف الألياف الب�صرية وال يو ّلد هذا ال�شعاع �أو ال�ضوء �أي جمال
مغناطي�سي خارج الكابل ف�إن م ��ن ال�صعوبة مبكان التج�س�س
ومعرفة املعلومات التي يحويه ��ا الكابل الب�صري ،كما �أن من
ال�صعوبة معرفة وج ��ود الكابل الب�صري ب�سبب املادة امل�صنع
منه ��ا ،وال يوجد جزء معدين �إال يف بع�ض احلاالت ،حيث تتم
�إ�ضافة كابل فوالذي لتقوية الكابل الب�صري� ،أو ت�سليح معدين
حلماية الكابل من القوار�ض والأحمال اخلارجية.
�أما امليزة الأخرى فهي �سالمة الألياف الب�صرية؛ لأن ال�شعاع
�أو ال�ضوء هو الناقل ،وال ميكنه �أن يحدث �شرر ًا �أو دائرة ق�صر
لع ��دم وجود تيار كهربائي فيه ،ولهذا ال�سبب ميكن ا�ستخدام
الألي ��اف الب�صرية يف املحالت احلاوية عل ��ى غازات �أو مواد
قابل ��ة لالحرتاق وم�ستودعات املواد اخلطرة ،كما �أن احتمال
كهربة العاملني يف الألياف الب�صرية غري واردة.
ز -يتوقع �أن يك ��ون عمر الألياف الب�صرية يف حدود  25عام ًا
مقارن ��ة بخم�سة ع�شر عام ًا للنظم الأخرى ،حيث �أن املكونات
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Applications of Optical Fibers

�أ -االت�صاالت الهاتفية
لعب ��ت الأ�سالك املجدولة والكاب�ل�ات املحورية دور ًا كبري ًا يف
العقود املا�ضية يف جمال االت�صاالت الهاتفية وب�صفة خا�صة
بني البداالت  ،exchangesوحيث �أن �أحد ال�صفات الهامة هي
�سعة الألياف الب�صرية ،فقد بد�أت كثري من ال�شركات يف بناء
خطوط هاتفية جديدة و�إحالل بع�ض اخلطوط القدمية �سواء
كانت �أ�سالك ًا جمدولة �أو كابالت حمورية ب�ألياف ب�صرية.
Telephone Communications

ب -االت�صاالت التلفزيونية TV Communications

ب ��د�أ �أول ا�ستخ ��دام للألي ��اف الب�صري ��ة برب ��ط الكام�ي�رات
التلفزيوني ��ة ب�سيارات النقل التلفزي ��وين ويف الدوائر املغلقة،
ثم ا�ستخدمت يف �إي�صال اخلدمات التلفزيونية للمنازل .وقد
ا�ستخدمت يف البداية لنقل قناة واحدة فقط ،وت�ستخدم الآن
لنق ��ل ع�شرات القنوات التلفزيوني ��ة والفيديو وقر�ص الفيديو
الرقم ��ي  ،DVDوذل ��ك �ضمن نظام الكاب ��ل التلفزيوين Cable
 Television CATVاملوجود يف بع�ض الدول.

ج -حمطات القوى
نظر ًا لعدم ت�أث ��ر الألياف الب�صرية بالتداخل �أو احلث الناجت
ع ��ن املول ��دات الكهربائية �أو خطوط ال�ضغ ��ط العايل فقد مت
تركيب الألياف الب�صرية يف حمطات القوى الكهربائية لنقل
املكامل ��ات الهاتفي ��ة ونق ��ل املعلوم ��ات ،كما مت تركيبه ��ا جنب ًا
�إىل جن ��ب مع خط ��وط ال�ضغط العايل لنق ��ل املعطيات data
 transmissionوال�سيطرة .control
Power Stations

د -ال�شبكات املحلية Local Area Networks

يطلق هذا اال�سم على �شبكات االت�صاالت امل�ستخدمة لتبادل
املعطيات بني احلا�سبات وامل�ستخدمني ،وهذه ال�شبكات تكون
يف نطاق جغرايف حم ��دود كمكاتب ال�شركات �أو اجلامعات �أو
امل�ست�شفي ��ات �أو غريه ��ا ،وجماالتها تراوح ب�ي�ن 100مرت �إىل
10كم ،و�سعتها يف حدود  10Gb/sوقد تزيد عن ذلك.
هـ -خدمات الإنرتنت Internet Services

مل يع ��د ا�ستخدام الإنرتنت ترف ًا بل �أ�صبح �ضرورة ال ي�ستغنى
عنه ��ا يف حياتنا �أفراد ًا وجماع ��ات ،وت�ستخدم لنقل الر�سائل
والفيديو والأف�ل�ام ب�سرعات عالية .وقد ا�ستخدمت كثري من
�شركات االت�صال �ألياف ًا مظلم ��ة  Dark Fibersحت�سب ًا لزيادة
الطل ��ب على املعطيات� ،أو لت�أجريه ��ا لآخرين .ولعل ما قامت
ب ��ه �شركة جوجل  Googleمن �إن�شاء لي ��ف ب�صري �سمي ليف

جوج ��ل  Google Fiberال ��ذي ي�ص ��ل �إىل املن ��ازل واملن�ش� ��آت
ب�سرع ��ة  ،1Gb/sوه ��ذا يعطي امل�ستخ ��دم الفر�صة للح�صول
على �إنرتنت بنطاق عري� ��ض � ، Broad Band Internetإ�ضافة
�إىل قنوات تلفزيونية عالية الو�ضوح.
و -اال�ستخدامات الع�سكرية Military Application

ب ��د�أ �أول اال�ستخدام ��ات الع�سكري ��ة للألي ��اف الب�صري ��ة يف
ال�سف ��ن والطائ ��رات احلربية نظ ��ر ًا للميزات الت ��ي ذكرناها
وب�صفة خا�صة قل ��ة الوزن واحلجم .ثم تال ذلك ا�ستخدامها
يف ميادي ��ن املعارك حيث خفة ال ��وزن و�صغر احلجم و�سهولة
النق ��ل ،وه ��ي �أم ��ور هام ��ة يف مث ��ل ه ��ذه الأو�ض ��اع ،كم ��ا مت
ا�ستخدامها يف اخلطوط الأمامية يف جبهات القتال.
ا�ستخدامات �أخرى Other Applications

ز-
ذكرنا بع�ض اال�ستخدامات الهامة للألياف الب�صرية ،وحيث
�أن م ��ن ال�صعوبة التطرق لكل اال�ستخدامات املمكنة البد من
ذكر بع�ض منها:
 .1اال�ستخدامات الطبية (املناظري الطبية بكافة �أنواعها).
 .2قيا�س درجات احلرارة عن بعد.
 .3قيا�س املجاالت املغناطي�سية اخلطرة.
 .4م�صانع البرتوكيماويات وامل�صايف.
� .5شبكات ات�صال ذات �سعات عالية تربط القارات مع بع�ضها.
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العـزل الحـراري
أهميته  ..فوائده  ..استخداماته
الع���زل الح���راري ( )Thermal Insulationيعن���ي جمي���ع نظ���م الع���وازل والعملي���ات
الت���ي ُتح���د م���ن التب���ادل الح���راري بي���ن حج���رات ذات درج���ة ح���رارة مختلف���ة.

العزل احلراري يف املباين ُي�صمم �أ�سا�س ًا
الحتواء احلرارة داخل املباين يف البالد
الباردة ،ومنع دخول احلرارة �إىل املبنى
يف الب�ل�اد الدافئ ��ة .ويتم ذل ��ك العزل
احل ��راري با�ستخدام م ��واد لها خوا�ص
عازلة للحرارة ،بحيث ت�ساعد على احلد
من ت�سرب وانتقال احل ��رارة من خارج
املبن ��ى �إىل داخل ��ه �صيف ًا ،وم ��ن داخله
�إىل خارج ��ه �شتا ًء .حتقق ط ��رق البناء
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املتوافق كفاءة عالية يف العزل احلراري
مثل الرتبة املدكوكة والأكيا�س الرملية.
والع ��زل احلراري هو احل ��د من انتقال
احل ��رارة ب�ي�ن الأج�س ��ام يف االت�ص ��ال
احل ��راري �أو يف نط ��اق االنبع ��اث
الإ�شعاع ��ي .نق ��ل احل ��رارة ه ��و نق ��ل
للطاق ��ة احلراري ��ة ب�ي�ن الأج�س ��ام من
خ�ل�ال اخت�ل�اف درجات احل ��رارة ,قد
تك ��ون و�سيلة لوق ��ف التدف ��ق احلراري
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من خالل معاجلة امل ��واد و�إ�ضافة مواد
جدي ��دة .وتدف ��ق احل ��رارة ه ��ي نتيجة
حتمية لالت�صال بني الأج�سام من خالل
اختالف درجة احلرارة .العزل احلراري
يوف ��ر و�سيلة للحف ��اظ عل ��ى التدرج يف
درجة احلرارة ،من خالل توفري منطقة
عازلة يتم فيها تخفي�ض لتدفق احلرارة
�أو الإ�شع ��اع احل ��راري ،ويعك�س ��ه ب ��دال
م ��ن امت�صا�صه .يف املب ��اين الإن�شائية.

أنواع العزل الحراري
ميكن تق�سي��م التبادل احلراري بني
املبنى واخلارج �إىل ثالثة �أنواع هي :
• احلرارة التي تخرتق اجلدران والأ�سقف.
• احلرارة التي تخرتق النوافذ.
• احل ��رارة الت ��ي تنتقل ع�ب�ر فتحات
التهوية الطبيعية.
وتقدر كمية احلرارة التي تخرتق اجلدران

والأ�سق ��ف يف �أي ��ام ال�صي ��ف بن�سب ��ة 60
–� ،%70أم ��ا البقي ��ة فت�أتي م ��ن النوافذ
وفتح ��ات التهوي ��ة .ويعمل تكيي ��ف الهواء
عل ��ى خف�ض درجة حرارة البيت �أو املبنى
لكي ي�شعر القاطنون بالراحة واالن�سجام.
وتقدر ن�سبة الطاقة الكهربائية امل�ستهلكة
يف ال�صي ��ف لتربيد املبن ��ى بحوايل %66

من كام ��ل الطاقة الكهربائي ��ة .ومن هنا
تنب ��ع �أهمية الع ��زل احل ��راري لتخفي�ض
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية امل�ستخدمة
يف �أغرا� ��ض التكيي ��ف ،وذل ��ك للح ��د
م ��ن ت�س ��رب احل ��رارة خ�ل�ال اجل ��دران
والأ�سق ��ف �إىل الداخ ��ل وحتقي ��ق امل�سكن
الوظيف ��ي املالئ ��م وتقلي ��ل التكلف ��ة.

مزايا استخدام العزل الحراري
 .1الرت�شي ��د يف ا�سته�ل�اك الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ،حي ��ث �أثبت ��ت التج ��ارب
العلمي ��ة �أن تطبي ��ق ا�ستخ ��دام الع ��زل
احلراري يف املب ��اين ال�سكنية واملن�ش�آت
احلكومية والتجاري ��ة وال�صناعية يقلل
من الطاقة الكهربائي ��ة مبعدالت ت�صل
�إىل ن�سبة .%40
.2احتفاظاملبنىبدرجةاحلرارةاملنا�سبة
مل ��دة طويل ��ة دون احلاج ��ة �إىل ت�شغي ��ل
�أجه ��زة التكييف لف�ت�رات زمنية طويلة.
 .3ي�سم ��ح با�ستخ ��دام �أجه ��زة تكيي ��ف
ذات ق ��درات �صغ�ي�رة ،وبالت ��ايل تق ��ل

تكالي ��ف ا�سته�ل�اك الطاق ��ة والأجهزة
امل�ستخدمة.
 .4رف ��ع م�ست ��وى الراح ��ة مل�ستخدم ��ي
املبنى.
 .5يقلل من ا�ستخ ��دام �أجهزة التكييف
مما يقلل من الت�أثري ال�صحي والنف�سي
على الإن�س ��ان ب�سبب ال�ضو�ضاء الناجتة
عن ت�شغيل تلك الأجهزة.
 .6يعم ��ل الع ��زل احلراري عل ��ى حماية
و�سالم ��ة املبن ��ى م ��ن تغ�ي�رات الطق�س
والتقلبات اجلوية ،حيث يقل فرق درجات
احل ��رارة الن ��اجت ع ��ن ارتف ��اع احلرارة

ب�سب ��ب ال�شم�س نهار ًا ،وانخفا�ض درجة
احلرارة لي ًال .وتت�سبب الفروق املرتفعة
يف درج ��ة حلرارة بني اللي ��ل والنهار يف
�إح ��داث �إجهاد حلوائط املبنى و�أجزائه
الأخ ��رى كالنواف ��ذ فتفق ��د خوا�صه ��ا
الطبيعية وامليكانيكي ��ة وميكن �أن ت�ؤدي
�إىل ت�شقق ��ات بها وت�صدع ��ات و�شروخ.
 .7ي� ��ؤدي �إىل تقلي ��ل �سم ��ك احلوائ ��ط
والأ�سقف اخلر�سانية الالزمة لتخفي�ض
انتقال احلرارة لداخل املبنى.
 .8توف�ي�ر الع ��بء عل ��ى حمط ��ات �إنتاج
الطاقة و�شبكات التوزيع.
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خصائص مواد العزل الحراري
ي�ستلزم اختيار مادة عازلة معينة معرفة
خ�صائ�صه ��ا احلراري ��ة ،وخ�صائ�صها
الأخ ��رى كامت�صا� ��ص امل ��اء ،وقابليتها
لالحرتاق ،و�صالبتها ..الخ.
ه ��ي قدرة امل ��ادة على الع ��زل احلراري،
ويت ��م قيا�س ه ��ذه القدرة ع ��ادة مبعامل
التو�صي ��ل احل ��راري ،فكلما ق ��ل معامل
التو�صي ��ل احلراري كلم ��ا زادت مقاومة
امل ��ادة لنقل احل ��رارة والعك� ��س �صحيح،
ويت�ض ��ح من ذل ��ك �أن املقاومة احلرارية
تتنا�س ��ب عك�سي� � ًا م ��ع معام ��ل التو�صيل
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احل ��راري .ويتم انتقال احل ��رارة خالل
امل ��ادة العازل ��ة ال�صلب ��ة بالتو�صي ��ل.
ويالحظ �أن امل ��واد العاك�سة تعترب مواد ًا
فعالة يف العزل احلراري لقدرتها العالية
على رد الإ�شعاعات واملوجات احلرارية.
وتزداد قدرة هذه املواد على العزل بزيادة
ملعانه ��ا و�صقلها ،وغالب ًا م ��ا تكون املادة
العازلة متكاملة مع اجلدران والأ�سقف.
وملعرف ��ة املقاوم ��ة الكلي ��ة لالنتق ��ال
احل ��راري الب ��د م ��ن جم ��ع املقاوم ��ات
املختلف ��ة لطبق ��ات احلائ ��ط �أو ال�سقف
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مب ��ا فيه ��ا مقاوم ��ة (نفاذي ��ة) الطبق ��ة
الهوائي ��ة املال�صق ��ة للأ�سط ��ح الداخلية
واخلارجي ��ة .وجمع هذه املقاومات ي�شبه
متام ًا جمع املقاوم ��ات الكهربائية ،فهي
�إم ��ا �أن تكون عل ��ى الت ��وازي �أو التوايل،
ويعتم ��د ه ��ذا عل ��ى مو�ض ��ع امل ��واد يف
احلائ ��ط �أو ال�سقف .و�إ�ضافة ملا ذكر من
خوا�ص حرارية ف�إن هناك خوا�ص �أخرى
كاحل ��رارة النوعي ��ة وال�سع ��ة احلراري ��ة
ومعام ��ل التم ��دد احل ��راري واالنت�ش ��ار
والت ��ي يل ��زم معرفتها لكل م ��ادة عازلة.

اختيار مواد العزل الحراري المناسبة
من �أه ��م العوامل التي ت�ؤثر على اختيار
مواد العزل احلراري املنا�سبة ما يلي:
• �أن تكون امل ��ادة العازلة ذات معامل
تو�صيل حراري منخف�ض.
• �أن تك ��ون عل ��ى درج ��ة عالي ��ة م ��ن
مقاومتها لنفاذ املاء نفاذية الإ�شعاع.
• �أن تك ��ون عل ��ى درج ��ة عالي ��ة يف
مقاومتها المت�صا�ص بخار املاء.

• �أن تك ��ون عل ��ى درج ��ة عالي ��ة يف
مقاومته ��ا للإجه ��ادات الناجت ��ة
ع ��ن الفروق ��ات الكب�ي�رة يف درج ��ات
احلرارة.
• �أن تك ��ون ذات خوا� ��ص ميكانيكي ��ة
جي ��دة كارتف ��اع معام ��ل مقاوم ��ة
االن�ضغاط ومعامل املقاومة للك�سر.
• �أن تك ��ون مقاوم ��ة للبكترييا والعفن

واحلري ��ق خا�صة يف الأماك ��ن املعر�ضة
للحريق ب�سهولة.
• �أن تك ��ون ثابت ��ة الأبع ��اد على املدى
الطوي ��ل ذات معام ��ل مت ��دد ح ��راري
قليل.
• �أن تك ��ون مقاوم ��ة للتفاع�ل�ات
الكيميائية.
• �أال ينتج عنها �أي �أ�ضرار �صحية.

مواد العزل الحراري
ميك ��ن تق�سيم م ��واد الع ��زل احلراري
ح�سب م�صادرها �إىل خم�سة �أق�سام:
1ـ امل ��واد العازل ��ة من �أ�ص ��ل حيواين:
مثل �صوف و�شع ��ر احليوانات ،ويعترب
ا�ستخدامها كمواد عازلة حمدود ًا.
2ـ امل ��واد العازل ��ة من �أ�ص ��ل جمادي:
كال�ص ��وف الزجاج ��ي ،وه ��و م ��ن

�أف�ض ��ل م ��واد الع ��زل احل ��راري.
3ـ املواد العازل ��ة ال�صناعية :وت�شتمل
املط ��اط والبال�ستي ��ك الرغ ��وي،
والأخ�ي�ر ه ��و الأك�ث�ر �شيوع� � ًا ،و�أكرث
م ��ا ي�ستخدم ه ��و ن ��وع البولي�سرتين،
البوليورثني الرغوي.
4ـ امل ��واد العازل ��ة م ��ن �أ�ص ��ل نبات ��ي:

وت�شتمل الألياف وامل ��واد ال�سيليولوزية
مثل الق�صب والقطن وخالفه.
5ـ امل���واد العازل���ة بتقني���ة النان���و
تكنولوج���ي :وهي عب���ارة عن مواد
�سائل���ة ,تدهن على �سط���ح �أفران
�إذاب���ة احلدي���د للتخفي���ف م���ن
انبعاث احلرارة منها.
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مزايا استخدام العزل الحراري
1ـ الرت�شي ��د يف ا�سته�ل�اك الطاق ��ة
الكهربائي ��ة ،حي ��ث �أثبت ��ت التج ��ارب
العلمي ��ة �أن تطبي ��ق ا�ستخ ��دام الع ��زل
احلراري يف املب ��اين ال�سكنية واملن�ش�آت
احلكومية والتجاري ��ة وال�صناعية يقلل
من الطاقة الكهربائي ��ة مبعدالت ت�صل
�إىل ن�سبة .%40
2ـاحتفاظاملبنىبدرجةاحلرارةاملنا�سبة
مل ��دة طويل ��ة دون احلاج ��ة �إىل ت�شغي ��ل
�أجهزة التكييف لف�ت�رات زمنية طويلة.
3ـ ي�سمح با�ستخدام �أجهزة تكييف ذات
ق ��درة كهربي ��ة �صغ�ي�رة ،وبالت ��ايل تقل
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تكالي ��ف ا�سته�ل�اك الطاق ��ة والأجهزة
امل�ستخدمة.
4ـ رفع م�ستوى الراحة مل�ستخدمي املبنى.
5ـ يقل ��ل من ا�ستخ ��دام �أجهزة التكييف
مما يقلل من الت�أثري ال�صحي والنف�سي
على الإن�س ��ان ب�سبب ال�ضو�ضاء الناجتة
عن ت�شغيل تلك الأجهزة.
6ـ يعم ��ل الع ��زل احلراري عل ��ى حماية
و�سالم ��ة املبن ��ى م ��ن تغ�ي�رات الطق�س
والتقلب ��ات اجلوي ��ة ،حي ��ث يق ��ل ف ��رق
درج ��ات احل ��رارة الن ��اجت ع ��ن ارتفاع
احل ��رارة ب�سب ��ب ال�شم� ��س نه ��ار ًا،
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وانخفا�ض درجة احلرارة لي ًال .وتت�سبب
الفروق املرتفع ��ة يف درجة احلرارة بني
الليل والنهار يف �إحداث �إجهاد حلوائط
املبنى و�أجزائه الأخرى كالنوافذ فتفقد
خوا�صها الطبيعية وامليكانيكية ،وميكن
�أن ت� ��ؤدي �إىل ت�شققات به ��ا وت�صدعات
و�شروخ.
7ـ ي� ��ؤدي �إىل تقلي ��ل �سم ��ك احلوائ ��ط
والأ�سقف اخلر�سانية الالزمة لتخفي�ض
انتقال احلرارة لداخل املبنى.
8ـ توفري العبء على حمطة توليد كهرباء
حمطات �إنتاج الطاقة و�شبكات التوزيع.

خصائص مواد العزل الحراري
ي�ستلزم اختيار مادة عازلة معينة معرفة
خ�صائ�صه ��ا احلراري ��ة وخ�صائ�صه ��ا
الأخ ��رى كامت�صا� ��ص امل ��اء وقابليته ��ا
لالحرتاق ،و�صالبتها ..الخ .اخل�صائ�ص
احلراري ��ة هي ق ��درة املادة عل ��ى العزل
احلراري ،ويت ��م قيا�س هذه القدرة عادة
مبعام ��ل التو�صي ��ل احل ��راري ،فكلما قل
معام ��ل التو�صي ��ل احلراري كلم ��ا زادت
مقاوم ��ة امل ��ادة لنق ��ل احل ��رارة والعك�س
�صحي ��ح ،ويت�ضح م ��ن ذل ��ك �أن املقاومة
احلراري ��ة تتنا�س ��ب عك�سي� � ًا م ��ع معامل

التو�صيل احلراري .ويتم انتقال احلرارة
خالل املادة العازل ��ة ال�صلبة بالتو�صيل.
ويالح ��ظ �أن املواد العاك�س ��ة تعترب مواد ًا
فعالة يف العزل احلراري لقدرتها العالية
عل ��ى رد الإ�شعاعات واملوجات احلرارية.
وتزداد قدرة هذه املواد على العزل بزيادة
ملعانه ��ا و�صقله ��ا ،وغالب ًا م ��ا تكون املادة
العازل ��ة متكاملة مع اجلدران والأ�سقف.
وملعرف ��ة املقاوم ��ة الكلي ��ة لالنتق ��ال
احل ��راري الب ��د م ��ن جم ��ع املقاوم ��ات
املختلف ��ة لطبق ��ات احلائ ��ط �أو ال�سق ��ف

مب ��ا فيه ��ا مقاوم ��ة (نفاذي ��ة) الطبق ��ة
الهوائي ��ة املال�صق ��ة للأ�سط ��ح الداخلية
واخلارجية .وجمع ه ��ذه املقاومات ي�شبه
متام� � ًا جمع املقاوم ��ات الكهربائية ،فهي
�إم ��ا �أن تك ��ون عل ��ى الت ��وازي �أو التوايل،
ويعتمد هذا على مو�ضع املواد يف احلائط
�أو ال�سق ��ف .و�إ�ضافة ملا ذكر من خوا�ص
حراري ��ة ف� ��إن هن ��اك خوا�ص� � ًا �أخ ��رى
كاحل ��رارة النوعي ��ة وال�سع ��ة احلراري ��ة
ومعام ��ل التم ��دد احل ��راري واالنت�ش ��ار،
والت ��ي يل ��زم معرفتها لكل م ��ادة عازلة.

اختيار مواد العزل الحراري المناسبة
�إن م��ن �أه��م العوام��ل الت��ي ت�ؤث��ر
على اختي��ار مواد العزل احلراري
املنا�سبة ما يلي:
ـ �أن تك ��ون امل ��ادة العازل ��ة ذات معام ��ل
تو�صيل حراري منخف�ض.
ـ �أن تكون على درجة عالية من مقاومتها
لنفاذ املاء نفاذية الإ�شعاع.

ـ �أن تكون على درجة عالية يف مقاومتها
المت�صا�ص بخار املاء.
ـ �أن تكون على درجة عالية يف مقاومتها
للإجه ��ادات الناجت ��ة ع ��ن الفروق ��ات
الكبرية يف درجات احلرارة.
ـ �أن تك ��ون ذات خوا� ��ص ميكانيكي ��ة
جي ��دة كارتف ��اع معام ��ل مقاوم ��ة

االن�ضغ ��اط ومعام ��ل املقاوم ��ة للك�سر.
ـ �أن تكون مقاومة للبكترييا والعفن واحلريق،
خا�صة يف الأماكن املعر�ضة للحريق ب�سهولة.
ـ �أن تكون ثابتة الأبعاد على املدى الطويل
ذات معامل متدد حراري قليل.
ـ �أن تكون مقاومة للتفاعالت الكيمائية.
ـ و�أال ينتج عنها �أي �أ�ضرار �صحية.
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أنواع مواد العزل الحراري
ميك ��ن تق�سي ��م م ��واد الع ��زل احلراري
ح�سب م�صادرها �إىل خم�سة �أق�سام:
ـ امل ��واد العازل ��ة م ��ن �أ�ص ��ل حي ��واين:
مث ��ل �ص ��وف و�شعر احليوان ��ات ،ويعترب
ا�ستخدامها كمواد عازلة حمدود ًا.
ـ املواد العازلة من �أ�صل جمادي� :صوف
زجاجي كال�ص ��وف الزجاجي ،وهو من
�أف�ضل مواد العزل احلراري.
ـ امل ��واد العازل ��ة ال�صناعي ��ة :وت�شتم ��ل
املطاط والبال�ستي ��ك الرغوي ،والأخري
هو الأكرث �شيوع ًا ،و�أكرث ما ي�ستخدم هو
نوع البولي�سرتين والبوليورثني الرغوي.
ـ امل � ��واد ال �ع��ازل��ة م��ن �أ���ص��ل نباتي:
وت�شتمل الأل�ي��اف وامل��واد ال�سليولوزية
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م �ث��ل ال �ق �� �ص��ب وال��ق��ط��ن وخ�ل�اف ��ه.
ـ املواد العازلة بتقنية النانوتيكنولوجي:
وهي عبارة عن مواد �سائلة ,تدهن على
�سط ��ح �أف ��ران �إذابة احلدي ��د للتخفيف
من انبعاث احلرارة منها.
توج��د امل��واد العازل��ة عل��ى عدة
�صور هي::
ـ اللباد.
ـ حبيبات احل�شو الطفلي اخلفيف.
ـ �سائل رغوي بخاخ.
ـ رغوي �صلب.
لوائح �أو �شرائح اللباد :توجد يف ال�سوق
عل ��ى �ش ��كل لفائ ��ف طويل ��ة و�سم ��اكات
خمتلف ��ة ،و�أغل ��ب اللباد مغل ��ف بالورق
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�أو برقائ ��ق معدني ��ة م ��زودة ب�إط ��ار من
اجلانب�ي�ن مل�س ��ك اجلوان ��ب ،وميكن �أن
تك ��ون الرقيقة املعدني ��ة على وجه واحد
من تل ��ك اللفائف ،كما ميك ��ن �أن يكون
�أح ��د الأوج ��ه مغلف� � ًا بال ��ورق املغط ��ى
بالأ�سفل ��ت �أو البيتوم�ي�ن ليعمل كحاجز
للبخار �أو الرطوب ��ة� ،أو طبقة من الورق
الرقيق املثقب على الوجه الآخر .وغالب ًا
ما ي�صنع اللباد من مواد ع�ضوية ت�شتمل
على �ألياف زجاجية .كذلك ميكن توفر
الألياف ال�سليولوزية عل ��ى هيئة اللباد.
ويو�ض ��ع اللب ��اد على احلائ ��ط الداخلي
للبن ��اء ،وغالب� � ًا م ��ا ي�ستخ ��دم يف عزل
الأ�سقف واحلوائط.
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متفرقات

SPF

المصنع السعودي لأللواح العازلة
يق���ول الس���يد محم���د الخطيب مدي���ر ع���ام المصنع« :الش���ك أن قواني���ن المملك���ة العربية
الس���عودية الرش���يدة في اعتم���اد ألواح البول���ي يوريثان العازل���ة للحرارة كمواصفة أساس���ية
لألبني���ة والهناك���ر والمظ�ل�ات س���يكون له األث���ر الكبير خ�ل�ال الس���نوات القادمة لبي���ان نتائج
ه���ذه الق���رارات ف���ي حماي���ة المواطني���ن والمقيمي���ن م���ن الح���رارة المرتفع���ة ،وتخفي���ض
فواتي���ر الكهرب���اء ،وتخفي���ف األحمال على ش���بكة الكهرب���اء ،وتخفي���ف الحرائق لم���ا تتمتع
ب���ه األلواح م���ن مقاومة لالش���تعال ال تقل ع���ن س���اعتين ،وبميزة االنطف���اء الذاتي ف���ور ابتعاد
مص���در الله���ب ،وهو األم���ر الذي س���يعزز من الطل���ب عل���ى منتجاتنا عالي���ة الج���ودة أيضًا».

حيث د�أب امل�صن ��ع ال�سعودي للألواح
العازلة على تغطية احتياجات ال�سوق
املحلية من غرف وم�ستودعات التربيد
عل ��ى امل�ست ��وى الف ��ردي وامل�شاري ��ع،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مواكب ��ة التط ��ور التقني
وتكنولوجيا التربيد احلديثة.
وقد قام بتوري ��د منتجاته من الألواح
العازل ��ة عالي ��ة اجل ��ودة للعدي ��د من
امل�شاري ��ع الهام ��ة يف اململك ��ة العربية
ال�سعودية ،من بينها م�شاريع مل�ؤ�س�سة
ط ��ارق حم ��اد اليوب ��ي ،وم�ؤ�س�س ��ة
املتان ��ة ،وم�ؤ�س�س ��ة الأم ��ان املتمي ��ز.
ووف ��ر ل�شرك ��ة ال�شرق ��اوي للمقاوالت
الكهروميكانيكية ،وجمموعة �شركات
ب ��ن الدن ،ال�شرك ��ة العاملي ��ة ،دواجن
الوطني ��ة ،املراع ��ي احتياجاته ��م من
�ألواح العزل احلراري مل�شاريعهم.
ويو�ضح ال�سيد حمم ��د اخلطيب ،ب�أن
م ��ادة البويل يوريث ��ان مقاومة للمواد
الع�ضوية والبكترييا� ،إ�ضافة خلا�صية
الع ��زل احل ��راري .وت�ستخ ��دم عل ��ى
نط ��اق وا�س ��ع يف جم ��ال م�ستودع ��ات
التربي ��د املختلف ��ة� .أم ��ا م ��ن ناحي ��ة
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احلفاظ على البيئة ،ف� ��إن هذه املادة
ال ت�ص ��در غ ��ازات �أو م ��واد �ض ��ارة،
وكذل ��ك ال تتعف ��ن وال ينت ��ج عنه ��ا �أو
تنفذ منه ��ا العنا�صر امل�شع ��ة امل�سببة
لبع� ��ض الأمرا�ض ،ع�ل�او ًة على ذلك
ف�إنه ��ا خفيف ��ة الوزن ومتل ��ك �صفات
ميكانيكي ��ة عالي ��ة اجلودة ،كم ��ا �أنها
ال متت� ��ص املي ��اه �أو الرطوب ��ة ب�سب ��ب
خالياها املقفلة.
يعت�ب�ر امل�صن ��ع ال�سع ��ودي للأل ��واح
العازل ��ة هو امل�صنع الوحيد يف اململكة
املنتج له ��ذه الأل ��واح ،واحلا�صل على
�شه ��ادة الآي ��زو  ،2008:9001وه ��ذا
م ��ا جعله االختيار املف�ض ��ل لكثري من
مطوري امل�شاريع لتنفيذ تلك امل�شاريع
الت ��ي تتطلب موا�صف ��ات خا�صة ،كما
�ساع ��ده عل ��ى اكت�س ��اب ثق ��ة معظ ��م
اال�ست�شاري�ي�ن ومكات ��ب الهند�س ��ة
والإ�شراف نظر ًا ملا تتمتع به منتجات
امل�صنع من ج ��ودة عالي ��ة ،وااللتزام
بتوريد ما يتم االتفاق عليه.
"بف�ض ��ل ال�سمع ��ة املرموق ��ة الت ��ي
اكت�سبه ��ا امل�صن ��ع نتيج ��ة التزام ��ه
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ب�أعل ��ى م�ستويات اجلودة ،وعلى �ضوء
من ��و قط ��اع الإن�ش ��اءات يف اململك ��ة
العربية ال�سعودية.
وال يتوق ��ف طم ��وح امل�صن ��ع عند هذا
احل ��د ،ب ��ل يحر� ��ص عل ��ى مواكب ��ة
التغ�ي�رات واملتطلب ��ات اجلدي ��دة
للعم�ل�اء ،حيث قام امل�صن ��ع باعتماد
تركيبة كيميائية متطورة بالتعاون مع
م�صنع ب�شار جنيب اجلندي للتخل�ص
من الفريون الذي يدخل يف مدخالت
الإنتاج .وجاءت النتائج جيدة .وي�سعى
امل�صنع �إىل �إعتمادها بالإنتاج ،وذلك
يف الن�ص ��ف الثاين م ��ن عام ."2014
كم ��ا ي�سع ��ى امل�صن ��ع �إىل موا�صل ��ة
جه ��وده الرامي ��ة �إىل تركيب خطوط
�إنتاج جديدة لتتما�شى مع احتياجات
ال�سوق من الألواح العازلة لتبد�أ العمل
مع بداية عام  2015ب�إذن اهلل .
نحن ن�سع ��ى دائم ًا للأف�ض ��ل لإر�ضاء
عمالئن ��ا ،ونحن ل�سنا الأوائل يف هذه
ال�صناع ��ة ولكننا الأف�ض ��ل ب�إذن اهلل
من حيث اجل ��ودة� ،سرع ��ة الت�سليم،
ال�سعر املنا�سب ،وخدمة ما بعد البيع.
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امتدادًا للجهود التي قام بها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة

الرياض تشهد أول منتدى ومعرض
متخصص في العزل الحراري في المباني
ش���هد مركز الرياض الدول���ي للمؤتمرات والمع���ارض فعالي���ات أول منتدى ومعرض
م���ن نوع���ه ف���ي المملك���ة العربية الس���عودية ع���ن الع���زل الح���راري ف���ي المباني؛
وذل���ك بهدف إب���راز الجهود والمه���ام التي نفذها البرنامج الس���عودي لكف���اءة الطاقة
خ�ل�ال الفت���رة الت���ي س���بقته ،ضم���ن منظوم���ة حكومية ته���دف إلى تفعي���ل تطبيق
متطلب���ات الع���زل الحراري للمباني الس���كنية في  23مدينة رئيس���ة ف���ي المملكة
ٍ
كمرحل���ة أول���ى تمهي���دًا لتطبيقه على كاف���ة مدن المملك���ة في الفت���رة الالحقة .

وق ��د �أقيم املنتدى واملعر� ��ض على مدى
يوم�ي�ن برعاية وح�ض ��ور �صاحب ال�سمو
امللك ��ي الأم�ي�ر الدكت ��ور من�ص ��ور ب ��ن
متع ��ب ب ��ن عبدالعزي ��ز ،وزي ��ر ال�ش�ؤون
البلدي ��ة والقروية� ،إ�ضاف ��ة �إىل ح�ضور
معايل وزي ��ر املياه والكهرب ��اء املهند�س
عب ��داهلل ب ��ن عبدالرحم ��ن احل�صني،
ومع ��ايل وزير الإ�س ��كان الدكتور �شوي�ش
ب ��ن �سع ��ود ال�ضويح ��ي ،ومع ��ايل وزي ��ر
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التج ��ارة وال�صناعة الدكت ��ور توفيق بن
ف ��وزان الربيع ��ة .كم ��ا ح�ض ��ر املنت ��دى
�أمن ��اء املناط ��ق ووكالئه ��م ،و�ش ��ركات
ك�ب�رى ك�أرامك ��و ال�سعودي ��ة ،و�ساب ��ك،
وال�شرك ��ة ال�سعودي ��ة للكهرب ��اء ،ف� َ
ضال
عن عدد كبري من امل�س�ؤولني املخت�صني
واملهتم�ي�ن يف قط ��اع املب ��اين باجلهات
احلكومي ��ة ،واملكات ��ب الهند�سي ��ة،
واملطوري ��ن العقاري�ي�ن ،واملقاول�ي�ن،
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وموردي مواد العزل احلراري للمباين.
وقام بتنظي ��م فعاليات املنت ��دى املركز
ال�سعودي لكفاءة الطاق ��ة مبدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع
عدد من اجلهات احلكومية ،وهي وزارة
ال�ش�ؤون البلدي ��ة والقروية ،ووزارة املياه
والكهرباء ،ووزارة التجارة وال�صناعة،
والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة ،والهيئة ال�سعودية للمهند�سني،

وال�شركة ال�سعودي ��ة للكهرباء ،وجمل�س
الغ ��رف ال�سعودي ��ة ،والغرف ��ة التجارية
ال�صناعية بالريا�ض .
وت�ضم ��ن املنت ��دى تق ��دمي �أوراق عم ��ل
متنوع ��ة وحلق ��ات نقا�ش تناول ��ت ثالثة
حماور رئي�سية تدور حول التعريف بجهود
و�أدوار اجله ��ات املخت�ص ��ة يف االلت ��زام
بتطبي ��ق الع ��زل احل ��راري عل ��ى جميع
املب ��اين اجلديدة ،وتقدمي عر�ض لبع�ض
امل�شاري ��ع يف تطبي ��ق الع ��زل احل ��راري
للمب ��اين ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ا�ستعرا� ��ض
لبع� ��ض التج ��ارب الدولي ��ة يف جم ��ال
العزل احل ��راري للمب ��اين ،كما �صاحب
املنت ��دى معر� ��ض متخ�ص� ��ص يف جمال
الع ��زل احلراري �ض ��م  35جناح ًا يجمع
اجلهات احلكومية املعنية بتطبيق العزل
احل ��راري ،وعدد من اجله ��ات الأخرى
التي لها جهود يف جمال العزل احلراري
للمب ��اين ،وكذل ��ك ال�ش ��ركات امل�صنعة
واملوردة ملواد العزل احلراري يف اململكة .
وعق ��ب املنت ��دى عق ��د ور� ��ش عم ��ل

ا�ستهدفت املكات ��ب الهند�سية باململكة،
حيث تنقل ��ت يف  18مدينة رئي�سية على
م ��دى �شهرين وهي مكة املكرمة ،جدة ،
الطائف  ،املدينة املنورة  ،ينبع ،الدمام
 ،الأح�س ��اء  ،القطي ��ف  ،حفر الباطن ،
بري ��دة  ،حائل � ،سكاكا  ،عرعر ،تبوك ،
�أبها  ،جازان  ،الباحة  ،وجنران.
ومت خ�ل�ال ور�ش العم ��ل تقدمي عرو�ض
مف�صل ��ة عن تطبي ��ق الع ��زل احلراري
الإلزام ��ي على املباين ال�سكني ��ة و�أدوار
اجله ��ات ذات العالق ��ة ،والإجاب ��ة عن
كاف ��ة �أ�سئل ��ة وا�ستف�س ��ارات احل�ض ��ور
م ��ن املكات ��ب الهند�سي ��ة التي له ��ا دور
مهم وحي ��وي يف هذا اجلان ��ب ،وكذلك
التعري ��ف مب�س�ؤولياته ��ا يف التطبي ��ق
الإلزام ��ي للع ��زل احل ��راري يف املباين
اجلديدة.
اجلدي ��ر ذك ��ره �أن تطبي ��ق الع ��زل
احلراري على املباين اجلديدة �سي�سهم
يف تخفي� ��ض الهدر يف ا�ستهالك الطاقة
الكهربائي ��ة يف قط ��اع املب ��اين ب�ش ��كل

كبري ،حيث �أكد املخت�صون على العديد
م ��ن الفوائ ��د اجلم ��ة للع ��زل احلراري
الت ��ي يلم�سها م�ستخ ��دم املبنى� ،أبرزها
املحافظ ��ة على درج ��ة ح ��رارة معتدلة
مل ��دة طويلة داخل املبنى ،مما ي�ؤدي �إىل
تقليل ف�ت�رات ت�شغيل �أجه ��زة التكييف،
�أو التدفئ ��ة لفرتات زمني ��ة طويلة ،وهو
م ��ا ينعك�س �أثره على قيم ��ة اال�ستهالك
يف فات ��ورة الكهرب ��اء للمبنى من خالل
خف� ��ض ا�سته�ل�اك املكيف ��ات للكهرباء
بح ��وايل � %30إىل  ،%40وكذل ��ك توفري
راحة حرارية �أف�ضل مل�ستخدم املبنى.
كما ي�سه ��م الع ��زل احل ��راري �أي�ض ًا يف
خف� ��ض التكالي ��ف الر�أ�سمالي ��ة لأنظمة
تكيي ��ف املب ��اين با�ستخدام �سع ��ات �أقل
لأجه ��زة التكيي ��ف ومكون ��ات الأنظمة،
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك يحاف ��ظ الع ��زل
احلراري للمباين عل ��ى مكونات املباين
والأث ��اث بداخل ��ه م ��ن تقلب ��ات درج ��ة
احل ��رارة وبالت ��ايل خف� ��ض تكالي ��ف
الت�شغيل وال�صيانة للمبنى وحمتوياته.
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يطبق في  23مدينة كمرحلة أولى لخفض استهالك الطاقة
منظومة عمل حكومية لتطبيق متطلبات العزل الحراري على المباني

تكاليف عزل المبنى الجديد ال تتجاوز %5-3
من الكلفة األساسية لإلنشاء
تواص���ل الجه���ات الحكومي���ة المختص���ة العم���ل على تطبي���ق وتنفيذ آلي���ات الع���زل الحراري
عل���ى جميع المبان���ي في المملك���ة وعلى وجه الخص���وص المباني الس���كنية ،وذلك نظرًا
لتأثي���ره الكبي���ر في خفض اس���تهالك الطاق���ة الكهربائية ف���ي المنازل جراء اس���تخدام أجهزة
التكييف المتواصل في فترة الصيف ،فضالً عن أجهزة التدفئة في فترة الش���تاء بش���كل كبير.

ويعمل املخت�صون �ضم ��ن منظومة متجان�سة
من خالل برنامج وطني لكفاءة الطاقة يعمل
على �إعداده املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة،
حيث يكثف املركز جهوده بالتعاون مع وزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،والهيئة ال�سعودية
للموا�صف ��ات واملقايي�س واجل ��ودة ،وال�شركة
ال�سعودية للكهرباء ،م ��ن �أجل تطبيق العزل
احلراري الإلزامي عل ��ى املباين ال�سكنية يف
 23مدين ��ة رئي�س ��ة يف اململك ��ة كمرحل ٍة �أوىل
متهي ��د ًا لتطبيقه على كافة م ��دن اململكة يف
فرتة الحقة.
وت�ستح ��وذ تل ��ك امل ��دن عل ��ى نح ��و  %90من
ا�سته�ل�اك املب ��اين للطاق ��ة الكهربائي ��ة
وت�شم ��ل هذه املدن (الريا� ��ض ،اخلرج ،مكة
املكرم ��ة ،ج ��دة ،الطائ ��ف ،املدين ��ة املنورة،
ينب ��ع ،الظهران ،اخل�ب�ر ،الدمام ،القطيف،
الأح�س ��اء ،حف ��ر الباط ��ن ،بري ��دة ،عنيزة،
حائ ��ل� ،سكاكا ،عرعر ،تب ��وك� ،أبها ،خمي�س
م�شيط ،جازان ،والباحة).
وكنتيجة لعمل الفريق قام ��ت وزارة ال�ش�ؤون
البلدي ��ة والقروي ��ة م�ؤخر ًا بتوجي ��ه الأمانات
والبلدي ��ات نحو االلت ��زام بتعليم ��ات تر�شيد
ا�سته�ل�اك الطاق ��ة ب�صفة عام ��ة ،ومراعاة
ذل ��ك عن ��د مراجع ��ة املخطط ��ات املعمارية
للمب ��اين� ،إنف ��اذا للأم ��ر ال�سام ��ي القا�ضي
با�ستخدام العزل احلراري يف مباين ومرافق
الدول ��ة واملب ��اين اال�ستثماري ��ة وال�سكني ��ة.
وي�سع ��ى املرك ��ز ال�سع ��ودي لكف ��اءة الطاق ��ة
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بالتع ��اون م ��ع ال�شرك ��ة ال�سعودي ��ة للكهرب ��اء
لتطبي ��ق �آلي ��ة تنفي ��ذ الع ��زل احل ��راري على
�أر� ��ض الواقع ،حيث تعتمد الآلية يف احل�صول
عل ��ى املعلوم ��ات املكتمل ��ة عن رخ� ��ص البناء
ال�صادرة من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية،
الت ��ي يت ��م �إر�ساله ��ا �إلكرتوني ًا م ��ن الأمانات
والبلدي ��ات ل�شركة الكهرب ��اء ،وتقوم ال�شركة
بعده ��ا ب�إر�س ��ال ر�سال ��ة ن�صي ��ة �إىل هات ��ف
�صاح ��ب الرخ�ص ��ة ،لتحدي ��د موع ��د زي ��ارة
فري ��ق الع ��زل يف ال�شركة للت�أكد م ��ن تركيب
الع ��ازل يف اجل ��دران ،ويتك ��رر الأم ��ر نف�س ��ه
بع ��د تركيب ع ��زل الأ�سقف وزج ��اج النوافذ.
وبعد اجتي ��از �صاحب املبن ��ى مراحل الك�شف
عل ��ى العزل بنج ��اح ،تق ��وم �شرك ��ة الكهرباء
ب�إر�س ��ال �شه ��ادة بذل ��ك �إىل البلدي ��ة املعنية،
التي تقوم بدورها ب�إعطاء �شهادة �إمتام البناء
ل�صاحب الرخ�صة ،ويف ح ��ال خمالفة املالك
�شروط وقيم العزل فلن تقوم ال�شركة ب�إي�صال
التيار الكهربائي للمنزل ،كما تطال العقوبات
املكات ��ب الهند�سي ��ة الغ�ي�ر ملتزم ��ة ب�ش ��روط
ت�صاميم املب ��اين با�ستخدام العزل احلراري.
م ��ن جانبه ��ا عمل ��ت الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة بالتعاون مع
املرك ��ز ال�سعودي لكفاءة الطاقة على �إ�صدار
وحتديث موا�صفات قيا�سية خا�صة مبنتجات
العزل احلراري ،واعتماد موا�صفات جديدة
لتطبق كلوائح فنية �إلزامية يف جميع منتجات
العزل احلراري املحلية وامل�ستوردة.
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ويف ه ��ذا ال�صدد تعك ��ف الهيئ ��ة حالي ًا على
�إن�شاء خمت�ب�ر مرجعي ملواد العزل احلراري
و�أنظمة البناء املتكاملة ،كاجلدران والنوافذ
والأب ��واب اخلارجي ��ة ،ي�ضم �أح ��دث �أجهزة
االختبار ،و�أف�ضل الكوادر الفنية املتخ�ص�صة،
حلماي ��ة امل�ستهل ��ك وال�س ��وق املحلي ��ة م ��ن
منتج ��ات العزل غري املطابق ��ة للموا�صفات.
ويرج ��ع املخت�ص ��ون �أهمية الع ��زل احلراري
يف املب ��اين �إىل الفوائد اجلم ��ة التي يلم�سها
امل�ستهل ��ك ،حي ��ث ي�سه ��م يف املحافظة على
درجة حرارة معتدلة ملدة طويلة داخل املبنى،
ما ي�ؤدي �إىل تقليل ت�شغيل �أجهزة التكييف �أو
التدفئة لفرتات زمنية طويلة ،وهو ما ينعك�س
�أثره على قيمة اال�ستهالك يف فاتورة الكهرباء.
كما �أن تطبي ��ق العزل احلراري ي�سمح با�ستخدام
�أجه ��زة تكيي ��ف ذات ق ��درات �صغ�ي�رة ،وبالتايل
خف� ��ض تكالي ��ف �ش ��راء الأجه ��زة امل�ستخدم ��ة،
ويحافظ على الأثاث من التلف �سريع ًا ،ف� ً
ضال عن
تقليل الفقد احلراري اىل �أدنى م�ستوى� ،إىل جانب
التقليل م ��ن التكاليف العالية للت�شغيل وال�صيانة.
وبين ��ت الدرا�س ��ات احلديثة ال�ص ��ادرة عن
متخ�ص�صني يف كف ��اءة الطاقة �أن التكاليف
الإ�ضافي ��ة لع ��زل اجل ��دران والأ�سق ��ف
والأر�ضي ��ات للمبن ��ى اجلدي ��د ال تتج ��اوز
 %5-3من الكلفة الأ�سا�سي ��ة للإن�شاءة ،كما
�أن التكالي ��ف الإ�ضافي ��ة ال�ستعم ��ال النوافذ
املزدوجة ال تتجاوز  %1من الكلفة الأ�سا�سية
لإن�شاء املبنى.
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ملف العدد

شركات تطوير عقاري تبدأ في
تطبيق أنظمة عزل حراري مبتكرة في
مشروعاتها السكنية

تتص���ف المبان���ي الس���كنية والتجاري���ة ف���ي المملك���ة بوج���ود مظاه���ر
لإلس���راف الش���ديد ف���ي اس���تخدام الطاق���ة الكهربائي���ة س���واء للتكيي���ف
أو اإلن���ارة أو المع���دات واألجه���زة األخ���رى ،حي���ث تس���تهلك المبان���ي  %80م���ن
الكهرب���اء ف���ي المملكة ،ف���ي حين يمث���ل التكيي���ف  %50من هذا االس���تهالك.

ويف �أح ��دث تقاريره ��ا ك�شف ��ت هيئ ��ة
تنظي ��م الكهرب ��اء والإنت ��اج امل ��زدوج
ع ��ن �أن اال�سته�ل�اك يف قط ��اع املب ��اين
بالن�سب ��ة لفئ ��ات امل�شرتك�ي�ن وكمي ��ات
ا�ستهالكه ��م بلغ �أكرث م ��ن ن�صف كمية
الطاق ��ة املبيع ��ة ،حي ��ث توزع ��ت ن�سب
فئ ��ات اال�ستهالك عل ��ى م�ستوى اململكة
عل ��ى القط ��اع ال�سكني بن�سب ��ة %51.2
والتج ��اري بن�سب ��ة  %13.6واحلكومي
بن�سب ��ة  .%13.4وهذا يعن ��ي �أن جزء ًا
م ��ن م�س�ؤولي ��ة تطبي ��ق ال�سيا�س ��ات
احلكومية الرامي ��ة �إىل تر�شيد الطاقة
يقع عل ��ى عات ��ق املطوري ��ن العقاريني،
خا�ص ��ة و�أن �ش ��ركات التطوير العقاري
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تنفذ م�شاريع �سكنية كبرية يف عدد من
مناطق اململكة عند مقارنتها بالأفراد.
بع ��د �إط�ل�اق مب ��ادرة وزارة ال�ش� ��ؤون
البلدية والقروية الرامية �إىل ربط منح
�شهادة البناء للمباين اجلديدة ال�سكنية
�أو التجاري ��ة بتطبيق الع ��زل احلراري،
�شرع ��ت ع ��دد م ��ن ك�ب�رى �ش ��ركات
التطوير العقاري �إىل تعزيز اال�ستدامة
البيئي ��ة من خ�ل�ال ا�ستخ ��دام وتطوير
املنتج ��ات ال�صديق ��ة للبيئ ��ة وتطبي ��ق
�أنظمة وت�صاميم مبتكرة على عدد من
م�شاريعه ��ا ال�سكني ��ة ،به ��دف تخفي�ض
هدر الطاقة وزي ��ادة العمر االفرتا�ضي
للمباين ،خا�صة يف ظل تزايد االهتمام
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والرتكيز على املباين اخل�ضراء ،وطرح
املبادرات احلكومية الرامية �إىل تر�شيد
ا�سته�ل�اك الطاق ��ة .و�أجم ��ع ع ��دد من
م�س� ��ؤويل �شركات تطوي ��ر عقاري ،على
�أهمية مثل هذه الإج ��راءات احلكومية
وت�أثريها املبا�شر على تر�شيد ا�ستهالك
الطاق ��ة يف ال�سعودي ��ة ،مطالب�ي�ن
ب�أهمي ��ة رقاب ��ة امل�شاري ��ع ال�سكني ��ة
اجلدي ��دة والت�أك ��د م ��ن تطبيقه ��ا ملثل
ه ��ذه الإجراءات من خ�ل�ال الت�صاميم
املبتك ��رة واختي ��ار امل ��واد وطريق ��ة
الإن�شاء ،بهدف توفر الراحة احلرارية
الطبيعية ،وتقلي ��ل الطلب على الطاقة،
وتعظ ��م م ��ردود �أداء امل ��واد املخت ��ارة.

توصيات حملة المركز السعودي لكفاءة
الطاقة حول العزل الحراري
أوصت الحملة التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة
المل���ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية
واألهلية ،حول العزل الحراري في المباني ،بتخزين المواد العازلة للحرارة في أماكن
جافة وعدم تعريضها ألشعة الشمس لفترات طويلة ،وعدم تهشيمها أو ثقبها.

ودع ��ت احلملة التي ا�ستم ��رت �شهر ًا،
عن ع ��زل الأ�سق ��ف �إىل و�ض ��ع حاجز
م ��ن البال�ستي ��ك (البويل �إيثل�ي�ن) �أو
الألياف (الفي�ب�ر) للف�صل بني العزل
املائي وعازل احلرارة ،و�إ�ضافة حاجز
�آخر بني عازل احل ��رارة والبح�ص يف
حال ��ة عدم ا�ستخ ��دام البالط كطبقة
نهائي ��ة ،وقاية ع ��وازل احلرارة وعدم
تعري�ضه ��ا لأي تل ��ف عن ��د النق ��ل �أو

التخزي ��ن �أو الرتكي ��ب ،تثبيت عوازل
احل ��رارة دون ت ��رك فراغ ��ات بينه ��ا
تتجاوز ن�صف �سنتيمرت.
وقالت احلملة «�إنه �إذا كان �سطح املبنى
فوق ال�سط ��ح امل�ستعار من نوع اجل�سور
املعدنية ال�شبكي ��ة ،فيجب توفري تهوية
للفراغ املوجود ب�ي�ن ال�سقفني امل�ستعار
وال�شبكي .ويف املباين التي ت�ستخدم يف
�إن�شائها �أو ت�صفيحها الألواح املعدنية،

كامل�ستودع ��ات وغ ��رف التربي ��د،
دع ��ت احلمل ��ة �إىل مراع ��اة ا�ستخدام
ع ��وازل ح ��رارة مقاوم ��ة لالن�صه ��ار
وذات مقاوم ��ة منا�سب ��ة للحري ��ق،
جتنب� � ُا لالنت�شار ال�سري ��ع للحريق مثل
الفيربجال� ��س �أو ال�ص ��وف الزجاجي
�أو ال�صخ ��ري ،و�أن تكون جميع �أ�سطح
امل ��ادة خالية من القب ��ار �أو احلتات �أو
ال�شحوم قبل و�ضعها.

توصيات الحملة الوطنية لتطبيقات العزل
الحراري التي نظمها المركز السعودي
أك���د مختص���ون ف���ي كف���اءة الطاق���ة وترش���يد االس���تهالك عل���ى أهمي���ة
تطبي���ق الع���زل الح���راري ف���ي المبان���ي كون���ه عنص���رًا مهم���ًا ف���ي زي���ادة
عم���ر المبن���ى اإلنش���ائي ،وتجن���ب ح���دوث إجه���ادات حراري���ة مس���تمرة.

وقالوا �ضمن التو�صي ��ات والن�صائح
الت ��ي �أطلقته ��ا احلمل ��ة الوطني ��ة
لتطبيقات العزل احلراري يف املباين
(الفرق وا�ض ��ح) التي نظمها املركز
ال�سع ��ودي لكف ��اءة الطاق ��ة مبدين ��ة
املل ��ك عبدالعزي ��ز للعل ��وم والتقنية:
�إن العزل احلراري يعمل على حماية

مواد �إن�شاء املبنى من تغريات الطق�س
اخلارجية التي حتدث نتيجة للفروق
الكب�ي�رة يف درجات احل ��رارة خالل
�ساع ��ات الي ��وم وت� ��ؤدي �إىل ح ��دوث
�إجهادات حرارية م�ستمرة على مواد
البن ��اء وح ��دوث ت�صدع ��ات و�شروخ
فيه ��ا .و�أ�ضافوا �أن الع ��زل احلراري

يلع ��ب دور ًا مهم� � ًا يف حماي ��ة الأثاث
داخل املبنى ،حيث تت�أثر املباين غري
املعزول ��ة �سريع ًا ومبا�ش ��رة بدرجات
احل ��رارة اخلارجي ��ة مم ��ا يجع ��ل
احل ��رارة داخ ��ل املبن ��ى غ�ي�ر ثابتة
وبالتايل تت�أثر م ��واد الأثاث وتتفكك
�إذا مل يتوفر تكييف منا�سب.
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4. Research significance
The admixture can cause a reduction in
water content of as much as 40%. Generally
this chemical exhibit good slump retention
characteristic and do not cause any delay
in the gain of strength of concrete. PCE
can work at lower dosage than SNF and
Lignosulphonate. In this study, it is aimed to
investigate the effect of GGBFS as mineral
admixtures on the fresh and hardened
properties of SCC. Fresh concrete tests
such as slump-flow, L-box, T500, U-box.
Also, the resilience study for SCC after
28 days curing was done by conducting
some of the tests such as saturated water
absorption, porosity, carbonation depth and
alkalinity measurement.

Conclusion

• For 30% GGBFS replacement, the
compressive strength observed higher as
compared to 10%, 20%, 40% and 50%
GGBFS replacement.
• The SCC mixes shows higher value of
ultimate capacity of about 1.33 times than
the control mix.
• The SCC beam-column failed due to
crushing of concrete with an explosive sound.
The load carrying capacity of the beamcolumn increases up to 30% replacement of
GGBFS mix, then decreases.
• The maximum ultimate load was obtained
for MGGBFS-30%.
• Increasing the replacement rates of mineral
admixtures have decreased compressive
strength and increase both split tensile
strength and Flexural strength.
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3.5 Behavior of specimens

In all specimens, cracks appeared near the
joint after the first crack load. With further
increase in loading, the cracks propagated
up the beam and initial cracks started
widening. A large number of closely spaced
finer cracks appeared in the SCC beamcolumn joint specimens, and the width of
such cracks was smaller than the crackwidth in the 40% and 50% replacement of
GGBFS beam-column joint specimens. The
ultimate load and corresponding deflection
of specimens were found to increase as the
admixture replacement increased. The typical
failure patterns of SCC beam-column joints
are shown in Figures of next chapterwas
smaller than the crack-width in the 40%
and 50% replacement of GGBFS beam-
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column joint specimens. The ultimate load
and corresponding deflection of specimens
were found to increase as the admixture
replacement increased. The typical failure
patterns of SCC beam-column joints are
shown in Figures of next chapter.

In all specimens, cracks appeared near
the joint after the first crack load. With
further increase in loading, the cracks
propagated up the beam and initial cracks
started widening. A large number of closely
spaced finer cracks appeared in the SCC

beam-column joint specimens. The typical
failure patterns of SCC beam-column joints
for Control Mix, MGGBFS-10%, MGGBFS20%, MGGBFS-30%, MGGBFS-40%,
MGGBFS-50%, are shown in Fig 8 to Fig
13 respectively.
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3. Results
3.1 Compressive strength tests
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From the results shown above it is clear that
that mix containing less replacement (30%)
showed better compressive strength than
mix containing higher amount of replacement

(50%). The compressive strength for various
mixes at 28, 56 and 90 days are shown in the
Table 2. Also the variations of the strength of
mixes are shown in the Fig 5.

From the results shown, it can be concluded
that there is no much difference exist between
7days and 28days strength of mixes. However
with the increase in replacement the split
tensile strength of the mix decreases. The
variations of the tensile strength for various
mixes are shown in the Table 3. It is also
represented in a pictorial graph as shown in
the Fig 6.

3.3 Flexural strength test

No.:( 96 ) Jumada I 1436 h - February 2015

From the results shown it is clear that, the
flexural strength decreases with the increase
in replacement percentages. It is also clear that
there is no vast difference in values for 7 and 28
days strength. The values of flexural strength
for various mixes are as shown in the Table
4. Also the variation of the flexural strength
for the various mixes is shown in the Fig 7.

controlled loading phase. In the first phase of
loading, two load cycles at approximately 10%
of the estimated strength of the specimen
were applied to check the test setup and
ensure that all data acquisition channels
were functioning properly. This was followed
by two load cycles reaching the concrete
cracking load in the beam. These in turn were
followed by two cycles at the load causing
initial yield of the bottom longitudinal steel

bars in the beam. The displacement at initial
yield of the steel was recorded and used in the
subsequent displacement-controlled phase
of loading. The second phase of loading after
first steel yield was displacement-controlled
and consisted of applying incremental
multiples of the yield displacement. The test
was stopped when the load carrying capacity
of the sub assemblage dropped to about 50%
of its maximum value.

Fig.3. Schematic diagram of test setup
2.6. Testing of specimens

Specimens were tested in a universal testing
machine of 294.3 KN (or 30 t) capacity. A
constant load of 15.7 KN (or 1.6 t), which is
about 20% of the axial capacity of the column,

was applied to the columns for holding the
specimens in position and to simulate column
axial load. A hydraulic jack of 4.9 KN (or 0.5 t)
capacity was used to apply load at the beam
as shown in Fig 3. A load cell of 4.9 KN (or 0.5
t) capacity was used to measure the applied
load accurately. A dial gauge with a least count
of 0.01 mm was used to measure the beam
tip displacements. The increment of loading
was taken as 0.5 KN. The beam was loaded
up to the first increment, then unloaded and
reloaded to the next increment of load, and
this pattern of loading was continued for each
increment. One number of linear variable
differential transducers (LVDTs) was used to
measure the deformations. The gauge length
of each LVDT was 200 mm. The location
of the LVDT is shown in Figure 5 and the
photograph of the test setup is shown in Fig.4.
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In the present investigation, four exterior
beam-column joints were cast and tested
under under monotonic loading in which
reinforcement designed as per IS 4562000& SP 34. The overall dimensions and the
details of the reinforcement of the beamcolumn joints are given in Fig.1. The column
was reinforced with four 10 mm diameter
high yield strength deformed (HYSD) bars
and the beam were provided with four 10 mm
diameter HYSD bars at the top and bottom.
All the beam-columns were tested under

loading monotonic loading frame of capacity
1000kN. These beam-columns were tested
with simply supported conditions under two
point loading. HYSD bars of 8 mm diameter
were used for transverse ties in the columns
and stirrups in the beams. Three different
replacements of GGBFS as 10%, 20%, 30%,
40% & 50% were used. At 10% and above
50% of replacement of admixture, concrete
mix became less workable, and hence, only
the above mentioned mixes were considered
in this study.

Fig.2. Section AA, BB, CC & DD c/s details
2.5. Experimental test set up for beam-column specimens
These beam-columns were tested with simply
supported conditions under two point loading.
Deflections were measured under the loading
point and at the mid span using Linear
Variable Differential Transducers (LVDTs).
A typical two point loading experimental set
up is shown in the Fig 4. The crack patterns
were also recorded at every load increment.
All the beam-columns were tested up to
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failure. The beam-column joint specimens
were tested under monotonic loading applied
at the beam tip. The selected loading pattern
is intended to cause forces that simulate
high levels of inelastic deformations that
may be experienced by the frame during a
severe earthquake. The selected load history
consisted of two phases. The first phase was
load-controlled followed by a displacement-

2.3. Casting

Wood molds were used for casting the
specimens. Reinforcement cages were
fabricated and placed inside the molds.
Required quantities of cement, sand and
coarse aggregate were mixed thoroughly
in a concrete mixer machine, and 50%
of water was added to the dry mix. The
remaining 50% water, mixed with the super

plasticizer and VMA, was added later along
with the mineral admixtures GGBFS. Mixing
was done till a uniform mix was obtained.
The mixes were poured into molds in layers.
Immediately after casting, specimens were
covered with wet gunny bags to prevent
loss of moisture. After 24 hours, specimens
were de-molded and cured under wet gunny
bags for 28 days.

2.4. Specimen Details

Fig.1. Exterior beam- column joint reinforcement detail
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the use of mineral admixtures, such as could
increase the fluidity of the concrete, without
any increase in the cost. The incorporation of
FA, or GGBFS or SF reduced the requirement
of SP necessary to obtain a similar slump flow
compared with the same concrete containing
only cement.

2. Beam-Column Joint
Strength and ductility of structures
depend mainly on proper detailing of the
reinforcement in beam column joints. The
flow of forces within a beam-column joint
may be interrupted if the shear strength of
the joint is not adequately provided. Beam
column joint is an important part of reinforced
concrete (RC) moment resisting frames in the
earthquake prone areas. The cross sections
of beams and columns close to the joints in RC
structures are critical, and under the effect of
strong earthquake motion they are subjected
to large bending moments and shear forces.
Beam column joint in moment resisting frames
are crucial zones that control the effective
transmission of forces in the structure. The
beam column joint is the crucial zone in a

SCC mix proportions for M40 grade concrete
were obtained based on the EFNARC
guidelines. The details of mix proportions
thus obtained are given in Table 1. Part of the
cement was replaced by admixture as GGBFS.
In this study 10%, 20%, 30%, 40% & 50%
replacement of cement by GGBFS considered.

2.2. Materials Used

Ordinary Portland Cement (43 grade)
conforming to IS: 12269 – 1987 was used
for the investigation along with the Ground
granulated blast-furnace slag conforming to
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reinforced concrete moment resisting frame.
The functional requirement of a joint, which
is the zone of intersection of beams and
columns, is to enable the adjoining members
to develop and sustain their ultimate capacity.
The demand on this finite size element is
always severe especially under seismic
loading. The joints should have adequate
strength and stiffness to resist the internal
forces induced by the framing members.
Multi-store reinforced concrete structural
frames are among the most congested
structural elements. Placing and consolidating
concrete in such structural frames imposes
substantial technical challenges. This offers a
unique area of application for self-consolidating
concrete because of its inherent ability to
flow under its own weight and fill congested
sections, complicated formwork and hard to
reach areas. However, research is needed
to demonstrate the ability of SCC structural
frames to adequately resist vertical and lateral
loads. In the present study, full-scale 1-m
high beam-column joints reinforced as per IS
4562000- & SP 34. They were tested under
monotonic loading applied at the beam tip and
at a constant axial load applied on the column.

ASTM C 1240 as mineral admixture in dry
dandified form. The fine aggregate used
was river sand passing through 4.75 mm
IS sieve and having a fineness modulus
of 2.25 conforming to Grading zone II of
IS: 383 –1970. Coarse aggregate used
was locally available crushed blue granite
stones conforming to graded aggregate of
nominal size 12.5 mm as per IS: 383 – 1970.
Commercially available polycarboxylic ether
based new generation super plasticizer
(GLENIUM B233) was used.

1. Introduction

Concrete is the most extensively used
material in civil engineering construction
so that considerable attention is taken for
improving the properties of concrete with
respect to strength and durability. Numerous
types of concrete have been developed to
enhance the different properties of concrete.
So far, this development can be divided into
four stages. The earliest is the traditional
normal strength concrete which is composed
of only four constituent materials, which are
cement, water, fine and coarse aggregates.
With a fast population growth and a higher
demand for housing and infrastructure,
accompanied by recent developments in
civil engineering, such as high-rise buildings
and long-span bridges, higher compressive
strength concrete was needed. Thus, here
comes a concrete that meeting special
combinations of performance and uniformity
requirements that cannot be always achieved
routinely by using conventional constituents
and normal mixing called high performance
concrete (HPC). HPC is of five type’s namely
high-early strength concrete, high-strength
concrete, high-durability concrete, selfcompacting concrete and reactive powder

concrete. in spite of different types of concrete
available like high strength concrete, high
performance concrete, air entrained concrete,
light weight concrete, pervious concrete
etc., self-compacting concrete has its own
advantages and applications in the field of
civil engineering. Self-compacting concrete
(SCC) first developed in Japan, represents
one of the most significant advances in
concrete technology for decades. It can
flow and compact in the formwork under
its own self weight without the need for
vibration. Use of self-compacting concrete
offers substantial benefits in enhancing
construction productivity, reducing overall
cost, improving working environment and in
sustainability. The first generation of SCC
used in the UK and Europe, such as the one
developed in a large European research
project, which investigated the practicability
of using self-compacting concrete in both
civil engineering and in building structures,
contained a high dosage of powder, as well
as a high dosage of super plasticizer (SP),
to ensure adequate filling ability and passing
abilities and segregation resistance. Savings
in labor costs might offset the increased cost
related to the use of more cement and SP, but
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Abstract

Self-compacting concrete (SCC) is a
highly flowable concrete which is able to fill
the formwork and the areas of congested
reinforcement completely under its own
weight and without the need for vibration.
Here Portland cement (PC) is replaced
with 10%, 20%, 30%, 40% and 50% of
GGBFS. The w/p ratio is kept constant
throughout the investigation as 0.45.
Super plasticizer known as Glenium B233
is used. The mix proportion is obtained
as per the guidelines given by European
Federation of producers and contractors
of special products for structure
(EFNARC). Marsh cone test was used
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to find the saturation point of different
type of cements by adding the dosage of
super plasticizer accordingly. This paper
presents an experimental investigation
on the mechanical properties like
compressive strength, flexural strength
and split tensile strength for 28, 56 and 90
days curing. The performance of exterior
beam-column joint under monotonic
loading is studied. Also, the crack pattern
and ultimate load carrying capacity of
beam-column joint noted.
Key words: Self compacting concrete,
Ground Granulated Blast Furnace slag,
Super plasticizer, compressive, flexural
and split tensile strength.
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