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أمير المنطقة الشرقية يثمن جهود الهيئة
السعودية للمهندسين

أثن���ى أمي���ر المنطق���ة الش���رقية صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر س���عود ب���ن ناي���ف
ب���ن عبدالعزي���ز عل���ى إنج���ازات الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ،وذل���ك ف���ي المجل���س
األس���بوعي “اإلثنيني���ة” ي���وم االثني���ن ٢٠١٥ /١٢ /١٥م ف���ي قص���ر اإلم���ارة ،ال���ذي يلتق���ي في���ه
س���موه م���ع نخب���ة م���ن أصح���اب الس���مو والفضيل���ة والمس���ؤولين وأهال���ي المنطق���ة.

كم ��ا ثمن �سموه اجله ��ود التي تقوم بها
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني يف �سبيل
تطوير املهند�س واملهنة ،مبا يعود بالنفع
عل ��ى الوط ��ن يف اجلانب�ي�ن الهند�س ��ي
واالقت�ص ��ادي ،وعمله ��ا عل ��ى حماي ��ة
الوط ��ن واملواط ��ن م ��ن الدخ�ل�اء على
مهنة الهند�سة بع ��د اجلهود التي قامت
به ��ا والت�أكد م ��ن �شه ��ادات املهند�سني
العامل�ي�ن يف قطاع ��ي البن ��اء والت�شييد
وال�شركات واملكاتب الهند�سية باململكة.
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جاء ذلك بعد الكلمة التي قدمها �سعادة
الدكتور جميل البقع ��اوي رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة وت�ش ��رف ب�إلقائها بح�ضور
�أع�ضاء جمل� ��س الإدارة الدكتور مهدي
�آل �سليم ��ان ،والدكت ��ور عبدالرحم ��ن
اجل ��ري ،واملهند� ��س زي ��اد ال�سوي ��دان،
والأمني العام الدكتور ح�سني الفا�ضلي،
وم ��دراء الإدارات بالهيئ ��ة ،كم ��ا ق ��دم
عر�ض� � ًا خمت�صر ًا عن �إجن ��ازات الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني للفرتة املنق�ضية
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منذ ت ��ويل جمل� ��س �إدارة الهيئة بدورته
اخلام�سة (2018/2015م).
و�أب ��ان الدكت ��ور البقع ��اوي يف كلمته التي
�ألقاه ��ا نيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
�أن القطاع الهند�سي يف اململكة يواجه عدة
حتديات ،وتتطلب هذه التحديات التعاون
امل�شرتك م ��ن جميع اجله ��ات ملواجهتها
وجتاوزه ��ا ،وي�أتي يف مقدمته ��ا النق�ص
احل ��اد يف ع ��دد املهند�س�ي�ن ال�سعوديني،
فبح�س ��ب الإح�صائي ��ات الت ��ي قامت بها

الهيئ ��ة خالل الف�ت�رة املا�ضي ��ة ،تبني لنا
�أن ع ��دد املهند�س�ي�ن ال�سعودي�ي�ن يقارب
� 35أل ��ف مهند� ��س ،وغالبيته ��م يعمل ��ون
يف القط ��اع اخلا� ��ص ،ويف املقاب ��ل يوجد
لدين ��ا ح ��وايل � 200ألف مهند� ��س وافد،
ما يعني �أن ن�سب ��ة املهند�سني ال�سعوديني
ال تتج ��اوز  %15م ��ن ن�سب ��ة املهند�س�ي�ن
العامل�ي�ن يف اململك ��ة ،ويف ذات ال�ص ��دد
قدم ��ت الهيئة عدة مب ��ادرات للم�ساعدة
عل ��ى توط�ي�ن القط ��اع الهند�س ��ي ،وجعل
مهنة الهند�سة مغرية للطالب ال�سعودي،
بع ��د االجتم ��اع م ��ع مع ��ايل وزي ��ر العمل
مب�شاركة معايل وزير التجارة ،ومن هذه
املبادرات املقرتح املقدم من معايل وزير
العم ��ل واخلا�ص بدع ��م وتدريب طالب
كلي ��ات الهند�س ��ة ال�سعوديني وم�ساعدي
املهند�س�ي�ن �ضم ��ن طاق ��م العم ��ل يف
املكاتب وال�شركات الهند�سية واحت�سابهم
يف ن�سب ��ة ال�سع ��ودة ،وت�سجيله ��م يف
الت�أمين ��ات االجتماعية وبرنامج نطاقات
وااللت ��زام بتوظيفه ��م بع ��د التخ ��رج.
و�أ�ضاف البقعاوي �أن من التحديات التي
تواجه القط ��اع الهند�سي �أي�ض ًا احلاجة
لرف ��ع ج ��ودة خمرجات ��ه ،ورف ��ع كفاءة
املهند� ��س ملواكب ��ة التط ��ور يف اململك ��ة،
والزي ��ادة يف حج ��م امل�شاري ��ع ،لذل ��ك
حر�صت الهيئ ��ة على التدريب والتطوير
وجعل ��ه م ��ن �أه ��م ا�سرتاتيجياتها ،ومت
ا�ستحداث مرك ��ز للتدريب والتطوير يف
الهيئة يق ��دم دورات جمانية ومدعومة،
تقدمه ��ا الهيئ ��ة بالتع ��اون م ��ع معاه ��د
متخ�ص�ص ��ة ومهند�س�ي�ن متمر�س�ي�ن،
بحيث تكون هذه ال ��دورات و�سيلة فعالة
نحو اكت�ساب املهند�س�ي�ن ملهارات و�آخر
التطورات يف جمال تخ�ص�صهم ب�أ�سعار
خمف�ضة م ��ا بني  500ري ��ال �إىل 1000

ريال بد ًال م ��ن �أ�سعاره ��ا الطبيعية قبل
الدعم والت ��ي ت�ص ��ل �إىل  6الآف ريال،
وقد قام هذا املركز بتد�شني عدة دورات
حلديثي التخرج وتقدمي �أخرى يف جميع
التخ�ص�صات الهند�سية يف كافة مناطق
اململكة ،وبلغ عدد الدورات املنفذة خالل
الأربعة �أ�شهر املا�ضية �أكرث من  65دورة
ا�ستفاد منها �أك�ث�ر من  1300مهند�س ًا.
�ّي� البقع ��اوي �أن الهيئ ��ة �شارك ��ت
وب نّ
يف ع ��دة برام ��ج وطني ��ة م ��ن �ضمنه ��ا
م�شاركته ��ا وبدع ��م م ��ن وزارة التجارة
وال�صناع ��ة يف برنام ��ج "وظيفت ��ك
وبعثت ��ك" ال ��ذي �أطلقت ��ه وزارة التعليم
وينته ��ي بتوظي ��ف مهند�س�ي�ن �سعوديني
يف املكات ��ب وال�ش ��ركات الهند�سية ،كما
قام ��ت الهيئ ��ة ب�إع ��داد جائ ��زة با�س ��م
خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن -حفظ ��ه
اهلل -للتمي ��ز الهند�سي لغر�س التناف�س
ب�ي�ن القطاع ��ات ورف ��ع م�ست ��وى التميز
يف الأداء ،كم ��ا قام ��ت الهيئ ��ة بالتعاون
م ��ع ع ��دد م ��ن اجلمعي ��ات واملنظم ��ات
الهند�سي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى ع ��دد م ��ن
املقاعد املجانية للمهند�سني ال�سعوديني
حل�ضور امل�ؤمترات الداخلية واخلارجية
للم�ساهمة يف تطويرهم وتدريبهم ،حيث
بلغ عدد امل�ستفيدين منها �أكرث من ٧٥٠
مهند�س خالل الأربع ��ة �أ�شهر املا�ضية.
ٍ
و�أ�ض ��اف �أن من �ضمن املب ��ادرات التي
قدمها جمل�س الإدارة االهتمام بالرعاية
ال�صحي ��ة للمهند�س�ي�ن و�أ�سرهم ،حيث

قام ��ت الهيئ ��ة ب�إعداد برنام ��ج للت�أمني
ال�صح ��ي للمهند�س�ي�ن ال�سعودي�ي�ن
و�أ�سرهم ب�أ�سعار تناف�سية ،و�سوف يطلق
الربنام ��ج خ�ل�ال الأ�سابي ��ع القادم ��ة.
كم ��ا قام ��ت الهيئ ��ة بالتعاون م ��ع وزارة
الإ�س ��كان ب�إط�ل�اق امل�سابق ��ة املعماري ��ة
لت�صمي ��م م�شاري ��ع وزارة الإ�س ��كان
ومنتجاته ��ا ال�سكنية ،والت ��ي تهدف �إىل
احل�صول على �أف�ضل الت�صاميم املعمارية
والوحدات ال�سكني ��ة للمواطنني ،بجانب
جه ��ود الهيئ ��ة يف الك�ش ��ف ع ��ن العديد
من ال�شهادات امل ��زورة ،وتعزيز التعاون
امل�ش�ت�رك م ��ع اجله ��ات الأمني ��ة به ��ذا
اخل�صو�ص ،حيث تقوم الهيئة ب�إجراءات
دقيق ��ة للت�أك ��د م ��ن �صح ��ة ال�شه ��ادات
الهند�سي ��ة بالتع ��اون م ��ع اجل ��وازات
ووزارة العمل ومركز املعلومات الوطني.
ويف خت ��ام حديث ��ه �أو�ضح البقع ��اوي �أن
م ��ا ي�سعى �إليه جمل� ��س الإدارة �أن يكون
املهند� ��س ال�سعودي مرجعي ��ة عاملية يف
املجال الهند�سي التخ�ص�صي ،وم�شارك ًا
فاع�ل ً�ا يف جل ��ان املعاي�ي�ر واملقايي� ��س
العاملية ،وب�أن تك ��ون املكاتب وال�شركات
الهند�سية مرجعية عاملية ومتتد �أعمالها
لتغط ��ي الكثري من دول الع ��امل ،مقدم ًا
�شك ��ره وتقدي ��ره ل�سم ��وه الك ��رمي ،كما
قدم درع ًا تذكاري� � ًا ل�سموه ،وقام رئي�س
املجل� ��س بالتق ��اط ال�ص ��ور التذكاري ��ة
اجلماعي ��ة مع �سم ��وه و�أع�ض ��اء جمل�س
الإدارة ومدراء الإدارات بالهيئة.

س���موه يثني على الجه���ود التي تقوم بها الهيئة الس���عودية
للمهندس���ين ف���ي س���بيل تطوي���ر المهن���دس والمهن���ة،
بم���ا يع���ود بالنف���ع عل���ى الوط���ن ف���ي الجانبي���ن الهندس���ي
واالقتص���ادي ،وعمله���ا عل���ى حماي���ة الوط���ن والمواط���ن
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أمير نجران يشيد بدور الهيئة في تطوير
وتدريب المهندسين السعوديين
اس���تقبل صاحب السمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد
أمي���ر منطقة نج���ران في مكتب���ه ي���وم األربع���اء 2015/11/18م،
س���عادة الدكتور جميل ب���ن جاراهلل البقع���اوي رئيس مجلس
إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ،والمهندس عبدالناصر
ب���ن س���يف العبداللطي���ف المتح���دث الرس���مي للهيئ���ة،
والمهن���دس عل���ي ب���ن محم���د الس���وادي رئيس ف���رع الهيئة
ف���ي منطقة نجران .وأش���اد س���موه ب���دور الهيئة ف���ي تطوير
المهندس���ين الس���عوديين ،وس���عيها عل���ى أهمي���ة توطين
وظائ���ف المهندس���ين ف���ي القطاع���ات الحكومي���ة ،في ظل
الع���دد المتزاي���د م���ن المهندس���ين الس���عوديين الخريجي���ن.

و�أثنى �سم ��وه على املهند�س�ي�ن ال�سعوديني،
وتعزي ��ز دور الهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
ملمار�س ��ة دورها الوطني م ��ن خالل تطوير
وتدري ��ب املهند�س�ي�ن ،م�ؤك ��د ًا �أنه ��م ه ��م
العن�صر الأ�سا�سي واملهم يف تنمية الوطن،
حلر�صه ��م على العم ��ل من خ�ل�ال احل�س
الوطن ��ي �أو ًال ،ث ��م القي ��ام بالواجبات التي
تطلب منهم ،خا�صة يف ظل العمل على حتقيق
معاي�ي�ر اجل ��ودة والتمي ��ز يف كل امل�شاريع.
من جانبه �أو�ض ��ح الدكتور جميل البقعاوي
ل�سموه �أن الهيئة ت�سع ��ى لتجاوز التحديات
الت ��ي تواجه املهند�س�ي�ن يف كافة املجاالت،
حي ��ث �أنه ��ا تق ��وم بتنظي ��م دورات وور�ش
عمل تقام يف خمتلف املناطق للمهند�سني،
مو�ضح� � ًا ل�سم ��وه �أن ع ��دد املهند�س�ي�ن
ال�سعودي�ي�ن بل ��غ نح ��و � 35أل ��ف مهند� ��س،
يقابلهم � 200ألف مهند�س وافد ،حيث تعمل
الهيئ ��ة عل ��ى تطويرهم من خ�ل�ال تنظيم
ال ��دورات واللق ��اءات املهني ��ة امل�ستم ��رة،
�إ�ضافة �إىل معاجلة ال�سلبيات التي تواجههم
يف خط ��ة و�ضعتها الهيئة للأع ��وام املقبلة.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر كرم ��ت الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�سني ع ��دد ًا من املهند�س�ي�ن ال�ضباط
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الع�سكريني يف مدينة جنران يف اللقاء الذي
نظ ��م بني �سعادة رئي�س جمل� ��س �إدارة الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ومهند�س ��ي منطقة
جنران ،وذلك يوم الأربعاء 2015/11/18م.
و�أ�شاد الدكتور البقعاوي بجهود املهند�سني
ال�ضباط الع�سكريني املرابطني يف احلدود
اجلنوبي ��ة �إىل جانب زمالئه ��م املهند�سني
العامل�ي�ن عل ��ى احل ��دود اجلنوبي ��ة يف
القطاعات الهند�سية الأخرى ،وقدم ال�شكر
لرج ��ال �أم ��ن احل ��دود ،م�شي ��د ًا باجلهود
الكب�ي�رة الت ��ي يقوم ��ون بها للحف ��اظ على
�أمن البالد وحماية حدودها ،وت�ضحياتهم
امل�ستمرة لتحقيق ه ��ذا الهدف الذي تعمل
من �أجله جميع القطاعات الأمنية.
كما قام �سعادة رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
بت�سليم ال�شه ��ادات للمهند�سني امل�شاركني
يف ال ��دورة املجاني ��ة يف �إدارة امل�شاري ��ع
االحرتافية الت ��ي نظمتها الهيئة يف مدينة
جن ��ران ،و�ش ��ارك فيه ��ا  35مهند�س� � ًا،
وتناول ��ت ال ��دورة برناجم� � ًا متكام�ل� ًا
تق ��دم دورة �إدارة امل�شاري ��ع االحرتافي ��ة
 PMPبا�ستخ ��دام برنام ��ج برمييف�ي�را
( ،)Primaveraم ��ع �ش ��رح جلمي ��ع �أجزاء
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�إدارة امل�شاري ��ع وفق منه ��ج  PMIاجلديد
من خالل التطبيق العملي على الربنامج.
ووقع الدكت ��ور البقعاوي مذك ��رة تفاهم مع
كلي ��ة الهند�س ��ة بجامع ��ة جن ��ران للتع ��اون
والرق ��ي باملهنة والقطاع الهند�سي ،وتطوير
التعاون امل�شرتك يف جمال التح�صيل العلمي
واملمار�سة املهنية لالرتقاء بامل�ستوى املهني
للمهند�س�ي�ن ،حي ��ث تن� ��ص االتفاقي ��ة على
التع ��اون وتطوي ��ر منافع م�شرتك ��ة ،وتبادل
اخلربات واملعلومات يف ع ��دد من املجاالت
م ��ن �أهمه ��ا التخطي ��ط مل�ستقب ��ل التعلي ��م
الهند�سي يف اململكة ،وحتديد االخت�صا�صات
الت ��ي يحتاجها �سوق العم ��ل ،ودعم برنامج
االعتم ��اد املهن ��ي للمهند�س�ي�ن ،ودرا�س ��ة
م�شارك ��ة اجلامع ��ة يف ع�ضوي ��ة املجال� ��س
املهنية وجلان االعتماد املهني للمهند�سني،
درا�سة م�شارك ��ة الهيئة يف ع�ضوية املجال�س
العلمية لكلي ��ة الهند�سة ،امل�شاركة يف ت�أهيل
وتدريب طالب الأق�س ��ام الهند�سية لدخول
اختب ��ارات �أ�سا�سي ��ات الهند�س ��ة (،)FE
تطوير برام ��ج التدريب والتطوي ��ر امل�ستمر
يف املج ��االت والتخ�ص�صات الأكرث احتياج ًا
لل�سوق املحلية.

سمو رئيس اللجنة السياحية
بغرفة جدة يشيد بدور الهيئة

ق���ام صاح���ب الس���مو األمي���ر عب���داهلل ب���ن س���عود ب���ن محم���د ب���ن عبدالعزي���ز آل س���عود
رئي���س اللجن���ة الس���ياحية بالغرف���ة التجاري���ة بج���دة بزي���ارة جن���اح الهيئ���ة الس���عودية
للمهندس���ين ف���ي مع���رض «ديكوفي���ر »2015ف���ي نس���خته الس���ابعة ال���ذي ت���م تنظيمه
خ�ل�ال الفت���رة م���ن  10ـ  13نوفمب���ر  ،2015بمع���رض ج���دة الدول���ي للمع���ارض والمؤتم���رات.

وكان يف ا�ستقبال ��ه بجن ��اح الهيئ ��ة
املتح ��دث الر�سم ��ي ومدي ��ر العالق ��ات
العامة والإعالم بالهيئة �سعادة املهند�س
عبدالنا�ص ��ر العبداللطيف ،ومدير فرع
الهيئ ��ة مبنطقة مكة املكرم ��ة املهند�س
فواز جنة ،حيث نوه �سموه ب�أهمية الدور
الكب�ي�ر ال ��ذي تلعب ��ه الهيئ ��ة يف تطوير
املهن ��ة .م�شيد ًا ب ��دور املهند�سني الذين
عمل ��وا وبذل ��وا اجلهد والوق ��ت يف بناء
وتطور الهيئ ��ة ال�سعودية املهند�سني من
خالل جهودها ،ودعمها العمل الهند�سي
املهن ��ي فيما يخ ��دم القط ��اع الهند�سي
واملهند�سني ال�سعودي�ي�ن .وا�صف ًا الهيئة
ب�أن�شط اجلمعي ��ات والهيئات يف اململكة

من حيث دوره ��ا ون�شاطه ��ا وفعاليتها.
واطل ��ع �سم ��وه عل ��ى �إجن ��ازات الهيئ ��ة
و�أعمالها ،مثل امل�سابقة املعمارية مل�شاريع
وزارة الإ�س ��كان ،ومنتجاته ��ا ال�سكنية،
�إ�ضافة �إىل دور الهيئة يف تدريب وتطوير
املهند�س�ي�ن ،واالعتم ��اد املهن ��ي ال ��ذي
يطبق علي املهند�سني يف اململكة.
م ��ن جهته ق ��دم املهند� ��س عبدالنا�صر
العبداللطي ��ف �شك ��ره وتقدي ��ره ل�سم ��و
الأم�ي�ر عل ��ى ثنائ ��ه عل ��ى دور وجه ��ود
الهيئة يف �سبيل تطوي ��ر املهنة باململكة.
وقال �إن الهيئة تهت ��م بامل�شاركة يف مثل
ه ��ذه الفعالي ��ات الهند�سي ��ة واملهنية ملا
له ��ا من �أهمية يف ن�شر املعرفة والرتكيز

على معلومات ذات تخ�ص�صات دقيقة،
كما �أن الهيئة ت�شارك يف تلك الفعاليات
للتعريف ب�أب ��رز الأن�شطة التي تقوم بها
لي�ستفيد منها املهند�سون واملجتمع.
و�أ�ض ��اف �أن معر� ��ض "ديكوف�ي�ر"2015
الذي �شارك يف ن�سخته ال�سابعة نحو 110
من ال�شركات املحلية والعربية والعاملية،
وج ��اء مواكب� � َا لأح ��دث خط ��وط املو�ضة
وال�صناع ��ة العاملي ��ة ،حي ��ث زاد زواره
ع ��ن � 20ألف زائر وخمت� ��ص هذا العام،
متمني� � ًا �أن تكون املناق�ش ��ات واحلوارات
الت ��ي عق ��دت عل ��ى هام� ��ش املعر�ض قد
�ساهم ��ت يف تق ��دمي �ص ��ورة �شامل ��ة عن
اجلديد يف �صناعة الديكور والأثاث.
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اختتام فعاليات ملتقى التعليم
الهندسي الرابع بالمدينة المنورة
اختتم���ت ف���ي المدين���ة المن���ورة فعالي���ات ملتق���ى التعلي���م
الهندس���ي الراب���ع الذي نظمت���ه الهيئة الس���عودية للمهندس���ين
خ�ل�ال الفت���رة 2015 / 12 / 21 - 20م بفن���دق مريدي���ان المدين���ة المنورة
تح���ت رعاي���ة معال���ي الدكت���ور توفي���ق ب���ن ف���وزان الربيع���ة وزير
التجارة والصناعة ،بمش���اركة اتحاد المنظمات الهندس���ية بالدول
اإلس�ل�امية ،وبالتعاون مع أمارة منطق���ة المدينة المنورة ،وجامعة
طيبة ،وجمعية المهندس���ين والتكنولوجيي���ن الماليزية (ماليزيا
 ،)Msetوجامع���ة بوترا الماليزي���ة ،وأمانة المدين���ة المنورة .ويهدف
الملتق���ى إلى جم���ع كل م���ن األكاديميين ذوي الخب���رة الحقلية،
والعاملي���ن ف���ي البح���ث العلم���ي ،والمهندس���ين والتقنيين من
مختل���ف ال���دول اإلس�ل�امية لتبادل الخب���رات ،بغرض رص���د وتقويم
التط���ور المعرف���ي ف���ي حق���ل التعلي���م الهندس���ي والتقن���ي.

وق ��د مت تق ��دمي  80ورق ��ة عم ��ل مب�شاركة
 25دول ��ة ا�سالمي ��ة ،مب�شارك ��ة ع ��دد م ��ن
ال�شخ�صيات البارزة عل ��ى م�ستوى التعليم
والهند�سة يف الع ��امل اال�سالمي ،يتقدمهم
رئي�س وزراء م�صر ال�سابق الدكتور ع�صام
�شرف ،ورئي�س مركز قيا�س الدكتور الأمري
في�ص ��ل ب ��ن م�ش ��اري ،وع ��دد م ��ن ر�ؤ�ساء
اجلمعيات الهند�سية العاملية الذين قدموا
�أوراق عمل يف فعاليات امللتقى.
وافتتح رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني الدكتور جميل البقعاوي امللتقى
بكلمة رحب فيها باحل�ضور ،و�أو�ضح �أن هذا
املحفل العلمي املهني الهند�سي الهام الذي
ي�أت ��ي حتت �شعار "�إعادة تفهم الدور الهام
للتعلي ��م الهند�سي" ،ينطلق لآفاق رحبة يف
رح ��اب هذا الوط ��ن املعط ��اء ،وبطموحات
كب�ي�رة ملواجه ��ة امل�ش ��كالت والتحدي ��ات
الت ��ي تواجه التعلي ��م الهند�س ��ي يف العامل
الإ�سالم ��ي ،حي ��ث ي�ش ��ارك في ��ه نخبة من
الأكادمييني وال�صناعيني من خمتلف دول
الع ��امل الإ�سالم ��ي ،م ��ن �أجل و�ض ��ع طرق
و�أ�سالي ��ب يف كيفية التغل ��ب على ال�صعاب
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الت ��ي تواجه التعلي ��م الهند�س ��ي ،رغبة يف
تطويره خلدمة التنمي ��ة ال�شاملة يف العامل
الإ�سالم ��ي ،وحت�س�ي�ن الأداء املع ��ريف
والهند�س ��ي يف كليات الهند�سة باجلامعات
بال ��دول الإ�سالمي ��ة� ،إىل جان ��ب تب ��ادل
اخل�ب�رات والتج ��ارب ب�ي�ن املخت�ص�ي�ن يف
التعلي ��م الهند�سي ،وتوف�ي�ر وثائق مرجعية
متخ�ص�ص ��ة يف ق�ضاي ��ا التعلي ��م وتبادلها،
�إ�ضاف ��ة �إىل و�ض ��ع ت�ص ��ور مل�ش ��روع تطوير
التعلي ��م الهند�س ��ي للو�ص ��ول �إىل م�ست ��وى
�أرق ��ى لنوعي ��ة التعلي ��م وجلوانب ��ه املهنية
�أي�ض� � ًا ،كذلك ت�شجيع كليات الهند�سة على
تطوي ��ر مناهجه ��ا الأكادميي ��ة وبراجمها،
م�شري ًا �إىل �أن الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
قام ��ت بتنظي ��م ه ��ذا امللتق ��ى وح�ش ��دت
طاقتها ل ��ه من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للمهنة
واملهند�س يف الدول الإ�سالمية ،الذي يلعب
الدور الأهم يف التنمية االقت�صادية لبالده
م ��ن خ�ل�ال م�ساهمت ��ه يف جمي ��ع مراح ��ل
�إع ��داد وو�ض ��ع وتنفي ��ذ امل�شاري ��ع ،حي ��ث
�أن التنمي ��ة االقت�صادي ��ة مرتبط ��ة �أ�سا�سا
بالعم ��ل الهند�سي يف الأ�سا�س ،ودوره الذي
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ي�شمل الفكرة والتخطيط والتنفيذ ،م�شدد ًا
على �أهمية تقوية الروابط بني ال�صناعيني
والباحث�ي�ن الأكادميي�ي�ن العامل�ي�ن يف
ال ��دول الإ�سالمية ،واال�ستثم ��ار يف التنمية
والبحوث التطبيقي ��ة ،وتبادل اخلربات يف
حقل التعلي ��م الهند�سي واملهن ��ي ،وتطوير
�آليات التن�سي ��ق بينهما� ،إ�ضافة �إىل تطوير
مناهج التعلي ��م الهند�سي ،وجودة الربامج
الهند�سي ��ة واعتماده ��ا ،وط ��رق الإلق ��اء،
واملعاي�ي�ر العاملي ��ة يف التعلي ��م الهند�س ��ي،
والتعلي ��م التقني ،وطرق التعل ��م الهند�سي
املبنية على املخرج ��ات ،و�إغالق الفجوات
الت ��ي تق ��ف عائق� � ًا �أم ��ام نوعي ��ة التعل ��م
الهند�س ��ي يف الع ��امل الإ�سالم ��ي لتواك ��ب
تل ��ك املوجودة يف العامل الغربي ،والتدريب
املهن ��ي وامله ��ارة والإب ��داع ،وال�سالم ��ة
وال�صحة العامة ب�إذن اهلل.
بعد ذلك قام رئي�س مرك ��ز قيا�س الدكتور
الأم�ي�ر في�صل بن م�ش ��اري بتكرمي الرعاة
اال�سرتاتيجي�ي�ن وامل�شارك�ي�ن يف امللتق ��ى،
بجان ��ب تك ��رمي �أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة
ال�سابق للهيئة يف دورته الرابعة.

لقاء يجمع وزيرا التجارة والعمل مع رئيس
وأعضاء مجلس إدارة هيئة المهندسين

ناق���ش معالي الدكت���ور توفيق بن فوزان الربيعة وزي���ر التجارة والصناعة بمش���اركة رئيس مجلس
إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين الدكت���ور جمي���ل البقع���اوي ،وعض���و المجل���س المهندس
مش���اري الش���ثري ،وأمينه���ا العام الدكتور حس���ين الفاضل���ي ،مع معال���ي وزير العم���ل الدكتور
مفرج بن س���عد الحقباني عددًا من القضايا الهندس���ية التي تهم القطاع الهندس���ي في المملكة،
وذل���ك ي���وم األح���د  26محرم 1437ه���ـ ،المواف���ق  8نوفمب���ر 2015م ب���وزارة العم���ل بمدين���ة الرياض.

كم ��ا ُنوق�ش يف اللقاء العديد من الهموم
والق�ضاي ��ا ل ��دى املكات ��ب الهند�سي ��ة
واملهند�سني ،م ��ن �أبرزها ن�سبة وطريقة
احت�س ��اب ال�سع ��ودة ،وقل ��ة املهند�س�ي�ن
ال�سعوديني الذين يحققون ن�سبة ال�سعودة
املطلوبة لقل ��ة توفر الكف ��اءات الوطنية
يف جم ��ال الهند�سة� ،إ�ضاف ��ة �إىل بع�ض
املوا�ضي ��ع الت ��ي تهم القط ��اع الهند�سي
واملهند�سني يف اململكة العربية ال�سعودية،
مث ��ل ال ��كادر الهند�س ��ي ورف ��ع ج ��ودة
وكف ��اءة املهند�سني واملكاتب الهند�سية.
وقد رحب معايل وزير العمل مبعايل

وزير التج���ارة وال�صناعة ،وبرئي�س
و�أع�ض���اء جمل����س �إدارة الهيئ���ة
و�أمينه���ا الع���ام ،ون���وه �إىل ا�ستمرار
دع���م معالي���ه للهيئ���ة واملهند�س�ي�ن
واملو�ضوعات التي من �ش�أنها تطوير
القطاع الهند�سي ومن�سوبيه.
م ��ن جانبه ق ��دم رئي� ��س جمل� ��س �إدارة
الهيئ ��ة �شك ��ره وتقدي ��ره ملع ��ايل الوزير
الدكت ��ور توفيق بن ف ��وزان الربيعة على
جهوده ودعمه للهيئة والقطاع الهند�سي
وكاف ��ة املهند�سني ال�سعودي�ي�ن ،ليكونوا
راف ��د ًا و�سند ًا قوي� � ًا لتحقي ��ق الأهداف

املرجوة يف تنمي ��ة وطننا الغايل ،كذلك
على ما حتظى به الهيئة من لدن معاليه
من توجي ��ه ومتابعة ،وعلى ما يبذله من
جه ��ود خمل�صة ومتابعة دائمة ملنجزات
ومهام الهيئة.
كما تن ��اول اللقاء مناق�ش ��ة �سبل الرقي
باملهن ��ة ،واجت ��ذاب ال�شب ��اب ال�سعودي
لاللتح ��اق بالقط ��اع الهند�س ��ي ،ومنها
احت�س ��اب املتدرب�ي�ن م ��ن الط�ل�اب يف
القط ��اع الهند�س ��ي والتقن ��ي كجزء من
ال�سع ��ودة ل�سد احلاجة لوج ��ود كفاءات
هند�سية يف هذا املجال.
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مشاركة للهيئة في المعرض الدولي السعودي
للتبريد والطاقة ومعالجة المياه

زار صاحب الس����مو الملكي األمير س����طام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل س����عود
جناح الهيئة السعودية للمهندسين في المعرض الدولي السعودي للتبريد والطاقة
ومعالج����ة المياه في نس����خته األول����ى بمدينة الري����اض الذي ُعقد خ��ل�ال الفترة من 30
نوفمب����ر وحتى  2ديس����مبر 2015م ،بمرك����ز الرياض الدولي للمؤتم����رات والمعارض.

حي ��ث كان يف ا�ستقبال ��ه املتح ��دث
الر�سم ��ي ومدي ��ر العالق ��ات العامة
والإع�ل�ام بالهيئة �سع ��ادة املهند�س
عبدالنا�صر بن �سيف العبداللطيف،
ون ��وه �صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي �أثناء
زيارت ��ه جلن ��اح الهيئ ��ة عل ��ى �أهمية
ال ��دور الكب�ي�ر ال ��ذي تلعب ��ه الهيئة
يف تطوي ��ر املهن ��ة ،م�شي ��د ًا ب ��دور
املهند�س�ي�ن الذي ��ن عمل ��وا وبذل ��وا
اجلهد والوقت يف بناء وتطور الهيئة
ال�سعودي ��ة املهند�س�ي�ن م ��ن خ�ل�ال
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جهوده ��ا ودعمها العم ��ل الهند�سي
املهني فيما يخدم القطاع الهند�سي
واملهند�سني ال�سعوديني.
واطل ��ع �سم ��وه يف جن ��اح الهيئة على
�إجن ��ازات الهيئ ��ة واعماله ��ا ،مث ��ل
امل�سابق ��ة املعماري ��ة مل�شاري ��ع وزارة
الإ�سكان ومنتجاتها ال�سكنية� ،إ�ضافة
�إىل دور الهيئ ��ة يف تدري ��ب وتطوي ��ر
املهند�سني ،واالعتم ��اد املهني الذي
يطبق على املهند�سني يف اململكة.
من جهته قدم املهند�س عبدالنا�صر
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العبداللطيف �شك ��ره وتقديره ل�سمو
الأمري عل ��ى ثنائه عل ��ى دور وجهود
الهيئة يف �سبيل تطوير املهنة باململكة.
وق ��ال �إن الهيئ ��ة تهت ��م بامل�شارك ��ة
يف مث ��ل ه ��ذه الفعالي ��ات الهند�سية
واملهني ��ة ملا له ��ا من �أهمي ��ة يف ن�شر
املعرفة والرتكيز على معلومات ذات
تخ�ص�ص ��ات دقيقة ،كم ��ا �أن الهيئة
ت�شارك يف تل ��ك الفعاليات للتعريف
ب�أب ��رز الأن�شط ��ة الت ��ي تق ��وم به ��ا
لي�ستفيد منها املهند�سون واملجتمع.

معالي وزير التجارة يناقش عددًا من الموضوعات
الهامة مع رئيس وأعضاء هيئة المهندسين

ناق���ش معال���ي الدكتور توفيق بن ف���وزان الربيعة وزير التجارة والصناع���ة مع رئيس وأعضاء
مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين في مكتبه بالرياض ي���وم األربعاء 2015/10/07م
ع���ددًا م���ن المواضيع التي ته���م القطاع الهندس���ي والمهندس���ين في المملك���ة العربية
الس���عودية ،كان م���ن أبرزه���ا ال���كادر الهندس���ي ،وتصنيف المكاتب الهندس���ية ،ونس���بة
السعودة في المكاتب الهندسية ،إضافة إلى الحلول الدائمة للتراخيص الهندسية المؤقتة.

جاء ذلك يف زيارة قام بها �سعادة الدكتور
جمي ��ل البقع ��اوي رئي� ��س جمل� ��س �إدارة
الهيئة ،وع�ضوي جمل� ��س الإدارة الدكتور
مه ��دي �آل �سليم ��ان ،واملهند� ��س م�شاري
ال�ش�ث�ري ،و�أم�ي�ن ع ��ام الهيئ ��ة الدكت ��ور
ح�س�ي�ن الفا�ضل ��ي ،حي ��ث رح ��ب مع ��ايل
الوزي ��ر بالرئي� ��س والأع�ض ��اء ،ون ��وه �إىل
ا�ستمرار دع ��م معاليه للهيئة واملهند�سني
واملو�ضوع ��ات الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا تطوي ��ر
القطاع الهند�س ��ي ومن�سوبيه .من جانبه
ق ��دم رئي�س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة �شكره
وتقديره ملعايل الوزير على جهوده ودعمه
للهيئة والقطاع الهند�سي وكافة املهند�سني

ال�سعودي�ي�ن ،ليكون ��وا رافد ًا و�سن ��د ًا قوي ًا
لتحقيق الأهداف املرجوة يف تنمية وطننا
الغ ��ايل ،كذلك على ما حتظ ��ى به الهيئة
م ��ن ل ��دن معالي ��ه م ��ن توجي ��ه ومتابعة،
وعل ��ى م ��ا يبذل ��ه م ��ن جه ��ود خمل�ص ��ة
ومتابع ��ة دائم ��ة ملنجزات ومه ��ام الهيئة.
كما تن ��اول اللقاء مناق�شة تطبيق الت�أهيل
املهن ��ي للمهند�س�ي�ن ال�سعودي�ي�ن ،م ��ن
خالل و�ض ��ع الت�شريع ��ات والآلي ��ات التي
تدع ��م جه ��ود الهيئ ��ة يف ه ��ذا اجلان ��ب،
ومناق�ش ��ة بل ��ورة ر�ؤي ��ة م�ستقبلي ��ة ل ��دور
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني ،من حيث
دوره ��ا يف تطوير مهنة الهند�سة مبختلف

فروعه ��ا وتنظي ��م ممار�س ��ة املهن ��ة وفق ًا
ملدونة ال�سلوك املهن ��ي القومي ،بالإ�ضافة
�إىل ال ��دور املح ��وري للهيئ ��ة واملهند�سني
ال�سعوديني يف م�سرية النه�ضة االقت�صادية
وال�صناعية والعمرانية ال�شاملة بالتعاون
م ��ع الأجه ��زة احلكومي ��ة املخت�ص ��ة،
والعم ��ل عل ��ى توطي ��د ال�ص�ل�ات وتوثيق
التع ��اون العلم ��ي والفني ب�ي�ن املهند�سني
يف اململك ��ة ،وت�شجيع التدري ��ب والتطوير
املهن ��ي الهند�سي� ،إىل جان ��ب بلورة ر�ؤية
ت�ؤكد االلتزام بقواع ��د و�أخالقيات املهنة
وممار�ستها م ��ن قبل املهند�سني واملكاتب
وال�ش ��ركات اال�ست�شاري ��ة الهند�سي ��ة.
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هيئة المهندسين تشارك بمؤتمر
ومعرض إدارة الطاقة بالبحرين

أك���د الدكت���ور جميل ب���ن ج���اراهلل البقع���اوي رئي���س مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية
للمهندس���ين عل���ى أهمي���ة االس���تخدام األمث���ل لم���وارد الطاق���ة المس���تدامة
ف���ي ال���دول النامي���ة ،إل���ى جان���ب أهمي���ة بن���اء منظوم���ة م���ن التش���ريعات
المرتبط���ة بالطاق���ة وإدارته���ا ف���ي القطاع���ات المختص���ة بالطاق���ة وموارده���ا.

جاء ذلك بعد م�شاركة الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن مب�ؤمت ��ر ومعر� ��ض �إدارة
الطاق ��ة الثاين ال ��ذي افتتحه مبملكة
البحرين يوم  6دي�سمرب 2015م معايل
الدكت ��ور عبد احل�سني ب ��ن علي مريزا
وزير الطاقة البحريني ،ونظمته الهيئة
الوطنية للنفط والغاز مبملكة البحرين
وجمعية املهند�سني البحرينية ،وبدعم
كل م ��ن االحت ��اد العامل ��ي للمنظم ��ات
الهند�سي ��ة و�شركة �أرامك ��و ال�سعودية
وع ��دة جه ��ات خليجي ��ة وعاملي ��ة.
وبع ��د ق� ��ص �شريط املعر� ��ض من قبل
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مع ��ايل الوزي ��ر جت ��ول معالي ��ه يف
�أجنح ��ة اجله ��ات امل�شارك ��ة ،يرافق ��ه
�سع ��ادة رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئة،
كم ��ا زار مع ��ايل الوزير جن ��اح الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن يف املعر� ��ض،
وكان يف ا�ستقباله رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئ ��ة و�أع�ضاء جمل� ��س �إدارة الهيئة
املهند�س م�شعل بن �إبراهيم الزغيبي،
واملهند� ��س يو�سف بن عل ��ي الفريدان،
و�سع ��ادة الدكت ��ور ح�س�ي�ن ب ��ن يحيى
الفا�ضل ��ي �أمني عام الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ،واملهند� ��س عبدالنا�صر
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ب ��ن �سي ��ف العبداللطي ��ف املتح ��دث
الر�سمي للهيئة.
ويهدف امل�ؤمتر �إىل الرتكيز على حتقيق
الطاق ��ة امل�ستدامة يف ال ��دول النامية
م ��ن خ�ل�ال الإدارة الكف� ��ؤة للطاق ��ة،
اال�ستخ ��دام الأمث ��ل مل ��وارد الطاق ��ة،
منظوم ��ة ال�سيا�س ��ات والت�شريع ��ات
املرتبط ��ة بالطاق ��ة و�إدارته ��ا� ،آف ��اق
وحتديات الطاقة املتجددة ،واتفاقيات
تغ�ي�ر املن ��اخ والطاق ��ة ،بالإ�ضافة �إىل
العدي ��د م ��ن املوا�ضيع املهم ��ة يف ذات
ال�ش�أن النفطي.

البقعاوي رئيسًا التحاد المنظمات الهندسية بالدول
اإلسالمية والفاضلي أمينًا عامًا له والشثري عضوًا

انتخبت الجمعية العامة التحاد المنظمات الهندسية في الدول اإلسالمية ،الدكتور جميل بن جاراهلل البقعاوي
من المملكة العربية السعودية رئيسًا التحاد المنظمات الهندسية في الدول اإلسالمية ،والدكتور حسين
بن يحيى الفاضلي من المملكة العربية السعودية أمينًا عامًا لالتحاد ،والمهندس مشاري الشثري من
المملكة العربية السعودية عضوًا ،واختيار أعضاء المكتب من ممثلين من عدد من الدول اإلسالمية ،وذلك
خالل اجتماعها الذي عقد في المدينة المنورة يوم السبت ٢٠١٥ / ١٢ / ١٩م ،بحضور ممثلي الهيئات الهندسية
من  22دولة إس�ل�امية ،حيث عق���دت اللجنة التنفيذي���ة والجمعية العمومية اجتماعه���ا بحضور ممثلي
األقطار المش���اركة وهم د .جميل البقعاوي رئيس���ًا ،وبروفسور ميقات جوهري (ماليزيا) نائبًا للرئيس.

و م .جاوي ��د �سلي ��م قري�ش ��ي (باك�ست ��ان)
م�ساع ��د ًا للرئي� ��س ،و م .حمم ��د �أبو عفيفة
(الأردن) م�ساعد ًا للرئي� ��س ،ود� .أل�شانوف
رحم ��ن (كزاخ�ست ��ان) م�ساع ��د ًا للرئي�س،
وم .م�ش ��اري ال�ش�ث�ري (ال�سعودي ��ة) ع�ضو
املجل�س ،ود .زينكوف �أمانبيك (كرغ�ستان)
ع�ض ��و املجل� ��س ،و م� .سلط ��ان حمم ��ود
(باك�ست ��ان) ع�ض ��و املجل� ��س ،و د .ر�س�ل�ان
ح�سن (ماليزيا) ع�ضو املجل�س ،و م .ه�شام
ال�شافعي (م�صر) ع�ضو املجل�س ،و د .ح�سني
يحيى الفا�ضل ��ي (ال�سعودي ��ة) �أمينا عام ًا.
م ��ن جهت ��ه �أك ��د رئي� ��س احت ��اد املنظمات
الهند�سي ��ة يف ال ��دول الإ�سالمي ��ة الدكتور
جمي ��ل البقع ��اوي �أن انتخاب ��ه للمن�ص ��ب
جاء نت ��اج التطور العلمي واحل�ضاري الذي
ت�شه ��ده اململكة العربي ��ة ال�سعودية يف عهد
الراعي الأول للتعلي ��م والنه�ضة الهند�سية
باململكة خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك

�سلم ��ان ب ��ن عبدالعزي ��ز ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه
وفريق العم ��ل �سيعملون جاهدي ��ن للتعاون
للرقي مبهن ��ة الهند�سة وتب ��ادل املعلومات
الهند�سي ��ة يف عدة جم ��االت هند�سية مثل
ر�ص ��د وتق ��ومي التط ��ور املع ��ريف يف حق ��ل
التعليم الهند�سي والتقني ،وتقوية الروابط
ب�ي�ن ال�صناعي�ي�ن والباحث�ي�ن الأكادمييني
العاملني يف ال ��دول الإ�سالمية ،واال�ستثمار
يف التنمي ��ة والبح ��وث التطبيقي ��ة ،وتبادل
اخلربات الهند�سية.
من جانبه قال �أمني ع ��ام الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن و�أم�ي�ن �أحت ��اد املنظم ��ات
الهند�سي ��ة يف ال ��دول الإ�سالمي ��ة" :لق ��د
�أبدين ��ا كمهند�س�ي�ن �سعودي�ي�ن رغبتن ��ا يف
تر�شيح الدكت ��ور البقع ��اوي لرئا�سة احتاد
املنظم ��ات الهند�سية يف الدول الإ�سالمية،
كاف ،ونح ��ن نعمل لهذا
وذل ��ك منذ وق ��ت ٍ
الأم ��ر ،ون ��رى �أن رئي� ��س جمل� ��س الإدارة

ي�ستحق هذا املن�صب وم�ؤهل له ،فلقد �أثبت
ومن خ�ل�ال قيادت ��ه للعديد م ��ن املجاالت
والأعم ��ال الهند�سي ��ة واملهني ��ة �أن ��ه ق ��ادر
عل ��ى قيادة دف ��ة مثل ه ��ذه املنظمات ،فهو
مع ��روف ب�إجنازات ��ه يف القط ��اع الهند�سي
والهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن" ،و�أ�شار
�إىل �أن املناف�س ��ة على ه ��ذا املن�صب كانت
�شدي ��دة ،لأن احل�ص ��ول عل ��ى رئا�سة جهة
غري حكومية جتم ��ع بني ال�شركات الوطنية
للخدم ��ات الهند�سي ��ة ،وتعم ��ل يف ال ��دول
الإ�سالمية ،ومتثل نحو " "2مليون مهند�س
من جميع �أنحاء العامل لي�س بالأمر ال�سهل،
وخا�ص ��ة و�أنه ��ا م�ؤ�س�س ��ة تنظيمي ��ة ملهن ��ة
الهند�س ��ة وتتع ��اون مع امل�ؤ�س�س ��ات الدولية
والعاملية املخت�صة يف تطوير وتطبيق املهن
الهند�سي ��ة واملهند�سني ،والعمل على �إيجاد
احلل ��ول الإيجابي ��ة لتطوير وت�أم�ي�ن �أف�ضل
�سبل العي�ش يف العامل.
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هيئة المهندسين تفتتح المقر الجديد
لفرعها في جدة

افتت���ح رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين الدكتور جمي���ل البقعاوي
مق���ر الهيئ���ة الجديد ف���ي مدينة جدة ،بحض���ور عضو مجل���س اإلدارة الدكت���ور مهدي آل
س���ليمان ،ليكون بذلك أول المقار الجديدة للهيئة الذي يتم تدش���ينه بش���كل رسمي،
بع���د اعتم���اد انتق���ال الهيئة إل���ى مبان جدي���دة ف���ي كل من الري���اض وج���دة والدمام.

ويحتوي املبنى اجلدي ��د على قاعات
للتدري ��ب ،و�أخ ��رى للفعالي ��ات،
وملتقى خا� ��ص باملهند�سني ،وملتقى
كذلك للمهند�س ��ات ،لالرتقاء مبهنة
الهند�س ��ة واملهند�س�ي�ن يف اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،وي�أت ��ي ذلك يف
�إط ��ار �سع ��ي الهيئ ��ة لتنفي ��ذ خطتها
اال�سرتاتيجية ،الت ��ي ت�شمل التطوير
يف عم ��ل الهيئ ��ة ،وعل ��ى من�ش�آته ��ا،
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عل ��ى جميع امل�ستوي ��ات التي تخ�صها
وتخ�ص املهنة ب�شكل عام.
و�أو�ضح الدكتور جمي ��ل البقعاوي �أن
املبنى اجلديد �سي�سهم ب�شكل كبري يف
حت�سن بيئة العمل للموظفني ،وكذلك
املراجعني� ،إ�ضافة �إىل املردود املادي
ل ��ه من خ�ل�ال توفري املبال ��غ الكبرية
الت ��ي كان يتم اال�ستعانة بها يف حجز
قاع ��ات لتدري ��ب املهند�سني ،وكذلك
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اجتماع ��ات املهند�س�ي�ن� ،إذ �أ�صبحت
لدين ��ا الآن قاع ��ات ومق ��ار جلمي ��ع
ه ��ذه املنا�سبات والفعاليات يف مقرنا
اجلدي ��د ،وكذل ��ك يف جمي ��ع املباين
اجلديدة للهيئة يف خمتلف املدن.
كم ��ا �أب ��ان �أن هناك قاع ��ات خا�صة
خلدمة املهند�سني �ست�سهم يف �إ�ضفاء
مزي ��د م ��ن الأريحي ��ة ل ��دى �أع�ض ��اء
ومن�سوبي الهيئة يف الفرتة املقبلة.

أل حمد ...مرشح السعودية  ..امينا عاما لـ
« االتحاد الهندسي الخليجي»

ق���رر المجل���س األعل���ى لالتح���اد الهندس���ي الخليج���ي بمجلس التع���اون ل���دول الخليج
العربي���ة ف���ي اجتماعه يوم الجمعة المواف���ق  9اكتوبر 2015م في الدوحة تعيين مرش���ح
المملك���ة العربية الس���عودية المهندس كمال ب���ن عبد اهلل آل حمد امين���ا عاما لالتحاد
بع���د فوزه وباإلجم���اع ف���ي التصويت الذي تم مس���اء ي���وم الجمعة .وانعق���د المجلس
االعل���ى لالتح���اد بحض���ور الوف���ود الرس���مية لرؤس���اء الهيئ���ات الهندس���ية الخليجي���ة.

واو�ضح رئي�س جمل�س ادارة الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن الدكت ��ور جمي ��ل البقع ��اوي
ب� ��أن املجل� ��س �أق ��ر خط ��ة عم ��ل االحت ��اد
لع ��ام 2016م ،والب ��دء يف برنامج التحول
اال�سرتاتيجي لتتمكن من تعزيز دورها يف
التنمية امل�ستدامة ل ��دول جمل�س التعاون.
الت ��ي ته ��دف �إىل تطوي ��ر مزاولة املهن
الهند�سية وتعزيز دور الهيئات الهند�سية
اخلليجية من خ�ل�ال امل�شاركة يف و�ضع
الت�شريع ��ات والأنظمة والقوانني ملزاولة
املهن لتلبية متطلب ��ات البناء والتنمية.
و�أف ��اد الدكت ��ور البقع ��اوي ب� ��أن �أختيار

مر�ش ��ح اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة مت
نظ ��ر ًا لكفاءت ��ه ودرج ��ة ت�أهيل ��ه املهني
والعلمي ،اىل جانب خربته العملية التي
اكت�سبه ��ا خالل ف�ت�رة عمل ��ه امني عام
م�ساع ��د لالحت ��اد الهند�س ��ي اخلليجي
ومدي ��ر ع ��ام ف ��رع الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن للمنطق ��ة ال�شرقي ��ة
وم�ست�شار ملجل�س ادارة الهيئة ،كما لعب
دور ًا رئي�س� � ًا وقيم� � ًا يف ت�أ�سي�س وتطوير
م�شروع االحتاد الهند�سي اخلليجي منذ
ت�أ�سي�سة عام 1997م.
وع�ب�ر الدكت ��ور البقع ��اوي ع ��ن �شك ��ره

وامتنان ��ه اىل مق ��ام خ ��ادم احلرم�ي�ن
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو
ويل ويل العهد �سلمهم اهلل .وملعايل وزير
التجارة وال�صناع ��ة لدعمهم املتوا�صل
لأبنائه ��م املهند�س�ي�ن ال�سعودي�ي�ن .كما
تقدم �آل حمد عن �شكره لرئي�س جمل�س
ادارة الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن
ولر�ؤ�ساء الهيئات الهند�سية اخلليجية..
�سائ ًال املوىل عز وجل �أن يعينه على �أداء
الواج ��ب على �أكم ��ل وج ��ه ،و�أن يحفظ
دول اخلليج ويدمي عزها وجمدها حتت
قيادة حكوماتها الر�شيدة.
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الفاضلي يؤكد على أهمية التعاون الخليجي
في ملتقى المشاريع العمالقة بدبي

أكد س���عادة الدكتور حسين الفاضلي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين على أهمية التعاون
العلمي والمهني في مجال التدريب واالستش���ارات القانونية والتنظيم المشترك للفعاليات
العلمية والمهنية التي تساهم في رفع وترسيخ األسس والمستجدات في المجاالت القانونية
والهندسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ،وذلك في حفل افتتاح ملتقى المشاريع العمالقة
السابع الذي انطلق في  13من شهر أكتوبر 2015م بمدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

و�أ�ض ��اف الفا�ضل ��ي يف كلمت ��ه �أن ه ��ذا
امللتق ��ى الهند�س ��ي ي�أت ��ي يف الوق ��ت
املنا�س ��ب ،نظ ��ر ًا ملا ت�شه ��ده دول جمل�س
التع ��اون م ��ن نه�ض ��ة تنموي ��ة وعمرانية
وا�سعة و�شاملة ،وفيها ي�شهد قطاع البناء
والت�شيي ��د منو ًا متزايد ًا .مبين ًا �أن امللتقى
يف دورت ��ه ال�سابعة الذي ي�أتي حتت �شعار
"اجلوانب الدولية الهند�سية والقانونية
للم�شاري ��ع العمالقة وعق ��ود املقاوالت"،
وف ��ر فر�ص ��ة قيم ��ة لال�ستم ��اع وحماورة
نخب ��ة متميزة م ��ن اخل�ب�راء يف خمتلف
قطاع ��ات الأعم ��ال والهند�س ��ة العاملني
يف دول جمل� ��س التع ��اون اخلليج ��ي
وال ��دول املجاورة يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة متخ�ص�صة من خرباء القانون
ملناق�شته ��م للوق ��وف على �إع ��داد العقود
م ��ن مرحل ��ة تفك�ي�ر املال ��ك �إىل مرحلة
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تد�ش�ي�ن العم ��ل ،ودور اال�ست�ش ��اري ب�ي�ن
املال ��ك واملقاول ،واملهند� ��س بني اخلربة
والتحكي ��م والتقاري ��ر الفني ��ة ،وو�سائ ��ل
ت�سوية منازعات عقود املقاوالت (املحاكم
الوطنية  -التحكيم  -التوفيق  -ال�صلح-
الو�ساطة) ،ودور املالك وكبار التنفيذيني
بال�شركات يف عق ��ود املقاوالت وامل�شاريع
العمالق ��ة ،والآلية يف اختي ��ار ال�شركات
الكربى للمكاتب اال�ست�شارية والهند�سية
والقانوني ��ة لتنفي ��ذ امل�شاري ��ع العمالقة.
و�أ�ش ��ار الأمني الع ��ام يف كلمت ��ه �إىل �أن
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ا�ست�شعرت
�أهمي ��ة تنظيم ودعم مثل هذه امللتقيات
املهني ��ة املهم ��ة لإب ��راز ال ��دور الفاع ��ل
والتط ��ور احلقيقي ال ��ذي ي�شهده قطاع
البناء والت�شييد ب ��دول جمل�س التعاون،
و�إلق ��اء ال�ض ��وء عل ��ى تط ��ور ال�صناعة
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والتقني ��ة يف ه ��ذا املجال ،ودف ��ع عجلة
النم ��و ليكون �أح ��د الرواف ��د الفاعلة يف
حركة التنمية االقت�صادية التي تعي�شها
دول جمل� ��س التع ��اون ،وذلك م ��ن �أجل
�إك�س ��اب امل�شارك�ي�ن يف امللتق ��ى اخلربة
العملي ��ة واملمار�سة الواقعية ،وتزويدهم
باملعرفة واملهارات اخلا�صة التي متكنهم
من التعام ��ل والتغلب عل ��ى الإ�شكاليات
العملي ��ة �س ��وا ًء الفني ��ة الهند�سي ��ة �أو
القانوني ��ة الإجرائي ��ة �أو املو�ضوعي ��ة.
م ��ن جانب ��ه ق ��دم �سع ��ادة املهند� ��س
عبدالك ��رمي ال�سع ��دون رئي� ��س مرك ��ز
التحكي ��م بالهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
ورقة عمل يوم الأربعاء � 14أكتوبر 2015م،
بعن ��وان "�إعداد العقود من مرحلة تفكري
املالك �إىل مرحل ��ة تد�شني العمل" وذلك
يف الي ��وم الث ��اين م ��ن فعالي ��ات امللتقى.

بحث سبل التعاون المشترك في مجال
التدريب مع وزارة الدفاع
اجتم���ع األمي���ن الع���ام للهيئ���ة
السعودية للمهندسين الدكتور
حس���ين الفاضل���ي بمكتب���ه
مؤخ���رًا بمدي���ر إدارة العل���وم
والتقني���ة ب���وزارة الدف���اع العقيد
عبدالعزي���ز الش���يباني ،لبح���ث
س���بل التعاون المشترك ما بين
الجانبي���ن ف���ي مج���ال التدري���ب
والتطوي���ر ،وتتظيم المؤتمرات
المش���تركة ما بين وزارة الدفاع
والهيئة السعودية للمهندسين.

واتفق الطرفان خالل االجتماع على و�ضع
خط ��وط عري�ضة ال�سرتاتيجي ��ة ال�شراكة
بينهم ��ا �شمل ��ت اق�ت�راح ت�أ�سي� ��س �شعب ��ة
ع ��ن التقنيات الع�سكري ��ة ،بالإ�ضافة �إىل
�إقامة م�ؤمت ��ر عن ال�صناعات الع�سكرية،

ت�ش ��ارك فيه عدد من اجلهات املعنية من
الطرفني ،كما ناق�ش االجتماع تنظيم عدد
م ��ن ال ��دورات املتخ�ص�ص ��ة يف التقنيات
الع�سكرية للمهند�سني ال�سعوديني بوزارة
الدفاع تقوم الهيئة بالإ�شراف عليها.
و�أ�شاد الأمني العام للهيئة الدكتور ح�سني
الفا�ضل ��ي بنتائج االجتم ��اع التي و�صفها

بالقيم ��ة واملهمة خالل الف�ت�رة القادمة،
والت ��ي �ست�شه ��د تعاون� � ًا �أكرب م ��ن الهيئة
مع ع ��دد من اجلهات اخلا�ص ��ة والعامة،
للتق ��دم مبج ��ال الهند�س ��ة يف جمي ��ع
التخ�ص�صات ،وم�ساعدة املهند�سني على
التطور يف �أدائهم م ��ن خالل عقد املزيد
من الربامج للمهنية.

مناقشة تدريب وتطوير المهندسين في الطاقة
النووية السلمية مع منظمة «أريفا»

التق ��ى الأم�ي�ن الع ��ام للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن الدكت ��ور ح�س�ي�ن الفا�ضل ��ي
الأمني العام ملنظمة �أريفا للطاقة املهند�س
عبدالعزي ��ز عامر الرجيب ��ة ،وذلك لبحث
�سب ��ل التع ��اون امل�شرتك ما ب�ي�ن اجلانبني
يف جم ��ال التدري ��ب والتطوي ��ر ،وتتظي ��م

امل�ؤمترات امل�شرتكة ما بني املنظمة والهيئة
ال�سعودية للمهند�سني.
وناق� ��ش الطرفان خالل االجتم ��اع ت�أ�سي�س
�شعب ��ة للطاقة النووي ��ة ال�سلمية ،بالإ�ضافة
�إىل تنظي ��م م�ؤمت ��ر ع ��ن الطاق ��ة النووية
ال�سلمي ��ة ت�ش ��ارك في ��ه عدد م ��ن اجلهات

املعنية من الطرفني ،كم ��ا ناق�ش االجتماع
تنظي ��م ع ��دد م ��ن ال ��دورات املتخ�ص�صة
يف الطاق ��ة النووي ��ة ال�سلمي ��ة ،مب�شارك ��ة
مهند�س�ي�ن �سعودي�ي�ن م ��ن �أ�صح ��اب
االخت�صا�ص.
و�أ�شاد الأمني الع ��ام للهيئة الدكتور ح�سني
الفا�ضل ��ي بنتائ ��ج االجتماع الت ��ي و�صفها
بالقيم ��ة واملهمة خ�ل�ال الف�ت�رة القادمة،
والت ��ي �ست�شه ��د تعاون ًا �أكرب م ��ن الهيئة مع
عدد من اجلهات اخلا�صة والعامة ،للتقدم
مبج ��ال الهند�سة يف جمي ��ع التخ�ص�صات،
وم�ساع ��دة املهند�س�ي�ن عل ��ى التط ��ور يف
�أدائه ��م من خالل عقد املزيد من الدورات
املختلفة والتي تقدمها جهات متعددة.
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مشاركة للهيئة في المؤتمر الهندسي
االستشاري العربي السادس بلبنان

ش���اركت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين في المؤتمر الهندسي االستش���اري العربي
الس���ادس الذي عق���د في مدين���ة بي���روت بجمهورية لبنان خالل ش���هر ديس���مبر 2015م.

وناق� ��ش امل�شاركون يف امل�ؤمتر خم�س
حماور حتدثت عن "التحديات التي
تواجه املكاتب وامل�ؤ�س�سات الهند�سية
اال�ست�شاري ��ة يف ال ��دول العربي ��ة"،
برعاية معايل وزير الأ�شغال العامة
والنق ��ل يف لبن ��ان الأ�ست ��اذ غ ��ازي
زعيرت.
و�شهد امل�ؤمتر م�شاركة ع�ضو جمل�س
�إدارة الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني
الدكتور مه ��دي �آل �سليمان ،بجانب
الأم�ي�ن الع ��ام للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�سني الدكتور ح�سني الفا�ضلي،
حي ��ث �ش ��ارك الدكت ��ور مه ��دي �آل
�سليم ��ان يف املحور الثال ��ث للم�ؤمتر
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والذي كان بعنوان "دور هيئة مكاتب
وم�ؤ�س�س ��ات الهند�س ��ة اال�ست�شارية
العربية يف احتاد املهند�سني العرب
يف الأنظمة والت�شريعات التي تنظم
عمل م�ؤ�س�س ��ات ومكات ��ب الهند�سة
اال�ست�شاري ��ة يف ال ��دول العربي ��ة"،
وناق�ش فيه "�أثر ت�صنيف ال�شركات
واملكات ��ب الهند�سي ��ة يف اململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة عل ��ى م�ستقب ��ل
القطاع الهند�س ��ي وامل�شاريع" ،كما
�ش ��ارك املهند� ��س خال ��د العثم ��ان
يف ذات املح ��ور وناق� ��ش في ��ه "واقع
ال�شركات املهنية يف اململكة العربية
ال�سعودي ��ة" ،فيم ��ا �أدار م�ست�ش ��ار
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الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن
ونائ ��ب رئي� ��س هيئة احت ��اد املكاتب
اال�ست�شارية العربية املهند�س عدنان
ال�صحاف اجلل�سة الثالثة يف املحور
الراب ��ع والت ��ي كان ��ت بعن ��وان "دور
م�ؤ�س�س ��ات الهند�س ��ة اال�ست�شاري ��ة
العربية يف التنمية يف الوطن العربي
وال�سب ��ل اىل �أخ ��ذ دوره ��ا الوطن ��ي
والقومي الرائد".
وجاءت م�شاركة الهيئة لأهمية هذه
اللقاءات يف تبادل اخلربات و�إيجاد
احلل ��ول للتحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه
القط ��اع الهند�سي يف الدول العربية
ويف اململكة على وجه اخل�صو�ص.

فتح المجال لالنضمام للجان الوطنية
للمهندسين الخبراء
تعل���ن الهيئ���ة الس���عودية
للمهندس���ين فت���ح المج���ال
للراغبي���ن ف���ي االنضم���ام
للج���ان الوطنية للمهندس���ين
الخب���راء ،وذل���ك تفعي�ل�ا لم���ا
ورد ف���ي نظ���ام الهيئ���ة الصادر
بالمرس���وم الملكي الكريم
رق���م م 36/وتاريخ 1423/9/26هـ
والمشار إليه في المادة الثانية،
أن تق���دم الهيئ���ة المش���ورة
الفني���ة في مج���ال اختصاصها.

�أو�ض ��ح ذل ��ك �سع ��ادة الدكت ��ور جمي ��ل
البقع ��اوي رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة،
مبينا �أن الهدف من �إن�شاء اللجان الوطنية
للمهند�سني اخلرباء ال�سعوديني يف اململكة
العربية ال�سعودية هو �أن تكون مرجع ًا وطني ًا
للمعلومات وامل�ش ��ورة الفنية وتكون جاهزة
لتق ��دمي اخلدمة وقت م ��ا تقت�ضي احلاجة
لذل ��ك يف جميع التخ�ص�ص ��ات الهند�سية.
و�سوف يت ��م ت�شكيل هذه اللج ��ان وفق �آلية
دقيق ��ة ومعاي�ي�ر مهني ��ة وعلمي ��ة متقدمة
ق ��ام باعداده ��ا فري ��ق عم ��ل متخ�ص�ص،
وتتك ��ون كل جلنة من عدد م ��ن املهند�سني
اخل�ب�راء يتم تقيي ��م م�ؤهالتهم وخرباتهم
م ��ن قبل فريق متخ�ص� ��ص ذو خربة عالية
يف �أعم ��ال التحكي ��م والتقيي ��م واالختي ��ار
(فري ��ق التقيي ��م واالختي ��ار) وي�ض ��م هذا
الفري ��ق ممثل�ي�ن خمتاري ��ن بعناي ��ة م ��ن
جهاته ��م ،وت�شم ��ل ه ��ذه اجله ��ات وزارة
ال�شئ ��ون البلدي ��ة والقروي ��ة ،وزارة النقل،
الأ�شغال الع�سكرية ،واجلامعات ال�سعودية،
مثل جامعة امللك عبدالعزيز ،جامعة امللك
�سعود ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،
ومن ال�شركات الكربى امل�شاركة يف الفريق
�شرك ��ة �أرامكو ال�سعودي ��ة ،و�شركة �سابك،

وم ��ن القط ��اع اخلا� ��ص املرك ��ز العرب ��ي
لال�ست�شارات الهند�سية ممثال عن املكاتب
وال�ش ��ركات الهند�سية ،وجمموعة بن الدن
ال�سعودية ممثلة عن قطاع املقاوالت.
و�أ�ض ��اف الدكت ��ور جميل البقع ��اوي رئي�س
املجل�س �أن هذه اللجان تخت�ص يف العديد من
التخ�ص�صات الهند�سية الرئي�سة وتفرعاتها
وف ��ق احلاج ��ة ،وم ��ن ه ��ذه التخ�ص�صات،
الهند�س ��ة املدني ��ة ،الهند�س ��ة املعماري ��ة،
هند�س ��ة التخطي ��ط احل�ض ��ري ،الهند�سة
امليكانيكية ،الهند�س ��ة الكهربائية ،هند�سة
الب�ت�رول ،الهند�س ��ة الكيميائي ��ة ،هند�س ��ة
�إدارة امل�شاري ��ع ،هند�س ��ة االلكرتوني ��ات
واالت�ص ��االت ،هند�س ��ة احلا�س ��ب الآيل،
الهند�سة ال�صناعي ��ة ،الهند�سة الزراعية،
هند�س ��ة ال�سالم ��ة ،وهند�س ��ة ال ��زالزل.
كما �أ�شار �سعادته �إىل �أن �إجراءات ومعايري
التقيي ��م و�إختي ��ار املهند�س�ي�ن اخل�ب�راء
للم�شاركة يف هذه اللج ��ان والتي �سيتوالها
فريق التقيي ��م واالختيار وف ��ق �إ�شرتاطات
�أ�سا�سي ��ة للدرج ��ة املهنية احلا�ص ��ل عليها
املر�ش ��ح ،وت�شم ��ل معاي�ي�ر مهني ��ة وعلمية
دقيق ��ة للخ�ب�رة العلمي ��ة والعملي ��ة مث ��ل
ال�شه ��ادات اجلامعي ��ة العلي ��ا (املاج�ستري

والدكتوراه) ودرجات الت�أهيل التخ�ص�صية
الدولي ��ة يف جم ��ال التخ�ص� ��ص ،ممار�سة
العم ��ل التخ�ص�ص ��ي الهند�س ��ي وال�ب�روز
يف التخ�ص� ��ص ،الع�ضوي ��ة ل ��دى هيئ ��ات
وجمعي ��ات هند�سية متخ�ص�ص ��ة ،الأوراق
والأبح ��اث العلمية واملهني ��ة املن�شورة التي
ق ��ام به ��ا يف املج ��ال الهند�س ��ي ،والأوراق
العلمي ��ة الت ��ي ق ��ام بتحكيمه ��ا ،والكت ��ب
العلمية التي �أ�صدرها يف املجال الهند�سي،
وبراءات االخ�ت�راع امل�سجلة التي قدمها يف
املجال الهند�سي ،و اجلوائز والأو�سمة التي
ح�ص ��ل عليه ��ا والق�ضاي ��ا واملنازعات التي
قام بتحكيمها �أو تقدمي اخلربة الفنية.
علم ��ا �أن كافة ه ��ذه االج ��راءات والعمليات
و�أعم ��ال التقيي ��م واالختي ��ار له ��ذه اللج ��ان
الوطنية للمهند�س�ي�ن اخلرباء يتم الت�سجيل
فيه ��ا �إلكرتوني ��ا وعن طري ��ق موق ��ع الهيئة
االلكرتوين  ..و�أه ��اب �سعادة رئي�س املجل�س
باملهند�سني ال�سعوديني اخلرباء والتي تذخر
به ��م بلدنا احلبيب عدم الرتدد يف الت�سجيل
واال�س ��راع يف الرت�ش ��ح خدمة له ��ذا الوطن
املعطاء وحتى تتاح الفر�صة لتقدمي خرباتهم
املتمي ��زة واال�ستف ��ادة منها يف ظ ��ل القيادة
الر�شيدة حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني.
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«المهندسين» تجتمع بـ «اإلسكان» لمناقشة
وضع تصاميم مساكن مالئمة للمواطنين

ضم���ن إط���ار التعاون المش���ترك بي���ن الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ووزارة اإلس���كان،
عل���ى خلفي���ة االجتم���اع األخي���ر ال���ذي دار بي���ن مس���ئولي الجهتي���ن ،اجتم���ع األمي���ن العام
بالهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين الدكت���ور حس���ين الفاضل���ي بوف���د من وزارة اإلس���كان
مؤخ���ر َا في مق���ر الهيئ���ة ،بحض���ور مستش���ار الهيئ���ة المهندس محم���د العن���زي ،ومدير
العالق���ات العامة واالعالم المتحدث الرس���مي للهيئ���ة المهندس عبدالناص���ر العبداللطيف.

وذل ��ك ملناق�ش ��ة املق�ت�رح اخلا� ��ص
ب�إط�ل�اق م�سابق ��ة معماري ��ة لت�صمي ��م
من ��اذج وحدات �سكني ��ة مالئمة للأ�سر
ال�سعودية ،تتما�شى مع الأ�سلوب ال�سكني
احلدي ��ث ،وذات طاب ��ع ب�سي ��ط بحي ��ث
تقل ��ل م ��ن تكالي ��ف البناء عل ��ى جميع
املواطن�ي�ن .وتك ��ون امل�سابق ��ة خا�ضع ��ة
لإ�شراف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
ل�ضم ��ان مطابقتها ملوا�صف ��ات اجلودة
واملقايي�س ،و�سيك ��ون تقدمي الت�صاميم
متاح� � ًا جلمي ��ع املهند�س�ي�ن ال�سعوديني
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الأع�ض ��اء يف الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن ،لال�ستف ��ادة م ��ن جمي ��ع
اخلربات والكفاءات الهند�سية الوطنية
التي ل ��دى الهيئة ،والتي م ��ن �ش�أنها �أن
ت�ساه ��م يف متكني املواطن�ي�ن يف جميع
املناطق م ��ن امتالك ال�سك ��ن املنا�سب
وفق جودة عالية وخيارات متنوعة.
وي�أت ��ي ذل ��ك �ضم ��ن برام ��ج وزارة
الإ�س ��كان ال�سكني ��ة لت�سهي ��ل عملي ��ة
البن ��اء عل ��ى املواطنني ،والت ��ي تهدف
�إىل تقدمي العديد م ��ن االفكار والآراء
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واملقرتحات � ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل العديد
من الكف ��اءات الهند�سية الوطنية التي
تدعم جهود ال ��وزارة وت�ساهم بتحقيق
�أهدافه ��ا وتطلعاتها الإ�سرتاتيجية من
خ�ل�ال املتابعة واال�ش ��راف على جميع
م�شاري ��ع الإ�س ��كان يف جمي ��ع مناط ��ق
اململك ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل تق ��دمي الأف ��كار
والنم ��اذج والت�صامي ��م القيا�سي ��ة
املتنوع ��ة واملختلف ��ة ،والت ��ي تتنا�س ��ب
م ��ع ظ ��روف واحتياج ��ات املواطن�ي�ن
امل�ستفيدين من م�شاريع الإ�سكان.

الهيئة تشارك في مؤتمر الشرق األوسط
الثالث لهندسة العمليات 2015م بالمنامة

ش���اركت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي مؤتم���ر الش���رق األوس���ط الثال���ث
لهندس���ة العملي���ات «ميبي���ك 2015م» الذي اس���تضافته مملكة البحرين خ�ل�ال الفترة
م���ن  17-15س���بتمبر 2015م ،عل���ى أرض مرك���ز البحري���ن للمع���ارض ،وافتتح���ه نياب���ة
ع���ن صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة رئيس ال���وزراء،
س���عادة الدكت���ور عبدالحس���ين ب���ن عل���ي مي���رزا وزي���ر الطاق���ة ،برعاي���ة كريمة من
ل���دن صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة رئيس ال���وزراء.

وق ��د تر�أ�س �سعادة الأمني العام الدكتور
ح�سني الفا�ضلي �أحد جل�سات امل�ؤمتر يف
اجلل�سة االفتتاحية ،فيما �شاركت الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني بجناح يف املعر�ض
امل�صاح ��ب للم�ؤمت ��ر ،حي ��ث زار جن ��اح
الهيئ ��ة ع ��دد م ��ن امل�ستثمري ��ن ورجال
الأعم ��ال ووفود �أجنبي ��ة ،والذي مت فيه
لقاء العدي ��د من املهتم�ي�ن واملهند�سني

م ��ن خمتل ��ف اجلن�سي ��ات العربي ��ة
والأجنبي ��ة ،كم ��ا مت عق ��د العدي ��د من
اللق ��اءات الثنائية داخل املعر�ض ل�شرح
املزيد عن الهيئة وبراجمها ون�شاطاتها.
وتف�ضل �سعادة الدكتور عبداحل�سني بن
علي مريزا بافتت ��اح املعر�ض امل�صاحب
مل�ؤمتر ال�شرق الأو�سط لهند�سة العمليات
"ميبي ��ك  "2015ال ��ذي �شارك ��ت فيه

جمموعة كبرية من ال�شركات العاملية يف
جمال النفط والغ ��از والبرتوكيماويات،
وكذلك ك�ب�رى �ش ��ركات الت�شغيل والتي
تق ��در ب�أكرث من � 150شركة ،وذلك على
م�ساح ��ة تقدر ب� �ـ  8000مرت مربع ،وزار
املعر�ض هذا العام �أكرث من  5000زائر
من � 250شرك ��ة وم�ؤ�س�سة مثلوا  35بلد ًا
حول العامل.
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الهيئة السعودية للمهندسين تنظم
مسابقة معمارية لمشاريع وزارة اإلسكان
ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة
للمهندسين بالتعاون مع وزارة
اإلس��ك��ان المسابقة المعمارية
لمشاريع وزارة اإلسكان ومنتجاتها
السكنية تحت ش��ع��ار «سكن
وحياة» والتي انطلقت في التاسع
عشر من شهر ديسمبر 2015م.

�أو�ض ��ح ذل ��ك �سع ��ادة الدكت ��ور جمي ��ل
البقع ��اوي رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ،مبين� � ًا �أن
امل�سابق ��ة ت�أت ��ي يف الوق ��ت ال ��ذي يعترب
النم ��و ال�س ��كاين م ��ن �أك�ث�ر ال�سم ��ات
الب ��ارزة يف جمتمعن ��ا ال�سع ��ودي ،وم ��ع
ازدي ��اد ع ��دد ال�س ��كان ظه ��رت م�شكلة
الإ�س ��كان و�أ�صبح ��ت حاجتن ��ا ملح ��ة
لتوف�ي�ر امل�سكن للمواط ��ن ب�شكل يتالءم
م ��ع عقيدتن ��ا الإ�سالمي ��ة وتقاليدن ��ا
و�إمكانياتن ��ا املادي ��ة ،ل�س ��د احتياجات
املجتم ��ع م ��ن الوح ��دات ال�سكنية .ومن
ه ��ذا املنطل ��ق حاول ��ت وزارة الإ�س ��كان
�أن توج ��د حل ��و ًال له ��ذه امل�شكل ��ة ،حيث
قام ��ت بالتن�سيق م ��ع الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن لتنظيم م�سابق ��ة معمارية
يتم من خاللها ت�صميم وحدات �سكنية
متنوع ��ة يف خمتل ��ف مناط ��ق اململك ��ة،
لتلبي ��ة تطلع ��ات واحتياج ��ات املواط ��ن
للو�صول �إىل ت�صاميم منا�سبة.
و�أ�ش ��ار رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة،
�إىل اله ��دف الرئي�س ��ي م ��ن امل�سابق ��ة،
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وه ��و ت�صميم وح ��دات �سكني ��ة متميزة
وم�ستدامة تعك�س قوة القطاع الهند�سي
ال�سع ��ودي من خ�ل�ال عنا�ص ��ر م�ستقاة
ومط ��ورة م ��ن العم ��ارة ال�سعودي ��ة
التقليدية الأ�صيل ��ة دون تكلف و�إ�سراف
يف التنفي ��ذ والت�شغي ��ل� .أم ��ا الأه ��داف
العام ��ة للم�سابق ��ة فه ��ي احل�صول على
�أف�ض ��ل الت�صاميم املعماري ��ة للوحدات
ال�سكني ��ة يف م�شاري ��ع وزارة الإ�س ��كان
ومنتجاته ��ا ال�سكنية ،بحيث تن�سجم مع
متطلب ��ات العمارة احلديث ��ة املعا�صرة،
وتلب ��ي احتياج ��ات املواطن�ي�ن ،وتتحقق
فيها روح الأ�صال ��ة واملعا�صرة ان�سجام ًا
م ��ع القيم ��ة الثقافي ��ة للمملك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة وداللته ��ا التاريخي ��ة ،و�ضخ
جمموع ��ة م ��ن الت�صامي ��م املعماري ��ة
املتمي ��زة لقط ��اع الإ�س ��كان ومب�ساحات
خمتلف ��ة ي�ستطيع املواطن اال�ستعانة بها
لتحديد الت�صميم املنا�سب له ولأ�سرته،
و�إعط ��اء م�ؤ�ش ��ر متو�س ��ط للتكلف ��ة
املتوقع ��ة لبن ��اء الوح ��دة ال�سكني ��ة التي
ي�ستطي ��ع املواطن من خاللها يف حتديد
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الت�صمي ��م املنا�س ��ب لقدرات ��ه املادي ��ة.
و�أب ��ان ب�أن ��ه ق ��د و�ضع ��ت للم�سابق ��ة
�ش ��روط و�ضواب ��ط تتمث ��ل ب� ��أن يكون
امل�شارك ع�ض ��و ًا يف الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�سني ،و�أن تكون ع�ضويته �سارية
املفعول ،و�أن يك ��ون �سعودي اجلن�سية،
و�أن يك ��ون العم ��ل م ��ن ت�صميم ��ه
ال�شخ�صي ،كما ال يجوز لأي ع�ضو من
�أع�ضاء جل ��ان امل�سابق ��ة (الإ�شراف،
التحكي ��م ،التنظي ��م) امل�شارك ��ة يف
امل�سابقة .وي�شرتط يف الأعمال املقدمة
�أن تك ��ون مطابق ��ة لكف ��اءة الطاق ��ة،
وتراع ��ي �ضوابط وا�شرتاط ��ات البناء
(وزارة ال�ش� ��ؤون البلدي ��ة والقروية)،
م ��ع مراع ��اة تكالي ��ف البن ��اء ،وعدد
�أفراد الأ�س ��رة ال�سعودي ��ة ،والظروف
املناخي ��ة ملختلف املناط ��ق يف اململكة،
�إ�ضافة �إىل مراعاة العادات والتقاليد
للمجتمع ال�سعودي ،ومراعاة نظام كود
البن ��اء ال�سعودي ،مع �ض ��رورة ت�سمية
م ��واد الإك�س ��اء اخلارجي ��ة والداخلية
الأ�سا�س ��ي ،وبي ��ان املنا�سي ��ب الأفقية

من�سوبة �إىل من�سوب منت�صف ال�شارع
املحاذي على افرتا�ض �أنه (�صفر).
و�أك ��د البقع ��اوي ب�أنه الب ��د للم�شاركني
يف امل�سابقة �أن يقدم ��وا حلو ًال وخيارات
ت�صميمي ��ة مبتك ��رة ومتنوع ��ة تراع ��ي
االعتب ��ارات املختلف ��ة؛ م ��ن �أهمه ��ا �أن
يك ��ون ت�صمي ��م الواجه ��ات اخلارجي ��ة
للت�صاميم يتنا�سب م ��ع خمتلف �أمناط
البن ��اء ال�سائ ��دة يف اململك ��ة ،ويج ��ب
تقدميه ��ا على ثالثة �أمناط خمتلفة لكل
من ��وذج من من ��اذج الوح ��دات ال�سكنية
للم�سابق ��ة ،مراعاة التو�س ��ع امل�ستقبلي
�أثن ��اء ت�صمي ��م النم ��اذج املقرتح ��ة
للوح ��دات ال�سكنية ،تنا�س ��ب م�ساحات
الفراغ ��ات امل�ساع ��دة يف الربنام ��ج
البنائ ��ي ،العالقات الوظيفي ��ة ،الإنارة
الطبيعي ��ة ،التهوي ��ة الطبيعي ��ة ،حج ��ب
ال�ضو�ض ��اء والع ��زل ال�صوتي ،اخلوا�ص
احلرارية للجدران وال�سقوف ،احلماية
م ��ن احلري ��ق ،املنظوم ��ة الإن�شائي ��ة
والقواطع ،واخلدمات ال�صحية� ،إ�ضافة
�إىل التربي ��د والتدفئ ��ة امليكانيكي ��ة،
مراعاة املتغريات الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادي ��ة الأخ ��رى ،ح�س ��ن توزي ��ع
العنا�ص ��ر وا�ستغ�ل�ال الفراغ ��ات ،م ��ع
العناي ��ة بتوف�ي�ر �أق�صى درج ��ة وظيفية
للفراغ ��ات الداخلي ��ة ،وكذل ��ك تن�سيق
الفراغ ��ات اخلارجي ��ة وا�ستغالله ��ا،
التفاع ��ل مع الهوي ��ة العمرانية والرتاث
احل�ض ��اري للعم ��ارة املحلية م ��ع �إيجاد
الت ��وازن املبدع ب�ي�ن الأ�صالة واحلداثة،
احلر� ��ص على تكامل الأف ��كار املقرتحة
م ��ع البيئ ��ة العمرانية املحيط ��ة ،تقدمي
جمموعة من بدائل املعاجلات املعمارية
اخلارجي ��ة للواجه ��ات� ،إب ��راز الهوي ��ة
الفردية و�أن تك ��ون متوافقة فيما بينها،

ق�صر م ��دة التنفيذ ،اال�ستفادة بطريقة
مثلى من مواد وتقنيات البناء املتوافرة
يف ال�س ��وق ال�سعودي ��ة ،م ��ع العم ��ل على
�سهول ��ة وج ��ودة النظ ��ام الإن�شائ ��ي،
اختيار التطبيقات التي تتالفى التعقيد
وامل�شكالت الناجتة عنه ،خف�ض تكاليف
الإن�ش ��اء وتكاليف ال�صيان ��ة والت�شغيل.
وللمت�سابق احلرية يف افرتا�ض العالقات
الوظيفية التي تخدم تقدمي منتج �سكني
متنوع مي ّك ��ن املواطن من االختيار وفق ًا
لرغباته واحتياجاته الفراغية.
و�أ�ض ��اف ب�أن ��ه ت ��رك للمت�سابقني حرية
اختي ��ار الأمناط املعماري ��ة التي تنا�سب
العم ��ارة املحلي ��ة �أو النم ��ط املعم ��اري
ال ��ذي يرغب املت�سابق بالتعبري عنه ،مع
عدم الإخ�ل�ال بالأبعاد اخلارجية لقطع
الأرا�ضي ،مع الت�أكيد ب�أخذ الكلفة بعني
االعتبار ،حيث �ستخ�ص�ص جلنة احلكم
وزن� � ًا نوعي� � ًا م ��ن جمموع النق ��اط لهذا
املعي ��ار (تقدي ��ر ًا) ،كما يج ��ب مراعاة
الظ ��روف املناخي ��ة ملختل ��ف مناط ��ق
اململكة ،و�أمن ��اط البناء واللغة املعمارية
فيها ،بحيث ميك ��ن توزيع عدد النماذج
الإجم ��ايل والبالغ ��ة ت�سعة من ��اذج على
املناط ��ق املختلف ��ة (العم ��ارة النجدية،
ال�شرقي ��ة ،عم ��ارة املنطق ��ة الغربية يف
مك ��ة املكرمة واملدينة املن ��ورة ...الخ)،
م ��ع مراعاة تقالي ��د العوائ ��ل ال�سعودية
م ��ع الأخ ��ذ بع�ي�ن االعتب ��ار املعا�ص ��رة
و�إ�سقاطاتها الوظيفية ،ومراعاة �إمكانية
التو�س ��ع امل�ستقبلي ،مع �ض ��رورة ت�سمية
م ��واد الإك�س ��اء اخلارجي ��ة والداخلي ��ة
الأ�سا�سي ��ة ،بي ��ان املنا�سي ��ب الأفقي ��ة
من�سوب ��ة �إىل من�س ��وب منت�صف ال�شارع
املحاذي على افرتا� ��ض �أنه (�صفر) .ال
يوجد ما مينع م ��ن �إظهار جمموعة من

الفلل ال�سكنية لأغرا�ض املناظري ثالثية
الأبع ��اد ،معاجل ��ة �إبداعي ��ة للوح ��دات
اخلارجية للتكيي ��ف ،ميكن �إ�ضافة بناء
فرعي �ضمن االرتدادات (بعد االرتداد
الأمامي) لال�ستعم ��ال كموقف �سيارات
مغط ��ى� ،أو غرف ��ة �سائ ��ق (وال ي�سم ��ح
با�ستعم ��ال �سطح ��ه) ،الن�س ��ب املئوي ��ة
واالرت ��دادات املبينة بالأ�ش ��كال املرفقة
لي�ست �إجبارية وتعرب عن احلدود العليا
امل�سموح بها ،ويعود القرار للم�صمم يف
كيفي ��ة تطويعه ��ا للح�صول عل ��ى �أف�ضل
الت�صاميم غ�ي�ر املكتظ ��ة والتي تراعي
الت ��وازن بني الكت ��ل املبني ��ة والفراغات
غري امل�سقوفة مثل احلدائق واملمرات.
و�أب ��ان الدكت ��ور جميل البقع ��اوي �أنه مت
افرتا�ض قطع �أرا�ضي م�ستوية املن�سوب
ب�أبعاد خمتلفة ت�شكل عدة مناذج خا�صة
بامل�سابقة ،مب�ساحات ترتاوح بني (-300
 )500م ،2ون�سبة البناء ال تتجاوز %60
م ��ن م�سطحات الأر� ��ض ،بحيث ترتاوح
تكلف ��ة البن ��اء التقريبي ��ة ()700-500
�أل ��ف ري ��ال للوح ��دات املنف�صل ��ة ،و�أن
ت�ت�راوح تكلفة البناء نح ��و (� )800ألف
ري ��ال للوح ��دات املت�صل ��ة (دوبلك�س).
كم ��ا مت افرتا�ض مناذج منتظمة ال�شكل
م ��ن قطع الأرا�ضي خمتلف ��ة وهي �أر�ض
 300م 2ب�أبع ��اد ( )20 x 15م� ،أر� ��ض
 400م 2ب�أبع ��اد ( )25 x 16م� ،أر� ��ض
 500م 2ب�أبع ��اد ( )25 x 20م ،و�أر�ض
 1000م 2منوذج�ي�ن ب�أبع ��اد (x 40
)25م الدخ ��ول �إليه ��ا من جه ��ة ال�ضلع
الأق�صر ()25م ،و�أر�ض ب�أبعاد (x 50
)20م مكونة م ��ن �أر�ضني متال�صقتني،
الدخول �إليها من ال�ضلع الأق�صر ()25
م ،م ��ع �إمكانية الدخول للقطعة املوحدة
م ��ن اجلهت�ي�ن الأمامي ��ة واخللفي ��ة.
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«قياس» والهيئة يجهزان لتطبيق اختبارات
المهندسين
أش���اد س���عادة الدكت���ور جمي���ل ب���ن ج���اراهلل
البقع���اوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية
للمهندس���ين ،بال���دور الكبي���ر ال���ذي يق���وم ب���ه
المرك���ز الوطن���ي للقي���اس والتقوي���م «قياس»
ف���ي تقدي���م حل���ول ش���املة متكامل���ة لقياس
المع���ارف والمهارات والقدرات وتقويمها ،إس���هامًا
ً
وتلبية لالحتياج���ات التنموية.
في تحقي���ق الجودة

ج ��اء ذلك يف زيارة قام به ��ا رئي�س جمل�س
الإدارة ،والأمني العام ،وعدد من م�س�ؤويل
الهيئة للمركز ي ��وم الأربعاء  25ذو القعدة
1436ه� �ـ ،وكان يف ا�ستقبالهم �سمو رئي�س
املركز الأمري الدكت ��ور في�صل بن عبداهلل
امل�ش ��اري �آل �سع ��ود ،وذل ��ك يف مقر املركز
بالريا�ض.
و�أك ��د الدكتور جميل البقع ��اوي �أن الزيارة
هدفت �إىل تفعيل التعاون مع مركز "قيا�س"
كمرك ��ز متخ�ص� ��ص لتطبي ��ق اختب ��ارات

قيا� ��س للمهند�سني ،والت ��ي �ستخدم الهيئة
يف عملي ��ة التقيي ��م وت�صني ��ف املهند�سني،
�إ�ضافة �إىل تفعيل االتفاقية التي مت توقيعها
م�سبق ًا ب�ي�ن الهيئة ومرك ��ز "قيا�س" لعمل
اختب ��ارات مهني ��ة للمهند�سني يق ��وم على
تنفيذها املرك ��ز .كما قدم �شك ��ره للمركز
عل ��ى امل�ستوى الذي يقدم ��ه يف االختبارات
ومقارنته باالختبارات العاملية.
ومت خ�ل�ال اللقاء اال�ستم ��اع ل�شرح مف�صل
ع ��ن املقايي� ��س واخلدمات اجلدي ��دة التي

يقدمها املركز و�أهم النتائج والإح�صائيات
التي حققها املركز خالل املرحلة ال�سابقة،
كم ��ا مت مناق�ش ��ة �سبل التعاون ب�ي�ن الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني ومركز "قيا�س".
كما ق ��ام �سمو رئي� ��س املركز ووف ��د الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني بالتجول على مرافق
املرك ��ز� ،شمل ��ت �إدارة الت�صحي ��ح ،مركز
خدم ��ة امل�ستفيدي ��ن ،ومعم ��ل اختب ��ارات
املحو�سبة ،واطلعوا على �آلية ر�صد البيانات
�إلكرتوني ًا ،وقراءة وحفظ املعلومات.

تكريم المتميزين في حفر الباطن
وورشة عن تحديات العمل الهندسي
�أقام ��ت الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
بفرعه ��ا يف حف ��ر الباط ��ن ور�ش ��ة عمل
بعن ��وان "التحديات الت ��ي تواجه العمل
الهند�س ��ي يف اململك ��ة ،واالقرتاح ��ات
لعالجها" حتت رعاية حمافظ حمافظة
حف ��ر الباط ��ن ،ورئي� ��س جمل� ��س �إدارة
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
وحت ��دث رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن الدكت ��ور
جمي ��ل البقع ��اوي يف بداي ��ة الور�ش ��ة
ع ��ن التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه القط ��اع
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الهند�س ��ي ،وع ��ن احلل ��ول الت ��ي مت
و�ضعها م ��ن قبل الهيئ ��ة للق�ضاء عليها
ومعاجلتها يف الف�ت�رة املقبلة ،كما �أبرز
البقعاوي �أه ��م الإجنازات التي حققتها
الهيئة يف الف�ت�رة املا�ضية ،وحتدث عن
اخلطط امل�ستقبلية لها ،والأهداف التي
ت�سعى لتحقيقها يف قرتة جمل�س الإدارة
يف دورته احلالية.
ويف نهاي ��ة الور�شة ك ��رم الدكتور جميل
البقع ��اوي املهند�س�ي�ن املتميزي ��ن يف
املجال الهند�سي يف حفر الباطن.

آليات متقدمة للكشف عن
المزورين في المهنة
أوضح���ت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين أن اإلج���راءات التي تتم للكش���ف ع���ن المزورين
للش���هادات الهندس���ية تتم من خ�ل�ال آلية وإجراءات تطب���ق على جميع المهندس���ين ،حيث
تل���زم المهن���دس الواف���د بالتس���جيل اإللكترون���ي فيه���ا قب���ل المصادق���ة عل���ى تجديد أو
اس���تخراج إقامت���ه للعمل في المملكة العربية الس���عودية ،إضافة إلى ع���دم إصدار وتجديد
إقام���ات المهندس���ين إال عقب التس���جيل مهني���ًا لدى الهيئة ،بع���د الربط الذي ت���م أخيرًا مع
المديري���ة العام���ة للج���وازات وزارة العم���ل ومرك���ز المعلوم���ات الوطني ب���وزارة الداخلية.

�أكد ذلك الدكتور جميل البقعاوي رئي�س
جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ،مبين� � ًا �أن تل ��ك
الإجراءات تتم عن طريق خطوات تبد�أ
ب�إلزام املهند� ��س بالت�سجي ��ل �إلكرتوني ًا
يف موق ��ع الهيئ ��ة ،ويقوم ب�إرف ��اق جميع
امل�ستن ��دات املطلوب ��ة يف املوق ��ع ،وم ��ن
�أهمه ��ا �ص ��ورة م ��ن ال�شه ��ادة العلمي ��ة
وجواز ال�سفر و�إقرار ب�صحة امل�ستندات
الت ��ي قدمها ،ثم تقوم بع ��د ذلك الهيئة
ب�إر�س ��ال ه ��ذه امل�ستن ��دات ع ��ن طريق
�شركة تعاقدت معه ��ا �إىل اجلامعة التي
�ص ��درت منه ��ا ال�شه ��ادة ،وتطل ��ب من
اجلامع ��ة خطاب ًا ر�سمي ًا عم ��ا �إذا كانت
ال�شهادة �صحيحة �أم مزورة.
و�أ�ض ��اف البقع ��اوي �أنه يف ح ��ال �إفادة
اجلامعة ب�أن ال�شهادة �صحيحة ت�ستكمل
الإجراءات الر�سمية لت�سجيل املهند�س،
ويح�صل عل ��ى ترخي� ��ص مزاولة املهنة
يف اململك ��ة ،و�إ�شع ��ار املديري ��ة العام ��ة
للج ��وازات ووزارة العم ��ل �إلكرتوني� � ًا
بذل ��ك ،ويف ح ��ال عدم �صح ��ة ال�شهادة
�أو تزويره ��ا ف� ��إن الهيئة تق ��وم ب�إر�سال
امل�ستن ��دات مع تقري ��ر ال�شركة وخطاب
اجلامع ��ة ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة للجه ��ة
املخت�ص ��ة ب ��وزارة الداخلي ��ة ال�ستكمال

ال�ل�ازم ح�سب نظام مكافح ��ة التزوير،
م�ضيف ًا ب�أن الهيئ ��ة لديها قائمة بجميع
التخ�ص�صات وجهات العمل للمهند�سني
املزوري ��ن ،وف ��ور تلقيه ��ا معلومات عن
املز ّورين تقوم ب�إر�س ��ال ر�سائل للكفيل،
بعدها تحُ ال وثائق امل ��ز ّور �إىل اجلهات
املخت�ص ��ة ب ��وزارة الداخلية ،علم� � ًا ب�أن
�إج ��راءات املهند�س�ي�ن الوافدي ��ن فيما
يخ� ��ص جتدي ��د الإقام ��ات وت�أ�ش�ي�رات
اخل ��روج والع ��ودة ،وغريه ��ا ،تت ��م من
خ�ل�ال الربط الذي مت �أخري ًا بني الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن واملديري ��ة
العامة للج ��وازات ووزارة العمل ومركز
املعلومات الوطن ��ي بوزارة الداخلية من
�أجل التطبيق التام للقرار.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن الهيئة ق ��د �أحالت عدد ًا
من الأ�شخا�ص يحملون �شهادات مزورة
بينه ��م عدد من املهند�س�ي�ن ال�سعوديني
�إىل هيئ ��ة التحقي ��ق واال ّدع ��اء الع ��ام،
مبين� � ًا �أن يف الوقت نف�سه �إىل �أن الهيئة
ال ميك ��ن �أن تته ��م �أح ��د ًا بالتزوير دون
�أن تتحق ��ق م ��ن �صح ��ة ال�شه ��ادات من
م�صدرها ،وقد �صنفت املهند�سني الذين
قاموا بتزوير �شهاداتهم ح�سب بلدانهم
وت�صنيفهم ح�سب جه ��ات عملهم ،و�أنه

مت توقيع اتفاقي ��ات مع عدد من الدول،
منها م�صر وال�سودان والأردن والفلبني
والهند ،بحيث نقوم ب�إر�سال قوائم به�ؤالء
املزوري ��ن �إ�ضافة �إىل التب ��ادل املعريف.
و�أب ��ان �أن ه ��ذه الآلية موح ��دة وي�شرف
عليه ��ا موظف ��ون �أكف ��اء للك�ش ��ف ع ��ن
املزوري ��ن ،م ��ن خ�ل�ال الك�ش ��ف ع ��ن
الوثائ ��ق وال�شه ��ادات الهند�سية املز ّورة
يف برنام ��ج االعتم ��اد املهن ��ي ،بحيث ال
ي�ستطي ��ع �أي �شخ� ��ص ت�سجي ��ل ع�ضوية
مهني ��ة �إ ّال بع ��د التحقق م ��ن ال�شهادات
الهند�سية ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن الهيئة و ّقعت
اتفاقية مع �شرك ��ة عاملية كربى للتحقق
من ال�شهادات املهنية ،ولديها توا�صل مع
�أغلب جامعات العامل للت�أكد من م�صدر
ال�شه ��ادة ،مبين� � ًا �أن حت ��ركات الهيئ ��ة
بالتعاون م ��ع وزارتي الداخلي ��ة والعمل
ملالحقة منتحلي مهنة الهند�سة من غري
املهند�س�ي�ن� ،سوا ًءا ب�شه ��ادات ال حتقق
احلد الأدنى م ��ن متطلب ��ات الهند�سة،
�أو ب�شه ��ادات وهمية �أو مزورة حدت من
عدد من املزورين ،وقللت ن�سبتهم ب�شكل
كبري جد ًا ،بع ��د �أن كانت هذه الظاهرة
متنامية يف �أو�ساط ال�شركات الهند�سية
و�شركات املقاوالت يف ال�سنوات الأخرية.
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تشكيل فريق إلعداد معايير لمراقبة ورفع
جودة مخرجات المكاتب الهندسية
أصدرت الهيئة السعودية للمهندس����ين قرارًا بتشكيل لجنة من المكاتب الهندسية
لمتابعة موضوع التصنيف ،وتشكيل فريق لوضع معايير لمراقبة ورفع جودة مخرجات
المكاتب الهندس����ية ،وذلك في ورشة العمل التي أقامتها في مدينة جدة لمناقشة
هموم وقضايا المكاتب الهندس����ية والمهندس����ين ،وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي في كلمة ألقاها أن الورشة تأتي في
إطار استفادة الهيئة من اآلراء التي يقدمها المهندسون ،وتعد الورشة الثانية المماثلة،
إذ تمت إقامة ورشة أخرى سابقًا في مدينة الرياض ،واليزال العمل جاريًا على ما طرح فيها
من محاور ،ضمن إطار المشاركة اإليجابية التي حرصت عليها الهيئة في الفترة األخيرة.

و�أو�ضح البقعاوي الإجنازات التي حققها
جمل�س الإدارة خ�ل�ال الفرتة الق�صرية
املا�ضية ،والتي ي�أتي يف مقدمتها �إطالق
املجل�س لع ��دة دورات جمانية ومدعومة
لتدري ��ب وتطوي ��ر املهند�س�ي�ن يف ع ��دة
تخ�ص�ص ��ات يف خمتلف م ��دن اململكة،
وق ��د مت ��ت �أخ ��ذ املوافق ��ة املبدئية من
اخلدم ��ة املدني ��ة العتم ��اد دورات هيئة
املهند�س�ي�ن ،كذلك ق ��ام املجل�س ب�شراء
مبن ��ى ليكون مقر ًا دائم ًا للأمانة العامة
يف مدين ��ة الريا�ض والعم ��ل جا ٍر لإيجاد
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مقار لفرع ��ي ال�شرقية وج ��دة ،وكذلك
ا�ستثمار الأرا�ضي اململوكة للهيئة ب�شكل
فعال ،بالإ�ضافة �إىل قيام املجل�س ب�إعادة
�إن�شاء جلنة ملتابعة الكادر الهند�سي .ومت
اللقاء مع ع ��دد من الوزراء وامل�س�ؤولني،
وهناك لق ��اء �أ�سبوعي يف هيئة اخلرباء
مبجل�س الوزراء به ��ذا اخل�صو�ص ،كما
مت البدء ب�إن�ش ��اء جلنة خرباء يف جميع
التخ�ص�صات الهند�سية لتقدمي امل�شورة
الفني ��ة ،بحي ��ث تك ��ون اللجن ��ة مرجع ًا
وطني ًا للمعلوم ��ات وامل�شورة الفنية وقت
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م ��ا تقت�ض ��ي احلاج ��ة لذل ��ك� ،أو تطلب
اجله ��ات احلكومي ��ة واخلا�ص ��ة م�شورة
فني ��ة عاجلة ،ومت تكوي ��ن فريق الختيار
اخل�ب�راء� ،إ�ضافة �إىل االتف ��اق املبدئي
م ��ع كلي ��ات التميز با�ستح ��داث برنامج
تدريب ��ي ينتهي بالتوظيف ،م�ساهمة من
الهيئ ��ة لت�أهي ��ل ال�شب ��اب ال�سعودي من
اجلن�سني يف جمال اخلدمات الهند�سية
امل�ساع ��دة لدع ��م املكات ��ب وال�ش ��ركات
الهند�سي ��ة ب�أف�ض ��ل الك ��وادر الوطنية،
م ��ع ت�شكي ��ل جلن ��ة بخ�صو� ��ص ن�سب ��ة
�سعودة املهند�سني يف املكاتب الهند�سية
واال�ست�شارية الت ��ي طالب فيها �أ�صحاب
املكات ��ب الهند�سي ��ة واال�ست�شاري ��ة يف
ور�ش ��ة هم ��وم املهند�س�ي�ن الت ��ي عقدت
�سابق ًا ،وفتح املجال للمكاتب وال�شركات
الهند�سي ��ة بالت�سجي ��ل يف برنام ��ج
(وظيفت ��ك وبعثت ��ك) من �أج ��ل توظيف
اخلريج�ي�ن ال�سعودي�ي�ن م ��ن املبتعث�ي�ن
يف التخ�ص�ص ��ات الت ��ي تتنا�س ��ب م ��ع
احتياجاتها ،وغريها م ��ن اجلهود التي
قامت بها الهيئة.

هيئة المهندسين تقدم رؤيتها حول
التحكيم الهندسي لديوان المظالم

اجتم���ع معال���ي نائ���ب رئي���س دي���وان المظالم فضيلة الش���يخ عل���ي ب���ن عبدالرحم���ن الحماد في
مكتب���ه مؤخ���رًا باألمي���ن الع���ام للهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين الدكت���ور حس���ين الفاضل���ي،
وذل���ك لبح���ث س���بل التعاون المش���ترك بي���ن الهيئ���ة والدي���وان ،في مج���ال التحكيم الهندس���ي،
وتقدي���م رؤي���ة ح���ول أه���م األه���داف واإلس���تراتيجيات الت���ي تتبعه���ا الهيئة ف���ي هذا المج���ال ،في
س���عي منه���ا لتطوي���ر التحكي���م الهندس���ي ،وإنش���اء جيل جدي���د م���ن المحكمين الرس���ميين
المعت���رف به���م من قب���ل الهيئة ،وم���ن المحاكم الرس���مية ف���ي المملك���ة العربية الس���عودية.

�أو�ضح ذلك الأمني العام للهيئة الدكتور
ح�سني الفا�ضلي ،وذكر �أن هذه الزيارة
ته ��دف �إىل تو�ضيح �أهم اخلطوات التي
تقوم به ��ا الهيئة يف ف�ض النزاعات عرب
الط ��رق الر�سمية ،والت�أكي ��د على مهام
مركز التحكي ��م الهند�سي ال ��ذي يركز
ب�شكل كبري عل ��ى بناء كفاءات حتكيمية
هند�سي ��ة ممي ��زة ،ت�ساه ��م بفاعلية يف
من ��و االقت�ص ��اد املحل ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل
�إيج ��اد الوع ��ي التحكيم ��ي الهند�سي يف
�صف ��وف املهند�سني ،والعم ��ل على جعل
املركز مرجعية حتكيمية هند�سية دولية
على غرار مراكز التحكيم العاملية.
كما ق ��دم مدير مركز التحكيم الهند�سي
يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني املهند�س
عبدالكرمي ال�سعدون عر�ض ًا مرئي ًا ،ك�شف
في ��ه عن �أب ��رز م�ؤهالت مرك ��ز التحكيم

الهند�سي ،وهي �إحاطته بالأ�صول العلمية
للعق ��ود والت�صامي ��م والتنفي ��ذ ،وقدرته
على التحلي ��ل الفني مل�سائ ��ل االختالف،
وقدرت ��ه على الو�ص ��ول �إىل نتائج علمية،
و�سهول ��ة الرج ��وع �إىل املراج ��ع العلمي ��ة
الهند�سية التي ت�ؤي ��د احلكم ،مب ّين ًا �أبرز
فوائ ��د ت�أهي ��ل املحكم�ي�ن املتخ�ص�صني،
وكذل ��ك �أ�شهر املراك ��ز وهيئات التحكيم
الهند�سية ،كما ا�شتمل العر�ض على �أهم
اجله ��ات امل�ستفيدة من مرك ��ز التحكيم
الهند�س ��ي ،وه ��ي ال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومي ��ة والدوائ ��ر الق�ضائي ��ة بجميع
مراحله ��ا الإداري ��ة والتجاري ��ة ،والتجار
ورج ��ال الأعم ��ال وم ��دراء ال�ش ��ركات
وامل�ؤ�س�س ��ات العامة واخلا�ص ��ة ،والأفراد
من ذوي امل�صالح املحدودة ،واملهند�سني
املحكم�ي�ن ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات التي

يقدمها مركز التحكي ��م الهند�سي ،ومن
�أهمه ��ا توفر اخل�ب�رة الفني ��ة ،و�إ�صداره
للقرارات التحكيمي ��ة ،وتقدميه للدورات
التدريبي ��ة ،والدرا�س ��ات اال�ست�شاري ��ة،
ومنحه �شه ��ادات التحكي ��م للمخت�صني،
كم ��ا �أو�ضح ال�سعدون م ��ن خالل العر�ض
املنهجي ��ة التي يتبعه ��ا املركز التحكيمي؛
والتي تعتم ��د على نظام التحكيم ،ونظام
املرافعات ال�شرعية ال�صادرين مبر�سومني
ملكي�ي�ن ،وقان ��ون التحكي ��م يف ع ��دد من
الدول اخلليجية والعربية ،وجميع الأنظمة
الدولية ،بالإ�ضافة �إىل بيان كيفية ت�أهيل
اخل�ب�راء الفنيني واملحكم�ي�ن ،وخطوات
منحه ��م �شه ��ادة التحكي ��م الهند�س ��ي
الت ��ي تعتم ��د عل ��ى تخ�ص� ��ص املهند� ��س
يف كل جم ��ال� ،إ�ضاف ��ة �إىل خط ��وات
تطوي ��ر املحكم�ي�ن واخل�ب�راء الفني�ي�ن.
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وفق خطة الهيئة للتحول اإلستراتيجي

مقر دائم بالرياض لهيئة المهندسين
في قالب عصري
أن��ه��ت الهيئة السعودية
ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن ش�����راء
م��ب��ن��ى ح���دي���ث وع��ص��ري
في شمال مدينة الرياض
ل��ي��ك��ون م���ق���رًا ل�لأم��ان��ة
العامة ،ومركزًا للتدريب
وال��ت��ح��ك��ي��م الهندسي.

�أو�ضح ذلك رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
الدكت ��ور جميل بن ج ��اراهلل البقعاوي،
م�ضيف� � ًا �أن جمل� ��س �إدارة الهيئة وافق
يف وق ��ت �سابق على هذا املبنى املطابق
للموا�صف ��ات واال�شرتاط ��ات التي �سبق
�أن �أعلن ��ت عنه ��ا الهيئ ��ة يف ال�صحف
وو�سائ ��ل الإع�ل�ام املختلفة ،حيث متت
املوافقة يف اجتم ��اع املجل�س الذي عقد
م�ؤخ ��ر ًا وبح�ض ��ور كل م ��ن د .ب�س ��ام
غلم ��ان نائ ��ب الرئي� ��س ،والأع�ض ��اء
د .عبدالرحم ��ن اجل ��ري ،د .مه ��دي
ال�سليم ��ان ،م .يو�س ��ف الفري ��دان ،م.
م�شاري ال�شرثي ،م .عطااهلل ال�شمري،
م .م�شعل الزغيبي ،م .زياد ال�سويدان.
ومت ��ت املوافقة على ال�ش ��راء بالإجماع
بع ��د اال�ستم ��اع لعر�ض اللجن ��ة املكلفة
ملراجعة وتدقيق العرو�ض.
و�أ�ضاف رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئة،
�أن هذا املبنى مت تر�شيحه من بني عدة
عرو�ض تقدمت يف املناف�سة ،وهو يتكون
من ثماني ��ة �أدوار ون�صف ومب�سطحات
بن ��اء تزي ��د ع ��ن � ١٣أل ��ف م�ت�ر مربع،
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ويت�س ��ع لأك�ث�ر م ��ن � ١٨٠سي ��ارة .وقد
ُ�صم ��م ب�ش ��كل يتنا�سب م ��ع احتياجات
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
و�أك ��د �أن املق ��ر �سيك ��ون مق ��ر ًا دائم� � ًا
للأمانة العامة يف الريا�ض ،حيث �سيتم
في ��ه تنظي ��م �أعم ��ال وبرام ��ج و�أن�شطة
الهيئة كالتدري ��ب والتحكيم الهند�سي،
�إ�ضاف ��ة �إىل اال�ستفادة م ��ن بقية املبنى
يف اال�ستثمار لتحقيق دخل للهيئة.
و�أبان الدكتور البقع ��اوي �أن �شراء هذا
املبن ��ى م ��ر بعدة خط ��وات و�إج ��راءات
قانوني ��ة ،انطلق ��ت م ��ن ق ��رار جمل�س
الإدارة القا�ض ��ي ب�ش ��راء ع ��دة مب ��انٍ
يف الريا� ��ض وج ��دة والدم ��ام ،بع ��د
ذل ��ك مت ا�ستقبال العرو� ��ض املتقدمة،
جلن ��ة لفرزه ��ا وحتليله ��ا ،والت�أكد من
مطابقته ��ا لل�ش ��روط واملوا�صفات التي
�أعلن ��ت عنه ��ا الهيئ ��ة ،كم ��ا مت ت�شكيل
جلن ��ة �أخرى برئا�سة ام�ي�ن عام الهيئة
الدكت ��ور ح�س�ي�ن الفا�ضل ��ي ،وع�ضوي ��ة
م�ست�شار الهيئة ،واملدير املايل ،واملدير
القانوين ملتابعة مراحل ال�شراء وزيارة
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املباين املر�شحة ،وتكليف متخ�ص�صني
من بع� ��ض املكات ��ب الهند�سي ��ة وبع�ض
املثمن�ي�ن العقاري�ي�ن لتقيي ��م وتثم�ي�ن
املباين التي تقدمت للمناف�سة ،والت�أكد
م ��ن منا�سبته ��ا م ��ن الناحي ��ة الفني ��ة
ومطابقة لل�شروط املطلوبة.
وك�ش ��ف �أي�ض ًا �أن انتق ��ال الأمانة العامة
له ��ذا املبنى �س ��وف يكون خ�ل�ال الربع
الأول م ��ن العام الهج ��ري اجلديد ،بعد
االنتهاء من الت�أثيث والتجهيز.
من جانبه �أكد �أمني عام الهيئة الدكتور
ح�س�ي�ن الفا�ضل ��ي �أن �شراء ه ��ذا املبنى
ي�أت ��ي �ضم ��ن الإجن ��ازات الت ��ي ب ��د�أت
تتحق ��ق -وهلل احلم ��د -يف دورة جمل�س
الإدارة احل ��ايل لتتواك ��ب م ��ع خط ��ة
التح ��ول الإ�سرتاتيج ��ي الت ��ي �أطلقه ��ا
املجل� ��س يف بداية �إ�شراف ��ه على الهيئة،
والت ��ي ي�سع ��ى م ��ن خالله ��ا �إىل تطوير
املهن ��ة وتطوي ��ر العامل�ي�ن فيه ��ا� ،آملني
�أن تعود هذه الإجن ��ازات بالنفع الكبري
عل ��ى تطوير القطاع الهند�سي يف وطننا
الغايل والعزيز.

رئيس مجلس اإلدارة يجتمع برؤساء
مجالس الفروع ورؤساء مجالس ُ
الشعب

اجتم���ع رئي���س مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين الدكتور جمي���ل البقعاوي
برؤس���اء مجال���س الف���روع ورؤس���اء مجال���س الش���عب الهندس���ية ،بحض���ور المهن���دس
مش���عل الزغيب���ي عض���و مجل���س اإلدارة ،والدكت���ور حس���ين الفاضل���ي األمي���ن الع���ام،
وذل���ك لمناقش���ة المواضي���ع الخاص���ة بمجال���س الف���روع ومجال���س الش���عب الهندس���ية.

وتناول االجتماع الت�أكيد على �أهمية
جمال�س الف ��روع وجمال� ��س ال�شعب
الهند�سية ،ودورهما بالقيام بتمثيل
الهيئ ��ة يف كافة املناطق ،و�إبراز دور
الهيئة يف القطاعات املختلفة ،ودعم
املهند�س�ي�ن يف املنطق ��ة ،وتك ��رمي
املميزي ��ن .كم ��ا ناق� ��ش االجتم ��اع
�آلي ��ة قيا� ��س �أداء جمال� ��س الف ��روع
وجمال� ��س ال�شع ��ب الهند�سية للعمل
عليه ��ا ب�شكل دوري ل�ضمان قيامهما
بدورهم ��ا امل�أم ��ول منهم ��ا فيم ��ا

يع ��ود بالنف ��ع للمهند�س�ي�ن والقطاع
الهند�سي باململكة.
وا�ستعر� ��ض ر�ؤ�ساء جمال�س الفروع
ور�ؤ�س ��اء جمال�س ُ
ال�شعب الهند�سية
�أب ��رز الإجن ��ازات الت ��ي قام ��وا بها
خالل الف�ت�رة املا�ضية ،حيث بارك
له ��م تل ��ك الإجن ��ازات ،وحثه ��م
لب ��ذل املزيد من اجله ��د يف خدمة
املهند�س واملجتمع والوطن.
ومت الت�أكي ��د يف االجتماع على �أهمية
جمال�س الف ��روع وال�شعب الهند�سية،

ودوره ��ا الب ��ارز يف تنظي ��م الندوات
وامل�ؤمت ��رات وامللتقي ��ات والتدريب يف
جم ��ال تخ�ص� ��ص ال�شعب ��ة ،ومتابعة
وعر� ��ض وتق ��دمي امل�ستج ��دات يف
جمالها.
كما ناق�ش االجتم ��اع �آلية قيا�س �أداء
ال�شع ��ب الهند�سي ��ة والعم ��ل عليه ��ا
ب�ش ��كل دوري ل�ضم ��ان قي ��ام ال�شعب
بدورها امل�أمول مب ��ا يفيد املهند�سني
والقط ��اع الهند�س ��ي ،وما م ��ن �ش�أنه
رفعة الوطن يف هذا املجال.
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إنجازات الهيئة لعام 2015م
ملخصا لتقرير ش���مل أه���م اإلنجازات
أص���درت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين
ً
والفعاليات الرئيس���ة التي قامت بها الهيئة خالل فترة التس���عة أش���هر الماضية
من���ذ تولي مجل���س إدارة الهيئة ف���ي دورت���ه الخامس���ة (2018/2015م) ،حيث قام
المجلس برس���م خطة اس���تراتيجية تس���ير عليه���ا األمانة العام���ة للهيئة منذ
بدئ���ه اإلش���راف عليه���ا ،إذ اس���تطاعت الهيئ���ة أن تنج���ز ع���د ًدا م���ن الموضوعات
والملف���ات الت���ي تهم مهن���ة الهندس���ة والمهندس���ين ،ويأتي ف���ي مقدمتها،
المش���اركة ف���ي برنام���ج التح���ول الوطن���ي للمس���اهمة بفعالية ف���ي النمو
االقتص���ادي للمملك���ة ،وكذل���ك إع���داد خط���ة التح���ول االس���تراتيجي للهيئ���ة
الس���عودية للمهندس���ين ،الت���ي تحقق م���ن خاللها عدي���د من اإلنج���ازات ،منها:

• امل�شاركة يف برنامج التحول الوطني
للم�ساهمة بفعالية يف النمو االقت�صادي
للمملكة.
• �إع ��داد خطة التح ��ول اال�سرتاتيجي
للهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
• �ش ��راء مبن ��ى للأمان ��ة العام ��ة يف
الريا� ��ض و�إ�ستئجار مق ��ار �أخرى لفروع
الهيئة.
• �إع ��داد و�إط�ل�اق برنام ��ج الت�أم�ي�ن
الطبي للمهند�سني والفنيني ال�سعوديني
و�أ�سرهم.
• �إع ��داد و�إط�ل�اق برنام ��ج اللج ��ان
الوطنية خلرباء الهند�سة.
• االهتمام بالتدريب والتطوير للمهند�سني
ودعم ��ه ب ��دورات جماني ��ة وخمف�ض ��ة.
• ال�سع ��ي لإب ��راز �أهمي ��ة ال ��كادر
الهند�س ��ي وال�سع ��ي لإق ��راره وامل�شاركة
بلجن ��ة درا�سة الكادر الهند�سي يف هيئة
اخلرباء مبجل�س الوزراء.
• �إع ��داد خطة لتنمية وا�ستثمار �أموال
الهيئة.
• العم ��ل م ��ع وزارة ال�ش� ��ؤون البلدي ��ة
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والقروية لتح�سني �آلية ت�صنيف املكاتب
وال�شركات الهند�سية.
• �إط�ل�اق برنام ��ج حتكي ��م الق�ضاي ��ا
الهند�سية للمواطنني.
• توف�ي�ر ع ��دد م ��ن املقاع ��د املجانية
لأع�ضاء الهيئ ��ة يف امل�ؤمترات الداخلية
واخلارجية.
• تنظي ��م ع ��دد م ��ن امل�ؤمت ��رات
والفعاليات الهند�سية.
• �إع ��داد جائ ��زة خ ��ادم احلرم�ي�ن
ال�شريفني للتميز الهند�سي.
• ال�سع ��ي لتوط�ي�ن الك ��وادر الهند�سية
ودعم طالب الهند�سة.
• �إع ��داد وتنظي ��م امل�سابق ��ة املعمارية
مل�شاريع وزارة الإ�سكان.
• ال�سع ��ي لتح�س�ي�ن وتطوي ��ر �أنظم ��ة
ولوائح الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
• امل�شارك ��ة الأ�سبوعي ��ة يف برنام ��ج
هند�س ��ي تلفزي ��وين يخ� ��ص الهند�س ��ة
واملهند�سني.
• �إع ��داد برنام ��ج ت�أهي ��ل واعتم ��اد
املهند�سني يف كود البناء ال�سعودي.
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• �إعداد و�إطالق برنامج للم�ساعدة يف
توظيف حديثي التخرج.
• تطبي ��ق متي ��ز الأداء الت�شغيل ��ي يف
�أعمال الأمانة العامة وفروع الهيئة.
• تد�ش�ي�ن البواب ��ة الإلكرتوني ��ة للهيئة
مع مراعاة �سهول ��ة اال�ستخدام و�سهولة
الو�صول للمعلومة.
• �إطالق م�سابقة لت�صميم �شعار الهيئة.
والهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني بدورها
تع ��د مبزي ��د م ��ن العط ��اء والإجنازات
خ�ل�ال الف�ت�رة املقبل ��ة ،الت ��ي �ست�شهد
ً
وملحوظ ��ا يف خدمتها
ملمو�س ��ا
تط ��و ًرا
ً
ملهن ��ة الهند�س ��ة يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة ،وكذل ��ك للمهند�سني الذين
ميثل ��ون اله ��دف الأبرز للخدم ��ات التي
تقدمه ��ا الهيئ ��ة ،ولذل ��ك حتر�ص على
�أال تق ��ف عجل ��ة �إجنازاته ��ا على ما مت،
يف الف�ت�رة املقبل ��ة ،و�ستم�ض ��ي ب�ش ��كل
فع ��ال نحو مزي ��د من حتقي ��ق �أهدافها
ب�شكل م�ستمر لت�ساهم بفاعلية يف تنمية
االقت�ص ��اد الوطن ��ي ،ال ��ذي تع ��د مهنة
الهند�سة ركيزة من ركائزه الأ�سا�سية.

تدشين برنامج تأمين طبي مخفض
ومدعوم للمهندسين

ق���رر مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي اجتماع���ه ي���وم
األربع���اء المواف���ق  ،2016/01/06إط�ل�اق برنام���ج للتأمي���ن الصح���ي للمهندس���ين
الس���عوديين وعائالته���م داخ���ل المملك���ة وخارجه���ا ،يتمي���ز بس���عر مغ���ر
ومدع���وم لجمي���ع المهندس���ين وأفراد أس���رهم ،وذلك في إط���ار حرصها على
االهتم���ام بالمهندس���ين ،وتوفي���ر الخدم���ات الممي���زة لألعض���اء المس���جلين.

امل�ستفيدون:
ي�ستفي ��د من هذا الربنام ��ج املهند�سون
ال�سعوديون وعائالتهم.
مميزات الربنامج:
� -١سعر مميز جدا ومدعوم من الهيئة
مبا ينا�سب �إمكانيات جميع املهند�سني،
وتبد�أ الأ�سعار من  ٤٨٥ريالاً .
� -٢شبك ��ة طبي ��ة وا�سع ��ة يبل ��غ ع ��دد
امل�ست�شفي ��ات واملراكز الطبية فيها �أكرث
من  ١٢٠٠مركز متوزعة على كافة مدن
اململك ��ة ،وكذلك يف كاف ��ة املدن العاملية
لتك ��ون اخلدم ��ة متواف ��رة يف �أي مكان
يوج ��د فيه املهند�س� ،سواء كان داخل �أو
اململكة خارجها.
 -٣الهيئ ��ة تعاق ��دت م ��ع �أب ��رز �شركات
الت�أمني العاملي ��ة (بوبا) ،وذلك ل�ضمان
خدمة �أف�ضل للمهند�سني.

 -٤يحت ��وي الربنام ��ج عل ��ى  ٥فئ ��ات،
يختار املهند�س ما ينا�سبه منها وينا�سب
عائلته.
 -٥الربنام ��ج يغطي كاف ��ة االحتياجات
الطبية ،م ��ن ا�ست�شارات طبية وفحو�ص
وعملي ��ات جراحي ��ة وغريه ��ا م ��ن
اخلدمات .كما �أن العر�ض ال يحتاج �إىل
الإف�صاح عن �أي مر�ض �أو حالة وت�شمل
اجلميع �إىل �سن  ٦٥عاما.
طريقة الت�سجيل:
يبد�أ الت�سجيل يف برنامج الت�أمني الطبي
ي ��وم الأح ��د 2016/1/17م ع�ب�ر موقع
الهيئة؟
الهدف من برنامج الت�أمني الطبي
ي�أتي هذا الربنام ��ج يف �إطار اخلدمات
التي تقدمها الهيئ ��ة لأع�ضائها و�سعيها

لتو�سعة اخلدم ��ات وحت�سينها ،ومواكبة
احتياج ��ات املهند�س�ي�ن .ويع ��د ذل ��ك
مرحل ��ة �أوىل �ستتبعه ��ا خدم ��ة ت�أم�ي�ن
طبي للمهند�س�ي�ن الوافدين وعائالتهم
(لت�ستفي ��د منه ��ا املكات ��ب وال�ش ��ركات
الهند�سي ��ة) ،و�سيق ��دم الربنام ��ج
كذل ��ك عدي ��دا م ��ن اخلدم ��ات املهنية
واالجتماعية للأع�ضاء ،وتلك اخلدمات
ال تتوق ��ف عند حد مع�ي�ن وهي م�ستمرة
وتواك ��ب الزي ��ادة يف �أع ��داد املهند�سني
وتلبي احتياجاتهم املختلفة.
وحر�ص ��ت الهيئ ��ة م ��ن خ�ل�ال جمل� ��س
�إدارته ��ا يف ه ��ذه ال ��دورة عل ��ى حتقيق
ر�سالته ��ا يف تق ��دمي خدم ��ات للمهن ��ة
واملهند� ��س واملجتم ��ع ،من خ�ل�ال عمل
منهج ��ي متوا�صل متكامل تبنته يف دورة
انعقادها اخلام�س ��ة ( 2015ــ 2018م)
يف خطتها للتّحول اال�سرتاتيجي.
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الشهادة االحترافية في
التحكيم الهندسي

كش���ف رئيس مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين الدكتور جميل
البقع���اوي ،ع���ن إط�ل�اق البرنام���ج الجدي���د «الش���هادة االحترافية ف���ي التحكيم
الهندس���ي» ،وذلك مطلع فبراي���ر المقبل .ويأتي البرنامج بالتع���اون بين الهيئة
السعودية للمهندس���ين ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية «دار القرار» ،ويتكون البرنامج الذي يمتد خالل الفترة من  7فبراير
حت���ى  9مارس  2016من ث�ل�اث مراحل ،تأتي المرحلة األول���ى تحت عنوان «طبيعة
العقود الهندسية والدولية» والمرحلة الثانية «التحكيم في العقود الهندسية»
والمرحل���ة الثالث���ة «ورش تطبيقي���ة ف���ي منازع���ات عق���ود األش���غال الدولية».

و�أو�ض ��ح الدكت ��ور جمي ��ل البقع ��اوي �أن
التحكيم يف العقود ذات الطابع الهند�سي
له خ�صو�صيته باعتبار �أن ن�سبة كبرية من
النزاعات التي ترد �إىل مراكز التحكيم
غالب� � ًا م ��ا تك ��ون ذات طاب ��ع هند�س ��ي
تتعل ��ق مب�ش ��كالت يف تنفي ��ذ امل�شاري ��ع
العقاري ��ة ذات ر�ؤو�س الأموال ال�ضخمة،
ع�ب�ر الت�أخ ��ر يف التنفي ��ذ �أو ال�س ��داد �أو
يف م�ش ��كالت يف م�ست ��وى ج ��ودة البناء
وع ��دم االلت ��زام مبعايري متف ��ق عليها.
وتابع "�إن �أهمية قطاع التطوير العقاري
تكم ��ن يف �أن معظ ��م النم ��و يف الن ��اجت
القوم ��ي الإجم ��ايل يع ��زى �إىل القط ��اع
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العقاري ،كم ��ا �أن ن�سبة كبرية من متويل
البن ��وك �س ��واء عل ��ى م�ست ��وى القرو�ض
ال�شخ�صي ��ة �أو الره ��ن العق ��اري ت�صب
يف ه ��ذا القطاع املهم ،لذا م ��ن الأهمية
مبكان العمل على حل النزاعات املوجودة
بال�سرعة املمكنة ،لعدم حدوث عرقلة يف
عجل ��ة التنمية يف هذا القطاع احليوي".
وا�ستط ��رد "تخ ��دم ه ��ذه ال�شه ��ادة
املحامني ب�شكل كبري للتعرف على معنى
املف ��ردات الهند�سية وعقود "الفيديك"
و�آلي ��ة التغي�ي�ر يف العق ��ود و�صالحيات
املهند� ��س ،وكثري م ��ن الأم ��ور الدقيقة
املتعلق ��ة بالعقود الهند�سي ��ة ،وهو الأمر
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الذي يخدمهم لفهم عديد من الق�ضايا
الهند�سية املنظ ��ورة يف املحاكم �أو �أمام
هيئ ��ات التحكي ��م امل�ؤ�س�سي ��ة �أو احلرة،
فيم ��ا تعط ��ي ه ��ذه ال�شه ��ادة املهند�س
ر�ؤية �أعمق لفهم وا�ستيعاب الآلية املثلى
ال�ستغالل املعرف ��ة العلمية املرتاكمة يف
كيفي ��ة الو�صول �إىل العدال ��ة يف �إ�صدار
الأح ��كام املتعلق ��ة بالنزاع ��ات ذات
الطاب ��ع الهند�س ��ي وف ��ق ر�ؤي ��ة منهجية
وا�ضحة ،كم ��ا تب�صر املهتم�ي�ن باملجال
من التخ�ص�صات الأخرى ب�آفاق جديدة
مل يكون ��وا ق ��د �أطلعوا عليه ��ا يف املجال
التحكيمي والهند�سي".

نتائج انتخابات مجالس الفروع في
األحساء ونجران وعسير

أنه���ت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين عملي���ة االنتخابات ،وبعد إقف���ال عملية
االقت���راع اإللكتروني���ة واالطالع على نتائ���ج التصويت ألعضاء مجلس فرع األحس���اء
ومجل���س ف���رع نج���ران ومجلس ف���رع عس���ير ,وبع���د ف���رز األص���وات إلكترونيًا
ف���از اآلتي���ة أس���ماؤهم بعضوي���ة المجال���س المحددة ،لم���دة ثالث س���نوات من
تاريخ���ه حس���ب نظ���ام الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين .وحس���ب توجيه���ات
مجل���س اإلدارة س���وف يك���ون اختي���ار الرئيس ونائ���ب الرئيس باالقتراع الس���ري
بي���ن أعض���اء مجلس الف���رع ،تح���ت إش���راف الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين

جمل�س فرع الأح�ساء:
م .اال�سم
 1عبدالرحمن عبداهلل حممد النعيم
� 2صالح عبدالهادي بن علي البق�شي
� 3أحمد خالد بن �أحمد الفريدة
� 4سعيد بن عبداهلل بن حممد اخلر�س
� 5أحمد بن عبداهلل اجلغيمان
� 6إبراهيم بن علي بن �أحمد الطويل
� 7إبراهيم بن �أحمد احل�سني

جمل�س فرع جنران:
م .اال�سم
 1علي بن حممد بن حمد �آل قري�شة
� 2صالح بن ح�سني بن جعفر �آل حيدر
 3حمد جهامان بن حمد �آل حارث
 4جابر بن مرزوق بن جابر �آل �صليع
 5جابر بن ح�سن بن علي �أبو�ساق
 6تركي بن مانع بن جابر �آل ن�صيب
 7كرحان بن حممد �آل هتيلة

جمل�س فرع ع�سري:
م .اال�سم
 1عبداخلالق عبداهلل حممد الأ�سمري
 2علي حامد زبران �آل غنية العامري
 3علي بن عائ�ض بن �أحمد مرزان
 4نبيل م�شبب علي �آل عي�سى ال�شهراين
 5عبداهلل ح�سن بن علي الأ�سمري
 6ذيب حممد بن ذيب بن �شفلوت
� 7صالح ح�سني عبداهلل قدح
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مجلس اإلدارة يعين مراجعا داخليا
باألمانة العامة بالرياض

عين مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين مراجعا داخليا بدأ بمزاولة مهام
وظيفته مطلع العام الميالدي الجديد  2016في مقر األمانة العامة بمدينة الرياض،
وذلكمنأجلالعملعلىاكتشافنقاطالضعفأوالنقصفيالنظمواإلجراءاتالتي
تستخدمهاالهيئة،واقتراحالتعديالتوالتحسيناتالالزمةألنظمةالمحاسبةبالهيئة.

و�سيق ��وم املراق ��ب الداخل ��ي ب�أعم ��ال
الرقابة والتدقيق داخل الهيئة من خالل
عديد من امله ��ام التي تتمثل يف التدقيق
امل ��ايل م ��ن خ�ل�ال الإ�ش ��راف والتدقيق
عل ��ى بنود املوازنة من �إيرادات ونفقات،
وتق ��دمي تقاري ��ر دوري ��ة �إىل جمل� ��س
الإدارة عن �ش�ؤون الهيئة املالية� ،إ�ضافة
�إىل تدقي ��ق مدفوع ��ات الهيئ ��ة البنكية
م ��ن خ�ل�ال تدقي ��ق �سن ��دات ال�صرف،
وتدقي ��ق مقبو�ضات ومدفوع ��ات الهيئة
النقدي ��ة واملعام�ل�ات املالي ��ة املنفذة يف
�إدارة ال�ش� ��ؤون املالية م ��ن خالل تدقيق
�سن ��دات القي ��د ال�ص ��ادرة ،و ُمتابع ��ة
ذمم ال ُعم�ل�اء و�إعمار الدي ��ون ،وتدقيق
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رواتب و�أج ��ور موظفي الهيئ ��ة ال�شهرية
والإ�ضافية لبع�ض الأ�شهر ،و ُمتابعة كافة
االتفاقي ��ات والعق ��ود ،واملُتابع ��ة املالي ��ة
الدورية للعمليات املالية املختلفة املنفذة
يف �إدارة ال�ش� ��ؤون املالية .وكذلك متابعة
تطبيق �إجراءات متي ��ز الأداء الت�شغيلي
التي ا�ستحدثها جمل�س الإدارة للنهو�ض
بعم ��ل و�إج ��راءات الهيئة وقيا� ��س الأداء
ب�شكل دوري.
كما �سيقوم بالتدقيق الإداري من خالل
رئا�سة جلان اجل ��رد ال�سنوي ملوجودات
الهيئ ��ة وامل�ستودع ��ات ،وامل�شارك ��ة يف
جلان ت�سل ��م الأعمال الإن�شائية واللوازم
وامل�شرتيات ،ومتابع ��ة وتقييم �إجراءات
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�شراء الل ��وازم وتنفيذ الأ�شغ ��ال و�شراء
قطع الغيار وغريها.
وه ��دف جمل� ��س الإدارة م ��ن تعي�ي�ن
املدق ��ق الداخل ��ي �إىل الت�أك ��د من تنفيذ
خط ��ط و�سيا�س ��ات الهيئ ��ة ،والت�أكد من
�أن املعلوم ��ات الت ��ي مت عر�ضه ��ا عل ��ى
جمل� ��س الإدارة هي معلوم ��ات �صحيحة
ودقيق ��ة وكافية عن طريق فح�ص جميع
العمليات املالية ،االعتماد على البيانات
وامل�ستن ��دات املحا�سبي ��ة واال�ستعانة بها
يف اتخ ��اذ الق ��رارات الإداري ��ة ،تقيي ��م
ا�ستخ ��دام م ��وارد الهيئ ��ة اقت�صادي� � ًا،
والت�أكد م ��ن �أن الإيرادات وامل�صروفات
تذهب �إىل مكانها ال�صحيح.

اتفاقية تعاون بين الهيئة وبرنامج بيع
الوحدات على الخريطة

ّ
وق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن وب���رن���ام���ج ب��ي��ع ال���وح���دات
ال��ع��ق��اري��ة ع��ل��ى ال��خ��ري��ط��ة ب�����وزارة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ،ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون
ل��ت��دري��ب ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي م��ش��اري��ع ال��ب��ي��ع ع��ل��ى الخريطة.

وته ��دف االتفاقية الت ��ي وقعت �أخريا
�إىل رفع ق ��درات مكاتب اال�ست�شارات
الهند�سي ��ة العامل ��ة يف م�شاريع البيع
عل ��ى اخلريطة الت ��ي ي�ش ��رف عليها
الربنامج ،وتطوير مهارات موظفيها
وف ��ق ال�سيا�س ��ات واال�شرتاطات التي
يقره ��ا الربنام ��ج ،عل ��ى �أن تق ��وم
الهيئ ��ة ب�إع ��داد الربنام ��ج التدريبي

للمهند�س�ي�ن وموظفيه ��م وج ��داول
الدورات التدريبي ��ة و�أماكن عقدها،
و�أن يت ��م اعتم ��اد جمي ��ع ال ��دورات
املقدم ��ة واحت�سابه ��ا يف ال�سج ��ل
اخلا�ص بكل متدرب يف نظام التعليم
املهني امل�ستمر يف الهيئة.
وت�أت ��ي االتفاقي ��ة يف �إط ��ار م�س�ؤولي ��ات
الربنام ��ج يف تنظي ��م ن�ش ��اط التطوي ��ر

العقاري لبي ��ع الوح ��دات العقارية على
اخلريط ��ة ،ورف ��ع كف ��اءة العاملني فيه،
ك ��ون الربنامج هو امل�س� ��ؤول عن �إ�صدار
الرتاخي� ��ص الالزمة ملزاول ��ة الن�شاط،
وحتدي ��د م�س�ؤولي ��ات ومه ��ام املكات ��ب
اال�ست�شارية الهند�سية التي ت�شرف على
امل�شاريع املرخ�صة ،من خالل �آلية متابعة
امل�شاري ��ع ون�س ��ب الإجن ��از والتقاري ��ر.
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الهيئة تالحق المكاتب الهندسية المخالفة
الشتراطات التراخيص

أكد المتحدث الرس���مي للهيئة السعودية للمهندس���ين المهندس عبدالناصر
ب���ن س���يف العبداللطي���ف ،أن الهيئ���ة تص���در التراخي���ص للمكاتب الهندس���ية
وف���ق أس���س ومعايير واش���تراطات حس���ب نظامه���ا ،ومخالفة هذه الش���روط
والنظ���م يع���رض المكت���ب للعقاب ،وس���حب الترخي���ص ،واإليقاف ع���ن العمل.

و�أبان املتحدث الر�سمي �أن الهيئة تعمل
عل ��ى تنظي ��م مزاول ��ة مهن ��ة الهند�سة،
وذل ��ك مبن ��ح الرتاخي� ��ص الهند�سي ��ة
ح�س ��ب نظامه ��ا ال�ص ��ادر باملر�س ��وم
امللكي رقم م 36/يف 1423/09/26هـ،
املبني على قرار جمل� ��س الوزراء املوقر
رق ��م  226يف 1423/09/13هـ .وتقوم
الهيئة بخدمات �إج ��راءات الرتاخي�ص
الهند�سي ��ة واخلدم ��ات املقدم ��ة له ��ا
للفئ ��ات املختلف ��ة ،وه ��ي املكات ��ب
الهند�سية بفئاتها مهند�س ،ا�ست�شاري،
ا�ست�ش ��ارات هند�سية ،مكاتب اخلدمات
الهند�سي ��ة امل�ساعدة ،خمتربات فح�ص
الرتبة واخلر�سان ��ة والأ�سا�سات واملواد،
مكاتب ا�ست�شارات ال�سالمة الهند�سية،
وال�شركات الهند�سية املهنية.
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وك�ش ��ف �أن الهيئ ��ة قام ��ت بتد�ش�ي�ن
اخلدم ��ات الإلكرتوني ��ة لرتاخي� ��ص
املكات ��ب الهند�سية ،حر�ص� � ًا منها على
�إجن ��از طلبات املكات ��ب يف وقت وجيز،
حي ��ث يت ��م تق ��دمي طلب ��ات تراخي� ��ص
املكات ��ب �إلكرتوني� � ًا ع ��ن طري ��ق موق ��ع
الهيئ ��ة الإلك�ت�روين عل ��ى الإنرتن ��ت
مبا�ش ��رة ،وت�شم ��ل تل ��ك الإج ��راءات
اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة مثل فت ��ح مكتب،
جتدي ��د رخ�ص ��ة ،فت ��ح ف ��رع ،جتدي ��د
ف ��رع ،حتويل مكتب ،حتويل فرع ،تعديل
م�سم ��ى ،تغي�ي�ر مق ��ر� ،إيق ��اف ن�شاط،
�إلغ ��اء ترخي�ص� ،إلغاء فرع ،فتح خمترب
تربة ،جتدي ��د خمترب ترب ��ة ،ا�ستخراج
م�ستند بدل فاقد .كما ت�شمل اخلدمات
الإلكرتونية تقدمي الطلبات املختلفة.
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و�أ�ش ��ار �إىل �أن الهيئ ��ة وف ��رت خدم ��ة
«التحقق م ��ن رخ�ص ��ة املكت ��ب» ،للت�أكد
من تراخي�ص املكات ��ب الهند�سية والفئة
الت ��ي تندرج حتتها ،يف خطوة تهدف �إىل
�إتاحة الفر�ص ��ة للجميع ملعرف ��ة املكاتب
املرخ�صة .يف �إجراء ت�أمل الهيئة منه ب�أن
ت�سهم هذه اخلطوة يف احلد من املكاتب
غري املرخ�صة ،خا�صة �أن هذه اخلدمات
ت�ساع ��د عل ��ى التحق ��ق م ��ن الرتخي�ص،
وتقلل من التالع ��ب والغ�ش الذي يحدث
يف ال�س ��وق ،الفت� � ًا �إىل �أن ه ��ذه اخلطوة
�ساعدت يف ردم فج ��وة ت�سببت يف وجود
خل ��ل يف ال�س ��وق املحلي ��ة يف م ��ا يتعل ��ق
بقطاع الإن�شاء ،مبين ًا �أن الهيئة بالتعاون
م ��ع اجله ��ات احلكومية املعني ��ة متكنت
م ��ن ت�ضيي ��ق اخلن ��اق عل ��ى املخالف�ي�ن.

تدشين برنامج لتدريب الكوادر الهندسية
المساعدة للشباب السعودي
تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تدشين برنامج لتوطين الكوادر الهندسية المساعدة للشباب السعودي ،من خالل كليات التميز
في تخصصات فنية ،بحيث يتلقى هؤالء الطالب التدريب والتأهيل المناسب في دبلومات ودورات
تدريبية تكون مدتها من س���نة إلى أكثر من س���نتين حس���ب التخصص الهندسي والمهني،
وذل���ك من أجل معالج���ة النقص الحاد ف���ي الكادر الهندس���ي والفني المس���اعد بالمملكة.

ك�شف ذلك الدكتور جميل البقعاوي رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
مبين ًا �أن هناك احتياج ًا كبري ًا للمهند�سني
وم�ساعدي املهند�سني من الكوادر الوطنية،
حتت ��اج �إىل تكات ��ف اجلمي ��ع لتغطي ��ة هذا
االحتياج يف ظل طفرة امل�شروعات الكربى
الت ��ي ي�شهدها الوطن ،حي ��ث ت�سعى الهيئة
للم�ساهمة يف توطني القطاعات الهند�سية
بكوادر هند�سية وفنية يف ظل ن�سبة الكوادر
الهند�سية والفنية ال�سعودية متدنية.
و�أ�شاد الدكتور البقعاوي بجهود وزارة العمل
واقرتاحها من باب ت�شجيع توطني الوظائف
الهند�سية واملهنية عل ��ى �أن حتت�سب �ضمن
ن�سب ��ة ال�سع ��ودة له�ؤالء املتدرب�ي�ن املطلوبة
عل ��ى املكات ��ب وال�ش ��ركات الهند�سي ��ة،
بحي ��ث يح�صل املت ��درب عل ��ى مكاف�أة من
الكلية ومن ال�صن ��دوق ومن �صاحب العمل
وي�سج ��ل يف الت�أمين ��ات .مبين� � ًا يف الوق ��ت
نف�س ��ه �أن الهيئ ��ة تتعاون مع كلي ��ات التميز
التابع ��ة للم�ؤ�س�سة العام ��ة للتدريب التقني
واملهن ��ي ،ب�ش� ��أن ت�أهيل ال�شب ��اب ال�سعودي
يف اخلدم ��ات الهند�سي ��ة امل�ساع ��دة ،لأنها
تتعاون مع كلي ��ات وجامعات دولية معرتف
بها ومميزة يف اجلانب املهني ،كما تتعاون
مع �أف�ضل كلي ��ات التدريب التطبيقي دولي ًا
وباالعتم ��اد على كوادره ��ا العاملية ،وتقدم
�شه ��ادات ودبلومات يف جم ��االت تطبيقية
متخ�ص�صة خلريجي الثانوية العامة.
و�أ�ش ��ار �إىل �أنه مت التوا�ص ��ل �أي�ض ًا مع تلك

الكليات وعدد م ��ن املكاتب الهند�سية ذات
االحتي ��اج ملثل ه ��ذه الك ��وادر ،والعمل جا ٍر
حل ��ث وت�شجيع كاف ��ة املكات ��ب وال�شركات
الهند�سية للم�شارك ��ة واال�ستفادة من هذه
املب ��ادرة ،حيث تقوم الهيئ ��ة بدرا�سة مدى
احلاج ��ة ملث ��ل ه ��ذه الك ��وادر املتخ�ص�صة
م ��ن �أجل توقيع اتفاقية مع امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهن ��ي لت�أهيلهم ،وذلك
عرب كليات التميز املتخ�ص�صة يف التدريب
التطبيقي يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�أبان البقعاوي ان التخ�ص�صات الهند�سية
امل�ساع ��دة امل�شمول ��ة خمتلف ��ة ومتع ��ددة،
وه ��ي حا�س ��ب كمي ��ات ،ور�س ��ام �إن�شائ ��ي
�أبني ��ة ،ور�س ��ام �إن�شائ ��ي ط ��رق ،ور�س ��ام
خرائط وخمطط ��ات ،ور�سام عام ،ور�سام
كهربائي ،ور�سام معماري ،ور�سام هند�سة
مدنية ،و�صانع مناذج معمارية (ماكيت)،
وفن ��ي �أبنية /مراقب �أبني ��ة ،وم�ساح عام،
وم�س ��اح �أبني ��ة ،وم�س ��اح �أرا�ض ��ي ،وم�ساح
طرق ،ومعاون م�ساح ،وم�ساح كميات.
وكمرحلة �أوىل ت�سعى الهيئة كبداية لإطالق
الربنامج لي�شم ��ل �أربعة تخ�ص�صات تُختار
ح�سب احلاجة والطلبات الواردة للهيئة من
املكاتب وال�ش ��ركات الهند�سية ،وب�إذن اهلل
يتم التو�سع فيها لت�شمل جميع التخ�ص�صات.
ودع ��ا البقع ��اوي ال�ش ��ركات واملكات ��ب
الهند�سي ��ة لال�ستف ��ادة من ه ��ذا التوجه،
من خ�ل�ال ه ��ذا الراب ��ط http://apps.
،saudieng.sa/reg/helpers.aspx

مبين� � ًا �أن الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن
تعم ��ل يف الوقت احلايل على �إجراء درا�سة
تر�ص ��د حج ��م االحتي ��اج الفعل ��ي للمكاتب
وال�ش ��ركات الهند�سي ��ة من ه ��ذه الكوادر،
وذلك بعد عملي ��ة التن�سيق والتفاهم الذي
مت بني الهيئة وبني كل من الكليات واملكاتب
الهند�سي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ه ��ذه الدرا�سة
من امل�أمول �أن يج ��ري تزويد كليات التميز
بها ،بحيث تفيد ال�شباب ال�سعودي الراغب
ب�أن جز ًءا من الكوادر الهند�سية ال�سعودية
وت�ضم ��ن له ��م تدريب� � ًا ينته ��ي بالتوظيف.
يذك ��ر �أنه �ضم ��ن �إطار العم ��ل على توطني
الكوادر الهند�سية� ،أعلنت الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن بالتع ��اون م ��ع وزارة التعليم،
وحتت مظلة وزارة التجارة وال�صناعة عن
فتح املج ��ال للمكاتب وال�شركات الهند�سية
بالت�سجيل يف برنام ��ج (وظيفتك بعثتك)،
لتوظي ��ف اخلريج�ي�ن ال�سعودي�ي�ن م ��ن
املبتعث�ي�ن يف التخ�ص�ص ��ات الت ��ي تتنا�سب
م ��ع احتياجاته ��ا م ��ن خريج ��ي الهند�س ��ة
املدني ��ة واملعمارية ،بحي ��ث كانت الأف�ضلية
ملن له الأ�سبقية يف تقدمي طلبه من املكاتب
وال�شركات الهند�سية.
كما تعمل الهيئة على برامج مماثلة لإيجاد
حل ��ول وبرام ��ج و�أن�شط ��ة حل ��ل م�شكلة قلة
عدد امل�ساعدي ��ن الفنيني يف التخ�ص�صات
الهند�سية املطلوبة ل�سد الفجوة يف امل�شاريع
الوطني ��ة ،وتوط�ي�ن ه ��ذه امله ��ن و�إك�سابها
اخلربات من خالل التدريب والتطوير.
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األخـــــبـــار

الهيئة تكشف تفاصيل قرار مجلس الوزراء
إلشراف وزارة التجارة عليها
أك���د المهندس عبدالناصر بن س���يف العبداللطيف المتحدث الرس���مي للهيئة
السعودية للمهندسين أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد نطاق إشراف وزارة التجارة
والصناعة على الهيئةُ ،
وأقر يوم االثنين  1436/8/ 28هـ (  15يونيو 2015م) ،ونص على
تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م36/
بتاريخ 1423/9/26هـ ،قد شمل نطاق إشراف الوزارة على عمل الهيئة على مراجعة
جمي���ع اللوائح المتعلق���ة بنظام الهيئة بع���د إقرارها من الجمعي���ة العمومية،
والتأكد من مطابقتها ألحكامه ،وطلب تعديلها إذا تضمنت أحكامًا ال تتفق مع
أح���كام النظام وغاياته ،وإذا لم تعدل وفقًا لذلك ،فتتخذ الوزارة ما يلزم نظامًا.

و�أ�ض ��اف املتح ��دث الر�سم ��ي للهيئة
�أن الق ��رار ا�شتم ��ل �أي�ض� � ًا عل ��ى �أن
تق ��وم الهيئ ��ة بتزويد ال ��وزارة بن�سخ
من احل�سابات اخلتامي ��ة للهيئة بعد
عر�ضها عل ��ى اجلمعية العمومية بعد
اعتمادها ،ويف حال وجود مالحظات
عل ��ى تل ��ك احل�ساب ��ات ،يك ��ون على
الوزارة اتخاذ ما يلزم حيالها نظام ًا،
كذلك تزويده ��ا بن�سخ من القرارات
ذات ال�صلة بالأمور املالية والإدارية،
و�إذا ت�ضمنت بنود ًا ال تتفق مع �أحكام
النظ ��ام ولوائح ��ه ،فعل ��ى ال ��وزارة
الطلب من الهيئ ��ة �إيقاف العمل ب�أي
منه ��ا� ،إ�ضافة �إىل اتخاذ ما يلزم من
الإج ��راءات والآلي ��ات والتدابري مبا
يف ذل ��ك الطلب من جمل� ��س الوزراء
ح ��ل جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة وتعي�ي�ن
جمل� ��س �إدارة م�ؤق ��ت مل ��دة ال تتجاوز
�سن ��ة� ،إذا انتهت مدة جمل�س الإدارة
ومل تتو�ص ��ل اجلمعي ��ة العمومية �إىل
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انتخ ��اب جمل� ��س �إدارة جديد� ،أو �إذا
حدث �أي خلل يعوق عمل الهيئة.
كم ��ا �أب ��ان �أن ��ه يح ��ق لل ��وزارة يف �أن
تطلب من جمل� ��س �إدارة الهيئة دعوة
اجلمعي ��ة العمومية لالنعقاد يف حالة
حدوث �أي �أمر طارئ ي�ستدعي ذلك،
و�أن تق ��وم وزارة التج ��ارة وال�صناعة
بع ��د التن�سي ��ق م ��ع وزارة ال�ش� ��ؤون
البلدي ��ة والقروي ��ة ووزارة الإ�س ��كان
واجلهات املعنية الأخرى ،بعد م�ضي
ث�ل�اث �سن ��وات م ��ن تاري ��خ �ص ��دور
القرار ،بتقومي نتائ ��ج نطاق �إ�شراف
وزارة التج ��ارة وال�صناعة على عمل
الهيئ ��ة ،وال�صعوب ��ات الت ��ي واجهتها
واملقرتحات املنا�سب ��ة لذلك ،والرفع
عن ذلك �إىل جمل�س الوزراء.
و�أ�شار العبداللطيف �أن جمل�س الوزراء
وجه الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ب�أن
تق ��وم مبراع ��اة بع� ��ض اجلوان ��ب يف
الالئح ��ة التنفيذية لنظامه ��ا ،ومنها
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�إ�ش ��راف وزارة التج ��ارة وال�صناع ��ة
على �إج ��راءات و�آليات تر�شيح جمل�س
�إدارة الهيئ ��ة وانتخاب ��ه� ،أن يك ��ون
ل ��كل ناخ ��ب �ص ��وت واح ��د ،ل�ضم ��ان
من ��ع التكتالت عند �إج ��راء انتخابات
جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ،كذل ��ك تعديل
الأحكام املتعلق ��ة بانتخابات اجلمعية
العمومي ��ة واال�شرتاط ��ات اخلا�ص ��ة
باملر�شحني مبا يكفل حتقيق التنا�سب
يف متثيل الفئات املختلفة للمهند�سني
(�أ�صحاب املكاتب الهند�سية –�أع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س – القطاع�ي�ن العام
واخلا� ��ص) ،ومبا ي�ضمن حتقيق مبد�أ
امل�ساواة� ،إ�ضافة �إىل ت�ضمني الالئحة
حكم� � ًا يق�ض ��ي ب�إلزام ع�ض ��و جمل�س
الإدارة بالإف�ص ��اح عن �أي م�صلحة �أو
عالق ��ة نا�شئة �أو قد تن�ش� ��أ ،ولها �صلة
بع�ضويته يف جمل�س الإدارة �أو قراراته،
ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة �أو غ�ي�ر مبا�ش ��رة،
وذل ��ك مب ��ا يحق ��ق مب ��د�أ ال�شفافية.

هيئة المهندسين تعتزم إطالق برنامجًا لتحكيم
القضايا الهندسية التي تواجه المواطنين

تعت���زم الهيئة الس���عودية للمهندس���ين إط�ل�اق برنام���ج لتحكيم القضايا الهندس���ية
الت���ي تواجه المواطنين ،بالتع���اون مع وزارة التجارة والصناعة ،ف���ي مقر الهيئة ،والذي
س���ينطلق بنس���خته التجريبي���ة ابت���دا ًء م���ن ٢٠١٥ / ١٢ / 01م ،وذلك من خ�ل�ال لجنة فنية
قانونية لفض المنازع���ات بين المواطنين والمقاولين ،أو بين المواطنين والمصنعين،
أو بي���ن المواطني���ن وورش العم���ل ،س���واء كان بالتحكي���م أو بالصل���ح والتواف���ق.

و�أو�ض ��ح رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن الدكت ��ور جميل
البقع ��اوي �أن ه ��ذا الربنام ��ج �سيك ��ون
م ��ن �أبرز الربام ��ج امل�سان ��دة للمحاكم
الر�سمية ،و�سيخفف الكثري من الأعباء
عليها ،نظر ًا لوج ��ود املخت�صني بال�ش�أن
الهند�س ��ي يف مركز التحكي ��م بالهيئة،
وال ��ذي ب ��دوره �سيك ��ون ه ��و امل�س� ��ؤول
املبا�ش ��ر عن هذه الق�ضاي ��ا ،م�شري ًا �إىل
�أن انط�ل�اق الربام ��ج يع ��د نقطة حتول
يف مه ��ام وواجب ��ات الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة

للمهند�سني ،م ��ن خالل مركز التحكيم
ال ��ذي �سيت ��وىل م�ستقب�ل ً�ا الف�ص ��ل يف
املنازع ��ات الهند�سي ��ة ،لتعزي ��ز نزاهة
�إج ��راءات التحكيم الهند�سي ،مب ّين ًا �أن
الربنام ��ج �ست�ستفيد منه جميع اجلهات
احلكومي ��ة’ بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�ش ��ركات
وامل�ؤ�س�سات العامة ،وكذلك الأفراد.
من جانبه �أو�ض ��ح مدير مركز التحكيم
الهند�سي بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني
املهند� ��س عبدالك ��رمي ال�سع ��دون
�أن الربنام ��ج �سريك ��ز عل ��ى ت�سوي ��ة

املنازعات ،من خالل التوفيق والتحكيم
وغريهم ��ا من الط ��رق وفق ًا مل ��ا حتدده
قواع ��د ولوائ ��ح املرك ��ز الت ��ي ي�صدرها
خمت�صون يف التحكيم بن ��ا ًء على لوائح
التحكي ��م ال�سع ��ودي ،م�ؤك ��د ًا �أن الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ممثلة يف مركز
التحكي ��م عل ��ى ا�ستع ��داد ت ��ام لت�شكيل
جلان التحكي ��م الفنية واللج ��ان الفنية
املتخ�ص�صة لتحكيم جميع �أنواع الق�ضايا
وامل�ش ��اكل الفنية الت ��ي تعرت�ض القطاع
الهند�سي �أثن ��اء تنفيذ العقود املختلفة.
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مشروع القرن
النهضة الثانية للمملكة

م .عصمت ميرغني الحكيم

امت���دادًا للحدي���ث الذي ج���رى في مكتب س���عادة رئي���س قطاع خدم���ات التوزي���ع المهندس
حم���دان العم���ري ،ومع المهندس س���عود الراش���د ،وذل���ك بعد ال���دوام من إجازة عي���د الفطر
المب���ارك ،وم���ا تط���رق إلي���ه الحديث من ش���جون الكهرب���اء وما تحتاج���ه من محط���ات توليد
إضافي���ة وش���بكات نق���ل ورب���ط بي���ن الم���دن وبين ال���دول المج���اورة ،كم���ا أش���ار المهندس
س���عود الراش���د ،إال أن���ه حس���ب الدراس���ات ف���إن ع���ام  2030س���تبدأ الس���عودية ف���ي اس���تيراد
النف���ط لتغطي���ة احتياجاته���ا المتنامي���ة ف���ي الطاق���ة إذا اس���تمر الح���ال على ه���ذا المنوال.

كذلك �أ�شار �إيل وجود درا�سة لعمل قناة
بحري ��ة ترب ��ط اخللي ��ج العربي م ��رور ًا
باململك ��ة �إيل بح ��ر الع ��رب لاللتف ��اف
حول م�ضيق هرمز ،مم ��ا مي ّكن اململكة
من نق ��ل نفطها عرب ه ��ذه القناه ،وهنا
كان مربط الفر�س ،حيث تفاج�أت بهذا
امل�شروع ،حيث كان يل �سبق لهذه الفكرة
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من ��ذ �أك�ث�ر م ��ن � 7سن ��وات ،وعر�ضتها
عل ��ي �أح ��د الزم�ل�اء يف ذل ��ك الوق ��ت
الزميل �أ�س ��د الذي كان يعم ��ل يف ق�سم
الر�س ��م و ( )GISوبرنامج املعلومات
اجلغرافي ��ة ،وال ��ذي ا�ستق ��ال وهو الآن
يعمل ب�إح ��دى ال�شركات املتخ�ص�صة يف
ه ��ذا املجال ليق ��وم مب�ساعدتي يف عمل
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اخلرائط والر�سوم ،وامل�شروع الذي كنت
�أخطط له لي�س لنقل البرتول �إمنا لتوليد
الطاق ��ة الكهربائية عن طريق حمطات
تولي ��د نووية ،لتقليل االعتماد على �إنتاج
الطاقة بح ��رق الوقود الأحفوري وتقليل
االنبعاثات الكربونية الناجتة من ذلك.
وه ��ذا ه ��و االحتي ��اج امله ��م لل�سعودي ��ة

فم ��ا الداعي لعم ��ل قناة بحري ��ة لربط
اخلليج العربي مع بحر العرب �إذا كانت
الدرا�س ��ات ت�ش�ي�ر �إىل �أن العام2030م
�ستقوم اململكة با�سترياد النفط !!
فك ��رة امل�شروع ال ��ذي اقرتحته هو �إنتاج
الطاقة الكهربية ،وبعد ذلك بد�أ يتحول
�إىل م�ش ��روع متكامل �أ�ستطي ��ع �أن �أطلق
عليه م�ش ��روع القرن "النه�ض ��ة الثانية
للمملك ��ة" ،ول�ضخامة امل�ش ��روع ترددت
كث�ي�ر ًا لطرحه .وفكرة امل�شروع تتلخ�ص
يف التايل:
 .1فت ��ح قن ��اة بحري ��ة من بح ��ر العرب
مرور ًا باحل ��دود اليمنية وعمان ،ومتتد
�إىل داخل اململكة يف الربع اخلايل.
 .2يتم عمل قنوات بحرية متعددة داخل
اململكة تنتهي كل قناة ببحرية كبرية.
 .3تن�ش� ��أ عل ��ى كل بح�ي�رة حمطة توليد
نووية تكون يف الرب ��ع اخلايل بعيدة من
املدن الرئي�سية.
 .4يتم �إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة ال
تقل عن  50قيجاوات ،وتنتج �أي�ض ًا مياه
حم�ل�اة ي�ستفاد منه ��ا مل�شاريع اال�سكان
والزراعة والرعي يف الربع اخلايل.
 .5م�شاريع اال�سكان:
 1-5يتم �إن�ش ��اء مدن حديثة عند �أفرع
هذه القنوات البحرية لإ�سكان العاملني
يف امل�شاري ��ع التي �سيتم �إن�شا�ؤها ،ومنها
حمط ��ات التوليد ،وم�شاري ��ع ال�صناعة
والزراعة والإنتاج احليواين والري.
 2-5مدن �سياحية لال�ستجمام ال�شتوي
عندم ��ا تنخف� ��ض درجات احل ��رارة يف
الدول الأخرى يف �أوروبا و�أمريكا.
م�شاريع زراعية:
 1-6يت ��م اال�ستفادة من املي ��اه املحالة
م ��ع مي ��اه الآب ��ار اجلوفي ��ة يف الرب ��ع
اخل ��ايل مع مياه البح ��ر وخلطها بن�سب

منا�سبة لال�ستخدام الب�شري والزراعي
واحليواين
 2-6عم ��ل م�شاري ��ع زراعي ��ة �ضخم ��ة
للإنت ��اج الزراع ��ي يف البي ��وت املحمية
(اخل�ضروات ب�أنواعها  -الأزهار.)...
 3-6عمل م�شاريع تربية الأ�سماك بعمل
�أحوا�ض بحرية م ��ن القنوات وفروعها،
و�إن�ش ��اء �أحوا�ض كبرية يت ��م فيها تربية
و�إكثار �أنواع الأ�سماك املنتجة للحوم مثل
الناجل ،ال�شعور ،احلرير ،والهامور.
 4-6عم ��ل م�شاري ��ع لإنت ��اج وتربي ��ة
اجلمربي ب�أنواعه.
 5-6عمل م�شاريع لإنتاج �أ�سماك (املياه
العذبة).
� 6-6إنتاج وتربية الدواجن والطيور يتم
بعمل حظائر لإنتاج الدواجن ب�أنواعها،
ينتج فيها منتجات الدواجن من البي�ض
واللحم ،واال�ستفادة من خملفاتها لعمل
ال�سماد و�أغذية الأ�سماك.

 7-6حظائ ��ر للأبق ��ار والأغن ��ام لإنتاج
اللحوم والألبان ،واال�ستفادة من اجللود
وال�شع ��ر ،وخملفته ��ا لل�سم ��اد �أو لإنتاج
البيوغاز(. )Bio-Gas
 8-6زراع ��ة �أ�شج ��ار ال حتت ��اج للم ��اء
الكث�ي�ر لزراعته ��ا لتثب ��ت الرتبية ،ومن
هذه الأنواع �شجرة اخلروع -اجلاتروفا
( )Castro oil Treesالتي تزرع
يف معظ ��م �أنحاء العلم ،وميكن �أن تكون
�أي�ض ًا �أ�س ��وار ًا جلميع املزارع ،واملهم هو
ثمرتها التي تنتج بذور ًا ميكن ا�ستخراج
الزيوت منه ��ا ،والزيت امل�ستخرج ميكن
ا�ستخدام ��ه يف �إنتاج الكثري من املراهم
العالجي ��ة ،وكذل ��ك منت ��ج �آخ ��ر ه ��و
()BIO-DIESEL؛ وه ��و منت ��ج
حي ��وي يقل ��ل االعتم ��اد عل ��ى ا�ستخدام
الديزل العادي حلماي ��ة البيئة ،ولتقليل
االعتم ��اد علي النف ��ط ( مرفق ملخ�ص
عن هذه ال�شجرية).

43

مشاريع هندسية

 9-6توج ��د �أن ��واع �أخ ��رى م ��ن ه ��ذه
ال�شجريات التي تنم ��و يف ال�صحراء،
وق ��د �سب ��ق �أن �أخ�ب�رين امللح ��ق
االقت�صادي يف �سفارة ال�سودان قبل 7
�سنوات �أنه توج ��د �شجرة يف ال�سودان
بذوره ��ا تنت ��ج بع ��د ع�صره ��ا نوع� � ًا
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من الزي ��وت فائق التحم ��ل للحرارة،
وي�ستخدم يف تزييت املعدات الدقيقة
الت ��ي تف ��وق �سرعته ��ا  12.000لف ��ة
يف الدقيق ��ة ،ولك ��ن مت نق ��ل زراعتها
�إىل الهن ��د واملك�سي ��ك لال�ستفادة من
زيوتها الفائقة اجلودة.
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تعقيب �إحلاقي:
(ال�س ��ودان يعلن البدء يف زراعة �شجرة
اجلاتروفا (اخلروع) ،لال�ستفادة منها
لإنت ��اج الوقود احلي ��وي ،وبع� ��ض املواد
الأخ ��رى الهام ��ة م ��ن ثم ��رة ال�شجرة،
ويتوقع عائد م ��ايل قدره مليار دوالر).

� .1إنتاج الطاقة:
 1-7حمطات نووي ��ة بعدد  10حمطات
ق ��درة الواحدة  5قيج ��اوات �إىل حوايل
 50قيج ��اوات ،وه ��و مياث ��ل �أحم ��ال
اململك ��ة حالي� � ًا ،والتقليل م ��ن االعتماد
عل ��ي املحط ��ات التقليدي ��ة الت ��ي تعتمد
علي ح ��رق وقود النف ��ط ب�أنواعه لإنتاج
الطاقة ،وما يخلف ��ه من عوادم الدخان
التي ت�ضر بالبيئ ��ة يف العامل وال�سعودية
التي قلت فيها الأمطار ب�صورة وا�ضحة
خا�صة يف و�سط اململكة.
 2-7تغطي ��ة �أ�سط ��ح املب ��اين الت ��ي يتم
�إن�شا�ؤه ��ا مث ��ل ال�صوب ��ات الزراعي ��ة
وحظائ ��ر الدواج ��ن والأبق ��ار ومواقف
ال�سي ��ارات و�أ�سط ��ح املب ��اين وامل�صانع
والبي ��وت والعمائ ��ر؛ كلها يت ��م تغطيتها
باخلالي ��ا ال�شم�سي ��ة لإنت ��اج الطاق ��ة،
وكذل ��ك �إن�ش ��اء حق ��ول لإنت ��اج الطاقة
ال�شم�سي ��ة يف الأماكن الكبرية ال�شاغرة
بالربع اخلايل لإنت ��اج طاقة ال تقل عن

 50قيجاوات �أخ ��ري ،ويتم التو�سع فيها
والتقليل من الطاقة النووية م�ستقب ًال.
 .2الإنتاج ال�صناعي:
 1-8يت ��م عمل م�صان ��ع م�ساعدة؛ مثل
م�صانع اجل ��رارات ال�صناعية ،م�صانع
املنتج ��ات اخل�شبي ��ة� ،صناع ��ة الأث ��اث
وم�صانع ال�سيارات والبطاريات.
� 2-8صناعة الكرتون والفلني ال�صناعي
ال�ستخدامه ��ا يف تعبئ ��ة املنتج ��ات
الزراعية.
 3-8م�صانع ل�صناعة املنتجات اجللدية
(نواجت الأبق ��ار والأغنام ) مثل �صناعة
الأحذية.
 4-8م�صانع ل�صناعة ال�سفن املتو�سطة،
والقوارب ال�سريعة وال�شراعية.
 5-8م�صان ��ع ل�صناع ��ة ال�شاحن ��ات
والقطارات.
 6-8م�صانع لإنتاج اخلاليا ال�شم�سية.
 .3الطرق واملوا�صالت :
 1-9يتم �إن�شاء مط ��ارات لنقل الركاب

واملنتجات من ه ��ذه امل�شاريع (مطارين
على الأقل).
 2-9طرق برية للربط بني هذه امل�شاريع
واملدن الرئي�سية.
 3-9طرق �سكك حديدية فائقة ال�سرعة
لنقل الركاب والب�ضائع واملنتجات.
 4-9اال�ستف ��ادة من القن ��وات البحرية
لت�صل �إىل قرب الريا�ض والدمام للنقل
وال�سياحة.
 .4م�سار �آخر لقنوات املياه:
ميك ��ن بعد ذل ��ك تعميم الفك ��رة وعمل
قنوات م ��ن اخلليج العرب ��ي يف ال�شمال
ال�شرق ��ي وم ��ن البح ��ر الأحم ��ر يف
ال�شم ��ال الغربي .ويف ح ��ال عدم الربط
ب�ي�ن اخلليج العرب ��ي وبني بح ��ر العرب
لأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة �أو ا�سرتاتيجية ف�إنه
ميكن متديد القنوات لرتبط بني اخلليج
وب�ي�ن البحر الأحمر يف جن ��وب املنطقة
ال�شمالي ��ة ب�ي�ن الو�سط ��ى وال�شمالي ��ة،
وتطبيق ما مت الإ�شارة �إليه ب�أعاله.
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 هي نه�ضة كاملة يف كل املجاالت جتعلاململكة بد ًال من دولة م�ستهلكة �إىل دولة
م�ص ��درة ورائ ��دة يف امل�شاريع الزراعية
واحليوانية والرثوة ال�سمكية والطاقة.
م ��ن �سيك ��ون رائد ه ��ذه النه�ض ��ة؟ هم
املهم�ش ��ون حالي� � ًا؛ الذي ��ن ال يج ��دون
عم�ل ً�ا ح�س ��ب تخ�ص�صه ��م العلمي من
مهند�س�ي�ن زراعيني و�أطب ��اء بيطريني،
ويف كل املجاالت .ومراكز الأبحاث �أي�ض ًا
�سيكون لها دور كبري يف كل املجاالت.
و�أي ��ن �ستكون ه ��ذه النه�ض ��ة؟ يف �أفقر
الأرا�ضي يف اجلزيرة العربية؛ يف الربع
اخل ��ايل ال ��ذي يتم في ��ه �إنت ��اج كل هذه
الأ�صناف و�أكرث.
�إن هذا امل�ش ��روع بداية لتحول اجلزيرة
العربي ��ة م ��ن "�صح ��راء ج ��رداء" يف
الرب ��ع اخل ��ايل �إىل "جن ��ة خ�ض ��راء"،
و�أنه ��ار وقن ��وات مائي ��ة .وال مان ��ع بعد

46

ذل ��ك من ربطها باخللي ��ج العربي لنقل
ال�سف ��ن عرب �إحدى هذه القنوات تفادي ًا
خللي ��ج هرمز .وهذا امل�ش ��روع لي�س من
عن ��دي ،ولكن من عند هادي الب�شرية
الر�سول الأعظم ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ
الذي ال ينطق عن الهوى الذي قال يف
حديثه ال�شريف( :ال تقوم ال�ساعة حتى
تعود �أر�ض العرب مروج ًا و�أنهار ًا).
ال�ساع ُة حتى
�وم َ
ن� ��ص احلدي ��ث :ال تق � ُ
�رب مروج� � ًا و�أَ ْن َه ��ار ًا،
تع ��و َد �أ ْر� �ُ�ض الع � ِ
الراك ُب ب َني ال ِع َراقِ َوم َّك َة لاَ
وحتى ي�س َري ِ
الطريق (وحتَّى َيكْثرُ َ
َي َخ ُ
اف �إلاَّ َ�ض�َل اَ�ا َل
ِ
ا ْل َه ْر ُج قالوا وما ال َه ْر ُج يا َ
هلل قال
ر�سول ا ِ
القت ُل ) ال ��راوي� :أبو هريرة | املحدث:
الهيثم ��ي | امل�ص ��در :جمم ��ع الزوائ ��د،
ال�صفحة �أو الرق ��م | 334/7 :خال�صة
حكم املحدث :رجاله رجال ال�صحيح.
لعل هذا هو امل�شروع الذي �سيحقق مقولة
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الر�س ��ول ـ �صل ��ي اهلل علي ��ه و�سل ��م .ويف
الق ��ر�آن العظيم( :وق ��ل اعملوا ف�سريى
اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون).
لق ��د انتظرن ��ا  1400ع ��ام ،ومل تتحول
اجلزي ��رة العربي ��ة �إىل م ��ا �أ�ش ��ار �إلي ��ه
الر�س ��ول ـ �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م ـ بل
زادت ت�صح ��ر ًا وجفاف ًا؛ ه ��ذا احلديث
توجي ��ه لنا ولكن مل ن�ستوع ��ب بعد قيمة
هذا احلديث و�إىل متى االنتظار؟
لنعم ��ل الآن ،ون�ستفيد م ��ن �إمكانياتنا،
ونق ��وم بتنفي ��ذ ه ��ذا امل�ش ��روع اجلبار؛
م�شروع الق ��رن ،م�شروع النه�ضة الثانية
للمملكة ،م�شروع الألف مليار دوالر.
ويف حمكم التنزيل يف �سورة الرعد الآية
( )11يقول عز وج ��ل�} :إِنَّ اللهَّ َ ال ُي َغ رِّ ُي
َما ِب َق ْو ٍم َح َّت ��ى ُي َغ رِّ ُيوا َما ِب�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْمَ ،و�إِ َذا
�أَ َرا َد اللهَّ ُ ِب َق ْو ٍم ُ�سو ًءا َفال َم َر َّد َل ُه َو َما َل ُه ْم
ِمنْ دُو ِن ِه ِمنْ َو ٍال{.
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حالة السد الترابي ببحيرة المسك
بمحافظة جدة

م .أحمد السيد عبدالصبور

تعتبر ال��س��دود ال��ت��راب��ي��ة م��ن أق���دم أن����واع ال��س��دود وأك��ث��ره��ا استخدامًا،
وال���ت���ى ت���ت���راوح م���ا ب��ي��ن ص��غ��ي��رة وم��ت��وس��ط��ة االرت����ف����اع ،وال���ت���ى ق���د يصل
ارت��ف��اع��ه��ا إل���ى  1000ق����دم .وي��ك��ون ال��س��د ال��ت��راب��ي واح����دًا م��ن أن����واع ثالثة:

� -1س ��د ترابي متجان�س (من نوع واحد
من الرتبة).
 -2ال�س ��د الرتاب ��ي الطبق ��ي (zoned
� ،)damأو املتكون من �أكرث من منطقة،
واملحتوى على لب ( )coreغري منفذ
يف منت�صفه متام ًا.
 -3ال�س ��د ذو احلاج ��ز غ�ي�ر املنف ��ذ
واملح ��اط بالأترب ��ة �أو ال�صخ ��ور
(.)diaphragm dam
وتنق�سم �أ�سباب انهيار ال�سدود الرتابية
�إىل ثالثة �أن ��واع؛ �أولها االنهيار بالغمر،
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وميثل حواىل  %40من حاالت انهيارات
ال�س ��دود ،وثانيه ��ا االنهي ��ار بالت�س ��رب
�س ��واء ًا من �أ�سفل ال�س ��د �أو من خالله،
وميثل هذا النوع � ،%35أما النوع الثالث
فهو االنهيار الإن�شائي نتيجة خط�أ ما يف
الت�صميم �أو التنفي ��ذ ،وميثل هذا النوع
ح ��واىل  %25من حاالت انهيار ال�سدود.
ويج ��ب توخى احل ��ذر �أثن ��اء الت�صميم،
وكذل ��ك التنفي ��ذ ،م ��ن حي ��ث اختي ��ار
امل ��واد ،وط ��رق تنفيذه ��ا والت ��ى الب ��د
و�أن تك ��ون ح�سب املوا�صف ��ات والأ�صول
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الفني ��ة .بالن�سبة للمي ��ل الأمامي لل�سد
يج ��ب �أن يك ��ون له طريق ��ة حماية تقلل
�أو متن ��ع الت�شوه ��ات والت� ��آكالت الت ��ي
حتدثه ��ا موج ��ات املي ��اه باخل ��زان� ،أما
املي ��ل اخللف ��ي فيج ��ب �أي�ض� � ًا �أن يكون
حممي ًا �ض ��د ت�ساق ��ط الأمط ��ار ،والتى
قد تكون �سبب ًا يف حدوث انهيار بالقطع
�أو ح ��دوث �شروخ .وج ��ود من�سوب مياه
خل ��ف ال�س ��د له م ��ن الأهمية م ��ا يجعل
وجوده �ضروري ًا ،حيث يقلل من الرت�شح
�أو الت�سرب من خالل ج�سم ال�سد ،حيث

يجع ��ل هن ��اك ما ي�سم ��ى بالت ��وازن بني
الأم ��ام واخللف خلط الر�ش ��ح ،بجانب
�أنه �إذا حدث ـ ال قدر اهلل ـ انهيار بالغمر
ف�إن وج ��ود من�سوب مي ��اه باخللف يقلل
من قوة �صدم موجة املياه ،و�إطالة زمن
االنهيار ،مما يجعل هناك فر�صة لإخالء
ال�سكان من الوادي خلف ال�سد �إن كان.
الفح�ص الب�صري لل�سد:
يوجد ال�سد ببحرية امل�سك �شرق حمافظة
ج ��دة ،وي�أخذ ال�سد �شكل �شبه املنحرف،
بعر�ض قمه يرتاوح من � 30إىل  40مرت ًا،
ومن�س ��وب ( ،)130+وبطول  1500مرت ًا

تقريب ًا ،واملي ��ل الأمامي يرتاوح من 1:1
�إىل  ،1 :1.5وامليل اخللفي متدرج مبيول
مماثلة للميل الأمامي .تتكون مادة ال�سد
من تربة غري متجان�سة حتتوي على �أنواع
وتدرج ��ات خمتلف ��ة ومتباين ��ة ال�ش ��كل
واملقا� ��س .يوج ��د �أمام ال�س ��د بحريتني
غري مت�صلتني �إحداهما �صغرى وحمولة
�إىل حمط ��ة تنقي ��ة مال�صق ��ة لل�س ��د،
والأخرى كبرية من�سوب املياه بها حوايل
( ،)125+وعلي ��ه تك ��ون امل�ساف ��ة احلرة
لقم ��ة ال�س ��د خم�س ��ة �أمتار .عن ��د نهاية
ال�سد من اجلهة العك�سية ملحطة التنقية

يوج ��د مفي� ��ض جانب ��ي من�س ��وب قاع ��ه
مع من�س ��وب املياه بالبح�ي�رة ،وبه �أربعة
بواب ��ات عر�ض الواح ��دة منها واحد مرت
تقريب� � ًا ،ويت�صل ه ��ذا املفي�ض ببحريات
التبخر والتى ت�أخ ��ذ م�سارها حتى ال�سد
االح�ت�رازي .كما يوجد �س ��د ثانوي عند
بح�ي�رات التبخر ،وعر�ض قمته ال يتعدى
اخلم�سة �أمت ��ار ،وامل�سافة احلرة متغرية
لتغ�ي�ر من�س ��وب قمته على ط ��ول امل�سار،
وتالحظ وجود بع�ض الرت�شحات يف ذلك
ال�س ��د .القطاع التايل يو�ضح �شكل ال�سد
الرتابي ومن�سوب املياه �أمامه.

المالحظات والمشكالت الموجودة بالسد:
باملرور على ج�سم ال�سد وتفح�صه
تالحظ الآتي:
 -1وج ��ود بع�ض ال�ش ��روخ يف قمة ال�سد
م ��ن ناحي ��ة اخللف ،ناجتة ع ��ن �سقوط
�أمطار ،وعدم وجود �أعمال حماية.
 -2وج ��ود بع� ��ض الأماك ��ن الت ��ي به ��ا
ت�سربات وتر�شح من ج�سم ال�سد ،ناجتة
عن ع ��دم جتان�س م ��ادة ال�س ��د ،وعدم
الدم ��ك اجليد ،ور�ش املياه على طبقات
�أثن ��اء الدم ��ك ،حيث توج ��د موا�صفات
قيا�سي ��ة وعاملي ��ة لت ��درج م ��واد الإن�شاء
لل�س ��دود ،وكذل ��ك لطريق ��ة الدم ��ك

واالختب ��ارات احلقلي ��ة واملعملي ��ة له ��ا.
 -3ع ��دم ثب ��ات عر�ض قم ��ة ال�سد على
ط ��ول البح�ي�رة ،مما يجع ��ل ال�سد �أكرث
عر�ضة للرت�شح يف �أماكنه ال�ضيقة �أكرث
و�أ�سرع من الأماكن الوا�سعة.
 -4عم ��ل تعليات لقمة ال�سد ب�أنواع تربة
خمتلف ��ة وغري متجان�س ��ة وعلى طبقات
تتعدى  1م (دون املوا�صفات) ،مع عدم
ر�ش مياه �أثناء الدمك.
 -5وج ��ود عن�صر الطفل ��ة ()swelling soil
يف م ��واد الإن�شاء جل�سم ال�س ��د ،وهى تربة
انتفا�شية �إذا و�صل �إليها املاء ،وهذا وارد مع

مثل هذا املن�ش�أ ،والذى ي�ؤدى بدوره �إىل وجود
بع� ��ض الت�شققات ،والتى تك ��ون من �أ�سباب
الت�س ��رب وتر�شح املي ��اه من ج�س ��م ال�سد.
 -6ال يوجد �س ��وى بيزوميرت وحيد على
طول ال�سد ،ومن الوا�ضح �أنه ال يعمل.
 -7وج ��ود زراع ��ات كثيف ��ة يف منطق ��ة
اخلل ��ف من ال�س ��د ،وهذا ب ��دوره يعترب
م ��ن الأ�شي ��اء اجليدة ،حي ��ث تقلل هذه
الزراعات من �سرع ��ة املياه يف اخللف،
وخا�صة �إذا كان هناك ت�سرب ،بالإ�ضافة
�إىل تقليله ��ا لكمي ��ة املي ��اه املوجودة عن
طريق تغذيتها ببع�ض املاء.
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احللول املقرتحة للم�شكالت:
 -1للحف ��اظ عل ��ى ج�س ��م ال�س ��د م ��ن
الت� ��آكل ،وكذل ��ك تقليل مع ��دل الت�سرب
بالر�شح ي�ستلزم عمل الآتي:
 حماي ��ة املي ��ول وخا�ص ��ة الأمامي ��ةمنه ��ا ب�إح ��دى الط ��رق املعروف ��ة
(التبط�ي�ن – الرتب ��ة املخلوط ��ة
م ��ع الإ�سمن ��ت – اجلابيون ��ات –
الأكيا� ��س املعب� ��أة بالرم ��ل و..و.ال ��خ).
 حماول ��ة جع ��ل عر� ��ض قم ��ة ال�س ��دذات عر� ��ض ثاب ��ت ومت�س ��ا ٍو عل ��ى طول
ال�س ��د ،حت ��ى يك ��ون ت�أث�ي�ر ال�ضغ ��وط
الهيدرو�ستاتيكي ��ة ثابت� � ًا عل ��ى كام ��ل
الط ��ول ،و�أال تكون هناك مواطن �ضعف
بج�سم ال�سد.
 املحافظ ��ة عل ��ى وجود من�س ��وب مياهباخللف (عمقه ح ��واىل ثلث عمق املياه
بالأم ��ام) ،وذلك لأهميته العظمى ،كما
�سبق التنويه �إليه.
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 اال�ستم ��رار والت�أكي ��د عل ��ى نظاف ��ةاملفي�ض اجلانبي من العوالق والرت�سبات
املوج ��ودة بقن ��اة املفي� ��ض ،والت ��ي ت�ؤثر
بال�سلب عل ��ى كفاءة املفي� ��ض من حيث
مع ��دل التدفق امل ��ار والعمر االفرتا�ضي
له.
 -2تنفيذ طبقات ال�سد (التعلية احلالية)
ح�س ��ب الأ�ص ��ول واملوا�صف ��ات الفني ��ة،
واختي ��ار امل ��واد املتجان�س ��ة واجلي ��دة.
 -3توفري عدد م ��ن البيزوميرتات على
طول ج�س ��م ال�سد ،وتكون على م�سافات
لي�ست بعي ��دة لأهميتها العظمى وعملها
كم�ؤ�شر لتواجد مي ��اه داخل ج�سم ال�سد
م ��ن عدمه ،وكذلك من�س ��وب هذه املياه
حيث يفيد ذلك يف معرفة معدل الرت�شح
وما قد ينتج عنه من م�شكالت.
خام�س ًا اخلال�صة والتو�صيات:
ال�س ��د يف جممله بحالة جي ��دة ،ويقاوم
ال�ضغ ��وط الهيدرو�ستاتيكي ��ة للمي ��اه
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بالبحرية ب�ش ��كل جيد لتواف ��ر مقومات
ذل ��ك م ��ن حي ��ث اال�ستق ��رار واملي ��ول
اجليدة مع الأخذ يف االعتبار للآتي:
 -1تنفي ��ذ �أعم ��ال التعلي ��ات اجلدي ��دة
لقمة ال�سد ح�س ��ب الأ�صول واملوا�صفات
الفنية.
� -2إج ��راء �أعم ��ال املتابع ��ة الدوري ��ة
ملن�سوب �سط ��ح املياه بالبحرية ،ومتابعة
خ ��ط التالم�س بني �سط ��ح املياه وج�سم
ال�س ��د املتمثل يف املي ��ل الأمامي لتجنب
�أعمال النحر التي قد حتدث لعدم وجود
�أعمال حماية وعدم توفر املوا�صفات يف
عمليات الدمك.
� -3إجراء متابعة دورية للبيزوميرتات،
ومتابعة خط الر�شح داخل ال�سد.
 -4تنفي ��ذ �إح ��دى ط ��رق حماي ��ة امليول
(للمي ��ل الأمام ��ي عل ��ى الأق ��ل) لتقليل
النحر والرت�شح.
هذا ما تبني من املعاينة واهلل املوفق

51

دراسات

استخدام تقنية إدارة القيمة المكتسبة
()Earned Value Management
في إدارة المشروع
تحت���ل إدارة القيم���ة المكتس���بة أهمي���ة خاص���ة ف���ي المش���اريع الهندس���ية،
ألنه���ا م���ن أكثر الط���رق دق���ة للتعبير ع���ن حالة المش���روع ،والتنبؤ بمش���اكل
المش���روع مبك���رًا ،وإعط���اء الفرص���ة التخ���اذ إج���راءات وقائي���ة أو تصحيحي���ة.

املهند� ��س �أده ��م ،مهند� ��س حدي ��ث
التخ ��رج ،وهو يعمل كمدي ��ر م�شروع يف
�إح ��دى �ش ��ركات املق ��اوالت الت ��ي تقوم
بتعبي ��د الط ��رق ،وه ��و يواج ��ه موقف� � ًا
حمرج ًا عندما ي�س�أل ��ه �صاحب ال�شركة
ع ��ن ن�سبة الإجن ��از يف امل�ش ��روع بنهاية
كل �شه ��ر ،حيث يقوم ب�إعط ��اء �صاحب
ال�شرك ��ة ن�سب ��ة تقديرية بن ��ا ًءا على ما
مت �صرف ��ه م ��ن م�ستخل�ص ��ات� ،إال �أن ��ه
كان ي�شع ��ر ب� ��أن هن ��اك �ش ��يء ناق� ��ص
وغ�ي�ر مكتمل يف طريق ��ة التقدير هذه،
فماذا ل ��و مت �ص ��رف مبلغ �أق ��ل �أو �أكرث
م ��ن املبلغ امل�ستح ��ق ،وماذا ع ��ن بع�ض
الأن�شطة املهمة الغري م�سعرة يف جداول
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ليفاج� ��أ بوج ��ود ما يعرف بتقني ��ة �إدارة
القيمة املكت�سبة (.)EVM
ب ��د�أ املهند� ��س �أده ��م بدرا�س ��ة الهدف
م ��ن ا�ستخدام ه ��ذه الطريق ��ة يف �إدارة
امل�شاري ��ع ،فاكت�ش ��ف ب�أنه ��ا طريق ��ة
تتمي ��ز ب�أنها تق ��وم بدمج ت�أث�ي�ر كل من
نط ��اق عم ��ل امل�ش ��روع (،)Project Scope
والربنامج الزمن ��ي (،)Project Schedule
وامل ��وارد الالزم ��ة ()Project Resources
لقيا�س �أداء امل�شروع.
م .فراس محمد أمين
كم ��ا الحظ �أده ��م ب� ��أن ه ��ذه الطريقة
نقشبندي
تق ��وم بعم ��ل �إن ��ذار مبكر ح�ي�ن حدوث
الكميات ،وهذا م ��ا جعله يقوم بالبحث م�ش ��اكل يف م�ستوى �أداء �أعمال امل�شروع
ع ��ن طرق وتقنيات تقدير حالة امل�شروع يف حني اليزال هن ��اك مت�سع من الوقت
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التخاذ �إجراءات وقائية �أو ت�صحيحية.
فكر �أده ��م �أنه ي�ستطي ��ع تطبيق القيمة
املكت�سب ��ة عل ��ى م�شروع ��ه بوجه�ي�ن
ا�سا�سيني:
ً
 اعتم ��ادا عل ��ى مقارن ��ة االعم ��ال(املخطط ��ة – الفعلية-املكت�سب ��ة)
با�ستخدام التكلفة . )Cost
 اعتم ��اد ًا عل ��ى مقارن ��ة الأعم ��ال(املخطط ��ة – الفعلية-املكت�سب ��ة)
با�ستخدام �أيام العمل (.)man-days
�س ��ر �أده ��م كثري ًا مب ��ا عرفه ع ��ن هذه
الطريق ��ة ،وق ��رر �أن يح ��اول تطبي ��ق
ه ��ذه الطريقة يف م�شروع ��ه با�ستخدام
التكلف ��ة مبدئي ًا؛ عل ��ى �أن يقوم بتطوير
تقاري ��ر الأداء م�ستقب ًال ،وق ��ام بالبدء
بدرا�س ��ة العنا�ص ��ر الأ�سا�سي ��ة يف هذه
التقني ��ة اعتم ��اد ًا عل ��ى الدلي ��ل املعريف
لإدارة امل�شروع ��ات  -الطبعة اخلام�سة
الذي عرفها مبا يلي:
�أ -القيمة املخططة
(:)Planned Value
"املوازن ��ة امل�ص ��رح به ��ا ،املخ�ص�ص ��ة
للعمل املجدول"
وبكلم ��ات �أخ ��رى فهي قيم ��ة الأعمال

املفرت� ��ض القي ��ام به ��ا وف ��ق اخلط ��ة
الأ�صلية للم�شروع حتى التاريخ احلايل،
حيث كان ��ت يف م�ش ��روع �أده ��م ت�ساوي
 2.2مليون ريال.
ب -التكلفة الفعلية
(":) Actual Cost
التكلفة املحققة املتكبدة للعمل املنفذ يف
ن�ش ��اط من الأن�شطة خ�ل�ال فرتة زمنية
حمددة"
وبكلم ��ات �أخ ��رى :فه ��ي قيم ��ة جمي ��ع
امل�صاريف الفعلية املنفقة على امل�شروع
حت ��ى التاري ��خ احلايل ،حي ��ث كانت يف
م�شروع �أدهم ت�ساوي  2.1مليون ريال.
ج -القيمة املكت�سبة
(":) Earned Value
قيا�س العمل الذي مت تنفيذه والذي يتم
التعب�ي�ر عنه من خالل املوازنة املعتمدة
لهذا العمل".
وبكلم ��ات �أخ ��رى :فه ��ي قيم ��ة جمي ��ع
الأعمال املنج ��زة يف امل�شروع بنا ًءا على
ميزاني ��ة امل�شروع املعتم ��دة .ونظر ًا لأن
م�شروع �أدهم هو م�شروع حكومي يعتمد
عل ��ى جداول كميات م�سع ��رة ،فقد قام
�أدهم بح�س ��اب قيمة الأعم ��ال املنجزة

فعلي� � ًا بن ��ا ًءا عل ��ى اجل ��داول امل�سع ��رة
لكميات امل�ش ��روع ،وو�صل �إىل �أن القيمة
املكت�سبة ت�ساوي  2.4مليون ريال .
بن ��ا ًءا على العنا�ص ��ر الثالث ��ة ال�سابقة
(�أ-ب-ج) فق ��د ب ��د�أ �أده ��م بح�س ��اب
م�ؤ�شرات �أداء امل�شروع وهي:
 -1تباين اجلدول الزمني
(: )Schedule Variance
يعرف الدليل املعريف لإدارة امل�شروعات-
الطبع ��ة اخلام�س ��ة (� ��ص  ،)224تباين
اجل ��دول الزمن ��ي ب�أنه" :املق ��دار الذي
يكون عنده امل�شروع متقدم� � ًا �أو متخلف ًا
عن تاريخ الت�سلي ��م املخطط عند نقطة
زمنية حمددة ،مع�ب�ر ًا عنه بالفرق بني
القيمة املكت�سبة والقيمة املخططة":

-S V = E V - P V = 2 , 4 0 0 , 0 0 0
SAR 200,000=2,200,000

�س ��ر �أدهم نظ ��ر ًا لأن تباين الربنامج
الزمني ( )SVكان موجب ًا مما يعني �أنه
ينف ��ذ الأعمال املخطط ��ة بطريقة �أكرث
�سرعةمماكانمقرر ًا يفاخلطةالأ�صلية.
 -2تباين التكلفة
(:)Cost Variance
يعرف الدليل املعريف لإدارة امل�شروعات-
-الطبعة اخلام�سة (� ��ص  ،)224تباين
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التكلفة ب�أن ��ه "مقدار العجز �أو الفائ�ض
يف املوازن ��ة عند نقط ��ة زمنية حمددة،
ويت ��م التعبري عن ��ه بو�صف ��ه الفرق بني
القيم ��ة املكت�سب ��ة والقيم ��ة املخططة"،
حي ��ث يعرب الن ��اجت املوج ��ب �أن امل�شروع
�ضمن امليزاني ��ة املقررة ،وتعرب النتيجة
ال�سالب ��ة ع ��ن �أن امل�ش ��روع ق ��د جت ��اوز
امليزانية املحددة م�سبق ًا.

-CV=EV-AC=2,400,000
SAR 300,000=2,100,000

�س ��ر �أده ��م نظ ��ر ًا لأن تباي ��ن التكلف ��ة

ق ��ام م� .أده ��م بتق ��دمي التقري ��ر �إىل
�صاح ��ب ال�شرك ��ة الذي �سر كث�ي�ر ًا من
عم ��ل املهند� ��س �أده ��م ،وطل ��ب من ��ه
االجتم ��اع مع م ��دراء امل�شاريع الآخرين
يف ال�شركة ليتم ا�ستخدام هذه الطريقة
يف جميع تقارير امل�شاريع الأخرى.
كم ��ا طلب �صاحب ال�شركة من املهند�س
�أدهم تطوير التقرير ال�شهري با�ستخدام
�أي ��ام العم ��ل (�أو �ساع ��ات العمل) ،وقد
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( )CVكان موجب� � ًا مما يعن ��ي �أنه ينفذ
�أعمال امل�شروع �ضم ��ن امليزانية املقررة
للم�شروع.
الح ��ظ �أده ��م �أن ��ه ميكنن ��ا ا�ستخ ��دام
العنا�ص ��ر (�أ-ب-ج ) والتعب�ي�ر ع ��ن
م�ؤ�شرات حالة امل�شروع :
م�ؤ�شر �أداء اجل ��دول الزمني Schedule

حيث تك ��ون احلالة املثالية يف امل�ؤ�شرين
ال�سابق�ي�ن م�ساوي ��ة للواح ��د ،بينم ��ا
حتم ��ل قيمة امل�ؤ�ش ��ر الأقل م ��ن الواحد
معن ��ى �سلبي ًا (ت�أخ ��ر يف تنفيذ الأعمال
املخططة  -كلفة �أعل ��ى من املخطط)،
بينم ��ا حتم ��ل قيم ��ة امل�ؤ�ش ��ر الأكرب من
الواحد معنى �إيجابي� � ًا (تقدم يف تنفيذ
الأعم ��ال املخططة ع ��ن اخلطة – كلفة
�أقل من املخطط (وفر اكرث).
ً
فكر �أدهم بتمثيل النتائج بيانيا ،فح�صل
على ال�شكل التايل:

وع ��ده املهند� ��س �أده ��م بعم ��ل التقرير
املطلوب ،مم ��ا عر�ض ��ه لتجربة ممتعة
�سوف نعر�ضها يف لقاءات قادمة.
خال�صة:
ت�ستخدم قيا�س ��ات الأداء مثل :تباين -
وم�ؤ�شر �أداء  (SV)،اجل ��دول الزمن ��ي
وتباين التكلفة ) (SPIاجلدول الزمني
ويف (CPI) ،م�ؤ�شر �أداء الكلفة (CV)،
تقيي ��م حج ��م التباي ��ن بالن�سب ��ة للخط

املرجع ��ي الأ�صل ��ي للج ��دول الزمن ��ي،
حي ��ث يتم حتدي ��د �أ�سباب ح ��دوث هذا
التباي ��ن ،وتقدي ��ر الآث ��ار املرتتب ��ة على
هذه التباينات للعمل امل�ستقبلي ،وتقرير
الإج ��راءات الت�صحيحي ��ة �أو الوقائي ��ة
.املطلوبة

Performanceي Index(SPI)=EV/
1.09= 2,200,000/PV=2,400,000

م� � � ��ؤ�� � � �ش � � ��ر �أداء ال � �ت � �ك � �ل � �ف� ��ة
Cost Performance Index(CPI)=EV/
1.14= 2,100,000/AC=2,400,000
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ماهي األدوات األساسية السبع المستخدمة
في إدارة جودة المشاريع الهندسية؟

قال تعالى « :الَّ ِذي َخ َل َق الْ َم ْو َت َوالْ َح َي َ
س ُن َع َمال َو ُه َو الْ َع ِز ُ
ور « سورة الملك
يز الْ َغ ُف ُ
اة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َ
ق���ال تعال���ى َ « :و ُق ِ
���م َو َر ُس ُ
���ي َرى َّ
���ول ُه َوالْ ُم ْؤ ِمنُ
���ون» س���ورة التوب���ة
الل ُ
���ه َع َم َل ُك ْ
َ
���ل ْاع َم ُل���وا فَ َ
س َ
ً
ق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وس���لم (:إن اهلل يح���ب إذا عم���ل أحدك���م عم�ل�ا أن يتقن���ه)
أخرج���ه أب���و يعل���ى والطبران���ي ،و صحح���ه األلبان���ي ف���ي الصحيح���ة نظ���رًا لش���واهده.

حتث الآي ��ات القر�آنية واحلديث النبوي
ال�سابق ��ة امل�سلم�ي�ن عل ��ى اتق ��ان العمل
و�إح�سانه ،واالهتم ��ام بجودته لأن ذلك
�أ�سا�س مهم م ��ن �أ�س�س النجاح يف حياة
الإن�س ��ان ،وكذل ��ك الأم ��ر ف� ��إن �إدارة
اجلودة يف امل�شاريع الهند�سية تعترب من
العنا�صر الأ�سا�سية ل�ضمان جناح تنفيذ
امل�شروع ،حيث يتم ا�ستخدام ال�سيا�سات
والإج ��راءات املوجودة �ضم ��ن امل�ؤ�س�سة
ال�ستخدامها يف �سياق امل�شروع.
ملحة عن عمليات �إدارة اجلودة:
تت�ضمن عملي ��ات �إدارة اجل ��ودة �ضمن
امل�ش ��روع ،وف ��ق منهجي ��ة معه ��د �إدارة
امل�شاريع الأمريكي ما يلي:

• بن ��اء خط ��ة �إدارة اجل ��ودة  :حي ��ث
يق ��وم فريق العمل يف امل�ش ��روع بتحديد
املتطلب ��ات و�/أو املعاي�ي�ر امل�ستخدم ��ة
خ�ل�ال تنفي ��ذ امل�ش ��روع ،و�إجن ��از
ت�سليماته ،وتوثي ��ق الطريقة التي �سيتم
بها �إظهار التزام امل�شروع بها .
• �أداء �ضم ��ان اجل ��ودة :وه ��ي عملية
مراجع ��ات متطلبات اجل ��ودة ،والنتائج
احلا�صلة م ��ن قيا�سات �ضب ��ط اجلودة
للت�أك ��د م ��ن ا�ستعم ��ال معاي�ي�ر جودة،
وحدود ت�شغيلية منا�سبة.
• �ضبط اجلودة :هو الأن�شطة والعمليات
امل�ستخدم ��ة لتحقيق متطلب ��ات اجلودة
لتقيي ��م الأداء ،والتو�صي ��ة ب�إج ��راء

التغيريات الت�صحيحية الالزمة.
و�سيت ��م ت�سليط ال�ض ��وء ب�شكل خمت�صر
يف هذا املق ��ال على �سبع �أدوات �أ�سا�سية
للج ��ودة؛ ت�ستخدم يف و�ض ��ع خطة �إدارة
اجل ��ودة ،وكذل ��ك يف �ضب ��ط اجلودة ملا
لهذه الأدوات من �أهمية.
الأدوات ال�����س��ب��ع الأ���س��ا���س��ي��ة
للجودة:
 .1خمطط��ات ال�س��بب والأث��ر
(خمططات هيكل ال�سمكة).
حي ��ث يت ��م ا�ستخ ��دام بي ��ان امل�شكل ��ة
امل ��درج يف مقدمة هيكل ال�سمكة كنقطة
االنط�ل�اق لتعقب م�ص ��در امل�شكلة بحث ًا
عن �سببها الأ�صلي التنفيذي.
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دراسات

 .Iاملخططات االن�سيابية (�أو
خرائط العمليات) :حيث تعر�ض
ت�سل�سل اخل� �ط ��وات واالح �ت �م��االت
املتفرعة لإحدى العمليات التي حتول
واحد ًا �أو �أكرث من املخالت �إىل واحد
�أو �أكرث من املخرجات.

� .IIأوراق الفح�ص (�أو �سجالت احل�صر ) :حيث يتم جتميع وتنظيم الوقائع ب�شكل فعال حول م�شكلة جودة حمتملة.
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 .IIIخمططات باريتو :يتكون من خمطط �أعمدة ر�أ�سية ومنحنى تراكمي ،حيث ميثل املحور الأفقي "الأ�سباب �أو
العنا�صر املختارة" ،وميثل املحور العمودي "التكرار" ،وهو ُي َر ِّتب الأ�سباب من حيث َحجم ت�أثريها يف امل�شكلة حمل الدرا�سة.

 .IVر�سوم بيانية توزيعية :وهي �شكل خا�ص من املخطط ال�شريطي ،وال تبني ت�أثري الزمن على التباينات.

 .Vخرائط املراقبة  :حيث يتم ا�ستخدامها يف حتديد ما �إذا كانت العملية م�ستقرة �أم لها �أداء قابل للتوقع ،حيث تعك�س
احلد الأق�صى وامل�سموح به للقيم.
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دراسات

 .VIاملخططات البيانية املتفرقة :ثنائي مرتب على الر�سم (� )X,Yأو خمططات االرتباط لأنها تهدف �إىل �شرح
تغيري يف املتحول التابع ( ،)Yوعالقته بتغيري مالحظ يف املتحول امل�ستقل املناظر (.)X

 -قائمة ب�أهم امل�صطلحات العربية ومرادفاتها باللغة الإنكليزية:

م

اللغة الإجنليزية

اللغة العربية

1

خمطط ال�سبب والأثر

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

خمطط هيكل ال�سمكة 
املخططات االن�سيابية
خرائط العمليات
�أوراق الفح�ص
�سجالت احل�صر
خمططات باريتو
ر�سوم بيانية توزيعية
خرائط املراقبة 
املخططات البيانية املتفرقة 
خمططات االرتباط

Cause-and-effect
diagram
Fishbone diagram
Flowcharts
Process Maps
Checksheets
Tally sheets
Pareto diagrams
Histograms
Control Charts
Scatter diagrams
Correlation Charts

رقم ال�صفحة يف

PMBOK GUIDE

236
236
236
236
237
237
237
238
238
238
238

 املراجع :1- A Guide to the Project Management Body of Knowledge
) ( PMBOK® Guide
—Fifth Edition
)(ENGLISH+Arabic
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مشاركات

مساجـدنـــــــــا
ُ

م .سلطان بن محمد الدلبحي

مما تتمي���ز به بالدنا باإلضافة إلى أنها مهبط الوحي وقبلة المس���لمين وبالد الحرمين
الش���ريفين ،تتميز بالمس���اجد التي تمأل مآذنها الفضاء ،والتي أين ما َّ
حلقت بناظريك
س���تجدها ف���ي كل ص���وب وف���ي كل اتج���اه ،حيث يبل���غ عدد ه���ذه المس���اجد أكثر
ٍ
مس���جد منتش���رة بين م���دن وقرى وهج���ر المملكة ،فما أجم���ل العناية
م���ن  60ألف
واالهتم���ام بهذه العالمة الفارقة بين ش���عوبنا اإلس�ل�امية وبين جميع ش���عوب األرض..

�إن امل�ساجد يف البالد الإ�سالمية تعرب
ع��ن م ��دى ث�ق��اف��ة ووع���ي ه ��ذه البالد
بتم�سكها وحمافظتها على عقيدتها
الإ� �س�لام �ي��ة ،ف�م�ت��ى ر�أي� ��ت االهتمام
بالعمارة الفنية والعمارة الب�شرية لهذه
امل�ساجد ك��ان ه��ذا م��ؤ��ش��ر ًا ق��وي� ًا على
قوة العقيدة التي ت�ؤمن بها هذه البالد
والعك�س �صحيح.
وب�ع��د ك��ل م��ا ت�ق��دم و�إمي��ان �ن��ا ب�أهمية
العناية ببيوت اهلل يف الأر���ض� ،إال �أنه
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ـ وبكل �أ�سف ـ ال جتد كود بناء خا�ص ًا
بهذه امل�ساجد ي�ضمن توفر احلد الأدنى
من املتطلبات واملوا�صفات التي جتعل
بيوت اهلل �شاخمة وعامرة باملتعبدين
واملتعلمني ،والتي مل يكن لأمة الإ�سالم
�ش�أن بني الأمم يف ما�ضيها �إال عندما
ك��ان��ت ه��ذه امل���س��اج��د ع��ام��رة بالعلم
واملعرفة الدينية والدنيوية..
وم��ن املالحظات امل�ؤ�سفة حتى كتابة
هذه ال�سطور هو منظر رمي الأحذية
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بع�شوائية �أم��ام م��داخ��ل �أب��واب بيوت
اهلل ،م��ع وج� ��ود ب�ع����ض االج �ت �ه��ادات
يف بع�ض امل�ساجد ل �ت��دارك مثل هذه
املناظر ،والتي ال تعرب �إال عن الع�شوائية
والفو�ضى التي تتعار�ض تعار�ض ًا مبا�شر ًا
مع ديننا ال��ذي يهدف �إىل تنظيم كل
�أمور احلياة.
�إن الق�ضاء على مثل ه��ذه املناظر ال
يحتاج �إىل ميزانيات �أو اخرتاعات و�إمنا
فقط باعتماد ت�صميم خا�ص مبداخل

امل�ساجد يكون على �سبيل املثال على
�شكل غرف حماطة بعدد من الرفوف،
يتنا�سب مع الطاقة اال�ستيعابية لعدد
امل�صلني ل�ك��ل م�سجد ،وذل ��ك لو�ضع
الأحذية ب�شكل مرتب ومنظم.
ح�سب التقارير الإح�صائية املن�شورة
يف �إح��دى ال�صحف املحلية ت�ستهلك
م���س��اج��دن��ا م��ن ال �ك �ه��رب��اء �أك �ث�ر من
ا�ستهالك القطاع ال�صحي والتعليمي
وم� � ��ن ا�� �س� �ت� �ه�ل�اك امل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات
احلكومية…
وملعاجلة هذا الهدر للطاقة يالحظ �أن
امل�ساجد (اجل��وام��ع) التي تقام فيها
�صلوات اجلمعة والتي بال �شك ت�ستوعب
عدد ًا م�ضاعف ًا مرات عديدة يف �صالة
اجلمعة بالن�سبة لباقي ال�صلوات ،ومع
ذل��ك تظل �أجهزة التكييف والإ�ضاءة
تعمل بنف�س الطاقة طوال الأ�سبوع،
ومن هنا يجدر الإ�شارة �إىل بع�ض
الإر�شادات التي يفرت�ض �أن يتم
�أخذها يف االعتبار لهذه امل�ساجد
�أو للم�ساجد امل�ستقبلية:
 عمل فوا�صل يف امل�ساجد الكبرية(اجلوامع) لأداء ال�صلوات ،وتكييفها
بعدد منا�سب من وحدات التكييف.
 التخفيف م��ن ال�ثري��ات الكهربائيةامل�ستهلكة للطاقة وامل�شعة للحرارة
وا�ستبدالها بامل�صابيح املوفرة للطاقة
واملعروفة بـ (.)Savers Energy
 االلتزام بعمل العزل احلراري. حتديد م�ستوى منا�سب لل�سقف خا�صة يفاملكان الذي ت�ؤدى فيه ال�صلوات اليومية.
 ت�ق�ل�ي��ل ال��ن��واف��ذ ل�ت�خ�ف�ي��ف درج ��ةاحلرارة.
 عمل �أب��واب داخلية �آلية ملنع ت�سربالهواء البارد �إىل اخلارج والعك�س.

 عمل قباب زجاجية لتوفري الإ�ضاءةالطبيعية.
ومم��ا ي�شار �إل��ي��ه وه��و يف غاية
الأهمية املالحظات على ال�سالمة
يف م�ساجدنا وه��ذه بع�ضها على
�سبيل املثال ال احل�صر:
 خم��ارج الطوارئ يف �أغلب امل�ساجدم �ع��دوم��ة ،و�إن وج� ��دت ف �ه��ي مغلقة
بالأقفال حتى وقت �صالة اجلمعة.
 املداخل غري كافية للخروج يف حالةالطوارئ.
� -أن �ظ �م��ة الإن � ��ذار امل�ب�ك��ر واحلماية

م � ��ن احل � ��ري � ��ق �� �ش� �ب ��ه م � �ع� ��دوم� ��ة.
 �أب ��واب امل��داخ��ل م��ع قلتها تفتح �إىلال��داخ��ل ،وه��ذا يتعار�ض م��ع تعليمات
ال�سالمة عند ح��ال��ة ال �ط��وارئ ،حيث
مي�ن��ع ال �ت��داف��ع فتحها ب��ال�ك��ام��ل �إىل
الداخل ،ويفرت�ض �أن تفتح للخارج.
خامتة التقرير:
�أمتنى �أن يتم عمل كود خا�ص بامل�ساجد
يوفر الطاقة الكهربائية املهدرة ،ويهتم
بتطبيق تعليمات ال�سالمة ،ويهتم باحلد
الأدنى من املوا�صفات التي ت�ضمن توفري
املظهر املنا�سب لهذه الدور املقد�سة.
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مشاركات

ماهي العمارة؟

م .البراء بن ممدوح بن محمد علي عالف

ف���ي كل يوم من هذه الحياة؛ نحن نعيش نعمل ونرت���اح داخل وحول مباني ،بمعنى
أننا نعيش في البيئة المبنية .انظر من حولك! إذا لم تكن في وسط البراري والغابات،
والبحار والمحيطات ،والس���ماء والفضاء ،فبال ش���ك أنت مح���اط بعنصر واحد على األقل
م���ن العناصر المعمارية ،س���واء كانت جدر قائم���ة ،أرضيات نائمة ،أو س���قف مرفوعة.

تعت�ب�ر العمارة من �أهم املجاالت ،والتي
ال ميك ��ن للإن�سان اال�ستغن ��اء عنها ب�أي
�شكل م ��ن الأ�شكال ،وعلى م ��ر الأزمان
والع�ص ��ور كان ��ت العم ��ارة ه ��ي -وبعد
اهلل �سبحانه وتع ��اىل -الواقي واحلامي
واحلافظ للجن� ��س الب�شري من خمتلف
العوامل املحيطة به ،من عوامل الطق�س
واملن ��اخ ،وم ��ن الك ��وارث الطبيعة ،ومن
�أنواع احليوان ��ات واحل�شرات ،ومن بني
�آدم �أنف�سه ��م م ��ن ل�صو� ��ص وجمرمني
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و�أعداء وغريه ،فب ��دون العمارة و�أب�سط
عنا�صرها ملا متك ��ن الإن�سان من البقاء
على قيد احلياة حتى اللحظة ،وملا متكن
من ت�سيري �أم ��ور عي�ش ��ه ومعي�شته .قال
اهلل �سبحانه وتع ��اىل} :هُ َو �أَ َ
ن�ش�أَ ُكم ِّمنَ
ا�س َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َه ��ا {...هود�-آية 61
ْأ
الَ ْر� ِ��ض َو ْ
يف املباين ال�سكنية تتوفر لنا اخل�صو�صية
الالزمة ،فبها نختفي عن �أعني النا�س،
�سواء لل�س�ت�ر �أو اخللوة �أو العزلة ،وفيها
نحفظ �أهلينا و�أموالن ��ا وممتلكاتنا من
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مالب� ��س و�أث ��اث و�أواين وغ�ي�ره .ثم يلي
امل�سك ��ن واملب ��اين ال�سكني ��ة يف الأهمية
�أن ��واع �أخرى م ��ن املباين ،مث ��ل املباين
الديني ��ة ،املب ��اين التعليمي ��ة ،املب ��اين
الزراعي ��ة ،املب ��اين التجاري ��ة ،املب ��اين
ال�صناعي ��ة ،املب ��اين املكتبي ��ة ،املب ��اين
احلكومي ��ة ،املباين الع�سكري ��ة ،املباين
ال�صحي ��ة ،املب ��اين الرتفيهي ��ة ،مباين
اخلدم ��ات ،مب ��اين النق ��ل ،والفراغات
العامة وغريه.

كل ه ��ذه املب ��اين م ��ن عم ��ل الإن�س ��ان،
يبنيه ��ا �أ�سا�س� � ًا ليحم ��ي نف�س ��ه ،ث ��م
ليق�ض ��ي به ��ا حاجات ��ه وم ��ا ي�ص ��ب يف
م�صلحت ��ه .املب ��اين الديني ��ة ليتق ��رب
فيه ��ا م ��ن خالق ��ه ،والتعليمي ��ة ليط ��ور
عقله ،والزراعية والتجارية وال�صناعية
واملكتبي ��ة لي�أكل م ��ن عمل ي ��ده ويخدم
غ�ي�ره ،واحلكومي ��ة لينظم به ��ا مناطق
عي�ش ��ه وب�ل�اده ،والع�سكري ��ة لتحمي ��ه
م ��ن �أعدائ ��ه ،وال�صحية ليق ��ي ويعالج
نف�س ��ه ،والرتفيهية لق�ضاء وقت فراغه،
واخلدمات ليزود نف�س ��ه بالطاقة واملاء
وغريه ،والنقل لتق�صر م�سافات �سفره،
بالإ�ضاف ��ة �إىل الفراغات العامة ليتنقل
فيه ��ا �أو يخال ��ط غ�ي�ره ،فت�صب ��ح بيئته
املبني ��ة كج�سم كبري تدب فيه احلياة يف
�شرايينه و�أع�ضائه املختلفة.
�إذن ،م ��ا ه ��ي العم ��ارة �إذا كان ��ت بهذه
الأهمي ��ة؟ �س� ��ؤال واح ��د ،ولك ��ن م ��ن
املالح ��ظ �أنه متع ��دد الإجاب ��ات ،حتى
املعماريون �أنف�سهم يختلفون يف �إجابته.
ولكن ،مل ��اذا نحت ��اج �إىل تعريفها؟ وهل
تعريفها مهم؟ نعم ،وذلك �أو ًال ،ملحاولة
الو�صول �إىل تعريف عام يتفق عليه �أهل
االخت�صا� ��ص ،وثاني� � ًا ،مب ��ا �أنن ��ا حالي ًا
ن�شهد طف ��رة وتقدم ًا ملحوظ ًا يف جمال
العمران والبناء والت�شييد� ،أ�صبح الزم ًا
علينا جميع ًا �أن نفهم ،ولو على الأقل �أن
نعرف ،ماهي العمارة.
بالع ��ودة �إىل �أ�صول كلمة عم ��ارة باللغة
العربي ��ة جن ��د �أن (ال ِع َم ��ا َرة) بك�س ��ر
العني� ،إ�سم ،يرادف ��ه الإ�صالح والبناء،
و(ع َم َر)
وعك�سه ��ا التخري ��ب واله ��دمَ ،
املكان� ،أي ُعمِ ر بالنا�س و�سكنوه ف�أ�صبح
َع ِام ��ر ًا َومع ُم ��ور ًا .العم ��ارةُ ،ي َع ِر ُفه ��ا
البع�ض ب�أنه ��ا فن ،والبع�ض الآخر ب�أنها

هند�سة ،و�آخ ��رون ب�أنها علم .ولكن هل
من �إجابة حمددة ،وا�ضحة ومقنعة؟
العم ��ارة ف ��ن ،لأن عملي ��ة الت�صمي ��م
املعماري ترتكز عل ��ى اجلمال والإبداع،
فالفن ه ��و عملية خلق �ص ��ور �أو �أج�سام
وكت ��ل حتمل قيمة جمالية .بيئتنا املبنية
يجب �أن تكون جميلة مبدعة ،وم�صممها
يجب �أن يكون فنان ًا موهوب ًا.
العم ��ارة هند�س ��ة ،لأن عملية الت�صميم
املعم ��اري ترتكز على الأرق ��ام والأبعاد،
فالهند�سة ف ��رع من ف ��روع الريا�ضيات
مع ِن ��ي بدرا�س ��ة الأ�ش ��كال وقيا�ساته ��ا
وم�ساحاته ��ا و�أحجامها .بيئتن ��ا املبنية
يج ��ب �أن تك ��ون حم�سوب ��ة ومدرو�س ��ة
الأرق ��ام ،وم�صممه ��ا يج ��ب �أن يك ��ون
مهند�س ًا دقيق ًا.
العم ��ارة ِعل ��م (مع ��ريف) ،لأن عملي ��ة
الت�صميم املعماري ترتكز على الدرا�سة
واالط�ل�اع عل ��ى خمتل ��ف التج ��ارب
واال�ستنتاج ��ات الكت�ش ��اف املجه ��ول
وتطوير التقني ��ات والأ�سالي ��ب ،فالعلم

املع ��ريف هو العلم الذي يتم فيه التعرف
عل ��ى املعلوم ��ات املختلف ��ة ع ��ن طري ��ق
التعلي ��م �أو التجرب ��ة واخل�ب�رة .وتت�س ��ع
العم ��ارة �أي�ض ًا لت�شمل املجاالت املعرفية
الأخ ��رى والعلوم املختلف ��ة لأهميتها يف
هذا العمل .بيئتنا املبنية يجب �أن تكون
ح ًال للم�شاكل املختلفة واملتعلقة مبختلف
املجاالت واملوا�ضيع ،وم�صممها يجب �أن
يكون مثقف ًا عامل ًا ولي�س جاه ًال.
العمارة لي�ست جمرد جمموعة من مواد
البن ��اء ،فبعملية ت�شكيل اجلماد واملواد،
وال�ضوء والظ ��ل ،والأل ��وان والدرجات،
يولد ال�شكل مع الوظيفة ،فيحيى الفراغ
وي�صبح ل ��ه غر�ض ومعن ��ى .يف العمارة
�أن ��ت ال ت�ستم ��ع فقط ،وال تنظ ��ر فقط،
وال تلم� ��س فقط ،يف العم ��ارة �أنت تعي�ش
الق�صة بكاملها مع كتل وفراغات حولها
وداخلها� .إذنً  ،ما هي العمارة؟ العمارة
هي ف ��ن وهند�سة وعل ��م ت�صميم وبناء
امل ��كان ،يغطي ب ��ه الإن�س ��ان احتياجاته
املعنوية واملادية املختلفة.
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لماذا نحتاج إلى مكتب إدارة المشاريع
(  )P M O؟

أصبح���ت البرام���ج والمش���اريع أكثر تش���ابكًا وتعقي���دًا ألن فرق المش���اريع ص���ارت تكبر أكثر
وأكث���ر ،وه���ذا يعن���ي وجود تن���وع كبير ف���ي طبيع���ة وثقاف���ة األف���راد العاملين فيه���ا .هذه
التغيي���رات ف���ي بيئ���ة المش���روع فرضت على م���دراء المش���اريع اس���تخدام نم���اذج وتقنيات
وأدوات مختلفة ،لكن وجود عدد كبير من المش���اريع في المؤسس���ة ومدير لكل مش���روع
يض���ع نماذج���ه وأدوات���ه الخاصة إلدارة المش���روع أدى إل���ى إحداث ن���وع من الفوضى ف���ي إدارة
المش���اريع ،وف���ي كثي���ر م���ن األحي���ان ينظر مدي���رو المش���اريع في نف���س المؤسس���ة إلى
بعضهم كمنافس���ين وليس زمالء في العمل يس���عى كل منهم لكس���ب رضا اإلدارة العليا.

م .أحمد مصطفى إسماعيل
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تعريف مكتب �إدارة امل�شاريع:
يع ��رف مكت ��ب �إدارة امل�شاريع ب�أنه كيان
�أو ق�س ��م داخل امل�ؤ�س�سة يت ��م توجيه كل
ما يتعلق بعمل م�شاريع وبرامج امل�ؤ�س�سة
و�إدارته ��ا �ضمن �صالحيات ��ه ،ووظيفته
حت�س�ي�ن �أداء ونتائ ��ج �إدارة امل�شاري ��ع،
وم�ساع ��دة مدي ��ري امل�شاريع يف حتقيق
�أه ��داف امل�شاري ��ع ،بحيث يت ��م التعامل
مع امل�شاريع املتنوعة واملختلفة على �أنها
حمفظ ��ة ( ،)Portfolioم�شاري ��ع
تدار ب�شكل تكاملي.
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مهام مكتب �إدارة امل�شاريع:
 .1يركز على التخطيط املن�سق ،وحتديد
الأولوي ��ات ،وتنفي ��ذ امل�شاري ��ع الفرعية
املرتبطة بامل�ؤ�س�سة.
 .2تقيي ��م و�ضب ��ط ومتابع ��ة كل م�شروع
(التكلف ��ة وحتقي ��ق الأه ��داف وحتقيق
�إ�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة).
 .3يق ��وم بتوف�ي�ر وظائ ��ف دع ��م �إدارة
امل�ش ��روع يف �ش ��كل تدري ��ب �أنظم ��ة
حا�س ��ب و�سيا�سة الإج ��راءات القيا�سية
�إىل الإدارة الفعلي ��ة املبا�ش ��رة

وم�س�ؤولي ��ة حتقي ��ق �أه ��داف امل�ش ��روع.
 .4ميكن �أن يح�صل على �سلطة تفوي�ضية
للقيام بدور �أ�صحاب امل�صلحة و�صانعي
الق ��رار �أثناء ب ��دء كل م�ش ��روع ،ويقدم
التو�صي ��ات ،وينهى امل�شروعات للحفاظ
على �أهداف العمل.
 .5ي�شرتك يف اختيار العاملني بامل�شاريع
و�إدارتهم وتدريبهم وتطوير مهارتهم.
 .6خم ��زن املعلوم ��ات ()Data Center
للم�شاري ��ع ،بحي ��ث يحت ��وي عل ��ى كافة
تفا�صي ��ل وبيان ��ات امل�شاري ��ع احلالي ��ة
وال�سابق ��ة ،لت�سهي ��ل الو�ص ��ول �إىل
معلومات عنها م�ستقب ًال.
� .7إيج ��اد مرجعية موح ��دة لإدارة كافة
م�شاريع امل�ؤ�س�سة.
فوائد مكتب �إدارة امل�شاريع:
 .1ي�ؤ�س� ��س جمموعات م ��ن الإجراءات
واملعاي�ي�ر وبن�شرها؛ ثم يق ��وم بتحديث
�أف�ضل املمار�سات وتطويرها.
 .2يقدم التدريب ال�ل�ازم (بالداخل �أو
اخل ��ارج) لبن ��اء الكف ��اءات واخلربات
العامة لإدارة امل�شاريع.

 .3املتابع ��ة وعمل التقارير عن الأو�ضاع
احلالي ��ة للم�شاري ��ع ،وتق ��دمي ر�ؤية عن
ه ��ذه امل�شاريع ل�ل��إدارة العلي ��ا من �أجل
الو�ص ��ول �إىل الأه ��داف والتحك ��م فيها
(وقت وتكلفة وجودة).
 .4متابع ��ة م�ؤ�ش ��رات امل�ش ��روع بالكامل
لإدارة امل�شاريع و�إجنازاته؛ و�أي�ض ًا تقدير
القيمة املقدمة بامل�شروع ونتائجها.
 .5تبادل اخلربات والدرو�س امل�ستفادة من
امل�شاريع؛ من خالل خطة ات�صاالت فعالة،
وتق ��دمي التقاري ��ر ع ��ن �أو�ض ��اع امل�شروع.
ملاذا �إذن نحتاج لإن�شاء مكتب �إدارة
امل�شاريع ( )PMOيف امل�ؤ�س�سة؟
ك ��ي جتيب بنف�س ��ك على ه ��ذا ال�س�ؤال
يجب علي ��ك �أن متعن يف الأثر الإيجابي
لوج ��ود مكت ��ب �إدارة امل�شاريع()PMO
على امل�ؤ�س�سة:
يف درا�س ��ة �أجنبي ��ة �أجري ��ت عل ��ى 450
م�ؤ�س�سة ،تبني �أن  303منها لديها مكاتب
�إدارة م�شاريع (� ، )PMOsأي ما ن�سبته
 ،%67و�أهم ما جاء يف الدرا�سة من نتائج
ح ��ول امل�ؤ�س�سات الت ��ي لديها (:)PMO

  %50من امل�ؤ�س�سات وجدت حت�سن ًا يفجناح امل�شاريع.
 و�صلت ن�سبة جن ��اح امل�شاريع  %65يفامل�ؤ�س�س ��ات التي لديه ��ا ( )PMOعمره
�أكرث من � 4سنوات.
 و�صلت ن�سبة جن ��اح امل�شاريع  %37يفامل�ؤ�س�س ��ات التي لديه ��ا ( )PMOعمره
�أقل من �سنة.
�أهم �سببني لإن�شاء (:)PMO
 .1زيادة معدل جناح امل�شاريع.
 .2تطبي ��ق معاي�ي�ر موح ��دة لإدارة
امل�شاريع.
نالحظ عند ذكر �أ�سباب �إن�شاء ()PMO
عدم التطرق �إىل تقليل التكاليف ،كما ان
درا�سة لـ ( )PMIو� )CIOأ�شارت �إىل �أن
 %74م ��ن املبحوثني مل ي�ستفيدوا بتقليل
التكالي ��ف م ��ن ( ،)PMOوذل ��ك لأن
اله ��دف الرئي�سي من �إن�شائـه هو ت�سليم
امل�شاري ��ع بكفاءة ودقة عالية .ولكن بكل
ت�أكي ��د (� )PMOسوف تقل ��ل التكاليف
من خ�ل�ال �إدارة جيدة للم ��وارد ،ودمج
�إدارات امل�شاريع ال�صغرية.
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ووفق� � ًا لتقري ��ر معه ��د �إدارة امل�شاري ��ع
 PMIلع ��ام  ،2013وال ��ذي �صدر حتت
عن ��وان “نب� ��ض املهن ��ة Pulse of the
 ،”Professionف� ��إن هناك ما يقرب من
 7م ��ن بني كل � 10ش ��ركات لديها مكتب
لإدارة امل�شاريع ،مقارنة مع معدل العام
 ،2006وهو  6من كل � 10شركات.
�أ�سباب ف�ش��ل �إن�ش��اء مكاتب �إدارة
امل�شاريع:
 .1عدم �أخذ البيئة املحيطة يف االعتبار
عن ��د ت�صمي ��م مكات ��ب �إدارة امل�شاريع،
وكثري من ال�شركات حتاول ن�سخ ت�صميم
 PMOلبيئة غريب ��ة على امل�ؤ�س�سة بدون
الأخ ��ذ يف االعتب ��ار اجلوان ��ب البيئي ��ة
وامل�ستوى احلايل من الن�ضج ملمار�سات
�إدارة امل�شاريع يف امل�ؤ�س�سة.
 .2ع ��دم وج ��ود خ�ب�رة  PMOعميق ��ة
بالن�سب ��ة للعدي ��د م ��ن ال�ش ��ركات
اال�ست�شاري ��ة يف تنفي ��ذ م�ش ��روع �إعداد
مكتب �إدارة امل�شاريع .نعم� ،أنها قد تكون
�شركات كبرية ذات خربة طويلة و�أ�سماء
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كبرية ،ولكن لي�س لديهم خربة يف �إعداد
مكتب �إدارة امل�شاريع .معظم ال�شركات
املتمر�س ��ة يف  ،PMOوحت ��ى يف �أجزاء
�أخ ��رى من الع ��امل ،هي �أ�صغ ��ر حجم ًا،
وترك ��ز فقط على عل ��م �إدارة امل�شاريع.
 .3كث�ي�ر م ��ن ال�شركات حت ��اول ت�شغيل
مكت ��ب �إدارة امل�شاريع كام�ل ً�ا وفور ًا من
دون خط ��ة تدريجي ��ة؛ �إنه ��م حري�صون
على احل�ص ��ول على كل النتائج املرجوة
فور ًا مما يجربهم عل ��ى التعامل مع ما
يفوق قدراتهم احلالية.
 .4العديد يحاول ��ون �إقامة مكتب �إدارة
امل�شاري ��ع م ��ن دون حاكمي ��ة وا�ضح ��ة
وموثق ��ة ت�شرح غايات وتفاعالت املكتب
داخلي ًا و خارجي ًا.
 .5الرتكي ��ز كثري ًا على الربجميات دون
العملي ��ات �أو الأف ��راد الالزمني لإجناز
هذه املهمة.
 .6عدم توفري التمكني احلقيقي ملكتب �إدارة
امل�شاريع على امل�ستوى التنفيذي ،حيث يتم
ال�ضغ ��ط على ال� �ـ  PMOلتحقي ��ق النتائج
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دون توجي ��ه الإدارات و�أ�صح ��اب امل�صلحة
الرئي�سي�ي�ن لدع ��م مكت ��ب �إدارة امل�شروع.
 .7مقاوم ��ة �سلبية من بع� ��ض �أ�صحاب
امل�صال ��ح الرئي�سيني الذين قد يرون يف
مكت ��ب �إدارة امل�شاريع تهديد ًا ل�سلطتهم
�أو مركزه ��م يف ال�شرك ��ة� ،أو الذي ��ن
ي�ستفيدون من الو�ضع الراهن� ،أو الذين
لي�ست لديهم �صورة وا�ضحة عن وظائف
وفوائ ��د مكت ��ب �إدارة امل�شاري ��ع ،وكيف
ميكن �أن ي�ساعدهم يف �أعمالهم.
 .8اال�ست�س�ل�ام يف وق ��ت مبكر جد ًا من
اال�ستف ��ادة م ��ن مكت ��ب �إدارة امل�شاريع
لعدم وجود وعي ب�أن ت�أ�سي�س مكتب �إدارة
امل�شاريع ما هو �إال خطوة يف رحلة ت�ستغرق
�أحيان� � ًا �سنوات نحو ن�ض ��ج مكتب �إدارة
امل�شروع وجن ��ي كل الثمار املرجوة منه.
اخلال�صة:
�إن ق ��رار �إن�شاء مكات ��ب �إدارة امل�شاريع
هو ق ��رار �إ�سرتاتيجي بامتي ��از لتحقيق
مراقب ��ة مركزي ��ة جلمي ��ع اجل ��داول
الزمنية وميزاني ��ات امل�شاريع ،وتن�سيق
مقايي� ��س اجل ��ودة الكلي ��ة للم�شروع بني
مدي ��ر امل�ش ��روع ومنظم ��ات القيا� ��س؛
بالإ�ضاف ��ة �إىل �إنه ��ا تعد مرك ��ز لإدارة
االت�صاالت ع�ب�ر امل�شاريع ،ولها القدرة
على خف� ��ض تكاليف امل�شاري ��ع وتطوير
العامل�ي�ن بامل�ؤ�س�س ��ة  ...وهناك بالطبع
م ��ن املزاي ��ا الأخ ��رى الكث�ي�ر ولكن من
خ�ل�ال جتربت ��ي املتوا�ضع ��ة ه ��ذه �أهم
املزايا الرئي�سية ملكاتب �إدارة امل�شاريع.
امل�صادر:

®- (PMBOK
Guide)—Fifth
Edition
- The Tactical Guide for Building
)a PMO (William Dow
https://programsuccess.
wordpress.com/201130 /03 //
the-power-of-the-pmo/

هل أديت قسم المهنة؟
حينم���ا كنا في صفوف الدراس���ة كان أحد األس���اتذة يردد دائم���ًا «المهندس م���ا وراء الكود «،
يقصد الكود الهندس���ي  -ثم يبدأ يعدد أس���اطيره – أو باألصح جرائمه  -في تجاوز تطبيق الكود
الهندسي  ,حينها كنت والزلت أتعجب مما كان يقول هذا األستاذ ,وال أزال أتسأل ما الذي دفعه
ليق���ول مث���ل هذا الكالم؟ هل ألنه يحب أنه يبرز ويتفاخر أم���ام طالبه فقط ،وأن هذا الكالم غير
حقيق���ي؟ أم ألنه ليس لدين���ا قانون يجرم تجاوز الكود الهندس���ي؟ أم ألنه ل���م يعتمد الكود
الهندسي لدينا بعد؟ أم ألنه لم يفهم ما معنى الكود الهندسي أصالً ،وما الغرض من وجوده؟!

ال �أدري فم ��ا فعل ��ه لي� ��س �إجن ��از ًا وال
�أ�سط ��ورة ،فط�ل�اب املراح ��ل الأوىل يف
كليات الهند�س ��ة يعلمون جيد ًا �أن الكود
الهند�س ��ي في ��ه معامالت �أم ��ان كثرية
وبالإمكان جتاوزها.
والواق ��ع �أن لدين ��ا م�شكل ��ة حقيقي ��ة يف
مفهوم الكود الهند�سي ال�شائع يف الو�سط
الهند�سي املحلي ,وقد كنت والزلت دائم ًا
�أحتقق من �شيوع هذا املفهوم ،و�أ�س�أل كل
من �أواجه من املهند�سني عن مفهوم الكود
الهند�سي ,وكن ��ت �أ�س�ألهم �أي�ض ًا دائما يف
املقابالت ال�شخ�صية حينما كنت م�س�ؤوال
عنه ��ا يف �أح ��د �ش ��ركات اال�ست�ش ��ارات
الهند�سي ��ة  ,فالغالبي ��ة يعتق ��دون �أن
الكود يعط ��ي طريقة للت�صمي ��م �أو يعطي
توجيه ��ات للمهند�س فقط لي�سرت�شد بها,
وال يعلم ��ون �أنه "وثيق ��ة قانونية" ُيتحاكم
�إليه ��ا يف �أي ق�ضي ��ة هند�سي ��ة .فالك ��ود
الهند�س ��ي هو �شريع ��ة املهند�س وميثاقه,
ومهمة املهند�س �أن يوفر الأمان قبل املنتج
ب�أقل التكاليف ,وي�ؤمن نف�سه هو �أي�ض ًا من
�أي تبع ��ات قانونية ,بحيث ل ��و فر�ضنا �أنه
حدث �أي انهيار �أو ف�شل للمنتج �أو املن�ش�أة
– ون ��ادر ًا ج ��د ًا م ��ا يح�ص ��ل �إذا ُطب ��ق
وعر�ضت هذه الق�ضية
الكود الهند�س ��يُ -
للتحاك ��م �سيكون املهند�س قد �أدى �أمانته

م.يوسف رداد المالكي

واتبع الك ��ود الهند�سي ال ��ذي يوفر احلد
الأدنى ملتطلبات الت�صميم الآمن ،والذي
مت �إعداده بعد جتارب وخربات طويلة جد ًا
وحمرتم ��ة جد ًا ،وعلى �أي ��دي ا�ست�شاريني
وخرباء يوثق بر�أيهم وي�ستند �إىل قولهم.
يقول البع�ض :الكود الهند�سي فيه كثري
من معامالت الأم ��ان املبالغ فيها ,لكن
يف احلقيق ��ة �أن �أخط ��اء التنفيذ و�سوءه
�أكرث بكث�ي�ر ,و�أرواح النا�س �أثمن بكثري
من �أ�سياخ احلديد ,ول ��و نزل بع�ض من
يقول ه ��ذا ال ��كالم �إىل ميادي ��ن تنفيذ
امل�شاري ��ع ور�أوا ب�أعينه ��م �س ��وء التنفيذ
وع ��دم مهني ��ة العمال ��ة لدين ��ا يف كثري
م ��ن الأحي ��ان لغ�ي�روا كالمه ��م وزادوا

م ��ن عندهم �أي�ض� � ًا معام�ل�ات للأمان.
وي�أت ��ي هن ��ا دور �أ�سات ��ذة اجلامعات يف
ت�صحي ��ح ه ��ذا املفه ��وم ل ��دى الطالب
و�ش ��رح الغر� ��ض وراء �إع ��داد الك ��ود
الهند�س ��ي و�أ�سب ��اب وج ��ود معام�ل�ات
الأمان �أي�ض ًا ,وعدم جر�أتهم على جتاوز
الك ��ود ،وزرع احرتام الك ��ود يف الو�سط
الهند�س ��ي ,و�أنه وثيق ��ة قانونية قبل كل
�ش ��يء حتم ��ي املواط ��ن واملهند� ��س على
ح ��دٍ �س ��واء ,وي�أت ��ي �أي�ض� � ًا دور الهيئات
واجلمعي ��ات املهني ��ة يف تعزي ��ز وزرع
احرتام الكود يف الأو�ساط الهند�سية.
لكن امل�شكلة مل تكن يف مفهوم الكود ال�شائع
فق ��ط ,بل جزء من امل�شكل ��ة �أنه مل يتم بعد
�إق ��رار اعتماد الك ��ود الهند�س ��ي ال�سعودي
ال ��ذي مت �إع ��داده ع ��ام 1428ه� �ـ ،وال ��ذي
�سيكون فيه حل جزء كبري من تعرث امل�شاريع.
ال �أن�س ��ى دائم� � ًا حينم ��ا كن ��ا جنتمع مع
بع� ��ض املهند�سني غري الع ��رب يعجبني
احرتامهم وتوقفهم عند حد الكود ,ف�إذا
كن ��ا نتناق� ��ش حول ت�صمي ��م معني يكون
فيه جت ��اوز للكود يقولون به ��ذا الن�ص"
،"IT'S ILLEGAL TO THE CODE
مبعن ��ي ه ��ذا ال يتوافق قانوني� � ًا بالن�سبة
للكود .هل تظنون �أننا بحاجة �إىل �إلزام
املهند�سني ب�أداء ق�سم املهنة؟.
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ألف  ..باء  ..هندسة

يعمل على وضع خطوط عريضة للمهندس ،يستفيد بها في تعامله ،ويقدم بعض
األفكار وطرق الحل والتعامل مع العناصر المختلفة في الهندسة بصفة عامة مع
التخصصفيمجالالهندسةالمدنية،وبعضالخبراتالمكتسبةفيمجالعملي.

مشاركه رقم ( :) 1
هي دعوة عامة للتعامل الهند�سي ال�سليم
م ��ع تن�شي ��ط الأف ��كار ،وتطوي ��ر العم ��ل
الهند�س ��ي يف ظ ��ل ازدح ��ام الأعم ��ال،
والتطوي ��ر ال�سري ��ع واملتنام ��ي يف جمال
الهند�سة ،ولتكون البداية مع الهند�سة.
الهند�س ��ة طبق� � ًا للمفه ��وم العلم ��ي
واخلدم ��ي واللفظ ��ي ه ��ي الق ��درة على
حل امل�ش ��كالت ،لتحقيق ما يفيد النا�س
ليحقق امل�صالح املختلفة.
وم ��ن هن ��ا نتعم ��ق يف فه ��م الهند�س ��ة
والغر�ض منها:
حل امل�شكالت و�إيجاد احللول املنا�سبة،
مع الأخذ يف االعتب ��ار العوامل املختلفة
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املحيطة لعمل ،وما لديه من مواد ومعدات
وقدرات وعم ��ال ،و�أن ال يتوقف دوره عند
التطبي ��ق الأكادميي يف عمله ،بل عليه �أن
يبدع يف حل امل�شكالت لتتوافق مع املحيط
الذى يعي�ش فيه ويعمل به.
ولكى يحقق ه ��ذا عليه �أو ًال �أن يعي دوره
الرئي�سي يف عمله ،ويركز يف تخ�ص�صه
م ��ع الأخ ��ذ يف االعتب ��ار التخ�ص�ص ��ات
امل�ساع ��دة ،م ��ع التنظي ��م الفن ��ي ب�ي�ن
التخ�ص�صات املختلفة.
م .ممدوح سالمة
وتراعي الهند�سة دائم� � ًا حتقيق �أق�صى
بكالوريوس الهندسة المدنية
ا�ستف ��ادة ممكنة ،م ��ع مراع ��اة التطور
م ��ن توف ��ر امل ��واد �أو ع ��دم الإه ��دار �أو والنمو واال�سته�ل�اك والعائد املبا�شر �أو
اخلطر البيئي على املجتمع �أو� ...أو ...املرتبط باملرحلة الأ�سا�سية .ومنه يحقق
لذل ��ك عل ��ى املهند� ��س ب�صفة عام ��ة �أن املجتمع التطور والنج ��اح ،وحتقيق بيئة
يت�سلح باملعرف ��ة املختلفة لكافة اجلوانب �صاحلة ومنتجة وفاعلة.
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مشاركه رقم ( :) 2
ه ��ي دع ��وة عام ��ه للتعام ��ل الهند�س ��ي
ال�سلي ��م م ��ع تن�شي ��ط الأف ��كار ،وتطوير
العمل الهند�سي يف ظل ازدحام االعمال
والتطوي ��ر ال�سري ��ع واملتنام ��ي يف جمال
الهند�سة.
املواد اخلام:
م ��ن �أه ��م العوام ��ل امل�ؤث ��رة عل ��ى حياة
الب�ش ��ر والت ��ي تتحك ��م يف م ��دى ق ��درة
املجتمع على التق ��دم واالزدهار و النمو.
وللأ�سف يتعام ��ل الكثري مع املواد اخلام
ك�أنه ��ا ال تقل �أو ال تنف ��ذ ،ويت�صرف معه
ب�إهم ��ال كب�ي�ر ،ب ��ل ت�ص ��ل �إىل �إه ��دار
املالي�ي�ن ب�ل�ا �أي وع ��ي �أو حماولة لوقف
هذا اال�ستنزاف يف مواد اخلام .والعامل
الآن ـ وبف�ضل احلر�ص على املواد اخلام ـ
و�صل �إىل كثري من النظريات والتقنيات
الت ��ي حتافظ عل ��ى املواد اخل ��ام �أو على

الأقل ا�ستخدامها لأق�صى فائدة ممكنة؛
فظه ��رت تقنية النانو ،وه ��ى ثورة كبرية
ومهمه يف العامل ت�ستطيع �أن ت�ستفيد على
الأقل بن�صف الكمي ��ة املطلوبة من املواد
اخل ��ام لتحقي ��ق نف�س املطل ��وب يف حالة
عدم ا�ستخدام هذه التقنية ،وهذا الأمر
مل يت ��م اكت�شاف ��ه بامل�صادف ��ة �أو باحلظ
�إمن ��ا هو عمل �سن ��وات وفك ��ر الآالف بل
املالي�ي�ن غر�ضه ��م التوف�ي�ر واال�ستفادة
العظم ��ى م ��ن امل ��واد اخل ��ام .وللأ�سف
بنظ ��رة عام ��ة على �أي موق ��ع جند �آالف
ال�شكائر من الإ�سمنت املهدرة واملرتوكة
واملنتهي ��ة ال�صالحي ��ة ،وامل�ستخ ��دم
منها حفن ��ة ومت ترك الباق ��ي وكان هذا
الإ�سمن ��ت مل مي ��ر مبراح ��ل ،وي�ستهل ��ك
مواد خام من املمكن �أن ال تكون موجودة
يف البلد ب ��ل حتمل كاهل البل ��د �شرا�ؤها
م ��ن اخلارج ،لذل ��ك عل ��ى املهند�س ـ يف
املق ��ام الأول ـ �أن يك ��ون حري�ص� � ًا عل ��ى
ع ��دم �إهدار �أي كمية حتى لو ب�سيطة من

م ��واد اخلام �أو املواد امل�ستعملة يف موقعه
وعمله ،ويق ��وم ب�إر�شاد العمال واملقاولني
ومن هم حت ��ت قيادته وعمل ��ه ،بل و�ضع
�ضوابط للتخزين واال�ستخدام وحما�سبة
�أي مق�صر يف هذا الأمر ،وت�ضخيم مدى
الفائدة التي تعود على �صاحب امل�صلحة
م ��ن توفري ه ��ذا اله ��در �أو التحك ��م فيه
لي�ص ��ل �إىل �أق ��ل ن�سب ��ة م ��ن اخل�سائ ��ر،
في�ستفي ��د ويزيد م ��ن �أرباح ��ه ويحافظ
على ثروة البلد من االهدار والتلف ،ويف
حالة الإهدار املح�س ��وب �أو املتوقع يكون
دور املهند� ��س يف ح ��ل امل�شكل ��ة والتفكري
الفع ��ال يف اال�ستف ��ادة م ��ن ه ��ذا الهدر
املتوقع ،وكيفية �إعادة ا�ستخدمه يف �أمور
�أخ ��رى؛ كمث ��ال اخلر�سان ��ة اجلاهزة،
و�ص ��ب �سق ��ف �أو �أعم ��دة ،ووج ��ود كمية
زائ ��دة فيت ��م جتهيز اعت ��اب �أو جل�سات
�شبابيك ت�ستخ ��دم داخل املوقع� ،أو �صب
�أر�ضيات مب�ساح ��ات �صغرية ،وما يحقق
الفائدة داخل املوقع.
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السالمة الهندسية
ً
تحلي�ل�ا للحوادث الهندس���ية التي تح���دث من حولنا؛
نتن���اول ف���ي هذه الصفحة
كالحرائق واالنهيارات واألعطال ،حتى يس���تطيع المهندس���ون تفاديها مستقبالً.

حريق أبراج سكن أرامكو بالخبر

حس���ب التقاري���ر الصحفية ،فقد اندلع حريق في أح���د المحوالت الكهربائية فجر يوم األحد  30أغس���طس،
ف���ي قب���و أح���د المجمع���ات الس���كنية المس���تاجرة لصالح ش���ركة أرامك���و ،مم���ا أدى إل���ى مقتل 11
س���اكنًا ،وإصاب���ة حوال���ي  250آخرين .وحس���ب تقارير الدف���اع المدني فقد انتش���ر الحريق م���ن المحول
الكهربائ���ي للس���يارات المتوقف���ة ،مم���ا أدى إل���ى صعوب���ة مكافحت���ه .وبغ���ض النظر ع���ن مخالفات
النظ���ام الت���ي ذكرته���ا مص���ادر الدف���اع المدني ف���ي الثان���ي م���ن أكتوبر كس���وء التنس���يق ،وعدم
القي���ام بفرضي���ات اإلخ�ل�اء وغيرها ،فإننا ن���ود التركيز على اإلخفاق الهندس���ي الذي أدى لهذه المأس���اة.

م .أ .أنس بن عبداهلل الزيد
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ومم��ا ن�ش��ر يف ه��ذه التقاري��ر
ال�ص��حفية وت�ص��ريحات م�س�ؤويل
الدفاع املدين ،فالإخفاق الهند�سي
يظهر يف �أربعة مواطن:
 )1قواط ��ع تغذي ��ة املح ��ول الكهربائية:
للأ�س ��ف ي�ستخ ��دم الدف ��اع امل ��دين
كث�ي�ر ًا جمل ��ة "احلريق ب�سب ��ب التما�س
كهربائ ��ي" يف تقاري ��ره حت ��ى �أ�صبحت
مقارب ��ة "للق�ضاء والق ��در" ،وتدل على
�سطحية التحقيق ،حيث �أن الأ�صل عند
ح ��دوث التما� ��س كهربائ ��ي �أن يف�ص ��ل
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قاط ��ع احلماي ��ة الكهربائ ��ي ،ولي� ��س
ان ��دالع احلري ��ق؛ ف� ��أي تقري ��ر ي�ص ��در
حلريق ب�سبب التما� ��س كهربائي ف�سببه
�إخف ��اق ال�صيان ��ة الكهربائي ��ة لقواط ��ع
احلماي ��ة .عن ��د ارتفاع درج ��ة احلرارة
يف املح ��ول الكهربائ ��ي يف حادثتنا هذه
كان يج ��ب �أن تعمل قواطع احلماية التي
تغذي ��ة وتف�صل الكهرب ��اء عنه؛ هنا تقع
امل�س�ؤولي ��ة عل ��ى فريق ال�صيان ��ة ،ولي�س
عل ��ى فري ��ق ال�سالم ��ة يف �ضب ��ط معدل
ف�صل قواطع احلماية.

 )2نظام الر� ��ش الآيل :كما يف املباين
متع ��ددة الأدوار �أنظمة ر�ش مائي �آيل؛
يوج ��د يف غ ��رف الكهرب ��اء واملحوالت
واملول ��دات �أنظم ��ة ر� ��ش كيميائ ��ي (
ث ��اين �أك�سي ��د الكرب ��ون �أو غريه ��ا)؛
وه ��و متطل ��ب رئي�س ��ي ح�س ��ب معايري
جمعي ��ة مكافح ��ة احلرائ ��ق الأمريكية
( )NFPA 70وال ��ذي ه ��و جزء الآن
من ك ��ود البناء ال�سعودي .نظام الر�ش
الكيميائ ��ي مل يعم ��ل يف ه ��ذه احلادثة
�إما لعطله ،وهنا يتحمل فريق ال�صيانة
امل�س�ؤولي ��ة� ،أو �أ�ص�ل� ًا غ�ي�ر موج ��ود،

ويتحمل فريق الت�صميم يف هذه احلالة
م�س�ؤولية هذا الإغفال.
 )3غرف ��ة املحوالت� :أح ��د �أهم معايري
تركي ��ب املح ��والت الكهربائي ��ة يف
الأقبي ��ة ح�س ��ب ك ��ود البن ��اء وجوده ��ا
بغرف ��ة مقاوم ��ة للحريق مل ��دة �ساعتني
عل ��ى الأقل .ت�سم ��ى ه ��ذه الغرفة عادة
باخلزن ��ة ( )vaultنظ ��ر ًا ل�سماك ��ة
جدرانه ��ا ،وانتقال احلري ��ق لل�سيارات
ي ��دل على عدم تطبيق ه ��ذا املعيار من
قبل امل�صممني.
� )4أنظم ��ة الإنذار من احلريق :ال�سبب

الرئي�س ��ي حلدوث احلرائ ��ق يف املباين
ال�سكني ��ة مرتبطة ب�إهم ��ال ال�ساكنني،
كن�سي ��ان موق ��د الن ��ار �أو عب ��ث �أطفال
�أو الت�شي� ��ش "الأرجيلة/الق ��دو" .لهذا
ت�ساه ��م �أنظمة الإن ��ذار من احلريق يف
الك�شف على الدخان و�إنذار ال�ساكنني.
�إن ارتفاع عدد القتلى وامل�صابني يف هذه
احلادثة دليل لع ��دم عمل نظام الإنذار
ب�صورة �صحيح ��ة ،وعدم وجود خمارج
حريق �سهل ��ة اال�ستخ ��دام (egress
)routes؛ وهن ��ا تقع امل�سئولية على
فريق ال�سالمة.

�إن �سل�سلة الإخفاق ��ات الأربعة املذكورة
لي�ست وليدة حلظ ��ة ولكن تراكمية على
�أم ��د طويل؛ ب ��د�أت منذ و�ض ��ع ت�صميم
الأبراج بعدم ف�ص ��ل القبو لقطاعات �أو
جعله قطاع حريق منف�صل وعزل غرفة
املحول ،ثم بعدم �صيانة قواطع احلماية
الكهربائية و�ضبط معدالتها تبعها عدم
تطبي ��ق معاي�ي�ر ال�سالمة لنظ ��ام �إنذار
احلريق ونظام الر�ش الكيميائي .كذلك
يجب الإ�شارة �إىل �ضرورة وجود حتقيق

مت ��وازٍ لأ�سب ��اب �إخفاق الدف ��اع املدين
و�شرك ��ة �أرامكو من تنفي ��ذ خطة �إخالء
املبنى ب�صورة �صحيحة ،و�ضعف التن�سيق
بينهما يف �ضوء ت�صريح امل�صدر الأمني
للمخالف ��ات الت�س ��ع ،وهو �سب ��ب رئي�س
يف زيادة �أرق ��ام ال�ضحاي ��ا وامل�صابني.
م ��ا ذك ��ر �أع�ل�اه ه ��و حتلي ��ل هند�س ��ي
مل�سبب ��ات احلادث ��ة من ق ��راءة للتقارير
ال�صحفي ��ة وتقاري ��ر الدف ��اع امل ��دين
املن�ش ��ورة ،ولي� ��س حتقيق� � ًا جنائي� � ًا عن

قرب .ع ��ادة ما يتبع احل ��وادث املماثلة
يف الدول املتقدمة تقارير مف�صلة ت�صل
ملئات ال�صفح ��ات ت�صف �أ�سباب وتطور
احلدث ،وي�ص ��ل بع�ضها لعمل التجارب
لإثبات ما ح�صل.
�صدور التقارير املف�صلة هو ما نتمنى �أن
نراه يف اململكة لهدفني �ساميني هما منع
تكرار احل ��ادث �أو ًال ،وال�سبب الثاين هو
تعليمي للمهند�س�ي�ن وذوي االخت�صا�ص
لدرا�سة امل�سببات وتفاديها.
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كيف تحمي شبكتك وبياناتك من
الهكرز والمتطفلين؟
أصبحن���ا الي���وم نعيش في عال���م رقمي ،وأصبح ل���دى كل منا نس���خة رقمية تعيش
ف���ي عال���م افتراض���ي ،وتتنق���ل عب���ر الش���بكات المحلي���ة MAN ،أو العالمي���ة LAN
وإب���رام الصفق���ات التجاري���ة وإنج���از المعام�ل�ات المالي���ة والبنكي���ة والمعام�ل�ات
الحكومي���ة والتواص���ل م���ع أف���راد العائلة واألصدق���اء من خ�ل�ال الوس���ائل اإللكترونية
ع���ن طريق ربط الش���بكات مع بعضه���ا لبعض ،أصبح���ت أجهزة الكمبيوت���ر تعرف عن
كل م���ا ي���دور في حياتن���ا حيث نق���وم بتخزي���ن الكثير م���ن البيانات الش���خصية من
رس���ائل خاصة وص���ور وبيانات تتعل���ق بالعمل أو الحس���ابات المصرفية وم���ا إلى ذلك.

م .عبداهلل علي آل حامد األحمري
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وبالت ��ايل ف�إن الو�ص ��ول والتج�س�س على
الن�سخ ��ة الإلكرتوني ��ة حلياتن ��ا تعن ��ي
الدخ ��ول مبا�ش ��رة �إىل كل تفا�صي ��ل
حياتن ��ا ،بل والتالعب به ��ا .لذلك ف�إنه
م ��ن املهم ـ و�أك�ث�ر من �أي وق ��ت م�ضى ـ
�أن نع ��رف كيف نحافظ على خ�صو�صية
حياتنا ونحمي بياناتنا ال�شخ�صية .ويف
هذا املقال �سوف �أذكر �أهم الطرق التي
�ست�ساع ��دك عل ��ى �أمن بيانات ��ك ب�شكل
جيد.
�أو ًال :ا�س��تخدام اجلدران النارية
(جدار احلماية) يف جميع �أجهزة
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الكمبيوت��ر الت��ي ت�س��تخدمها،
وت�أكد من �أنها دائم ًا حمدثة.
يعم ��ل اجل ��دار الن ��اري ب�إن�ش ��اء ج ��دار
�إلك�ت�روين يف�صل بني جه ��ازك والعامل
اخلارج ��ي ،ك�شبك ��ة الإنرتن ��ت ،وهناك
نوعان م ��ن هذه اجل ��دران؛ النوع الأول
(برجميات) ،وتكون على �شكل برنامج
تق ��وم بتن�صيب ��ه عل ��ى جه ��ازك ليقوم
بعد ذل ��ك بالف�صل بينك وب�ي�ن ال�شبكة
املت�ص ��ل بها مثل الإنرتنت ،النوع الثاين
(�أجه ��زة ) ،وهي �أجهزة يت ��م تركيبها
يف ال�شب ��كات املحلية لتعمل على حماية

جمموع ��ة م ��ن امل�ستخدم�ي�ن يف ذات
الوقت م ��ن �أخطار الو�ص ��ول اخلارجي
لأجهزتهم والتج�س�س عليه.
ثاني���أ :ا�س��تخدام برام��ج ك�ش��ف
وت�ص��يد الفريو�س��ات ،وت�أك��د م��ن
�أنها دائم ًا حمدثه:
برام ��ج مكافحة الفريو�س ��ات م�صممة
لتعق ��ب و�إبط ��ال مفع ��ول الفريو�س ��ات
املعروف ��ة ،ولكنها تق ��ف مكتوفة الأيدي
�أم ��ام تلك الفريو�سات احلديثة ،ولذلك
فم ��ن امله ��م �أن تخت ��ار برام ��ج جي ��دة
ملكافح ��ة الفريو�سات ،وم ��ن ال�ضروري
�أي�ض� � ًا �أن تق ��وم بتحديث تل ��ك الربامج
ب�شكل م�ستمر.
ثالث�� ًا :ق��م بالتحدي��ث امل�س��تمر
لنظ��ام الت�ش��غيل والربام��ج
الأخرى:
قد ال يخل ��و نظام ت�شغي ��ل �أو برنامج ما
من الثغرات الأمني ��ة التي ت�سهل و�صول
املتطفل�ي�ن �أو "الهك ��رز" �إىل بيانات ��ك
ال�شخ�صية ،ومن املعروف �أن ال�شركات
املنتجة لتلك الأنظمة والربجميات يقوم
ب�إ�ص ��دار حتديث ��ات ب�شكل دائ ��م ،تعني
بتح�س�ي�ن و�سد تلك الثغ ��رات ،وحت�سني
البيئ ��ة الأمني ��ة يف �أنظمته ��م ،رغم �أن
الكثري م ��ن امل�ستخدمني يعتق ��دون ب�أن
تلك التحديثات غري هامة ،وتقوم ب�إبطاء
�سرعة اجله ��از �إال �أنها غاي ��ة يف �أهمية
�إذا �أردت فع�ل ً�ا �أن تبقي بياناتك �آمنه.
رابع�� ًا :ال تق��وم بفت��ح الر�س��ائل
املجهولة امل�ص��در التي ت�صلك عرب
الربي��د الإلك�تروين وال حت��اول
فت��ح املرفقات التي ق��د حتملها �أو
الروابط الواردة فيها:
ال تن�ساق خل ��ف الإغراءات التي يحاول
البع� ��ض ت�صويره ��ا ل ��ك ب�أن ��ك ك�سبت

مبالغ طائلة من املال� ،أو فزت مب�سابقة
�أن ��ت مل ت�ش�ت�رك به ��ا �أ�ص�ل ً�ا ،وذل ��ك
ال�ستدراج ��ك لفت ��ح امللف ��ات املرفقة �أو
ال�ضغ ��ط عل ��ى راب ��ط مع�ي�ن للح�صول
على تلك اجلائ ��زة ،بينما يقومون بزرع
بواب ��ات خلفي ��ة يف جه ��ازك والتج�س�س
على بياناتك اخلا�صة و�سرقتها.
تنبيه :عندما تردك ر�سائل غري متوقعة
حت ��ى و�إن كانت م ��ن �أ�شخا�ص يبدو لك
ب�أن ��ك تعرفهم قم بحذف تلك الر�سائل
فور ًا.
خام�س�� ًا :ا�س��تخدم كلم��ات م��رور
�صعبة التخمني:
احم ��ي جميع ح�سابات ��ك بكلمات مرور

جيدة ،بحيث حتتوي على �أحرف كبرية
ورموز و�أرقام و�أح ��رف �صغرية ي�صعب
على �أي �شخ�ص تخمني كلمة املرور التي
ت�ستخدمها.
�ساد�س�� ًا :قم بعمل ن�سخ احتياطي
لبيانات��ك املهم��ة واحتف��ظ بتلك
الن�سخة يف مكان �آخر و �آمن:
يبق ��ى دائم� � ًا احتم ��ال تل ��ف الربامج �أو
الأجه ��زة قائم� � ًا �س ��واء كان ذلك بفعل
تخريبي معتمد �أو ملجرد احلظ ال�سيئ،
لذل ��ك ف�إن ��ه علي ��ك دائم� � ًا االحتف ��اظ
بن�سخ ��ة احتياطي ��ة م ��ن جمي ��ع امللفات
املهم ��ة ،و�أحفظ تل ��ك الن�سخة يف مكان
�آمن ال يجدها غريك.
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أنظمة تكييف الهواء وجودة
الهواء الداخلي
غالب���ًا ،فإن أول م���ا يتبادر للذهن عن���د ذكر نظام تكيي���ف اله���واء ()Air Conditioning System
ه���و مهمة ه���ذا النظام في خف���ض درجة الح���رارة في الحيز ( )Spaceإلى مس���توى مناس���ب
ً
إضافة إلى
لألش���خاص أو األجه���زة بداخله ،غير أن أنظم���ة التكييف لها مه���ام أخرى متع���ددة،
التحك���م في درجة ح���رارة الهواء ،والت���ي تهدف للوصول إل���ى بيئة داخلية مالئم���ة ومقبولة.

ومن املهام الرئي�سية لأنظمة التكييف:
 .1خف� ��ض �أو رفع درجة ح ��رارة الهواء
داخل احليز �إىل درجة منا�سبة.
 .2رف ��ع �أو خف� ��ض الرطوب ��ة الن�سبي ��ة
(� )Relative Humidityإىل ن�سب ��ة
مقبولة.
 .3التخل� ��ص م ��ن اله ��واء الفا�س ��د
( )Exhaust Airوالروائ ��ح غري املرغوبة
( )Odorsوما �شابههما.
 .4تزويد هواء خارج ��ي نقي (Outside
.)Fresh Air

 .5فلرتة الهواء (.)Air Filtration

 .6التحكم يف �ضغط الهواء داخل احليز
لتحقيق �ضغط هواء موج ��ب (Positive
� )Air Pressureأو �ضغ ��ط ه ��واء �سال ��ب
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ونظ ��ر ًا لأن كل بناء يتف ��رد بخ�صو�صية
وتفا�صي ��ل متي ��زه عن الأبني ��ة الأخرى،
ف� ��إن �أوىل مراحل احل�ص ��ول على نظام
تكييف ف ّعال هي عمل درا�سات وح�سابات
هند�سي ��ة لتحديد �أحمال نظام التكييف
واملتطلب ��ات الالزمة للح�صول على بيئة
�صحي ��ة ومنا�سبة ،ثم يتب ��ع ذلك اختيار
املع ��دات ال�صحيحة والتنفيذ االحرتايف
حتت �إ�شراف هند�سي.
�إن التحك ��م يف درج ��ة احل ��رارة دون
وج ��ود نظ ��ام تهوية جي ��د ،ي�شمل تزويد
م .يوسف إبراهيم الفران
هواء خارجي نقي وطرد الهواء الفا�سد
(� ،)NegativeAirPressureأو �ضغط هواء مبعدالت مقبولة ،ي� ��ؤدي غالب ًا �إىل بيئة
متع ��ادل ( ،)Neutral Air Pressureمب ��ا داخلي ��ة غ�ي�ر �صحي ��ة �أو غ�ي�ر مريح ��ة
ي�ؤدي �إىل حركة الهواء باالجتاه املرغوب للأف ��راد .وال ��ذي �سينعك� ��س �سلب ًا على
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�أداء الأف ��راد و�إنتاجيته ��م ،وق ��د ي�ؤث ��ر
�أي�ض ًا على �صحته ��م خا�ص ًة عند البقاء
يف نف�س املكان لفرتات طويلة كاملوظفني
يف املكاتب مث ًال.
يطل ��ق م�صطلح جودة اله ��واء الداخلي
املقبول ��ة (Acceptable Indoor Air
 )Qualityعلى اله ��واء الذي ال توجد به
ملوثات معروفة بن�س ��ب م�ؤذية والتي لو
تعر�ض له ��ا الغالبية م ��ن النا�س (%80
ف�أكرث) لن يعربوا ع ��ن ا�ستيائهم()1؛
وم ��ن ه ��ذه امللوثات غ ��از ث ��اين �أك�سيد
الكرب ��ون ( )CO2الن ��اجت ع ��ن التنف� ��س
وعملي ��ات ح ��رق الغاز (مث ��ل الطهي)،
وغاز �أول �أك�سي ��د الكربون ( )COالناجت
عن التدخني وعمليات االحرتاق (مثال
مداف ��ئ الوق ��ود الأحف ��وري) والغب ��ار
وامليكروبات وغريها.
�إن ف�ش ��ل نظ ��ام التكيي ��ف يف حتقي ��ق
ج ��ودة ه ��واء داخل ��ي مقبولة ق ��د ينتج
عن ��ه ع ��دة �ش ��كاوى وع ��دم ارتي ��اح من
الأف ��راد املتواجدي ��ن مب ��ا يف ذل ��ك
ال�ص ��داع والغثي ��ان والدوخ ��ة والتهاب
اجللد والعني والأنف واحللق ،وتهيج يف
اجله ��از التنف�سي وال�سع ��ال و�صعوبة يف
الرتكي ��ز واحل�سا�سي ��ة للروائح و�آالم يف
الع�ضالت والتعب ،وهو ما يعرف با�سم
متالزمة البناء املري�ض (Sick Building
 ،)2()Syndromeوه ��ذه ال�شكاوى لي�س
له ��ا �سبب مر�ضي وتنخف�ض ب�شكل كبري
بعد مغادرة الأفراد للمبنى.
ولتحقي ��ق بيئ ��ة داخلية �صحي ��ة وجودة
ه ��واء مقبول ��ة يج ��ب االلت ��زام بتطبيق
الك ��ودات العاملي ��ة واملحلية الت ��ي تعنى
بالتهوية وج ��ودة الهواء الداخلي خا�ص ًة
يف املب ��اين التجاري ��ة واخلدمي ��ة .ومن
�أ�شه ��ر الكودات العاملية التي تبحث هذا

املجال هي الكودة الأمريكية ASHRAE
62.1 Ventilation for Acceptable

 Indoor Air Qualityو كذل ��ك الك ��ودة
الربيطانية:

BS ISO 16814 Building Environment
Design. Indoor air quality. Methods
of expressing the quality of indoor
air for human occupancy.

�أما بالن�سب ��ة للبيوت ال�سكني ��ة وال�شقق
فين�صح بعدم التدخني داخلها وبرتكيب
مراوح طرد الهواء يف احلمامات غرف
غ�س ��ل وجتفي ��ف املالب� ��س ،وبرتكي ��ب
�شف ��اط خا� ��ص ف ��وق الف ��رن للمطب ��خ
( ،)Kitchen Hoodوكذل ��ك بتهوي ��ة
الغرف عن طري ��ق فتح النوافذ لفرتات
ق�ص�ي�رة يف ال�صب ��اح الباك ��ر وامل�ساء،

كم ��ا يجب تنظيف فالتر الهواء لأجهزة
التكييف من حني لآخر.
(1) ASHRAE 62.1 Ventilation for
Acceptable Indoor Air Quality
(2) OSHA Technical Manual,
Section III, Chapter 2

و�أخري ًا ف�إن احل�ص ��ول على جودة هواء
داخل ��ي مقبول ��ة (Acceptable Indoor
 )Air Qualityلي� ��س العن�ص ��ر الوحي ��د
الذي يحق ��ق الراحة الكامل ��ة للأفراد،
فهنال ��ك عوام ��ل �أخ ��رى مث ��ل املالءمة
احلرارية ( ،)Thermal Comfortوتوزيع
اله ��واء ( )Air Distributionوال�ضو�ضاء
( )Noiseوغريه ��ا ،والت ��ي يق ��وم نظ ��ام
التكيي ��ف اجلي ��د واملتكام ��ل مبراعاتها
لتحقيق �أف�ضل الظروف الداخلية.

75

مشاركات

المنشآت الهندسية وصناعة المستقبل

تأتي الش���ركات والمؤسس���ات الهندس���ية في جميع األحج���ام ،بد ًءا من المكاتب الهندس���ية
القائم���ة عل���ى ش���خص واحد ،وصوال ً إل���ى الش���ركات الضخمة المتع���ددة الجنس���يات ،والتي
تتعام���ل ليس فق���ط في مجال التصاميم الهندس���ية ولكن أيضًا في مج���االت البناء ومجاالت
تش���غيل وصيانة المرافق؛ فاختيار منش���أه هندس���ية للتعامل مع مش���روع ما لها آثار بعيدة
الم���دى ،والتي تش���مل كيفي���ة تصميم المش���روع في المراح���ل المبكرة والتي س���يكون
له���ا كبي���ر االثر في حج���م التكالي���ف ،واألداء ،والجودة في جمي���ع أنحاء دورة حياه المش���روع.

نف� ��س املب ��د�أ ينطب ��ق على بن ��اء قاعدة
لتقني ��ة املعلوم ��ات لأي من�ش� ��أة عموم ًا
وللقط ��اع الهند�س ��ي خ�صو�ص� � ًا ،حيث
االحتي ��اج �إىل حتدي ��د مهم ��ة املن�ش ��اة
و�أهدافه ��ا وت�صوراته ��ا لن�شاط املن�شاة
احل ��ايل وامل�ستقبلي ،بحي ��ث تنمو قدرة
املن�ش�أة على �إ�ضاف ��ة عن�صر التخطيط
امل�ستقبلي ملواردها ،مما ي�سهم بالتايل
يف زي ��ادة فر� ��ص جناح املن�ش� ��أة يف كل
مراحله ��ا ،فع ��امل الي ��وم الرقم ��ي قام
بفر� ��ض ح�ض ��وره وقوانينه عل ��ى العامل
�أجمع؛ ف�أ�صبحت التقنية جز ًءا �أ�سا�سي ًا
من معادلة النجاح ،لي�س فقط لتح�سني
الأداء والربحي ��ة ،بل للقيام ب�أ�سا�سيات

76

الواج ��ب توافره ��ا لبناء قاع ��دة لتقنية
املعلوم ��ات يف املن�ش ��اة والت ��ي بدوره ��ا
�ستقوم بت�سهيل العمل ونقله �إىل مرحلة
�أعلى من االحرتافية.
ولك ��ن قب ��ل الدخ ��ول يف التعري ��ف
بالأ�سا�سيات التي يحتاج توافرها لبناء
قاع ��دة منا�سبة وقابل ��ة للتطوير لتقنية
املعلومات ،حتتاج الإدارة يف تلك املن�شاة
�إىل حتدي ��د �أهدافها العام ��ة واملرجوة
والتي على �أ�سا�سها �سيتم حتديد كيفية
م .وهيب غسان محمود
الو�ص ��ول الأن�س ��ب والأق ��ل تكلف ��ة لتلك
الأهداف با�ستخ ��دام تقنية املعلومات،
العم ��ل الهند�س ��ي وامل�ؤ�س�سات ��ي ،وهن ��ا والت ��ي �سيرتت ��ب عليها تقيي ��م مكونات
ت�أت ��ي احلاج ��ة ملعرف ��ة الأ�سا�سي ��ات البنية التحتي ��ة التي حتتاجه ��ا املن�شاة
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من حا�سب ��ات ،و�شب ��كات لالت�صاالت،
والبيانات ،وبرجمي ��ات متخ�ص�صة يف
املج ��ال الهند�س ��ي� ،أو برجميات عامة
مث ��ل حمرر الوثائ ��ق �أو كاملوقع والربيد
الإلكرتوين ،و�إمكانية الربط مع و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي .وم ��ن العوام ��ل
املهم ��ة �أي�ض� � ًا ،والتي يج ��ب �أخذها يف
االعتبار هو مق ��دار الزيادة يف �إنتاجية
املن�ش ��اة وفعاليته ��ا عرب زي ��اده الربط
ب�ي�ن �أق�س ��ام املن�ش ��اة ،وال ��ذي ي�ساعد
عند �إ�ضافته يف تطوير الكوادر العاملة
باملن�ش� ��أة ،والتي بدوره ��ا �سينتج عنها
تطوي ��ر �شام ��ل يف املن�ش ��اة .وكانعكا�س
طبيع ��ي لواق ��ع التط ��ور التقن ��ي يف

اململكة ظه ��رت يف �صناعتنا الهند�سية
تطبيقات ال�ستخ ��دام التقنية يف �إجناز
العم ��ل كمب ��د�أ BYD (Bring your Own
 ،)Deviceوال ��ذي يعتم ��د عل ��ى متك�ي�ن
�أجهزة املوظ ��ف الذكية ال�شخ�صية من
اال�ستعمال يف جمال العمل ،ومن فوائد
ه ��ذا املب ��د�أ �أن ��ه يتيح للموظ ��ف مرونة
العم ��ل خارج ح ��دود املن�ش ��اة موفرة له
التناغم الزمن ��ي و�سهوله �إجناز املهام
على مدار ال�ساعة ،وكذلك مبد�أ الـ UC
 )(unified communicationوال ��ذي يوفر
قاعدة ات�صال موحدة للموظف حتى يف
حاله عدم وج ��وده داخل املن�شاة ،وتلك
املبادئ يف حد ذاتها مفيدة جد ًا ،ولكن

م ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر �أي�ض� � ًا �أن الإملام
ب�أ�سا�سي ��ات �أم ��ن املعلوم ��ات لأف ��راد
املن�شاة يقل ��ل من �أخطار عدة قد ت�صل
�إىل �ضي ��اع �أم ��وال �أو جمه ��ود ـ ال �سمح
اهلل ،فم ��ن �أج ��ل االرتق ��اء بال�صناع ��ة
الهند�سي ��ة يف اململك ��ة حتت ��اج من�ش�آتنا
�إىل ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة يف ه ��ذا املج ��ال،
ت�ساعدهم عل ��ى النجاح واال�ستمرارية،
وحتفظ له ��م جهودهم ومعلوماتهم من
ال�ضياع �أو اال�ستغالل.
 مت ا�ستخ ��دام �أفكار وموا�ضيع عديدهللو�ص ��ول لوجه ��ه النظر املبين ��ة �أعاله
م�شتمل ��ه عل ��ى م�ستخل�ص ��ات اخل�ب�رة
العملية يف املجال.
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متفرقات

شركة موشيل لإلستشارات الهندسية
دعم المجتمعات في المملكة
العربية السعودية
ن���ت���ح���دث ف�����ي ه���ذه
المقابلة م��ع السيد
أن�����درو ب����ودي  ،مدير
ع��ام ش��رك��ة موشيل
لإلستشارات الهندسية
ف���ي ال���ش���رق األوس����ط
وذل��ك لمعرفة المزيد
ح�����ول دع�����م ش��رك��ة
م��وش��ي��ل ي���وم���ًا بعد
يوم لحياة الكثير من
ال��ن��اس ف��ي المملكة
ال��ع��رب��ي��ة السعودية
ولماذا تعد المملكة
سوقًا إستراتيجيًا هامًا.

�إن ه ��ذا الع ��ام هو ع ��ام مهم ومميز ك�إ�ست�شاري رئي�س ��ي يف جمال البنية
ل�شرك ��ة مو�شي ��ل  ،لي� ��س فق ��ط لأنها التحتية والنقل يف ال�شرق الأو�سط .
ازده ��رت ب�أعماله ��ا يف اململكة  ،بل
�أي�ض� � ًا لأنه ��ا حتتف ��ل مب ��رور �أربعني ال�س��يد �أن��درو ب��ودي ي�ش��رح "
عام� � ًا عل ��ى وجوده ��ا يف املنطقة .يف نحن فخورون للغاي ��ة ب�أن فرق عملنا
ع ��ام  ، ١٩٧٥ف ��ازت �شرك ��ة مو�شي ��ل �ساهم ��ت يف تخطي ��ط وت�صمي ��م
ب� ��أول م�ش ��روع يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وت�سلي ��م وت�شغي ��ل و�صيان ��ة و�إدارة
لت�صميم الطريق الدائري يف الكويت م�شاري ��ع عدي ��دة عل ��ى نط ��اق وا�سع
ومنذ ذل ��ك احلني ما زال ��ت ال�شركة يف املنطق ��ة يف جم ��ال النقل والبنية
منهمكة يف تر�سيخ وبناء �سمعة جيدة التحتي ��ة" .ويكم ��ل ال�سي ��د �أن ��درو
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حديثه ع ��ن الإمكان ��ات التي متتلكها
مو�شي ��ل يف دورة احلي ��اة الكامل ��ة
لبني ��ة حتتية �أ�سا�سي ��ة وحيوية ،حيث
�أنه ��ا تعمل يف ع ��دد م ��ن القطاعات
مبا يف ذلك الط ��رق ال�سريعة والنقل
والبيئة واملياه والنقل البحري  .حيث
يق ��ول " نحن ندع ��م املجتمعات من
خ�ل�ال م�ساعدتن ��ا على توف�ي�ر املياه
ال�صاحلة لل�شرب ،طرق �أف�ضل و�أكرث
�أمان ًا  ،حت�سني النقل  ،طاقة متجددة

فعالة من حي ��ث التكلفة وبيئات �أكرث
ا�ستدامة " .
وي�ستمر ال�سيد �أندرو يف احلديث
عن ال�س��معة الطيبة التي تتمع
بها �شركة مو�ش��يل حيث متتلك
�س��معة حت�س��د عليه��ا يف قط��اع
الط��رق ال�س��ريعة والنق��ل يف
اململكة املتحدة و�سمعة متميزة
يف ال�ش��رق الأو�س��ط و�أ�س�تراليا
حيث يقول " �إن فرق عملنا ت�ساعد
عل ��ى احلفاظ يف جع ��ل حركة املرور
تعمل ب�شكل فعال و�سل�س وب�شكل �آمن
�أثناء نق ��ل ماليني الأطنان خالل ٢٤
�ساع ��ة يومي ًا � ،سبعة �أي ��ام �أ�سبوعي ًا،
� ٥٢إ�سبوع� � ًا يف ال�سن ��ة والت ��ي تق ��وم
عليه ��ا الإقت�صادي ��ات واملجتمع ��ات
التي نعم ��ل بها " .وهذا دليل يف عدد
م�شاريع الإ�ش ��راف و ت�صميم الطرق
ال�سريع ��ة وتعزي ��ز �سالم ��ة الط ��رق
والت�صامي ��م التح�سيني ��ة واخلط ��ط
الرئي�سي ��ة ال�صناعي ��ة الت ��ي عمل ��ت
فيها وتعمل فيها حالي ًا �شركة مو�شيل
للإ�ست�شارات الهند�سية.
م ��ع تزايد ومنو الأعم ��ال يف اململكة ،
قامت �شركة مو�شيل بت�أ�سي�س مكتبني
يف �أهم املواقع الإ�سرتاتيجية يف البلد
( مكت ��ب يف الريا�ض و�آخر يف مدينة
ج ��دة ) � .إن مو�شي ��ل لديها م�شاريع
متت ��د يف جمي ��ع �أنح ��اء البل ��د  ،عرب
جمموعة م ��ن التخ�ص�صات املتنوعة
ابتداء م ��ن تخطيط النقل يف الدمام
�إىل الإ�ش ��راف على �أعم ��ال البناء يف
ج ��ازان �إىل ت�صمي ��م ت�صري ��ف مياه

الأمط ��ار يف الريا� ��ض والتخطي ��ط
الرئي�سي يف جدة .
من الوا�ضح ب�أن اململكة العربية
ال�س��عودية موق��ع جغ��رايف
وا�س�تراتيجي ه��ام ل�ش��ركة
مو�ش��يل " �إن اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة تع ��د �سوق ��ا ا�سرتاتيجي ��ا
بالن�سب ��ة لن ��ا وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
الفر�ص هنا من �ش�أنها �أن متكننا من
امل�ساهم ��ة يف �إزده ��ار وتطوير البلد
م�ستقب ًال  .نري ��د الإ�ستمرار يف دعم
اململكة لتحقيق ر�ؤيتهم للبلد ب�صورة
واقعي ��ة  .لدين ��ا اخل�ب�رات التقني ��ة
املمي ��زة ونحن واثق ��ون ب�أننا قادرون
على النجاح يف هذه الأعمال " .
م��ن خ�لال الرتكيز عل��ى العمل
مع عمالء حمددي��ن يف القطاع
الع��ام  ،ف���إن �ش��ركة مو�ش��يل
تهدف �إىل خل��ق عالقات قوية
ودائمة م��ع عمالئه��ا من خالل
توفري خدم��ات البنية التحتية
والنق��ل واحلل��ول الت��ي متت��از
فيها عن مناف�سيها " .نحن قادرون
عل ��ى التوا�ص ��ل م ��ع عمالئن ��ا وو�ضع
الإ�سرتاتيجي ��ات معهم و م�ساعدتهم
يف تق ��دمي امل�ش ��ورة لهم ح ��ول �أف�ضل
الطرق يف احلفاظ على تكلفة �أ�صول
الطري ��ق ال�سريع لتحقيق �أق�صى قدر
من قيمة تلك الأ�صول على مدى -50
� 60سنة قادمة �أو كيفية جعل التبادل
الرئي�س ��ي �أكرث �أمان ��ا .نريد �أن نكون
ا�ست�شاري ًا موثوقا به لدى عمالئنا يف
جميع املجاالت واخلربات".

م��ع ر�ؤي��ة وا�ض��حة لأعماله��م
يف اململكة  ،ف�إننا �س���ألنا ال�س��يد
ان��درو ب��ودي ح��ول ر�ؤيت��ه
امل�س��تقبلية ل�ش��ركة مو�ش��يل،
حي��ث ق��ال "لق ��د �أنهين ��ا للت ��و
ال�شرك ��ة الهند�سي ��ة املهنية اجلديدة
( )PECونح ��ن متحم�س ��ون حق ��ا
ح ��ول الآف ��اق اجلدي ��دة التي �سوف
تفتح �أمامن ��ا � ،إن ال�شركة الهند�سية
املهنية اجلديدة جتل ��ب معها فر�صة
فري ��دة ومتمي ��زة لتطوي ��ر وتنمي ��ة
�أعمالن ��ا يف اململكة العربية ال�سعودية
"  .وعند �س�ؤاله حول طبيعة امل�شاريع
امل�ستقبلي ��ة كان جواب ��ه " انتظ ��روا
الأيام القادمة "
�إن �شركة مو�شيل لديها حوايل ٢,٥٠٠
موظ ��ف يعمل ��ون يف اململك ��ة املتحدة
و�إ�سرتاليا وال�شرق الأو�سط و م�ؤخر ًا
�أ�صبح ��ت �شرك ��ة مو�شي ��ل ج ��زء من
جمموع ��ة �شرك ��ة كري العاملي ��ة والتي
تق ��دم خدماته ��ا يف جم ��ال الأعمال
والبني ��ة التحتي ��ة وت�ض ��م مايق ��ارب
 ٢١,٠٠٠موظ ��ف يعمل ��ون لديه ��ا يف
�أنحاء العامل .
�إذا �أردت معرف ��ة املزي ��د ع ��ن �شركة
مو�شي ��ل للإ�ست�ش ��ارات الهند�سي ��ة
واخلدمات التي تقدمه ��ا يف املنطقة
 ،الرج ��اء التوا�صل م ��ع ال�سيد �أندرو
بان�س�ت�ر املدي ��ر الإقليم ��ي من خالل
الرق ��م� )+966 11( 464 059 :أو
من خالل عنوان الربيد الإلكرتوين
@andrew.bannister
mouchel.com
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Table: 2. Show the result of compressive strength of OPC and GPC with different
grades subjected to sulphate attack in magnesium sulphate solution over 180 days. The
compressive strength of GPC is greater than OPC and also sulphate attack in GPC is
lesser than OPC.

Figure: 4 percentage gain in weight by MgSO4 solution

10. CONCLUSION

1. An increasing trend in compressive strength was observed for GPCC when compared
with ordinary concrete, the highest percentage increase in strength was in grades 40
GPC.
2. It was observed that irrespective of the grade of compressive strength, the chloride
attack lowered the compressive strength of GPCC by 8% and for ordinary concrete, the
chloride attack lowered from the strength from 12 to15%.
3. Sulphate attack in GPCC is slightly less than that of the ordinary cement concrete.
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6. Titrate against Silver nitrate (AgNO3) until the color changes to brick red.
7. Note the burette reading.
8. Calculate the Chloride content in concrete using the following equation,
Cl2 in mg/litre = BR*0.014*35.45*1000.

Table: 2 percentage gain in weight with compressive strength after 180 days in MgSO4 solution

Figure.1 chloride content in OPC and GPC after 180 days

Figure: 3 compressive strength of OPC and GPC
subjected to chloride attack

9.3 SULPHATE ATTACK

Figure: 2 compressive strength of OPC and GPC not
subjected to chloride attack
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To find out the resistance to sulphate
attack cube specimens of dimensions
150×150×150mm,after 28 day of their,
curing were placed in 6% magnesium
sulphate solution for 180 days. The
specimens were weighted before and after
the test. After removing the specimen from
mgso4 they were tested for compressive
strength.

applied conservatively to GPCCs also.
9. EXPERIMENTAL PROGRAMME
In this experimentation, an attempt has
been made to find out the effect of chloride
and sulphate attack on the properties of
geopolymer concrete of different grades
such as M20, M30, and M40.

9.1 MATERIALS

Alkaline Liquid: The alkaline liquid used
was a combination of sodium silicate
solution and sodium hydrochloride solution.
Sodium base solutions are chosen because
they are cheaper than potassium based
solutions. The sodium hydroxide soils are
either a technical grade in flake form 3mm,
with a specific gravity of 2.130, 98% purity
and obtained from local company.
Fly Ash: In the present experimental work
for calcium class F (ASTM 2001) dry fly ash
obtained from the silos of mettur thermal
power station is used as the base material
GGBS:Ground granulated blast furnace
slag is a byproduct from the blast furnace
used to make iron. Slag when ground
to less than 45micron from the coarser
popcorn like friable structure, will have
specific support 400600-m2/Kg.

Aggregates: - Local aggregate compressing
20mm,14mm and 7mm coarse aggregates
and fine aggregates, in saturated surface
dry condition, were used. The coarse
aggregates were crushed granite type
aggregates, the specific gravity is 2.84 and
finess modules was 6.3.The fine aggregates
was natural river sand, the finess modules
of sand used was 2.81 with specific gravity
of 2.64.

9.2 CHLORIDE ATTACK

The procedure for the titration was
follows:1. Place the powder in 250 ml capacity
borosil beaker and add 10m &1:1 dilute
nitrc acid(HNo3).
2. Add 40 ml of distilled water to the solution
obtained above and stir.
3. Boil the sample for one minute and keep
for coaling for one minute and keep for
cooling for one half hours.
4. Compensate for 10ss of weight due
to boiling by adding distilled water to the
cooled solution.
5. Add two drops of potassium dichromate
to the conical flask containing, the concrete
powder and 1:1 dilute nitric acid (HNO3).

TABLE NO: 1 shows the overall results of chloride content and compressive strength of OPC and GPC for 180 days
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the Portland cement production accounts
for about 7% of total CO2 emissions.
The cement industry has been making
significant progress in reducing CO2
emissions through improvements in process
technology and enhancements in process
efficiency, but further improvements are
limited because CO2 production is inherent
to the basic process of calcinations of
limestone. Mining of limestone has impact
on land-use patterns, local water regimes
and ambient air quality and thus remains
as one of the principal reasons for the high
environmental impact of the industry. Dust
emissions during cement manufacturing
have long been accepted as one of the
main issues facing the industry. The
industry handles millions of tons of dry
material. Even if 0.1 percent of this is lost
to the atmosphere, it can cause havoc
environmentally. Fugitive emissions are
therefore a huge problem, compounded by
the fact that there is neither an economic
incentive nor regulatory pressure to prevent
emissions. Geopolymer cement concretes’
(GPCC) are Inorganic polymer composites,
which are prospective concretes with the
potential to form a substantial element of an
environmentally sustainable construction by
replacing/supplementing the conventional
concretes. GPCC have high strength, with
good resistance to chloride penetration,
acid attack, etc.

5. MECHANICAL PROPERTIES

5.1 COMPRESSIVE STRENGTH: With
proper formulation of mix ingredients, 24
hour compressive strengths of 25 to 35
MPa can be easily achieved without any
need for any special curing. Such mixes
can be considered as self-curing. However,
GPCC mixes with 28 day strengths up to
about 6070- MPa have been developed at
SERC.
5.2 MODULUS OF ELASTICITY: The
Young’s modulus or modulus of elasticity
(ME), Ec of GPCC is taken as tangent
modulus measured at the stress level equal
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to 40 percent of the average compressive
strength of concrete cylinders. The MEs of
GPCCs are marginally lower than that of
conventional cement concretes (CCs), at
similar strength levels.
5.3 STRESS STRAIN CURVES: The
stress-strain relationship depends upon
the ingredients of GPCCs and the curing
period.

6. REINFORCED GPCC BEAMS

Load carrying capacity of GPCC beams,
are up to about 20% more of CC beams at
similar concrete strength levels. Cracking
of concrete occurs whenever the tensile
strength of the concrete is exceeded.
The cracking in reinforced concrete is
attributable to various causes such as
flexural tensile stresses, diagonal tension,
lateral tensile strains, etc. The cracking
moment increases as the compressive
strength increases in both GPCC and CC
beams.

7. REINFORCED GPCC COLUMNS

The concrete compressive strength
and longitudinal reinforcement ratio
influence the load capacity of columns.
The load carrying capacity increases with
the increase in concrete compressive
strength and longitudinal reinforcement
ratio. Crack patterns and failure modes of
GPCC columns are similar to those of CC
columns.

8. BOND STRENGTH OF GPCC WITH
REBARS

The bond strength of GPCCs with rebars is
higher compared to CC. Thus developmental
length of steel bars in reinforced GPCC can
be kept same, as in the case of reinforced
CC. The bond strengths of GPCC and PPCC
are significantly more and conservative
than the design bond stress recommended
in IS: 4562000-. The GPCCs possess
satisfactory bond with embedded steel bars
so that the conventional design process of
reinforced structural components can be

and the housing sector booming, the
demand for cement is bound to increase
in KSA. However, the cement industry is
extremely energy intensive. After aluminum
and steel, the manufacturing of Portland
cement is the most energy intensive
process.
Ground granulated blast furnace slag
(GGBS) is a by-product from the blastfurnaces used to make iron. GGBS is
a glassy, granular, nonmetallic material
consisting essentially of silicates and
aluminates of calcium and other bases.
Slag when ground to less than 45 micron
from coarser, popcorn like friable structure,
will have a specific surface of about 400
to 600 m2/kg (Blaine). GGBS has almost
the same particle size as cement. GGBS,
often blended with Portland cement as low
cost filler, enhances concrete workability,
density, durability and resistance to alkalisilica reaction. Alternative but promising
gainful utility of FA and GGBS in construction
industry that has emerged in recent years
is in the form of geopolymer cement
concretes’ (GPCCs), which by appropriate
process technology utilize all classes and
grades of FA and GGBS; therefore there is
a great potential for reducing stockpiles of
these waste materials.

2. BASICS OF GEOPOLYMERS

The term ‘geopolymer’ was first introduced
by Davidovits in 1978 to describe a family of
mineral binders with chemical composition
similar to zeolites but with an amorphous
microstructure. Unlike ordinary Portland/
pozzolanic cements, geopolymers do not
form calcium- silicate-hydrates (CSHs) for
matrix formation and strength, but utilize
the polycondensation of silica and alumina
precursors to attain structural strength.
Two main constituents of geopolymers are:
source materials and alkaline liquids. The
source materials on alumino-silicate should
be rich in silicon (Si) and aluminum (Al).
They could be by-product materials such

as fly ash, silica fume, slag, rice-husk ash,
red mud, etc. Geopolymers are also unique
in comparison to other aluminosilicate
materials (e.g. aluminosilicate gels,
glasses, and zeolites). The concentration of
solids in geopolymerisation is higher than
in aluminosilicate gel or zeolite synthesis.

3. COMPOSITION OF GEOPOLYMER
CEMENT CONCRETE MIXES

Following materials are generally used to
produce GPCCs:
Fly ash, GGBS, Fine aggregates and
Coarse aggregates.
Catalytic liquid system (CLS): It is an
alkaline activator solution (AAS) for GPCC.
It is a combination of solutions of alkali
silicates and hydroxides, besides distilled
water. The role of AAS is to activate the
geopolymeric source materials (containing
Si and Al) such as fly ash and GGBS.

3.1 PREPARATION OF GPCC MIXES

Unlike conventional cement concretes,
GPCCs are a new class of materials
and hence, conventional mix design
approaches are applicable. The formulation
of the GPCC mixtures requires systematic
numerous investigations on the materials
available.
The mixing of ingredients of GPCCs can be
carried out in mixers used for conventional
cement concretes – such as pan mixer,
drum mixer, etc

4. IMPORTANCE OF GEOPOLYMER
CEMENT CONCRETES

Producing one tone of cement requires
about 2 tons of raw materials (shale and
limestone) and releases 0.87 tone (H” 1
tone) of CO2, about 3 kg of Nitrogen Oxide
(NOx), an air contaminant that contributes
to ground level smog and 0.4 kg of PM10
(particulate matter of size 10 µm), an air
borne particulate matter that is harmful
to the respiratory tract when inhaled. The
global release of CO2 from all sources
is estimated at 23 billion tons a year and
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EFFECT OF CHLORIDE AND SULPHATE
ATTACK ON THE PROPERTIES OF
GEOPOLYMER CONCERTE

Engr. SABEER ALAVI, Master in
Civil Engineering

ABSTRACT
One of the major advancement in the field of
concrete technology is the development of
geopolymer concrete. This article deals with the
concept, composition and properties of geothermal
concrete. The performance of geothermal concrete
under the chlorides and sulphates are evaluated
using two experiments. The test result shows that
the geopolymer concrete is more advantageous
than ordinary Portland cement.

ABSTRACT

One of the major advancement in the field
of concrete technology is the development
of geopolymer concrete. This article
deals with the concept, composition and
properties of geothermal concrete. The
performance of geothermal concrete under
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the chlorides and sulphates are evaluated
using two experiments. The test result
shows that the geopolymer concrete is
more advantageous than ordinary Portland
cement.

1. INTRODUCTION

With infrastructure development growing

supervision during placing, compaction,
finishing and curing.
Lack of compaction of the surface layer,
due to vibration difficulties in narrow
spaces between the formwork and the rebars or other inserts (e.g. post-tensioning
ducts) has been recognized as a key factor
of poor durability performance of reinforced
concrete structures exposed to aggressive
environments. Overcoming this was
one of the main reasons for the original
development of SCC in Japan.
Self-compacting
concrete
with
the
right properties will be free from those
shortcomings and result in a material of
consistently low and uniform permeability,
offering less weak points for deleterious
actions of the environment and, hence,
better durability. The comparison of
permeability between SCC and normal
vibrated concrete will depend on the
selection of materials and the effective water
cement or water binder ratio. There are test
methods, either standardized nationally or
recommended by RILEM to measure the
permeability of concrete, in the laboratory
and in-situ, as durability indicators.
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mix design or the placing of the material,
some of which affect SCC, can lead to
changes in the physical and mechanical
properties of the material and hence modify
the steel-to-concrete bond. It is known that
in normally-vibrated concretes (NVC),
when its fluidity is increased or sand-rich
mixes are used, its bond deteriorates.
On the other hand, the fact that there is
no need to compact SCC reduces the
risks that accompany compaction due
to either excessive vibration (bleeding
or segregation) or insufficient vibration
(entrapped air). Therefore, it is important
to ensure that all the assumptions and
test results on which the structural design
models are based for NVC construction are
also valid for SCC construction. The use of
very powerful superplasticizers and high
fines content, or of viscosity-enhancing
admixtures, makes SCC highly flowable
and stable [9], with great passing and filling
capacity. The filling capacity may improve
the steel- to- concrete bond by allowing the
mixture to cover the reinforcements more
effectively. High cohesiveness is necessary
to minimize bleeding, segregation and
surface settlement. The lack of stability
can weaken the aggregate–cement paste
interface and increase the tendency to
develop local microcracking that can
reduce mechanical properties. Bleeding
can increase the porosity of the interface
under horizontally positioned bars. The
settlement of fresh concrete can further
reduce the effective projection of concrete
ribs, contributing to the reduction of bond
strength. Ensuring adequate stability
is especially critical in deep structural
elements.
Bond strength is directly affected by the
quality of the interfacial transition zone
(ITZ) between the paste and the embedded
reinforcement. If the behavior of the material
is examined at microstructural level, as
done by Trägardh and Zhu and Bartos
[10], it becomes clear that the ITZ around
coarse aggregates, which constitutes
the weak point of cement-based systems
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and has features in common with the ITZ
that forms around the reinforcements, is
denser, stronger and stiffer in SCC than in
NVC of the same w/c ratio. Leemann et al.
[11] also found that this zone is wider. The
enhanced micro-mechanical properties of
the ITZ and their uniformity around coarse
aggregate for the SCC mixes are consistent
with the result of others studies on ITZ
properties around horizontal reinforcing
bars [12, 13]. These results indicate that
the ITZ underneath the horizontal steel
reinforcement bar was weaker than that
above it for both SCC and NVC. However,
the difference of ITZ properties between
top and bottom side of a horizontal bar
appeared to be less pronounced for the
SCC mixes than for the conventional mixes.
Furthermore, just as it was observed in the
case of the aggregates, the ITZ is stronger
and stiffer in SCC [13]. It is thought that the
improvement of ITZ properties in SCC is
due to the beneficial effect of the limestone
powder, which enables better particle
packing and less bleeding.
Fire Resistance
The fire resistance of SCC is similar
to normal concrete In general a low
permeability concrete may be more prone
to spalling but the severity depends upon
the aggregate type, concrete quality and
moisture content. SCC can easily achieve
the requirements for high strength, low
permeability concrete and will perform in
a similar way to any normal high strength
concrete under fire conditions.
The use of polypropylene fibres in concrete
has been shown to be effective in improving
its resistance to spalling.
Durability
The durability of a concrete structure is
closely associated to the permeability of
the surface layer, the one that should limit
the ingress of substances that can initiate
or propagate possible deleterious actions
(CO2, chloride, sulphate, water, oxygen,
alkalis, acids, etc.). In practice, durability
depends on the material selection, concrete
composition, as well as on the degree of

American Concrete Institute (ACI committee 318):

Static Modulus of Elasticity

As it is known, the modulus of elasticity
of concrete depends on the proportion
of the Young’s modulus of the individual
components and their percentage by
volume. Thus, modulus of elasticity of
concrete increases with higher contents
of aggregates of high rigidity, whereas
it decreases with increasing hardened
cement paste content and increasing
porosity. For this reason lower values of
modulus of elasticity can be expected,
because of the higher content of ultrafine
and additives as dominating factors and
the accordingly lower content of course,
stiff aggregates with SCC.
Time-Dependent Deformations
Shrinkage and creep are very complex
processes regarding the restructuring
several components of the concrete
structure caused by changes in the
humidity balance. Furthermore, these timedependent investigations require time and
high technological expenditure. A general
agreement exists on the fact that SCC is
influenced in the same way by the watercement ratio and the curing method as
normal vibrated concrete. The modified
aggregate combination, especially the
relation of coarse and fine aggregates as well
as fineness and content of ultrafine seem to
influence the shrinkage deformations. Thus
such deformations of SCC can increase
due to a lower content of coarse aggregate

and the minimum paste volume, which must
be present for ensuring the optimal selfcompacting of SCC without segregation.
As a result, the conclusion could be
drawn that the shrinkage deformations of
SCC can achieved clearly higher values
than the ones of comparable normal
vibrated concretes. However, a denser
microstructure of the cement paste can be
achieved by addition of fillers with fineness
larger than that of cement, whereby the
shrinkage can be affected positively. So, it
is possible to modify the SCC mix in such
a way that smaller shrinkage deformations
appear, similar to those of normal vibrated
concrete. [8]
Bond to Reinforcement (Bond Strength)
The bond strength between reinforcement
and concrete is a basic phenomenon which
allows reinforced concrete to function as a
structural material. Forces are transferred
between the two materials by two kinds of
actions, those that are physicochemical
(adhesion) and those that are mechanical
(friction and bearing action), which are
activated by various states of stress. To
a large extent, the relative importance
of those actions depends on the surface
texture and the geometry of the bars.
In addition to those two aspects, there are
other factors that will influence the bond
behavior of the reinforcement, for instance
those that have to do with the quality of the
concrete. So, for example, changes in the
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Self-compacting concrete shows a higher
rate of strength gain at early ages as
compared to NSC, but at later ages the
difference is not significant. It can be
observed that the strength development
of SCC is slightly higher than that of NSC
prepared with the same cement type. The
higher rate of strength development of SCC

at early ages may be caused by an increase
in the internal curing temperature in the
concrete specimens due to a higher heat
of hydration, and shorter distance between
hydrated particles in SCC due to low watercement ratio. The statistical analysis of the
results of compressive strength at different
ages yields the following equations [3]:

Persson [4] studied a comparison
between mechanical properties, such as
compressive strength, elastic modulus,
creep and shrinkage of self-compacting
concrete and the corresponding properties
of normal concrete. The study included
eight mix proportions of sealed or air-cured
specimens with water-binder ratio varying
between 0.24 and 0.80 A comparison
between SCC with quartzite filler and normal
concrete without filler showed that SCC
obtained about 20 MPa higher strength at
w/b=0.4 and about 5 MPa higher strength
at w/b=0.8 compared with normal concrete
[5].
Tensile Strength
Although the tensile strength of concrete
is neglected in most of the reinforced
and prestressed concrete structures,
it is an important characteristic for the

development of cracking and therefore, for
the prediction of deformations and durability
of concrete. Also the tensile strength will
help in predicting shear strength, and in
minimizing failure of concrete in tension.
It is well known that, the tensile splitting
test of cylindrical specimens gives more
reasonable tensile strength estimation
than the direct tensile test or the modulus
of rupture test [6].
The relationships between Compressive
Strength - Split Tensile Strength of SCC are
rather limited. The few existing relationships
are based on data of concrete between
compressive strength and splitting tensile
strength. The following is a presentation of
some of the existing relationships between
tensile splitting strength and compressive
strength of concrete (all values of f_(c )and
f_(sp )are in MPa) [7]:
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Fig.(1) Microstructure of CVC

2) Engineering Properties
2.1) General
Self-compacting concrete and traditional
vibrated concrete of similar compressive
strength have comparable properties and
if there are differences, these are usually
covered by the safe assumptions on which
the design codes are based. However,
SCC composition does differ from that of
traditional concrete so information on any
small differences that may be observed is
presented in the following sections.
Durability, the capability of a concrete structure
to withstand environmental aggressive
situations during its design working life
without impairing the required performance,
is usually taken into account by specifying
environmental classes. This leads to limiting
values of concrete composition and minimum
concrete covers to reinforcement.
In the design of concrete structures,
engineers may refer to a number of concrete
properties, which are not always part of the
concrete specification. The most relevant
are: Compressive strength- Tensile strengthModulus of elasticity- Creep & ShrinkageCoefficient of thermal expansion- Bond to
reinforcement -Shear force capacity in cold
joints- Fire resistance.
Where the value and/or the development of
a specific concrete property with time are
critical, tests should be carried out taking
into account the exposure conditions and the
dimensions of the structural member.
1) Compressive Strength
The compressive strength, as one of the most
important properties of hardened concrete, in
general is the characteristic material value for

Fig.(2) Microstructure of SCC

the classification of concrete in national and
international codes. For this reason, it is of
interest whether the differences in the mixture
composition and positive dissimilarities in
the microstructure, affect the short and long
term load-bearing behavior. Accordingly,
clarification is still necessary to determine
whether the hardening process and the
ultimate strengths of SCC and conventional
concrete differ.
After 28 days the reached compressive
strength of SCC and normal vibrated
concrete of similar composition does not differ
significantly in the majority of the published
test results, isolated cases, however, showed
that at the same water cement ratios slightly
higher compressive strengths were reached
for SCC. At the current time there is insufficient
research to result in generalized conclusions
with this fact.
The strength development of SCC is
subjected to similar dependencies like
conventional concrete in general. Some of the
published test results show that an increase
of the cement content and a reduction of filler
content at the same time cause an increase
in concrete strength. For young SCC aged up
to 7 days the relative compressive strength
spreads to a greater extend as given in Model
Code 90[1], whereas higher values as well as
lower values are reached. Especially when
limestone powder is used, higher compressive
strengths are noticeable at the beginning of
the hardening process. At higher concrete
ages SCC often exceeds the valid range
according to the given limits by Model Code
90. Using fly ash or silica fume this will be
caused by the pozzolanic effect of these fillers.
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SELF COMPACTING
CONCRETE (SCC)
Part (1): Engineering Properties

Mohamed Wahdan M. H. BARAKAT

1) Introduction
Self-compacting concrete (SCC) is an innovative
concrete that does not require vibration for placing
and compaction. It is able to flow under its own
weight, completely filling formwork and achieving
full compaction, even in the presence of congested
reinforcement. The hardened concrete is dense,
homogeneous and has the same engineering
properties and durability as traditional vibrated
concrete.

SCC is the modified concrete with the
use of chemical and mineral admixtures
in the concrete. It is designed generally
with high content of powder/fine material.
To facilitate flow and penetration through
congested reinforcement zones, it is
desirable to avoid 20 mm aggregate. If
more coarse aggregate is used, flow rate
will be diminished due to frictional loss
and stresses.
Concrete that requires little vibration or
compaction has been used in Europe
since the early 1970s but self-compacting
concrete was not developed until the late
1980’s in Japan. In Europe it was probably
first used in civil works for transportation
networks in Sweden in the mid1990’s.
The EC funded a multi-national, industry
lead project “SCC” 19972000- and since
then SCC has found increasing use in all
European countries.
Self-compacting concrete offers a rapid
rate of concrete placement, with faster
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construction times and ease of flow
around congested reinforcement. The
fluidity and segregation resistance of
SCC ensures a high level of homogeneity,
minimal concrete voids and uniform
concrete strength, providing the potential
for a superior level of finish and durability
to the structure. SCC is often produced
with low water-cement ratio providing the
potential for high early strength, earlier
demoulding and faster use of elements
and structures.
The elimination of vibrating equipment
improves the environment on and near
construction and precast sites where
concrete is being placed, reducing
the exposure of workers to noise and
vibration. The improved construction
practice and performance, combined
with the health and safety benefits make
SCC a very attractive solution for both
precast concrete and civil engineering
construction.

Fig. 1, Gartner Hype Cycle theory of the
maturity and adoption of technologies
and applications
Maturity levels
Maturity models are typically composed
of multiple maturity levels - process
improvement
‘building
blocks’
or
‘components’. When the requirements
of each level are satisfied, implementers
can then build on top of established
components to attempt ‘higher’ maturity.
Although CMMs are not without their
detractors, research conducted within
other industries has already identified the
correlation between improving process
maturity and business performance.
The ‘original’ software industry CMM,
however, is not applicable or relevant
to the construction industry as it does
not address supply chain issues, and
its maturity levels do not account for the
different phases of a project lifecycle.
Although there are other efforts –

derived from CMM - which focus on
the construction industry, there is no
comprehensive maturity model/index that
can be applied to BIM, its implementation
stages, players, deliverables or its effect
on project lifecycle phases.
To address this shortfall, the BIM Maturity
Index (BIMMI) has been developed by
analyzing and then integrating several
maturity models used across different
industries. It has been customized to
reflect the specifics of BIM capability,
implementation requirements, performance
targets and quality management. The BIM
Maturity Index has five distinct levels: (a)
Initial/ Ad-hoc, (b) Defined, (c) Managed,
(d) Integrated and (e) Optimized (Fig.
2). Level names have been chosen by
comparing terminology used by many
maturity models followed by selecting
those easily understandable by DCO
stakeholders and are able to reflect
increasing BIM maturity from ad-hoc to
continuous improvement (Succar, 2010).

Fig. 2, Building Information Modeling
Maturity Levels at BIM Stage 1
In summary, BIM Maturity Measure is a
continuous process which will take a long
period and in some phases some high picks and
later on low raises until it will reach to a stable
level with a slow and steady increasing in the
performance on the organization. As a BIM user
do you agree with this? And has you company
reached somewhere in Gartner Hype Cycle?
Bibliography
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frameworks to assist stakeholders in
improving their capability and achieving
process improvement benefits. These
include increased productivity and Return On
investment (ROI) as well as reduced costs
and post-delivery defects (Succar, 2010).
Another term “BIM Maturity’s benchmarks”
is a performance improvement milestone (or
level) that teams or organizations aspire to or
work towards it. In general, the progression
from low to higher levels of maturity indicates
(1) better control through minimizing
variations between performance targets
and actual results, (2) better predictability
and forecasting by lowering variability in
competency, performance and costs, and
(3) greater effectiveness in reaching defined
goals and setting more ambitious new ones
(Succar, 2010).
One example of organizations that measuring
BIM maturity is ARUP associates. According
to (Rutland, 2015), in his lecture in Middlesex
university was claiming that his company
has reached a good step in Gartner Hype
Cycle. Somewhere between Trough of
disillusionment and Slope of enlightenment,
but what does this mean? And what is has to
do with BIM maturity?
To understand more about Hype Cycle, a
research about Gartner Hype Cycle was
done and the author found that Gartner Hype
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Cycles provide a graphic representation of
the maturity and adoption of technologies
and applications, and how they are
potentially relevant to solving real business
problems and exploiting new opportunities.
This methodology gives a view of how a
technology or application will evolve over
time, providing a sound source of insight to
manage its deployment within the context of
specific business goals (Hype Cycle Research
Methodology | Gartner Inc., 2015).
According to this methodology, ARUP is
able to reach somewhere between the
Trough of Disillusionment and the Slope of
Enlightenment as indicated by Fig.1. The
Trough of Disillusionment shows that Interest
wanes as experiments and implementations
fail to deliver. Producers of the technology
shake out or fail. Investments continue
only if the surviving providers improve their
products to the satisfaction of early adopters,
whereas the
Slope of Enlightenment
indicates increased instances of how
technology can benefit enterprises as it starts
start to crystallize and become more widely
understood. Second- and third-generation
products appear from technology providers.
More enterprises fund pilots; conservative
companies remain cautious, which is a
starting point of achieving productivity.

BIM Maturity Measure

Saad B. Al Jabri

BIM Maturity refers to the quality, repeatability
and degree of excellence within a BIM Capability.
That is the extent of that ability in the performing
of a task or deliverance a BIM service/product.

It has been argued about the concept of BIM
Maturity that it has been adopted from SEI’s
Capability Maturity Model (CMM), a process
improvement framework initially intended as
a tool to evaluate the ability of government
contractors to deliver a software project. CMM
originated in the field of quality management
and was later developed in 1980s for the

benefit of the US Department of Defense.
Its successor, the more comprehensive
Capability Maturity Model Integration (CMMI),
continues to be developed and extended by
the Software Engineering Institute, Carnegie
Mellon University. There are also other
varieties of CMMs across many industries
but they are all - in essence – specialized
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to being sure of the identity and the product’s
warranty certificate are considered of the
most important confidence factors during
online shopping.
• The client’s confidence in the site increases
the security factor during making the decision
of buying.

solve payments via internet and credit cards
problems.
5) Establish the appropriate law to control
e-commerce operations.
6) Establishing research and development
centers to provide counseling and help
people in the field of e-commerce.

the some recommendations which include:

3. CONCLUSION

1) Establishing suitable strategies to develop
the communication sector in the Kingdom of
Saudi Arabia.
2) Providing sites with technical characteristics
that add attractiveness to the site and
motivate the clients towards these sites.
3) The possibility of making video and
audio calls immediately without any limits or
restrictions will lead to increase the volume
of e-commerce.
4) Establishing methods of legal protection to
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You can now identified and analyzed the
main factors that influence the extent to
which Saudi consumers trust towards the
B2C e-commerce. You can also identified
five trust factors that consistent with the
traditions of Saudi Arabia and maximizes the
purchaser trust when shopping through the
internet. included a relationship of key factors
that affect the trust of Saudi consumers in the
e-commerce, and the indicators of strengths
and weaknesses that affect these factor.

affects my decision to buy.
• Linguistic consistency (knowing the
language) helps me to know the benefits of
the product.
2) The most important factors of the concept
of e-commerce which encourage electronic
purchasing and affect the client’s attitude
towards purchasing from electronic retail
marketers are:
• Providing reliable and safe financial services
encourage me to sign the deal.
• Providing strong and safe infrastructure is
the key component to construct trust.
3) The most important factors of marketing
concept
which
encourage
electronic
purchasing and affect the client’s attitude
towards purchasing from electronic retail
marketers are:
• The process of collecting information about
clients and providing services according to it is
considered an important key in shopping world.

• The advertisement and suitable products
attract target clients.
4) The most important factors of knowledge
(information) which encourage electronic
purchasing and affect the client’s attitude
towards purchasing from electronic retail
marketers are:
• Covering different clients’ categories and
meeting their needs are of the most important
confidence factors.
• The cognitive richness (informational) of the
site is rated as one of the most important and
required confidence factors during shopping
process.
5) The most important factors of security
(information security) which encourage
electronic purchasing and affect the client’s
attitude towards purchasing from electronic
retail marketers are:
• Verifying the legitimacy of the site and the
accuracy of the company’s data, in addition
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1.1 Human Interaction Factors:

1.1 Easiness: includes assisting users while
browsing the site, navigation simplicity,
clarity of site organization, automated help,
and support.
1.2 Attractiveness: includes visualization
approach,
presented
material,
and
entertainment facilities offered.
1.3 Obviousness: includes providing users
with well designed sites and as close as
possible to the real world.
1.4 Encouragement: includes understanding
the user>s tasks, and meeting user
expectations.
1.5 Availability: includes download speed
and browsing speed.
1.6 Competitively: includes providing
competitive prices, and high quality goods.
1.7 Generation gap: include continuing
update and improvement. Language barrier.

1.2 E-Commerce Factors:

1.8 Transaction processing: include facilities
of transaction processing needed when the
shopper proceeds to the virtual checkout
counter. Software needs to calculate price,
volume discounts, and shipping costs and
then execute the operation on the database
and generate a receipt to the customer.
1.9 Buying and selling facilities: include
shopping items display, item description
details level, and complementary product
offers.
1.10 Rewards and loyalty: many sites
present rewards (e.g., scores, credit
money, prizes, competitions, etc…) to their
consumers to gain user loyalty and ensure
that the consumer will visit the site again
(i.e., customer retention).
1.11 Scalability: includes the evaluation of
growth potential of the site (i.e., evaluates
whether the site is deigned with future
expansion or shrinking in mind).
1.12 E-commerce infrastructure: include
providing strong infrastructure and security.
1.13 Financial services: include providing
trusted and secure financial services.
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1.3 Marketing Factors:

1.14 Targeting the right audience: through
advertisement and products suitability.
1.15 Providing service> centers: includes
determining
and
reaching
potential
customers, identifying their needs, and
promoting products to meet those needs.
1.16 Customizability: includes collecting
information about individual customers and
providing services accordingly.

1.4 Knowledge Factors:

1.17 Richness of the site.
1.18 Covering for different types of customers,
and meet all needs.
1.19 Support for knowledge publishing.

1.5 Security Factors:

1.20 Trust: includes checking of (site Legality,
stability of company information, identification
and certification of the products).
1.21 E-Payment support: includes the use
of technologies in electronic payment )e.g.
credit cards, charge cards, e-Cash, e-Wallet,
and smart cards).
1.22 Safety: includes safety from errors that
covers eliminating end user mistakes and
effectiveness of aiding tools (e.g. lists and
choices).
1.23 Privacy: includes perceiving consumers
regarding the handling of their private data:
As the perception of privacy risk decreases,
customer trust increases.
1.24 Measures policies, laws and incentives:
includes focusing on promoting trust and
confidence among e-commerce participants.
After knowing the factors that affect
e-commerce in Saudi Arabia
Moving to the results of the study and
recommendations: -

2.1 Analysis Summary and Recommendations

1)
The most important factors related
to human interaction which encourage
electronic purchasing and affect the client’s
attitude towards purchasing from electronic
retail marketers are:
• The high quality of products positively

Impact of Trust Factors in Improvement and
Development of E-commerce in Saudi Arabia

Turki bin Abdullah bin
Saeed Al malki

ABSTRACT:
E-commerce is the basic technology of knowledge economy. Developing and
improving of e-commerce is an inevitable choice for Saudi Arabia economy to
enter strongly into the world market, and bring about a great economic grows of
the K.S.A nation. Before we can start developing or improving e-commerce and
knowing the different factors that affect it, we have to understand the background,
the basic principle and the evolution and development history of e-commerce.
This enables us to have a deep understanding on this new technology, hence,
helping us to predict the success factors and trend of e-commerce in the near
future. The main objective of this Article( summary of scientific study done
in this aspect) is to identify and analyze the main factors that influence the
extent to which Saudi consumers trust towards the B2C e-commerce and
determine trust factors that consistent with the traditions of Saudi Arabia
and maximizes the purchaser trust when shopping through the internet. The
Article will conclude the main results of this analysis include a relationship
of key factors that affect the trust of Saudi consumers in the e-commerce,
and the indicators of strengths and weaknesses that affect these factors.

1. TRUST FACTORS OF E-COMMERCE:

Customer trust can be defined as a set
of beliefs held by an online consumer
concerning certain characteristics of the
e-supplier, as well as the possible behavior
of the e-supplier in the future. Trust
encourages online purchasing and affects
customer attitudes towards purchasing from

e-retailers. we introduce the trust factors
that affect the increase and/or decrease the
e-commerce transactions in Saudi Arabia.
We have categorized the e-commerce trust
factors that consistent with the traditions of
Saudi Arabia and maximize the purchaser
trust when on-line shopping, into five factors
that includes:
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