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رئيس هيئة المهندسين يصف "رؤية المملكة 
2030" بأضخم مشروع في التاريخ الحديث

وص���ف الدكت���ور جمي���ل البقعاوي رئي���س مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين 
“رؤي���ة الس���عودية 2030" بأنه���ا أضخ���م مش���روع تنمية في كاف���ة المجاالت، وأكب���ر مرحلة 
تح���ول ف���ي تاري���خ المملك���ة الحديث، حي���ث تضمن���ت أهدافها تقس���يمات رئيس���ية واندرج 
تح���ت كل منه���ا أه���داف فرعية ش���ملت إصالح���ات جذرية ف���ي قطاعات مختلفة، لتش���كل 
خط���ة ته���دف لتحري���ر اقتصاد الس���عودية م���ن االعتم���اد على النف���ط على نطاق واس���ع.

وهن���اأ الدكتور جميل البقع���اوي خادم 
احلرمني ال�س���ريفني امللك �س���لمان بن 
عبدالعزيز وويل عهده الأمني �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري حمم���د بن نايف 
بن عبدالعزيز وويل ويل عهده �ساحب 
ال�سم���و امللكي الأمري حممد بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، � حفظهم اهلل 
جميعا � وكذلك الأ�سرة املالكة وال�سعب 

ال�سعودي على هذا امل�سروع ال�سخم.
واأو�س����ح البقع����اوي اأنه بع����د اأن كان 
اعتماد اململكة على النفط لعقود من 

الزمن، بات هاج�س قيادتنا احلكيمة 
�سرورة اإيجاد البدي����ل، لتاأتي حلظة 
التحول وتطلق اأ�سخم م�سروع حتول 
يف تاريخها احلديث، يف م�سروع اأطلق 
عليه ا�سم "روؤي����ة ال�سعودية 2030"، 
وهي حلظة التحول احلقيقية لنعا�س 
باق����ي امل����وارد الأخ����رى حت����ى تك����ون 
البديل للنفط، ولت�سبح ال�سعودية يف 
ماأمن اقت�سادي يكفل الأمن والأمان 
ل����كل مواط����ن �سع����ودي ومقي����م على 

اأر�س الوطن.

هيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  واأ�س���ار 
املهند�س���ني اأنه منذ الإعالن عن فكرة 
ال�سعودي���ة  "روؤي���ة  الوطن���ي  التح���ول 
2030" ب���داأت القطاع���ات املختلفة يف 
الوط���ن عقد ور����س عم���ل لال�ستعداد 
له���ذه املرحلة ومواكبتها، ومنها الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ني الت���ي قام���ت 
مبراجعة كامل���ة جلميع الأمور املتعلقة 
عل���ى  وعمل���ت  الهند�س���ي،  بالقط���اع 
ا�ستح���داث خطة عم���ل واأ�سمتها خطة 
التحول ال�سرتاتيجي، حتى تكون على 
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اأمت ال�ستع���داد ملواكب���ة ه���ذه املرحلة 
لت�سب���ح ج���زء م���ن اخلط���ة ال�ساملة 
للوطن، وقد ارتكزت خطة الهيئة على 
اأربع حماور اأ�سا�سية هي: ال�سعي للرقي 
باملهن���ة الهند�سي���ة يف اململك���ة واإيجاد 
املحف���زات لرف���ع اجل���ودة والإب���داع،  
تاأهي���ل وتطوي���ر املهند����س ال�سع���ودي 
ورفع م�ستوى الأداء، الهتمام بتطوير 
عمل املكاتب الهند�سي���ة وال�ست�سارية 
ورفع قدراته���ا واإمكانياتها، والهتمام 
بالبني���ة التحتي���ة  لتطوي���ر من�سوب���ي 
الهيئة واإجراءات العمل فيها والهتمام 
باإيجاد مقار للهيئة وا�ستثمار ر�سيدها 
واأمواله���ا.  هذه املح���اور الأربع يندرج 
حتت كل منه���ا عدة برام���ج مت ا�سناد 

يف  املخت�س���ة  ل���الإدارات  تنفيذه���ا 
معاي���ري  و�س���ع  ومت  العام���ة  الأمان���ة 
لقيا�س الأداء وتراجع ب�سكل دوري من 
الأمانة العامة وجمل�س الإدارة. كذلك 
تق���وم الهيئ���ة باأن�سط���ة وبرامج متثلت 
بال�سعي لإبراز اأهمية الكادر الهند�سي 
واإق���راره، اإعداد اختب���ارات اأ�سا�سيات 
بالتدري���ب  الهتم���ام  الهند�س���ة، 
للمهند�سني، اإط���الق برنامج لتوظيف 
تد�س���ني  وكذل���ك  التخ���رج،  حديث���ي 
برنام���ج التاأمني الطب���ي  للمهند�سني. 
اأم���ا فيم���ا يخ����س املكات���ب وال�سركات 
الهند�سية، تقوم الهيئة بالعمل مع وزارة 
ال�سئ���ون البلدية والقروي���ة لتح�سني اآلية 
ت�سني���ف املكاتب وال�سركات الهند�سية، 

ال�سع���ي لتوط���ني الك���وادر الهند�سية مع 
وزارة العم���ل واإبراز النق����س احلاد يف 
اعداد املهند�سني ال�سعوديني واملعاناة التي 
تواجهه���ا املكاتب وال�سركات الهند�سية.

تعم���ل  الهيئ���ة  اأن  البقع���اوي  واأك���د 
و�ستبقى تعمل على ا�ستنها�س القطاع 
امل�ستوي���ات  ورف���ع  ككل،  الهند�س���ي 
الهند�سي���ة ومواكب���ة التط���ور، وه���ي 
ت�سعى دوم���ا" اإىل تعزيز مركز الثقل 
الهند�سي يف الوطن الذي تلعبه الهيئة 
من خالل التطوير امل�ستمر خلدماتها 
وبراجمه���ا وتكري����س كاف���ة اإمكانات 
وم���وارد وقن���وات توا�س���ل الهيئ���ة يف 
خدم���ة الأع�ساء واملهنة، لتكون رافدا 

مهما للتنمية يف الوطن.
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شكر للربيعة ... وتهنئة للقصبي

قدم �سعادة رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة 
الهيئة ال�سعودي���ة للمهند�سني ومن�سوبيها 
�سكره���م ملع���ايل الدكتور توفي���ق الربيعة 
عل���ى ماقدمه من جهد ودعم للهيئة، كما 

قدم���وا التهنئة ملعاليه عل���ى جتديد الثقة 
بتكليفه وزيرًا لوزارة ال�سحة.

 كم���ا بارك رئي�س واأع�س���اء جمل�س اإدارة 
الهيئ���ة ومن�سوبيها ملع���ايل الدكتور ماجد 

الق�سب���ي الثق���ة امللكي���ة بتعيين���ه وزي���رًا 
للتج���ارة وال�ستثمار، م�سرف���ًا عامًا على 
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني �سائلني اهلل 

له التوفيق وال�سداد.

هيئة المهندسين ووزارة التعليم تبحثان تطوير 
المخرجات الهندسية

بحث����ت الهيئ����ة ال�سعودي����ة للمهند�س����ني �سبل 
التعاون مع وزارة التعليم يف تطوير املخرجات 
الهند�سي����ة، حي����ث اجتم����ع فري����ق مك����ون من 
اإدارة العتم����اد املهني واإدارة تقنية املعلومات 
بالهيئ����ة م����ع وف����د وزارة التعلي����م لو�س����ع اآلية 
لربط وتبادل املعلوم����ات بني الهيئة ال�سعودية 
اإلكرتوني����ًا،  التعلي����م  ووزارة  للمهند�س����ني 

وذلك حل�س����ر بيانات الطلب����ة اخلريجني يف 
اجلامعات والكليات املحلية، وكذلك املبتعثني 
ال�سريف����ني،  احلرم����ني  خ����ادم  برنام����ج  يف 
وي�سم����ل ذل����ك حمل����ة �سه����ادة البكالوريو�����س 
واملاج�ست����ري والدكت����وراة، و�سي�ساهم م�سروع 
الرب����ط بدق����ة البيانات ومبا ي�سّه����ل اإجراءات 
الهيئ����ة. يف  للمهند�س����ني  املهن����ي   العتم����اد 

وياأتي ذل���ك �سمن جهود الهيئ���ة ال�سعودية 
للمهند�س���ني احلثيثة يف تطوي���ر املخرجات 
الهند�سي���ة م���ن اجلامع���ات مب���ا ي�سهم يف 
تطوي���ر القطاع الهند�س���ي، وال�ستفادة من 
ذل���ك لتطوير كفاءة العم���ل يف هذا القطاع 
الذي يعد ركيزة م���ن الركائز الأ�سا�سية يف 

التنمية القت�سادية يف ال�سعودية.

الدكتور ماجد بن عبد هللا القصبي 
وزير التجارة واالستثمار 

الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 
وزير الصحة
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لتسجيلهم واعتمادهم مهنيا

إلزام المهندسين الوافدين بمقابلة شخصية واختبار 
وخبرة عملية 3 سنوات

قرر مجلس ادارة الهيئة السع���ودية لل�م�ه�ندسين عدم 
الموافقة على قبول وتسجيل أي مهندس وافد من خارج 
المملكة  تقل خبرته عن ثالث سنوات،  كما قرر المجلس أيضا 
إلزام المهندسين الوافدين الجدد باختبار مهني ومقابلة 
ش���خصية عن طري���ق الهيئة الس���عودية للمهندس���ين. 

اأو�س���ح ذل���ك �سع���ادة رئي����س جمل�س 
اإدارة الهيئ���ة الدكت���ور جمي���ل بن جار 
ه���ذه  اأن  اأ�س���اف  و  البقع���اوي  اهلل 
و  بالإجم���اع  اإتخاذه���ا  مت  الق���رارات 
اأع�س���اء  ملقرتح���ات  تنفي���ذًا  ج���اءت 
جمل�س اإدارة الهيئة للحد من �سلبيات 
تدين اجل���ودة للم�ساريع الوطنية، بعد 
مالحظ���ة ا�ستق���دام بع����س ال�سركات 
واملكاتب الهند�سية و�س���ركات القطاع 
اخلا����س مهند�س���ني حديث���ي التخرج 
لميتلك���ون اأي خربة مهنية، اأو لتتوفر 
لديه���م اخل���ربات واملوؤه���الت الكافية 
للعم���ل يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
ومزاول���ة مهن���ة الهند�س���ة ومبا�س���رة 
املختلف���ة، مم���ا  امل�ساري���ع  العم���ل يف 
كان ل���ه الأث���ر ال�سلبي يف ت���دين جودة 
العمل الهند�سي والإ�سرار بالقت�ساد 
الوطن���ي وم�ساري���ع التنمي���ة، وا�ساعة 
الفر����س عل���ى املهند�س���ني ال�سعوديني 

ممن هم اأحق منهم بالعمل.

تاأت���ي  الق���رارات  ه���ذه  اأن  واأ�س���اف 
متزامن���ًة م���ع توجي���ه �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الم���ري حمم���د ب���ن ناي���ف بن 
عبدالعزي���ز ويل العه���د نائ���ب رئي����س 
الداخلي���ة،  وزي���ر  ال���وزراء  جمل����س 
للجهات الأمنية بعدم منح اأي مهند�س 
واف���د اإقامة اإل بعد التاأكد من �سهادته 
و عمل اختبار مهني ومقابلة �سخ�سية 

له من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.  
واأ�ساف البقع���اوي اأن التوجيه الكرمي 
من �ساح���ب ال�سمو امللك���ي ويل العهد 
حفظ���ه اهلل، للجه���ات الأمني���ة ج���اء 
ليوؤك���د اأهمية تطوير القطاع الهند�سي 
ومن�سوبي���ه والإ�ستفادة م���ن الكفاءات 
الهند�سي���ة املتمي���زة واإتاح���ة الفر�سة 
للمهند�سني ال�سعوديني للعمل الهند�سي 

يف القطاعات احلكومية واخلا�سة.
واأفاد رئي�س الهيئة اأنه مت ت�سكيل جلنة 
للت�سنيف والعتماد املهني من الهيئة 
ال�سعودية للمهند�س���ني تتوىل م�سئولية 

ال�سراف واملتابعة على جميع الأعمال 
باملقاب���الت  املتعلق���ة  والإج���راءات 
والختب���ارات والت�سني���ف والعتم���اد 

املهني بالهيئة.
و�ستق���وم الهيئ���ة بالتن�سيق م���ع وزارة 
يف  الق���رار  ه���ذا  باإع���الن  الداخلي���ة 
و�سائ���ل الإعالم املختلف���ة بعد تطبيقه 
ر�سمي���ًا، اإ�سافة اىل التن�سيق مع وزارة 
العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة وجميع 
القطاع���ات احلكومي���ة واخلا�س���ة من 
اأج���ل تطبي���ق الق���رار والعم���ل به���ذا 
التنظيم اجلديد الذي جاء بعد تن�سيق 
للمهند�س���ني  ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  ب���ني 

ووزارة الداخلية.

الدكتور جميل بن جار هللا البقعاوي
رئيس مجلس إدارة الهيئة
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خصم ألكثر من 40٪  على البرامج الهندسية 
للمكاتب والشركات الهندسية واألعضاء

وقعت الهيئة الس���عودية للمهندسين إتفاقية 
لتوفي���ر منتج���ات وبرام���ج هندس���ية بتخفي���ض 
يص���ل إل���ى أكث���ر م���ن 40 ٪ م���ن خ���الل الوكيل 
المعتم���د إلح���دى الش���ركات الرائ���دة ف���ي هذا 
تأتي ه���ذه المب���ادرة ضم���ن الجهود  المج���ال. 
التي تق���وم بها إدارة مناف���ع العضوية بالهيئة 
السعودية للمهندسين، وحرصًا من الهيئة على 
اس���تخدام أعضائها من المهندس���ين والمكاتب 
الهندس���ية أفض���ل البرام���ج بنس���خها األصلية.

واأو�س���ح الأم���ني الع���ام الدكت���ور 
ح�سني الفا�سلي اأن هذه التفاقية 
خدم���ات  توف���ري  اإىل  ته���دف 

هند�سي���ة من �ساأنه���ا رفع اجلودة 
يف العم���ل الهند�س���ي ال���ذي تقوم 
به املكات���ب وال�سركات الهند�سية، 

كما يحقق مبداأ متيز الأداء �سمن 
عمل هند�س���ي يخرج م���ن برامج 

هند�سية احرتافية.

دعوة الشركات والمؤسسات الهندسية للمشاركة 
في رعاية أنشطتها المختلفة 

تاأت���ي هذه اخلطوة مل���ا وجدت���ه الهيئة من 
حر����س من بع����س ال�س���ركات والقطاعات 
الهند�سي���ة املختلف���ة ورغبته���ا بامل�سارك���ة 
ورعاي���ة  الهند�س���ي  القط���اع  لتطوي���ر 
تقدمه���ا  الت���ي  الفعالي���ات  بع����س  ودع���م 
عل���ى  الع���ام  بالنف���ع  يع���ود  مب���ا  الهيئ���ة، 
يتواف���ق  ومب���ا   ، فيه���ا  والعامل���ني  املهن���ة 
م���ع  نظ���ام الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني 

ال�س���ادر باملر�س���وم امللك���ي رق���م م/3٦ .
وق���د دعت الهيئة جمي���ع ال�سركات واملكاتب 
الهند�سي���ة وال�ست�سارية واجله���ات املنتمية 
ورعاي���ة  تبن���ي  اىل  الهند�س���ي  للقط���اع 
منا�سباته���ا املختلفة، كال���دورات التدريبية 
واملحا�س���رات واملوؤمت���رات والن���دوات التي 
تنظمه���ا الهيئ���ة، كذل���ك �سع���ت الهيئة اىل 
ا�ستح���داث العدي���د من الربام���ج التدريبية 

ودعمها وتقدميها بر�سوم رمزية وبتخفي�س 
ي�سل اىل 90% من قيمتها الأ�سا�سية.

يذكر اأن الهيئة ال�سعودية للمهند�سني قامت 
بالعديد من املوؤمت���رات والربامج التدريبية 
والتي �ساهمت بدعمها العديد من ال�سركات 
املحلي���ة والعاملية لتطوي���ر القطاع الهند�سي 
بتدريب املهند�سني ال�سعوديني لبناء وطنهم 

وزيادة موارده القت�سادية.

دعت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين جميع الش���ركات والمكاتب الهندس���ية الوطنية واالستشارية 
والش���ركات العامل���ة بقطاع البناء والتش���ييد في المملكة، للمش���اركة والمس���اهمة معها بتطوير 
العمل الهندس���ي ف���ي المملكة من خالل دع���م ورعاية بعض المؤتمرات والن���دوات التي تقدمها 
الهيئ���ة ، لم���ا في ذلك من النفع العام على المهنة وعلى المهندس���ين الس���عوديين وأس���رهم .
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تدريب طالب جامعة البترول على كود البناء واختبار 
أساسيات الهندسة

اتفق���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين م���ع جامع���ة المل���ك فه���د للبت���رول والمع���ادن عل���ى 
أن تق���وم الهيئ���ة بإنش���اء ن���ادي هندس���ي للط���الب ف���ي الجامع���ة لتمثي���ل الهيئة الس���عودية 
للمهندس���ين فيه���ا إضاف���ة ال���ى تدري���ب الط���الب عل���ى ك���ود البن���اء، وذلك ف���ي اللق���اء الذي 
الظه���ران. بمدين���ة  الجامع���ة  بمق���ر  2016/6/2م  الخمي���س  ي���وم  والجامع���ة  الهيئ���ة  بي���ن  ت���م 

اأو�سح ذلك �سعادة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
ال�سعودية للمهند�سني الدكتور جميل البقعاوي 
مبينا اأن اللقاء مت مع معايل الأ�ستاذ الدكتور 
خال���د ب���ن �سال���ح ال�سلط���ان مدي���ر جامع���ة 
امللك فهد للبرتول واملع���ادن، وبح�سور ع�سو 
جمل�س اإدارة الهيئة املهند�س م�سعل اإبراهيم 
الزغيب���ي والأ�ستاذ الدكتور حمم���د بن �سعد 
اآل حم���ود وكيل اجلامعة لل�س���وؤون الأكادميية 
والدكت���ور عم���ر بن عب���داهلل ال�سويل���م عميد 
كلي���ة الهند�س���ة والأ�ست���اذ الدكت���ور عمر بن 
�سعيد العم���ودي عميد اخلدم���ات التعليمية. 
ونوق�س يف اللقاء عدد من الق�سايا الهند�سية 
من اأهمها برامج م�سرتكة لأخالقيات املهنة.

واأ�س���اف البقعاوي اأن���ه مت يف اللقاء التفاق 
على اأن تق���وم الهيئة باإن�ساء ن���ادي هند�سي 
لطالب اجلامعة لتمثي���ل الهيئة، اإ�سافة اىل 
تدريب الطالب على ك���ود البناء، والتدريب 
على اختبارات اأ�سا�سيات الهند�سة  "FE" ثم 

اأداء ه���ذه الإختبارات والتي تعت���رب اختبارًا 
�سام���اًل لأ�سا�سيات الهند�س���ة. وتهدف هذه 
الإختب���ارات اىل قيا����س الكف���اءة واملعرف���ة 
الهند�سية الأ�سا�سية للطالب الذين هم على 
و�سك التخرج، واأي�سا حلديثي التخرج، ويتم 

تقدمي هذه الإختبارات باللغة الإجنليزية.
واب���ان رئي����س جمل����س اإدارة الهيئ���ة اأن���ه مت 
بالجتماع التفاق على  تنظيم موؤمتر هند�سي 
عاملي ي�سم اأغل���ب التخ�س�سات الهند�سية؛ 
والذي �سيق���ام يف اجلامعة مبدينة الظهران 
وي�س���ارك فيه جمي���ع القطاع���ات احلكومية 
واأهم القطاع���ات اخلا�سة، كما �سيقام على 
هام�س���ه معر�س هند�س���ي. اإ�سافة اإىل ذلك 
مت التف���اق عل���ى اأن تقوم اجلامع���ة والهيئة 

بعمل برامج م�سرتكة لأخالقيات املهنة.
و�س���ددت الهيئ���ة يف اللقاء عل���ى اأهمية كود 
البن���اء وتدري���ب املهند�سني وط���الب كليات 
الهند�س���ة باجلامع���ة قب���ل تخرجه���م عليه، 

لأن���ه هو الذي يح���دد ال�سرتاطات الإدارية، 
والكهربائي���ة  املعماري���ة  وال�سرتاط���ات 
اإىل  بالإ�ساف���ة  وامليكانيكي���ة،  والإن�سائي���ة 
املي���اه  وتر�سي���د  ال�سحي���ة  ال�سرتاط���ات 
والطاق���ة، وكذلك ا�سرتاط���ات احلماية من 
احلري���ق. وهو ك���ود ع���ايل املهني���ة حتتاجه 
املكات���ب ال�ست�ساري���ة واملقاول���ون بالإ�سافة 

للمواطنني الراغبني يف بناء م�ساكنهم.
كم���ا مت خ���الل اللق���اء مناق�س���ة موا�سيع تهم 
القط���اع الهند�سي وقط���اع البناء والت�سييد يف 
اململكة العربية ال�سعودية، وعلى راأ�سها اإيجاد 
اآلي���ة للتعاون بني الهيئ���ة واجلامعة، ومناق�سة 
التحدي���ات التي يواجهها القطاع الهند�سي يف 
اململكة ب�سكل عام، اإىل جانب التحديات التي 
تواجه املهند����س ودوره يف التعامل معها، مما 
ي�ساه���م يف تطوي���ر البيئة الهند�سي���ة واملدنية 
وال�سناعي���ة، يف ظل التق���دم الهند�سي الذي 

ت�سهده جميع دول العامل يف الوقت احلايل.
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"عمومية هيئة المهندسين" توافق على 
خطة التحول االستراتيجي لها

أقرت الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعها العادي 12 والذي أقيم  بفندق 
ماريوت بمدينة الرياض، عددا من القرارات يأتي في مقدمتها الموافقة على خطة التحول االستراتيجي 
لعام 2015م – 2018م لعمل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورتها الخامسة والتي 
تمتد الى عام 2018م، والموافقة على التقرير السنوي للهيئة للعام 2015م، إضافة الى الموافقة 
على الحس���اب الختامي للهيئة لعام 2015م، وكذلك الموافقة على تعيين مراقب الحس���ابات لعام 
2016م، والموافق���ة عل���ى تعديالت الالئح���ة التنفيذية، الى جانب الموافقة عل���ى قرارات الجمعية 
العمومية حضوريا والكترونيا عن بعد، كما عرض فيلم وثائقي عن تقرير انجازات الهيئة عن العام 2015م.

وبداأ الجتم���اع بكلمة لرئي����س جمل�س اإدارة 
الهيئة ال�سعودي���ة للمهند�سني الدكتور جميل 
البقع���اوي، ال���ذي رح���ب باحل�س���ور، وقدم 
عر�س���ا عن اأه���م التحدي���ات الت���ي واجهت 
للمهند�س���ني  ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  و�ستواج���ه 
والعامل���ني يف املجال الهند�سي، م�سددا على 
اأهمي���ة العم���ل وتظافر اجلهود م���ع اجلميع 
مهند�س���ني ومكات���ب واأف���راد وهيئ���ة مهنية 
لتجاوزه���ا، م�س���ريا اإىل اأن النق����س احل���اد 
يف ع���دد املهند�س���ني ال�سعودي���ني يع���د م���ن 
اأه���م التحديات، مبين���ا اأن الهيئة تعمل على 
توظي���ف حديثي التخرج الذي���ن بلغ عددهم  

اأكرث من 400 مهند�سا. 
م����ن جانبه اأبان الأم����ني العام للهيئ����ة الدكتور 

ح�سني الفا�سلي باأن اجلمعية العمومية العادية 
12 كانت ذات نتائج مثمرة من خالل م�ساركة 
كبرية م����ن املهند�سني كان له����ا الأثر الإيجابي 
لنجاجه����ا يف الوق����ت ال����ذي حتتاج في����ه الهيئة 
ال�سعودي����ة للمهند�س����ني اىل تكات����ف اجلمي����ع 
حوله����ا لتطوي����ر املهن����ة واحلف����اظ عل����ى تطور 
املهند�����س ال�سعودي ع����ن طريق اجله����ود التي 
تبذله����ا الهيئة من خ����الل ال����دورات التدريبية 
واجله����ود الأخرى الت����ي تقدمه����ا للمهند�سني.

واأ�ساف اأن الهيئة قدمت للمهند�سني عر�سا عن 
جميع ال�سرتاتيجيات التي تعتزم العمل عليها 
م�ستقبال، ليك����ون اع�ساء اجلمعي����ة العمومية 
على اطالع بكل امل�ستجدات يف مقدمتها تعديل 
الالئح����ة التنفيذية للهيئ����ة، اإ�سافة اإىل خطة 

التحول ال�سرتاتيجي التي تعتزم الهيئة امل�سي 
فيه����ا خالل فرتة جمل�س اإدارة الهيئة احلايل.

يذكر اأن احل�سور للجمعية العمومية اقت�سر 
"املهند�س���ني  الأ�سا�سي���ني  الأع�س���اء  عل���ى 
يف  ل�سرتاكاته���م  امل�سددي���ن  ال�سعودي���ني" 
الهيئة حتى ي���وم انعقاد اجلمعي���ة العمومية 
عل���ى الأق���ل، مب���ا فيه���م اأ�سح���اب املكاتب 
وال�ست�ساري���ة  الهند�سي���ة  وال�س���ركات 
كان���ت  الت���ي  الهند�سي���ة،  وال�ست�س���ارات 
تواري���خ انته���اء ع�سويته���م يف الهيئ���ة ه���ي 
تواري���خ انته���اء �سريان تراخي����س مكاتبهم 
الهيئ���ة  م���ن  عليه���ا  احلا�سل���ني  نف�سه���ا 
ال�سعودي���ة للمهند�سني، حي���ث كان احل�سور 
لالأع�س���اء �سخ�سي���ًا ومل ي�سم���ح بالتوكي���ل.
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مهندسو حائل يزورون التحلية وحقل الشقيق

وق���ف مجل���س ف���رع الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين بحائ���ل موق���ع المديري���ة 
العام���ة  للمي���اه ف���ي حق���ل آب���ار الش���قيق كم���ا زار محط���ة تحلي���ة المي���اه بحائل 
الت���ي تخ���دم محافظ���ات و ق���رى المنطق���ة، وصحبه���م فيه���ا وف���د م���ن كلي���ة 
الهندس���ة بجامع���ة حائ���ل ض���م أس���اتذة وط���الب م���ن مختل���ف أقس���ام الكلي���ة.

وجتول الوفد الزائر يف املحطة يتقدمهم 
مدي���ر املديري���ة العام���ة للمي���اه  بحائ���ل 
املهند����س ثني���ان عبي���د النه���ري ورئي����س 
جمل����س ف���رع هيئ���ة املهند�س���ني بحائ���ل 
املهند����س عبدالعزيز احلربي ووكيل كلية 
الهند�س���ة الدكتور عبدالعزي���ز الغامدي 
الذين اطلعوا على مرافق املحطة وتعرفوا 
على ن�ساأة امل�سروع والغر�س منه ومراحل 
امل�سروع ومراحل التنقية باأحدث التقنيات 
احلديث���ة ب�سرح م�ستفي�س م���ن املهند�س 

�سلطان العودة من مديرية املياه باملنطقة.
وانطل���ق الوفد اإثره���ا اإىل موق���ع املديرية 
العامة  للمياه يف حقل اآبار ال�سقيق لالطالع 
على امل�سروع الذي يهدف اإىل تزويد مدينة  
حائل وكاف���ة القرى التابع���ة ملنطقة حائل 
والواقعة على الدرع العربي ال�سحيح باملياه 
بنحو 150 الف مرت مكعب من املياه النقية 
ال�ساحلة لل�س���رب، واطلعوا على اآلية �سخ 
املياه اإىل خزانات التجميع على ارتفاعات 
عالية لين�س���اب املاء منها بع���د ذلك بفعل 

اجلاذبي���ة الأر�سية مغذيا الق���رى الواقعة 
عل���ى جن���وب حائل حت���ى مدين���ة احلائط 
والق���رى الواقع���ة �س���رق وغ���رب  مدين���ة 
حائ���ل مب���ا يغطي م�ساح���ة ت�س���ل اإىل ٦0 
الف كم مربع وه���ي م�ساحة الدرع العربي 
اإجم���ايل م�ساح���ة منطق���ة حائ���ل . م���ن 

جول���ة قادتها الطواقم الفنية يف املديرية 
الذي���ن قدم���وا �س���ورة جلي���ة للعملي���ات 
الطبيعي���ة والكيميائية املتبعة يف  معاجله 

املياه امل�ستخرجة.
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الملتقى الهندسي الخليجي يكرم م. عبدهللا بقشان 
رائدا للعمل الهندسي إلى جانب مخترعين سعوديين

 وثم���ن �سع���ادة الدكتور جميل ب���ن جاراهلل 
الهيئ���ة،  اإدارة  جمل����س  رئي����س  البقع���اوي 
واملهند�س م�ساري ال�س���رثي واملهند�س زياد 
ال�سوي���دان ع�سوي جمل����س الإدارة و�سعادة 
الدكتور ح�سني بن يحيى الفا�سلي اأمني عام 
الهيئة، جهود املكرمني م���ن اململكة العربية 
ال�سعودي���ة ويف مقدمته���م املهند�س عبداهلل 
بق�س���ان رائ���د العم���ل الهند�س���ي يف اململكة 
واملخرتعني ال�سعوديني فواز ال�سحن وعمر 
الزايد لفوزهم بجائزة املخرتعني يف امللتقى 

ع���ن اخرتاعه���م "معاجلة اأح���د التحديات 
اليومية يف جمال العمليات البرتولية"، وهي 
اإخ���راج املاء من خزانات البرتول وم�ستقاته 

ب�سكل اآمن واآيل.
وج���اء تك���رمي املهند����س عبداهلل ب���ن �سعيد 
اأحمد بق�س���ان يف "جائزة الحتاد الهند�سي 
اخلليج���ي يف التمي���ز والإب���داع الهند�سي"، 
نظري جهوده �سمن كوكبة من رواد الهند�سة 
املتميزي���ن يف منطق���ة اخللي���ج، حيث كانت 
الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ني ق���د ر�سحت 

املهند����س عبداهلل بق�س���ان لتمثيل اململكة يف 
املناف�سة على جائزة امللتقى يف دورته التا�سعة 
ع�سر، وفق���ًا ملعايري فرع اجلائزة املخ�س�س 
لالأفراد من املهند�سني اخلليجيني املبدعني 
واملخرتعني، ومبنا�سبة تكرميه بهذه اجلائزة 
ع���رب املهند����س بق�س���ان ع���ن بال���غ امتنان���ه 
لثقة الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني، م�سيدا 
باخلربات ال�سعودي���ة املوؤهلة التي يزخر بها 
الوط���ن يف ظ���ل الدعم امل�ستم���ر من حكومة 
خ���ادم احلرم���ني ال�سريف���ني، حت���ى اأ�سبح 

لمدن  الذكية  "الحلول  له  المصاحب  والمؤتمر  عشر  التاسع  الخليجي  الهندسي  الملتقى  كرم 
المستقبل"،  الذي انطلقت فعالياته في الكويت المهندس عبدهللا بقشان رائدا للعمل الهندسي 
الملتقى  ك��رم  كما  والمهندسين،  للمهنة  قدمه  لما  نظيرا  السعودية  العربية  المملكة  في 
الدولة  وزي��ر  افتتحه  ال��ذي  الملتقى  في  الزايد  وعمر  الصحن  ف��واز  السعوديين  المخترعين  أيضا 
جابر  الشيخ  سمو  الكويتي  ال��وزراء  مجلس  رئيس  عن  نيابة  أبل  ياسر  الكويتي  اإلسكان  لشؤون 
ماريوت. يارد  كورت  فندق  في  الراية  بقاعة  الكويتية  المهندسين  جمعية  نظمته  الذي  المبارك، 
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املهند�س ال�سع���ودي اليوم املح���رك الرئي�س 
لعجل���ة التنمي���ة ال�سناعي���ة الت���ي ي�سهدها 

القطاع الهند�سي ال�سعودي.
ف���واز  ال�سعودي���ان  املخرتع���ان  اأب���ان  كم���ا 
اخرتاعه���م  اأن  الزاي���د  وعم���ر  ال�سح���ن 
يت�سم���ن معاجلة اأح���د التحدي���ات اليومية 
يف جم���ال العمليات البرتولي���ة، وهي اإخراج 
املاء من خزانات الب���رتول وم�ستقاته ب�سكل 
اآم���ن واآيل، حيث اأنه �سبب يف العامل حوادث 
كث���رية نتج عن بع�سها وفيات. حيث ح�سال 
عل���ى ب���راءة اخ���رتاع م�سجل���ة يف الولي���ات 
املتح���دة الأمريكية، لفائدته يف توفري فوائد 
كب���رية للمن�ساآت البرتولي���ة والعاملني فيها، 
ومنه���ا دعم م�ستوي���ات ال�سالم���ة وال�سحة 
داخ���ل املعام���ل البرتولي���ة، ليت���م التحك���م 
ب�س���كل اآيل بن���زع املاء ومنع تدف���ق املاء اإىل 
وح���دة العمليات. وح�س���ر التكرمي املهند�س 
عبدالرحمن الفا�سل مدير م�سفاة الريا�س 

والتي مت تطبيق الخرتاع فيها.
���ز الخرتاع ب�سهولة تركيبه وانخفا�س  ويتمَيّ
التكلف���ة، وه���و ق���ادر عل���ى ح�س���اب الكمية 
و�سرع���ة ال�س���وت واكت�س���اف اأي عطل فني 
ي�ستخ���دم �سرعة  لل�سمام���ات. والخ���رتاع 
ال�سوت ملعرفة امل���واد اخلارجة من اخلزان 

خ���الل عملية ن���زع امل���اء، كم���ا ي�ساعد على 
التحكم بال�سمامات ب�سكل اآيل، ويتكون من 
ح�سا����س �سرعة ال�س���وت وكمبيوتر التحكم 
وال�سم���ام، وقد مت تطبيق الخ���رتاع للمرة 
الأوىل ب�س���كل عمل���ي يف م�سف���اة الريا�س � 
اأرامكو ال�سعودية، وكان���ت النتائج اإيجابية. 
وق���د بلغ التوف���ري امل���ايل مل�سف���اة الريا�س 
فقط مقارن���ة مع احلل���ول التقليدية )واحد 
وثالث���ون خزانًا( بل���غ ثالثون ملي���ون ريال، 
اإىل جان���ب حتقي���ق اله���دف الرئي�س���ي وهو 

دعم ال�سالمة.
وتت�سم���ن فعالي���ات امللتقى 70 بحث���ا علميا 
ت�سم���ل الكث���ري م���ن التخ�س�س���ات املتنوعة 
التي حتقق تكامال لتح�سني وتطوير م�ستقبل 
املدن، جلعلها اأكرث اأمنا وتقنيا، واأي�سا حتقق 
ال�ستدام���ة وال�سالم���ة البيئي���ة، مت توزيعها 
على 9 جل�سات علمية يفتتحها كبار ال�سيوف 
ال�سخ�سي���ات  م���ن  ر�سمي���ون  ومتحدث���ون 
العاملية الرائدة يف جم���ال املدن الذكية، مت 
اختيارهم بناء على تخ�س�ساتهم املتنوعة، 
م���ن �سمنهم، اأدولف بوري���رو ع�سو املجل�س 
الإ�سب���اين  ال�سناع���ة  لوزي���ر  ال�ست�س���اري 
ورئي����س جمل�س "اأميتك" للم���دن الذكية يف 
اإ�سباني���ا،  وحتدث بوريرو ع���ن اأهمية الدور 

واأي�سا  والتنظيم���ي،  الت�سريع���ي  احلكوم���ي 
اآلية حتقيق وتفعيل القطاع اخلا�س بال�سكل 
املثايل يف حتقي���ق روؤية املتطلبات احلكومية 

بتنفيذ امل�ساريع الذكية.
كما �ستك���ون املتحدثة الر�سمية �ساندرا باير 
املدي���رة يف املجل����س العاملي للم���دن الذكية 
ع���ن ال���دور املجتمع���ي، واأهمي���ة اجلمعيات 
املهنية واملنظم���ات يف رفع امل�ستوى التوعوي 
لأفراد املجتمع نحو ال�ستفادة من املنظومة 
الذكي���ة، اإ�سافة اإىل م�سارك���ة الدكتور اندو 
�سنغ م���ن الهند متحدثا ر�سمي���ا، و�سيتناول 
اأهمية اجلانب الأمن���ي يف �سبكات الت�سال 
والتوا�س���ل، الت���ي تعت���رب ع�س���ب منظم���ة 
امل���دن الذكي���ة، كذلك الدكتور غ���ورا مبوب 
م���ن الوليات املتحدة ومدي���ر قطاع املر�سد 
احل�سري العاملي لالأمم املتحدة، �سيتحدث 
منظم���ة  يف  القت�سادي���ة  التحدي���ات  ع���ن 
م�ساريع املدن الذكية واأ�س�س حت�سينها. كما 
ي�ست�سيف امللتقى الدكتور خالد اأحمد رئي�س 
ق�س���م يف جامع���ة اأبردين باململك���ة املتحدة 
واملخت�س بالربط الكهربائي الذكي، واأي�سًا 
خمت�س يف اأنظمة الطاقة املتجددة، و�سريكز 
على اجلانب الفني، وحت�سني �سبكات الربط 

الكهربائية وتطبيقها يف املدن الذكية.
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هيئة المهندسين ووزارة التجارة واالستثمار تغلقان 
31 مكتب يمارس العمل الهندسي دون ترخيص

أوضح س���عادة الدكت���ور جميل 
البقعاوي رئي���س مجلس إدارة 
الهيئة السعودية للمهندسين، 
أن���ه ت���م إقف���ال نح���و 31 م���ن 
والت���ي  المخالف���ة  المكات���ب 
الهندس���ي  العم���ل  تم���ارس 
ب���دون ترخيص لمزاول���ة العمل 
الهندس���ي من الهيئة ووزارة 
التجارة واالستثمار ضمن الحملة 
التي استمرت لمدة خمسة أيام، 
وذلك للتأكد من التزام المكاتب 
والش���ركات العامل���ة بالقط���اع 
الهندسي باألنظمة الحكومية 
الصادرة من  التراخيص  وقواعد 
الهيئ���ة والوزارة، حيث ش���ملت 
الحملة جميع مناطق المملكة.

واأ�ساف البقعاوي اأن املخالفات ت�سمنت عدة 
خمالفات متنوعة منها عدم وجود ترخي�س 
مزاولة املهنة، انته���اء مدة ترخي�س مزاولة 
املهنة، عقد تاأ�سي�س ال�سركة منتهي، )اأو( مت 
ف�س ال�سراكة بني ال�سركاء، وجود خمططات 
مت توقيعها م���ن مهند�س غري خمت�س، عدم 
اعتماد املخطط���ات من املرخ�س لهم، عدم 
وجود مهند�س �سعودي متفرغ لإدارة املكتب، 

وخمالفات اأخرى.
واأبان رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة اأن احلملة 
لحظ���ت اأي�س���ا وج���ود ع���دد م���ن املكات���ب 
الهند�سية املمي���زة تقوم باأعمالها على اأكمل 

وجه بجودة عالية .
 فيم���ا ذكر البقع���اوي اأن ه���ذه احلملة تاأتي 
التوعي���ة  جوان���ب  لتعزي���ز  خط���ط  �سم���ن 
للمواطن���ني ورفع ج���ودة خمرج���ات القطاع 

الهند�سي ملواكب���ة "روؤي���ة ال�سعودية 2030" 
الت���ي تعترب اأ�سخ���م م�سروع تنمي���ة يف كافة 
املجالت يف تاريخ اململكة، وهي �سمن خطة 
التحول ال�سرتاتيجي للهيئة التي ارتكزت على 
اأربع حماور مهمة، هي ال�سعي للرقي باملهنة 
الهند�سية يف اململكة واإيجاد املحفزات لرفع 
اجلودة والب���داع، تاأهيل وتطوي���ر املهند�س 
ال�سع���ودي ورف���ع م�ست���وى الأداء، الهتم���ام 
بتطوير عمل املكاتب الهند�سية وال�ست�سارية 
ورفع قدراتها واإمكانياتها، والهتمام بالبنية 
التحتية  لتطوي���ر من�سوبي الهيئة واإجراءات 

العمل فيها وا�ستثمار اأموالها.
ون���وه البقعاوي اأنه يجب عل���ى جميع املكاتب 
وال�سركات الهند�سية مبختلف تخ�س�ساتها 
التقيد بالأنظمة والقوانني التي اأقرتها الهيئة 
وال���وزارة، وذلك تفاديا ل�سح���ب الرتخي�س 

الهند�سي واإقفال املكت���ب اأو ال�سركة، واإيقاع 
العقوب���ات والغرام���ات عل���ى املخالف���ني يف 
جميع م���دن اململك���ة والق�ساء عل���ى الت�سرت 

وجتار ال�سنطة ومن يدعمهم.
واإ�سار اىل اأن  احلملة التفتي�سية  �سبقتهاحملة 
اإعالمي���ة اإر�سادية توعوي���ة للمواطنني بينت 
حقوق املواط���ن قبل تنفيذ م�سروعه ال�سكني 
اأو التج���اري، كم���ا ت�سمن���ت اأهمي���ة اإختيار 
املكت���ب الهند�سي املنا�سب لنج���اح امل�سروع، 
بحيث يك���ون مرخ�سًا من الهيئ���ة والوزارة، 
ع���ن  ال�ستع���الم  �سخ����س  اأي  وي�ستطي���ع 
املكات���ب الهند�سية املعتم���دة لدى الهيئة من 
خالل موقعه���ا اللكرتوين، اإ�سافة اىل ذلك 
اأهمي���ة وثيق���ة التعاقد مع املكت���ب الهند�سي 
ال�ست�س���اري الت���ي تعترب م���ن اأه���م الوثائق 

حلفظ حقوق الطرفني.
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واأب����ان اأن هن����اك �س����روط واأنظم����ة يجب اأن 
يلت����زم به����ا املكت����ب اأو ال�سرك����ة الهند�سية اأو 
ال�ست�ساري����ة، منه����ا  وجود ترخي�����س �ساري 
املفعول ملزاولة املهنة، الذي يعترب عدم وجود 
الرتاخي�����س  لقواع����د  الرتخي�����س خمالف����ة 
وغ�س للمهنة، و�سيتحمل مرتكبها العقوبة، و 
حظر تنفيذ امل�سروع����ات والأعمال الن�سائية 
اإل مبوجب خمطط����ات وت�سامي����م هند�سية 
�س����ادرة من مكاتب اأو �س����ركات مرخ�س لها 
مبزاول����ة املهن����ة وفق����ًا لقواع����د الرتاخي�س 
املعتم����دة بن����اء عل����ى الق����رار ال����وزاري رقم 
11337 وتاريخ 142٦/12/4ه�، كذلك يجب 
اأن يك����ون �ساح����ب املكت����ب اأو اأح����د ال�سركاء 
املهني����ني متفرغ����ًا للعم����ل يف املكت����ب وغ����ري 
مرتب����ط بوظيفة اأخرى ، اإىل جانب اأنه يجب 
التاأك����د م����ن اأن جمي����ع املهند�س����ني والفنيني 
العاملني يف املكتب اأو ال�سركة الغري �سعوديني 
متفرغني للعمل وعلى كفالة املكتب اأو ال�سركة 
نف�سه����ا، كم����ا يج����ب التاأك����د م����ن اأن جمي����ع 
املخطط����ات يتم توقيعها م����ن قبل مهند�سني 
متخ�س�سني ومعتمدين لدى الهيئة ال�سعودية 
للمهند�سني، كاًل ح�سب تخ�س�سه، كما يجب 

على �ساح����ب املكتب اأو املدير امل�سادقة على 
جمي����ع املخطط����ات والأوراق ال�س����ادرة ع����ن 
املكت����ب اأو ال�سرك����ة، بحيث لب����د اأن يتطابق 
م����ع ال�س����م املعتم����د يف ترخي�����س املزاول����ة 
ال�سادر ع����ن الهيئة، ووج����وب التاأكد من اأن 
ا�س����م املكت����ب اأو ال�سرك����ة ورق����م الرتخي�س 
الهند�س����ي مو�س����ح عل����ى جمي����ع املطبوعات 
خمالف����ة  لت����اليف  والعق����ود  واملخطط����ات 
قواع����د الرتاخي�����س ال�س����ادرة ع����ن الهيئة.

واأك���د رئي�س جمل����س الإدارة باأن���ه مت اتخاذ 
ع���دد م���ن الج���راءات عل���ى املخالفني بني 
الإنذار واملهلة لت�سحي���ح املخالفات اأو اإلغاء 
الرتخي����س اإذا تب���ني اأن �ساح���ب املكتب اأو 
ال�سركاء فقدوا اأح���د ال�سروط التي تخولهم 
ح���ق احل�س���ول عل���ى الرتخي����س ومل يت���م 
معاجلت���ه خالل ٦0 يومًا م���ن تاريخ حدوثه،  
ويج���ب قبل مزاول���ة العم���ل الهند�سي توفري 
كي���ان هند�سي مكتم���ل التجهي���زات وتوفري 

كوادر هند�سية موؤهلة ومعتمدة من الهيئة.
ودعا املواطنني احلر�س اأثناء مرحلة التخطيط 
والت�سميم للمنزل باأن يكون وفق اإمكانياتهم 
وحاجاته���م وع���دم تقلي���د خمطط���ات الغري 

ب�سبب اختالف امل�ساحة املتوفرة والإمكانيات 
املادي���ة والطبائ���ع ال�سخ�سي���ة وع���دد اأفراد 
الأ�س���رة واأ�سلوب الأ�س���رة يف حياتها اليومية، 
بحيث يت���م مناق�سة املهند����س املعماري اأكرث 
من مرة لرتجم���ة الأفكار وتبيان الحتياجات 
وف���ق  املن���زل يف املخطط���ات البتدائي���ة  يف 
روؤي���ة هند�سية جمالية، حي���ث يحق للمواطن 
التعديل عل���ى  الت�ساميم واملخططات ح�سب 
العق���د يف حال وج���ود اأخط���اء اأو مالحظات 
الت�سمي���م  ف���رتة  اأثن���اء  تكلف���ة  اأي  ب���دون 
وح�س���ب ال�س���روط املتف���ق عليه���ا يف العق���د.
واأك���د البقع���اوي اأن وج���ود مكت���ب خمال���ف 
اأو وهم���ي ي�سب���ب �سرر مبا�س���ر على  الوطن 
العم���ل  ج���ودة  �س���وء  اإىل  ي���وؤدي  واملواط���ن 
الهند�س���ي. واأو�س���ح اأنه �س���وف تكون هناك 
حم���الت تفتي�سية غ���ري معلنة م�س���ددا على 
اأهمية اإب���الغ الهيئة ع���ن اأي مكتب هند�سي 
خمال���ف اأو وهم���ي، واأي�سا ع���ن اأي �سخ�س 
ي�ستغ���ل ترخي�س���ه الهند�س���ي ب�س���كل غ���ري 
نظام���ي، وذل���ك م���ن خ���الل موق���ع الهيئ���ة 
ال�سعودي���ة اللكرتوين الذي يتيح الإبالغ عن 

ا�سم وموقع املكتب اأو ال�سخ�س املخالف.
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ورشة عن "التأهيل المهني" باتحاد المنظمات 
الهندسية بالدول اإلسالمية بجدة

السعودية  الهيئة  احتضنت 
العمل  ورش��ة  للمهندسين 
"التأهيل  ح�����ول  األول�������ى 
ال���ه���ن���دس���ي واالع���ت���م���اد 
التي  المهنية"  واألن��ظ��م��ة 
إن  هوليدي  بفندق  عقدت 
تحت  ج��دة،  بمدينة  ال��ب��واب��ة 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  رع��اي��ة 
اتحاد  ورئيس مجلس  الهيئة 
في  الهندسية  المنظمات 
سعادة  اإلس��الم��ي��ة،  ال���دول 
البقعاوي  جميل  ال��دك��ت��ور 
وبحضور أعضاء من دول اتحاد 
في  الهندسية  المنظمات 
وسعادة  اإلسالمية،  ال��دول 
يحيى  ح��س��ي��ن  ال���دك���ت���ور 
الهيئة. عام  أمين  الفاضلي 

التاأهي���ل  اأهمي���ة  الور�س���ة  يف  ونوق����س 
والعتماد املهني حمليا ودوليا، ا�ستعرا�س 
املمار�س���ات وق�س�س النج���اح اجليدة يف 
جم���ال العتم���اد يف الهند�س���ة، ت�سلي���ط 
والعتم���اد  التاأهي���ل  دور  عل���ى  ال�س���وء 
واملهند�س���ني،  املهن���ة  تطوي���ر  يف  املهن���ي 
كم���ا ا�ستعرا�س املحا�سرون م���ن البلدان 
امل�سارك���ة يف الور�س���ة جت���ارب دوله���م يف 
العتم���اد املهن���ي، حي���ث تراأ����س الدكتور 
الت���ي  ح�س���ني الفا�سل���ي اجلل�س���ة الأوىل 
ح�سرها كبار م�سوؤويل الهيئات والنقابات 
العتم���اد  يف  واملتخ�س�س���ني  الهند�سي���ة 
املهن���ي الهند�س���ي يف قارات اآ�سي���ا واأوربا 

واأفريقي���ا، اإ�ساف���ة اإىل ممثلي اجلامعات 
واجله���ات الر�سمية م���ن اململك���ة العربية 

ال�سعودية ودول اخلليج.
و�سارك يف فعاليات الور�سة عدد من كبار 
امل�سئولني يف النقابات والهيئات واجلمعيات 
الهند�سي���ة العربي���ة وال�سالمي���ة، منهم: 
املهند�س طارق النرباوي نقيب املهند�سني 
امل�سريني، املهند�س م�سعود الهرمي رئي�س 
جمعي���ة املهند�س���ني البحريني���ة، الدكتور 
ب�س���ام الب�سام، الدكت���ور ناجي املهدي من 
الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، الربوف�سور 
داتو اأبان���غ عبد اهلل من اجلمعية املاليزية 
للهند�س���ة والتقني���ة، املهند����س كم���ال اآل 
حمد اأمني عام احتاد الهند�سي اخلليجي، 
املهند����س اإبراهي���م احلمود مدي���ر اإدارة 
العتماد املهني بالهيئة، الربوف�سور عارف 
بولن���ت اأوزق���ولر هيئ���ة العتم���اد املهني 
الهند�سي برتكيا، الدكت���ور نا�سر حممود 
خان م���ن هيئة املهند�س���ني الباك�ستانيني، 
املهند����س �سال���ح عب���د الرحم���ن العمرو 
الباحث الرئي�س لأنظمة التاأهيل والعتماد 

الهند�س���ي باململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة، 
الدكتور خال���د احلميزي من جامعة امللك 
�سع���ود، الربوفي�سور ني���از اأحمد اأخرت من 
باك�ست���ان، الدكت���ور اإنع���ام اأحمد عثماين 
م���ن باك�ست���ان، املهند�س �سليم���ان العمود 
م�ست�س���ار الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني، 
املهند����س   ، حوم���د  حمم���د  املهند����س 
حنف���ري حمم���د، املهند����س اإبراهيم علي 
اإبراهي���م من دول���ة جيبوت���ي، الربوف�سور 
ميقات جوهري من ماليزي���ا، الربوف�سور 
ف���اروق عبد احلكيم م���ن م�سر، املهند�س 
ه�س���ام ال�سافعي ع�سو جمل�س الحتاد من 

جمهورية م�سر العربية.
مناق�س���ة  مت  للور�س���ة  الت���ايل  الي���وم  ويف 
م�س���روع "اتفاقي���ة مكة لالعتم���اد املهني 
للدول الأع�س���اء" والذي �سيتم فيه اإجناز 
امل�س���ودة النهائية خالل �ست���ة اأ�سهر، ليتم 
تعميمه���ا على ال���دول الأع�س���اء يف احتاد 
املنظمات الهند�سي���ة يف الدول الإ�سالمية 
بهدف تب���ادل اخلربات والتعاون امل�سرتك 

بني مهند�سي هذه الدول.
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هيئة المهندسين توصي بإنشاء جهاز لتنظيم الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص في مؤتمر المشاريع

أوص���ى المؤتمر الس���عودي الخام���س إلدارة المش���اريع ال���ذي نظمته الهيئة الس���عودية 
للمهندس���ين، بإنش���اء جهاز إداري أعلى لتنظيم توجهات المش���اركة في إدارة المشاريع، 
وتقني���ن اإلجراءآت واإلش���راف على س���المة التطبيق وعدال���ة المعاملة، بحي���ث يكون من 
ضم���ن مه���ام الجهاز اإلداري عمل مس���ح دقيق لتحدي���د الفرص واإلحتياج���ات التي يمكن 
توفيره���ا بالمش���اركة بي���ن القطاعين الع���ام والخ���اص وذلك بإج���راء المس���وحات العلمية 
الالزم���ة، وذل���ك لمواكبة المرحلة الحديث���ة والمهمة للوطن بعد انطالق "رؤية الس���عودية 
2030" الت���ي تعتبر أضخم مش���روع تنمية في كاف���ة المجاالت في تاري���خ المملكة الحديث.

اأعل���ن عن ذل���ك الدكتور جمي���ل البقعاوي 
ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س 
للمهند�س���ني بع���د نهاي���ة فعالي���ات الدورة 
اخلام�س���ة م���ن املوؤمت���ر ال�سع���ودي لإدارة 
امل�ساري���ع ال���ذي نظ���م حت���ت �سع���ار "دور 
ال�سراكة بني القطاع���ني العام واخلا�س"، 
ورع���اه مع���ايل الأ�ستاذ ماجد ب���ن عبداهلل 
احلقي���ل وزي���ر الإ�س���كان، ونظمت���ه الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�سني بالتع���اون مع وزارة 
الإ�س���كان ي���وم الثالث���اء 27 رج���ب 1437 
ه���� املواف���ق 4 ماي���و 201٦م بفن���دق رافال 
كمبن�سكي  مبدين���ة الريا�س، بح�سور اأكرث 

من 900 مهند�س ومهند�سة.
واأ�س���اف رئي����س جمل����س اإدارة الهيئ���ة اأن 
التو�سيات ت�سمنت اأي�سا املناداة بالتطبيق 
ال�سحيح���ة  املفاهي���م  ح�س���ب  ال�سلي���م 
لأنظم���ة امل�سارك���ة ب���ني القطاع���ني الع���ام 
واخلا�س يف اإدارة امل�ساريع، ال�ستفادة من 
التج���ارب الناجحة مل�ساري���ع امل�ساركة على 
واإ�ستخال�س  ال�سعيدين الدويل واملحل���ي، 
م���ا يتنا�س���ب م���ع املتطلب���ات والإحتياجات 
والإمكاني���ات الوطني���ة يف اإدارة امل�ساريع، 
ت�سجي���ع امل�س���ارف واملوؤ�س�س���ات التمويلية 
لدعم التوجه���ات يف اإدارة امل�ساريع بتوفري 
ال�سمان���ات الالزمة واإزال���ة الأ�سباب التي 

ت���وؤدي اإىل زيادة املخاطر الت���ي من �ساأنها 
تقلي���ل جاذبي���ة التوج���ه اىل امل�سارك���ة من 
قب���ل امل�ستثمري���ن واملمول���ني، اإ�ساف���ة اإىل 
ذل���ك اأو�س���ى بالتاأ�سي����س لبيئ���ة تنظيمي���ة 
وقانونية م�ستقرة وعادل���ة يف اأطر وا�سحة 
القطاع���ني  ب���ني  ال�سراك���ة  يف  و�سفاف���ة 
الع���ام واخلا����س يف امل�ساري���ع، والتدقي���ق 
الب�سري���ة  الك���وادر  وتاأهي���ل  اإختي���ار  يف 
الت���ي تعم���ل عل���ى مث���ل ه���ذه التوجه���ات.
م���ن جهت���ه اأ�س���ار املهند����س عبدالنا�س���ر 
العبداللطيف املتحدث الر�سمي با�سم هيئة 
املهند�س���ني اإىل اأن املوؤمت���ر ناق�س موا�سيع 
يف غاية الأهمية، مواكب���ة وتاأكيدًا ملا تولية 
حكوم���ة خ���ادم احلرمني ال�سريف���ني امللك 
�سلم���ان بن عبدالعزي���ز � حفظه اهلل � وويل 
عهده �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
نايف عبدالعزيز، وويل ويل العهد �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري حممد ب���ن �سلمان � 
حفظهم اهلل � من دعم للجهود الرامية اإىل 
تنفي���ذ امل�سروعات املعتم���دة �سمن خطط 
التنمية، وذلك حتقيقًا لال�ستفادة من تلك 
امل�ساري���ع مبا يحقق الرفاهي���ة للمواطنني، 
وذلك باعتبار اأن اململكة العربية ال�سعودية 
م���ن اك���رب دول العامل فيما يتعل���ق بالإنفاق 
احلكوم���ي على قط���اع م�سروع���ات التنمية 

والبنية التحتية يف مرحلة مهمة للوطن بعد 
انطالق "روؤية ال�سعودية 2030" التي تعترب 
اأ�سخ���م م�س���روع تنمية يف كاف���ة املجالت 
يف تاري���خ اململكة احلدي���ث، والتي ت�سمنت 
اأهدافه���ا تق�سيمات رئي�سي���ة واندرج حتت 
كل منها اأه���داف فرعية �سملت اإ�سالحات 

جذرية يف قطاعات خمتلفة.
وتن���اول املوؤمتر العديد من املح���اور املهمة 
يف جم���ال امل�ساركة ب���ني القطاع���ني العام 
املفاهي���م  تو�سي���ح  �سمل���ت  واخلا����س، 
والتج���ارب الدولية الناجحة حمليا ودوليا، 
والفر����س  احلاج���ة  مناق�س���ة  جان���ب  اىل 
املتاح���ة له���ذا الن���وع م���ن امل�ساري���ع، ودور 
امل�س���ارف واملوؤ�س�س���ات التمويلي���ة وتطوير 
ملواكب���ة  والتنظيمي���ة  الت�سريعي���ة  البيئ���ة 
حاج���ة م�ساري���ع امل�ساركة ب���ني القطاعني، 
حي���ث مت عر����س العديد م���ن اوراق العمل 
م���ن  متخ�س�س���ني  خ���رباء  اأي���دي  عل���ى 
الأكادمييني واملمار�سني يف القطاعني العام 
واخلا����س م���ن داخ���ل اململك���ة وخارجها. 
كم���ا نظم عل���ى هام�س املوؤمت���ر ور�س عمل 
متخ�س�س���ة ناق�ست موا�سي���ع ذات اأهمية 
بالغ���ة يف هذا املجال بالإ�سافة اىل معر�س 
م�ساح���ب �سارك فيه العديد من ال�سركات 

والقطاعات ذات العالقة.
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معرض لألبحاث ويوم المهنة الهندسي
 بجامعة المجمعة

أك���د الدكتور حس���ين بن يحي���ى الفاضلي أمين عام الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، على 
أهمية دعم الجهود الرامية إلى تطوير المهنة الهندس���ية والمنتمين إليها، واالس���تفادة 
م���ن خريج���ي الكليات الهندس���ية في المش���اريع التنموي���ة بالمملكة، بما يحق���ق تطلعات 
القي���ادة الحكيم���ة له���ذا الوط���ن المعط���اء، وذل���ك ف���ي كلمته الت���ي ألقاه���ا في حفل 
افتت���اح المع���رض الخامس لألبح���اث العلمية ويوم المهنة الهندس���ي بجامع���ة المجمعة.

واأب���ان الفا�سل���ي يف الكلم���ة الفتتاحي���ة 
التط���ور  مل�س���ت  الهيئ���ة  اأن  للمعر����س، 
احلا�سل يف كليات الهند�سة يف اجلامعات 
ال�سعودي���ة، وم���ن �سمنها كلي���ة الهند�سة 
بجامع���ة املجمع���ة، بع���د م�ساهمته���ا يف 
تخري���ج ك���وادر هند�سية �سعودي���ة قادرة 
عل���ى تلبي���ة ج���زء م���ن احتياج���ات �سوق 
العمل مبعايري عالي���ة امل�ستوى، بعد �سعي 
الكلي���ة لتق���دمي خدم���ة تعليمي���ة متميزة 
امليكانيكي���ة  الهند�س���ة  تخ�س�س���ات  يف 
وال�سناعي���ة، والهند�سة املدنية والبيئية، 
والهند�س���ة الكهربائية، م�سيدا يف الوقت 
نف�س���ه مب���ا مت���ر ب���ه اجلامعة م���ن تطور 

ملح���وظ يف املجالت العلمي���ة والبحثية، 
حت���ى اأ�سبح���ت الكلي���ة منوذج���ا م�سّرفا 

لكليات الهند�سة يف اململكة.
واأو�س���ح الأمني العام اأن املعر�س اخلام�س 
لالأبحاث العلمية ويوم املهنة الهند�سي الذي 
تنظمه جامعة املجمعة، يعترب م�سروع ميثل 
جترب���ة حية ناجحة ب���كل املقايي�س متيزت 
ب���ه كلي���ة الهند�سة كل ع���ام، وذلك بهدف 
تقدمي الأبحاث العلمية واأحدث البتكارات 
الهند�سي���ة لطالبه���ا، وفتح ب���اب املناف�سة 
بينه���م يف امل�سابق���ات املحلي���ة والإقليمية 
والدولي���ة مل�ساري���ع التخ���رج والبتكارات، 
الأم���ر ال���ذي نت���ج عن���ه حتقي���ق جوائ���ز 

وميدالي���ات دولية �س���وف تتيح له���م باإذن 
اهلل احل�س���ول على فر�س عم���ل متميزة.

اأن الهيئ���ة �سارك���ت يف املعر����س  يذك���ر 
حيث ت�سمن���ت امل�ساركة عر�س اإجنازات 
وبرام���ج الهيئ���ة، اإ�ساف���ة اإىل التعري���ف 
يف  ور�سالته���ا  روؤيته���ا  وتق���دمي  بالهيئ���ة 
قال���ب يقدم من خالل عر����س مرئي اإىل 
جانب توزيع مطبوع���ات الهيئة املختلفة، 
يف املعر����س ال���ذي يق���وم في���ه الط���الب 
بعر����س اأبحاثه���م العلمي���ة املتخ�س�س���ة 
كل يف جمال���ه بع���د ت�سميمه���ا وتنفيذها 
حتت اإ�س���راف جمموعة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س واخلرباء يف اجلامعة.
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هيئة المهندسين تشارك في معرض فن 
التصميم اإلنشائي والداخلي بالرياض

ش���ارك���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن ف���ي م���ع���رض ف���ن ال��ت��ص��م��ي��م اإلن��ش��ائ��ي 
الشئون  وزي����ر  رع��اي��ة  ت��ح��ت  أق��ي��م  وال����ذي  فخامة(  أك��ث��ر  )لمنزل  ع��ن��وان  ت��ح��ت  وال���داخ���ل���ي، 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة ال��م��ه��ن��دس ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف آل ال��ش��ي��خ، ف��ي ف��ن��دق ال��ف��ورس��ي��زس��ون في 
السلطان. إب��راه��ي��م  المهندس  ال��ري��اض  منطقة  أم��ي��ن  عنه  نيابة  وافتتحه  ال��ري��اض،  مدينة 

واأطل���ع �سع���ادة اأم���ني مدين���ة الريا�س 
خالل زيارت���ه جلناح الهيئ���ة على فيلم 
وثائقي يعر�س اإجن���ازات الهيئة، واأهم 
تقدمه���ا  الت���ي  واخلدم���ات  الربام���ج 
واملكات���ب  املهند�س���ني  م���ن  ملن�سوبيه���ا 

وال�سركات الهند�سية.
كم���ا التق���ى ع�س���و جمل����س اإدارة الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ني املهند�س م�ساري 
ال�س���رثي بع���دد م���ن املهند�س���ني الذي���ن 
قام���وا بزيارة اجلن���اح املخ�س�س للهيئة 
يف املعر����س، وك�سف لهم عن اأبرز حماور 
للهيئ���ة  ال�سرتاتيج���ي  التح���ول  خط���ة 
ال�سعودي���ة للمهند�سني، حي���ث ت�سعى من 
خالله���ا اإىل تطوي���ر مهن���ة الهند�س���ة يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

ويف خط���وة نال���ت ا�ستح�س���ان الزائرين، 
وف���ر جن���اح الهيئ���ة يف املعر����س خدم���ة 
ت�سجي���ل الع�سويات اجلدي���دة يف الهيئة، 
وكذلك جتديد الع�سويات، بالإ�سافة اإىل 
الإجابة على جميع ال�ستف�سارات اخلا�سة 

باخلدمات التي تقدمها الهيئة . 
واأو�سح الأم���ني العام بالهيئ���ة ال�سعودية 
للمهند�س���ني الدكت���ور ح�س���ني الفا�سلي، 
منا�س���ب،  وق���ت  يف  ياأت���ي  املعر����س  اأن 
نظ���رًا مل���ا ت�سه���ده اململك���ة م���ن نه�س���ة 
تنموي���ة وعمراني���ة، وفيه���ا ي�سه���د �سوق 
الت�سمي���م الإن�سائي والداخلي يف اململكة 
هائل���ة  فر�س���ًا  ويوف���ر  متزاي���دًا،  من���وًا 
لقطاع���ات و�س���ركات وخ���رباء الت�سميم 
الإن�سائ���ي والداخل���ي، موؤك���دا اأن رئي����س 

واأع�س���اء جمل�س اإدارة الهيئ���ة ال�سعودية 
دع���م  اأهمي���ة  ي�ست�سع���رون  للمهند�س���ني 
مثل ه���ذه املعار�س لإبراز ال���دور الفاعل 
والتط���ور احلقيق���ي الذي ي�سه���ده قطاع 
البن���اء والإن�ساء باململك���ة، واإلقاء ال�سوء 
عل���ى تطور ال�سناع���ة والتقنية ال�سعودية 
يف هذا املجال، ودف���ع عجلة النمو ليكون 
اأحد الرواف���د الفاعلة يف حرك���ة التنمية 

القت�سادية التي تعي�سها اململكة.
وم���ن ه���ذا املنطل���ق قامت الهيئ���ة بدعم 
تنظيم ه���ذا املعر�س امله���م، الذي يجمع 
رج���ال الأعمال و�سانعي الق���رار املعنيني 
بقطاع البناء والإن�ساء واأحدث ما و�سلت 
الت�سمي���م  يف  امل�ستخدم���ة  امل���واد  اإلي���ه 

الداخلي وديكورات املنازل واملباين.
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تعاون لتوظيف 400 مهندس سعودي
اتفقت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين و صندوق تنمية الموارد البش���رية ) ه���دف ( على التعاون 
المشترك لتوفير فرص وظيفيه  مناسبة ل� 400 مهندس سعودي من الباحثين عن العمل ، حيث عقد 
إجتم���اع بهذا الخصوص، في مقر صندوق تنمية الموارد البش���رية بمدين���ة الرياض ، وبحضور كاًل من 
مستشار الهيئة المهندس محمد العنزي ونائب المدير العام لدعم التدريب الدكتور محمد العبدالحافظ.

حي���ث مت التفاق على التع���اون امل�سرتك بني 
الهيئة وال�سندوق للم�ساهمة باإيجاد الفر�س 
الوظيفي���ة املنا�سبة لأكرث م���ن 400 مهند�س 
�سعودي من الباحثني عن العمل ممن تقدموا 
للهيئ���ة بطلب���ات التوظيف نظ���رًا لعدم توفر 
الفر����س الوظيفي���ه املنا�سبه له���م، ويف هذا 
ال�س���دد اأو�سح الدكتور جمي���ل البقعاوي اأن 
الهيئة اجتمع���ت مع �سندوق املوارد الب�سرية 
)ه���دف ( للتباح���ث ح���ول ه���ذا املو�س���وع 
وامل�ساهمة باإيجاد الفر�س الوظيفيه املنا�سبه 
له���وؤلء املهند�س���ني،  بالإ�ساف���ة اىل دعمهم 

من خ���الل تدريبه���م وتاأهيله���م لالإنخراط 
ب�س���وق العم���ل، وبني الدكت���ور البقع���اوي اأن 
الهيئة �سوف تقوم بتزويد ال�سندوق باأ�سماء 
وبيان���ات جميع املهند�س���ني املتقدين للهيئة، 
والذي بلغ نحو 400 مهند�س �سعودي، و�سوف 
يق���وم ال�سن���دوق بال�سع���ي لتوف���ري الفر�س 
الوظيفي���ة املنا�سبة لهم م���ن خالل التوا�سل 
مع ال�س���ركات واملوؤ�س�سات العاملة يف اململكة 

العربية ال�سعودية يف خمتلف املناطق.
كما اأو�سح الدكتور البقعاوي اأن الهيئة �سوف 
ت�ساهم بتق���دمي وجتهيز احلقائب التدريبية 

املنا�سب���ة للمهند�س���ني و�سيق���وم ال�سن���دوق 
بعقد بع����س الربام���ج وال���دورات التدريبية 

للمهند�سني وتاأهيلهم ل�سوق العمل. 
ياأِتي ه����ذا التفاق بع����د مطالب����ة الهيئة بدعم 
التاأهيلي����ة  الربام����ج  واإع����داد  املهند�س����ني، 
والتدريبي����ة املنا�سب����ة ودعم حديث����ي التخرج و 
اإك�سابهم اخلربات املطلوبة لإنخراطهم ب�سوق 
العم����ل وخل����ق مناف�س����ة مهنية عادل����ة لتحقيق 
وظائف للمهند�سني ال�سعوديني وباأجور منا�سبة، 
مبين����ا اأن ن�سبة املهند�سني ال�سعوديني تبلغ نحو 
15% فق����ط م����ن ن�سب����ة اإجم����ايل املهند�س����ني.

اتفاقية لتدريب المهندسين بمشاريع البيع على الخارطة

اأك���د ذلك الأ�ست���اذ خال���د العقيل مدي���ر اإدارة 
التدري���ب والتطوير بالهيئ���ة، مبينا اأن التفاقية 
ته���دف اإىل رف���ع ق���درات مكات���ب ال�ست�سارات 
عل���ى  البي���ع  م�ساري���ع  يف  العامل���ة  الهند�سي���ة 
اخلارط���ة التي ي�سرف عليه���ا الربنامج وتطوير 
مهارات موظفيه���ا ال�سعوديني وف���ق ال�سيا�سات 
وال�سرتاطات التي يقرها الربنامج، على اأن تقوم 

الهيئ���ة باإعداد الربنام���ج التدريبي للمهند�سني 
ال�سعودي���ني وجداول الدورات التدريبية واأماكن 
عقدها، واأن يتم اعتماد جميع الدورات املقدمة 
واحت�سابه���ا يف ال�سج���ل اخلا����س ب���كل متدرب 
بالهيئ���ة. امل�ستم���ر  املهن���ي  التعلي���م  نظ���ام  يف 
وتاأتي التفاقية يف اإطار م�سوؤوليات الربنامج 
يف تنظي���م ن�س���اط التطوي���ر العق���اري لبي���ع 

الوح���دات العقاري���ة عل���ى اخلارط���ة، ورفع 
كف���اءة العامل���ني في���ه، ك���ون الربنام���ج هو 
امل�سئول ع���ن اإ�س���دار الرتاخي����س الالزمة 
ملزاولة الن�س���اط، وحتديد م�سوؤوليات ومهام 
املكاتب ال�ست�ساري���ة الهند�سية التي ت�سرف 
عل���ى امل�ساري���ع املرخ�س���ة، من خ���الل اآلية 

متابعة امل�ساريع ون�سب الإجناز والتقارير.

الس���عودية  الهيئة  وّقع���ت 
للمهندس���ين وبرنام���ج بي���ع 
عل���ى  العقاري���ة  الوح���دات 
التج���ارة  ب���وزارة  الخارط���ة 
تعاون  اتفاقية  واالس���تثمار 
لتدريب المهندسين العاملين 
ف���ي مش���اريع البي���ع عل���ى 
الخارط���ة، حيث يق���وم بذلك 
.٪100 س���عوديين  موظفين 
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اإلعالن عن شعار الهيئة الجديد

أعلن���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين نتائ���ج مس���ابقة ش���عار الهيئ���ة، وذل���ك بع���د 
اعتم���اد نتائ���ج المس���ابقة من خ���الل مجل���س إدارة الهيئ���ة، حيث رفع���ت اللجن���ة المكلفة 
باإلش���راف عل���ى المس���ابقة نتائ���ج التصوي���ت اإللكترون���ي الخ���اص بالش���عارات المرش���حة 
والمطابق���ة لضواب���ط المس���ابقة والت���ي ت���م اإلع���الن عنه���ا ف���ي وق���ت س���ابق وصوت 
اإللكترون���ي. التصوي���ت  نظ���ام  خ���الل  م���ن  الهيئ���ة  ف���ي  األساس���ين  األعض���اء  عليه���ا 

حيث كان المركز األول من نصيب المصمم حس���ين عبدهللا اليافعي، وحل في المركز الثاني 
المصمم اسماعيل بن سعيد الحجي، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب المصمم نور أحمد أبازيد.

وتاأت���ي ه���ذه امل�سابقة اإنطالق���ًا من خطة 
التح���ول ال�سرتاتيج���ي اخلا�سة مبجل�س 
اإدارة الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ني يف 
دورت���ه اخلام�سة والتي ي�سعى من خاللها 
وتطوي���ر  الهند�س���ة  مبهن���ة  الرق���ي  اىل 
اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا الهيئ���ة لتلب���ي 
احتياجات وتطلع���ات املهند�سني،  ونظرًا 
لأهمي���ة �سع���ار الهيئ���ة والر�سال���ة الت���ي 
امل�ستقبلي���ة، ومواكبة  للمرحل���ة  يحمله���ا 
املهني���ة  واملتغ���ريات  التح���ول  مرحل���ة 
القادم���ة ، والت���ي �س���ارك فه���ا اأكرث من 

200 ت�سميم  من داخ���ل وخارج اململكة.
يذكر ان الهيئة حددت بع�س ال�سوابط 
واملعاي����ري اخلا�س����ة بامل�سابق����ة والت����ي 
ب�سي����ط  ال�سع����ار  يك����ون  اأن  ت�سمن����ت 
ووا�س����ح وغ����ري معقد ويعرب ع����ن مهنة 
الهند�س����ة، كم����ا يج����ب عل����ى امل�سمم 
الفائز باملرك����ز الأول اللتزام  بتقدمي 
هوية كاملة جلميع التطبيقات اخلا�سة 
بال�سع����ار، كذل����ك اأو�سح����ت الهيئة  اأن 
احلق����وق الفكري����ة اخلا�س����ة بال�سع����ار 
الفائ����ز باملركز الأول والث����اين والثالث 

ُتعترب مل����ك للهيئة ول يج����وز للم�سمم 
تكرارها اأو الت�سرف بها.

كم���ا اأو�سح���ت الهيئة اأن الفائ���ز باملركز 
الأول �س���وف يح�س���ل عل���ى مبل���غ وقدره 
ثالث���ون األ���ف ري���ال، بالإ�ساف���ة اىل درع 
و�سه���ادة تكرمي، كم���ا �سيح�س���ل الفائز  
باملرك���ز الثاين عل���ى مبلغ وق���دره ع�سرة 
الآف ري���ال ، اإ�ساف���ة اىل درع و�سه���ادة 
تكرمي، ومن ن�سيب الفائز باملركز الثالث 
مبلغ وقدرة خم�سة الآف ريال اإ�سافة اىل 

درع و�سهادة تكرمي.
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هيئة المهندسين تعلن 
نتائج اختبارات 

قياس للمهندسين

أعلنت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين بالتعاون مع المركز 
الوطن���ي للقي���اس والتقوي���م  "قياس" ع���ن نتائ���ج اإلختبار 
المهني األول ) اختبار ال FE ( والذي ُعقد يوم الس���بت 10 / 
6 / 1437ه� ، في كل من الرياض وجدة والدمام، حيث شمل 
اإلختبار بعض التخصصات الهندس���ية ،  كالهندسة المدنية، 
الهندس���ة الكهربائي���ة، الهندس���ة الميكانيكية، الهندس���ة 
الكيميائي���ة، الهندس���ة الصناعي���ة، والهندس���ة اإلنش���ائية.

واأو�سح����ت الهيئة اأن اإختب����ار املهند�سني 
واملعرف����ة  الكف����اءة  قيا�����س  اإىل  يه����دف 
الهند�سي����ة الأ�سا�سي����ة للمهند�سني �سواًء 
حديث����ي التخ����رج ، اأو من ه����م على راأ�س 
العم����ل، موؤكدة اأن تل����ك الإختبارات تاأتي 
كخط����وة رئي�سي����ة �سم����ن ا�سرتاتيجيات 
الهيئة حلماية مهن����ة الهند�سة والعاملني 
فيه����ا ، من خالل تطبي����ق نظام العتماد 
املهني للمهند�سني الذي ي�سنف املهند�سني 
اإىل اأربع درجات ح�سب كفائتهم املهنية،

كم���ا اأن ه���ذه الإختبارات �س���وف تكون 
من اأهم ال�سروط املطلوبة للرتقية عند 
اعتم���اد الكادر الهند�س���ي � باإذن اهلل ،  
بالإ�ساف���ة اىل احل�س���ول على رخ�سة 
مهند����س حم���رتف ، و نتائ���ج الختبار 
�س���وف ت�ساه���م يف عملي���ات املفا�سل���ة 
للمهند�س���ني املتقدم���ني عل���ى وظائف 
هند�سي���ة من قبل اجله���ات املخت�سة، 
من خ���الل حتليل نتائج الختبار، ورفع 

كفاءة التعليم الهند�سي يف اململكة.

توظيف 30 مهندس
من حديثي التخرج

و�سرح رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي اأن 
هذا ياأتي �سمن جهود الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يف توطني 
الوظائف الهند�سية، من خالل املن�ساآت وال�سركات اخلا�سة، 
لدع���م م�سرية املهند�س ال�سعودي، ال���ذي يعد ركيزة اأ�سا�سية 
يف تنمية القت�ساد ال�سعودي، وحتقيقا للتحول ال�سرتاتيجي 
للهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني، ال���ذي يت�سم���ن امل�ساهمة يف 
تخفيف البطالة يف املجال الهند�سي، وخلق املزيد من الفر�س 
الوظيفية للمهند�سني ال�سعوديني، خ�سو�سا حديثي التخرج، 
الذي���ن يجدون �سعوبة يف الدخول اىل �سوق العمل الهند�سي ، 
كما اأن هذا التوجه يتبلور يف روؤية ال�سعودية 2030 والتي وافق 

عليها جمل�س الوزراء يف تنمية الوطن باأيدي اأبناءه .
 كم���ا �سك���ر البقع���اوي �سرك���ة بن عم���رية عل���ى اهتمامها يف 
توظي���ف الكف���اءات الهند�سية الوطنية ، ودع���ا ال�سركات اإىل 
احلر�س عل���ى تنمية امل���وارد الب�سرية الوطني���ة لأنها �ستكون 

رافدا اقت�ساديًا م�ستمرًا للوطن.

في دعم منها للكوادر الوطنية، ومساهمة في 
توظيف المهندس���ين السعوديين العاطلين عن 
العمل، قامت الهيئة الس���عودية للمهندسين، 
بالتعاون مع شركة بن عميرة للمقاوالت، بإجراء 
مقابالت مع 30 مهندسا، من أصحاب التخصصات 
مم���ن  والميكانيكي���ة،  والمدني���ة  الكهربائي���ة 
تقدموا بطل���ب الوظائف عبر الهيئة، وتم اختيار 
13 مهندسا ممن تمت المقابلة معهم، لشغل 
ع���دد م���ن الوظائف الهندس���ية في الش���ركة.
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 دراسة حول الشركات الهندسية األجنبية 
في المملكة

ُيذك���ر اأن الت�ساري���ح املوؤقت���ة لل�س���ركات 
الهند�سية الأجنبية مُتنح بطريقة نظامية 
وفق نظ���ام ال�سركات، حي���ث ت�سدر بناًء 
على العقود املوقعة مع اجلهات احلكومية 
، وم���ن ثم الت�سريح الر�سمي لها من قبل 
وزارة التج���ارة وال�ستثمار وبالتن�سيق مع 
الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ني،  ح�س���ب 
الأنظم���ة واللوائ���ح التنفيذي���ة اخلا�س���ة 
بنظ���ام ال�س���ركات وال���وارده يف ) الباب 
الثاين ع�سر ( املت�سمن ت�سريح ال�سركات 
 . م���واد  ع���دة  عل���ى  واملبن���ي  الأجنبي���ة 
وكما اأن نظام ال�سركات اجلديد ال�سادر 
م���ن خ���الل جمل����س ال���وزراء قب���ل عدة 
اأ�سهر، عالج مو�سوع الرتاخي�س املوؤقته و 
األزم جميع ال�سركات الأجنبية بالت�سجيل 
ل���دى الهيئة العامة لال�ستثمار واحل�سول 
على تراخي����س اإ�ستثمار وف���ق ال�سوابط 
والإج���راءات اخلا�سة بهيئ���ة الإ�ستثمار.

واإ�ستمرارًا يف اإجراءات التن�سيق امل�ستمر 
ب���ني وزارة التج���ارة وال�ستثم���ار والهيئة 
ال�سعودي���ة  والهيئ���ة  العام���ة لال�ستثم���ار 
للمهند�سني مت مناق�سة النقاط التي تهدف 
اإىل تعزيز تناف��سية بيئة ال�ستثمار، ورفع 
اجلودة وتو�سع���ة وتعمي���ق دور ال�ستثمار 
لتحقي���ق الأه���داف التنموي���ة للمملك���ة ، 

ولأهمي���ة قط���اع اخلدم���ات ال�ست�سارية 
الهند�سي���ة يف اململك���ة، مت اإع���ادة النظر 
يف تطوير ال�سرتاطات والآليات اخلا�سة 
بعمل الكيانات الهند�سية العاملية العاملة  
يف اململكة و التي ترغب بتاأ�سي�س �سركات 
هند�سية حملية ، حي���ث ات�سح من نتائج 
الدرا�س���ات البحثية التي اأُعدت  اأن ن�سبة 
من الأعمال الهند�سية التي تقوم بها هذه 
ال�س���ركات يت���م اإعدادها خ���ارج اململكة، 
دون وجود اآليه  لنقل اخلربات الهند�سية 
الفر�س���ة  وت�سيي���ع  للمملك���ة  الأجنبي���ة 
لتطوي���ر الكفاءات الهند�سي���ة ال�سعودية، 
واأنه يف ح���ال ا�ستمرار الو�س���ع على هذا 
احل���ال ، فاإنه �سوف يرتت���ب عليه فقدان 
الكث���ري م���ن الفر����س الوطني���ة لتطوي���ر 
قطاع اخلدم���ات الهند�سية باململكة، وهو 
القط���اع احلي���وي وال�سرتاتيج���ي ال���ذي 
ُيعت���رب م���ن الركائ���ز الأ�سا�سي���ة لإجناح 
اخلط���ط التنموية  الوطنية، حيث مت رفع 
نتائ���ج الدرا�س���ة والتو�سي���ات من خالل 
هيئ���ة ال�ستثم���ار اإىل جمل����س القت�ساد 
والتنمي���ة والذي بدوره اأحاله���ا اإىل هيئة 
اخلرباء مبجل����س ال���وزراء، حيث  قامت 
هيئة اخلرباء قبل عدة اأ�سهر  ومب�ساركة 
العديد من اجلهات احلكومية ومن بينها 

للمهند�س���ني بدرا�سة  ال�سعودي���ة  الهيئ���ة 
الو�سع الراهن لعمل ال�سركات الهند�سية 
الأجنبية  ، واإق���رتاح احللول والتو�سيات 
املنا�سبة لعمله���ا يف اململكة والرفع بذلك 

ملجل�س الوزراء لإقرارها.
ويذك���ر اأي�سًا اأن من اأه���م املوا�سيع  التي 
مت مناق�سته���ا م���ن خالل هيئ���ة اخلرباء 
مايتعل���ق بالرتاخي�س الهند�سي���ة املوؤقتة 
الهند�س���ة  لل�س���ركات  ت�س���در  والت���ي 
ال�س���ركات  نظ���ام  وعاجله���ا  الأجنبي���ة 
اأهمي���ة و�س���ع  اإىل  اجلدي���د، بالإ�ساف���ة 
معاي���ري و�سواب���ط لعمل ه���ذه ال�سركات 
يف اململك���ة بحي���ث  ت�ستمل عل���ى تاأ�سي�س 
مق���ار عم���ل لها داخ���ل اململك���ة وتت�سمن 
اإجن���از ج���زء م���ن اأعماله���ا الهند�سي���ة 
داخ���ل اململك���ة واإ�س���رتاط ن�سب���ة عالي���ة 
م���ن ال�سع���ودة ) م���ع اإ�س���رتاط ن�سبة من 
حديثي التخرج(، وبرنامج لنقل وتوطني 
اخل���ربات الهند�سي���ة من خ���الل اعتماد 
برنام���ج مل�ساركة املهند�س���ني ال�سعوديني 
يف مق���ر ه���ذه ال�س���ركات �س���واء  داخ���ل 
اأوخارج  اململكة .. وقد اأُعد ت�سور نهائي 
عن ذلك ورفع للجه���ات العليا للنظر فيه 
حتقيقًا للم�سلح���ة العامة ودعمًا للقطاع 

الهند�سي واملهند�سني يف اململكة.

ش���اركت  الهيئة السعودية للمهندس���ين وبمبادرة من الهيئة العامة لإلستثمار وبالتعاون 
م���ع وزارة التج���ارة  وبعض الجهات الحكومية األخرى ، بدراس���ة حول الش���ركات الهندس���ية 
األجنبية العاملة بالمملكة، حيث تم تش���كيل فريق عمل إلعداد دراس���ة كاملة عن واقع تلك 
المكاتب والشركات ،  باإلضافة إلى بعض الحلول والمقترحات الخاصة بالتراخيص الهندسية 
المؤقت���ه والتي ُتمنح م���ن خالل  وزارة التجارة واالس���تثمار  للعديد من الش���ركات األجنبية 
العالمية العاملة في المملكة بعد حصولها على عقود إستش���ارية من الجهات الحكومية.



27العدد )99( ذو القعدة 1437ه�  �� أغسطس 2016م

برنامج تدريبي لحديثي التخرج في القصيم

ج���اء ذلك يف نهاي���ة فعاليات ال���دورة التدريبية 
التي نظمت يف كلية الهند�سية بجامعة الق�سيم 
وا�ستمرت ملدة خم�سة اأيام، حيث قدم املهند�س 
ال�س���رثي �سك���ره وتقدي���ره ملعايل مدي���ر جامعة 
الق�سيم الأ�ستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن 
احلم���ودي و�سعادة عميد كلية الهند�سة الدكتور 
فه���د عبدالرحمن املف�سي، و�سل���م عميد الكلية 
درع���ا تذكاريا تكرمي���ا للجامعة عل���ى جهودها 
يف ا�ست�ساف���ة ه���ذه الربنام���ج التدريب���ي املهم 
حلديث���ي التخ���رج. كم���ا ك���رم ال�س���رثي رئي�س 
واأع�س���اء جمل����س فرع منطق���ة الق�سي���م على 
جهوده���م يف منطق���ة الق�سي���م وحر�سهم على 

تنظيم الفعاليات الهند�سية املهمة.
واأك���د ال�س���رثي يف كلم���ة القاه���ا يف خت���ام 
فعاليات الدورة على اأهمية هذه الدورة التي 

تهدف اإىل اإك�ساب امل�ساركني فيها اخلربات 
العملي���ة واملهني���ة من اأجل تنمي���ة مهاراتهم 
جم���ال  يف  ي�ستج���د  م���ا  عل���ى  واطالعه���م 
الهند�س���ة، وكذل���ك توف���ري وتطبي���ق اأف�سل 
املمار�سات املهنية من خالل هذه الدورة مبا 
يحقق حماي���ة املجتمع وحتقيق الرفاهية له، 
واملحافظة على التطوير امل�ستمر للمهند�س.

واأباأن باأن الهيئة قامت بتنظيم هذه الدورة يف 
توجه منها ب�سرورة تدريب وتاأهيل املهند�سني 
حديث���ي التخرج لتح�سني الأداء الوظيفي لهم 
يف كاف���ة املجالت، واخلروج بنتائج ت�سب يف 
�سال���ح املهند�س لرفع �س���اأن املهنة واملهند�س 
واأن  الهند�سي���ة،  التخ�س�س���ات  جمي���ع  يف 
يق���وم املهند����س ال�سع���ودي ب���اأدوار ع�سرية 
ومفي���دة، وهذه جميعه���ا �ست�ساه���م � اإن �ساء 

الدع���م  املت���درب  املهند����س  باإعط���اء   � اهلل 
الكايف للتحرك فيما يخدمه �سخ�سيا ومهنيا 
وبالت���ايل ال�سال���ح الع���ام يف وطنن���ا الغايل.

من جان���ب اآخر �س���ارك ع�سو جمل����س اإدارة 
الهيئة يف تد�سني مكتب تن�سيقي للهيئة مبنطقة 
الق�سي���م بكلية الهند�سة، يه���دف اإىل خدمة 
املهند�سني وطالب كلي���ة الهند�سة يف منطقة 
الق�سيم. كم���ا قام بزيارة الغرف���ة التجارية 
مبنطقة الق�سيم ومقابل���ة م�ساعدين الأمني 
العام بالغرف���ة التجارية ناق�س خالل الزيارة 
�سبل التعاون بني الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 
والغرف���ة التجارية ال�سناعي���ة باملنطقة، من 
اأج���ل فتح ب���اب ال�سراكة بالتدري���ب مع اإدارة 
التدري���ب بالغرفة التجارية، كم���ا قام كذلك 

بزيارة متحف العقيالت مبدينة بريدة.

ك���رم س���عادة المهندس مش���اري ناصر الش���ثري عض���و مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية 
للمهندس���ين ف���ي كلية الهندس���ة بجامع���ة القصيم في ختام ال���دورة التدريبي���ة الخاصة 
بتأهي���ل المهندس���ين حديث���ي التخ���رج الت���ي نظمته���ا الهيئة الس���عودية للمهندس���ين 
متدرب���ًا.  250 نح���و  فيه���ا  وش���ارك  القصي���م  بجامع���ة  الهندس���ة  كلي���ة  م���ع  بالتع���اون 
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برنامج تدريبي لحديثي التخرج في حائل

اختتم���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين البرنام���ج التدريب���ي المجان���ي للمهندس���ين حديث���ي 
التخ���رج بعن���وان )تطوي���ر الق���درات الهندس���ية للمهندس���ين(، ف���ي مدين���ة حائ���ل، الت���ي أش���رف 
عليه���ا مجل���س ف���رع الهيئ���ة ف���ي منطق���ة حائ���ل، ويأت���ي ه���ذا البرنام���ج انطالق���ا م���ن خط���ة 
للهيئ���ة. اإلس���تراتيجي  التح���ول  لخط���ة  الخامس���ة  ال���دورة  الهيئ���ة  إدارة  لمجل���س  العم���ل 

و�سلم �سه���ادات املهند�سني املتدربني �سعادة 
املهند����س عط���اهلل ال�سم���ري ع�س���و جمل�س 
اإىل  للمهند�س���ني،  ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  اإدارة 
جان���ب من�س���ق الربنامج املهند����س عبداهلل 
العقي���ل ورئي�س جمل����س فرع الهيئ���ة بحائل 
والأ�ست���اذ  احلرب���ي  عبدالعزي���ز  املهند����س 
التدري���ب،  ادارة  من�س���ق  فاي���ع  اآل  نبي���ل 
اأك���رث  في���ه  �س���ارك  ال���ذي  الربنام���ج  يف 
حائ���ل. منطق���ة  م���ن  مهند����س   152 م���ن 

وتناول الربنام���ج التدريبي حلديثي التخرج 
للمهند�س���ني  ال�سعودي���ة  بالهيئ���ة  التعري���ف 
والتطوي���ر  ا�سرتاتيجياته���ا  واأهدافه���ا، 
املهن���ي امل�ستمر ومه���ارات املهند�س والإدارة 
واجلوان���ب  امل�ساري���ع  واإدارة  الهند�سي���ة 
القانونية والتعاقدية للعقود ونظام م�سرتوات 
احلكومة وحتلي���ل املناف�س���ات واملناق�سات، 

قدم���ه خم�سة مدربني، وه���م املهند�س اأمين 
ال�سيخ واملهند�س علي عبدالواحد واملهند�س 
عب���داهلل العقيل واملهند����س ح�سني العتيبي ، 
وكذلك الدكتور عبداهلل الع�ساف ، وكان من 
اأهم حماور الربنامج ، هي: مهارات الت�سال 
وت�سوي���ق ال���ذات، معاين���ة وتقيي���م املباين، 
الإ�س���راف على امل�ساري���ع ال�سغرية و�سياغة 
عقوده���ا، اإدارة امل�ساري���ع، اإع���داد وجتهيز 
املوا�سف���ات، املفاهيم الهند�سي���ة احلديثة.
واأعلن���ت الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني اأنها 
�ستق���وم بعقد املزي���د من الربام���ج امل�سابهة 
�سم���ن حزمة برام���ج تطوي���ر املهند�سني يف 
الف���رتة املقبل���ة ب���اإذن اهلل تعاىل الت���ي تاأتي 
انطالق���ا م���ن خط���ة العم���ل ملجل����س اإدارة 
الهيئ���ة ال���دورة اخلام�س���ة خلط���ة التح���ول 
الإ�سرتاتيج���ي للهيئ���ة، والتي ته���دف للعمل 

م���ع اجلهات التدريبي���ة احلكومية واخلا�سة 
تدريبي���ة  برام���ج  واجلامع���ات ل�ستح���داث 
التخ�س�س���ات  لكاف���ة  ومعتم���دة  مدعوم���ة 
وامل�ستويات املهنية الهند�سية. وتخ�سع جميع 
الربام���ج والدورات التي تنظ���م للتقومي وفق 
معايري حم���ددة وتطويرها ب�سف���ة م�ستمرة 
على �س���وء امل�ستجدات التقني���ة واحتياجات 
�س���وق العم���ل، كج���زء م���ن ه���ذا الربنام���ج 
�س���وف يت���م ا�ست�ساف���ة مهند�س���ني ي�سغلون 
منا�س���ب عليا يف الوطن للم�ساركة بخربتهم 
للمهند�س���ني  والتوجي���ه  الن�س���ح  وتق���دمي 
حديثي التخرج، علما ب���اأن الهيئة ال�سعودية 
للمهند�س���ني �سبق اأن نظمت ه���ذا الربنامج 
يف مدن ع���دة، هي: الريا����س، اخلرب، اأبها، 
الق�سيم، وحائل، وتعتزم الهيئة تنظيم هذا 

الربنامج يف بقية مناطق ومدن اململكة.
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استخدام مخطط هيكل السمكة في ضبط 
الجودة بالمشاريع الهندسية

اتص���ل مدير الش���ركة بالمهن���دس ليث مس���اًء ودع���اه لحضور اجتم���اع فوري 
وهام  جدًا ، ذهب ليث إلى االجتماع وهو يتحرق ش���وقًا إلى معرفة الس���بب.

بداأ مدير ال�سركة الجتماع بقوله : " كما 
تعرف يا مهند�س ليث فنحن نقوم بتنفيذ 
م�س���روع كبري جدًا لتجهي���ز موقع الر�س 
لبناء مدينة �سناعية جديدة، وهذ �سيكون 
باك���ورة لأعمال ال�سرك���ة يف هذا املجال، 
ورغ���م ب�ساط���ة العم���ل حي���ث اأن اجلزء 
الأ�سا�سي م���ن امل�سروع هو احلفر والردم 
مبالي���ني المتار املكعبة، اإل اأن املوؤ�سرات 
الأولية لالداء غري مطمئنة اأبدًا حيث اأن 
كلفة املرت املكعب الفعلية هي اأكرب من ما 

خططنا له لهذا امل�سروع باأكرث من %10" .
العمل  اإنتاجي���ات  رف���ع  ه���و  " املطل���وب 
اليومي���ة والو�سول بكميات احلفر والردم 
املنتجة اإىل الهدف  بحيث تقارب اخلطة 
الأ�سلية وذلك با�ستخ���دام نف�س الأعداد 

من العمال واملعدات دون زيادة " 
" لقد و�سعت اإدارة ال�سركة ثقتها املطلقة 
بقدراتك ونحن نعرف اهتمامك بتطوير 
نف�سك يف اإدارة امل�ساريع و تطبيق النظم 

احلديثة يف ادارة امل�ساريع... ". 
فراس محمد أمين نقشبندي 
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• تحديد المشكلة و بيان األسباب:

• إنشاء مخطط هيكل السمكة:

رجع لي���ث اإىل منزله م�سغ���ول البال، 
م�ستحيل���ة  تب���دو  املطلوب���ة  فاملهم���ة 
متامًا، فا�ستخدام نف�س اأعداد العمالة 
واملعدات هو قيد �سعب التقيد به، اإل 
اأن���ه تذك���ر مقاًل ق���راأه من���ذ فرتة يف 
جملة املهند����س حول "ماهي الأدوات 
الأ�سا�سة ال�سب���ع امل�ستخدمة يف اإدارة 

الأ�سب���اب  بح�س���ر  العم���ل  فري���ق  ب���داأ 
وت�سنيفه���ا با�ستخ���دام خمط���ط هي���كل 
ال�سمك���ة فو�سع امل�سكل���ة يف املقدمة وبداأ 

بح�سر ال�سباب ال�سا�سية للم�سكلة:
بح��ث فريق العمل ووج��د ب�أن هذه 

امل�شكلة تعود لعدة عوامل :

ج���ودة امل�ساريع الهند�سية ؟" – عدد 
فرباير 201٦، حيث لفت نظره غرابة 
الإ�س���م )خمططات هي���كل ال�سمكة( 
حي���ث يت���م ا�ستخ���دام بي���ان امل�سكلة 
ال�سمك���ة  امل���درج يف مقدم���ة هي���كل 
كنقطة انطالق لتعقب م�سدر امل�سكلة 
بحثًا ع���ن �سببها الأ�سل���ي التنفيذي، 

 Access( 1- �س���وء حالة ط���رق الو�س���ول
Roads(  التي ت�ستخدمها ال�ساحنات .

2- ح�س���ول تكد�س���ات يف بع����س اأجزاء 
العمل نتيجة �سيق طرق الو�سول . 

3- قدم بع�س املعدات وحالتها الفنية.

وق���رر ا�ستخ���دام ه���ذه التقنية  حلل 
امل�سكلة.

 اجتم���ع املهند����س لي���ث م���ع فري���ق عمل 
امل�س���روع وطل���ب منه���م القي���ام بح�س���ر 
جميع الأ�سباب املمكنة ل�لم�سكلة: "كميات 
احلف���ر والردم  املنفذة يوميًا اأقل مبقدار 

10% عن الكميات املخططة ".

4- هدر اأوقات يف تعبئة املعدات بالوقود 
خالل العمل اليومي .

5- ارتفاع درجات احلرارة خ�سو�سًا اأن 
العمل يجري �سيفا.

6- ح�سول بع�س الأخطاء امل�ساحية.



دراس�����ة

32

• تحليل األسباب وأفضل الحلول:
بداأ املهند�س ليث )بالتعاون مع فريق العمل( بدرا�سة وحتليل العوامل ال�سابقة 

بالتف�سيل  :
اأ - طرق اخلدمة )الو�شول (:

لحظ املهند�س ليث اأن جناح هذا امل�سروع يعتمد على اعطاء بناء طرق الو�سول 
الأولوي���ة التي ت�ستحقها لأنها �ست�ستخدم ملرور ال�ساحنات خ�سو�سًا باأنها جزء 
م���ن العمل املطلوب فبدل من احلفر والردم الع�سوائي يتم الرتكيز على اإن�ساء 
الط���رق الت���ي �ست�ستخ���دم لحقًا، ل���ذا قرر درا�س���ة خمططات ط���رق الو�سول 

واخلدمة املوجودة ب�سكل دقيق فتبني له الو�سع كما يف املخطط التايل:

كما وجه املهند�س ليث وفريق العمل بتنظيم 
و اإجراء �سيانة دورية لطرق الو�سول من ر�س 
باملاء ور�س وت�سوية  واعتبار هذا المر جزء 
اأ�سا�سي م���ن العمل اليومي ملراقبي امل�سروع.

ب - املعدات :
لح���ظ فري���ق العمل ع���دم اإج���راء ال�سيانة 
الدوري���ة والوقائية ب�سكل منظم مما ينعك�س 
�سلبًا على الأداء، كا اأن ملىء املعدات بالوقود 
اأثناء �ساعات العمل ي�ستغرق وقتا مهما يوميًا 

من زمن العمل لكل معدة.
اتخ���ذ فري���ق العم���ل �سل�سة م���ن الجراءات 

حيث تبني تباعد و�سيق و�سوء اختيار اأماكن طرق الو�سول وعدم و�سولها للدرجة 
املطلوب���ة من الكثافة وهذا �سبب اأ�سا�سي للتكد�سات احلا�سلة، لذا قرر مع فريق 
العم���ل تركيز وتوجيه جهود العم���ل اليومية لتو�سيع الط���رق القائمة وبناء �سبكة 

الطرق املبينة يف املخطط التايل :

الكفيل���ة باج���راء ال�سيان���ة ب�س���كل منتظ���م 
وحتفي���ز عمال ال�سيانة مل���لء جميع املعدات 
بالوقود بعد نهاية الدوام ب�سكل يومي واعتبار 
�ساع���ات العم���ل ه���ذه كوق���ت ا�س���ايف لهم .

ج -الأخط�ء امل�ش�حية : 
لح���ظ فريق العمل قلة خ���ربة بع�س اأع�ساء 
فري���ق امل�ساحة وه���ذا اأدى لأخطاء م�ساحية 
تطل���ب ت�سحيحه���ا اإعادة لالأعم���ال و�سياع 
جهد ووقت مهم���ني، وراأى اأن احلل املنا�سب  
يتطلب ا�ستبدال امل�ساحني املبتدئني باآخرين 
باخ�س���اع  والتو�سي���ة  كافي���ة  خ���ربة  ذوي 

امل�ساح���ني املبتدئ���ني   ل���دورات عملي���ة م���ع 
م�ساحي ال�سركة ذوي اخلربة قبل الزج بهم 

يف العمل الفعلي .
كما اأعطى اهتماما خا�سًا ملراجعة احلالة الفنية 
جلميع النقاط املرجعي���ة واإن�ساء اأو �سيانة جميع 
الب���رتات ب�سكل م�ستم���ر ملنع اأي اأخط���اء اأخرى .  

د -ت�أثري اجل��و وارتف�ع درجة احلرارة:
- لحظ فريق العمل ارتفاع درجة احلرارة ال�سديد 
عن���د الظهرية مما يوؤث���ر �سلبًا عل���ى الإنتاجيات، 
واأو�سى بتقدمي �ساع���ات العمل �ساعة واحدة ليتم 
اإيق���اف العمل خالل �ساعات احل���رارة ال�سديدة.
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- كم���ا مت اإن�س���اء مواقف مغط���اة للمراقبني 
ليتمكن���وا م���ن تنظي���م حرك���ة العم���ل دون 

الوقوف امل�ستمر حتت ا�سعة ال�سم�س .
- ولتجن���ب ا�سطرار �سائق���ي املعدات لرتك 
معداته���م طلبا للمياه، مت اإن�ساء نقاط كافية 

لتوزيع املاء املربد يف جميع اأنحاء امل�سروع.

ه� - احل�فز واملعنوي�ت :
 خ���الل قي���ام املهند����س لي���ث باجلولة يف 
املوق���ع لحظ  تكا�سل وغياب احلافز لدى 
بع����س �سائقي املعدات نظ���رًالأن رواتبهم 
�سهري���ة ول تعتم���د عل���ى الإنتاجيات، لذا 
قام باإيج���اد مكافاأة �سهرية لأف�سل ثالث 

الإنتاجي���ات  ثقيل���ة يف  مع���دات  �سائق���ي 
وكذل���ك مكاف���اأة �سهري���ة لأق���ل املع���دات 

بالأعطال.
كم���ا ق���ام باإقام���ة غ���داء اأ�سبوع���ي جلمي���ع 
العامل���ني  يف ي���وم اجلمع���ة تتخله���ا اأن�سطة 

لبناء روح فريق العمل ورفع املعنويات.

• المراقبة والتصحيح :
ب���داأ فري���ق العم���ل مبراقبة الج���راءات 
املتخذة للو�س���ول اىل امل�ستوى املالئم يف 

لح���ظ فري���ق العم���ل انخفا����س اأو ثبات 
الأوىل  الأ�سابي���ع  يف  املنتج���ة  الكمي���ات 

�سرت اإدارة ال�سركة بالنجاح الذي حتقق يف 
هذا امل�سروع الهام واأدركت اأن املهند�س ليث 

تنفي���ذ كل اإجراء واإج���راء الت�سحيحات 
الالزم���ة ومالحظة تطور كمي���ات العمل 

الإج���راءات  لعم���ل  ال���الزم  )الوق���ت 
الت�سحيحية  (  ثم ح�سول ارتفاع تدريجي 

هو رجل املهام ال�سعبة لأنه ي�سع العلم الذي 
تعلمه مو�سع التطبيق  وكافئته مبا ي�ستحق .

املنج���ز قيا�س���ًا اإىل كمي���ات العم���ل وفق 
اخلطة الأ�سلية.

و�سل اإىل حده الأعلى يف الأ�سبوع التا�سع 
)111%( وا�ستم���ر بنف����س املعدل تقريبًا:

املراجع : الدليل املعريف لإدارة امل�سروعات 
)PMBOK Guide(
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الجودة الشاملة 
في صناعة التعدين

تعبر الجودة عن القيمة الحقيقية للمنتجات والخدمات التي 
تلبي احتياجات وطلبات العمالء، فالعميل هو الحكم النهائي 
على الجودة قياسًا على مدى رضائه عن المنتج أو الخدمة.

لذا حتر�س كافة قطاعات الإنتاج واخلدمات على 
حتقيق ر�سا العميل بل حتقيق اأكرث من توقعاته.
ولقد تنامت اأهمية اجلودة مع بداية النه�سة 
ال�سناعي���ة الت���ي يع�سيه���ا الع���امل الي���وم 
بالإ�ساف���ة اإىل تطور مفهوم اجلودة مبرور 
ال�سنني حيث تطورت املوا�سفات القيا�سية 
للم���واد امل�ستخدم���ة والعملي���ات الت�سغيلية 
املقدم���ة  واخلدم���ات  املنتج���ات  وكذل���ك 
للعمالء �سعيًا للو�سول اإىل اجلودة والتميز.

وبالرغ���م م���ن تطبي���ق موا�سف���ات اجل���ودة 

يف ال�س���ركات ال�سناعي���ة املنتج���ة ل���الآلت 
التعدي���ن  �سناع���ة  يف  الالزم���ة  واملع���دات 
وكذل���ك يف ال�سناع���ات التقني���ة يف جم���ال 
التعدي���ن بقي���ت �س���ركات التعدي���ن مهتم���ة 
فقط بالعملي���ات التقليدية التطويرية لتقليل 

التكاليف وزيادة الإنتاج.
فاجل���ودة ال�سامل���ة ه���ي الأ�سل���وب الأمثل 
لتلبية احتياج �سناع���ة التعدين يف حتقيق 
عالق���ة فنية مع العمالء والتطوير امل�ستمر 
الأه���داف  وحتقي���ق  املختلف���ة  للعملي���ات 

مستشار هندسة تعدين أحمد محسن العطاس
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

الإ�سرتاتيجية لل�س���ركات العاملة يف قطاع 
التعدي���ن ف�سناعة التعدي���ن تتميز بوجود 
عملي���ات ت�سغيلية مت�سل�سل���ة ميكن تطبيق 
مبادئ اجلودة عليها من مراقبة العمليات 
وا�ستخدام الطرق الإح�سائية يف عمليات 
اأخذ العين���ات للمراقبة وتقلي���ل التكاليف 

وزيادة الإنتاج.
اأهمي��ة تطبي��ق اجل��ودة ال�ش���ملة يف 

العملي�ت التعدينية:
1( التع���اون ب���ني اجليولوجي���ني ومهند�سي 
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التعدي���ن وكافة العامل���ني لال�ستغالل الأمثل 
للخام وزيادة ن�سبة ا�ستخال�سه.

2( ا�ستخ���دام تقني���ة التحك���م يف العمليات 
الإح�سائي���ة )SPC( لتقلي���ل الخت���الف 

والتباين يف العمليات املختلفة.
3( تقليل كمية الهدر يف املوارد املالية وتقليل 

كمية الفاقد من اخلام.
4( م�سارك���ة فعال���ة م���ع املوردي���ن ل���الآلت 
واملع���دات لتقلي���ل عمليات ال�سيان���ة وزيادة 

فعالية الآلت واملعدات.
5( تفهم احتياجات العمالء لإنتاج منتجات 

مطورة.
6( زي���ادة الإنت���اج يف العم���ل وراأ����س امل���ال 

واخلامات.
7( زيادة القدرة التناف�سية للمنتجات.

ويتطلب تطبي��ق اجلودة ال�ش���ملة يف 
ال�شرك�ت التعدينية م� يلي:

1( تفه���م اأ�سح���اب الق���رار يف ال�س���ركات 
التعديني���ة لأهمي���ة تطبي���ق اجل���ودة ودع���م 

والتزام الإدارة العليا ملبادئ اجلودة.
2( ن�سر ثقافة اجلودة وتدريب كافة العاملني 
عل���ى تطبي���ق مب���ادئ اجل���ودة واملوا�سفات 

القيا�سية.
3( التخطيط والتطبي���ق واملراقبة للعمليات 

التطورية.
4( ا�ستخدام املعدات والآلت املتطورة.

5( ا�ستخ���دام التقني���ات احلديث���ة يف كافة 
العمليات.

 لذا ف�إن اجلودة ال�ش�ملة هي الأ�شلوب 
�ش��ن�عة  عملي���ت  ك�ف��ة  يف  الأمث��ل 
تطبي��ق  نت�ئ��ج  وت��وؤدي  التعدي��ن 
اجلودة يف املن�جم اإىل احل�ش��ول على 
نت�ئ��ج ايج�بي��ة املعلوم���ت والبي�ن�ت 

الت�لية:
- معلومات جيولوجية وتراكيب اخلام.

- خطة التعدين.
- درجة تركيز اخلام.
- ا�ستخال�س اخلام.

- مراقبة جودة املنتجات.

كم���ا اأن التعام���ل اليومي م���ع كميات �سخمة 
من التك�س���ري وال�ستخال�س خالل العمليات 
املختلف���ة با�ستخدام الط���رق الإح�سائية يف 
عملي���ات اأخ���ذ العين���ات ومراقب���ة العمليات 
املفي���دة ي�ساعد عل���ى تقلي���ل التكاليف ودقة 
الأعمال املطلوب���ة واإجناز الأعمال يف الوقت 

املحدد.
بالإ�ساف����ة اإىل اأن اجل����ودة ال�ساملة تفيد 
اأي�س����ًا يف ت�سهيل الت�س����ال بني العمليات 
وامله����ام املختلف����ة يف �سناع����ة التعدي����ن 
وتك�س����ري احلواج����ز التقليدي����ة وت�سجي����ع 
العم����ل عل����ى امل�سارك����ة ب����ني ف����رق العمل 

املختلفة.
واإن ع��دم تطبيق اجلودة ال�ش���ملة يف 

�شن�عة التعدين يوؤدي اإىل: 
- عدم الثقة يف التزام الإدارة العليا من قبل 

العاملني واملوردين وامل�ساهمني والعمالء.

- ف�سل يف تطبيق اخلطط الإ�سرتاتيجية.
- حمدودية كف���اءة العامل���ني وقلة خربتهم 

التدريبية.
ويف هذا الإطار قام���ت موؤخرا جمموعة من 
ال�ست�ساري���ني التقنيني من الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة )TAG( يف املنظم���ة الدولية 
للمقايي����س )ISO( بت�سكي���ل جلنة الفريق 
ال�ست�ساري التقن���ي الأمريكية كلجنة الفنية 
 )TC( اأطل���ق عليها جلنة التعدي���ن الفنية
82. وه���ذا ميث���ل فر�س���ة فري���دة للولي���ات 
املتح���دة م���ن اأ�سحاب امل�سلح���ة يف �سناعة 
التعدي���ن لو�سع معايري دولية م���ن �ساأنها اأن 
توؤثر ب�س���كل مبا�س���ر يف القطاعات اخلا�سة 
عل���ى  التعدي���ن  �سناع���ة  يف  املتخ�س�س���ة 

ال�سعيدين العاملي واملحلي.
ولحتي���اج �سناع���ة التعدي���ن، اإىل تب�سي���ط 
ال�سالم���ة  لتح�س���ني  العملي���ات يف حماول���ة 
والإنتاجية والكفاءة من حيث التكلفة متهيدا 
لتحقي���ق الربحي���ة. فق���د مت حتدي���د وو�سع 
ون�س���ر اأف�س���ل املمار�سات واملعاي���ري كو�سيلة 
جمدي���ة وفعالة م���ن حيث التكلف���ة مل�ساعدة 

ال�سناعة نحو الكفاءة الت�سغيلية.

واأي�س���ا حتديد املعايري الدولية بو�سفها اأداة 
جتارية هامة لتك���ون مبثابة منهجية حمفزة 
وفعالة م���ن حيث التكلفة م���ن اأجل التغيري. 
لل�س���ركات  ميك���ن  املعاي���ري،  وبا�ستخ���دام 
املتو�سط���ة وال�سغرية جتنب تك���رار الأعمال 
املكلف���ة. وت�ساع���د ه���ذه املعايري عل���ى مزيد 
م���ن التوا�س���ل يف حمي���ط العم���ل، واإن�س���اء 
لغ���ة م�سرتك���ة ت�ساع���د على حتدي���د احللول 
التع���اون  خ���الل  م���ن  امل�سرتك���ة  للم�س���اكل 

وحتديد اأوجه التكامل.
وت�سم���ل املوا�سف���ات حاليا نط���اق ماكينات 
واملناج���م  املك�سوف���ة  املناج���م  التعدي���ن يف 
حت���ت الأر����س )با�ستثن���اء اإع���داد وجتهيز 
به���ا  املو�س���ي  واملمار�س���ات  املع���ادن(، 
مل�سوح���ات  املثالي���ة  واخلط���ط  للر�سوم���ات 
والعمليات احل�سابية لالحتياطيات  الألغام، 
املعدنية، واإدارة ا�ست�سالح الألغام وت�سميم 
التعدي���ن. ب�سناع���ة  اخلا�س���ة  الهي���اكل 
ويت���م حتدي���ث املعاي���ري كل خم����س �سنوات 
-2014( حالي���ا  القائم���ة  واملعاي���ري 
املعاي���ري اخلا�س���ة  ذل���ك  2017( مب���ا يف 
مبوا�سف���ات احلب���ال والألغ���ام والأ�سالك، 
وعم���ال املناجم ال�سطحي���ة ومعدات النقل 
والتحمي���ل داخل املناج���م، وكذلك معدات 
حف���ر ال�سخور ونقل اخل���ام ونظم التحكم 
اأق�س���ى  وحتقي���ق  التعدي���ن  لقاط���رات 
املوا�سف���ات الفنية لت�سامي���م املناجم من 
اأج���ل �سالم���ة فوه���ات املناج���م والأنف���اق 
داخل املناجم، وت�سني���ف حوادث الألغام.
وتعك�س املعايري احتياج���ات جميع الأطراف 
م���ن اأ�سح���اب امل�سلح���ة: م�سغل���ي الألغام، 
واملنظم���ني  الأ�سلي���ة،  املع���دات  وم�سنع���ي 
واملوردين والأكادمييني يف �سناعة التعدين، 
لتك���ون اأك���رث فعالي���ة )وبالتايل يك���ون الأثر 

الأكرب يف الإنتاجية والربحية(.
ويت���م حالي���ا النظ���ر يف تقني���ات املعلوم���ات 
متزاي���دة  حاج���ة  فهن���اك  والتكنولوجي���ا، 
الأهمي���ة بالن�سب���ة للمعاي���ري املتعلق���ة به���ذا 

اجلانب من وجهة نظر ال�سركات.
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الجيل القادم من
االتصاالت الخلوية

كثيرا ما نتساءل عن ما وصلت إليه تكنولوجيا االتصاالت 
وتب���ادل المعلوم���ات ف���ي الش���بكات الخلوي���ة، وكثيرا 
م���ا يلف���ت انتباهن���ا أخب���ار الش���ركات الرائ���دة في هذا 
المجال وم���ا تصرح به حول الجيل القادم من الش���بكات 
 ،)5G( الخام���س  بالجي���ل  يع���رف  وال���ذي  الالس���لكية 
محاولي���ن الوصول إلى معرفة ماهي���ة ال�)5G(؟ وبماذا 
يختل���ف عن األجي���ال الس���ابقة )خصوص���ا الجي���ل الرابع 
عالي الس���رعة( ؟ ومتى يتوقع الباحثون تطبيقه بشكل 
فعلي؟ وماذا سيتمتع به من خصائص تقنية ملموسة؟ 
وذل���ك إجماال ما س���يتم التط���رق له في ه���ذا المقال.

وقبل التطرق يف هذا املقال اإىل خ�سائ�س 
ه���ذا اجليل ال���ذي يه���دف الباحث���ون اإىل 
الو�سول اإليها ينبغي ذكر نبذة ب�سيطة عن 
الأجي���ال ال�سابقة واحلالي���ة وذلك بالبدء  

)1981م-1990م(   )1G( الأول  باجلي���ل 
تقريبا والذي كان الب�سمة الأوىل يف عامل 
ال�سب���كات اخللوي���ة ب�سرعة ق���د ت�سل اإىل 
)Kbps 2.4( ونظ���را ل�سع���ف ال�سرع���ة مل 

المهندس / تركي بن مجول الدهمشي
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 

إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات

ي�ستخدم حينها يف نقل البيانات من خالله 
بالكم املتوافر حالي���ا،  حتى بداأ ا�ستخدام 
اجلي���ل الث���اين )2G( ب�سكل فعل���ي يف عام 
1992م وال���ذي ب���داأ فيه تب���ادل املعلومات 
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ع���ن طري���ق ال�سبك���ة اخللوي���ة فيم���ا كان 
 )MMS ي�سمى حينه���ا )الو�سائط املتعددة
ب�سرع���ة ق���د تبل���غ يف اأف�سل الأح���وال من 
 )Kbps  144( اإىل   )2G( يف    )Kbps  64(

يف )2.5G( اآخ���ذا يف التط���ور و�س���ول اإىل 
)2.75G( وال���ذي ق���د يظه���ر اأحيانا على 
اأجهزتن���ا اخللوي���ة ب�سع���ار )E( كما يرمز 
اإىل تقني���ة EDGE ث���م اإىل اجلي���ل الثالث 
يف ع���ام 2001م ، ورغ���م �سع���ف �سرع���ة 
نق���ل البيان���ات الفعلية حينه���ا )مقارنة يف 
ال�سرع���ة احلالي���ة( اإل اأنه���ا كان���ت تعترب 
تقدم ملحوظ يف عامل الت�سالت اخللوية 
بحيث تط���ورت في���ه �سرعة نق���ل البيانات 
حت���ى و�سلت بفارق كبري عن �سابقاتها اإىل 
)Mbps 2( والتي ق���د نرى �سعار الن�سخة 
 ،)HSPA( املتطورة منه���ا على اأجهزتن���ا
حتى  ب���داأ ال�ستخدام الفعلي للجيل التايل 
�سرع���ة  ناق���ال  2011م  ع���ام  يف   )4G(
 البيانات وفقا للباحثني يف ذلك املجال اإىل 
)Mbps 100( كما يذكر اأنها من املتوقع اأن 
Gbps( اإل اأنها مل ت�سل اإىل  ت�سل اإىل  )1 
تلك ال�سرعة ب�سكل فعلي حتى وقتنا احلايل .
هذا وقد بداأ العلماء بالتعاون مع ال�سركات 
امل�سغل���ة بتن���اول التطوي���ر يف ه���ذا املجال 
بهدف الو�س���ول اإىل تقنية ال�)5G( والذي 
اإىل  وهدف���ت  الأولي���ة  مالحم���ه  ُر�سم���ت 
 )Gbps 10( الو�سول ل�سرع���ة نقل قد تبلغ
بالغ���ة 10 اأ�سعاف اأعل���ى �سرعة يف اجليل 
الراب���ع )مل ي�سله���ا اجلي���ل الراب���ع ب�سكل 
فعل���ي حت���ى الآن( متوقع���ني الو�س���ول اإىل 
تطبيقه الفعلي يف عام 2020م اإن �ساء اهلل.

وبالتط���رق اإىل م���ا يتمي���ز به ال����)5G( عن 
الأجي���ال ال�سابق���ة ، رغ���م �سعوب���ة التنب���وؤ 
اإيح���اءات  اأن  اإل  احل���ايل  الوق���ت  يف  به���ا 
مالحم���ه الأولية تقود املطوري���ن والباحثني 
اإىل توق���ع م���ا ت�سبو اإلي���ه ه���ذه التقنية من 
 �سرع���ة عالي���ة كم���ا ذكرن���ا ق���د ت�س���ل اإىل
)Gbps 10( يف اأف�س���ل اأحواله���ا بالإ�ساف���ة 
اإىل النخفا�س الكب���ري  فيما ي�سمى مبقدار 
التاأخ���ر )Latency( وال���ذي ُيعن���ى ب���ه 
الوق���ت امل�ستغرق  لأي جه���از لري�سل حزمة 
م���ن البيان���ات اإىل جه���از اآخ���ر حي���ث اأنها 
ت���رتاوح يف الن�سخ���ة املتط���ورة م���ن اجلي���ل 
 )millisecond  50( اإىل  حالي���ا  الراب���ع 
وم���ن املتوق���ع اأن ي�س���ل اجلي���ل اخلام����س 
اإىل الأح���وال  اأف�س���ل  يف   بخف�سه���ا 
)millisecond 1( . كما �سيفتح باب التطور 
على م�سراعيه يف الع�سر �سنوات القادمة اأمام 
املنازل الذكية وال�سيارات املت�سلة بالإنرتنت 
بالإ�ساف���ة اإىل تطبيق���ات امل�سان���ع الذكية.

م����ن الناحي����ة النظرية ، ووفق����ا ملا ذكرته 
�سرك����ة هواوي موؤخرا فاإن )5G( �ستتميز 
ب�سرع����ة عالي����ة يف التعام����ل م����ع الفيديو 
اأو   HD بتقني����ة  فيدي����و  كملف����ات  �س����واء 
حت����ى املكامل����ات املرئية بحي����ث اأن حتميل 
مل����ف فيدي����و HD بحج����م  8جيجاباي����ت 
قد ي�ستغ����رق ٦ ثوان فق����ط )عند تطبيقه 
يف اأف�س����ل الأحوال نظري����ا( بينما يحتاج 
نف�س امللف اىل 7 دقائق با�ستخدام تقنية 
)4G( نظري����ا ، علم����ا باأن����ه ق����د ي�ستغرق 
نظري����ا اأكرث من �ساع����ة با�ستخدام تقنية 

)3G( املنت�سرة حاليا.

وللمزي���د م���ن التفا�سيل ع���ن تقنية اجليل 
اخلام����س فق���د ذك���ر مركز ابت���كار اجليل 
 )5G Innovation centre( اخلام����س 
يف   )Surry( �س���ري  جلامع���ة  والتاب���ع 
بريطاني���ا عل���ى �سفحت���ه يف النرتنت بدء 
ظهور مالمح بع����س التقنيات التي �سيفتح 
اجلي���ل اخلام�س لها ب���اب ال�ستخدام على 
 IoT(�م�سراعي���ه ومن اأهمها ما يع���رف ب
بوا�سطت���ه  وال���ذي   )Internet of Things

�ستكون ماليني الأجهزة مت�سلة مل�ساعدتنا 
يف بع����س امله���ام اليومي���ة كاإيج���اد موقف 
لل�سي���ارة اأو التاأكد من وج���ود �سنف معني 
يف ثالج���ة املنزل وغريه���ا الكثري والكثري. 
بالإ�ساف���ة اإىل التطبيق���ات الأخ���رى م���ن 
الألع���اب املتقدمة وعربات م���ن دون �سائق 
والت���ي حتتاج يف طبيعة احل���ال اإىل اأوقات 
ا�ستجاب���ة ق�سرية جدا عل���ى ال�سبكة لأنها 
تتطلب ردود اأفعال �سريعة جدا ، وللو�سول 
اإىل تلك املتطلبات فقد رّكز اجليل اخلام�س 
 End( وب�س���كل كام���ل عل���ى امل�ستخدم���ني
)بخ���الف  الفعلي���ة  واحتياجاته���م   )user

الأجي���ال ال�سابق���ة( بحيث يه���دف اجليل 
اخلام�س اإىل تخفي����س التكاليف ب�سرعات 
اأعلى واأكرث ثباتا ، تقليل ا�ستهالك الطاقة 
مما �سيوفر حياة اأطول للبطاريات واملزيد 

من حلول الطاقة. 
ويف اخلت���ام ل ي�سعن���ي اإل �سكر اطالعكم 
على ه���ذا املقال والذي حر�س���ت فيه على 
تبيان ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا الت�سالت 
وما املتوقع اأن تكون عليه يف ب�سع ال�سنوات 

القليلة القادمة اإن �ساء اهلل تعاىل .
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العدوى المكتسبة من المستشفى )Hospital-Acquired Infections- HAIs( مصطلح 
يطلق على األمراض التي يكتسبها الشخص من المستشفى وتظهر أعراضها عليه 
الحقًا. وحيث أن المستشفيات تعالج مرضى مصابين بأمراض مختلفة، فإن الحد من انتشار 
األمراض في المستشفيات يعد من األهداف الرئيسية والمهمة لعمل أي مستشفى. 

بالإ�ساف���ة اإىل اأهمي���ة اإج���راءات النظاف���ة 
والتعقي���م يف امل�ست�سفى، فاإن لأنظمة تكييف 
اله���واء دور اأ�سا�س���ي ومه���م ج���دًا يف احل���د 
م���ن انت�س���ار اجلراثي���م وامللوث���ات املوجودة 
يف اله���واء الداخل���ي للم�ست�سف���ى واحلد من 
ح�س���ول الع���دوى املكت�سب���ة م���ن امل�ست�سفى 
يف  الأول  دوره���ا  اإىل  بالإ�ساف���ة   )HAIs(
الو�سول اإىل بيئة داخلية منا�سبة ومقبولة يف 

الأق�سام والغرف املختلفة.
اإن ح�س���ول العدوى يعتم���د على عدة عوامل 

منه���ا �سحة ال�سخ�س املعر����س للميكروبات 
وكثاف���ة انت�س���ار امليكروبات وم���دة التعر�س 
للميكروبات وطريقة انتقال هذه امليكروبات 

اإىل اجل�سم. 
والط���رق الرئي�سية الثالث لنتق���ال العدوى 
ه���ي الت�س���ال )Contact( املبا�س���ر وغري 
 )Droplets( املبا�سر والقط���رات اأو الرذاذ
واحلم���ل باله���واء )Airborne(. وبخ���الف 
الطريقة الثاني���ة والتي تنتق���ل فيها العدوى 
من ال�سخ�س املري�س ع���ن طريق القطرات 

م(،   1.80 اإىل   0.90( ب�سيط���ة  مل�ساف���ة 
ف���اإن الطريق���ة الأخ���رية تكون فيه���ا انتقال 
امليكروب���ات مل�ساف���ات طويلة كم���ا يحدث يف 

اأنظمة التكييف والتهوية.
اإن اأنظم���ة التكيي���ف يف امل�ست�سفي���ات تعن���ى 
باحل���د من انتقال العدوى بالطريقة الثالثة، 
احلمل باله���واء )Airborne(، للو�سول اإىل 
بيئ���ة داخلية �سحي���ة. ولتحقي���ق ذلك يجب 
مراع���اة العوام���ل الأ�سا�سي���ة التالي���ة والتي 

�ساأذكرها مع تو�سيح ب�سيط لكل منها:

أهمية أنظمة تكييف الهواء في الحد من 
انتشار األمراض في المستشفيات

يوسف إبراهيم الفران
مهندس ميكانيك محترف
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1 Chart 1 NAFA Guide to Air Filtration, 3rd Edition, pp 5.6. IEST-RP-00186-, IEST-RP-CC001.3.

1.  تزويد كمي�ت من��شبة من الهواء اخل�رجي النقي 
)Fresh Air Supply(

وه���ذا اأم���ر اأ�سا�س���ي لتجدي���د اله���واء الداخل���ي وتخفي���ف تركي���ز 
امليكروب���ات وامللوث���ات الأخ���رى وكذل���ك الروائ���ح غ���ري املرغوب���ة. 
وتك���ون كميات الهواء اخلارجي النقي تتواف���ق مع الكميات املحددة 
يف املوا�سف���ات لكل نوع غرف���ة يف امل�ست�سفى. وم���ن تلك املوا�سفات 
التي حت���دد متطلبات التهوية يف امل�ست�سفي���ات، املوا�سفة الأمريكية 
 Ventilation  2013--ANSI/ASHE/ASHRAE Standard 170(

)of Health Care Facilities

3. حتقيق رطوبة من��شبة للهواء الداخلي 
)Humidity Level(

عند ت�سمي���م اأنظمة التكييف يف امل�ست�سفيات فاإن الرطوبة الن�سبية 
ل يج���ب اأن تزي���د عن ٦0% ب�سكل ع���ام. فكم���ا اأن الرطوبة الن�سبية 
املنخف�سة ج���دًا توؤدي اإىل جفاف وتهييج وزيادة التبخر من الغ�ساء 
املخاطي وما ي�سببه ذلك م���ن ت�سققات �سغرية يف اجلهاز التنف�سي 
العل���وي تكون مكان���ًا منا�سبًا للعدوى، فاإن الرطوب���ة الن�سبية العالية 
ج���دًا )فوق 70%( ولفرتات طويلة تزيد من احتمالية منو الفطريات 
وع���ث الغب���ار وكذلك زي���ادة احتمالية حدوث تكاث���ف على الأ�سطح 

الداخلية ومنو امليكروبات.
4. التعقيم ب��شتخدام الأ�شعة فوق البنف�شجية 

)UV Radiation(

)Cooling Coiling( والفالت���ر  التربي���د  ملف���ات  اأن  وج���د  حي���ث 
)Filters( واأحوا����س التكثي���ف )Dain Pans( ق���د حت���وي العدي���د 
م���ن الفريو�سات وامليكروبات والتي من املمك���ن اأن تنتقل اإىل داخل 

2. فل��رة الهواء بدرجة من��شب��ة للأم�كن التي ي�شخ فيه� 
)Filtration(

ل يقت�س���ر دور فالت���ر الهواء يف امل�ست�سفيات عل���ى تنقية الهواء من 
الغب���ار واجلزيئات العالقة واإمنا يتع���داه لتنقية الهواء من البكترييا 
والت���ي يقل حجمها ع���ن 1µm. ويتم ذلك با�ستخ���دام فالتر بكفاءة 
عالي���ة )HEPA Filters( والت���ي حتج���ز العوال���ق يف الهواء بحجم 
0.3µm بكف���اءة م���ا ب���ني 99.97% و99.999% اجل���دول اأدناه يبني 

 National Air بح�سب )HEPA Filters( اأنواع فالتر عالية الكفاءة
Filtration Association NAFA

امل�ست�سفى عرب الهواء امل���زود. ويعترب تعري�س هذه الأجزاء لالأ�سعة 
فوق البنف�سجية طريقة فعالة للتخل�س من هذه امللوثات. 

 5. حتقيق عدد ك�ف من مرات تغيري الهواء يف ال�ش�عة 
)Air Change Hour(

وتعت���رب ه���ذه طريقة جي���دة يف تقليل وق���ت وعدد امليكروب���ات التي 
يتعر����س لها ال�سخ�س عن طريق تبديل ه���واء الغرف واإحالل هواء 

نظيف. كما ت�ساهم اأي�سًا يف ال�سيطرة على الروائح غري املرغوبة
6. حتقيق اخل�ش�ئ�ص املطلوبة واملن��شبة للهواء املزود 

)Supply Air Conditions(

م���ن حيث درجة احل���رارة والرطوبة والنقاء مب���ا ينا�سب ا�ستخدام 
الغرفة وحالة املري�س

7. مراع�ة �شرعة وطريقة توزيع الهواء املزود للغرف 
)Air Velocity and Distribution(

كم����ا اأن ل�سرعة اله����واء امل����زود )Supply Air( داخل الغرف 
اأهمي����ة يف خلق حركة �سل�س����ة ومنتظمة لله����واء داخل الغرفة، 
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خا�س����ة يف غرف العمليات والتي تنخف�����س فيها �سرعة الهواء 
املزود اإليه����ا بنم����ط )Laminar Flow( اإىل 0.13 م/ث، فاإن 
حتدي����د مواقع مداخل اله����واء يجب اأن يت����م بعناية مبا يحقق 
من����ط حرك����ة ه����واء )Air Flow Pattern( مقب����وًل. فمث����اًل يف 
غ����رف العمليات يكون تزويد الهواء ف����وق كامل �سرير املري�س 

8. توزي��ع فتح���ت اله��واء الراج��ع ب�ش��كل جي��د مب� 
يحقق حركة الهواء ب�لجت�ه املطلوب 

)Locations of Return Air Grilles(

كم����ا يف النقط����ة ال�سابق����ة ففي غ����رف العمليات يك����ون الهواء 
الراجع من زوايا الغرفة و على ارتفاعني مرتفع و منخف�س. اأما 
 Airborne Infectious( يف غرف العزل من الأمرا�س املعدية
Isolation Rooms( يكون �سحب الهواء من م�ستوى منخف�س 

بالقرب من �سرير املري�س

عل����ى الأقل وقد تكون هنالك �ستارة هوائي����ة اإ�سافية يف املربع 
الذي يتح����رك فيه الطاقم الطبي حول �سري����ر املري�س. اأنظر 
ال�س����كل اأدن����اه. اأم����ا يف غرف الع����زل م����ن الأمرا�����س املعدية 
تزوي����د  يك����ون   )Airborne Infectious Isolation Rooms(

الهواء من الأعلى عند مدخل الغرفة.

9. املح�فظة على �شغوط الهواء 
)Air Pressurization(

م����ن الط����رق املهمة يف احلد من انت�سار الع����دوى احلفاظ على 
�سغ����وط الهواء داخل الغرف )�سغط موجب اأو �سغط �سالب( 
مبا يحق����ق انتقال الهواء من املكان الأنظ����ف اإىل الأقل نظافة 
و ع����دم انتقال اله����واء بالجتاه املعاك�س، لح����ظ ال�سكل اأدناه. 
و ت����زداد اأهمي����ة املحافظة عل����ى �سعوط الهواء ب�س����كل كبري و 
مه����م يف غرف العمليات و غرف عزل املر�سى و غرف العناية 

احلثيثة و غرف التعقييم

)HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics( صورة 1: فكرة توزيع الهواء في غرفة العمليات بوجود ستارة هوائية
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عل����ى املهند�س امل�سمم و املنفذ اللتزام باملوا�سفات و املراجع 
العاملي����ة املخت�س����ة باأنظم����ة تكيي����ف اله����واء للم�ست�سفي����ات و 
احلر�����س على درا�سة احتياجات التكييف لكل غرفة من غرف 
امل�ست�سفى لتحقيق البيئة الداخلية املنا�سبة و ال�سحية و احلد 

 .)HAIs( من العدوى املكت�سبة من امل�ست�سفى

و اأخريًا فاإن اأ�سهر املراجع العاملية التي تبحث يف هذا املجال، 
 ASHRAE Handbook- HVAC Applications، Chapter"

 ASHRAE HVAC Design Manual For Hospitals" 8" و 

 01-HTM 03" و كذل����ك املوا�سفة الربيطانية "And Clinics

 ."Specialised ventilation for healthcare premises

)HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics( صورة 2: التحكم بحركة الهواء عن طريق عالقة ضغط الهواء بين األماكن المتجاورة

1. ASHRAE HVAC Design Manual For Hospitals And Clinics

2. ASHRAE Handbook- HVAC Applications، Chapter 8- Health-Care Facilities

3. ASHE- The Environment of Care and Health Care-Associated Infections.

ال�م���راج������������ع:
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رؤي���ة المملك���ة "2030" ترجم���ة للعزيم���ة الصادقة لدى 
القيادة -وفقها هللا- في التحول الجذري لما يصب في 
مصلحة الوطن والمواطن. ومن أهم روافد نجاح مسيرة 
التنمي���ة والتطوير في أي بلد وج���ود بيئة عمل مثالية 
وك���وادر مؤهل���ة، باإلضافة للبني���ة التحتي���ة والفوقية 
الالزمة لمواكبة ذلك التطور، ومن ذلك تنفيذ المش���اريع 
الهندس���ية ف���ي الوقت المح���دد وبالج���ودة المطلوبة 
وحس���ب مواصف���ات وش���روط وميزانية العق���د المبرم.

ورغم ه���ذه احلقيقة امل�سلم به���ا فاإن ال�سمة 
ال�سائ���دة مل�ساري���ع اجله���ات احلكومي���ة يف 
ال�سعودي���ة ولالأ�سف يعك�س تع���رث م�ستمر يف 
التنفي���ذ، اأدى اإىل ف�س���ل تل���ك امل�ساريع من 
حتقيق اأهدافه���ا يف الوقت املحدد لها، رغم 
اأن ل���ه ن�سي���ب الأ�س���د من ميزاني���ة الدولة، 
وه���ذا التعرث املتكرر دفع بالدولة اإىل اللجوء 
للجهات الأكرث تنظيمًا لتنفيذ بع�س امل�ساريع 
احليوي���ة الهامة، واإن كان هذا اخليار ل يعد 

ح���اًل لأ�سل امل�سكلة غري اأن���ه كان هو اخليار 
الأمث���ل يف حينه رغم الزي���ادة يف التكاليف. 
ويف عه���د خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- الذي ل 
يقبل باأن�ساف احللول وانطالقًا من حر�سه 
-اأيده اهلل- حلل م�سكلة تعرث امل�ساريع، فقد 
�س���در قرار جمل�س ال���وزراء باإن�س���اء املركز 
وم���ع   .)PMO( امل�ساري���ع  لإدارة  الوطن���ي 
ان ه���ذا املركز �سيدعم اجله���ات احلكومية 

المهندس/ منصور أبوثنين
ماجستير في الهندسة وإدارة التشييد

بو�سع معاي���ري واإج���راءات تنظيمية وكذلك 
الدرو����س  وتوف���ري  بيان���ات  قواع���د  اإن�س���اء 
امل�ستفادة، غري اأنه وكما ن�س يف اأهدافه لن 
يكون له عالقة مبا�س���رة يف تنفيذ امل�ساريع، 
و�ستبقى هذه املهمة م�سوؤولية اجلهة �ساحبة 
امل�سروع. وه���ذا بالفعل هو ال���دور ال�سحيح 
ملكت���ب اإدارة امل�ساريع املعم���ول به يف معظم 
دول العامل، وكذا كربيات ال�سركات كاأرامكو 
ال�سعودي���ة، لذا ف���اإن املركز الوطن���ي لإدارة 

"إنشاء قطاع مستقل لتنفيذ المشاريع 
الحكومية لمعالجة التعثر المستمر"
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امل�ساريع رغ���م دوره الفاعل ل���ن يكون كافيًا 
حلل ه���ذه امل�سكلة الت���ي من �ساأنه���ا التاأثري 
ب�سكل �سلبي على خطط التنمية، ومامل يوجد 
حٌل ج���ذرٌي مبني على ا�س�س علمية، م�ستقيًا 
منهجه م���ن املمار�سات العملي���ة املعمول بها 
عاملي���ًا، ف���اإن ه���ذا العامل الرئي����س والرافد 
املهم لنجاح "روؤية اململكة-2030" لن يكون 
باإمكانه مواكبة طموح���ات ولة الأمر الذين 
لن ي�سمحوا بوجود ما يوؤثر �سلبًا على حتقيق 

اأهداف تلك الروؤية الطموحة.
لذا فاإن احلل ال���ذي خل�ست اإليه بعد عملي 
يف جم���ال الهند�س���ة واإدارة امل�ساري���ع لأكرث 
م���ن ثالث���ة وع�سرين عام���ًا عمل���ت خاللها 
يف ع���دة دول كالولي���ات املتح���دة الأمريكية 
واأ�سبانيا وال�سويد، حيث تعاملت مع كربيات 
ال�س���ركات العاملي���ة انتهاًء بعمل���ي يف �سركة 
اأرامك���و ال�سعودي���ة، وكذل���ك بع���د البح���ث 
واملناق�س���ة مع العديد م���ن اأ�سحاب العالقة 
يف القط���اع احلكوم���ي والقط���اع اخلا����س، 
يكم���ن يف اإن�س���اء هيئة م�ستقل���ة تتوىل مهام 
اإدارة تنفي���ذ كافة مراح���ل م�ساريع اجلهات 
احلكومية )الدرا�س���ة الأولية / الت�سميم / 
التنفي���ذ(، وذل���ك لقطاعات الدول���ة التي ل 
يعترب تنفيذ امل�ساريع من الأعمال الأ�سا�سية 

التي ن�سئت تلك اجلهات من اأجلها.
وفيم��� يل��ي ملخ���ص لبع���ص العوام��ل 

الداعمة لإن�ش�ء هذه الهيئة:
1( وج���ود مثل ه���ذه الهيئ���ة �سيعالج م�سكلة 
�سع���ف غالبي���ة الإدارات الهند�سية للجهات 
احلكومية التي تعاين م�ساكل تراكمية نتيجة 
البريوقراطي���ة و�سع���ف خمرج���ات التعليم 
واآلي���ات التوظي���ف التي مل تك���ن تعتمد على 
معايري اجلودة مما نتج عنه اإدارات �سعيفة 
ل ميك���ن له���ا اأن تواك���ب توجه���ات الدول���ة 
الت���ي   ،"2030" اململك���ة  وروؤي���ة  اجلدي���دة 
�ستتطل���ب اإن�ساء م�ساريع �سخم���ة على كافة 
امل�ستويات لرفع م�ستوى معي�سة املواطن ونقل 

القت�ساد من ريعي اإىل اقت�ساد منتج.

الهيئ���ة  م�ساري���ع  جمي���ع  م���ع  التعام���ل   )2
كمحفظة )Portfolio( يتم تقييمها ودرا�سة 
توزيعها جغرافيًا، وكذلك امكانية دمج طرح 
امل�ساري���ع للح�س���ول عل���ى ا�سع���ار مناف�سة، 
بالإ�سافة اىل تطبيق اجراءات مالية موحدة 
ت�ساع���د يف رف���ع م�ست���وى ال�سفافي���ة وجتعل 
فر����س تقلي���ل التكلف���ة وتطبي���ق الهند�س���ة 

القيمية اأكرث فاعلية.
3( هن���اك العدي���د من اجله���ات احلكومية 
التي تدر�س حاليًا عدد من املبادرات ملعاجلة 
�سعف الإدارات الهند�سية لديها لتتمكن من 
مواكب���ة التط���ورات اجلديدة الت���ي ت�سهدها 
الدول���ة. وباإن�ساء هذه الهيئ���ة �سي�ستغنى عن 
مثل ه���ذه الإجراءات الت���ي ت�ستنزف الكثري 
م���ن مق���درات تل���ك اجله���ات، ف�س���اًل ع���ن 
امكاني���ة عدم جناح بع�س تل���ك اجلهات يف 

هذه املهمة التخ�س�سية املعقدة.
4( نق���ل م�سوؤولي���ات ومهام تنفي���ذ امل�ساريع 
من اجله���ات احلكومية اإىل الهيئة �سينعك�س 
ب�س���كل اإيجاب���ي عل���ى اأداء وانتاجي���ة تل���ك 
اجله���ات، وذل���ك م���ن خ���الل ع���دم ارباك 
وت�ستي���ت تفك���ري امل�سوؤول���ني مب���ا يف ذل���ك 
امل�سوؤول الأول لتلك اجلهات وا�ستقطاع جزء 
ل ي�سته���ان به من اأوقاتهم ملعاجلة تعرث �سري 
امل�ساري���ع الهند�سية لديه���م، وبالتايل اتاحة 
الوقت ال���الزم للرتكي���ز على مه���ام عملهم 
الأ�سا�سي���ة املناطة به���م والت���ي اأن�سئت تلك 

اجلهات من اأجلها.
5( تقلي����س الإدارات الهند�سية املتناثرة يف 
اجله���ات احلكومية املختلفة ودم���ج الكوادر 
املوؤهل���ة حتت �سقف واح���د لتوحيد اجلهود، 
واإن�ساء وح���دات متخ�س�س���ة لكافة مراحل 
امل�س���روع ت�ستقط���ب الكف���اءات الفني���ة ذات 
الهند�سي���ة  املج���الت  يف  العاملي���ة  اخل���ربة 
املختلفة وال�ستف���ادة من تلك الكوادر ب�سكل 
مث���ايل للدرا�س���ة والإ�س���راف واملتابعة لعدد 
م���ن امل�ساري���ع يف نف�س الوقت بغ����س النظر 
ع���ن اجلهة التابع لها امل�سروع، فعملية توزيع 

املوارد )Resource Leveling( ب�سكل علمي 
�سحي���ح هو من اأهم العوامل يف جناح تنفيذ 

امل�ساريع وتقليل التكلفة.
6( وجود جهة موحدة للم�ساريع �سيجعل من 
عمليات التن�سيق وتبادل املعلومات مع املركز 
الوطن���ي لإدارة امل�ساري���ع يت���م ب�س���كل اأكرث 
اأحرتافية يتيح ال�ستف���ادة من بيانات ودعم 
املركز بال�س���كل املاأمول واملخط���ط له، وكذا 
جه���ود املرك���ز �ستك���ون اأكرث تركي���زًا ب�سبب 
تعامل���ه مع جهة واحدة ب���دًل من التعامل مع 
الإدارات الهند�سي���ة املتناثرة يف القطاعات 

احلكومية املختلفة.
7( وج���ود هيئ���ة ت���دار م���ن قب���ل كف���اءات 
موؤهل���ة �سيح���د م���ن املفه���وم ال�سائ���د لدى 
بع����س امل�سوؤول���ني الذي���ن ي���رون اأن للجه���ة 
�ساحبة امل�سروع احل���ق يف اإ�سدار القرارات 
والتوجيهات دون مراع���اة اأو اأخذ اأي اعتبار 
للطرف الآخر )املق���اول(، واملت�سرر الأكرب 
هو امل�س���روع، فامل�ساريع التي يعمل بها جهاز 
املال���ك واملق���اول كفريق عمل واح���د ومببداأ 
win-( النجاح احلقيقي هو جناح اجلميع
لهم،  املوكلة  بالأمانة  الإخالل  دون   )win

هي امل�ساريع الأكرث جناحًا.
8( اأظه���رت درا�س���ة ر�سال���ة ماج�ست���ري اأن 
اجلهات التي لديها اإجراءات تاأهيل م�ستقلة 
للمقاولني هي اأكرث حظًا يف جناح م�ساريعها 
م���ن جمي���ع اجلوانب الفني���ة واملالي���ة ومدة 
التنفي���ذ، لذا ف���اإن وجود هيئ���ة متخ�س�سة 
تطبق نظامًا م�ستقاًل لتاأهيل املقاولني مبنيًا 
عل���ى اأ�س����س علمي���ة وعملية يتم م���ن خالله 
ا�ستبع���اد املقاولني غري الأكفاء �سريفع ن�سبة 
الرت�سي���ة على املقاول الأف�س���ل مما ينعك�س 

اإيجابًا على امل�سروع.
اخلل�شة:

اإن�س���اء هيئ���ة عام���ة م�ستقل���ة لإدارة تنفي���ذ 
غ���ري  احلكومي���ة  اجله���ات  كاف���ة  م�ساري���ع 
الهند�سي���ة هو احل���ل الأمث���ل ملعاجلة التعرث 

املتكرر للم�ساريع.



دراس�����ة

44

ترتيب محاور بطاقة األداء المتوازن 
في القطاع الخيري

يوج���د ش���به اتف���اق بي���ن الباحثي���ن عل���ى أن مح���ور العم���الء ينبغ���ي أن يك���ون أعل���ى 
القط���اع  ومؤسس���ات  الحكومي���ة  للمؤسس���ات  االس���تراتيجية  الخريط���ة  ف���ي  مح���ور 
الخي���ري، بخ���الف القط���اع التج���اري ال���ذي يجع���ل المح���ور المال���ي ه���و أعل���ى المحاور.

ج���زء من دراس���ة بعنوان " تطبيق بطاق���ة األداء المتوازن في القطاع الخيري – دراس���ة 
تطبيقية على المكتب التعاوني بالطائف"  بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم: 
)الهندسة الصناعية / الهندس���ة اإلدارية(  في كلية الهندسة – جامعة الملك عبدالعزيز

ذل���ك اأن موؤ�س�س���ات القط���اع اخلريي يف 
الأ�سا����س هدفه���ا النهائ���ي اأو الغاية من 
وجوده���ا ه���و تلبي���ة احتياج���ات العمي���ل 
ولي�س حتقيق الأرباح، بالرغم من اأهمية 

البعد املايل يف جناح هذه املوؤ�س�سات.
يف بح���ث من�س���ور عل���ى �سبك���ة الإنرتنت 
بعنوان "بطاق���ة الأداء املتوازن كاأداة يف 
منظمات القطاع الثال���ث" اأكد الباحثان 

اأن النتائ���ج الت���ي تو�س���ال اإليه���ا - م���ن 
خ���الل درا�سة حالة على اإحدى موؤ�س�سات 
القطاع الثالث يف الربازيل - تدعم نتائج 
كابالن ونورت���ون يف اأن منظمات القطاع 
الثال���ث يجب اأن ت�سع حم���ور العمالء يف 

اأعلى اخلريطة ال�سرتاتيجية. 
وب�سبب اأن موؤ�س�سات القطاع اخلريي لي�س 
لها �س���كل وحيد طبقا لطريق���ة تنظيمها 

م/ عبدهللا بن دخيل هللا مصلح الحارثي
نائب المدير العام لقطاع المشاريع والبرامج
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية 

الجاليات بالطائف

والأ�سا����س الذي ن�ساأت علي���ه وخا�سة يف 
جمتمعن���ا املحلي؛ فاإن توزيع حماورها يف 
اخلريط���ة ال�سرتاتيجي���ة يختلف بح�سب 
طبيعتها التنظيمي���ة وخ�سو�سا ما يتعلق 

بالو�سع املايل للموؤ�س�سة.
ل���ذا فاإن م���ن املتفق علي���ه اأن املخرجات 
النهائي���ة املتوقعة م���ن موؤ�س�سات القطاع 
اخلريي �ستكون يف الغالب متعلقة مبحور 
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العم���الء ولي�س باملح���ور املايل، وهذا ما اأك���ده كابالن يف بحثه 
املعنون ب���� "بطاقة الأداء املت���وازن يف املنظمات غري الربحية"

اإذن مبدئي���ا ميكن اعتبار حمور العمالء ه���و املحور الأعلى يف 
اخلريط���ة ال�سرتاتيجية، و�سيتنقل موق���ع املحور املايل بح�سب 
الو�س���ع املايل للموؤ�س�سة، وهل �سيكون املال �سببا يف جناح بقية 

املحاور اأو نتيجة لها.
نري���د هنا اأن نوؤك���د اأن اأهداف وموؤ�سرات املح���ور املايل لي�ست 
متعلق���ة باحل�ساب���ات املالي���ة اأو اعتم���اد امليزاني���ات؛ واإمنا هي 

مرتبطة بزيادة الدخل وتخفي�س النفقات وت�سويق امل�ساريع.

ث�ني�: املوؤ�ش�ش�ت الن��شئة واملتعرثة م�لي�:
يف ه���ذا الن���وع من املوؤ�س�س���ات والتي �سيكون ج���ل اهتمامها يف 
مراحله���ا الأوىل من الن�ساأة اأن تفي بالتزاماتها جتاه عمالئها؛ 
وكذل���ك من اأج���ل البحث عن م�سادر دخ���ل كافية لتمويل هذه 

اأو

وم���ا �سنعر�س���ه الآن ه���و اإطارات مقرتح���ة ملنظم���ات القطاع 
اخلريي بح�سب الو�سع املايل للمنظمة.

اأول: املوؤ�ش�ش�ت الن��شجة وامل�شتقرة م�لي�:
لأن ه���ذه املوؤ�س�سات لن يكون فيها عبء كبري لزيادة الإيرادات 
حي���ث اأن ا�ستثم���ارات اأ�سولها احلالية كافي���ة؛ ورمبا تزيد عن 
حاجة املوؤ�س�سة ملمار�سة براجمها واأن�سطتها، وبالتايل فيح�سن 
يف هذا النوع من املوؤ�س�سات تركيز بقية املحاور لتحقيق النجاح 
يف خدم���ة العمالء، ومن املمكن اأي�سا اإدخال املوؤ�س�سات املمولة 

حكوميا حتت اإطار هذا النموذج.

اللتزامات، وبالتايل ف���اإن اأف�سل النماذج لتحقيق هذا التوجه 
ه���و م�ساركة املحوري���ن املتبقيني ب���ني هذي���ن املحورين بحيث 
ت�سه���م العمليات واملوارد والقدرات يف جن���اح حموري العمالء 

واملالية.

حمور العملء

حمور العملي�ت الداخلية

حمور التعلم والنمو

املحور امل�يل

حمور العملء 

املحور امل�يل

حمور العملي�ت الداخلية

حمور التعلم والنمو

املحور امل�يلحمور العملء

حمور العملي�ت الداخلية

حمور التعلم والنمو
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ث�لث�: موؤ�ش�ش�ت اخلدم�ت املدفوعة
التعام���ل م���ع ه���ذه املوؤ�س�سات عل���ى اأنها �سبيه���ة اإىل حد 
م���ا مبوؤ�س�س���ات القط���اع اخلا����س الباحثة ع���ن الربح اأو 

رابع�: منوذج ع�م مقرح 
اأمي���ل اأن تتعام���ل موؤ�س�سات القطاع اخلريي م���ع اإدارات تنمية 
امل���وارد املالية با�ستقاللي���ة، اأي اأن تتعامل معها على اأنها قطاع 

عل���ى اأن يك���ون املق�سود بالعمالء يف حم���ور العمالء اأعاله هم 
اأ�سحاب امل�سلحة الذين ميولون املوؤ�س�سة بكافة اأ�سكال التمويل، 

رمبا الكتف���اء الذاتي. وميثل له���ذه املوؤ�س�سات باملدار�س 
التعليمي���ة اخلريي���ة اأو امل�ست�سفيات اخلريي���ة التي تاأخذ 

ر�سوم التكلفة فقط دون اأرباح.

ربحي جت���اري يهدف اإىل حتقيق اأعلى عوائ���د مالية للموؤ�س�سة 
وبالت���ايل �سيك���ون منوذج بطاق���ة الأداء املتوازن له���ذه الوحدة 

التنظيمية هو نف�س النموذج امل�ستخدم يف القطاع اخلا�س.

ولي�س���وا عمالء املوؤ�س�سة امل�ستفيدون م���ن خدماتها ومنتجاتها.
ويكون من���وذج بقي���ة الإدارات يف املوؤ�س�سة عل���ى النحو التايل:

املحور امل�يل

حمور العملء

حمور العملي�ت الداخلية

حمور التعلم والنمو

املحور امل�يل

حمور العملء

حمور العملي�ت الداخلية

حمور التعلم والنمو

حمور العملء

حمور العملي�ت الداخلية

حمور التعلم والنمو
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اإن العقل املدبر يف الراأ�س العربي 
قد اأدار العامل يوما وا�ستداروا حوله

يف احلرم الهند�سي 

وحتدثوا عنه ليعلموه وت�ساءلوا 
حتى اأخربهم احلمام بعد ال�سالم 

فطاروا و�سافروا وتكّبدوا 
م�ساق ال�سفر وحرارة ال�سم�س لبلوغ القمر 

اإىل اأن و�سلوا اإىل �سجرة الهند�سة فا�سرتاحوا 
حتت ظاللها وهزوا اأغ�سانها وجنوا من ثمارها 

لت�سبح يومًا بعد يوم وعامًا يطويه عام واأعوام اأخر 

�سجرة اأ�سلها عربي ثابت 
وفرعها غربي يف ال�سماء 

كان امل�سريون 
فوق الأهرامات وعلى م�سارف ال�سماوات 

بعيدون

ولدينا معامل يف كل �ساهق 
كما تعلق القالئد يف الرقاب 

علقت بابل قالدة احلدائق 

ولنا يف اإ�سبانيا ق�سور ل مُت�س 
لقد �سيدنا الأندل�س 

و�سلوا ماآذن اإ�سبيلية وم�ساجد قرطبة 
اأو انظروا بطالقة 

اإىل األوان الزهراء وبهاء لون احلمراء 
يف غرناطة 

لن اأبكي على الأطالل 
لأن هنالك جمال مل يزل 

والفن مازال 
لقد تلّون العامل ِبُزها

بنت حديد يذوب لفنها كل احلديد
وي�ستد بها 

هنالك ر�سالة ذهبية 
يف الظرف القت�سادي وال�سيا�سي يجب اأن 

يقراأها طالبنا ليخربوا اجلميع باأن اإ�سراقة امل�ستقبل
�ستكون �سعودية 

من واقع جتربة والدرا�سة يف بيئة جامعية وعن معرفة 
�سقف الطموح عايل وهو يف تعايل والعزمية �سديدة 

والكثري من الطلبة على الطريق جتتاز بهمتها اأي عقبة 

فقط هم بحاجة اإىل لوحات اإر�سادية اأكرث 
يرفعها لهم اأ�سحاب الخت�سا�س ليكونوا اأمهر

يف عملية اختيار التخ�س�س املنا�سب اأو البعد عما ل يخ�س 

واإىل احتواء خالل التعلم وبعد التخرج ي�سم طول العناء
والتخلي قلياًل عن احت�سان الأجانب واخلرباء 

يف لوحاتنا العمرية على الأطفال اأن ير�سموا اأحالمهم
وما على ال�سبان حينها �سوى اأن يبدوؤوا بتلوين لوحاتهم 

ثم ُتعلق بعد ذلك ول اأجمل من ذلك 

الإر�ساد منذ البداية 
يدلنا للو�سول اإىل القمة ب�سكل اأ�سرع من اإذا كنا 

على م�سارف النهاية 

اجلميل اأن اجلميع قد وعى 
من الأم والأب والقريب والبعيد قد راأى 

ول يوجد بيننا من هو اأعمى

خواطر هندسية

م����ق������ال

خالد عبدالهادي عميد الشمري
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حوكمة التحول الرقمي في الرؤية 
السعودية 2030 - )1(

كما هي الرؤية تكش���ف مئات الصور وتتضمن اآلف الكلمات فإن "حوكمة التحول الرقمي" 
هو مصطلح يختزل رصيدا من المعاني العميقة ويشكل عنوانا للعديد من التفاصيل الهامة 
التي تحتاج كتبا ومجلدات لنش���ر مضامينه وتبيان المفاهي���م المترافقة والصور المتدفقة. 

يحاول هذا املقال و�س���ع عالمات مو�سعية 
ونق���اط م�سيئ���ة يف رحلة التح���ول الرقمي 
ذلك اأن من ل يحدد هدفه اأو ي�سري يف طريق 
لي�س فيه عالمات، ي�سطر اإىل اأن يقف عند 
كل تقاط���ع باحثا عن �سالته فاإن مل يجدها 
عاود امل�سري حتى يجد �سالته وقد تنتهي به 

الرحلة قبل بلوغ الغاية املن�سودة.
ُتعد التقني���ة ال�سمة الأه���م للعقود الأخرية 
حي���ث اأدى التط���ور ال�سري���ع وازدياد حجم 
التحك���م  عملي���ة  تعقي���د  اإىل  املعلوم���ات 
والإفادة م���ن التطبيقات الت���ي اإنت�سرت يف 
�ستى جمالت العمل وعلى جميع امل�ستويات 

ب�سورة ل غن���ى عنها لتحقيق التقدم واأداء 
الأعم���ال بفعالية وكفاءة ول يخفى ما رافق 
ه���ذا التقدم م���ن املجازفات �س���واء اأكانت 

خماطر اأم فر�س. 
وبالتزام���ن م���ع الإنت�س���ار الوا�س���ع للتقنية 
التقني���ة  ب���ني  الرتاب���ط  �س���رورة  ظه���رت 
واحلوكم���ة والأعم���ال ومت تعري���ف العدي���د 
من املفاهيم وامل�سطلحات التي تهدف اإىل 
تطوي���ر بيئة الأعمال وحت�سينه���ا وتكاملها. 
وم���ن اأه���م ه���ذه املفاهي���م " احلوكم���ة " 
املخاط���ر"  واإدارة  الرقم���ي"  و"التح���ول 
و  والإج���راءات"  العملي���ات  "هيكل���ة  و 

التقني"، كما ظهرت مفاهيم  "الت�سمي���م 
جممعة مث���ل "احلوكمة التقنية" و "حوكمة 
التحول الرقمي". وبرزت هذه امل�سطلحات 
م���ع  مرتافق���ة  وحيوي���ة  هام���ة  ب�س���ورة 
اإ�سرتاتيجي���ات املوؤ�س�س���ات للتطوير واحلد 
م���ن املخاط���ر والتالعب. يهتم ه���ذا املقال 
بتعري���ف "حوكم���ة التح���ول الرقمي" عرب 
م�سطلح���ني اأ�سا�سي���ني هم���ا "احلوكمة" و 
"التحول الرقمي" ويتبعه باإذن اهلل مقالت 
اأخرى لتبيان مفاهيم ومتعلقات وتفا�سيل.

يعترب "التحول الرقمي" اإطارا مهما لنجاح 
الأعم���ال يعيد ت�سكي���ل الطريقة التي يعي�س 

محمد علي حسين شعالن
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به���ا النا�س ويعمل���ون ويفك���رون ويتفاعلون 
ويتوا�سلون اعتمادا عل���ى التقنيات املتاحة 
ومرافقاتها املتالزمة مع التخطيط امل�ستمر 
وال�سعي الدائ���م لإع���ادة �سياغة اخلربات 
اخل���ربات  اإىل  الو�س���ول  ولأن  العملي���ة. 
الرتاكمي���ة للب�سرية �س���ار اأ�سهل فاإن اإعادة 
الت�سكي���ل اإعتمادا عليها تت���م اليوم ب�سورة 
اأب�سط واأف�س���ل واأكرث فعالي���ة حتى حتولت 
اأ�سي���اء اعتدنا عليها لف���رتة طويلة و�سارت 
نظرتنا للخ���ربات العاملية مت���ر عرب زجاج 
منق���ي ا�سم���ه "التح���ول الرقم���ي". وهكذا 
تع���اد �سياغ���ة بع����س اخل���ربات وت�س���اف 
التح�سين���ات وتتغري الأولوي���ات با�ستخدام 
حتليالت متنوعة للبيانات وتغذية راجعة من 
موؤ�سرات الأداء وردود اأفعال امل�ستخدمني.

ويب�سر "التحول الرقمي" بن�ساطات جديدة 
واأب���واب رزق مفتوح���ة، حي���ث ي�سي���ع اليوم 
مفه���وم "اإ�سن���ع عملك بنف�س���ك ول تبحث 
ع���ن وظيفة" اإذ ميكن خل���ق اأعمال جديدة 
بالنظ���ر يف البيئ���ة املحيط���ة والتفكري فيما 
ينق�سها ع���رب جتميع اخل���ربات الرتاكمية 
املتعلقة ومن ثم تن�سيقها وتاأطريها وترتيب 
اأولوياته���ا حت���ى تن�سج الفك���رة، ول تخفى 
جتربة "اأوبر" ل�سي���ارات الأجرة مع اأنها ل 
متتل���ك �سيارة واحدة. وبه���ذا يوفر التحول 
الرقم���ي اإمكانات �سخم���ة لبناء جمتمعات 
فعال���ة، تناف�سي���ة وم�ستدام���ة ع���رب حتقيق 
تغي���ري جذري يف خدمات خمتلف الأطراف 
م���ن م�ستهلكني وموظف���ني وم�ستخدمني مع 
حت�س���ني جتاربهم واإنتاجيته���م عرب �سل�سلة 
من العمليات املتنا�سبة مرتافقة مع �سياغة 

الإجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ.
وم���ع تطل���ع اجلمي���ع اإىل حت�س���ني الكفاءة 
وتقلي���ل الإنف���اق وتطبيق خدم���ات جديدة 
ب�سرع���ة ومرون���ة، ف���اإن التح���ول الرقم���ي 
ي�س���كل اليوم حتديًا للموؤ�س�سات لتتحول اإىل 
الإ�ستخدام الذكي للتقني���ة وتتدار�س تاأثري 
من���اذج الأعمال اجلديدة عل���ى ن�ساطاتها، 

و�سيك���ون م���دى ذكاء املوؤ�س�س���ات يف بن���اء 
واإدارة وت�سغي���ل التقني���ة وبناه���ا التحتي���ة 
واحدًا من اأهم العوامل التي حتدد م�ستقبلها 
ول يخف���ى كي���ف ا�سمحل���ت �سركة عمالقة 
مث���ل "ك���وداك" لأنه���ا اأخفق���ت يف مواكبة 
التح���ول الرقمي. وهكذا تواج���ه املوؤ�س�سات 
الي���وم العديد م���ن اخلي���ارات للو�سول اإىل 
اخلط���وة التالي���ة يف جم���ال �سناعته���ا مع 
حتمي���ة ال�ستثمار يف التح���ول الرقمي بدءًا 
م���ن ا�ستخدام لغة تفاعلي���ة طبيعية واإيجاد 
طرق جدي���دة للتوا�سل، وانتهاًء ببناء ذكاء 

ا�سطناعي يقدم امل�سورة وردود الأفعال.
والتحول الرقمي لي�ست خطوة واحدة واإمنا 
رحلة طويلة تتميز باحليوي���ة والديناميكية 
تختل���ف مكوناته���ا واأولوياتها م���ن موؤ�س�سة 
اإىل اأخ���رى، وه���ي رحل���ة ت�ستجي���ب ب�سكل 
امل�سال���ح  اأ�سح���اب  لحتياج���ات  م�ستم���ر 
املختلفة وتواك���ب تطلعاتهم ب�س���كل يتوافق 
م���ع التط���ور التقن���ي والإمكان���ات املتاحة. 
ويفر����س التح���ول الرقمي عل���ى املوؤ�س�سات 
ال�ستف���ادة من التقني���ات احلديث���ة لتكون 
وق���درة  العم���ل  يف  ومرون���ة  اإدراكًا  اأك���رث 
عل���ى التنب���وؤ والتخطيط للم�ستقب���ل، وبهذه 
ال�سم���ات تتمك���ن م���ن البت���كار واملواءم���ة 
ب�سكل اأ�س���رع لتحقيق النتائ���ج املرجوة من 
اأعماله���ا وال�س���ري نحو النج���اح. كما يدعم 
التحول الرقمي عمليات النتق�ال من ح�الة 
اإىل اأخ���رى يف هيئ����ة خطي����ة اأو دوري���ة اأو 
ت�ساعدي���ة اأو تراجعيه، مما يقت�سي جمال 
يتح���رك فيه وزمنا ينج���ز فيه ذلك التحول 
والنتق���ال. وبه���ذا يك���ون التح���ول الرقمي 
�س���ريورة له�ا بداي���ة ومراحل تتط���ور فيها، 
بينما تت���م متابعة العالق���ات التفاعلية بني 
العنا�سر املحركة �س���واء كانت قوى داخلية 

اأو خارجية.
ويت���م تطبي���ق التح���ول الرقمي ع���رب طيف 
ي�سمل التقنيات والبيانات واملوارد الب�سرية 

والعمليات، ح�سب التف�سيل التايل: 

الرقمي  التح���ول  بن���اء  يت���م  • التقني���ات: 
الأجه���زة،  م���ن  منظوم���ة  با�ستخ���دام 
والبيان���ات، والتخزي���ن، والربجميات التي 
تعمل �سمن بيئ���ات تقنية ومراكز معلومات 
ت�سم���ح با�ستخ���دام جميع الأ�س���ول بكفاءة 
ت�سغيلية غ���ري منقطعة. كما ي�ستلزم �سمان 
م�ست���وى خدم���ة منا�س���ب لأف���راد املوؤ�س�سة 
مهني���ة  ِف���رق  ع���رب  ومورديه���ا  وعمالئه���ا 
م�سوؤولة عن اإدارة املنظومة التقنية والبنية 
التحتي���ة لل�سبكة �سواء اأكانت هذه املنظومة 

حملية اأو �سحابية. 
اأن تقوم املوؤ�س�سات  • البيان���ات: يفرت����س 
ب�س���كل  البيان���ات  وحتلي���ل  اإدارة  بجه���ود 
منتظ���م وفعال وذلك لتوف���ري بيانات نوعية 
موثوق���ة وكاملة م���ع توفري وتطوي���ر اأدوات 
منا�سب���ة للتحليل الإح�سائ���ي والبحث عن 
البيان���ات والتنب���وؤ بامل�ستقب���ل. كم���ا يج���ب 
متابع���ة البيان���ات ب�س���كل م�ستم���ر ل�سمان 
ا�ستم���رار تدفقه���ا وال�ستف���ادة منها ب�سكل 

يتما�سى مع اأهداف املوؤ�س�سة وتوقعاتها. 
• امل���وارد الب�سرية: ت�سكل املوارد الب�سرية 
املوؤ�س�س���ات  عل���ى  ي�سع���ب  حيوي���ا  جانب���ا 
تطبي���ق التحول الرقمي بدون���ه. اإذ يتوجب 
توف���ري كوادر موؤهل���ة قادرة عل���ى ا�ستعمال 
البيان���ات وحتليلها لتخاذ ق���رارات فعالة، 
كم���ا يتطل���ب تخطي���ط ال���روؤى وتنفيذه���ا 
كفاءات ب�سرية وخ���ربات علمية وعملية مع 

اإميان بالتغيري والتطوير.  
اإر�ساء  املوؤ�س�سات  على  يج���ب  • العمليات: 
بن���اء تقني فعال ي�سم���ح بتطوير الأداء على 
ال�سعيدي���ن الداخل���ي واخلارج���ي وذل���ك 
ل�سمان التطبي���ق الأمثل للتح���ول الرقمي، 
ويت�سم���ن ذلك اإن�س���اء بناء تقن���ي يت�سمن 
�سيا�س���ات واإجراءات تغط���ي كافة ن�ساطات 
ال�سرك���ة وعملياتها مرتابطة م���ع التقنيات 
الالزم���ة والتطبيق���ات املط���ورة والبيانات 

املعاجلة. 
ونظ���را لأن التحول الرقم���ي ي�سكل ظاهرة 
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�سم���ن الأكرث ب���روزا يف ع���امل الي���وم فاإنه 
يحظ���ى باهتم���ام العدي���د م���ن املوؤ�س�سات 
واأ�سحاب امل�سالح حتى �سار حقال للعديد 
من النظري���ات والتف�س���ريات وحلبة نقا�س 
بني جميع فئات املجتم���ع القيادية والعلمية 
والعملي���ة والأكادميي���ة بالرغم م���ن تباين 
خلفياته���م واأهدافه���م وم�ساربه���م. وبهذا 
فقد حفز التحول الرقمي انتقال املوؤ�س�سات 
م���ن بيئة حملية داخلية اإىل و�سعية متميزة 
متكاملة مع البيئات الأخرى تولد انعكا�سات 
مبا�سرة وتنتج من���وا م�ستمرا. وبناء التميز 
يتطلب م�ساهمة جميع الفعاليات الوظيفية 
والإداري���ة والرقابية لإنت���اج تفاعل طبيعي 
وحتفي���ز متغ���ريات جذري���ة تن�س���ئ حركية 
طوعية م�ستمرة وتولد نوعا من ال�ستقطاب 
ال�سحي ال���ذي ي�سغل قف���زة انتقالية توؤدي 

اىل اإدماج العديد من قطاعات املوؤ�س�سة. 
ومو�س���وع التحول الرقمي ل يخ�س موظفي 
التقني���ة وحده���م ب���ل ينج���م م���ن تفاع���ل 
جميع اأ�سحاب امل�سال���ح ويت�سكل بناء على 
جمموعة م���ن املث���ريات وال�ستجابات التي 
حت���دث داخ���ل بيئة العم���ل. وكم���ا يتجاوب 
اجلمي���ع مع اأي �سل���وك ي�سدر ع���ن اأفراده 
يف ح���الت ومواق���ف خمتلف���ة ف���اإن التحول 
الرقمي ي�ستثري ح���وارات ل تنتهي وتغريات 

تن�س���ج عل���ى ن���ار هادئ���ة او ثائ���رة بينم���ا 
ي�ستم���ر التفاع���ل ويتعزز يف حال���ة اأ�سبه ما 
تك���ون بتفاع���ل كيم���اوي ي���وؤدي اإىل تغي���ري 
يعقب���ه تاأث���ري. وتنت�س���ر الأفع���ال وردوده���ا 
يف اجتاه���ات خمتلف���ة وممت���دة اإىل اأفكار 
املوظفني ونف�سياته���م و�سماتهم ال�سخ�سية 
واهتماماته���م ومهاراتهم. وهن���ا يربز دور 
الأ�سا�سي���ة  القواع���د  "احلوكم���ة" لو�س���ع 
له���ذا التفاع���ل ابتداء ثم �سبط���ه والتحكم 
مبعادلته وتوازناته وخمرجاته والبحث يف 
تفا�سيله حتى يكون املنتج مفيدا للموؤ�س�سة، 
متوافقا مع اأهدافها وا�سرتاتيجيتها ومقبول 

من اأ�سحاب امل�سالح. 
واحلوكم���ة اأ�سا����س مت���ني، يجعل���ه ال���رواد 
�سم���ن بنائهم من اأجل م�ساعدة املوؤ�س�سات 
على التقدم بثبات مبواجهة تعدد الوجهات 
وت�س���ارب امل�سالح وت�سل���ق املنتفعني، وهو 
م�سطلح فر�سه التطور وال�سرورة والهيئات 
ملن���ع انهي���ار املوؤ�س�سات وتوق���ف النظم بعد 
امل�س���اكل املالي���ة العاملي���ة وانهي���ار �سركات 
كربى مثل عم���الق الطاقة "اإنرون". ت�سكل 
احلوكم���ة منهج���ا وا�سحا يحك���م العالقة 
ب���ني اأ�سح���اب امل�سالح املختلف���ة، وي�سبط 
اإيقاعه���ا واآلياته���ا للتاأكد م���ن اأن املوؤ�س�سة 
تعمل على حتقيق اأهدافها وا�سرتاتيجياتها 

طويل���ة الأم���د، وجت���دد �سبابه���ا ون�سارتها 
با�ستم���رار. ومتن���ع احلوكم���ة م���ا يق���وم به 
بع����س اأ�سحاب النف���وذ اإذ ير�سمون �سورة 
منطي���ة وقالب���ا م�سبق���ا يجع���ل له���م مكانا 
خم�س�س���ا ومكان���ة ممي���زة ي�ستخدمونها 
مل�ساحلهم واأهدافه���م دون اعتبار مل�سالح 
العم���ل احلقيقي���ة اأو ترتي���ب م���ع موظف���ي 

التقنية والهيئات الأخرى.
تعرف احلوكمة بانها منهج ير�سم الإطارات 
املرن���ة مت�سمن���ة جمموع���ة م���ن القواع���د 
والنظم والإج���راءات التي حتكم العالقات 
بني الأط���راف الأ�سا�سية يف منظومة العمل 
م���ع حتدي���د الأه���داف وامل�س���ارات. وبهذا 
ال�س���كل حتافظ احلوكم���ة عل���ى التوازنات 
وتقل���ل م���ن التناق�س���ات وم�ساح���ة املناورة 
ال�سلبي���ة وبالنتيج���ة فاإنه���ا ت���وؤدي لتحقيق 
اأف�سل حماي���ة وتوازن بني خمتلف اأ�سحاب 
امل�سالح مع �سمان ال�س���ري على نهج قومي. 
ومبفهوم ب�سيط فاإن احلوكمة تعنى النظام 
اإذ ت���وؤدي اإىل وج���ود نظم حتك���م العالقات 
بني الأطراف الأ�سا�سية التي توؤثر يف الأداء، 
كما ت�سم���ل مقوم���ات تقوي���ة املوؤ�س�سة على 
امل���دى البعي���د وحتديد امل�سئ���ول وامل�سئولية 
�سمن اإدارة ر�سيدة تهتم باتخاذ القرارات 
اجلي���دة، ويرتاف���ق م���ع ه���ذا تركي���ز على 
التحلي���ل الدائم للتنبوؤ ب���الأداء والتخطيط 
للم�ستقبل. تت�سم���ن احلوكمة اأربعة مبادئ 
اأ�سا�سي���ة هي العدال���ة وامل�ساءلة وال�سفافية 
وامل�سوؤولية �سمن منظومة تعمل على حتقيق 

اأهدافها وا�سرتاتيجياتها.
العدال���ة: وه���ي اأه���م مبادئ احلوكم���ة، اإذ 
يخط���ئ م���ن ي�سنع كل ي���وم مكي���ال، ولكل 
�سخ����س مقيا�سا؛ حت���ى ينطب���ق عليه قول 
اهلل ع���ز وجل " ويل للمطفف���ني، الذين اإذا 
اكتالوا عل���ى النا�س ي�ستوفون، واإذا كالوهم 
اأو وزنوه���م يخ�سرون"، ذل���ك اأن املقايي�س 
املوح���دة طماأنينة جلميع اأ�سحاب امل�سالح 
م���ن موظفني ومالك، حتقق ت���وازن املكانة 
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وامل���كان وتعال���ج م�ساكل التب���دل والتبديل، 
وتقلل من النفاق لك�سب امل�سالح. وتت�سمن 
العدالة ع���دم تغيري القوان���ني والإجراءات 
اإل �سم���ن اآلي���ة حم���ددة تت�سم���ن النزاهة 
واحلي���اد فال تكون مثل ن�سيء العرب قدميا 
يبدل���ون الأ�سه���ر احل���رم وفق���ا لأهوائه���م 

وم�ساحلهم.
امل�ساءل���ة: �سمانا ل�سالم���ة الوجهة تت�سمن 
احلوكم���ة اآليات خمتلفة مل�ساءل���ة اأ�سحاب 
املنهج���ي  التفك���ري  يع���زز  مم���ا  الق���رار، 
والتحلي���ل املنطقي ويخ�س���ع �سانعي القرار 
لتحم���ل نتائج قراراتهم ويطالبهم ب�سرحها 
وتف�سيله���ا، حت���ى تن�سب���ط �سم���ن دائرة 
املخاط���ر املقبول���ة، وتقع �سم���ن اجتاهات 
متنا�سب���ة ودرا�سات علمية تر�س���د الفوائد 
املتح�سل���ة من كل ق���رار بعيدا ع���ن الهوى 
واملكابرة. وبامل�ساءلة تتعزز ال�سورى وت�سغر 
دائ���رة املن���اورة وتتناق����س اإمكاني���ة تربير 

ال�سلبيات، وبها يقل الرجتال والتخبط.
ال�سفافي���ة: بالرغ���م م���ن انت�س���ار ظاه���رة 
العومل���ة، والت�ساعد اخلوارزمي للمعلومات، 
فاإن بع�س املوظفني يرهنون اأنف�سهم بادعاء 
اأ�سرار العمل، ويرى كل واحد منهم اأنه وحده 
عمود اخليمة الذي ي�ستطي���ع اإ�سقاطها، بل 
وق���د يعم���د اإىل اإدارة الفو�س���ى، ويف ق�سة 
طريفة يق���وم بائع "متمي���ز" باإعادة ترتيب 
الب�ساعة كل م�س���اء بطريقة ل يفهمها اأحد 
�س���واه، حت���ى اإذا فت���ح املعر����س اأبواب���ه يف 
ال�سباح كان اأف�سل الباعة يف الدللة عليها 
لي�س���ري مرج���ع الآخري���ن، حت���ى انك�سفت 

مب���دئ  وي�سم���ن  القن���اع.  و�سق���ط  حيلت���ه 
ال�سفافي���ة اإتاحة املعلوم���ات وتبادلها �سمن 
هيكل �سالحيات وا�سحة يوازن بني امل�سالح 
وامل�سوؤوليات، ول يرتك مكانا ملن يت�سرت حول 
اإجن���ازات وهمية اأو يريد التمدد يف الفراغ.

امل�سوؤولي���ة: تع���رف اأخالقيات املهن���ة باأنها 
و  املوظف���ني  لتعي���ني  ال�سروري���ة  املعاي���ري 
حتميله���م م�سوؤولياته���م ،  وت�سم���ن ه���ذه 
املعاي���ري القدرة عل���ى اأداء الأعمال والوفاء 
مم���ا   ، الغ����س  وع���دم  والأمان���ة  بالعق���ود 
يخف���ف من خماط���ر الإخ���الل بامل�سالح و 
يق�سي عل���ى عدم ال�ستق���رار و يتيح اإقامة 
قاع���دة هيكلية وتنمي���ة البني���ة الأ�سا�سية ، 
وعنده���ا يعرف كل موظف اإمكاناته و يتبني 
م�سوؤولياته دون ازدراء اأو تنطع ، و يقوم كل 
عامل بواجبه اإذا قدر عليه اأو يطلب م�سورة 
النا�سح���ني الأمناء ، وهو ل يعترب ذلك منة 
ول يطل���ب على �سدقه اأجرا ، وبهذا تختفي 
ظاهرة البتزاز و يتال�سى الذين يحبون اأن 

يحمدوا مبا مل يفعلوا.
وبهذا تعمل احلوكمة رافعة للتحول الرقمي 
الذي هو عمل ديناميكي يبتداأ من الطوعية 
الذاتية ويتط���ور ب�سورة تفاعلية اىل �سيغة 
اجلمع بينما يظل بحاجة اىل تاأطري وتن�سيق 
م�ستم���ر لإن�س���اء هيكليته وفر����س اإلزاميته 
يف بيئ���ات تتك���ون وتقاوم وتتغ���ري. وتكت�سب 
احلوكمة اأهمية خا�سة نظرا حلجم الرتابط 
ب���ني مكون���ات التح���ول الرقم���ي، اإذ اإن كل 
تغيري يف حالة جزء م���ن هذا التحول يوؤدي 
اإىل تغي���ري حالة الأج���زاء الأخرى. وجوهر 

التح���ول الرقم���ي لي����س يف ت�ساب���ه التقنية 
والأعم���ال اأو عدم ت�سابههم ب���ل يف اعتماد 
بع�سه���م عل���ى البع����س الآخ���ر. كم���ا تفيد 
احلوكم���ة يف قيا�س درجة العتماد املتبادل 
لوح���دات العم���ل املختلف���ة والت���ي تتاأرجح 
ب���ني التف���كك والوح���دة املتما�سك���ة، وذلك 
باللج���وء اإىل عنا�سر متع���ددة من التحليل 
والتف�سري لفه���م الختالف���ات واملعار�سات 
وتقلي����س درجة تعقي���د الآلي���ات املتحكمة 
وم���ا يرتت���ب عليه���ا. وبهذا حت���د احلوكمة 
من الخت���الف بني الفر�سي���ات التف�سريية 
وحتدي���د الأولوي���ات مم���ا ي�سه���ل اإمكاني���ة 
و�س���ع ا�سرتاتيجية اأو خط���ة لتحقيق هدف 
معني م���ع تاأجيل اأو تغييب باق���ي العنا�سر. 
وت�ساعد احلوكمة يف �سبط منظومة املحيط 
التفاعلي املرتبطة مع التحول الرقمي حيث 
تت�ساب���ك جمموع���ة مركب���ة م���ن املكون���ات 
اخلا�سة والفرعي���ة مثل ال�سركات امل�ساندة 
واأنظمة الأعمال والو�سائط التفاعلية ب�سكل 
مبا�سر اأو غري مبا�س���ر ل�ستكمال العمليات 
والإج���راءات. وحوكم���ة التح���ول الرقم���ي 
ت�سبط تاأثري التغريات املختلفة يف العنا�سر 
واملكونات، كما تقدم حتليال كليا للمتغريات 
الناجمة ع���ن اخل�سائ�س القابل���ة للتغيري 
والتعدي���ل والتطور. وبهذا ت�س���كل "حوكمة 
التحول الرقم���ي" طريقا وا�سح���ا لت�سهيل 
الأعم���ال ب�س���كل يواك���ب التط���ور وي�سم���ن 
توازن���ا متنا�سبا بني اأ�سح���اب امل�سالح مع 
حتقي���ق ال�سرتاتيجيات والأه���داف ب�سكل 

متوا�سل وخلق فر�س واعدة.
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م���ن خ���الل التح���ول لمنه���ج إدارة األص���ول ف���ي التش���غيل والصيان���ة وتبن���ي مب���ادئ الصيان���ة االنتاجي���ة 
الش���املة والتقنيي���ن، اس���تطاع قط���اع التش���غيل والصيان���ة بالهيئ���ة الملكي���ة بالجبي���ل تطبي���ق وممارس���ة 
نم���وذج تش���غيلي متكام���ل إلدارة األص���ول، وتطبيق���ه عل���ى صيان���ة وتش���غيل المبان���ي ألكث���ر م���ن 500 
منش���أه، ونت���ج عن���ه رف���ع كف���اءة اإلنف���اق، إرتفاع ف���ي الج���ودة واإلنتاجي���ة، وتحس���ين موثوقي���ة األنظمة 
المهم���ة ف���ي المبان���ي كأنظمة التهوي���ة والتبري���د والكهرب���اء وانظمة مكافح���ة الحريق والع���زل المائي.

الهدف من الورق���ة هو عر�س لنتائج تطبيق 
النموذج املتكام���ل لإدارة الأ�سول يف �سيانة 
املب���اين والفوائد املتحقق���ة بخف�س تكاليف 
ال�سيان���ة، وحت�س���ني الأداء الت�سغيلي، ورفع 

اأداء العاملني.
الت�شغي��ل وال�شي�نة يف مدينة اجلبيل 

ال�شن�عية
اإط���ارًا  اجلبي���ل  يف  امللكي���ة  الهيئ���ة  تعتم���د 
للمراف���ق  وال�سيان���ة  الت�سغي���ل  يف  �سام���اًل 
والبني���ة التحتي���ه يف املدينة م���ن حيث تكامل 
الإج���راءات الإدارية والفني���ة لل�سيانة، ومن 
خالل خم�س اإدارات رئي�سة يف قطاع الت�سغيل 
الت�سغي���ل  تق���دمي خدم���ات  يت���م  وال�سيان���ة 
وال�سيان���ة يف املدين���ة، والإدارات هي املباين 
والط���رق والت�سجري وال���ري واملرافق العامة و 
اإدارة النظافة، كما تعتمد ال�سيانة التعاقدية 

بنوعيه���ا وه���ي عق���ود الأداء و �سع���ر الوحدة 
)�ساعات العمل(، وتعت���رب ال�سيانة الوقائية 
حج���ر الأ�سا����س يف جمي���ع عق���ود الت�سغي���ل 
وال�سيانة يف الهيئة امللكية، اإ�سافًة اإىل برامج 
ال�سيانة الأخرى مثل الت�سحيحية، والإحالل 
وال�ستبدال بناًء على حالة املن�ساأة واأهميتها.

اإدارة املب���اين تقوم ب�سيان���ة وت�سغيل املباين 
واإدارة عقودها من خالل )11( عقد ت�سغيل 
و�سيانة لأكرث من 500 من�ساأة ت�سمل الكليات 
املب���اين  اجلوام���ع،  املدرا����س،  واملعاه���د، 
الإدارية، والوحدات ال�سكنية، مراكز الرتفيه.

التحدي�ت والو�شع الراهن
للهيئ���ة امللكي���ة روؤي���ا طموح���ة فيم���ا يتعل���ق 
بالت�سغي���ل وال�سيانة لأ�سوله���ا ومرافقها يف 
املدين���ة وهي "تقدمي خدم���ة عاملية امل�ستوى 
يف اإدارة الأ�س���ول، واأن تك���ون مركزًا للتميز 

العربي���ة  اململك���ة  يف  الأ�س���ول  اإدارة  يف 
ال�سعودي���ة، و�سمن اخلم����س الأوائل يف دول 
جمل����س التعاون اخلليجي". ولتحقيق روؤيتها 
قام���ت بتحلي���ل ودرا�س���ة مبدئي���ة للقدرات 
احلالي���ة ومقارنته���ا باأف�س���ل املمار�سات يف 
�سيان���ة واإدارة الأ�سول واملرافق وتطبيقاتها 
ابتداًء باملب���اين، وات�سح اأن هناك فجوه بني 
املطب���ق واأف�سل املمار�سات يف اإدارة الأ�سول 
واملراف���ق، اإ�ساف���ة اإىل عدد م���ن التحديات 
الت�سغيلي���ة ت�سكل عبئ���ًا ويحت���اج للمعاجلة، 

تتلخ�س اأهم تلك التحديات يف التي: 
للمب���اين  امل�سط���رد  والنم���و  التو�س���ع   .1
والأ�س���ول لي�س���ل اإىل ال�سع���ف بحلول عام 
2031 وه���ذا ي�س���كل حتديًا يف الق���درة على 
ا�ستيع���اب ذل���ك الكم من املب���اين والأنظمة 
بنف�س قدرات الت�سغي���ل وال�سيانة احلالية، 

رفع كفاءة وفعالية صيانة المرافق بتطبيق نموذج 
تشغيلي إلدارة األصول في الهيئة الملكية بالجبيل

سلطان الخريصي
الهيئة الملكية بالجبيل
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اأ�سف اإىل ذلك التكاليف الإ�سافية املتوقعة 
ل�سيانة وت�سغيل تلك املرافق. 

2. تقادم عمر املب����اين واأنظمتها احلالية 
يف املدين����ة، اإذ ي�سل بع�سها اإىل اأكرث من 
30 عاما ويتطلب اأعمال رئي�سة لال�ستبدال 
والتاأهي����ل، تقدر بن�سبة 9% �سنويًا ا�سافية 

على التكاليف احلالية.
3. تدين م�ست����وى معظم مقاويل الت�سغيل 
وال�سيانة ب�سبب عدم التخ�س�س واملعرفة 
بالنم����اذج والتطبيقات العملي����ة احلديثة 
اإدارة  اإدارة املراف����ق،  يف ال�سيان����ة مث����ل 
الأ�س����ول، برام����ج التخطي����ط واجلدولة، 
وعملي����ات ال�سيانة مثل ال�سيانة الوقائية 
العتمادي����ة  اأو  احلال����ة  عل����ى  املبني����ة  اأو 
وغريه����ا والذي يوؤثر عل����ى فعالية عمليات 
وتك����رار  الأنظم����ة  وموثوقي����ة  ال�سيان����ة 

الأعطال ورفع التكاليف.
التغي����ري  اأهمي����ة  امللكي����ة  للهيئ����ة  ثب����ت 
ولتحقي����ق  التحدي����ات  تل����ك  ملواجه����ة 
ال�سرتاتيجي����ة،  واأهدافه����ا  روؤيته����ا 
ا�ستدام����ة،  اأك����رث  لنم����وذج  وللتح����ول 
وقابلي����ة للتطور والتح�سني، يرفع كفاءة 
الأ�سول والأنظمة ويحافظ على �سالمة 

امل�ستخدمني ويحقق كفاءة الإنفاق.
برن�مج تك�ملي ل�شي�نة الأ�شول

بالتحلي���ل واملقارن���ة م���ع اأف�س���ل املمار�سات 
العاملي���ة يف جم���ال ت�سغيل و�سيان���ة املرافق، 
مت التعرف على اأف�سل النماذج والتطبيقات 
يف جمال الت�سغي���ل وال�سيانة واإدارة املرافق 
واإدارة الأ�سول، واملتطلبات لتطوير القدرات 
يف الت�سغي���ل وال�سيانة وبناءها داخل الهيئة 

امللكي���ة، ومت اإع���داد م�سروع للتح���ول، واأهم 
اأهدافه:

1. ال�ستعانة با�ست�ساري متخ�س�س يف اإدارة 
الأ�سول واملراف���ق، لتحليل القدرات احلالية 
ومقارنتها مع اإطار ومن���وذج لإدارة ال�سول 
اأو املرافق ملعرفة الفجوة بني الو�سع الراهن 
واأف�سل املمار�سات يف الت�سغيل وال�سيانة التي 
ت�سم���ن مواجهة التحدي���ات والتغلب عليها.
2. حتدي���د العملي���ات التي حتت���اج تغيري او 
تطوي���ر وحتق���ق نتائ���ج وفوائ���د عل���ى الداء 

خالل املدى القريب واملتو�سط والبعيد
3. ت�سميم منوذج موحد للت�سغيل وال�سيانة 
بالهيئ���ة امللكي���ة ل�سيان���ة املب���اين ي�سم���ن 
ال�ستدامة واجلودة وتوط���ني املعرفة ونقلها 

والتميز يف �سيانة ال�سول وادارتها.
4. البدء بالتطبيق وقيا�س اأثر التغيري الذي 

يطراأ على التكاليف واجلودة والإنتاجية. 
5. بناء القدرات واملعرفة واملهارة للموظفني 
وتدريبه���م عل���ى النم���وذج وتطبيقات���ه مب���ا 

ي�سمن ال�ستدامة والتطوير امل�ستمر.
التنفيذ

مت حتديد نطاق العمل واملتطلبات واملخرجات 
مل�سروع التح���ول اإىل اإدارة متكاملة لالأ�سول 
وا�ستخدام اجراءات قيا�سية ت�سمن املرجعية 
والتنظيم وال�ستدامة، وُحددت ا�سرتاتيجية 

التنفيذ على ثالثة مراحل )ال�سكل 1(:
- اوًل: التحلي���ل والدرا�س���ة وي�سم���ل ذلك 
توثي���ق بيانات اأداء الو�س���ع الراهن، وحتليل 
الفج���وة ب���ني املمار�س���ات احلالي���ة واأف�سل 
املمار�سات عاملي���ًا، وحتديد مواطن ال�سعف 
والعملي���ات التي ميكن تغيريه���ا اأو تطويرها 
وحتقق نتائ���ج وفوائد على املنظ���ور القريب 

واملتو�سط والبعيد، وا�ستغرق ذلك 3 اأ�سهر.
- ث�نيً�: تطوير منوذج ت�سغيلي لإدارة الأ�سول 
لتجربته على نط����اق حمدود ولقيا�س النتائج 
واأثرها على اأداء الت�سغيل وال�سيانة والعمليات 
اليومي����ة، وا�ستغ����رق ذل����ك 3 اأ�سه����ر اأخرى.

- ث�لث�: تطوير النموذج الت�سغيلي بعد القيا�س 
واملوائم����ة لتعميم����ه عل����ى املتبقي م����ن العقود 
لت�سمل جميع املباين، وا�ستغرق ذلك 12 �سهرًا.
ولأهمية قيا�س اأثر تطبيق النموذج التجريبي 
عل���ى الأداء ومقدار التغي���ري، ُحددت خم�س 
اأ�سا�سية لقيا�س النتيجة  اأداء  "5" موؤ�سرات 

والأثر على املدى القريب وهي كالتايل:
1. الإنت�جي��ة: اإنتاجية العمالة يف العقد 

باإنهاء طلبات ال�سيانة والإ�سالح.
2. اجلودة: ج���ودة تنفيذ اعمال ال�سيانة 

والإ�سالح.
3. الزمن: لإجناز طلبات العمل.

4. موثوقي���ة الأنظم���ة: متو�س���ط الزمن بني 
الأعطال لالأنظمة احلرجة يف املباين.

5. تكاليف ال�سيانة ال�سنوية. 
تطبيق النموذج التجريبي لإدارة الأ�سول مت 
على نطاق "150" من�ساأة ويقت�سر على عقد 
واحد لل�سيانة يف املدينة، وا�ستمل على تنفيذ 
واإن�ساء ع���دد من العمليات والإجراءات التي 
ثب���ت اأنها حتتاج تطوير ومنه���ا اإعادة هيكلة 
وتقيي����س اإج���راءات التخطي���ط واجلدول���ة، 
وا�ستح���داث اآلي���ات متابع���ة الأداء، واإدخال 
اأنظمة لت�سجيل بيانات اأداء الأ�سول واملرافق 
وتعقبها، واأنظم���ة لتحليل امل�ساكل والأعطال 
ومعاجلتها جذريًا، واأنظمة للتوريد والتخزين، 
واأخ���ريًا اأنظم���ة واإج���راءات لإدارة اأولويات 
التنفي���ذ وت�سنيفها بناًء عل���ى عدة معايري.

الشكل 1: مراحل التنفيذ وتطبيق نموذج ادارة األصول في ادارة المباني*

12 �سهر3 ا�سهر3 ا�سهر
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*المرجع: الهيئة الملكية بالجبيل – ادارة المباني

النت�ئج
كان هن���اك حت�سن وتغري ملح���وظ يف نتائج 
املقايي�س اخلم�سة الرئي�سة التي مت حتديدها 
خ���الل مرحلة التنفي���ذ وعل���ى الأداء ب�سفة 

عامة مقارنًة بالو�سع ال�سابق:

اإدارة التغي��ري واأث��ر التح��ول عل��ى 
اأداء املوظف: 

كان من املهم قيا�س اأثر التطبيق على اأداء 
املوظف���ني من حي���ث ال�ستجاب���ة للتغيري، 
وم���دى املعرف���ة مبحت���وى اإدارة الأ�س���ول 
وتطبيقاتها وفه���م اأهميتها للهيئة امللكية، 
وكذلك �سرعة فهم الإجراءات لتطبيقها، 
ور�س���ا املوظ���ف وقناعته مبا يت���م تطبيقه 

م���ن اإجراءات، خ�سو�سًا واأن هناك تغيري 
يف اأ�سل���وب وطريق���ة الأداء ع���ن ال�سابق، 
ل�سم���ان ال�ستدام���ة والتطوي���ر امل�ستم���ر 
للنم���وذج املط���ور. واأثناء املرحل���ة الأوىل 
للتحلي���ل وتوثيق الو�س���ع الراهن مت طرح 
ا�ستبان���ات واأ�سئلة لقيا�س اأداء اأثر التغيري 
عل���ى اأداء املوظ���ف قب���ل التطبي���ق وبعده 
وكانت النتيجة ارتف���اع يف ا�ستجابة وفهم 

املوظف���ني لإدارة الأ�س���ول واأهميتها، وهو 
موؤ�س���ر اإيجاب���ي عل���ى ال�ستجاب���ة للتغيري 
والتغ���ري يف الثقافة، وال�ستع���داد لتطبيق 
اإج���راءات وممار�سات النموذج التجريبي 
تطوي���ره، الأم���ر ال���ذي ي���وؤدي اىل جن���اح 
تطبيق النم���وذج وا�ستدامت���ه وال�ستفادة 
الأ�سئل���ة  النتيج���ة  كان���ت  نتائج���ه،  م���ن 

الرئي�سة التايل:

*المرجع: الهيئة الملكية بالجبيل – ادارة المباني

التدريب والت�أهيل: 
بقيا�س اأث���ر التطبيق على املوظف، ول�سمان 
ال�ستدامة وبناء الق���درات الفنية واملعرفية 
للموظفني والتدريب عل���ى ا�ستخدام منوذج 
امل�ستحدث���ة،  والإج���راءات  الأ�س���ول  اإدارة 
ُدرب فري���ق العمل يف املوقع عل���ى تطبيقات 
ال�سيانة الإنتاجية ال�ساملة والتقنيني بواقع 

٦8 �ساعة تدريب. 
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عوامل جن�ح التطبيق: 
1. النجاح يف حتديد الروؤيا والتحديات التي 
تثبت اأهمية التغي���ري وك�سب م�ساندة الإدارة 

العليا، واقتناع فريق العمل باأهمية التغيري.
2. النج���اح يف اختيار ال�ست�ساري املتخ�س�س ذو 
اخل���ربة يف جم���ال اإدارة الأ�س���ول، وتطبيق مبداأ 
ال�سراكة يف التنفيذ ور�سم خارطة الطريق للتحول.

3. القدرة على اإظه���ار الفوائد من التطبيق 
الأداء  مقايي����س  يف  والتط���ور  التجريب���ي 

الرئي�سة بالأرقام خالل فرتة ق�سرية
4. رب���ط اأهداف التح���ول بتحقي���ق اأهداف 

الهيئة امللكية ال�سرتاتيجية.
5. حتديد قائد للتغيري داخل فريق العمل ليقود عملية 
التغي����ري والتح����ول وتدريب����ة لنقل املعرف����ة واخلربة.

٦. جناح فريق العمل يف عقد ال�سيانة يف فهم 
وتطبيق وتبني النموذج والعمل على تطويره.

ال�شتدامة والتطوير امل�شتمر
بعد جن���اح النم���وذج التجريب���ي، مت تطوير 
واإع���داد من���وذج الت�سغيل���ي متكام���ل لإدارة 
الأ�س���ول لإدارة املب���اين يف الهيئ���ة امللكي���ة 
وتطبيق���ه عل���ى املتبقي من املب���اين، وقيا�س 
النتائج بنف�س الطريقة، والتحديث واملوائمة 
والإ�سافة عند احلاجة اثناء التطبيق، كانت 
النتيجة اإطار متكامل لإدارة الأ�سول )ال�سكل 
2( ودلي���ل ت�سغيل���ي هو املرجع ل���الإدارة من 

حيث الإج���راءات واأدلة العم���ل وال�سيا�سات 
الكام���ل  التطبي���ق  اأدى  الأداء.  وموؤ�س���رات 
اإدارة الأ�س���ول يف نط���اق �سيان���ة  لنم���وذج 
املب���اين اإىل انخفا����س يف تكالي���ف ال�سيانة 
ال�سنوي���ة ملختلف العق���ود بن�سب���ة ت�سل اىل 
العملي���ات  يف  حت�س���ني  اإىل  اإ�ساف���ة   %25
واملقايي����س الرئي�سة الأخ���رى وهي الإنتاجية 

واجلودة والزمن وموثوقية الأنظمة.
ول�سم���ان ال�ستدام���ة والتطوي���ر امل�ستم���ر، 
مت اعتم���اد اأج���راء الفح����س واملتابعة الذي 
ي�سم���ن تراب���ط العملي���ات بح�س���ب من���وذج 
العلي���ا،  الإدارة  وا�س���راك  ال�س���ول،  اإدارة 
العملي���ات  يف  والتنفيذي���ة  واملتو�سط���ة 
اإىل  واإ�ساف���ة  دوري���ة.  ب�سف���ه  وتدقيقه���ا 
ذلك ف���ان الإج���راءات والعملي���ات الرئي�سة 

ت�سم���ن  الت���ي  الأ�س���ول  اإدارة  لنم���وذج 
ال�ستدامة والتح�س���ني امل�ستمر هي كالتايل:  
- اإدارة الأداء واملتابعة امليدانية ملقايي�س الأداء 
الت�سغيلية اليومية على م�ستوى عقود ال�سيانة 
- انظم���ة الفح�س واملتابعة والتدقيق للتاأكد 
من تطبيق���ات ال�ستدامة والتح�سني امل�ستمر 

والتطابق مع النموذج الت�سغيلي
- تطبي���ق وممار�س���ة اأنظم���ة ح���ل امل�س���اكل 
والتح�سني امل�ستم���ر واأن تكون يف ثقافة فرق 

العمل و�سمن العمليات الت�سغيلية.
النم���وذج ه���و بداية لطرح���ه كاأ�سا����س واأثر 
لتطوير منظومة الت�سغيل وال�سيانة للمرافق 
والبن���ى التحتية يف الهيئ���ة امللكية يف املدينة 
ولتحقي���ق الروؤي���ة ال�ساملة للتمي���ز يف اإدارة 
الأ�سول على م�ست���وى املدن حمليًا وخليجيًا.

الروؤي�: 
تق���دمي خدم���ة عاملية امل�ستوى يف اإدارة الأ�س���ول واأن تكون مركٍزًا للتميز يف اإدارة الأ�سول يف اململك���ة العربية ال�سعودية، و�سمن اخلم�س 

- منهجية تتمحور حول امل�ستخدم النهائي يف كل ما نقوم به الأوائل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. من خالل: 
- نظام مت�سل�سل �سريع ال�ستجابة لتقدمي وتوريد اخلدمة - منوذج لل�سراكة مع املقاولني واملوردين 

- ثقافة التح�سني امل�ستمر وابتكار اخلدمات

اأدوات التفعيل وال�شتدامة: 
اخلدمات.   لإي�سال  مبتكرة  اإدارة  •  منهجيات  النهائي.   وامل�ستخدم  العميل  حول  تتمحور  • عملية 

جذريًا. ومعاجلتها  امل�سكالت  حلل  منظمة  •  منهجيات  والأداء.    الت�سغيل  على  بناًء  •  التقارير 
الأ�سول. لإدارة  امل�ستمر  والتح�سني  القيادة  •  ثقافة 

الكات���ب/ س���لطان بن الحميدي الخريصي، مدير عام التش���غيل والصيانة في الهيئة الملكي���ة بالجبيل، وعضو الهيئة 
الس���عودية للمهندس���ين، خبرته تزيد عن 14 سنة في التش���غيل والصيانة، ادارة المرافق، ادارة االصول، حاصل على 

الماجستير في هندسة المباني، وشهادة مدير ادارة مشاريع محترف، ومدير صيانة محترف. 
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منذ صغري وأنا أمر بجانب مبنى أش���به بالقصور العثمانية في منطقة المعابدة بمكة وأتعجب من 
منظره الجميل وحجمه الضخم. ولكنه كان مهجورًا وال يدخله أحد رغم أنه كان مفتوح األبواب وذلك 
جعل���ه مرتعًا للحيوانات وللقصص المخيفة وللنفايات. وعندما كب���رت علمت أن هذا القصر بني في 
عام 1346 ه� وكان مملوك لعائلة الس���قاف ومن ثم اش���تراه الملك عبدالعزي���ز بعد توحيد المملكة.

وقد �سه���د هذا الق�س���ر اإتفاقي���ة ت�سليم 
مدين���ة جدة للمل���ك عبدالعزي���ز واأ�سبح 
يقام فيه جمل�س امللك عبدالعزيز العلمي 
وال���ذي يتدرا�س���ون فيه الق���راآن وال�سرية 
النبوي���ة. وبع���د وف���اة املل���ك عبدالعزيز 
اأ�سبح مقرًا للديوان امللكي ومن ثم مقرًا 
لإمارة مكة ومن ث���م مقرًا لرابطة العامل 
الإ�سالم���ي واأخ���ريًا مقرًا ل���وزارة املالية 
قبل اأن يتحول اإىل مبنى مهجور وهو على 

ه���ذا احلال اإىل يومنا ه���ذا. رغم اأنه قد 
مت البدء يف اإجراءات ت�سليم املبنى لهئية 
ال�سياح���ة والآثار من���ذ اأربع �سنني وقد مت 

ت�سلمه نهائيًا قبل �سنتني.

ق�شر ال�شق�ف مبكة
وعند اإعدادي للماج�ستري يف بريطانيا كنت 
عندما اأ�سري بني مب���اين بريطانيا واأجتول 
بني اآثارها وقالعه���ا اأ�سعر باأن اجلمادات 

تتكل���م فكل ما له تاري���خ �ستجد عليه لوحة 
يحكي ه���ذا التاريخ اأو جتده مزارًا للنا�س. 
واإن كان املعل���م ذا اأهمي���ة مث���ل الق�س���ور 
والق���الع جتد طاق���م وظيفي كام���ل مهتم 
باإدارة ه���ذا املبنى م���ن مر�سدين وبائعني 
ومهند�سني لكي يربزوا هذا التاريخ. فاأنت 
ل تتجول هناك بني اآثار جامدة ومهجورة. 
بل تتجول بني ق�س����س وحكايات تاريخية 
واآث���ار ت���كاد اأن تنط���ق وحتك���ي تاريخه���ا.

كيف تعيد مبني تاريخي للحياة

م.  هاني يحيى سعد 
مهندس مدني



57العدد )99( ذو القعدة 1437ه�  �� أغسطس 2016م

ق�س���ر  ع���ن  �ساأحت���دث  املق���ال  ه���ذا  يف 
بريط���اين يقع يف Wrest Park  وقد 
بني يف عام  1834-39م اأي قبل اأكرث من 
من 180 عام. وق���د بناه مهند�س معماري 
مغمور عل���ى الطراز الفرن�س���ي والذي قد 
اأعجب بهذا الأ�سلوب اأثناء �سفره لفرن�سا. 
وكان���ت ملكي���ة الق�س���ر تع���ود لعائلة هذا 
املهند����س وم���ع م���رور الوق���ت اأ�سب���ح هو 
املال���ك له���ذا الق�سر وقد باع���ه بعد فرتة 
لرجل اأعمال ولكن هذا الرجل مل ي�ستمتع 
كثري بالق�سر فقد قتل يف احلرب العاملية 
الأوىل. وقد حتول الق�س���ر اإىل م�ست�سفى 
ع�سكري تخدم اجلي����س يف احلرب. وبعد 
انتهاء احل���رب ا�سرتاه رج���ل اأعمال اآخر 
ولكنه باعه يف عام 1930 ل�سركة تاأمني لكي 
ي�سبح الق�سر مقرًا رئي�سيًا لهذ ال�سركة. 

وبعد احلرب العاملية الثانية ا�سرتت وزارة 
العمل هذا الق�سر يف عام 1947م وجعلته 
مق���رًا للهيئة الوطني���ة للهند�سة الزراعية 
. واأخ���ريًا يف ع���ام 200٦ مت اإعطاء املبني 
ملوؤ�س�س���ة الرتاث الربيط���اين والتي ي�سابه 
دورها جزء من دور هيئة ال�سياحة والآثار.

مبقارنة ب�سيطة جن���د اأن ق�سر ال�سقاف 
بكث���ري  اأه���م  �سيا�سي���ة  اأح���داث  �سه���د 
مم���ا �سه���ده الق�س���ر الربيط���اين ولكن 
�س���رى الآن كيف متت العناي���ة بالق�سر 

الربيطاين وكيف مت بث احلياة فيه ؟

اأوًل : ترميم املبنى
بعد ا�ست���الم موؤ�س�سة ال���رتاث الربيطاين 
للق�س���ر قام���ت باإع���ادة ترمي���م الأجزاء 
القدمي���ة )مت تو�سي���ع املبن���ى اأك���رث م���ن 

م���رة( من الق�سر وذلك بناء على ال�سور 
القدمي���ة  الر�سوم���ات  اأو  الفوتوغرافي���ة 
للمبنى. وقد متت اأي�سًا اإعاد ترميم احلدائق 
املحيط���ة به والت���ي تتب���ع للق�س���ر اأي�سًا.

ث�نيً� : زي�رة الق�شر
فت���ح الق�س���ر للجمه���ور وال�سم���اح له���م 
بزيارة غ���رف االق�سر وقاع���ات الطعام 
وروؤية الديكور القدمي وال�ستمتاع بجميع 
م���ا يحيك���ه ه���ذا الق�س���ر م���ن ق�س�س 
عا�سها. وه���ذه اخلطوة ه���ي الهدف من 
فت���ح الق�سر وجعل النا����س يرورون جزء 

من تاريخهم.
عن���د ه���ذه اخلط���وة م���ن التطوي���ر تقف 
العديد م���ن اجلهات امل�سوؤول���ة يف بالدنا 

عن التطوير وتنتظر الإقبال من النا�س.
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ث�لثً�: دعم الت�شوير ال�شينم�ئي
اأبواب���ه ل�س���ركات الأف���الم  يفت���ح الق�س���ر 
واملو�سيق���ي الت���ي تري���د ت�سوي���ر م�ساه���د 
تاريخية اأو غريه. مت ت�سوير عدد من الأفالم 
ال�سينمائية يف هذا الق�سر وقد �سورت اأحد 
اأ�سهر الأغاين يف بريطانيا يف هذا الق�سر.

رابع�: ت�أجري مك�تب للعمل
قد كان الق�سر مكان عمل لبع�س اجلهات 
احلكومية كما ذكرنا �سابقًا. وبعد ا�ستالم 
موؤ�س�س���ة ال���رتاث الربيط���اين للمبنى مت 
جتهي���ز جزء م���ن الق�س���ر لك���ي ي�ستمر 

�ش�د�ش�: املهرج�ن�ت املو�شمية
زي���ارة الق�س���ر �س���ئ جميل ولك���ن جمرد 
التج���ول يف اأردهة الق�سر لي����س بالباعث 
املتمي���ز جلل���ب الزائري���ن ولذل���ك يقي���م 

كم���ا هو ويظل مفتوح لل�س���ركات والأفراد 
لإ�ستئج���ار مكات���ب جتاري���ة يف الق�س���ر. 
وهذه اخلطوة ذكية جدا لأنها توجد مورد 
مايل للق�سر ولإدارته واأي�سًا جتعله ينبع 
باحليوية لرتدد النا�س عليه من العاملني 
يف ال�س���ركات اأو زبائ���ن ه���ذه ال�سركات.

خ�م�شً�: املن��شب�ت اخل��شة
يحتوي الق�سر على حدائق وا�سعة وقاعات 
كب���رية مث���ل القاع���ة الرئي�سي���ة واملكتبة 
وقاعة الر�سم والتى ميكن ال�ستفادة منها 
لإقامة منا�سبات خا�سة للنا�س. فالق�سر 

الحتف���الت  م���ن  العدي���د  الق�س���ر 
املو�سمي���ة  الإج���ازات  يف  واملهرجان���ات 
حيث تركز ه���ذه الحتفالت عل���ى العودة 
اإىل ما�س���ي هذا الق�سر. حي���ث ت�ستخدم 

يفتح اأبوابه ب�سكل رئي�سي حلفالت الزواج 
وميك���ن للعرو�س���ني اختيار القاع���ة التي 
يرغبان بها ول تقوم اإدارة الق�سر بتوفري 
القاع���ة فقط بل توفر ل���ك قائمة معتمدة 
ملوفري اخلدمات الت���ي قد حتتاجها مثل 
املطاعم وال�سوتيات والإ�ساءة ومنظمي 
احلف���الت وغريه���ا. وق���د توا�سل���ت مع 
املتح���ف ملعرف���ة م�ستوى الأ�سع���ار لديهم 
واأر�سل���وا يل مل���ف متكامل ع���ن الأ�سعار 
اأ�سع���ار  اأن  وج���دت  وق���د  واخلدم���ات 
ا�ستئج���ار القاع���ات ي���رتواح ب���ني خم�سة 
ع�س���ر األف اإىل ثالثني األف ريال �سعودي.

الأح�سنة والأزياء التاريخية والألعاب التي 
كانت ت�ستخدم يف الق�سر وخ�سو�سًا اأثناء 
فرتة احلروب العاملي���ة. وهذه املهرجانات 
تك���ون �سب���ب رئي�س���ي جل���ذب ال�سائحني.
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�ش�بعً�: الهتم�م الهند�شي والراثي
موؤ�س�سة الرتاث الربيطاين تقوم بت�سنيف 
الأماكن الآثرية يف بريطانيا وذات الأهمية 
التاريخي���ة اأو الآثري���ة اأو الهند�سي���ة. واأي 
مبن���ي يتم ت�سنيف���ه ل يح���ق ملالكه هدمه 
اأو تعديل���ه اأو تو�سعت���ه اإل باإذن ر�سمي. ويف 
بريطاني���ا يوجد حوايل ن�سف مليون معلم 
م�سنف. وهناك ثالثة ت�سنيفات والدرجة 
الأوىل هي املب���اين ذات الأهمية املتميزة. 
ومتث���ل الدرج���ة الأويل م���ا ن�سبت���ه 2% من 
املعامل امل�سنفة. وهذا الق�سر حا�سل على 

ت�سنيف درجة اأوىل.
تقي���م  الربيط���اين  ال���رتاث  وموؤ�س�س���ة 
اجتماعها ال�سنوي ب�سكل دائم يف اأحد هذه 

املباين التاريخية.

ث�منً�: الأهتم�م ب�لأطف�ل
ل يخف���ى عليكم تاأثري الأماك���ن التاريخية 
يف ن�ساأة الطفل وحاج���ة املدار�س ملثل هذه 
املع���امل التى تغ���رز روح العت���زاز بالتاريخ 
والرتاث ب�سهولة. لذا مل يغفل هذا املتحف 
الإهتم���ام به���ذا اجلانب فقد ح���اول باأكرث 
من و�سيلة الو�سول لهذه الفئة وهنا و�سائل 
املتح���ف للو�س���ول له���ذه الفئ���ة فق���د عمل 

املتحف على توفري التايل:
الأدوات  ب���كل  • غرف���ة درا�سي���ة متكاملة 
والكرا�س���ي  الط���اولت  مث���ل  الدرا�سي���ة 
واأدوات ال�س���رح بحيث ميك���ن للمدر�س اأن 
يق�س���ى م���ع طلبته ي���وم كام���ل يف املتحف 
اأو  احلدائ���ق  ا�ستخ���دام  للطلب���ة  وميك���ن 

املطعم املتوفر باملتحف
التعليمية  والألعاب  الأدوات  من  • العديد 
ا�ستئجاره���ا  للمدر�س���ة  ميك���ن  الت���ي 

وا�ستخدامها كو�سائل تعليمية للطلبة
• اأب����رز املتح����ف الفر�����س التعليمي����ة التى 
فق����د  الطلب����ة،  لتعلي����م  اقتنا�سه����ا  ميك����ن 
ذكر املتح����ف يف موقعه ع����دة فر�س لتعليم 

�س����ئ  تدري�سه����م  للمعل����م  فيمك����ن  الطلب����ة 
م����ن التاريخ ع����ن طريق زيارته����م للمتحف 
والتج����ول يف اأرجائه، وميك����ن تعليمهم �سئ 
من اجلرب والريا�سي����ات وح�ساب امل�سافات 
والظ����الل  واملع����امل  الأ�سج����ار  باإ�ستخ����دام 
املوج����ودة يف احلديق����ة، وميك����ن تعليمه����م 
�سئ من عل����م النبات باإ�ستخ����دام الأ�سجار 
باحلديق����ة،  املنت�س����رة  املختلف����ة  والزه����ور 
وميك����ن جعله����م ميار�س����ون مه����ارة الر�سم 
بجعلهم ير�سمون معامل احلديقة اخل�سراء.
• منطقة األعاب للت�سلية واملرح وقد مت ت�سميمها 
لك����ي تتالئ����م م����ع ال�س����كل التاريخ����ي للمبنى. 

ت��شعً�: و�ش�ئل م�ش�عدة
يف اإدارة ه���ذه الآث���ار دائم���ا م���ا يبحث���ون 
ع���ن راحة الزائر وت�سهي���ل جميع ما ي�سهل 

زيارته و�ساأذكر هنا عدة نقاط :
• توفري كتيب اإر�سادي ميكنك �سراءه من 

موقعهم الإلكرتوين وقراءته قبل الذهاب
• يوجد ملف �سوتي )بودكا�ست( يتحدث 
عن الق�سر يف املوق���ع الإلكرتوين وميكنك 

ال�ستماع اإليه
• يوج���د جهاز �سوت���ي ميكنك طلبه عند 
اإر�س���ادي  ل�سري���ط  و�ست�سم���ع  ال�ستقب���ال 
رده���اة  ب���ني  تتج���ول  واأن���ت  ومعلومات���ي 

الق�سر.
حملي���ة  وجب���ات  يق���دم  كايف  يوج���د   •
م�ستم���دة م���ن ت���راث املنطق���ة ومنا�سب���ة 

للكبار ولالأطفال
• يوج���د حمل ل�سراء التحف والتذكارات 

املرتبطة بتاريخ الق�سر
• املواق���ف الكافي���ة ودورات املياه املنا�سبة 
للكب���ار واملواليد وذوي الحتياجات اخلا�سة

واأخريًا
ق���د حاول���ت اأثن���اء املق���ال ذك���ر الفر����س 
التجاري���ة الت���ي يعر�سه���ا املتح���ف فم���ن 

الوا�س���ح اأن���ه مت ت�سمي���م من���وذج للعم���ل 
Business Model ب�سكل احرتايف. مل ينتظر 

املتح���ف اأن ي���زوره الزائري���ن كم���ا تفع���ل 
اأغل���ب متاحفن���ا بل �سنع من ه���ذا املتحف 
العدي���د م���ن املنتج���ات اخلدمي���ة. ه���ذه 
املنتجات اخلدمية اأعتمدت على عن�سرين 
رئي�سني للدخل وهم ر�سوم الزيارة ور�سوم 

التاأجري.
فكم���ا نالحظ يف ر�سوم الزي���ارة فقد قدم 
خدماته للمجموعات وللطلبة وللم�سورين 
املنتج���ني ب���ل وعم���ل املتح���ف عل���ى اإقامة 

املنا�سبات الدورية جلذب الزائرين.
وبالن�سبة لر�سوم التاأجري فقد قدم خدمات 
التاأج���ري كمكات���ب لل�س���ركات وملنا�سب���ات 
ال���زواج وملنا�سب���ات الأعم���ال واملنا�سبات 

اخلا�سة.
و�س���ع business Model للمع���امل التاريخية 
لي�س ج�س���ع اإذا كانت الأ�سع���ار منا�سبة بل 
يكون اإ�سافة رائعة من ناحية تنويع الدخل 
وم���ن الناحية الآخرى يزيد عدد املرتادين 

للمتحف. فاجلميع رابح هنا.
ه���ذه هي الطريق���ة لإعادة مبن���ى تاريخي 
للحي���اة. اإن جم���رد ذهاب���ك ملهرج���ان يف 
مبن���ى تاريخي به���ذا الق���در �سينقلك اإىل 
حقبة زمنية اآخ���رى والأجمل عندما ت�سعر 
اأن هذه املناظر هي تاريخ اأجداداك. بهذه 
الطريق���ة نزرع ال���ولء واحل���ب والحرتام 

والرتباط برتاثنا وتاريخنا.

املراجع
1. ق�س���ر ال�سقاف مبك���ة.. 85 عاما من التاريخ 

تتعر�س لالإهمال – جريدة املدينة
2. ق�س���ر ال�سق���اف يف مك���ة.. �سه���د اتفاقي���ة 
ا�ست���الم امللك عبدالعزي���ز مدينة جدة و�سياغة 

اأهم اأنظمة احلكومة – جريدة الريا�س
3. English Heritage
4. Wrest Park in English Heritage
5. Construction History Society 
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ف���ي ع���ام 1933 اتفقت حكوم���ة الملك عبدالعزيز رحمه هللا مع ش���ركة أمريكية للتنقي���ب عن البترول 
واس���تخراجه، ويعتب���ر هذا االتفاق م���ن أوائل المبادرات في التوجه للمش���اركة م���ع القطاع الخاص 
لع���دم توف���ر األم���وال الكافية للقي���ام بالعمل مباش���رة. وهن���اك مب���ادرات أخرى للتوج���ه للقطاع 
الخ���اص، إال أن الحكوم���ة البريطاني���ة تعتب���ر رائدة هذا التوجه ف���ي العصر الحديث، حي���ث بدأ تطبيق 
مفاهيم خصخصة الش���ركات العام���ة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، واس���تمر هذا االتجاه 
م���ع تطوره إلى أن ش���مل إش���راك القط���اع الخاص ف���ي توفير مش���اريع الخدمات العام���ة بما عرف 
من���ذ ع���ام 1992 بمب���ادرات التموي���ل الخ���اص Private Finance Initiative - FPI أو بمش���اركة القطاع 
الع���ام والخ���اص  Public Private Partnership )PPP(عندم���ا وس���عت حكوم���ة العم���ال من���ذ توليها 
الحك���م ف���ي عام 1997 اس���تخدام ه���ذا المفه���وم واعتم���دت عليه في توفي���ر أغلب مش���اريعها.

مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص 
في تنفيذ المشاريع

د. فيصل الفديع الشريف
مهندس مستشار في إدارة المشاريع

للقط���اع  التوج���ه  اأو  اخل�سخ�س���ة  وتعت���رب 
اخلا�س يف توفري امل�ساريع اأ�سلوبا جديدا يف 
اإدارة امل�ساريع. حيث توفر احلكومات الكثري 
من التكاليف الراأ�سمالية التي ت�سرفها على 
تنفي���ذ امل�ساري���ع وتوجهه���ا مل�س���ارات اأخرى 
اأهم يف م�س���ارات التنمية. كم���ا ت�ستفيد من 
ممي���زات اأخرى كثرية يوفره���ا هذا التوجه 
م���ن ج���ودة اخلدم���ة وال�ستدام���ة وكف���اءة 
الت�سغي���ل وال�سيانة والرتكي���ز على الأعمال 
الأ�سا�سي���ة Core Business ، فبدل من 

ان�سغ���ال ال���وزارات املتخ�س�س���ة كالتعلي���م 
وال�سح���ة باملراف���ق بن���اءًا وت�سغي���ال، تقوم 
بالرتكي���ز عل���ى اأعمالها الأ�سا�سي���ة وحتويل 
عن���اء ت�سمي���م وتنفي���ذ وت�سغي���ل و�سيان���ة 
املراف���ق اإىل القط���اع املتخ�س����س ب�سوابط 

معينة وحمددات دقيقة لالحتياج.
كما يعترب تنفي���ذ امل�ساريع وتوفري اخلدمات 
بطريق���ة امل�سارك���ة ب���ني القطاع���ني الع���ام 
يف  احلديث���ة  الجتاه���ات  م���ن  واخلا����س 
الإ�ستف���ادة  اإىل  ويه���دف  امل�ساري���ع،  اإدارة 

م���ن اإمكاني���ات القطاع اخلا����س فيما يتعلق 
بالتموي���ل والإدارة، ويف نف�س الوقت تخفيف 
ال�سغ���ط على امليزانية العام���ة عندما توجه 
جل اإيراداته���ا اإىل تنفيذ امل�ساريع وما ميثله 
ذلك من تكاليف راأ�سمالية عالية. وامل�ساركة 
ميك���ن اأن تتحقق بعدة �سي���غ اأ�سهرها نظام 
)بناء – ت�سغيل – نقل BOT( وما تاله من 
تطورات. هذا النظام يعني اأن يقوم القطاع 
واملتطلب���ات  الحتياج���ات  بتحدي���د  الع���ام 
وخمرجاته���ا، وان يقوم بالرقاب���ة والتحكم 
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و�سمان �سراء اخلدمة، يف الوقت الذي يقوم 
في���ه القطاع اخلا����س بالت�سمي���م والتمويل 
والتنفي���ذ وال�سيانة والت�سغيل. وهذا النظام 
ياأت���ي اإمت���دادا لإ�سرتاتيجي���ات التخ�سي�س 
الت���ي ته���دف اإىل نقل املن�س���اآت بالكامل من 
القطاع العام للقط���اع اخلا�س. اإل اأنه ُيبقي 
التحك���م يف ج���ودة املخرجات وتوف���ر املكان 
 Space availability and facilities
performance يف ي���د القطاع العام الذي 
يعت���رب املنظ���م الرئي�س���ي Regulator ملثل 
هذا النوع من التوجهات. واآليته بب�ساطة اأن 
يقوم القطاع العام بتحدي���د متطلباته بدقه 
ليتقدم القطاع اخلا�س بعرو�سه لتوفري هذه 
املتطلبات وت�سغيله���ا و�سيانتها ملدة تعاقدية 

طويلة قد متتد اإىل اأربعني �سنة. 
عندم���ا تك���ون اخلدم���ة املطلوبة م���ن ذوات 
العوائد كالكهرباء وامل���اء والطرق، فاإنه يتم 
توفري ه���ذه اخلدمات بدون اأن يدفع القطاع 
العام اأي تكالي���ف راأ�سمالية وي�سمن ت�سغيل 
و�سيان���ة ه���ذه امل�ساريع ل�سن���وات طويلة ويف 
نف����س الوق���ت يح�س���ل على عوائ���د من هذه 
اخلدم���ات بعك����س النظ���ام التقلي���دي الذي 
ُيحم���ل ميزاني���ات القطاع الع���ام الكثري من 
الأم���وال يف �سبيل متويل هذه امل�ساريع ورمبا 
تتاأخر كثريا او ُتنجز جزئيا ب�سبب عدم توفر 
املبال���غ الكافي���ة ل���دى القطاع الع���ام )بلغت 
تكلف���ة تنفيذ م���رتو الريا�س اأربع���ة وثمانون 
ملي���ار ريال، هذه التكلفة كان ميكن توفريها 
وتوجيهه���ا مل�س���ارف اأخ���رى ل���و مت تكلي���ف 
القطاع اخلا�س بتنفيذ وت�سغيل هذا امل�سروع 
مع م�ساركته يف العوائد التي يح�سل عليها(. 
واإذا كانت اخلدم���ة املطلوبة غري ذات عائد 
كاملراف���ق التعليمية اأو ال�سحي���ة اأو الأمنية، 
ف���اإن القطاع اخلا�س يق���وم بتوفريها ويكون 
م�سئوًل عن الت�سميم الذي يحقق املتطلبات 
ويوف���ر ال�ستدامة وُيخف����س التكاليف وهذه 
كله���ا مميزات تكون نت���اج الإبداع والبتكار، 
وبعد التنفيذ ي�ستمر القطاع اخلا�س م�سئول 
عن ال�سيان���ة والت�سغيل لي���وؤدي هذا املرفق 

اخلدم���ة املطلوبة بكف���اءٍة عالي���ة، ويح�سل 
عل���ى اأتعابه على �سكل مبال���غ دوريه اإعتمادًا 
عل���ى توف���ر اخلدم���ة وكف���اءة اأداء املرف���ق. 
وبه���ذا ي�سم���ن القط���اع الع���ام ع���دم دف���ع 
تكالي���ف راأ�سمالي���ة عالي���ة وتوف���ري اخلدمة 
املطلوب���ة ب�سكل جيد وم�سم���ون مهما تقادم 

عمر املبنى.
هن���اك العدي���د م���ن امل�ساري���ع الت���ي ميك���ن 
طرحه���ا  تنظي���م  طري���ق  ع���ن  تنفيذه���ا 
وبذل���ك  اخلا����س  القط���اع  اإىل  واإ�سناده���ا 
تتمكن اجله���ات احلكومية من الرتكيز على 
اأعمالها الرئي�سية بدل من الإن�سغال باملباين 
والتجهيزات حتى ت�سخمت الإدارات الفنية 
يف بع����س الوزارات حت���ى اأ�سبحت اأكرب من 
الإدارات الت���ي متث���ل العم���ل الرئي�س���ي لها، 
وهذا ماح���دا بوزير الرتبية والتعليم ال�سابق 
"وزارة  اىل  حتول���ت  وزارت���ه  اأن  يذك���ر  اأن 
الرتبي���ة والبناء والت�سيي���د" يف الوقت الذي 
كان م���ن املفرت�س الرتكيز في���ه على املنهج 
واملعل���م والطال���ب والرتبي���ة. ول���و مت تطبيق 
التوج���ه ب�س���كل �سحيح مل���ا وجدن���ا مدار�س 
م�ستاأجره اأو مراكز �سحية قدمية او متهالكة 
ولأ�سبحت حتى املراكز المنية وال�سجون يف 
اأح�س���ن اأحواله���ا. وه���و مب���داأ مت تطبيقه يف 
دول كث���رية واأثب���ت جناح���ه وحق���ق القطاع 
العام اأهدافه يف توفري خدمات متميزة، كما 
حقق القط���اع اخلا�س اأهداف���ه ال�ستثمارية 
مب�ساركته يف توفري ه���ذه اخلدمات. وقد مت 
تنفيذ ه���ذه امل�ساريع اخلدمي���ة يف بريطانيا 
مثاًل با�ستخدام هذا التوجه، حيث مت اإن�ساء 
العديد من املدار����س وامل�ست�سفيات واملراكز 
واملب���اين  وال�سج���ون  والمني���ة  ال�سحي���ة 
الإداري���ة احلكومي���ة عن طري���ق تطبيق هذا 
املبداأ، ومنها اإ�ستفادت دول كثرية خ�سو�سا 
مع وجود العجز يف امليزانية اأو اإرتفاع معدل 
الطل���ب على اخلدم���ات لوجود من���و �سكاين 
ع���ايل على �سبي���ل املث���ال اأو لأي �سبب اآخر. 
كما حق���ق فوائد اأخرى م���ن تفادي خماطر 
امل�ساريع والق�ساء عل���ى اأ�سباب كثرية لتعرث 

امل�ساري���ع وكذلك حتقي���ق تخفي�س عايل يف 
التكالي���ف ي�سل اىل 17% مع ارتفاع ملحوظ 
يف جودة امل�ساريع وا�ستدامة ت�سغيلها بكفاءة 

عالية.
يف اململكة العربية ال�سعودية، نادت احلكومة 
يف ا�سرتاتيجي���ة التخ�سي����س الت���ي �سدرت 
وتاري���خ  رق���م ٦0  ال���وزراء  بق���رار جمل����س 
الع���ام  الإنف���اق  برت�سي���د  1418/4/1ه���� 
والتخفي���ف عن كاهل ميزانية الدولة باإتاحة 
الفر�س���ة للقط���اع اخلا�س بتموي���ل وت�سغيل 
و�سيانة بع�س اخلدم���ات التي ميكنه القيام 
به���ا كه���دف ا�سا�س���ي م���ن اأه���داف التوجه 
للقط���اع للقط���اع اخلا����س. وُع���ززت بقرار 
جمل����س ال���وزراء ال���ذي �سدر ع���ام 1423ه� 
وحدد ع�سرون جمال ميكن اأن حُتول بكاملها 
للقطاع اخلا����س اأو اأن ي�سارك فيها م�ساركة 
فاعلة، وق���د حددت ا�سالي���ب و�سوابط هذا 
التوج���ه جمموع���ة م���ن العق���ود الت���ي ميكن 
اإختياره���ا ح�س���ب احلاله. من ه���ذه العقود 
عقود البناء والت�سغي���ل والنقل. اإل اأن موجة 
التوجه لهذا النوع من العقود ما تزال بطيئة 
اأو غ���ري موج���ودة، فالتخ�سي����س ل توج���د 
له �سيا�س���ة موحدة غري تلك الت���ي اأ�سدرها 
املجل����س القت�س���ادي الأعل���ى ومل يقرر من 
يقوم مبتابعتها وتنظيمه���ا. وكذلك م�ساريع 
امل�ساركة التي ما تزال بطيئة اإل من مبادرات 
جي���ده تق���وم به���ا وزارة املي���اه والكهرب���اء، 
وما ت���زال م�ساريع ال�س���كك احلديدية حتت 
الإج���راء من���ذ عدة �سن���وات. وما يه���م الآن 
ه���و اأن هناك جم���ال وا�سع���ا لالإ�ستفادة من 
ه���ذا التوج���ه يف حتدي���ث وتطوي���ر م�ساريع 
اخلدم���ات واملرافق العامة وه���و اأمر تنادي 
ب���ه احلكوم���ة يف م�ستوياته���ا العلي���ا اإل اأن���ه 
يحت���اج اإىل تغيري ج���ذري يف مفه���وم متلك 
القط���اع الع���ام للمرافق اأو توف���ريه للخدمة. 
كما يحت���اج اإىل توعي���ة وتعري���ف، ومن هنا 
قررت الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني ممثلة 
يف �سعب���ة اإدارة امل�ساري���ع اأن يك���ون املوؤمت���ر 
اخلام����س لإدارة امل�ساري���ع وال���ذي ُعق���د يف 



ت���ق����رير

62

الراب���ع واخلام�س من �سه���ر مايو 201٦ عن 
اإدارة م�ساريع امل�ساركة بني القطاعني العام 
واخلا����س، حيث �سيتح���دث يف املوؤمتر نخبة 
م���ن املخت�سني م���ن داخ���ل وخ���ارج اململكة 
يف املفاهي���م وال�سيا�سات املتعلق���ة مب�ساريع 
امل�ساركة، ويف التج���ارب الدولية واملحلية يف 
هذا الإجتاه، وكذل���ك يف الحتياج والفر�س 
امل�س���ارف  دور  ويف  للم�سارك���ة،  املنا�سب���ة 
واملوؤ�س�س���ات التمويلي���ة يف م�ساريع امل�ساركة 
وكذل���ك يف البيئ���ة التنظيمي���ة والت�سريعي���ة 
مل�ساري���ع امل�سارك���ة. و�سيك���ون املوؤمتر حتت 

رعاية كرمية من معايل وزير الإ�سكان.
يعل���و الهتم���ام بالتوج���ه للقط���اع اخلا����س 
وينخف����س اإعتم���ادا عل���ى اأ�سع���ار النف���ط، 
فعندما تكون الأ�سعار عالي���ة واملوارد املالية 
للميزاني���ة العام���ة جي���دة، يت���م تنا�سي هذا 
التوج���ه والعتم���اد على هذه امل���وارد لتوفري 
امل�ساري���ع. وعندم���ا تنخف�س اأ�سع���ار النفط 
تتن���ادى الأ�سوات للتوجه للقطاع اخلا�س يف 
توف���ري امل�ساريع. ثم ما تلبث ه���ذه الأ�سوات 
اأن تخفت عندما ترتفع الأ�سعار مرة اأخرى. 
وميك���ن اأن يكون عدم وجود جهاز يقوم على 
تنفي���ذ ه���ذه التوجه���ات ور�س���م ال�سيا�سات 
اخلا�سة لها والتخطيط مبا�سرة مع اجلهات 
املختلف���ة لتحقيقها، هو اأح���د اأهم الأ�سباب 
لع���دم تقدم ه���ذا التوجه بال�س���كل املطلوب. 

م���ع ما راأين���اه م���ن فوائد عندم���ا مت تكليف 
القطاع اخلا�س بامل�ساريع اأو مت حتويل بع�س 
اخلدمات العامة له مث���ل الهاتف والكهرباء 
وامل���اء. وق���د مت تكليف املجل����س القت�سادي 
الأعل���ى به���ذا التوج���ه قب���ل اأن يت���م الغ���اءه 
وا�ستبدال���ه مبجل����س ال�سئ���ون القت�سادي���ة 
والتنمية يف عهد امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
باإط���الق  ق���ام املجل����س  حفظ���ه اهلل. وق���د 
ا�سرتاتيجي���ة التح���ول الوطن���ي الت���ي تر�سم 
يف اأح���د معطياته���ا مع���امل الطري���ق للتوجه 
نحو القط���اع اخلا�س باتخ���اذ جمموعة من 
ال�سيا�س���ات والإج���راءات الت���ي ته���دف اىل 
ط���رح جمموعة من القطاع���ات والن�ساطات 
القت�سادية للخ�سخ�س���ة، وتذليل العقبات 
الت�سريعي���ة والتنظيمية والبريوقراطية اأمام 
القطاع اخلا�س مبا يوفر فر�سا لل�سراكة بني 
القطاعات املختلفة العام���ة واخلا�سة وغري 
الربحي���ة. م���ع اإعط���اء الأولوي���ة لال�ستثمار 
يف امل�ساري���ع والربامج التنموي���ة التي تخدم 
املواط���ن ب�سكل مبا�س���ر كقطاع���ات التعليم 
وال�سحة واخلدمات الأمنية واملياه وال�سرف 

ال�سحي والكهرباء وغريها.
م���ن املعلوم اأن التوجه للقطاع اخلا�س يقابل 
مبقاومة م���ن اأغل���ب الإدارات التي ترى فيه 
تقلي���ال لنفوذه���ا و�سيطرتها، وله���ذا يحتاج 
اأك���رث ما يحت���اج اليه اإىل التح���رر من الفكر 

الإداري التقلي���دي والنظ���ر اإىل الأمور بعني 
امل�سلح���ة اأوًل. له���ذا يتطلب تغي���ريًا جذريًا 
للمفاهي���م الإداري���ة وحتديثه���ا ويف بع����س 
الأحي���ان اإم���ا اإقن���اع اأ�سح���اب ه���ذا الفكر 
وتبنيهم للتوجهات اجلديدة اأو اإبعادهم عن 
امل�س���ارات الت���ي يجب تطبيق ه���ذه املفاهيم 
فيه���ا، وذلك حتى تول���د �سليمة معافاة. لكن 
الأمر املهم هو تاأ�سي�س اجلهاز الإداري الذي 
يرتبط باأعلى امل�ستويات والذي يكون م�سئول 
ع���ن تطبي���ق ه���ذه املفاهي���م والتن�سي���ق مع 
اجله���ات املختلفة التي حتت���اج اإليها وتذليل 
العقب���ات الت���ي تعرت����س طريقه���ا يف �سبيل 
التطبيق، خ�سو�سا واأن تطبيق هذه املفاهيم 
يف الغال���ب يحت���اج اإىل ق���رارات �سجاعة ول 
يعتمد على توفر املبالغ املالية، حيث �سيتكفل 
القط���اع اخلا�س بتوف���ري التمويل الكايف ملثل 
ه���ذا النوع من امل�ساريع. كم���ا اأن املهم لي�س 
اإق���رار ال�سرتاتيجيات او اإ�س���دار القرارات 
بق���در م���ا يت���م تطبيقها عل���ى ار����س الواقع 
بحزم وجراأه وا�ستمرارية. فعلى �سبيل املثال، 
�س���در جمل�س الوزراء رق���م 2٦0 عام 1434 
برتتيب���ات ممت���ازة ملعاجلة تع���رث امل�ساريع، 
اإل اأن ع���دم تطبي���ق اأغل���ب بن���ود القرار مل 
ُيغ���ري �سيئا يف واقع امل�ساري���ع املتعرثة. حيث 
مازالت الكثري من امل�ساريع العامة تعاين من 

التعرث مهما تعددت الأ�سباب.
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إن المتأم���ل في واقعنا اإلداري ألي منظومة أو جهاز عمل يجد 
أن ه���ذه الجزئية وه���ي إعداد القيادات الجديدة تكاد تكون ش���به 
معدوم���ة في الكثير من اإلدارات ألس���باب غير واضحة وس���نلقي 
الض���وء في ه���ذه المقال���ة على ه���ذا الموضوع بش���كل مجمل 
نظ���رًا لكون إعداد القيادات يعتبر مطلب���ًا  في كل منظومة إدارية 
وعام���ال أساس���يا  لنجاح ه���ذه اإلدارات ف���ي تحقي���ق أهدافها.

ول زلن���ا نتذك���ر قبل اأق���ل من ع���ام املوؤمتر 
الذي عقد يف معهد الإدارة العامة بالريا�س  
الإداري���ة  القي���ادات  )موؤمت���ر  وعنوان���ه 
ال�سعودي���ة  العربي���ة  احلكومي���ة يف اململك���ة 
الواق���ع والتطلعات ( وناق����س فيه امل�ساركون 

�سبل بناء وتعزيز هذا اجلانب .
ولكن الواقع هو اأن اأغلب املنظومات الإدارية 
تع���اين خلاًل يف تكوين واإن�س���اء كوادر قيادية 
جديدة ق���د يك���ون ال�سبب فيه���ا الإجراءات 
الإداري���ة اأو وج���ود ك���وادر اأق���دم م���ن ه���ذه 
الكوادر اجلديدة يت���م الركون اإليها وتنا�سي 
اأن ه���ذه الك���وادر �سياأت���ي اليوم الت���ي تغادر 
خلفه���ا  تارك���ًة  الإداري���ة  منظومته���ا  فيه���ا 
فراغ���ًا كبريًا وخلال وا�سع���ًا يحتاج ملزيد من 
الوقت واجلهد لتج���اوزه ولكن بع�س املدراء 
القيادي���ني واملتمر�س���ني ي�س���ع ه���ذه الفجوة 

ن�سب عينيه قب���ل اأن حتدث وي�سارع يف بناء 
�س���ف ثاين من القيادات اأثناء وجود ال�سف 
الأول وقبل رحيله���م فاإذا دعت احلاجة لهم 
كان���وا عل���ى اأهب���ة ال�ستعداد . ولك���ن بع�س 
املدراء عك�س ذلك فه���و ي�ستغرق يف اللحظة 
احلا�سرة وين�سى ما �ستوؤول اإليه الإدارة بعد 
رحي���ل قياداتها ول يتنبه لذلك اإل بعد فوات 
الأوان. وقد �سبقنا اإىل هذه املبادرة اخلليفة 
الرا�س���د عمر ب���ن اخلطاب ر�س���ي اهلل عنه 
واأر�س���اه حينما كتبوا له من دم�سق اأن هناك 
كاتب وحيد غري م�سل���م ولكنه جيد يف كتابة 
واإح�ساء اخلراج ولكن نظرة الفاروق كقائد 
اإداري حمن���ك علم انه ل���و ر�سي بهذا لرمبا 
ت�ساهل���وا يف بن���اء قي���ادات جدي���دة يف هذا 
امل�سمار واعتمدوا على هذا ال�سخ�س فاأراد 
اأن يبث فيه���م روح التناف�س مللء هذه الثغرة 

م. عبد الرحمن بن عمر النوفل
كبير المهندسين المدنيين بجامعة الملك سعود

ولهذا رد عليه���م بتوجيه ق�سري ولكنه يعترب 
م���ن اأ�س�س جن���اح الإدارة وهو عدم العتماد 
على �سخ����س واحد دون تهيئة البقية فقال : 

) مات الكاتب وال�سالم(.
ويف اخلت���ام ل ي�سعنا اإل اأن نقول اإن التعرف 
عل���ى ما ي�ستج���د من فن���ون الإدارة احلديثة 
�س���واء للم�ساريع اأو للك���وادر الب�سرية اأو غري 
ذل���ك وكذل���ك خ���ربات الناجح���ني يف هذا 
امل�سم���ار والعمل على نقلها وال�ستفادة منها 
ي�سه���م يف حتقي���ق ج���ودة الأداء والتح�س���ني 
امل�ستم���ر يف اأداء املنظم���ات الإداري���ة الت���ي 
تع���اين خلاًل اإداري���ًا يف نظامها وهذا جزء ل 

يتجزاأ من نظام اجلودة.

إعداد المدراء القياديين
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إقدام���ه  قب���ل  م���ن مجتمعن���ا  ف���رد  ؟ كل  حيات���ه خط���ة  يعط���ي  ل���م  من���ا  م���ن 
عل���ى أي مرحل���ة ف���ي حيات���ه يك���ون لدي���ه خط���ة مبدئي���ة لتحلي���ل م���دى جدوى 
م���ا يق���وم ب���ه وم���دى تاثي���ر تل���ك المرحل���ة ف���ي حيات���ه، كذل���ك ه���ي المش���اريع.

من خ����الل التج����ارب ال�سابق����ة وخرباء 
التخطي����ط يف املج����الت املتنوعة لوحظ 
اأن اأك����رث اخلط����ط الت����ي يت����م درا�سته����ا 
وو�سعه����ا للم�ساري����ع يت����م التعديل عليها 
عن����د بدء مراحل التنفي����ذ لكن هل يعني 
هذا ع����دم و�سوح تلك اخلط����ط التي مت 
اإدارجه����ا ؟، لالإجاب����ة عل����ى ذل����ك جند 
اأن التخطي����ط يه����دف اإىل تنظيم العمل 
وو�س����ع الأ�س�س املنا�سب����ة للعمل وتن�سيق 
الزم����ن وامله����ام الالزم����ة ل�س����ري العمل، 
وم����ن خ����الل التج����ارب تب����ني اأن اأعداد 

الدرا�س����ة والتخطيط ال�سلي����م للم�سروع 
يقل من التكاليف ب�س����كل كبري من قيمة 
امل�س����روع ويح����دد م����دى اجله����د واملواد 
واملعدات املطلوب����ة لذلك وكذلك يك�سب 
املخت�سني باإدارة امل�سروع الثقه والقدرة 
عل����ى روؤية الأبع����اد امل�ستقبلي����ة للم�سروع 
وقدرته����م على التحك����م وال�سيطرة على 

مهامهم.
لالأ�س����ف من خ����الل الطالع عل����ى �سوق 
العمل باململك����ة العربية ال�سعوية نالحظ 
اأن الربامج الزمني����ة للم�ساريع اأ�سبحت 

حربًا على الورق بل اإن بع�س امل�ساريع مت 
النته����اء منه����ا دون اإدراج برنامج زمني 
له����ا وقد تبني اأن تل����ك امل�ساريع قد جند 
منها املتاأخر ع����ن الت�سليم ومنها املتعرث 
وتع����اين م����ن الع�سوائية يف العم����ل و�سوء 
الإدارة لعدم وج����ود اأو اللتزام باخلطة 

اخلا�سة بامل�سروع.
نطمح من خ����الل امل�ستقبل و�سع اهتمام 
وثق����ه بالربامج الزمني����ة لت�سهيل العمل 
وتو�سي����ح الروؤي����ة واخلط����وات ال�سليم����ة 

لإدارة م�ساريعنا ب�سكل جوهري.

استراتجيات التخطيط

أحمد عبدالحكيم المثنى
مهندس تخطيط في مجال البنية التحتية
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ال يخف���ى عل���ى الجميع م���دى أهمية الطاق���ة الكهربائية ف���ي حياة الف���رد والجماع���ة والمجتمع 
على عدة مس���تويات خاصة أو عامة, أقصد بذلك المس���تويات المعيش���ية أو العملية, فالمس���تويات 
المعيش���ية تتطل���ب وج���ود الطاقة س���اعة بس���اعة للغني والفقي���ر للمتعل���م وغير المتعل���م أيضا, 
والجان���ب اآلخر المس���توى العام بمختلف نوعياته م���ن حكومي وخيري وخاص يعتم���د اعتماد كلي 
عل���ى الطاق���ة الكهربائي���ة خاصة في ظل تط���ور التكنولوجي���ا على معظم المؤسس���ات والجهات 
العملي���ة وتأثير مواقع التواصل على تلك الجهات والمؤسس���ات, أيضا اس���تخدام النظام اإللكتروني 
والب���دء ف���ي تقليص النظام الورقي س���اعد وس���اهم في زيادة اس���تخدام الطاقة واس���تهالكها.

اإنت���اج  م���ن املعل���وم اأن معظ���م اعتم���اد 
الطاقة يتم عن طري���ق ا�ستخدام النفط 
امل�ستخرج م���ن باطن الأر����س والذي قد 
ينته���ي يف اأوق���ات قريب���ة بح�س���ب بع�س 
الدرا�سات والإح�سائيات عن كمية النفط 
الحتياطي خا�سة م���ع زيادة ال�ستهالك 
ب���داأت  ل���ذا  املنتج���ة،  للطاق���ة  العامل���ي 
اجلامعات واحلكومات يف و�سع ت�سورات 

ملا ي�سمى "ع�سر ما بعد النفط"، واأي�سا 
بداأ العلماء واملفكرون واملخرتعون النظر 
والتفك���ري يف البدائل عن النفط كم�سدر 
لإنت���اج الطاق���ة اأو البحث ع���ن ما ي�سمى 
"امل�سادر املتجددة"، تكون هذه امل�سادر 
طبيعية ومن خ�سائ�سه���ا ومميزاتها اأن 
تك���ون متجددة بذاتها طبيعي���ا وم�ستمرة 
ل تنته���ي حتى يك���ون العتم���اد عليها يف 

اإنت���اج الطاقة مريح للجميع من حكومات 
واأفراد.

تع���ددت اأن���واع امل�سادر املتج���ددة لإنتاج 
تن���وع الأف���كار  الطاق���ة وك���رثت ب�سب���ب 
والخرتاعات يف اأ�ساليب واأجهزة حتويل 
اأي طاق���ة موج���ودة يف الطبيعة اإىل طاقة 
كهربائي���ة، تن���وع تلك امل�س���ادر وكرثتها 
مي���زه جميل���ة جدا حي���ث ي�ستخ���دم لكل 

أنواع الطاقات 
المتجددة وأهميتها

م.إمعان إبراهيم أبوسليمان
معيد بقسم الهندسة الكربائية بجامعة الطائف
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اأر����س اأو بل���د م���ا ينا�سبه اأو يك���ون فعال 
معه من تل���ك امل�سادر، مبعن���ى اأن يكون 
امل�سدر يعطي طاق���ة عالية وفعالة طوال 
الي���وم، لذا بداأ العلماء يف  حتويل الطاقة 
ال�سم�سي���ة اإىل طاق���ة كهربائي���ة، هناك 
نوع���ان ل�ستخدام الطاق���ة امل�ستقبلة من 
احل���رارة  با�ستخ���دام  الأول  ال�سم����س، 
وت�سم���ى "الطاقة احلراري���ة ال�سم�سية " 
والث���اين بال�ستفادة م���ن الأ�سعة القادمة 
من ال�سم����س وت�سمى "الطاق���ة ال�سوئية 
ال�سم�سي���ة"، يتم التحوي���ل للكهرباء عن 
طري���ق ا�ستخ���دام م���ا ي�سم���ى "اخلاليا 
ال�سم�سية" والتي تو�س���ع على م�سطحات 
اأو اأماك���ن تتعر�س في���ه لل�سم�س من اأجل 
حتويل اأ�سعة ال�سم�س لكهرباء وتطور هذا 

املجال وتعددت اخرتاعاته.
ن�س���اأت اأي�سا حتويل الكهرب���اء من طاقة 
الري���اح ع���ن طري���ق امل���راوح امليكانيكية 
العم���ل لتحويل طاقة الري���اح اإىل كهرباء 

بو�سعها يف اأماكن تتعر�س فيه لكمية رياح 
كبرية حيث تعتمد زي���ادة اإنتاج الكهرباء 
عل���ى زيادة الرياح، يتمي���ز هذا النوع من 
اإنت���اج الطاق���ة ل�سهول���ة فكرت���ه وب�ساطة 
اأدوات���ه و�سيانته���ا. ظه���رت طاق���ة املياه 
وج���وف الأر�س من خ���الل ت�ساقط املياه 
وجريانها يف ال�س���اللت والأنهار وغريها 
بحيث ي�ستفاد من الطاقة احلركية للمياه 

بتحويلها اإىل طاقة كهربائية. 
يف  والباحث���ون  املخرتع���ون  فك���ر  كم���ا 
طاق���ة  ا�ستخ���دام  يف  الأخ���رية  الآون���ة 
غريب���ة م���ن نوعها يف جم���ال الت�سالت 
الال�سلكية من خ���الل ا�ستخدام املوجات 
والغ���ري  اجل���وي  املحي���ط  يف  املوج���ودة 
م�ستف���اد منه���ا بحيث يت���م ا�ستقبال هذه 
املوج���ات الكهرومغناطي�سي���ة عن طريق 
الهوائ���ي اأو جهاز الال�سلك���ي اأو ما ي�سمى 
"Antennas" م���ع بع����س الدوائ���ر 
الإلكرتوني���ة امللحقة به���ذا اجلهاز، حتى 

يت���م حتوي���ل ه���ذه الطاق���ة اإىل كهرب���اء 
الأجه���زة  بع����س  تغذي���ة  يت���م  منا�سب���ة 
اأو ل  �سلكي���ة  تغذي���ة  �س���واء  الكهربائي���ة 

�سلكية.
اأخريا، اأ�سبحت فكرة ا�ستخدام الطاقات 
املتجددة كثرية ال�ستخدام والبحث وحمط 
اإهتمام كثري من الباحثني حتى اأنهم فكروا 
يف تخزي���ن هذه الطاق���ة الناجتة من هذه 
امل�س���ادر املتج���ددة وحفظه���ا لال�ستفادة 
منها يف وق���ت ذروة ا�ستخ���دام الكهرباء، 
اأي�سا ب���داأت ت�ساميم م���ا ي�سمى بالبيوت 
امل�ستقلة كهربائي���ا املعتمدة على ذاتها يف 
اإنت���اج الكهرباء من خ���الل هذه امل�سادر، 
لذا ومن ه���ذا املنرب املب���ارك اأدعو جميع 
املهتم���ني والباحثني ب�سرع���ة مواكبة هذا 
الرك���ب البحث���ي والط���الع عل���ى معظ���م 
الدرا�س���ات والبح���وث والخرتاع���ات ب���ل 
وامل�ساركة فيها وتطبيقها على اأر�س الواقع 
لي�ستفي���د منه���ا الف���رد واملجتم���ع باأ�سره.  
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نظام إنشائي لمقاومة أحمال الزالزل على 
المنشآت الخرسانية باختالف أنواعها

والنهض���ة  التنمي���ة  قاط���رة  والتش���ييد  البن���اء  صناع���ة  تمث���ل 
للمجتمع���ات وال���دول وتعد معي���ارا حقيقيا على تقدم الش���عوب 
ورقيه���ا، ولق���د أصب���ح التوس���ع الرأس���ي ض���رورة ملح���ة واتجاه 
عالم���ي خاص���ة ف���ي الم���دن الكبي���رة ذات الكثاف���ة الس���كانية 
العالي���ة ,حيث االتجاه العالمي إلنش���اء األبراج ش���اهقة االرتفاع.

حي���ث اأن���ه م���ن املع���روف هند�سي���ا: كلم���ا 
لأحم���ال     تعر�س���ه  زاد  املن�س���اأ  ارتف���اع  زاد 

.)LATERAL LOADS( الرياح والزلزل .

 مم���ا ميث���ل حت���دى حقيق���ي للمهند�س���ني 
الإن�سائيني لإيجاد احللول والنظم الإن�سائية 

لزيادة مقاومة املن�ساأ لهذه الأحمال.   
ومن هنا تاأتى فكرة البحث فى ا�ستحداث:

نظ���ام اإن�سائي ملقاومة اأحم���ال الزلزل على 
املن�ساآت اخلر�سانية.

عر�ص مب�شط لفكرة البحث:
- متث���ل قوى الطبيعة التح���دي الأكرب للعمل 
الهند�س���ي ب�سكل عام ولع���ل ابرز هذه القوى 
هي الق���وى الناجتة من ح���دوث الزلزل )ل 
قدر اهلل( حيث يتعر�س املن�ساأ لقوى و اأحمال 

غ���ري اعتيادية حي���ث يتعر����س املن�س���اأ لقوة 
اأفقي���ة تكون اأك���رب ما يكون عن���د الأ�سا�سات  
وفى نف����س الوقت يتولد ع���زم يكون اكرب ما 
يك���ون كلم���ا ارتفعن���ا لأعل���ى وي���زداد العزم 

بزيادة ارتفاع املن�ساأ. 
- ومن املع���روف هند�سي���ا اإن اأ�سعف نقاط 
املن�ساأ ه���ي نقط���ة ات�سال العم���ود والكمرة 
ونقطة ات�س���ال العمود مع عمود الدور الذي 
يليه حي���ث يتم �س���ب اأعم���دة الأدوار ب�سكل 
منف�س���ل وذل���ك م���ن متطلب���ات التنفيذ يف 
الطبيعة وبذلك ميكن متثيل العمود على طول 
ارتفاع املن�س���اأ يتكون من ع���دد من الأعمدة 
ال�سغ���رية بارتف���اع ال���دور م�سبوب���ة ف���وق 
بع�سها البع�س  وطريقة متا�سكها مع بع�سها 

م/ رامي مرسى محمد الخولى
مهندس مدني استشاري بوزارة التعليم

عن طريق الرتابط بني اأطوال الأ�ساير الذي 
ع���ادة يف الطبيعة ل تتج���اوز واحد مرت ولعل 
ه���ذا قد ل ي�س���كل فارق ف���ى املن�س���اآت ذات 
الرتفاع���ات املنخف�س���ة واملتو�سط���ة ولكن���ه 
ذات  املن�س���ات  يف  ف���ارق  ي�س���كل  بالتاأكي���د 
الرتفاع���ات الكب���رية حيث وج���د يف حالت 
انهي���ار عديدة نتيجة الزلزل ) ل قدر اهلل( 
هي �سع���ف نقط���ة الت�سال ب���ني الأعمدة .
حي��ث تعم��ل فكرة ه��ذا البح��ث على 

تعزيز مبداأ 
 Strong column – beam joints
 Strong column- column joints
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ال�سكل ال�سابق يو�سح حدوث نقطة ات�سال �سعيفة بني عمودين وتاأثريها على املن�ساأ
مما يولد اإجهادات  اإ�سافية  عند هذه النقطة يف م�ستوى الدور. 

وكذلك نقاط ات�سال قوية لالأعمدة وتاأثريها الوا�سح يف حركة املن�ساأ كوحدة واحدة  
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 �سور ملن�ساآت تو�سح اإن ن�سبة كبرية من اأ�سباب  انهيار املن�ساآت اخلرا�سانية نتيجة �سعف نقاط ات�سال الأعمدة. 
كذلك �سكل متثيلي يو�سح �سلوك من�ساأ عند تعر�سه لقوة زلزالية  حيث ت�سرفت اأعمدة كل دور كوحدة منف�سلة بحد ذاتها 

وم���ن ال�سكل ال�سابق يت�س���ح تاأثري النظام املق���رتح لزيادة مقاومة 
املن�ساآت لأحمال الزلزل حيث ال�سكل على اليمني يظهر تاأثري النظام 
اجلدي���د يف �سلوك الأعمدة حيث تت�سرف وكاأنها وحدة واحدة اأما 
ال�س���كل على الي�سار حيث الأ�سل���وب التقليدي لتنفيذ الأعمدة حيث 
يف اأح���د نقاط الت�س���ال ال�سعيف���ة ن�ساأت نقطة �سع���ف مما يولد 
اإجهادات اإ�سافية عند التعر�س لأحمال جانبية مثل اأحمال الزلزل .

الفك��رة النظرية  للنظ�م لزي�دة مق�ومة املن�ش�آت لأحم�ل 
الزلزل

الفك���رة :- يتم تنفيذ الأعمدة يف املوق���ع الإن�سائى بنظام يجعل من 
�سل���وك اأعمدة املن�س���اأ الراأ�سية ف���وق بع�سها عن���د تعر�سها لأحمال 
الزلزل تت�سرف يف �سلوك افرتا�سي وكاأنها وحدة واحدة م�سبوبة 

بكامل ارتفاع املن�ساأ على مرة واحدة.

الفك��رة العملي��ة لنظ���م زي�دة مق�وم��ة املن�ش���آت لأحم�ل 
الزلزل:

ق���وة �سغ���ط حم�سوب���ة  تاأث���ري  العم���ود كل دور حت���ت  يت���م �س���ب 
)حم���ل حم���وري (  بدق���ة طبق���ا ملع���ادلت ريا�سي���ة تتنا�س���ب م���ع 
ارتف���اع املن�س���اأ ومنطق���ة الن�س���اط الزل���زايل الواق���ع به���ا املن�س���اأ

والإبق���اء على تاأثري احلمل املحوري عل���ى اأعمدة كل دور با�ستخدام 
جاكات هيدروليكية حتى متام الت�سلد خر�سانة الأعمدة ثم النتقال 
لأعمدة الدور الذي يلي���ه واإبقاوؤها حتت تاأثري نف�س احلمل املحوري 
حتى اكتمال ت�سلدها وهكذا حتى الإنتهاء من كامل اأعمدة املن�ساأ.

وبالت���ايل �سنجد اأن اأعم���دة املن�ساأ واقعة جميعها حت���ت تاأثري نف�س 
احلم���ل بكامل الرتف���اع وتعطى �سل���وكا افرتا�سيا لعم���ود م�سبوب 

بكامل ارتفاع املن�ساأ .

وكذل���ك رب���ط العم���ود م���ع  اأ�سا�س���ات املن�س���اأ بنف�س تاأث���ري احلمل 
ليت�سرف املن�ساأ حتت تاأثري الأحمال اجلانبية كوحدة واحدة مكونة 
من الأعمدة بكامل الرتفاع مع الأ�سا�سات وذلك بطريقة معينة فى 

التنفيذ تخ�سع حل�سابات ومعامالت ومعادلت دقيقة.
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ال�شتخدام العملي للبحث:-

ميك���ن تطبيق فكرة البحث يف تنفي���ذ الأعمدة اخلر�سانية للمن�ساآت 
والأبراج اخلر�سانية �ساهقة الرتفاع ، كما ميكن تطبيقها يف اأعمدة 
الكب���اري والكباري املعلقة ذات البح���ور الوا�سعة حيث يكون لها اأثر 
اإيجابي كب���ري يف زيادة البحور ال�سافية للكباري واجل�سور  وخا�سة 

العاب���رة فوق م�سطحات مائي���ة ملا حتتاجه من بح���ور وا�سعة ت�سمح 
باحلركة املالحية حتتها .

واأين لأتقدم بهذا العر�س املب�سط لفكرة نظام جديد ملقاومة اأحمال 
الزلزل للمن�ساآت اخلر�سانية  داعيا اهلل اأن ينال اهتمامكم ودعمكم 

واإن كان من توفيق فمن اهلل. 
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أنع���م هللا عل���ى المملك���ة بعظي���م النع���م، الس���يما وف���رة مص���ادر الطاق���ة، فباإلضاف���ة إل���ى 
الطاق���ة األحفوري���ة، تح���ث المملكة س���ريع الخط���ى لتتص���در   قائمة منتج���ي الطاقة الشمس���ية 
البس���يطة،  عل���ى  الشمس���ي  أعل���ى مس���تويات اإلش���عاع  أح���د  م���ن  العال���م، مس���تفيدًة  ف���ي 
ب���ل إن أج���زاءًا م���ن أرض الحرمي���ن تأت���ي ف���ي المرتب���ة الثاني���ة عالمي���ا بع���د صح���راء التش���يلي. *

ل عجب اإذا اأن تر�سد  اململكة ما يربو على 
108 مليار ري���ال لتطوير م�ساريع الطاقة 

املتجددة خالل العقدين القادمني. 
تع����د الت�س����الت الال�سلكية اأح����د اأبرز 
التطبيق����ات املر�سح����ة لال�ستف����ادة من 
الطاق����ة ال�سم�سي����ة حملي����ا، حيث متتد 
�سبك����ة الت�س����الت يف اململك����ة العربية 
متوغل����ة  الأمي����ال  اآلف  ال�سعودي����ة 

ع����رب الب����وادي واجلب����ال لت�س����ل القرى 
م����ن  واح����دة  النائي����ة يف  واملحافظ����ات 
اأ�سد البيئ����ات الطبيعية عدائي����ًة واأقلها 
كثاف����ة �سكاني����ة، ويف هذا املق����ام يجدر 
بن����ا اأن ن�سي����د مب�ساع����ي وجه����ود هيئ����ة 
الت�س����الت ال�سعودية لتغطي����ة املناطق 
جمموع����ة  ع����رب  اململك����ة  يف  املعزول����ة 
اخلم�س����ة  جت����اوزت  رائ����دة  م�ساري����ع 

ع�سر م�سروع����ًا عمالقًا حت����ى اللحظة.
تتوا�س���ل اأب���راج الت�س���الت فيم���ا بينها 
عرب �سبكة تفاعلي���ة ترتكز على جمموعة 
من حمط���ات الب���ث املوؤ�س�س���ة يف قاعدة 
الأبراج، فيما يعتلي هذه الأبراج جمموعة 
م���ن الهوائي���ات تب���ث وت�ستقب���ل الإ�سارة 
الال�سلكية ذات الرتددات ق�سرية املدى، 
وتت�س���ل عرب الكوابل اأو الألياف ال�سوئية 

وفرة مصادر الطاقة وأهمية تطويرها

م. محمد سعيد
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بقاعدة الربج والت���ي ت�سم جمموعة من 
الدارات وامل�سخمات التي تعالج الإ�سارى 

متهيدا لبثها.
م���ن  جمموع���ة  القاع���دة  ت�س���م  كم���ا 
املتحكم���ات الإلكرتوني���ة املعتم���دة عل���ى 
احلا�سوب، بالإ�سافة اإىل مقومات التيار 
الكهربائ���ي الت���ي تق���وم بتحوي���ل التي���ار 

املرتدد اىل تيار م�ستمر.
يتم تربيد غرف���ة الإلكرتونيات يف قاعدة 
ال���ربج عرب نظام تربيد هوائي يعمل على 

مدار ال�ساعة.
اإن العنا�سر املكونة ملحطة برج الت�سالت 
اخللوية تتغ���ذى بالطاقة الكهربائية عرب 
�سبكة الكهرب���اء الوطنية اأو عرب م�سادر 
م�ستقلة غالبا ما تكون مولدات كهربائية 
تعمل بالطاق���ة الأحفورية ترتاوح قدرتها 
يف معظم الأبراج ذات ال�ستخدام املدين 
م���ا بني ع�سرة اإىل خم�س���ة وع�سرين كيلو 

فولت اأمبري.
م�سغل���ي  اأن  اإىل  هن���ا  الإ�س���ارة  وجت���در 
�سب���كات الت�س���الت يقوم���ون برتكي���ب 
م�سدرين متناوبني للطاقة وذلك حت�سبا 

لتوقف اأحد امل�سادر عن العمل.
اإن طبيعة الت�ساري�س يف اململكة وامتدادها 

ال�سا�سع جعل عمليات اإعادة تعبئة الوقود 
و�سيان���ة زي���وت وفالت���ر املول���دات اأمرا 
م�سنيا وم�ستنزفا على املدى الطويل، كما 
اأن ا�ستخدام خزانات وقود كبرية يجعلها 

مطمعا لعمليات ال�سطو وال�سرقات.
خ�س���راء،  طاق���ة   : ال�سم�سي���ة  الطاق���ة 
ذات تكلف���ة معقول���ة وحاج���ة لوجي�ستي���ة 

منخف�سة.
تق���دم الطاق���ة ال�سم�سي���ة حل���ول رائ���دة 
بالطاق���ة  الت�س���الت  �سب���كات  لتزوي���د 
الالزمة لت�سغيلها، فهي تقرتح ا�ستخدام 
طاق���ة  لتولي���د  الكهرو�سوئي���ة  اخلالي���ا 

كهربائية نظيفة.
كما تعت���رب عمليات ال�سيان���ة امل�ساحبة 
للخاليا ال�سوئية �سئيلة ن�سبيا، بال�سافة 
ال�سط���و  لعملي���ات  اإغ���راًء  اأق���ل  لكونه���ا 
وال�سرق���ة، وه���ي ب���ال �س���ك ذات حتملية 
اأط���ول، حي���ث تق���وم اخلالي���ا ال�سوئي���ة 
بتحوي���ل ال�سوء اإىل طاق���ة كهربائية عرب 
�سل�سل���ة تفاعالت كيميائي���ة تتاأثر باأ�سعة 
ال�سم����س، ث���م تنتقل الطاق���ة املنتجة اإىل 
حمول و متحكم يق���وم بتنظيم م�ستويات 
الطاقة مب���ا يتنا�سب و�سح���ن املوا�سعات 
) بطاري���ات ( كما يقوم املح���ول بتحويل  

التيار من التيار الثابت اإىل التيار املرتدد 
متهيدا لنقله اىل حمطة برج الت�سالت 
حي���ث تعم���ل الأجه���زة و اأنظم���ة التربيد 

با�ستخدام التيار املرتدد. 
اإنن���ا يف �سب���كات نوكي���ا ال�سعودي���ة، ومن 
موقع خربة واحرتافي���ة عاملية، واإذ نحث 
على تدعيم تطبيق���ات الطاقة اخل�سراء 
عاملي���ا وحملي���ا، فاإننا ندع���م ون�سد على 
للم�س���ي قدم���ا  الق���رار  اأي���دي �سانع���ي 
يف بن���اء وتطوي���ر �سبك���ة طاق���ة �سعودية 
خ�سراء ت�ستخ���دم طاقة ال�سم�س لت�سغيل 
�سبك���ة الت�س���الت، ل �سيم���ا يف املناطق 
املعزولة، كما ن�سع ون�سخر كافة خرباتنا 
واإمكانياتنا حتت ت�سرف اجلهات املعنية 
يف البح���ث والتطوير يف اململك���ة العربية 

ال�سعودية. 
واآخر ذي ذكر، فاإنن���ا نحمده تعاىل على 
م���ا حب���ى ب���ه اأر����س احلرمني م���ن �ستى 
اخل���ريات وكل الثمرات، ون�ساأله عز وجل 

اأن يحفظها ومن عليها من كل مكروه.

املراجع :
- رويرتز
- العربية
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دراسة مبدئية لمشروع إنشاء الجدران الخفيفة 
كبديل افضل لمباني البلوك والتلييس

- ماهي المباني الخفيفة؟ 
اإن نظري���ة املب���اين اخلفيف���ة مطبقة من���ذ �سنوات عدي���دة، وكان 

الهدف منها هو اخت�سار وقت وتكلفة اإن�ساء   
     املباين،  وكانت الفكرة تتمحور حول ا�ستخدام مادة ا�ستريافوم 

اإما على �سكل األواح اأو حبيبات ت�ستعمل كبديل  
للح�سى يف اخلر�سانة الأ�سمنتية ،  وقد كان ا�ستخدامها حمدود ا 

جدا ويقت�سر فقط على من�سئات التربيد اأو املباين 
    املتناهي���ة ال�سغ���ر اأو البي���وت اجلاهزة املتنقل���ة ، ومل تنت�سر يف 

املباين العامة لأ�سباب عديدة لعل اأهمها : ��
1- �سعف اخلوا�س امليكانيكية والفيزيائية .

2- عدم مطابقتها لال�سرتاطات ال�سحية ، ومعايري البيئة .
3- عدم مقاومة احلريق .

4- عند احرتاقها ينتج عنها غازات �سامة .
 ولك���ن مع التطور التقني امل�ستم���ر يف علوم كيمياء ، وفيزياء املواد 

مت تخط���ي تلك املرحلة بتطوير مواد منخف�س���ة  الكثافة ويف نف�س 
الوقت تلبي جميع املتطلب���ات الهند�سية وال�سحية والبيئية ، وكان 
الأم���ر يف البداي���ة  يتلخ����س يف اإن�س���اء م�سان���ع لت�سنيع بالطات 

م . محمد الحداد
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ث���م تنقل اإىل موق���ع البناء حيث يت���م تركيبها ، وه���ذا النظام هو 
امل�ستخ���دم       حالي���ا يف معظ���م دول الع���امل ، ولكنن���ي كخبري يف 
تطوير مواد البناء قفزت على هذا النظام بتطوير خلطة من مواد 
متاحة يتم �سبها يف موقع العمل مبا�سرة ولها كل مميزات النظام 

ال�سائد حاليا ، ولكنها تتميز عليه باملميزات التالية : ��
1- مقاومة تامة للحريق .

2- زيادة قوة  التحمل اإىل ال�سعف .
3- خف�س التكلفة اإىل الربع تقريبا .

دواعي التفكري يف هذا امل�سروع
اإن الهدف الرئي�سي هو توفري الوقت واجلهد واملال ، ونو�سح ذلك 

كما يلي : ��
1-  وزن اجلدران اخلفيفة يعادل حوايل 15 % من وزن الطوب مع 
التليي����س من اجلهتني ، وبذلك تنخف����س   الأوزان الكلية للمبنى ، 
وبالتايل تنخف�س تكلفة الهيكل اخلر�ساين ) الأ�سا�سات والأعمدة 

والكمرات ( .
2-  اخت�سار مدة تنفيذ امل�سروع بن�سبة 40 – 50 %

3- انخفا�س التكلفة الكلية للجدران الداخلية بن�سبة %41 .
4- تخغي�س عدد العاملني يف بناء اجلدران بن�سبة  40 – 50 % .
5- طبعا اإلغاء بند الليا�سة للجدران الداخلية متاما من امل�سروع.

٦- اخت�سار وقت وتكلفة متديدات ال�سباكة والكهرباء بن�سبة %50 
وذلك باإلغاء كال من التك�سري والرتميم .

7- املب���اين اخلفيف���ة عازل���ة للحرارة ، مم���ا ي���وؤدي اإىل تخفي�س 
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية للتكييف بن�سبة 40 - 50 % .

8-  املباين اخلفيفة مقاومة للحريق متاما.
9- انخفا����س �سمك اجلدران م���ن 20 �سم اإىل  10 �سم مما يوؤدي 

اإىل تو�سيع م�ساحة الغرف .
   10- املباين اخلفيفة عازلة للرطوبة ، وعازلة لل�سوت .

   11- املب���اين اخلفيف���ة لي�ست له���ا خملفات بن���اء تقريبا ، وهذا 
البند بالذات ي�سبب اإزعاجا كبريا للمقاولني خ�سو�سا   

يف الأبراج العالية ، نظرا اإىل التكلفة الكبرية لإنزالها من الأبراج 
ثم نقلها خارج املدينة .

12- اإلغاء بند الأعتاب فوق الأبواب والنوافذ .
13- اإلغاء بند �سبك التليي�س .

مقارن���ة مالي���ة ب���ني حوائط الط���وب ، واحلوائ���ط اخلفيفة / مرت 
مربع

اأول : اجلدران البلوك
38    ريال 1- قيمة البلوك مع الفاقد / مرت مربع    

،،     15 2- اأجرة بناء الطوب / مرت مربع   
،،     30 3- اأجرة تليي�س من اجلهتني   
،،     20 4-  قيمة مونة بناء وليا�سة  ) مع الفاقد ( 

5-  تكلفة تطليع ومناولة مواد الطوب والليا�سة 12     ،،
،،     10 ٦-  تنزيل واإزالة ونقل خملفات / مرت مربع   

 7-  تك�سري لتمديدات ال�سباكة والكهرباء واحلريق 10   ،،
 8-  تكلفة اإن�ساء اأعتاب لالأبواب والنوافذ / مرت مربع 8      ،،

 9-  تثبيت �سبك ليا�سة    9      ،،
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

152   ريال     اإجمايل تكلفة اجلدران / مرت مربع    

ثانيا : اجلدران اخلفيفة
30    ريال 1- قيمة اخللطة اجلافة   

،،      20 2- قيمة األواح التجليد   
،،      20 3- قيمة حديد التثبيت         
،،      25 4- اأجور     
،،      10 5- اإهالك معدات  و�سدة      

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
105   وؤيال  اإجمايل تكلفة احلوائط اخلفيفة / مرت مربع 

مبقارن���ة الرقم���ني جن���د اأن التكلف���ة املبا�سرة للحوائ���ط اخلفيفة 
حوايل ٦9 % من تكلفة مباين البلوك ، هذا   

بالإ�ساف���ة  اإىل التوف���ري غ���ري املبا�س���ر يف التكلفة وه���و كبري جدا 
ويتمثل يف : ��

1-  اخت�سار مدة تنفيذ املبنى اإىل الن�سف .
2-  تخفي�س تكلفة الهيكل اخلر�ساين طبقا لالأحمال اجلديدة .

3-  تخفي�س ا�ستهالك كهرباء التكييف .
4-  ومن ح�سن الطالع اأن هذا النظام ليحتاج اإىل راأ�سمال كبري.
وم���ن واقع اخل���ربة ، ن�ستطيع اأن جنزم باأن تكلف���ة و�سرعة اإجناز 

احلوائط اخلفيفة املميزة �ستوؤدي      
اإىل تخفي�س التكلفة املبا�سرة  للهيكل اخلر�ساين مبا ليقل عن 30 

% بالإ�سافة اإىل تخفي�س التكلفة غري
املبا�س���رة مثل تخفي����س مدة تنفيذ امل�س���روع ، وتخفي�س العمالة ، 
وتخفي�س ا�ستهالك الطاقة الكهربائية لزوم  التكييف لذلك فاإنها 
�س���وف تنت�سر ب�سرعة كبرية جدا بعد  اأن ت�سل هذه املعلومات اإىل 

كافة النا�س ، عالوة   على  املتخ�س�سني يف هند�سة البناء .
 وفق اهلل اجلميع للخري  ،،،
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ت���دور عجل���ة التغيير بتس���ارع منتظم خالل العقدي���ن االخيرين وتحدي���دا منذ بداية االلفي���ة الجديدة، 
إذ ش���هد العال���م تغيي���رات رهيب���ة في نم���ط الحي���اة وطريقة العي���ش ب���ل وطريقة التفكي���ر ايضا 
فم���ا كان مس���تحيال من قبل أصب���ح ممكنا اآلن وتتح���ول كل األف���كار المجنونة تدريجي���ا إلى أفكار 
معقول���ة ومفي���دة وقابل���ة للتنفي���ذ بفض���ل اتح���اد العقول البش���رية وحس���ن إدارته���ا وتنظيمها.

والتاريخ يذكرنا دوما باأن كل الكت�سافات 
املفيدة والتي حولت الك���رة الأر�سية اإىل 
مكان اأف�سل للحي���اة، كانت بف�سل عقول 
منظمة وم�ستنرية تفكر يف املع�سلة وت�سع 
الأه���داف ثم تبحث ع���ن اأف�سل الو�سائل 
للو�سول اإليها بال�سرعة والدقة الالزمتني، 
وهذا ه���و جوهر النج���اح ال���ذي نتلم�سه 
م���ن �س���رية اأولئ���ك العباق���رة، فاإ�سحاق 
نيوتن اكت�س���ف اجلاذبية الأر�سية وو�سع 
القوانني الثالث���ة، واأن�ستاين و�سع نظرية 
الن�سبية واأدي�سون اخ���رتع امل�سباح، لكن 
م���ن جمع جه���ود هوؤلء الثالث���ة لنح�سل 

على الكمبيوتر والطائرة والإنرتنت!!

وماه���و ال�سبب الذي دف���ع مطوري العلوم 
وال�سناع���ات يف جميع اأنح���اء العامل اإىل 
ال�سع���ي خل���ف ه���ذه الخرتاع���ات الت���ي 
غريت وجه احلياة، اأن���ه ال�سوؤال ال�سعب 
ال���ذي يح���اول كل العلماء الإجاب���ة عليه 
)كيف ت�سل اإىل اله���دف باأف�سل طريقة 
ممكن���ة؟(. حاول فريدري���ك تيلور الذي 
كان يعمل عامال مب�سنع للحديد وال�سلب 
والذي كان هدفه رفع الإنتاجية، الإجابة 
على ه���ذا ال�سوؤال يف الق���رن قبل املا�سي 
فرتقى خالل بحثه ع���ن هذه الإجابة من 
عامل ب�سي���ط اإىل مالحظ اإىل ميكانيكي 
اإىل م�س���رف جمموع���ة اإىل مهند�س اإىل 

الإدارة  موؤ�س����س  اإىل  املهند�س���ني  كب���ري 
العلمي���ه احلديث���ة والت���ي اعتم���دت مبداأ 
الكف���اءة والفعالي���ة كجناح���ني للطائ���رة 
النفاث���ة لإدارة الأعم���ال وامل�ساريع، وهي 
الطائ���رة التي �سارك يف �سنعها فيما بعد 
كل م���ن فران���ك وليليان جل���ربت وهري 
ف���ورد وغريه���م والهم���ت وزارة الدف���اع 
الأمريكي���ة لل�سعود واجللو����س على قمة 
العامل وباملنا�سبة موؤ�س�سو الإدارة العلمية 

ومطوروها كلهم مهند�سون!! 
ونعم !!

عندما نتحدث عن اإدارة امل�ساريع فنحن 
نتح���دث ع���ن النج���اح وع���ن امل�ستقبل!! 

إدارة المشاريع هل ُتعطى حقها!!

ابوبكر مصطفي فضيل
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وليخف���ى علين���ا اأن امل�ساري���ع الهند�سية 
مبختل���ف األوانه���ا واأنواعه���ا متث���ل اأه���م 
امل�ساريع يف العامل بال منازع فهي م�ساريع 
امل���اوي والداب���ة والطريق واملكت���ب والآلة 
والطع���ام وكل �س���يء من حولن���ا تقريبًا، 
نع���رف اإذا اأردنا ان نن�س���ئ مبنى �سخما 
م���ن 20 طابقا كي���ف نن�سئه وك���م يكلفنا 
ومت���ى يكتمل بناوؤه، لك���ن هل نعرف؟ هل 
كان ه���ذا ال�س���كل ه���و اخلي���ار الأف�سل؟ 
وكيف ن�سمن موافقة كل املتاأثرين بان�ساء 
هذا املبن���ى ودعمهم، هل امل���دة الزمنية 
لإجن���از ه���ذا امل�سروع ه���ي الأن�سب!! هل 
التكلف���ة ه���ي الأق���ل والأف�س���ل حتقيق���ا 
للجودة وفق متطلبات امل�سروع!! وفوق كل 
ذلك كيف نقود ه���ذا امل�سروع طوال مدة 
تنفي���ذه عرب طريق مليء مبخاطر ال�سوق 
وال�سيا�سة وكوارث القت�ساد اإ�سافة اإىل 

تقلبات املزاج الب�سري.
الع�س���رون طابق���ا ه���ي من���وذج متو�سط 
مل�س���روع ميك���ن اأن يلف���ت الأنظ���ار لكنها 

لمتث���ل كل اأن���واع امل�ساري���ع الت���ي قال���ت 
 %52 اأن   APM امل�ساري���ع  اإدارة  رابط���ة 
منه���ا يف�سل ب�سبب �سوء الإدارة، واأ�سباب 
�س���وء الإدارة اأهمه���ا اجله���ل باملمار�س���ة 
العلميه ال�سحيح���ة لإدارة امل�ساريع، ويف 
عامل اليوم مل يعد كافيا اأن تكون مهند�سا 
خب���ريًا فق���ط لتق���ود م�سروع���ا هند�سيا 
اإىل برالأم���ان ومل يع���د اجللو����س خل���ف 
املكاتب واملراقبة على ال�سا�سات واإ�سدار 
التعليم���ات م���ن خ���الل و�سائ���ل التوا�سل 
املختلفة كافيا لإجناح امل�ساريع، والأفدح 
من ذلك كله، اأن���ه مل يعد افتتاح العمارة 
ذات الع�سرين طابقا وهي يف اأبهي حللها 
موؤ�س���را دامغ���ا على جناح ه���ذا امل�سروع 
واإغالق ملفه���ا وو�سعه على رف امل�ساريع 

الناجحة!! 
يف عامل تطب���ق فيه نظ���م اإدارة امل�ساريع 
بنظ���م مث���ل PMP وSCRUM وتخت���رب 
جودتها بنظم مثل ٦ SIGMA، لن ُتعرف 
اأب���دا درج���ات الكف���اءة والفعالي���ة الت���ي 

حتقق���ت وكيف ميك���ن رفعه���ا وامل�ساهمة  
به���ا يف اقت�سادي���ات معاف���ة م���امل يك���ن 
املهند�س���ني جميعهم على دراي���ة بالعلوم 
والتطبيق���ات الأ�سا�سي���ة لإدارة امل�ساريع 

احلديثة.
وحت���ى نعط���ي اإدارة امل�ساريع حقها علينا 
اأن نعرتف باأن امل�ساريع لي�ست بال�سرورة 
اأن تكون اإن�ساء مبنى اأو طريق اأو ج�سر اأو 
م�سنع اأو اإطالق خط اإنتاج اأو برجمية ما 
اأو دواء اأو �س���الح اأو اإ�سعال حرب اأو عمل 
مفاو�س���ات �س���الم.. اأو ..اأو ، امل�ساري���ع 
ميكن اأن تكون زواج اأو رحلة اأو ماج�ستري 
اأو دكت���وراه اأو تربي���ة اأطف���ال، وامل�ساريع 
مهند�س���ني  تاأهي���ل  ت�سم���ل  اأن  ميك���ن 
لي�سبح���وا م���دراء م�ساري���ع وميك���ن اأن 
تك���ون اإدراج م���ادة اإدارة امل�ساريع �سمن 
املقررات الهند�سية يف اجلامعات و�سمن 

الدرا�سات العليا الهند�سية .
قم���ة الن�س���وج الفك���ري اأن نغر����س اليوم 

مانحب اأن يكون عليه اأبناوؤنا غدًا. 
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بعد الثورة الصناعية التي ظهرت في انجلترا أبان القرن التاسع عشر الميالدي ثم انتشرت في بقية 
الم���دن األوروبية , ظهر انفجار س���كاني هائل في المدن  نتيجة الهج���رة من المناطق الريفية إلى 
المناطق الحضرية للحصول على فرص عمل, ففي عام 1970م كان مجموع عدد السكان لبعض مدن دول 
العالم الكبرى مثل  طوكيو )اليابان(, نيو يورك )الواليات المتحدة األمريكية(, بكين )الصين(, و مكسيكو 
سيتي )المكسيك( نحو 50 مليون نسمة ، تضاعف هذا العدد ليصبح حوالي 74 مليون نسمة في عام 
1998. كما تش���ير الدراسات انه في الس���نوات األخيرة أصبح أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في 

المناطق الحضرية, حيث ارتفع عدد المدن الكبرى في العالم بشكل سريع ليصبح 34 مدينة في عام  2015. 

نت���ج عن ه���ذه الزي���ادة الكب���رية لأعداد 
ال�سكان القاطن���ني يف املناطق احل�سرية 
ع���دة م�س���اكل م���ن اأبرزها ارتف���اع ن�سبة 
التل���وث ، ارتف���اع تكلفة اإن�س���اء امل�ساكن، 
ارتفاع تكلفة اإن�ساء خدمات وبنية حتتية، 
ارتف���اع ن�سب���ة اجلرمي���ة وارتف���اع ن�سبة 
بال�سمنة،  الوبائية والإ�ساب���ة  الأمرا����س 
كم���ا اأن املدين���ة فق���دت ح�سه���ا الإن�سان 

احل���ي وامل�سع الذي كان يف ال�سابق نتيجة  
للتو�س���ع العم���راين الغري مدرو����س، فقد 
كانت املدينة حتتوي على �ساحات وميدان 
التق���اء عدي���دة مت ا�ستبداله���ا  واأماك���ن 

ب�سبكة طرق �سخمة لل�سيارات. 
ولال�ستجابة لتحديات الزيادة ال�سكانية، 
ق���ام الكثري من خمططي املدن  ومتخذي 
الق���رار مبحاولة اإيجاد حل���ول تخطيطية 

تتالفى م���ا اأعقبه هذا الإنفجار ال�سكاين 
من اأزمات. وبالرغم من تطور النظريات 
احلديثة  لعلم التخطي���ط العمراين التي 
ته���دف اإىل توفري بيئ���ة عمرانية منا�سبة 
مل  اأنه���ا  اإل  ال�س���كان،  رغب���ات  لتحق���ق 
تتمكن م���ن اإيجاد مفه���وم �سامل للتنمية 
العمرانية امل�ستدام���ة، قادر على التعامل 
مع املتغريات و الظروف البيئية واملناخية 

اإلطار الشامل للتنمية 
العمرانية المستدامة

سعد بن ناصر البراك
مهندس تخطيط عمراني
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والجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة ل���كل اإقليم اأو 
منطق���ة من مناطق الع���امل.  تهدف هذه 
املقال���ة اإىل ا�ستعرا����س اأح���دث الط���رق 
والأ�ساليب العلمية املتبعة التي ت�سعى اإىل 
اإيج���اد حميط عم���راين م�ست���دام ي�سمل 
جمي���ع اجلوان���ب املتعلقة بعملي���ة تطوير 

املناطق العمرانية والريفية.

ا�شتعرا�ص مل�ش�كل التو�شع العمراين 
وظهور ال�شواحي على اأطراف املدن 

الأمريكية
بنهاي���ة ع���ام 1940 م، مرحل���ة م���ا بع���د 
الولي���ات  يف  الثاني���ة  العاملي���ة  احل���رب 
املتح���دة الأمريكية واأثناء ع���ودة اجلنود 
الأمريكي���ني امل�سارك���ني يف احل���رب، مت 
بن���اء العديد م���ن امل�ساكن عل���ى اأطراف 
امل���دن الأمريكي���ة لكي ت�ستوع���ب اجلنود 
العائدي���ن م���ن احل���رب م���ع عوائله���م. 
فف���ي عام 194٦م مت بن���اء حوايل ن�سف 
ملي���ون من���زل حول اأمري���كا، كم���ا اأرتفع 
ه���ذا الرق���م لي�سب���ح ملي���ون من���زل يف 
العام الذي يليه. يف عام 1950 م اكتظت 
الأرا�س���ي الف�س���اء الهادئ���ة ح���ول املدن 
باملزيد واملزيد م���ن املخططات ال�سكنية 
الت���ي حتتوي على م�سان���ع، مراكز ت�سوق 
و�سب���كات نقل �سخمة. كما مت ال�ستحواذ 
امل���دن  ح���ول  �سا�سع���ة  م�ساح���ات  عل���ى 
لأغرا����س تطوير املخطط���ات، ومع مرور 
ال�سنني واأثناء البحث عن مناطق جديدة 
للتطوي���ر مت اغفال وتنا�سي املناطق الغري 
مطورة والقريبة من التجمعات العمرانية 
الكبرية مما خلق فجوة كبرية يف الن�سيج 
العمراين. كما اأن تكلف���ة �سراء الأرا�سي 
يف ه���ذه املناطق املط���ورة ارتفعت ب�سكل 
مت�سارع، فقد كانت تكلف���ة �سراء الأر�س 
حت���ى  اإن�س���اء  تكلف���ة  م���ن   %10 ت�س���كل 

اأ�سبحت ت�س���ل اإىل 20 %. بالإ�سافة اىل 
اأن نظ���ام تخطيط ا�ستعم���الت الأرا�سي 
يف تل���ك الف���رتة ، وال���ذي يراع���ي العزل 
بني املناط���ق ال�سكنية وال�سناعية لتوفري 
م�ستوى من الأمان زاد من عدد الرحالت 
ب�س���كل  ال�سي���ارة  با�ستخ���دام  اليومي���ة 
مت�ساعد �سنوي���ًا، ويحتوي على العنا�سر 
التية: جمموعة وح���دات �سكنية، مراكز 
مدار����س.  جمم���ع  و  مكات���ب  الت�س���وق، 

ا�شتعرا���ص مل�ش�كل م� بع��د النه�شة 
العربي��ة  اململك��ة  يف  العمراني��ة 

ال�شعودية
وقد كان للمملكة العربية ال�سعودية جتربة 
م�سابهه ، ففي بداية ال�سبعينات امليالدية 
�سهدت اململكة تو�سعًا عمرانيًا هائاًل نتيجة 
للطل���ب املتزايد على الوح���دات ال�سكنية 
وقي���ام احلكوم���ة  بتوزيع من���ح الأرا�سي 
وتقدمي قرو�س مي�س���رة للمواطنني لبناء 
امل�ساك���ن، فق���د متك���ن �سن���دوق التنمية 
العقاري ال�سعودي من���ذ بدء ن�ساطه عام 
1395ه� وحتى نهاي���ة العام 1419 ه� من 
تقدمي 842،443 قر����س خا�س لالأفراد، 

و488،2 قر����س ا�ستثم���ار، �ساهمت هذه 
القرو�س التي متنح ب���دون فوائد يف بناء 
ح���وايل 555،8٦٦ حتى اأ�سب���ح عدد بناء 
 928،488 املمول���ة  ال�سكني���ة  الوح���دات 
بنهاية العام امل���ايل )1434-1435(. يف 
تلك املرحلة ظهر العديد من املخططات 
ال�سكنية وم�ساري���ع البنية التحتية، والتي 
كان م�ساحبا لها ا�سترياد لأنظمة البناء 
املعماري���ة والتخطيطي���ة الأجنبية التي ل 
تتنا�س���ب م���ع طبيعة اململك���ة اجلغرافية، 
وق���د  والجتماعي���ة.  املناخي���ة  البيئي���ة، 
ا�ستم���ر الأخ���ذ به���ذا النم���ط العمراين 
لف���رتة طويلة م���ن الزمن مم���ا نتج عنه: 
1. ن�سيج عمراين مفكك، 2. يتبنى فكرة 
التخطيط املفت���وح الذي يعطى م�ساحات 
اأو�س���ع للمركب���ات عل���ى ح�س���اب حرك���ة 
امل�ساة، 3. ي�سكل عالق���ة �سعيفة ب�سريا 
ب���ني املب���اين والعنا�س���ر العمراني���ة. 4. 
�سعي���ف اجل���دوى الإقت�سادية، يزيد من 
تكلف���ة  اإن�س���اء البنية التحتي���ة، 5. يوجد 
منط تو�سع عمراين يعزل بني ا�ستعمالت 
الأرا�سي، فاملناطق ال�سكنية تكون بعيدة 
ع���ن املكاتب واأماك���ن العم���ل. بالإ�سافة 
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اىل اأن ه���ذ النم���ط العم���راين غري قابل 
لال�ستدام���ة. ٦. يعتمد عل���ى �سبكة طرق 
�سخم���ة و �سوارع جتميعي���ة كبرية، حيث 
يتم ت�سميم املحيط العام فقط ل�ستيعاب 
ال�سيارات.  7. يكون حميط عمراين عام 
غري اآمن. 8. ل يتم مراعاة التجان�س بني 
ارتفاعات املباين. 10. مت توزيع الأرا�سي 
عل���ى ح�س���ب الدخل للمواطن���ني. 11. مت 
ت�سميم احلي ال�سكني ليوفر اخل�سو�سية 
فقط ب���دون توفري حياة اجتماعية فعالة. 
12. منط عمراين غ���ري قابل لال�ستدامة 

على املدى البعيد.
وقد تنبئ الكثري من املخت�سني بتخطيط 
املدن يف الأمانات والبلديات املحلية لهذه 
الفو�سى املكانية ، ومت اإ�سدار العديد من 
الإ�سرتاطات التي تتالف اخطاء املا�سي 
م���ن ابرزه���ا )دلي���ل اإج���راءات اإع���داد 
الأرا�سي  واعتماد خمططات تق�سيم���ات 
ال�سكني���ة( الذي ا�سدرت���ه وزارة ال�سوؤون 
البلدي���ة والقروي���ة عام 1428 ه����، اإل ان 
ه���ذه اجلهود الرامي���ة اإىل حت�سني جودة 
البيئة العمرانية ما زلت تفتقر  للمفاهيم 

الأ�سا�سية لال�ستدامة.

م��ف��ه��وم ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��م��ران��ي��ة 
امل�شتدامة

ميكن تعريف التنمية العمرانية امل�ستدامة 
على اأنها عملية �ساملة متكاملة من التاآزر 
والتطوي���ر امل�سرتك بني النظ���م الفرعية 
والجتماعي���ة  )القت�سادي���ة  املختلف���ة 
واملادي���ة والبيئي���ة( الت���ي تتك���ون منه���ا 
م���ن  م�ست���وى  ن�سم���ن  بحي���ث  املدين���ة، 
الرفاهي���ة لل�س���كان املحلي���ني يف املناطق 
العمراني���ة عل���ى املدى الطوي���ل، من دون 
املناط���ق  تطوي���ر  باإمكاني���ات  امل�سا����س 
املحيط���ة به���ا وامل�ساهمة م���ن خالل هذا 
التوج���ه نح���و احل���د م���ن الآث���ار ال�سارة 
للتنمية على املحيط احليوي. ولذلك فاإن 
التنمي���ة امل�ستدامة مبفهومه���ا الأ�سا�سي 
ته���دف اإىل التطوي���ر الب�س���ري وحت�سني 
نوعي���ة احلياة لالإن�س���ان ويف نف�س الوقت 
املحافظة على املوارد الطبيعية واحليوية 

القائمة حتى تخدم امل�ستقبل. 
للتنمي��ة  ال�ش�م��ل  العمل��ي  الإط���ر 
العمراني��ة امل�شتدامة )جريج هيفن�ص(

ق���ام جريج هيفن����س املتخ�س�س بتخطيط 
املدن مبعهد ما�سات�سو�ست�س للتقنية بتطوير 

منهجي���ة لإيج���اد حل���ول متكامل���ة للتنمية 
العمراني���ة امل�ستدام���ة. م���ن اأه���داف هذه 
املنهجي���ة: 1. اإيج���اد حلول فعال���ة لق�سايا 
التنمية العمرانية امل�ستدامة ميكن تطبيقها 
على جمي���ع مقايي�س التجمع���ات العمرانية 
ال�سغ���رية، املتو�سطة والكب���رية. 2. اإيجاد 
حل���ول عملي���ة تتعام���ل مع جمي���ع العنا�سر 
املتعلقة بالتنمي���ة العمرانية امل�ستدامة مثل 
البيئة، الطاقة، املناخ، ال�سكان، النقل، املواد 
امل�ستخدم���ة يف البن���اء وامل���وارد الطبيعية.

اأ . دور املجتمع وامل�ش�ركة ال�شك�نية 
يف عملية اتخ�ذ القرار

حتقيق اأهداف التنمية العمرانية امل�ستدامة 
ل ميكن اأن يحدث بفعالية وكفاءة ودميومة 
املعني���ني  ال�س���كان  وجه���د  م�سارك���ة  دون 
بالتنمي���ة،  وقد ب���داأ املفه���وم يف النت�سار 
والأخ���ذ ب���ه كو�سيلة مهمة لإجن���اح عملية 
التنمية يف جميع مراحلها يف الربع الأخري 
م���ن القرن الع�سري���ن. امل�ساركة ال�سكانية 
يف عملي���ة اتخ���اذ الق���رار، تعن���ي اإ�سراك 
املجموعات وال�سرائح ال�سكانية امل�ستهدفة 
يف جميع مراح���ل اخلطة بدءًا من حتديد 
و�سياغ���ة اأه���داف خطة التنمي���ة املوجهة 
يف  امل�ساهم���ة  اإىل  اأو�ساعه���م  لتح�س���ني 
تنفيذها وتقييمه���ا وتقوميها. من اأهداف 
عملي���ة  مراح���ل  يف  ال�سكاني���ة  امل�سارك���ة 
التنمية العمراني���ة امل�ستدامة، تقدمي فهم 
وت�س���ور وا�سح عن طبيعة وحجم امل�ساكل 
التي يعاين منها ال�سكان والتي من املمكن 
ان تعيق التنمية، و يتم من خالل امل�ساركة 
ال�سكاني���ة الفعال���ة تدري���ب ال�س���كان على 
تق���دمي حل���ول وا�ستغ���الل امل���وارد املتاحة 
ب�س���كل اأف�سل. تعم���ل امل�سارك���ة ال�سكانية 
عل���ى تقلي����س ال���دور الأح���ادي لأ�سحاب 
النف���وذ ومتكني طبقات املجتمع الآخر من 
ال�ستف���ادة م���ن املحيط العم���راين، تعزز 
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�سعور ال�س���كان بالثقة وحتمل امل�سوؤولية يف 
بناء واحلفاظ على املحيط العمراين مما 
يحق���ق ال�ستدام���ة،  جتعل ال�س���كان اأكرث 
تقب���اًل للق���رارات وامل�سروع���ات والربامج 
التنموي���ة الت���ي ي�سارك���ون فيه���ا بفاعلي���ة 
مم���ا يزي���د م���ن فر����س جناحه���ا، توفري 
حاجات املجتم���ع ب�سكل �سري���ع بعيدًا عن 
وال�سبابي���ة  البريوقراطي���ة  الإج���راءات 
يف عملي���ة اتخ���اذ القرار. كم���ا ميكن من 
خالل م�ساركة ال�س���كان الإجابة على عدة 
ت�ساوؤلت رئي�سية ح���ول التنمية العمرانية 
امل�ستدام���ة مث���ل: كي���ف ميكن خل���ق بيئة 
عمراني���ة منا�سب���ة لل�سكان عل���ى خمتلف 
التاأث���ريات  ماه���ي  وتوجهات���ه،  ثقافته���م 
البيئي���ة التي قد تنتج م���ن ال�سكان، و دور 
ال�سكان نحو بناء بيئة عمرانية م�ستدامة.

الإ�شع���ع  و  املب���ين  توجي��ه  ب . 
احلراري على واجه�ت املب�ين

تكم����ن اأهمية توجيه املب����اين يف مرحلة 
عل����ى  ل�سم����ان احل�س����ول  الت�سمي����م، 
�سوء م����ن الطاقة ال�سم�سي����ة مما يقلل 
املب����اين  داخ����ل  ال�س����اءة  ا�ستخ����دام 
وكذل����ك احلد من الوهج وارتفاع درجة 

احلرارة اإىل داخل املباين.
احلراري��ة  احل�شري��ة  اجل��زر  ت. 

)Urban Heat Islands(

اجل���زر احلرارية احل�سري���ة هي ظاهرة 
حت���دث يف املناط���ق املبني���ة الت���ي يعي�س 
فيه���ا الإن�س���ان وتك���ون درج���ة حرارت���ه 
اأعل���ى بع�س���ر درج���ات مئوية ع���ن البيئة 
املحيط���ة ب���ه. ُوتع���زى درج���ات احلرارة 
املرتفعة يف هذه اجل���زر اإىل المت�سا�س 
املتزايد ل�سوء ال�سم�س بوا�سطة املكونات 
الت���ي متي���ز املناط���ق احل�سري���ة، مث���ل 
الط���رق والأر�سيات املبلط���ة باخلر�سانة 
والأ�سفل���ت، والت���ي تكون ذات ق���درة اأقل 

عل���ى عك�س ال�س���وء و�سع���ة حرارية اأعلى 
من تلك املوجودة يف البيئة الطبيعية.

Shading  ث . التظليل
اله���دف من تظلي���ل املمرات ه���و ت�سجيع 
ال�سكان عل���ى امل�سي، رك���وب الدراجات، 
احل���د م���ن اآث���ار النبعاث���ات احلرارية، 
حت�س���ني نوعية اله���واء، زي���ادة وتن�سيط 
عملي���ة التبخ���ر، وتقليل اأحم���ال التربيد 
يف املب���اين. يوجد العديد م���ن اخليارات 
لتظلي���ل الط���رق واملم���رات م���ن اهمها: 
1. توف���ري الأ�سجار عل���ى جانبي الطريق 
بن�سبة ل تقل ع���ن ٦0% من اإجمايل طول 
الأر�سف���ة. 2. ا�ستخدام هي���اكل اإن�سائية 
دائمة ت�سكل اأكرث من 40% على الأقل من 
اإجمايل طول الأر�سفة القائمة واملخطط 

لها داخل املبنى اأو املطلة على امل�سروع.
ج. الط�قة البديلة

من ممي���زات ا�ستخدام الطاق���ة البديلة 
مثل األ���واح اخلالي���ا ال�سم�سي���ة واملراوح 
الهوائي���ة لإنتاج الطاق���ة الكهربائية اأنها 
قابل���ة للتجديد ب�سكل م�ستم���ر بالإ�سافة 
اىل اأن عملي���ة ت�سغيله���ا ل يتطلب �سيانة 
عالي���ة ويوف���ر تكالي���ف اأق���ل. والأهم من 
ذل���ك، تنت���ج الطاقة املتج���ددة النفايات 
اأك�سي���د  ث���اين  مث���ل  معدوم���ة  اأو  قليل���ة 
الكربون اأو امللوث���ات الكيميائية الأخرى، 

لذلك لديها احلد الأدنى من التاأثري على 
البيئة. قد يتطلب تاأ�سي�س البنية التحتية 
ل�ستخدام���ات الطاق���ة املتج���ددة، اإنفاق 
م���ايل مرتفع عل���ى امل���دى الق�سري، لكن 
�سوف يوفر  الكثري من الإنفاق على اإنتاج 

الطاقة على املدى البعيد. 
ح. النقل واملوا�شلت 

يعتق���د الكثري من امل�سوؤول���ني عن تخطيط 
وتنفي���ذ احلرك���ة املروري���ة والط���رق، باأن 
زي���ادة �سعة �سبكة الط���رق �سوف يحل من 
م�سكل���ة الزدح���ام امل���روري، ولذل���ك ق���د 
ينفق الكثري من الأموال على اإن�ساء الطرق 
حت���ى اأكرث من الإنفاق على اإن�ساء امل�ساكن 
واملرافق واخلدمات. يف الواقع زيادة �سعة 
�سبك���ة الط���رق يزيد م���ن حج���م احلركة 
املروري���ة لأن ال�سبب الرئي�س���ي لالزدحام 
اليومي���ة  الرح���الت  ك���رثة  ه���و  امل���روري 
لل�سي���ارات التي غالب���ًا تنقل اأع���داد قليلة 
من النا����س. من اأف�سل احلل���ول املعا�سرة 
للحد من ال�ستخدام املفرط لل�سيارات هو 
اإن�س���اء بنية حتتية لو�سائ���ل النقل املتعددة 
مثل القط���ارات واحلاف���الت، وتخ�سي�س 
م�س���ارات للدراجات الهوائي���ة. كما يوجد 
العديد م���ن احللول املطبقة يف املدن للحد 
من ا�ستخدام ال�سي���ارات وت�سجيع ال�سكان 
عل���ى ا�ستخ���دام و�سائ���ل النق���ل املتع���ددة 
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الأخ���رى فعل���ى �سبي���ل املثال قام���ت بلدية 
بوقوت���ا، كولومبيا باحلد م���ن الإنفاق على 
اإن�س���اء الطرق واملواقف العامة فعو�سًا عن 
ذلك مت  توجيه الإنفاق على م�سارات امل�ساة 
والنقل العام وم�سارات الدراجات الهوائية.

خ. تخطي��ط ا�شتعم���لت الأرا�شي 
اأط��وال  تقلي��ل  الكث�ف��ة  )رف��ع 

البلوك�ت ال�شكنية(
تكمن اأهمي���ة توفري ا�ستعم���الت اأرا�سي 
خمتلط���ة، احل�س���ول على اأك���رب قدر من 

املنفعة ل�ستخ���دام الأرا�سي، كما 
ميك���ن من خالله���ا احل�سول 

على اأماكن متقاربة للعمل 
والت�سوق والرتفيه بحيث 

ال�س���كان  ي�سط���ر  ل 
م�ساف���ات  لقط���ع 
للو�س���ول  بعي���دة 
الأماك���ن.  له���ذه 
مراع���اة  يت���م  و 
ب���ني  التجان����س 

املب���اين وال�سوارع من 
حي���ث احلج���م وتواف���ق 

املناظ���ر الطبيعية، املحيط 
جمي���ع  يراع���ي  العم���راين 

والت�سج���ري  امل�س���اة  مث���ل  العنا�س���ر 
مم���رات  عل���ى  يحت���وي  وال�سي���ارات 
و�س���وارع �سغ���رية بحيث ميك���ن النتقال 
م���ن م���كان اإىل م���كان اآخر ب���كل �سهولة.

خ. تخطي��ط ا�شتعم���لت الأرا�شي 
اأط��وال  تقلي��ل  الكث�ف��ة  )رف��ع 

البلوك�ت ال�شكنية(
تكمن اأهمي���ة توفري ا�ستعم���الت اأرا�سي 
ق���در  اأك���رب  خمتلط���ة، احل�س���ول عل���ى 
م���ن املنفع���ة ل�ستخ���دام الأرا�س���ي، كما 
ميكن من خاللها احل�س���ول على اأماكن 
متقاربة للعمل والت�س���وق والرتفيه بحيث 

ل ي�سطر ال�سكان لقط���ع م�سافات بعيدة 
للو�س���ول له���ذه الأماك���ن. و يت���م مراعاة 
ب���ني املب���اين وال�س���وارع م���ن  التجان����س 
حيث احلجم وتواف���ق املناظر الطبيعية، 
املحي���ط العمراين يراعي جميع العنا�سر 
مثل امل�س���اة والت�سجري وال�سيارات يحتوي 
على ممرات و�سوارع �سغرية بحيث ميكن 
النتق���ال من م���كان اإىل م���كان اآخر بكل 

�سهولة.

د. احلف�ظ على امل�ش�در امل�ئية
امل�س���ادر  كمي���ة  عل���ى  ميك���ن احلف���اظ 
املائي���ة من خ���الل ا�ستخدام ع���دة طرق 
م���ن اأ�سهره���ا تدوي���ر املي���اه الرمادي���ة، 
جتمي���ع مي���اه الأمط���ار واإع���ادة تدويرها 
وا�ستخدامه���ا، وا�ستخ���دام املر�سدات يف 

املباين العامة وامل�ساكن اخلا�سة.
من��وذج كيت��� كيو�ش��� للح�ش��ول عل��ى 

تنمية عمرانية م�شتدامة
)Kitakushu Model ( 

 يعتمد ه���ذا النموذج على تنظيم وتوظيف 
العمراني���ة  بالتنمي���ة  املتعلق���ة  املعرف���ة 
امل�ستدامة التي مت احل�سول عليها من خالل 
التج���ارب ال�سابقة وتطبيقه���ا على معايري 
عاملي���ة عن���د تطوي���ر املناط���ق العمرانية. 
من���ذ ع���ام 19٦0 م مت تطوي���ر مدينة كيتا 
كيو�س���ا، اليابان لتكون حا�سنة لل�سناعات 
الكيميائي���ة الثقيلة مما اأدى اإىل تلوث مياه 
املدين���ة مع تط���ور ه���ذه ال�سناع���ات عرب 
ال�سنني بالإ�سافة اإىل ن�س���وء م�ساكل بيئية 
متعدة. لال�ستجابة اإىل هذه الق�سايا 
البيئي���ة الت���ي اأ�سبح���ت ته���دد 
�سكان واإقت�ساد املدينة، مت 
تاأ�سي�س تع���اون م�سرتك 
املدين���ة  �س���كان  ب���ني 
املحلي���ة  والبلدي���ة 
نتج  لإيجاد حل���ول. 
ع���ن ه���ذا التع���اون 
الفعال ب���اأن املدينة 
اأف�سل  اأ�سبحت من 
مدن العامل بيئيًا كما 
ي�س���ار اإليه���ا بالبن���ان 
عند التحدث عن ق�سايا 
تطوير بيئة امل���دن منذ عام 
1990 . مت اختي���ار مدين���ة كيت���ا 
كيو�سا لت�سبح مدينة امل�ستقبل لليابان، 
ويف عام 2011 م مت اختيارها لتكون مدينة 
منوذجي���ة لكل من مدين���ة باري�س، فرن�سا، 
�سيكاغو، اأمري���كا و�ستوكهومل، ال�سويد من 
خالل منظمة تطوي���ر التعاون القت�سادي 

و�سمن برنامج املدن اخل�سراء.
يعتمد من���وذج كيت���ا كيوت�سا عل���ى العنا�سر 
الآتية: اخلربات ال�سابقة، املعرفة والتجارب 
العملي���ة التي مت احل�س���ول عليها من خالل 
انعك�س���ت  الت���ي  والتح�سين���ات  الإجن���ازات 
على البيئ���ة واملحيط العم���راين. من خالل 
تطبي���ق ه���ذا النم���وذج ميك���ن التقلي���ل من 
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خماطر التلوث البيئي للمدن ومن ثم تطوير 
ا�سرتاتيجية تتنا�سب مع كل مدينة مع الخذ 
بعني العتب���ار القاع���دة القت�سادي���ة التي 
اعتم���د عليها من���و املدينة. كم���ا مت ت�سميم 
النم���وذج للتعام���ل م���ع اأربع مناط���ق تقنية: 
ا�ستخ���دام  اإدارة   .2 النفاي���ات  اإدارة   .1
م�سادر املي���اه. 3. اإدارة ا�ستخدام الطاقة. 
الربع���ة  املناط���ق  ه���ذه  التل���وث.  اإدارة   .4
توف���ر توج���ه �سام���ل لفك���رة اإط���ارة التنمية 
العمراني���ة امل�ستدام���ة الذي ي�ساع���د كثريًا 
يف و�س���ع اأه���داف فعالة للتنمي���ة امل�ستدامة 
ب�سكل متكامل عو�سًا ع���ن تطوير خطة لكل 
منطق���ة. بالعتماد على هذا الإطار ال�سامل 
واملتكامل، ميكن بناء خط���ة تنمية عمرانية 
م�ستدام���ة مرتابط���ة ت�ستطيع الت���وازن بني 
العوامل القت�سادي���ة والجتماعية والبيئية 
للمدين���ة. يعتمد تطبيق ه���ذا النموذج على 
خم�س خطوات رئي�سية:-1. مراجعة الأنظمة 
وال�سواب���ط. 2. تطوي���ر ال�سرتاتيجي���ة. 3. 
تطوي���ر ال�سرتاتيجيات التقني���ة 4. اختبار 
وفح�س ال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة واإيجاد 
معايري للتقييم. 5. العقود والتمويل املايل. 

اخل�متة والتو�شي�ت
م����ع ا�ستمرار تبن����ى ال�سيا�س����ات وال�سوابط 
حتق����ق  ل  الت����ي  و  احلالي����ة  العمراني����ة 
حمي����ط عم����راين يتبن����ى املفه����وم ال�سام����ل 
للتنمي����ة العمراني����ة امل�ستدام����ة، اأ�سبح من 
ال�سروري �س����ن قوانني جدي����دة على جميع 
م�ستوي����ات التخطي����ط الإقليمي����ة واملحلية. 
اإذا كان التو�س����ع العم����راين حتم����ي ف����ال بد 
م����ن ال�سيطرة عليه ب�س����كل احرتايف ومتقن 
للح�سول على جتمع����ات عمرانية م�ستدامة 
ح����ق  وحتف����ظ  قاطنيه����ا  تطلع����ات  حتق����ق 
الأجي����ال القادمة. فعلى امل�ست����وى الإقليمي 
يجب اإعط����اء فر�����س اأكرب للمناط����ق القل 
ه����ذه  يف  العي�����س  �سب����ل  توف����ري  م����ع  من����وًا 
املناطق م����ن خالل اإيجاد م����ورد اقت�سادي 

يتنا�س����ب مع مقومات كل اإقلي����م اأو منطقة. 
كم���ا يجب الب���دء يف اإيجاد من���ط عمراين 
ميزج بني النمط التقليدي للمدينة العربية 
وب���ني النم���ط العم���راين احلدي���ث ال���ذي 
يتعاطى مع احلياة الع�سرية لل�سكان. ففي 
ال�سابق كان الن�سيج العمراين داخل الأحياء 
ال�سكنية يف امل���دن ال�سعودية، يتالءم اأكرث 
مع احتياج���ات ال�س���كان ويراعي الظروف 
املناخية والبيئة والقت�سادية والجتماعية، 
فم���ع قل���ة امل���وارد القت�سادي���ة و�سعوب���ة 
احل�س���ول على التقني���ات احلديثة للبناء، 
ا�ستط���اع اأجدادن���ا بن���اء حمي���ط عمراين 
م�ستدام. من اإبرز مع���امل هذا املحيط اأنه 
يعتمد على اأ�سلوب التخطيط املت�سام الذي 
يوف���ر الظل للمب���اين وبني املم���رات ويكون 
مراك���ز مرتابط���ة ووا�سح���ة داخ���ل احلي 
ميك���ن الو�سول اإليه���ا ب�سهول���ة، ويف نف�س 
الوقت يحقق اخل�سو�سية والأمان لل�سكان. 
يف  ال�سعودي����ة  العربي����ة  للملك����ة  كان  وق����د 
ال�سن����وات الأخ����رية جه����ود يف رف����ع م�ستوى 
التنمي����ة للمناط����ق الأقل من����وًا ، من اأبرزها 
اإن�س����اء جامع����ة املل����ك عب����داهلل يف ث����ول، و 

اإن�س����اء املدينة القت�سادية بج����ازان ورابغ. 
كما قامت وزارة ال�س����وؤون البلدية والقروية 
ممار�س����ة  لتطوي����ر  عدي����دة  مبح����اولت 
التخطي����ط العم����راين م����ن خ����الل التعاون 
م����ع املنظم����ات العاملية، مثل اإب����رام اتفاقية 
الأمم  برنام����ج  م����ع   2014 ع����ام  �سراك����ة 
لتنفي����ذ  الب�سري����ة  للم�ستوطن����ات  املتح����دة 
برنام����ج م�ستقبل امل����دن ال�سعودية لعدد 17 
مدين����ة. ويهدف هذا الربنام����ج اإىل تطوير 
العملي����ة التخطيطية للم����دن ال�سعودية وفق 
الرتكي����ز عل����ى اأربع����ة حم����اور رئي�سي����ة: 1. 
قيا�س مع����دل الزدهار والرخ����اء يف املدن، 
2. تق����ومي اأ�سالي����ب التخطي����ط والت�سمي����م 
العم����راين، 3. بن����اء ق����درات العامل����ني يف 
عل����ى  العم����ل   .4 التخطيطي����ة،  العملي����ة 
تطوي����ر الت�سريع����ات م����ع اإ�س����راك ال�سباب 
يف العملي����ة التنموية. بالإ�ساف����ة اإىل اإن�ساء 
املرا�سد احل�سري����ة يف اأرجاء اململكة والتي 
تعم����ل على ر�س����د وجمع وحتلي����ل املوؤ�سرات 
مث����ل  الرئي�سي����ة  املج����الت  يف  احل�سري����ة 
ال�سكان، والتنمية الجتماعية والقت�سادية 
،والتنمي����ة احل�سري����ة، والق�ساي����ا البيئية.
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م. يوسف رداد المالكي

توطين الهندسة

 ربم���ا يصدم���ك أنك ال تكاد ترى مش���روعا هندس���يًا اس���تراتيجيا أو 
مش���روعًا يحل قضية أو أزمة نوعية، أو مشروعا له مكانة عمرانية 
وجمالي���ة قد ق���ام بتصميمه مكتب هندس���ي وطني على أيدي 
مهندسين سعوديين، هل تظن أن هذه المشكلة يجب معالجتها؟

واإذا ك�ن��ت كذل��ك فم� ه��و حجم هذه 
امل�شكلة؟

حينم���ا تفتقد الكف���اءات  الهند�سية الوطنية 
على م�ست���وى املكاتب الوطني���ة التي متار�س 
مث���ل هذه امله���ام، وعلى م�ست���وى املهند�سني 
ال�سعودي���ني اأي�سًا �ستعلم حينه���ا اأنها ق�سية 

كربى يجب معاجلتها.
 وبرغ���م ان م�ساريعن���ا لن ت�سي���ف للمكاتب 
الهند�سي���ة العاملي���ة �س���يء اإل اأنه���ا �ست�سنع 
جم���دا وفخرا لي�س فقط للمكتب امل�سمم بل 

اأو�سع من ذلك بكثري.
 حينم���ا تعل���م اأن الكليات الهند�سي���ة املحلية 
اإذا مل ت�س���ارك يف اإجن���اح مثل هذه امل�ساريع 
فاإنه���ا تتاأث���ر �سلب���ا ويتاأث���ر م�ستواه���ا ب���ني 
الكلي���ات الهند�سي���ة، واأن كل كلية يف منطقة 
معين���ة ت�ستفي���د وتتاأث���ر بامل�ساري���ع القريبة 
منه���ا، وحينم���ا تعلم اأن���ه م���ن املفرت�س اأن 
ي�س���ارك اأع�ساء هيئ���ة التدري����س باأبحاثهم 
وممار�سته���م املهني���ة اأي�س���ًا، �ستعل���م اأنه���ا 

ق�سية كربى يجب معاجلتها والنظر فيها. 
حينم���ا تعلم  اأن يف بع����س الدول التي حترتم 
ه���ذه املهنة متن���ح كلياتها �سه���ادة عليا على 
�سن���وات اخل���ربة املهني���ة، وحينم���ا تعلم اأن 
هن���اك �س���رر كبري عل���ى احلق���ل الهند�سي 
املحل���ي، وعل���ى م�ست���وى املعرف���ة الهند�سية 
حمليا، �ستعلم حينها اأنها ق�سية كربى يجب 
معاجلتها والنظر فيها واإعاده النظر يف هذه 

امل�ساريع يف اأهدافها اأي�سا.
 رمبا كان ال�سبب هو عدم اجلراأة على منح الثقة 
اأحيانا للمكات���ب الوطنية، وه���ي ق�سية اأ�سبه 
ما تك���ون بتحدى بداأ م�س���روع جتاري، يف ظل 
وجود مناف�سني اأقوياء جدا واأ�سحاب خربات 
طويل���ة، ولك���ن ميكن معاجل���ة ه���ذه الق�سية 
مبب���داأ الثقة فح�سب والب���دء بخو�س التجربة 
يف ظل اإ�سراف م���ن اخلرباء يف نف�س املجال.
 واأحيان���ا اأن يك���ون ال�سب���ب هو طم���ع املكاتب 
الهند�سية، وتوجههم نحو ا�سترياد الت�ساميم 
م���ن البلدان تكون فيها ا�سعار الأيادي العاملة 

اقل من الأ�سعار  املحلي���ة، برغم اأنهم يفوزون 
برت�سي���ة هذه امل�ساريع مببال���غ جمزية وكافية 
لإعداد هذه امل�ساريع حمليًا، وبرغم اأننا نتفوق 
على ه���ذه الدول معرفي���ًا واقت�سادي���ا اأي�سا.
 ويف اعتق���ادي اأن حل هذه الق�سية هو فهمها 
اأوًل واإعطاءه���ا حجمها احلقيقي، وم�ساركة 
املهني���ة يف �سناع���ة  واجلمعي���ات  الهيئ���ات 
ه���ذا الوعي، و�سناعة توج���ه حكومي لإعادة 
النظر يف اأه���داف امل�ساريع املحلية، وجعلها 
اأهداف متكاملة وافية ل�ستنفاذ كامل منافع 
وفوائد ه���ذه امل�ساريع حملي���ًا، والتوجه نحو 
توطني الهند�سة، يف حني اأن عدم ال�ستفادة 
النوعية يعت���رب نوع من الهدر  له���ذه الأموال 

التي ت�سرف على هذه امل�ساريع.
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Conclusion:

Aspen plus as an advanced software tool with the built-
in-units simulator package is powerful for process 
simulation. The application of modular approach of 
Aspen Plus for MSF simulation was carried out. Detailed 
performance and operation productivity of a 22-stages 
MSF distiller were successfully simulated. The simulated 
results match very well with the design values.
It is recommended that detailed operating data can be 
used to validate process performance at wide conditions 
before utilizing the model for process optimization.
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Evaporator Stages (Heat-Rejection Section):
The heat rejection section on the studied unit consists 
of three stages only. These stages were simulated in the 
same manner as in the heat recovery section except for 
the last stage. Figs. 5 (a) and 5 (b) represent an illustration 
and Aspen Plus modeling representation for the last 
stage of the heat rejection section. The differences 
between this section and heat recovery section from 
mass balance point of view are quite big such as; there 
is one additional input (make-up seawater) and one 
output stream (Recirculating Brine), the cooling water 
in the Heat Rejection tubes is seawater and not brine 
as in the Heat Recovery section. A well-mixing process 
takes place on the last stage via make-up and a large 
mass of the last-stage brine to give the recirculating 
brine that circulates through the heat recovery section. 
This process (internal mixing) is not possible to model it 
inside flashing chamber because of that additional mixer 
(out of flash drum) being used to overcome this issue as 
shown in the figures Figure 5 (a) and 5 (b).

Figure 4 (b) A Snapshot of Aspen Plus Model of a single MSF stage 

Results and Discussion
A commercialized recycled brine MSF unit has been modeled 
and simulated successfully using Aspen Plus. More than 120 
built-in units were used for that purpose. Suitable approaches 
were followed to overcome the illustration difficulties. Every 
stage was represented via several operation units, started 
by flash drum to simulate the flashing process. Then heat 
exchangers were used to simulate the delta temperature and 
pressure across the demister followed by two heat exchanges 
and heating streams to model heat exchanger between the 
vapor and recycled brine which result in increasing the  brine 
temperature via absorbing vapor’s latent heat which resulting 
in vapor condensation forming the product. There is another 
approach to model the last stage in heat rejection section by 
having external mixer instead of having internal mixing. All 
approaches are valid from simulation point of view since none 
of them effected on heat or mass interactions.   Comparison 
between the simulation results and the plant performance 
data was made as shown in table 3.
The simulated MSF unit is run at a design TBT of 90.6 °C and 
at the same recirculating brine concentration used in the real 
plant. Simulation accuracy was very satisfactory for most 
operating parameters, except for make-up and blow down 
flow rates which have percentage differences of 5.69 and 5.83; 
respectively. This little deviations could be attributed to the 
unstimulated heat losses by radiation or/and convection.
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Figure 2 (a) Brine Heater Flow Sheet

Heat input section (Brine Heater) modeling and 
simulation:
The main purpose of the brine heater is to raise the 
temperature of the recycled brain water to the designed 
saturation temperature (top brine temperature) for the 
system’s pressure. It is simple heat exchanger, therefore 
tube-shell heat exchanger Unit is enough to present that 
section on Aspen. Simple heat exchangers with heat 
stream connection are used, steam will got cooled on 
first heater and the heat duty transferred to the brine 
water via heat stream as shown in fig. 2: 

Figure 2 (b) Model of Brine Heater in Aspen Plus

Evaporator Stages (Heat recovery Section):
The evaporator chamber consists of 22 stages. In each 
stage, the brine water enters from bottom of stages and 
due to vacuum flashing takes place, vapor produces 
and then passes thought demisters to hold small drops 
of salty water. After passing through the demisters, the 
vapor crosses the recirculating brine tubes that enter from 
the top of the stage (inter-heaters). The vapor condenses 
by releasing its latent heat into the recirculating brine 
forming product water which then collected in the product 
tray. This phenomena is described in fig. 3. 

Figure 3 MSF stage simplified diagram.

MSF stages are modeled in Aspen Plus by using three 
built-in units, flash drum (STG) to describe flashing 
process, three heaters (DEMS,PRD-TRY and REC-HEX) 
to describe pressure and temperature change through 
the demisters, vapor condensation and heating up 
brine water respectively and a mixer to lumped staged 
production . Figs. 4 (a) and 4 (b) represent the Aspen Plus 
Model for a single MSF stage. 

Figure 4 (a): MSF Modeling approach for a single MSF stage 
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Thermal desalination technology is the major desalination 
technology used in Saudi Arabia, most of the desalination 
plants are dual-purpose power and water generation. 
Due to the huge water demand, dual purpose plants make 
thermal technologies more economical. Most of the used 
thermal processes are multi-stage flashing (MSF) since it is 
well-proven and reliable technology and easy to link with 
power generation plants, major plants are listed in table 1.

Uniqueness of this work
 Researchers keep working to increase MSF productivity 
and performance. Process modeling and simulation is 
one of the key factors on those studies, several efforts 
have been done on that field (modeling and simulation). 
Very few authors utilized advanced software’s for 
modeling and simulation. Advanced software’s which 
normally utilized for petrochemical plant processes and 
complex units configurations like Aspen Plus, PROII, 
Aspen Hysis and gProms. The main advantages of 
such software’s that they have very robust models for 
several ready-made operation units (i.e. evaporators, 
ejectors, heat exchangers…etc.). Those ready-
made units normally modeled by utilizing the recent 
updated thermodynamics properties and mathematical 

colorations which make modeling and simulation more 
accurate than code programmer applications (i.e. Matlab, 
excel. etc.). Representing MSF quite challengeable in 
such software’s, therefore representing MSF unit utilizing 
such software’s is one of the major aim of this work. 

MSF unit and modeling approach

A commercialized brine recycled MSF unit has been 
selected for this study, the unit consist of 22 stages; 
three heat rejection stages while the remaining are heat 
recovery sections. The unit operated at 90.6 TBT and 
produced around 1035 m3/h, main design characteristics 
of the selected distiller are shown in the table 2 while 
Fig.1 shows a general MSF representation.
Since built-in operation units already available on the 
software (Aspen Plus) so there is no need for code-
oriented modeling work and built-in models utilized 
directly. But still illustrating complete process quite 
challengeable since process representations has to be 
done correctly otherwise big miss-up will be gained only.



Number:  (99)  -  August 2016 17

of these are fossil waters with a high concentration of 
dissolved salts, making them unacceptable for either 
direct domestic consumption or even for industrial 
applications. This shortage of water has been 
exacerbated by a number of factors, including increasing 
population, substantial growth in the standard of living, 
and increasing industrialization.
Saudi Arabia has one of the highest averages of individual 
water consumption in the world. For example, in 1421-
1422 H yearly total water consumptions was more than 
21x109 m3. The sources of potable water have been 
rapidly depleting. More than 60 percent of the water 
consumed in cities is desalinated water [2]. Demand for 
water is currently increasing at an annual rate of 3% [3].
The yearly water production in Saudi Arabia from 
desalted water is around 1097×106 m3 [4]. Saudi Arabia’s 
current population of 26 million uses 6 million m3/d of 
water, half of which is desalinated water. By 2024, the 
population will be 40 million and water demand will be 
increased to 10 million m3/d. Two-thirds of this demand 
will need to be met by desalination [3].
These and other conditions, such as the limited ground water 
resources and difficulty of water treatment by conventional 
processes, led to the decision of the Saudi government to 
use desalinated sea water as the main source of potable 
water for all major metropolitan areas in the country.
The desalination processes can be classified into two 
methods: thermal and non-thermal processes. The thermal 
separation techniques include two main categories; 
first one is evaporation followed by condensation of 
the formed water vapor and the second one is freezing 
followed by melting of the formed water ice crystals. 
Multistage flash desalination (MSF) representing the 
most common type of evaporation techniques but there 
are several evaporation technologies are identified 
and serving well like Multiple effect evaporation (MEE), 
Single effect vapor compression (SEE), Humidification-
Dehumidification (HDH), single effect vapor compression 
includes mechanical vapor compression (MVC), thermal 
vapor compression (TVC), absorption vapor compression 
(ABVC), adsorption vapor compression (ADVC), and 
chemical vapor compression (CVC) [5].
The second type of Desalination process is the membrane 
desalination technique. Reverse osmosis (RO) is one 
of the major type of this technique, where fresh water 

permeates under high pressure through semi-permeable 
membranes leaving behind highly concentrated brine 
solution. The other membrane process is electrodialysis 
(ED) with very limited industrial applications. In this 
process the electrically charged salt ions are separated 
through selective ion exchange membranes leaving 
behind low salinity product water. Accordingly, a highly 
concentrated brine stream is formed on the other side 
of the membrane. Also there is a new technology called 
Forward Osmosis; but it>s still under studying and 
investigation.  
Saudi Arabia producing more than 6 million cubic meter 
water on daily basis from desalted water, this represents 
about 18% of the global production. The majority of 
desalination plants in Saudi Arabia are multistage flash 
process (MSF) and RO. MSF currently responsible about 
90 % of total production. MED and Hybrid concepts are 
recently introduced in some of plants (Yanbo and Rass 
Alkheer). The Saudi’s desalination plant distributed along 
Red Sea coastline supply water from Hagle till Samta 
and on the Arabian Gulf coastline as well but on four 
sites only (RasAlkheer, Alkhafjy, Aljubail and Alkhober) 
supplying mainly Riyadh, Qassym and eastern cities 
(Dammam, Al-Khobar, Al-Jubail and Dhahran, etc.) [1]. 
The Saline Water Conversion Corporation (SWCC) is 
currently producing 3.6 million cubic meter water on daily 
basis which is around 17% of the total world production 
of desalinated water [6].  Around 88.5 percent of SWCC 
total water production is produced by large MSF plants, 
10.6 percent produced by large RO plants which are 
combined with existing dual MSF/power plants and 0.9 
percent is produced by small size (satellite) RO, MSF 
and MEE plants [6].
The total production from SWCC in 2008 is 1006.7 
million cubic meter. Around 30% from this production 
is produced from Al-Jubail desalination plant with 298 
million cubic meter [4].
The other major off-taker of water in Saudi Arabia is 
Marafiq, which started operating as a private power and 
water utility on 1st January 2003. Marafiq desalination 
plant in Yanbu Industrial City with capacity of 95,760 
m3/day. A large desalination plant with 27 units that 
will use Multiple Effect Distillation technology (MED), is 
located in Al Jubail. This plant will provide 2,745 MW 
and 800,000 m3/day of water. 
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Advanced Modeling Approach of MSF 
Desalination Plants Using Simulation Package

Saudi Arabia is considered as one of the dryness regions in the world due to the rarity of rainfall and 
shortage of surface and ground drinkable water. It is a largest producer of desalted water in the world 
with a capacity of 2000 million m3 of desalted water annually. About 88% of Saudi Arabia water production 
produced via multi-stage flash (MSF) plants, therefore, it is essential for the Saudi Arabia to find out effective 
and economical techniques to maximize and optimize the production of distilled water. MSF technology 
is too old but it is still efficient especially if it got linked with power generation plants, it is easy and much 
stable to generate huge amount of distillate water per units. There are many modeling and simulation work 
for MSF, the majority of them following direct mathematical approaches which is quite good but introducing 
advanced simulation software in that technical work can make it more powerful. The benefits of utilizing 
such software are a lot; top accuracy in term of physical property, thermodynamics, momentum, mass and 
heat calculations, not only that but sensitivity analysis can been done with no time even, fast and quick 
stream tracking and checking, smart connections and/or integrations in term of mass or heat streams etc.

- Talal AlShammari
- Mohammad AlQhatani
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The main challenges in such studies are how to model 
such technologies and which is optimal physical property 
to be used. This work represents the application of 
modular approach for MSF simulation using advanced 
software tool “Aspen Plus”. 
The simulated MSF unit is commercial type with 
recirculating brine scheme. The top brine temperature 
(TBT) is 90.6 °C. Excellent results were obtained, only 
a very minor difference between the simulation results, 
design specifications and actual production values. 
Therefore, the suggested modeling and simulation 
approach found sufficient to be used for unit design and 
process optimization study.

Introduction
The amount of water covering the earth>s surface is 71 

percent (about 361,132,000 km2), with the remaining 
29 percent being covered by land. Oceans store most 
of the earth>s water. This is apparently 97% of the total 
amount of water on earth, 2.59% is fresh water. Of this 
2.59% another percentage is trapped in ice caps and 
glaciers, which is about 2%. The rest of the freshwater is 
either groundwater (0.592%), or readily accessible water 
in lakes, streams, rivers etc. (0.014%) [1]. Such reasons 
have forced mankind to search for another source of 
water. Desalination has already become an acceptable 
solution for shortages in conventional water resources. 
Saudi Arabia is an arid desert country with limited 
ground water supplies and dependable surface sources 
in most of its cities. The available ground water supplies 
are deeply buried and rapidly depleting. Moreover, most 
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finance the budget. Consequently, client is the one who 
influences the quality and project appliances terms 
and conditions. (Smith and Kashiwaygi, 2006). In some 
cases, the clients incorporate an effect on broader 
contexts or disciplines such as regional, international 
and national projects. Indeed, it would have a control 
hand or regulating role such as governments or 
ministries that would have an influence on a significant 
number of projects. To sum this point, the factor of 
the client can directly subsidized because the client 
coming in several shape and sizes (Tuner Alan, 1997). 

The several project aims required by client must 
be addressed in the most effective way in order to 
get effective and strategic attitude to construction 
procurement, and that suggests the significant role 
of articulating, investigating and communicating the 
client’s needs, wants and objectives to develop an 
appropriate procurement system.
Procedure should be examined practically and 
theoretically before selecting the procurement system. 
For instance, client in some terms do not map a 
sufficient qualifications and specifications of his/her 
project. Sufficiency of projects’ requirements mandate 
a preliminary knowledge and experience relating to 
planning and implementing stages. This argumental 
issues heat the debate between architect and quantity 
surveyor in addition to researchers (Masterman, 2002). 
Clients are differentiated in two types when selecting 
the procurement system. Clients are not homogenous 
categories which implies that clients could not uniform 
standards of selecting (Masterman, 2002) classified 
clients from employees’ experience perspective as 
experienced and unexperienced. 

INEXPERIENCENED CLIENT:
Inexperienced client is considered as the huge dilemma 
in selecting systems. This type of clients has been 
described by sidwell. He identified this type by the 
question the ability to choose the decent decision between 
different types of tender arrangements and contractors 
are dealing with package of both managing and 
consulting or each one of them separately. At this point, 
the Client clearly needs competent professional advice 
on the suitability of these variety methods for the specific 
project in order. (Masterman, 2002 cited in sidwell, 1982). 

EXPERIENCENED CLIENT:
Conversely to the previous type of clients, this type 
attain a high professional level which attains less 
level of hazard.  Furtherly, there are less difficulties to 
obtain information and the agreement with construction 
works such as upgrading his way to work. Experience 
that refer to companies under this type enables a high 
level of success on the results and desired level. In 
reality, however, it is possible to show the result of a 
lack of experience in selecting the most appropriate 
procurement system and overall performance is 
relatively poor by the working team or project .In 
addition, another factors of performance on construction 
projects and be less than required. Clients are advised 
to take the appropriate strategy for the completion of a 
full investigation of the options available and taking into 
account the factors of the project in order to implement 
the good procedure. (Masterman, 2002).
 To sum up, this essay conclude some points to understand 
the authority of the client that depends on the subject 
of discussion which is related to the client and project. 
Moreover by who choice for the procurement system.

15
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Critically evaluate the respective importance 
of the project and the client to the choice 

procurement system

Most organisations are looking for reducing and saving the cost of procurement system but also 
at keeping standards high respecting time and quality. However, procurement system is about 
improving the operation efficiency and delivering a refund to an investment. 

Azaam Mohammed Raslan

First of all, I will discuss two strategy’s aspects of procurement system. 
This will cover the client, project under the identification and properties of 
client objectives in addition to the result delivering the project. Meanwhile, 
the client of the project is satisfied if the project will be completed on the 
certain time and required quality in addition to the balance of the budget. 
Furthermore, the success of the project depends on the clients̀ motivation.
Regarding the parameters that affect the selection of the procurement, both 
client and project need to be considered while the risk is distributed among 
them. Therefore, the selection and strategy are relevant even though it is 
not valid or exist in reality. For instance, the client usually has a top hand 
to manage and control.  For example, Heathrow terminal (5) procurement 
system was successful because of the culture of trust and the approach to 
risk adopted by BAA during the procurement process. 
Primarily, client determines specifications, requirements and qualifications 
of the project. Therefore, the cost is derived from the client as he will 

14
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Stage 3: Value Definition and Stream 
This step of lean implementation focuses on the 
customer or the ultimate beneficiary of the process. The 
value has to be defined within a specific scope. The 
boundaries of the processes and products or services 
that are to transition to lean performance must be clearly 
defined and highlighted within their respective context. 
The scope should be manageable, but not so small that 
it is ineffective to the performance of the operation. The 
value definition serves as an input to the value stream. 
The following activities are included. 
Record the Current State of the Operation 
Dombrowski, Schmidt, and Schmidtchen (2014) assert 
that when adopting lean processes, it is important to 
know where the enterprise is moving from and where it 
is going to. The state of the enterprise in its present form 
must be defined in terms of value and scope. The value 
may be in form of the efficiency level, cost of operations, 
and number of operations or size of the operation. The 
process is also necessary for the documentation of the 
entire operation in a simple way. The implementation 
team should execute this process. 

Chart the Product and Information Flow 
This step involves following the product through its 
production line. The various stages, the time taken at 
an idle state and the distance travelled are some of the 
parameters that should be measured. This stage should 
also measure the the number of times the product is 
moved or positioned. This information is critical for 
understanding the process. Dombrowski, Schmidt, and 
Schmidtchen, (2014) emphasize the point that nothing 
should be ignored and everything should be documented 
as it happens. 

Chart Operator and Tool Movement 
The movement of the operator within the site should be 
traced over the layout of the facility, to end up with a 
spaghetti chart, and another chart is created for tools.  
The analysis of the chart should depict the wasted 
actions and motions, whilst the chart for the tools will 
show the opportunities and any bottlenecks caused by 
inadequate tools. The operations should be analysed 
with the intention of standardizing the process, and 

optimizing it to the best arrangement with the least 

movement. This process should lead up to the collection 

of baseline data, which will be used to improve the 

performance and adopt a lean possible process. 

Conclusion
The proper execution of the lean transition relies on 

the strategic execution of every step and the details 

immersed in the process. As a process that involves 

both people and machinery, the collection and use 

of information is critical. Inclusion is also necessary 

for effective compliance. These steps are targeted at 

ensuring that these facets of implementation are properly 

and sequentially executed, in a way that provides 

an abundance of benefits to the process. Overall, 

the success of the transition, however grandiose, 

relies on the people and the process of managing the 

transformation period. 
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and adopted as an organizational strategy rather than 
as an individual’s idea. During the process of making a 
commitment, the manager will be expected to make a 
comprehensive discourse that allows for questions or 
queries to be answered at the end of the activity. 

Step 2: Preparation 
Overall, the ‘Preparation’ stage could be considered as 
a strategy phase. According to Herrmann and Nadkarni 
(2014), this is where the strategy is defined and the 
support structure for the strategy is put into place for 
the transformation towards a lean system. For example, 
if the enterprise is involved in production, then the 
production transformation starts to take place at this 
stage. A cross functional group should be established 
during this stage, and the implementation should 
recognize and define the key business systems. Issues 
such as workforce changes and cultural attributes often 
surface at this stage, and are addressed in the context 
of the environed transformation. The following activities 
are conceived during this process. 
Integrate with the Enterprise Level 
According to Herrmann and Nadkarni (2014) it is 
impossible to transform the production process of an 
enterprise to its maximum efficiency without integrating 
it with other business processes. Other business 
processes should be aligned with the conceived lean 
practices. The integration process should be effective 
and comprehensive. It is important that all the aspects 
of the operation are accurately identified and inculcated 
into a common process with the other operations. Any 
outstanding function that is not involved will result in 
bottle necks, or conflict within the operating system of 
the business concerned.

Establish a Lean Implementation Team
A team representing the various departments of the 
enterprise should be formed to spear-head the transition 
process.  However, having a team does not mean that the 
enterprise excludes the other parties from the process. 
Rather, the team holds the responsibility of steering the 
transitional process. The team should not be too big but 
it should also not be too small. The members should 
include representation from a plethora of departments, 
such as human resources, public relations, procurement, 
engineering, and business management, as well as 
various other departments depending on the nature of 
the organisation’s operations. The common roles of the 
team should include developing a high-level strategy, 
planning for the execution of the strategy, supplying 
resources when needed, identifying and breaking 
the barriers standing in the way of implementation, 
monitoring and evaluating the process, reporting on 
progress, and providing training on learn principles.  
Develop the Implementation Strategy 
At this stage, strategic decisions are made on the 
implementation of the plan. The strategy should aim 
at developing the total benefit for the enterprise, whilst 
meeting the objective of the plan. The strategic plan 
should be both long-term and short-term. During this 
process, it is mandatory for the team to develop a plan 
to address workforce changes. It is also important 
that site specific cultural issues are addresses within 
the strategy. According to Dombrowski, Schmidt, and 
Schmidtchen (2014) cultural issues should be addressed 
by a comprehensive strategy that addresses every 
related issue. Target objectives are set when developing 
the implementation strategy. These parameters or 
metrics should be used to evaluate the progress, and its 
consistency with the vision of the organization. 

12
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Since Ford initially adopted lean operational processes, 
this business philosophy has consistently proven to be a 
successful strategy, and was further utilised by Toyota 
to develop successful enterprises (Dombrowski and 
Schmidt, 2013). However, in most cases concerned with 
lean operations, the issue of focus is more on the process 
of transition rather than the envisioned operational 
paradigm. This can be attributed to the fact that the 
transitional process is particularly challenging, and 
determines the overall outcome. This process of change 
equates to a transition in any enterprise that demands 
most of the organization’s attention and requires a 
significantly higher level of management input than any 
other process. Organizations are mostly unstable and 
less productive when undergoing the transitional process, 
however a perfectly managed transitional process 
ensures that the organization meets its envisioned 
outcome as long as the necessary improvements 
are realised (Yusoff, Arezes and Costa, 2013). 

This article focuses on the first three steps towards 
transforming a company into a lean enterprise, 
concentrating on the general aspects that an organization 
should consider, as well as on the ideal approaches to 
ensure that the process of transition is seamless. This 
article also explains each step comprehensively, before 
drawing conclusions on the explained approach. 
The Three Key Steps of Lean Enterprise Transition 
Step 1: Adopt a Lean Paradigm 
Authors such as Booth (2015), and Herrmann and 
Nadkarni (2014) describe this step as ‘Phase 0’ of the 
lean enterprise transition.  This phase is critical in the 
transition, and in determining the orientation that the 
general process will take. The ‘Adopt a Lean Paradigm’ 
phase involves the decision to pursue a lean system of the 
enterprise, and contains four sub-processes, which are 
aimed at developing ground for the transitional process. 

Build a Vision
According to Booth (2015), a vision not only unites the 
people within the enterprise to a common purpose but 
also guides the process to its intention. Considerable 
effort is required to understand the lean paradigm and 
apply it to a particular company. The best approach to 
implement this process is by facilitating understanding 

of the lean paradigm at management level, and then 
building a shared vision that coincides with the adopted 
knowledge on the paradigm. In this case, various 
sensitized efforts towards selling the vision and the 
concept should be instituted. 

Establish the Need for Change
Studies by Booth (2015) have shown that most 
organizations seek to change when they are faced 
with challenges that leave them with no other option. 
This is unfortunate, as this change often comes with 
trauma and in most cases is done hurriedly. Generally 
speaking, timely, planned change is better. However, 
if the change is planned and strategically executed, it 
is essential that a ‘need’ is identified, to stimulate the 
process. A need justifies the processes, and defines the 
parameters for measuring the success of the process. 
Hence, an organization needs to establish the need for 
change and communicate it in the best way possible, 
where the need can be derived from the factor that 
triggered the lean transition process. 

Foster Learning 
Learning is necessary to ensure that the target process 
runs smoothly, and that metaphorically speaking, all 
the members of the organization are working on the 
same page. The top management should learn about 
the lean paradigm that is to be employed, and have a 
comprehensive and established knowledge of such. 
Furthermore, managers of various levels, including 
those that will not be affected by the lean transition, 
need to be informed and educated on the process. This 
education should cover the beginning of the process 
to the end of the process, as well as the anticipated 
challenges and gains from the exercise. 

Make a Commitment 
Once the managers have learnt about the process 
and its ramifications to the organization, they will be 
required to make a commitment to the process. It is 
important for the management, or the higher hierarchy 
of the organization, to make a commitment to the 
process, as this allows them to ‘own’ the process. It is 
necessary that the process is owned by the enterprise 

11
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THE FIRST THREE STEPS TOWARDS 
TRANSFORMING A COMPANY INTO 

A LEAN ENTERPRISE

Introduction: 
Change is one of the main characteristics of the operating environment 
of modern organizations. According to Dombrowski, Schmidt, and 
Schmidtchen (2014), both the nature of modern society, and the 
operating business environment, is characterized by consistent 
change at a fundamental level; hence, organizations are coerced into 
change to survive the turbulent nature of the market. Dombrowski, 
Schmidt, and Schmidtchen, (2014) further assert that although change 
is necessary for an organization to survive the market, it must be 
managed properly or else the organization will self-destruct during 
the period of transition.  Perhaps one of the most significant changes 
towards a better operational scale is the change towards lean 
operations.

ENG. NASSER MOHAMMED ALTURKI
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For thin slabs where the gap is greater than 80 mm and 
other structures where the gap is greater than 100 mm no 
specified passing ability is required. 
For complex structures with a gap less than 60 mm, specific 
mock-up trials may be necessary.

5.2.1.4 Segregation Resistance 
Segregation resistance is fundamental for SCC in-situ 
homogeneity and quality. SCC can suffer from segregation 
during placing and also after placing but before stiffening. 
Segregation which occurs after placing will be most 
detrimental in tall elements but even in thin slabs, it can 
lead to surface defects such as cracking or a weak surface.

In the absence of relevant experience, the 
following general guidance on segregation 
resistance classes is given: 
Segregation resistance becomes an important parameter 
with higher slump-flow classes and/or the lower viscosity 
class, or if placing conditions promotes segregation. If 
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none of these apply, it is usually not necessary to specify a 
segregation resistance class. 
SR1 is generally applicable for thin slabs and for vertical 
applications with a flow distance of less than 5 meters and 
a confinement gap greater than 80 mm. 
SR2 is preferred in vertical applications if the flow distance 
is more than 5 meters with a confinement gap greater than 
80 mm in order to take care of segregation during flow. 
SR2 may also be used for tall vertical applications with a 
confinement gap of less than 80 mm if the flow distance is 
less than 5 meters but if the flow is more than 5 meters a 
target SR value of less than 10% is recommended. 
SR2 or a target value may be specified if the strength and 
quality of the top surface is particularly critical.

5.2.1.5  Specification Examples:
The following table highlights the initial parameters 
and classes to be considered for specifying SCC in 
different applications. It does not take account of specific 
confinement conditions, element geometry, placing method 
orcharacteristics of the materials to be used in the concrete mix. 
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Fig(10): Properties of SCC for various types of application[18]
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The classifying system allows for an appropriate 
specification of SCC to cover these requirements, which 
are characterized as:
• Flowability Slump-flow SF3 classes 
• Viscosity, (measure of the speed of flow) Viscosity VS or 
VF2 classes 
• Passing ability, (flow without blocking) Passing ability 
PA2 classes 
• Segregation resistance Segregation resistance SR2 
classes 
5.2.1 Consistence Classification

5.2.1.1 Slump – Flow
Slump-flow value describes the flowability of a fresh mix 
in unconfined conditions. It is a sensitive test that will 
normally be specified for all SCC, as the primary check that 
the fresh concrete consistence meets the specification. 
Visual observations during the test and/or measurement 
of the T500 time can give additional information on the 
segregation resistance and uniformity of each delivery. 
The following are typical slump-flow classes for a range 
of applications:
SF1 (550 - 650 mm) is appropriate for: 
• Unreinforced or slightly reinforced concrete structures 
that are cast from the top with free displacement from the 
delivery point (e.g. housing slabs) 
• Casting by a pump injection system (e.g. tunnel linings) 
• Sections that is small enough to prevent long horizontal 
flow (e.g. piles and some deep foundations). 
SF2 (660 - 750 mm) is suitable for many normal applications 
(e.g. walls, columns).
SF3 (760 – 850 mm) is typically produced with a small 
maximum size of aggregates (less than 16 mm) and is 
used for vertical applications in very congested structures, 
structures with complex shapes, or for filling under 
formwork. SF3 will often give better surface finish than SF 2 
for normal vertical applications but segregation resistance 
is more difficult to control. Target values higher than 850 
mm may be specified in some special cases but great care 
should be taken regarding segregation and the maximum 
size of aggregate should normally be lower than 12 mm.

5.2.1.2 Viscosity
Viscosity can be assessed by the T500 time during the 

slump-flow test or assessed by the V-funnel flow time. The 
time value obtained does not measure the viscosity of SCC 
but is related to it by describing the rate of flow. Concrete 
with a low viscosity will have a very quick initial flow and 
then stop. Concrete with a high viscosity may continue to 
creep forward over an extended time. 
Viscosity (low or high) should be specified only in special 
cases such as those given below. It can be useful during 
mix development and it may be helpful to measure and 
record the T500 time while doing the slump-flow test as a 
way of confirming uniformity of the SCC from batch to batch. 
VS1/VF1 has good filling ability even with congested 
reinforcement. It is capable of self-leveling and generally 
has the best surface finish. However, it is more likely to 
suffer from bleeding and segregation. 
VS2/VF2 has no upper class limit but with increasing 
flow time it is more likely to exhibit thixotropic effects, 
which may be helpful in limiting the formwork pressure or 
improving segregation resistance. Negative effects may 
be experienced regarding surface finish (blow holes) and 
sensitivity to stoppages or delays between successive lifts.

5.2.1.3 Passing Ability
Passing ability describes the capacity of the fresh mix to 
flow through confined spaces and narrow openings such 
as areas of congested reinforcement without segregation, 
loss of uniformity or causing blocking. In defining the 
passing ability, it is necessary to consider the geometry 
and density of the reinforcement, the flowability/filling 
ability and the maximum aggregate size. 
The defining dimension is the smallest gap (confinement 
gap) through which SCC has to continuously flow to fill 
the formwork. This gap is usually but not always related 
to the reinforcement spacing. Unless the reinforcement 
is very congested, the space between reinforcement and 
formwork cover is not normally taken into account as SCC 
can surround the bars and does not need to continuously 
flow through these spaces. 
Examples of passing ability specifications are given 
below: 
PA 1 structures with a gap of 80 mm to 100 mm, (e.g. 
housing, vertical structures).
PA 2 structures with a gap of 60 mm to 80 mm, (e.g. civil 
engineering structures).

7
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Fig(9): Filling of the Orimet test Fig.(8): Sieve segregation resistance test

5) Specification of SCC [14]
The specification for self-compacting concrete using the 
proprietary concrete method shall contain:
a) Basic requirements given in Sub-clause 5.1
b) Additional requirements given in Sub-clause 5.2 where 
required 

5.1 Basic Requirements:
The specification for self-compacting concrete shall 
contain: 
a) Requirement to conform to ‘The European Guidelines for 
SCC, May 2005, Annex A. 
b) Compressive strength class.
c) Exposure class(s) and/or limiting values of composition, 
e.g. maximum w/c ratio, minimum cement content.
d) Maximum nominal upper aggregate size.
e) Chlorideclass. 

f)  slump-flow class or, in special cases, a target value (see 
Table 2). 

5.2 Additional Requirements:
In addition to the basic requirements, the specification for 
self-compacting concrete shall contain any of the following 
additional requirements and provisions that are deemed to 
be necessary, specifying performance requirements and 
test methods as appropriate:
a) T500 value for the slump-flow test (Table 2) or a V-funnel 
class (Table 3).
b) L-box class or, in special cases, a target value (Table 
4).
c) Segregation resistance class or, in special cases, a 
target value (see Table 5). 
d) Requirements for the temperature of the fresh concrete. 
e)  Other technical requirements. 
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2- V-funnel test[14]
The V-funnel test is used to assess the viscosity and 
filling ability of self-compacting concrete.
A V shaped funnel is filled with fresh concrete and the time 
taken for the concrete to flow out of the funnel is measured 
and recorded as the V-funnel flow time (t_V) - The V-funnel 
flow time is the period a definedvolume of SCC (12 liters) 
needs to pass a narrow opening and gives an indication 
of the filling ability of SCC provided that blocking and/or 
segregation do not take place; the flow time of the V-funnel 
test is to some degree related to the plastic viscosity-Fig(6). 
The maximum aggregate diameter is 20 mm. Fig.(6): Dimensions of the V-funnel& V-funnel test

3- L- box test [14]
The L-box test is used to assess the passing ability of 
self-compacting concrete to flow through tight openings 
including spaces between reinforcing bars and other 
obstructions without segregation or blocking. There are 
two variations; the two bar test and the three bar test. The 
three bar test simulates more congested reinforcement. 
L-box, having the general arrangement as shown in Fig.(7) Fig.(7): General assembly of L-box 

This method uses a test apparatus comprising of a vertical 
section and horizontal trough into which the concrete 
is allowed to flow on the release of a trap door from the 
vertical section passing through reinforcing bars placed 
at the intersection of the two areas of the apparatus,the 
time that is takes the concrete to flow a distance 200mm 
(T-20) and 400 mm (T-40) into the horizontal section is 
measured, as isthe height of the concrete at both ends of 
the apparatus (H1&H2), the passing ability PA is calculated 
from the following equation:  
PA = H2/H1  (3.1)

Sieve segregation resistance test[14]
The sieve segregation resistance test is used to assess 
the resistance of self-compacting concrete to segregation.
The test aims at investigating the resistance of SCC to 
segregation by measuring the portion of the fresh SCC 
sample passing through a 5 mm sieve. If the SCC has poor 
resistance to segregation, the paste or mortar can easily 
pass the sieve. Therefore the sieved portion indicates 
whether the SCC is stable or not.
After sampling, the fresh concrete is allowed to stand for 
15 min and any separation of bleed water is noted. The top 

part of the sample is then poured into a sieve with 5 mm 
square apertures. After 2 min the weight of material which 
has passed through the sieve is recorded. Thesegregation 
ratio is then calculated as the proportion of the sample 
passing through the sieve.
The sieved portion SR (the mass percentage of the sample 
passing through the sieve) is calculated using equation 
(3.2) and expressed in % to the nearest 1% [17].

SR =((W_PS-W_P  ))/W_C x100  / (3.2)
Where : W_PS : Weight the pan with the sieved materials.
W_P : Weight the pan alone. 
W_C : Record the weight of the sample poured onto the 
sieve.

5- Orimet (Alternative method to T50 for filling 
ability) [17]
The Orimet flow time is the period a defined volume of SCC 
needs to pass a narrow opening (a tube narrowed by an 
orifice). The flow time of the Orimet test is to some degree 
related to the plastic viscosity. The Orimet flow time t_o is 
the period from releasing the gate until first light enters the 
opening, expressed to the nearest 0.1 second.
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Fig.(5):Base plate reference& slump flow test

4) Testing Requirements
Fresh SCC must possess at required levels of the three key 
properties:
 Filling ability  Passing ability
 Resistance to segregation
Other additional properties, such as washout resistance, 
finishability, may be significant and specified for individual 
projects applications. 
The Japanese and resent European practical experience and 
that from the current 4^thFP Brite-Euram SCC project [16] 
have already shown that commercially viable SCC of different 
types can be produced and all the important benefits expected 
can be realized. However, the European SCC project has also 
confirmed that the most common methods currently in use for 
measurement of the key properties of the fresh SCCs are not 
appropriate.
4.1 Existing Tests for Fresh SCC Mixes
Fresh SCC must possess at required levels of the following 
key properties:
Filling ability: this is the ability of the SCC to flow into all 
spaces   within the formwork under its own weight.
Passing ability: this is the ability of the SCC to flow through 
tight openings such as spaces between steel reinforcing 
bars, under its own weight.
Resistance to segregation: the SCC must meet the required 
levels of properties A&B whilst its composition remains 
uniform throughout the process of transport and placing.
The specification, performance and conformity requirements for 
structural concrete are given in EN 2061-. However, in the case 
of SCC some properties in the fresh state exceed the limits and 
classes provided in this standard. None of the test methods in the 
current EN 12350 series ‘Testing fresh concrete’ are suitable for 
assessment of the key properties of fresh SCC. Appropriate test 
methods for SCC are given in Annex B of these Guidelines and it 
is envisaged that the EN 12350 series will be extended to cover 
these test methods. 
The filling ability and stability of self-compacting concrete 
in the fresh state can be defined by four key characteristics. 
Each characteristic can be addressed by one or more test 
methods [14]:

4

1- Slump-flow and T500 time for self-compacting 
concrete[14]
The slump-flow and T500 time is a test to assess the 
flowability and the flow rate of self-compacting concrete 
in the absence of obstructions Fig. (5). The result is 
an indication of the filling ability of self-compacting 
concrete. The T500 time is also a measure of the speed 
of flow and hence the viscosity of the self-compacting 
concrete.
The fresh concrete is poured into a cone without any 
agitation or rodding. When the cone is withdrawn 
upwards the time from commencing upward movement 
of the cone to when the concrete has flowed to a 
diameter of 500 mm is measured; this is the T500 time. 
The largest diameter of the flow spread of the concrete 
dm and the diameter of the spread at right angles to it 
are then measured dr and the mean is the slump-flow. 
Check the concrete spread for segregation. The cement 
paste/mortar may segregate from the coarse aggregate 
to give a ring of paste/mortar extending several 
millimeters beyond the coarse aggregate. Segregated 
coarse aggregate may also be observed in the central 
area. Report that segregation has occurred and that the 
test was therefore unsatisfactory.

Below is a brief summary of the more common tests 
currently used for assessment of fresh Scc :

Table (1): Test properties and methods for evaluating SCC [14]
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segregate, which can result in increase in aggregate 
density leading to coagulation and arching of the 
aggregate, and hence, blockage of the flow. As shown in 
Fig. (3), enhancement of stability involves the reduction 
in coarse aggregate content and the lowering of the 
maximum size aggregate. It is also important to increase 
cohesion of the mix to enhance bond between the 
mortar and coarse aggregate, hence providing enough 
cohesion to insure uniform flow of both phases [7].

3.1.3 High Filling Capacity
The third requirement essential to produce SCC is the 
high filling capacity of concrete or, in other words, 
minimizing the risk of blockage of concrete resulting 
from the flow in narrow spaces. The risk of blockage is 
reduced by providing adequate viscosity, thus insuring 
good suspension of solid particles during flow. This can 
then reduce inter particle friction and limit deformability 
and the ability to properly fill the formwork. To prevent 
blockage of concrete flow among closely spaced 
obstacles, concrete should have adequate cohesiveness 
by reducing the w/f and/or incorporating an adequate 
dosage of a VEA. As the clear spacing between the 
obstacles in the congested section decreases, the 
coarse aggregate volume and maximum size aggregate 
should be reduced to limit interparticale collision in the 
vicinity of reinforcement and hence risk of blockage.

3.1.4 Deformability-Stability Interaction 
From the interrelation between workability properties 
presented in Fig. (4), three zones as I, II, and III may 
be distinguished. In first zone, concrete exhibits high 
viscosity (i.e., high stability) with low deformability. This 
can be happen when the concrete is proportioned with 
a low content of mixing water and a given dosage of 
superplasticizer. Concrete in this zone normally seems 
sticky, stiff and exhibits a very low slump flow with a high 
low time under its own weight from the V-funnel outlet. 
However, the use of external vibrators is necessary for 
compacting such concrete. Thus, concrete in zone I 
cannot be defined as SCC, but it may be considered a 
high strength concrete.
With the increase of mixing-water content, the 
viscosity and segregation resistance decrease while 

the deformability increases. This results in an apparent 
reduction in flow time from the V-funnel outlet (Zone II). The 
optimum point from a particular SCC-mix exists where a 
balance between the deformability and stability can lead 
to the lowest flow time. At this point, high quality SCC may 
be achieved. However, further increase in deformability 
(Zone III) does not necessarily mean an extra reduction 
in the flow time.This is because highly flowable concrete 
may not have enough cohesion between mortar and 
coarse aggregates to insure uniform deformation through 
the tapered outlet of V-funnel. Thus, a local coagulation 
of coarse aggregates may cause blockage and the flow 
time increases. Concrete in zone III has a low, stability 
and aggregates suffer high segregation. This can lead to 
poor concrete with weak interface between the aggregate 
and cement past. There will be a tendency to develop 
local microcracking that can increase permeability and 
reduce mechanical properties [7].

Fig. (4)Offhanded interrelation between workability properties of SCC [7]

4) Testing Requirements
Fresh SCC must possess at required levels of the three 
key properties:
 Filling ability
 Passing ability
 Resistance to segregation
Other additional properties, such as washout resistance, 
finishability, may be significant and specified for 
individual projects applications. 
The Japanese and resent European practical experience 
and that from the current 4^thFP Brite-Euram SCC 
project [16] have already shown that commercially 
viable SCC of different types can be produced and 
all the important benefits expected can be realized. 
However, the European SCC project has also confirmed 
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consolidate and meet blockage of the flow. The cast 
concrete should self-consolidate and meet strength and 
durability criteria. Basic workability requirements for 
successful casting of SCC are summarized in Fig. (3).
A brief explanation of these requirements is given in the 
following.

3.1.1 High Deformability
Deformability of concrete is defined as the ability of 
the concrete to undergo a change in its shape under its 
own weight, even in the vicinity of obstacles that can 
interfere with its flow. In order to secure an SCC that 
can flow readily around various obstacles and achieve 
good filling capacity, it is important to insure both high 
flowability and high resistance to segregation (moderate 
viscosity). The deformability of concrete increases 
with the incorporation of superplasticizer. Although 
water and superplasticizer improves the flowability of 
concrete, but water reduces the viscosity of concrete, 
while superplasticizer results in a limited drop in 
viscosity. Therefore, an increase in w/c can provide high 
deformability, but it can also reduce the cohesiveness 
of the paste and lead to segregation of fine and coarse 
aggregate particles, causing blockage of the flow. 
Hence, a balance is needed to increase the w/c to 
enhance deformability without a substantial reduction in 
cohesiveness.
Another important parameter that affects deformability 
is the interparticle friction between the various solids 
(coarse aggregate, sand, and powder materials). Such 
solid-to-solid friction increases the internal resistance 

to flow, thus limiting the deformability and speed of flow 
of the fresh concrete. The extent of inter particle friction 
increases when the concrete spreads through restricted 
spacing because of the greater collision between the 
various solids. The increases viscosity, thus requiring 
greater shear stresses to maintain a given capacity and 
speed of deformation. The use of HRWR can disperse 
cement grains and reduce interparticale friction and 
enable the reduction in water content while maintaining 
the required levels of flowability and viscosity [7].

3.1.2 Segregation Resistance
The second workability requirement necessary to 
provide SCC is the segregation resistance. It is important 
to note that a highly flowable concrete that exhibits 
adequate stability once cast in place may undergo 
some segregation during the pumping or spread into 
place. This is because the apparent viscosity at such 
shear rates can be significantly lower than that at rest 
because of the pseudo-plastic nature of the concrete. 
Such shear rates can be high locally around various 
obstacles. Therefore, when the concrete flows through 
restricted areas, such as between closely spacer 
reinforcement, it is important to insure that it has 
sufficient viscosity to maintain uniform suspension of 
solid particles. Concrete with low cohesiveness can 
segregate since it cannot maintain proper suspension 
of aggregate to insure uniform deformation around 
obstacles. As concrete deforms around a restricted 
section, a portion of the coarse aggregate can begin to 
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SELF COMPACTING CONCRETE
Part (2): Fresh Properties, Tests and Specification of SCC

3) Fresh Properties of Self-
Compacting Concrete 
The required workability for 
casting concrete depends on 
several factors, such as the type 
of construction, the selected 
placement and consolidation 
methods, the shape of the 
formwork, and structural design 
details that affect the degree of 
congested of the reinforcement. 
With the increasing use of 
congested reinforced concrete 
members to enhance structural 
performance, such as in mat 
foundation and moment-resisting 
frames, there is a growing need 
to use highly flowable concrete to 
insure proper filling of formwork. 
Providing adequate consolidation 
of such congested elements can 
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be difficult, given the restricted 
access for the poker vibrators 
and high compaction energy 
required to insure proper filling of 
the section. Because of the highly 
fluid nature of such concrete, 
excessive vibration can lead 
to segregation, bleeding, 
and blockage of the concrete 
deformation when flowing 
across narrow spaces between 
reinforcement. Skilled labor and 
strict quality control are required 
to insure sufficient compaction 
and adequate homogeneity 
of the cast concrete. Such 
characteristics are essential 
to insure proper bond to the 
reinforcing steel and adequate 
mechanical performance and 
durability.

Self Compacting concrete is a highly 
flowable concrete that can spread 
into place under its own weight 
and achieve good consolidation 
in the absence of vibration without 
exhibiting defects due to segregation 
and bleeding. SCC is a product of 
technological advancements in 
the area of underwater concrete 
where the mix is proportioned to 
insure high fluidity as well as high 
resistance to water dilution and 
segregation. The use of SCC has 
gained wide acceptance in Japan 
since the late 1980s for casting 
congested members, as well as the 
placement of concrete in restricted 
areas where consolidation may 
not be practical. For examplefrom 
[7], the repair of the bottom sides 
of beams,girders,and slabs often 
necessitates filling narrow and 
difficult to access areas. Other 
areas where SCC can be employed 
to facilitate concrete placement and 
assure durability can involve the 
filling of complex formwork and the 
casting of tunnel lining sections with 
restricted access to consolidation.

3.1 Workability Requirements 
of SCC 
The successful use of SCC to fill 
congested structural sections and 
restricted elements requires that 
the concrete can flow readily under 
its own weight around various 
obstructions without exhibiting 
segregation and blockage of the 
flow. The cast concrete should self-
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