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المئوي  ال��ع��دد  ه��ذا  ي��أت��ي 

المهندس  مجلة  من   )100(

ليعبر عن مسيرة استمرت نحو 

36 سنة )أكثر من جيل(، منذ 

الهندسية  اللجنة  تأسيس 

 /8/14 ب��ت��اري��خ  االس��ت��ش��اري��ة 

انطلقت  وال��ت��ي  ه���،   1402

ف��ي م��دي��ن��ة ال��ري��اض ضمن 

الموظفين،  عدد محدود من 

عن طريق جهود أناس بذلوا 

للمشهد  لخروجها  جهودا 

الهندسي من مدراء وهيئات 

وحاليين،  س��اب��ق��ي��ن  ت��ح��ري��ر 

المجلة  تطوير  في  ساهموا 

والوصول بها لما هي عليه 

اآلن، ويكتب وينشر فيها ُنخبة 

والمتخصصين  المهنيين  من 

والكتاب والباحثين.

و����ص���ه���دت امل��ج��ل��ة م��ن��ذ ���ص��دوره��ا 
املو�صوعات  يف  م�صتمرة  حتديثات 
اأب����واب جديدة  ب��اإ���ص��اف��ة  والأب�����واب 
بداأت  حيث  العلمي،  التطور  بح�صب 
للمعلومات  م�����ص��در  اإن�����ص��اء  ف��ك��رة 
يف  الهند�صية  اللجنة  من  والأخ��ب��ار 
اإ�صدار  بفكرة  منطلقة  الوقت،  ذلك 
ن�صرة اإخبارية للمهند�س كانت عبارة 
عن 4 �صفحات ت�صدر ب�صكل �صهري 
ين�صر فيها اأخبار ومعلومات هند�صية، 
اللجنة  مقر  يف  وت��وزع  تطبع  وكانت 

يف  م��ق��ره��ا  ك���ان  حينما  الهند�صية 
 الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�س. 
املجلة وحتولت  بعد ذلك تطورت  ثم 
�صفحاتها  ع���دد  ي�صل  ن�����ص��رة  اإىل 
تطبع  ملونه  �صفحة   16 نحو  اإىل  
املكاتب  م��ن  امل�صرتكني  على  وت���وزع 
اأثناء جتديد  وال�صت�صارية  الهند�صية 
ال��رتاخ��ي�����س ل��ت��ل��ك امل��ك��ات��ب، بعد 
مراحل  اإىل  ذل��ك  بعد  انتقلت  ذل��ك 
متطورة يف عام  1409ه�، حيث �صدر 
العدد الأول يف �صفر  1409ه� و�صل 
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 60 م��ن  اأك���ر  اإىل  �صفحاتها  ع���دد 
على  وتوزع  تطبع  واأ�صبحت  �صفحة، 
املهند�صني اأع�صاء اللجنة من املكاتب 
لتحقق  ج��اءت  وق��ت  يف  الهند�صية، 
كان  الذي  الهند�صي  للم�صهد  اإ�صافة 
تري  هند�صية  مطبوعة  اإىل  يفتقر 
اإليه. وت�����ص��ي��ف  ال��ه��ن��د���ص��ي   امل��ج��ال 
ويف عام 1416 ه� انطلقت املجلة اإىل 
تلك  خ��ال  وتطورت  اأو�صع  جم��الت 
ال�صنوات لت�صبح جملة متطورة تطورا 
كبريا حتوي مادة غنية تناف�س اأرقى 

العربية  والهند�صية  املهنية  املجات 
والدولية مبا حتويه من مواد متنوعة 
كل  بن�صر  اهتمت  حيث  طياتها،  يف 
والتعريف مبجالتها  املهنة  مايخ�س 
املجلة  ومازالت  وكانت  وعنا�صرها. 
والأبحاث  ال��درا���ص��ات  لن�صر  منربا 
الر�صينة، وهي تاأتي اليوم يف اإ�صدارة 
ج���دي���دة ي���ن���درج حت��ت��ه��ا ع����دد من 
الأبواب، منها : الأبحاث، الدرا�صات، 
ال���ت���ق���اري���ر، امل����ق����الت والأخ����ب����ار 
 ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة والجن��ل��ي��زي��ة.



9العدد )100( جمادى األولى 1438ه�  �� فبراير 2017م

العدد األول من مجلة المهندس
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املجلة  انطلقت  ه���   1423 ع��ام  ويف 
واأخ���ذت ماحمها  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل 
اإن�صاء  بعد  الهند�صية  و�صخ�صيتها 
بعد  للمهند�صني،  ال�صعودية  الهيئة 
حتى  والهتمام،  الدعم  وج��دت  اأن 
ت�صل  جديدة  بحلة  ت�صدر  اأ�صبحت 
م��ن  100  اأك��ر  اإىل  ع��دد �صفحاتها 
الأع����داد،  بع�س  يف  م��ل��ون��ة  �صفحة 
واأ���ص��ب��ح��ت اأي�����ص��ا ���ص��ج��ًا ل��ك��ل ما 
والهند�صة،  امل��ه��ن��ة  يف  ج��دي��د  ه���و 

وان��ف��ت��ح��ت ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، واأت��اح��ت 
واملتخ�ص�صني  املهند�صني  م�صاركة 
والجنليزية،  العربية  باللغتني  فيها 
وزادًا  جديد  لكل  م��ن��ارة  فاأ�صبحت 
على  للمحافظة  وهند�صيا  مهنيا 
ووعي  بذائقة  والرقي  املعريف  دورها 
الن�صخة  �صواء   ومت�صفحها،  القارئ 
الإلكرتونية. الن�صخة  اأو   املطبوعة 

املئوي  العدد  ب�صدور  نحتفل  واليوم 
ي�صتحق  اإجنازا  يعد  الذي  املجلة  من 
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لجتهادات  تتويجا  وه��و  الح���رتام، 
بها  الرقي  حاولت  متنوعة  اإبداعية 
العربية  الأوىل  املجات  من  لتكون 
الهند�صية  الثقافة  يف  املتخ�ص�صة 
ول��ت��غ��ط��ي��ة ج����زءا ���ص��غ��ريا م��ن هذه 
الغايل.  وطننا  يف  املهنية  الثقافة 
ال��ع��دد )100(  ���ص��دور  وبعد  وال��ي��وم 
انطاقتها  منذ  املهند�س  جملة  من 
املجات  من  تعد  اأ�صبحت  املباركة، 
ال��ه��ن��د���ص��ي��ة امل��ت��م��ي��زة وال���ع���ام���رة 
والناه�صة مبوا�صيعها املميزة، حيث 
والتميز،  والتنوع،  بال�صمول،  متيزت 
�صفحاتها  يف  امللفات  بني  وال��ت��وازن 
من  ي�صتطيع  ب��ط��ري��ق��ة  وب��ت��ن��وع��ه��ا، 
ال����ط����واف على  ال����ق����ارئ  خ��ال��ه��ا 
املهنية. والق�صايا  املوا�صيع   اأغلب 

لديها  امل��ج��ل��ة  احل����ايل  ال��وق��ت  ويف 
لتزداد  كثرية  واآمال  عدة،  طموحات 
يف  ور�صالتها  لروؤيتها  وحتقيًقا  متيًزا 
وحتقيق  واملهند�صني  املهنة  خدمة 
املزيد من النت�صار، وم�صاركة اأعداد 
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اأكرب من الكتاب والعلماء املتخ�ص�صني 
التي  املجلة،  يف  الكفاءات  واأ�صحاب 
ترحب بهم يف كل وقت لإثراء املجلة 
بكتاباتهم واإبداعاتهم لتعزيز الثقافة 
اجلديد  ومواكبة  واملهنية  الهند�صية 
والدرا�صات  الآراء  ن�صر  خ��ال  م��ن 
اأنواعها. بكافة  الهند�صية   والق�صايا 

ومنذ اأن �صدر العدد الأول من املجلة 
خري  قرين  والت�صديد  التوفيق  ك��ان 
مل�صريتها � بف�صل اهلل تعاىل � وموؤازرة 

الإدارات  وجمال�س  العامني  الأمناء 
ال�صابقني للهيئة، كما اإن همة الزماء 
واندفاعهم  التحرير  اأ�صرة  اأع�صاء 
عامًا  ك��ان  ومهنيتهم  واإخا�صهم 
لهذه  وال�صتمرار  النجاح  عوامل  من 
املجلة فتوا�صلت بف�صل هذه اجلهود، 
بعد   100 لعددها  املجلة  بلغت  حتى 

�صنوات من العطاء والتفاعل.
مع حتيات: 

اإ�سرة حترير جملة املهند�س.
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مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين يوافق على نظام مزاولة 

المهن الهندسية

 قدم سعادة الدكتور جميل بن جارهللا البقعاوي شكره 
وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل س���عود � حفظه هللا � بعد الموافقة 
على نظام مزاولة المهن الهندس���ية في جلس���ة 
مجلس الوزراء التي عقدت يوم االثنين 1438/04/18 
ه� )2017/01/16م(، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

كم���ا ق���دم رئي����س جمل����س اإدارة الهيئة �صك���ره وتقديره ملع���ايل وزير 
التج���ارة وال�صتثمار الدكتور ماجد بن عب���داهلل الق�صبي على دعمه 
الدائ���م جلهود الهيئة ال�صعودي���ة للمهند�صني، مثمن���ا جهود اأ�صحاب 
املع���ايل الوزراء يف كافة الوزارات على دعمهم هذا النظام منذ طرح 

فكرة م�صروع نظام مزاولة املهن الهند�صية والذي اأقر اأخريا. 
كم���ا اأكد اأن هذا النظام �صينظم �صوؤون املهنة ويعيد �صياغة اأفرادها، 
بدءا من حقوقهم، واجباتهم، و�صروط تاأهيلهم، وعقوبات املخالفني، 

و�صوف يعود بالنفع على املهنة وامل�صاريع.
واأعت���رب البقع���اوي اأن اإقرار هذا النظام هو الأه���م يف م�صرية الهيئة، 
وهو يعرب ع���ن م�صتقبل متطور للمهنة واملهند�ص���ني والوطن واملواطن 
بعد اجله���ود التي بذلتها الهيئ���ة واأثمرت باإقرار نظ���ام مزاولة املهن 
الهند�صي���ة، وال���ذي �صيح���دث نقلة نوعي���ة لتطوير القط���اع الهند�صي 

والعاملني فيه باململكة العربية ال�صعودية. 
واأب���ان الدكتور البقع���اوي اأن هذا النظ���ام �صيحمي العم���ل الهند�صي 
م���ن الدخ���اء مم���ا يرفع ج���ودة خمرجات���ه واحلفاظ عل���ى دميومة 
امل�صاريع التنموية لأنه يلزم اأي مهند�س غري م�صجل بالهيئة ال�صعودية 
للمهند�صني بالت�صجيل مهنيا فيها، وحتقيق املعايري املهنية، داعيا جميع 
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املهند�صني اإىل الت�صجيل بالهيئة خال 
املهل���ة الت���ي اأعطي���ت لهم، وه���ي �صتة 
اأ�صهر من �صدور قرار جمل�س الوزراء. 
واأكد رئي�س جمل�س الإدارة اأنه لجتوز 
مزاولة اأي من املهن الهند�صية اإل بعد 
احل�ص���ول على العتم���اد املهني من 
الهيئ���ة، كما ليج���وز للمعتمد مهنيا 
مزاولة تخ�ص����س هند�صي اأو درجة 
مهنية غ���ري معتمدين، كم���ا يح�صر 
ت�صغي���ل املهند�صني غ���ري املعتمدين، 
وليج���وز لأي جه���ة قب���ول اأي عم���ل 
هند�صي اإل من املعتمدين مهنيا لدى 
الهيئ���ة ، واأن ه���ذا النظ���ام لي�صمح 
مبزاول���ة اأي م���ن امله���ن الهند�صي���ة 

دون احل�صول على اعتماد مهني، اأو 
مزاولة املكاتب وال�صركات الهند�صية 
دون  الهند�صي���ة  امله���ن  م���ن  اأي���ا 
احل�ص���ول على ترخي����س، اأو ت�صغيل 
احل�ص���ول  دون  هند�ص���ي  ممار����س 
على العتماد املهن���ي ملزاولة اأعمال 
هند�صي���ة ، وهذا من �صاأنه احلد من 
دخ���اء املهنة وم���ن ميار�صون العمل 

الهند�صي بدون موؤهات .

البقعاوي: النظام نقلة نوعية لتطوير 
المملكة ف���ي  الهندس���ي  القطاع 
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املهند�ص���ني والفنيني ومتابع���ة ما ي�صتجد 
يف جم���ال تخ�ص�صه���م وتطبي���ق اأف�ص���ل 
املمار�ص���ات املهني���ة من قب���ل املهند�صني 
والفني���ني مب���ا يحق���ق حماي���ة املجتم���ع 
وحتقيق الرفاهية له واإيجاد �صجل مهني 
للمهند����س والفني يوثق امل�صتوى التاأهيلي 

له وخرباته املهنية وما يجد فيها.
واأ�ص���ار الدكت���ور البقعاوي ب���اأن املديرية 
ال�صعودي���ة  والهيئ���ة  للج���وازات  العام���ة 

ربط إصدار إقامات العاملين بالمهن الهندسية 
المساعدة للوافدين بالتسجيل بهيئة المهندسين

 قدم س���عادة الدكتور جميل ب���ن جارهللا البقعاوي رئيس مجل���س إدارة الهيئة 
السعودية للمهندسين شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية � حفظه هللا � 
الذي أصدر توجيهاته بربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية المساعدة 
كالفنية وغيرها، والتحقق بالتسجيل مهنيًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

واأكد الدكتور جميل بن جاراهلل البقعاوي 
اأن نظ���ام الهيئة ال�صادر باملر�صوم امللكي 
رق���م م/36 وتاريخ 1423/9/26ه� اأ�صار 
اإىل اأن من اأهداف الهيئة النهو�س مبهنة 
الهند�ص���ة وكل ما من �صاأن���ه تطوير ورفع 
م�صت���وى ه���ذه املهن���ة والعامل���ني عليه���ا 
وامل�صتفيدي���ن منه���ا وم���ن ذل���ك )و�ص���ع 
اأ�ص�س ومعايري مزاولة املهنة وتطويرها(، 
وله���ذا مت اإق���رار قواعد العتم���اد املهني 

جلمي���ع املهند�ص���ني العامل���ني يف اململكة 
وجتدي���د  اإ�ص���دار  رب���ط  بعده���ا  وم���ن 
اإقامات جمي���ع العاملني باملهن الهند�صية 
امل�صاع���دة، والتحقق م���ن �صهاداتهم بعد 

الت�صجيل مهنيًا لدى الهيئة.
واأبان اأن ه���ذه القواعد تهدف اإىل تقييم 
العملية  الأكادميية واخل���ربات  املوؤهات 
عل���ى  واملحافظ���ة  املهن���ة  يف  للعامل���ني 
التطوي���ر امل�صتمر يف �صبيل تنمية مهارات 
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للمهند�ص���ني مرتبط���ني اإلكرتونيا �صابقا، 
و�ص���وف يت���م تفعي���ل ه���ذا الق���رار بربط 
اإ�صدار وجتديد اإقامات الفنيني الوافدين 
العاملني يف اململكة، والت�صجيل املهني لدى 
الهيئة، مو�صحا اأهمية الربط الإلكرتوين 
بني اجلهت���ني الذي من �صاأن���ه اأن يك�صف 
الفنيني غ���ري املوؤهل���ني والذي���ن ي�صكلون 
خط���را على �صامة امل�صاريع التي يعملون 
فيه���ا، الأمر ال���ذي يت�صبب يف ظهور كثري 
م���ن امل�صكات وال�صلبيات التي تعود �صلبا 

على الوطن واملواطن.
واأ�ص���اف اأن���ه �صيت���م مناق�ص���ة الآلية مع 
املديرية العامة للجوازات التي �صيتم من 
خاله���ا تطبيق القرار بالتعاون مع مركز 
املعلوم���ات الوطن���ي يف وزارة الداخلي���ة 
واجلهات املعنية، والطرق الكفيلة بتايف 

ال�صلبي���ات الت���ي تعرت�س تطبيق���ه ب�صكل 
ت���ام، واحلر�س على ب���دء مرحلة جديدة 
الهند�ص���ي  املهن���ي  والأداء  العم���ل  م���ن 
لتاأ�صي�س دور فاعل تقوم به الهيئة مبعاونة 

املديرية خلدمة الوطن واملجتمع.
واأ�ص���اد بجه���ود وزارة الداخلي���ة ودعمها 
وم�صاندته���ا لربنام���ج العتم���اد املهن���ي 
للمهند�صني والفنيني ال���ذي ياأتي حتقيقا 
لنظام الهيئة ال�صعودية للمهند�صني، عرب 

ربط اإ�ص���دار وجتديد اإقام���ات الوافدين 
بالت�صجي���ل  والفني���ني  املهند�ص���ني  م���ن 
املهن���ي، موؤك���دا اأن هذا الرب���ط �صيحقق 
الأه���داف املرج���وة يف تنظي���م ممار�صة 
العم���ل املهني  والفن���ي الهند�صي. م�صريا 
الهيئ���ة  يف  الت�صجي���ل  اأراد  م���ن  اأن  اإىل 
فعلي���ه الدخول ع���رب البواب���ة الإلكرتونية 
وتق���دمي الطل���ب، م���ع رف���ع �ص���ورة م���ن 
ال�صه���ادات. فح����س  ليت���م  ال�صه���ادة 

تقيي���م  إل���ى  ته���دف  القواع���د 
والخبرات  األكاديمي���ة  المؤه���الت 
العملي���ة للعاملي���ن ف���ي المهنة
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شعبة جديدة لهندسة النقل والمرور
أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة 
أن  ال��س��ع��ودي��ة،  المهندسين 
الهيئة السعودية للمهندسين 
بمهنة  ال��رق��ي  إل���ى  ت��ط��م��ح 
الهندسة وتمكين المهندسين 
من  الهندسية  والمؤسسات 
المثلى  الحلول  إلى  الوصول 
واألداء  التعليم  مستوى  ورفع 
وت��ش��ج��ي��ع اإلب�����داع واالب��ت��ك��ار 
لتحقيق مكانة مرموقة، وكذلك 
بناء كفاءات وقدرات هندسية 
في  بفاعلية  تساهم  مميزة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة في 
على  الهيئة  وتركز  المملكة، 
األهداف،  محددة  رؤية  تنفيذ 

ولتحقي���ق ذل���ك قام���ت الهيئ���ة بر�ص���م 
البح���ث  ت�صمن���ت  ا�صرتاتيجي���ات 
اللج���ان  يف  وامل�صارك���ة  والتطوي���ر، 
احلكومي���ة، امل�صاهم���ة يف توعية املجتمع 
بالأم���ور الهند�صي���ة والفني���ة، وبناًء على 
ذلك مت اإن�ص���اء اإدارة لل�صعب الهند�صية، 
وتعترب ال�صعب الهند�صية العمود الفقري 
وال���ذراع العلمي للهيئة، ويتم من خالها 
متك���ني التخ�ص�صات الهند�صية الفرعية 
من التعام���ل فيما بينها. ونظ���را لأهمية 
هند�صة النقل واملرور، فقد اأعلنت الهيئة 
ع���ن �صعيها لإن�صاء �صعب���ة هند�صة النقل 

وامل���رور، ودع���ت املهند�ص���ني املخت�صني 
للت�صجي���ل وذلك للبدء باخلطوات املتبعة 
ال�صعب���ة  لإن�ص���اء  املهند�ص���ني  هيئ���ة  يف 
واختي���ار امل�صرفني عليه���ا، و�صوف تلقي 
ه���ذه ال�صعب���ة ال�ص���وء عل���ى التخطي���ط 
امل���رور  وحرك���ة  الهند�ص���ي  والت�صمي���م 
يف الط���رق وال�ص���وارع والط���رق ال�صريعة 
و�صبكاتها وحمطاتها والأرا�صي املجاورة 
لها وعاقاتها مع و�صائل النقل الأخرى، 
لتحقيق بيئة اآمنة وفعالة ومريحة، حيث 
تطب���ق هند�ص���ة النق���ل وامل���رور املبادئ 
الهند�صي���ة للم�صاعدة يف ح���ل م�صكات 

النق���ل، وحماولة معرفة اجلانب النف�صي 
النق���ل. اأنظم���ة  م�صتخدم���ي   وع���ادات 
  وتعن���ى �صعب���ة هند�ص���ة النق���ل وامل���رور 
العم���ل  م�صتج���دات  اآخ���ر  بدرا�ص���ة 
يخ����س  فيم���ا  الهند�ص���ي  التخ�ص�ص���ي 
اإىل  اإ�صاف���ة  وامل���رور،  النق���ل  هند�ص���ة 
اإقام���ة الفعالي���ات العلمي���ة التخ�ص�صية 
وامل�صارك���ة  وامل���رور  النق���ل  يف هند�ص���ة 
فيه���ا، وحتقي���ق التع���اون م���ع اجلامعات 
املحلي���ة والعاملي���ة واجله���ات الأكادميية 
الأخرى، اإ�صافة اإىل التعاون مع اجلهات 
احلكومي���ة الت���ي تعن���ى به���ذا اجلان���ب.
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إتفاقية في مكة المكرمة لتوحيد نظام االعتماد 
المهني للمهندسين بالدول االسالمية

وقع ممثلو دول اتحاد المنظمات الهندسية في الدول االسالمية في مكة المكرمة 
 )Makkah Accord( يوم االحد 18 ديسمبر 2016م  وثيقة التعاون بين الدول االعضاء
االعتماد  لنظام  العريضة  الخطوط  توحيد  تتضمن  التي  المهني  باالعتماد  الخاصة 
المهني للمهندسين في الدول االسالمية، وذلك في االجتماع الذي استضافته 
الهيئة السعودية للمهندسين برئاسة المملكة العربية السعودية بالعاصمة المقدسة.

واأو�صح �صع���ادة الدكتور جمي���ل بن جاراهلل 
البقعاوي رئي�س احت���اد املنظمات الهند�صية 
يف ال���دول ال�صامي���ة، رئي����س جمل�س ادارة 
ه���ذا  اأن  للمهند�ص���ني،  ال�صعودي���ة  الهيئ���ة 
الجتماع ال���ذي  عقد يوم���ي الحد والثنني 
18-19 دي�صم���رب 2016م، بح�ص���ور روؤ�ص���اء 
وممثل���ي ال���دول ال�صامي���ة،  ت�صمن جدول 
اأعمال مت خال���ه ا�صتعرا�س نظام العتماد 
املهن���ي للمهند�ص���ني يف ورقة علمي���ة قدمها 
الدكت���ور ميق���ات جوهري م���ن ماليزيا، اىل 
جانب ا�صتعرا����س وثيقة مكة املكرمة قدمها 
الدكت���ور ناجي مهدي م���ن المارات العربية 
املتح���دة، ووثيقة املدينة املن���ورة ا�صتعر�صها 
الدكت���ور نا�ص���ر خ���ان م���ن باك�صت���ان. اأم���ا 

له���ذه  امل�صتقبلي���ة   اخلط���وات  بخ�صو����س 
الوثائ���ق ف���كان له���ا عر�ص���ا مف�ص���ا م���ن 
 قب���ل الدكت���ور ابانق عب���داهلل م���ن ماليزيا.
واأ�ص���ار رئي����س احت���اد املنظم���ات الهند�صية 
ال�صامي���ة، ان ه���ذه الوثيق���ة الت���ي وقع���ت 
تاأت���ي ا�صتكم���ال للوثيقة التي �صب���ق اعداها 
 )Madina Accord( املن���ورة  املدين���ة  يف 
كخط���وة  الهند�ص���ي  بالتعلي���م  واخلا�ص���ة 
يف  الهند�صي���ة  الربام���ج  لتوحي���د  اأوىل 
اأج���ل و�ص���ع نظ���ام  ال���دول الع�ص���اء م���ن 
 موح���د لتاأهي���ل املهند�ص���ني يف ه���ذه الدول.
م���ن جانبه اأو�صح الدكت���ور ح�صني بن يحيى 
املنظم���ات  احت���اد  ع���ام  اأم���ني  الفا�صل���ي 
الهند�صي���ة الإ�صامي���ة اأم���ني ع���ام الهيئ���ة 

ال�صعودية للمهند�ص���ني، اأن الجتماع ت�صمن 
ا�صتعرا����س كا الوثيقت���ني م���ن قب���ل فريق 
العم���ل امل�ص���كل م���ن املخت�ص���ني يف كل م���ن 
والم���ارات  وم�ص���ر  وباك�صت���ان  ماليزي���ا 
وال�صعودية.مبين���ا اأن وثيق���ة مك���ة املكرم���ة 
لاعتماد املهني �صمل���ت �صرحا مف�صا عن 
متطلبات التاأهيل املهني للمهند�صني و�صروط 
احل�ص���ول عل���ى الدرج���ة املهني���ة وواجبات 
وم�صئولي���ات و�صاحي���ات الدرج���ة املهني���ة 
و�صروط جتديدها. اأما وثيقة املدينة املنورة 
للتعلي���م الهند�ص���ي تناول���ت متطلبات احلد 
الأدن���ى ل�صاعات م���واد الربام���ج الهند�صية 
عل���ى  احل�ص���ول  و�ص���روط  اجلامع���ات  يف 
درج���ة البكالوريو����س يف العل���وم الهند�صية.
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رئيس المجلس يكرم معالي وزير النفط 
البحريني ويمنحه عضوية انتساب في الهيئة

السعودية  الهيئة  إدارة  رئيس مجلس  البقعاوي  الدكتور جميل  قدم سعادة 
للمهندسين لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة 
البحرين عضوية انتساب في الهيئة السعودية للمهندسين تكريمًا للدور الذي 
في  والغاز  النفط  بقطاع  االرتقاء  أجل  من  يبذلها  التي  والجهود  به  يقوم 
مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك يوم األحد 1438/4/25ه� 
بالمنامة. والغاز  للنفط  الوطنية  بالهيئة  معاليه  في مكتب  2017/1/22م(   (

وقدم معايل وزير النفط �صكره وتقديره 
لرئي�س جمل�����س اإدارة الهيئة ال�صعودية 
للمهند�ص����ني، على ه����ذا التكرمي معربا 
عن �صعادت����ه بهذه الع�صوي����ة يف الهيئة 
ال�صعودي����ة للمهند�ص����ني، متمنيًا املزيد 
م����ن التوفيق والتطور للهيئ����ة ال�صعودية 
للمهند�ص����ني وحتقيق ما ت�صبو اإليه من 
تطلع����ات ت�ص����ب يف خدم����ة القت�ص����اد 
 الوطن����ي باململك����ة العربي����ة ال�صعودية.

ومت خال اللق����اء الذي ح�صره الدكتور 
اأحم����د عل����ي ال�صري����ان الأم����ني الع����ام 
للهيئ����ة الوطنية للنفط والغ����از وال�صيد 
وع�ص����و  ال�ص����واد،  عبداجلب����ار  عل����ي 
جمل�����س اإدارة الهيئة الدكتور مهدي اآل 
�صليمان، مت اإطاع مع����ايل الوزير على 
الأن�صط����ة والربامج التي تنفذها الهيئة 
ال�صعودي����ة للمهند�ص����ني، كم����ا مت بحث 
اأوجه التعاون بني الهيئة الوطنية للنفط 

للمهند�صني. ال�صعودي����ة  والهيئة   والغاز 
من جانبه ع����رب الدكتور جميل بن جار 
اهلل البقعاوي رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
ال�صعودي����ة للمهند�ص����ني ع����ن خال�����س 
�صك����ره وتقدي����ره ملع����ايل وزي����ر النفط 
على ح�ص����ن ال�صتقبال وما مت بحثه من 
موا�صي����ع ت�صب يف تعزي����ز التعاون بني 
الهيئ����ة الوطنية للنفط والغ����از والهيئة 

ال�صعودية للمهند�صني.
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هيئة المهندسين تختتم برنامج تعلم اللغة 
اإلنجليزية ألعضائها في كامبردج

أن������ه������ت ال���ه���ي���ئ���ة 
السعودية للمهندسين 
األول��ى  المرح��������لة 
تعليم  ب���رن���ام���ج  م���ن 
ال��ل��غ��ة اإلن��ج��ل��ي��زي��ة، 
ب��اب��ت��ع��اث 40  وذل�����ك 
اللغة  لتعلم  مهندسا 
اإلن��ج��ل��ي��زي��ة، ف��ي أحد 
المع�����اهد المتخصصة 
ببريط�������انيا، بع��������������د 
برنامجها  من  االنتهاء 
التعليمي الذي استمر 
أشهر. ث���الث���ة  ل���م���دة 

اأو�صح ذلك الدكت���ور جميل البقعاوي رئي�س 
جمل����س اإدارة الهيئة وذكر اأن ذلك ياأتي من 
منطل���ق خطة التح���ول ال�صرتاتيجي  للهيئة 
ال�صعودي���ة للمهند�صني والت���ي ميثل العن�صر 
الوطني اجلزء الأهم فيها، من خال التطوير 
امل�صتم���ر للمهند����س ال�صعودي ورف���ع كفائته 
با�صتمرار، ويهدف الربنامج اىل رفع م�صتوى 
اللغة الإجنليزية لدى املهند�صني ال�صعوديني، 
مما ي�صاعدهم يف التح�صيل العلمي واملعريف 
والأداء املهني، للم�صاهمة يف الإرتقاء مبهنة 
الهند�ص���ة واملهند�ص���ني يف اململك���ة العربي���ة 
ال�صعودي���ة، والت���ي يع���د املهند�س م���ن اأهم 
الركائ���ز الأ�صا�صية يف منوه���ا القت�صادي.

واأ�صاف البقعاوي اأن برنامج البتعاث لتعلم 
اللغة الجنليزية من اأهم الربامج التدريبية 

الت���ي حر�صت الهيئ���ة على تطبيق���ه، وذلك 
من خ���ال عق���د اتفاقية م���ع اأح���د املعاهد 
املتخ�ص�ص���ة والب���ارزة يف مدين���ة كامربدج 
الربيطانية، لت���ويل مهمة التدريب والتطوير 
الف���رتة  خ���ال  ال�صعودي���ني  للمهند�ص���ني 
القادم���ة، والت���ي �صت�صه���د اقام���ة  املرحل���ة 

الثانية للربنامج وي�صتمر ثاثة اأ�صهر.
ال�صعودي���ة  للهيئ���ة  الع���ام  الأم���ني  واأو�ص���ح 
للمهند�ص���ني الدكت���ور ح�ص���ني الفا�صل���ي اأن 
اجلهود املبذولة من قبل الهيئة نحو التدريب 
ل���ن تتوق���ف، و�صت�صتم���ر ب�صكل فع���ال يكون 
اأمنوذج���ا يحت���ذى ب���ه ، �صواء عل���ى م�صتوى 
ال���دورات التي تق���ام خارج اململك���ة، اأو على 
م�صت���وى الدورات الت���ي تقام داخ���ل اململكة 
يف خمتلف املناط���ق، مبّينا اأن حر�س الهيئة 
عل���ى التدريب يتب���نّي يف تخ�صي����س قاعات 
كاملة التجهيز باملع���دات املتقدمة والازمة 
يف مقاره���ا اجلدي���دة لتدري���ب املهند�ص���ني 

مبختل���ف تخ�ص�صاتهم، موؤك���دا على اأهمية 
اأن  بع���د  كف���اءات وطني���ة  لبن���اء  التدري���ب 
اأثبتت يف اأك���ر من مرة قدرتها الكاملة على 
الإجناز املتميز يف اأك���ر من م�صروع وطني، 
لذل���ك حتر����س الهيئ���ة ب�ص���كل م�صتمر على 
تدريب املهند�صني خ�صو�صا حديثي التخرج 

املقبلون على حتديات �صوق العمل.
وا�صاف الفا�صل���ي اأن الهيئة تدعم الربامج 
التدريبي���ة ب�صكل خا�س، وم���ن ذلك قيامها 
بت�صهي���ل النخ���راط فيها من خ���ال اطاق 
العدي���د م���ن باق���ات التدري���ب، والتي ميكن 
الت�صجي���ل فيه���ا م���ن خ���ال الدخ���ول على 
املوق���ع، وت�صجي���ل البيان���ات، وكذلك اطاق 
دورات تعليمي���ة اأخ���رى )اأون لين(، م�صريا 
اإىل اأن اأك���ر م���ن 6 الآف مهند�س ا�صتفادوا 
م���ن ه���ذه الربام���ج التدريبي���ة حت���ى الآن، 
والهيئ���ة ت�صع���ى اإىل اأن يت�صاعف هذا العدد 

خال الفرتة املقبلة.
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أكثر من 500 مختص بالسالمة شاركوا في مؤتمر 
نظمته الهيئة بالمنطقة الشرقية

أك���د س���عادة الدكتور بس���ام 
غلم���ان نائ���ب رئي���س مجلس 
الس���عودية  الهيئ���ة  إدارة 
للمهندس���ين عل���ى أهمي���ة 
إيجاد حلول وآليات للس���المة 
والوقاي���ة من الحري���ق، نظرا 
المش���اريع  لما تعاني���ه بعض 
س���لبيات  م���ن  المختلف���ة 
السالمة،  متعددة في جانب 
ألن واق���ع المش���اريع الي���وم 
يواج���ه العديد من االنتقادات 
م���ن كثير م���ن المهندس���ين 

والعاملي���ن ف���ي قطاعي األمن والس���المة. جاء ذلك ف���ي حفل افتتاح المؤتمر الس���ادس 
للس���المة والوقاية م���ن الحريق، الذي نظمته الهيئة الس���عودية للمهندس���ين تحت رعاية 
صاحب الس���مو الملكي األمير س���عود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بفندق 
ش���يراتون بمدينة الدم���ام خالل الفت���رة 9-10 صفر1438ه� المواف���ق 9-10نوفمبر 2016 م.

واأب���ان الدكت���ور غلم���ان ب���اأن امل�صارك���ني يف 
املوؤمت���ر ناق�ص���وا  م�صائ���ل مهم���ة يف حماي���ة 
اإيج���اد  خ���ال  م���ن  واملمتل���كات،  النا����س 
اإ�صرتاتيجي���ة متط���ورة لل�صامة، وه���و ياأتي 
�صمن حملة تقوم بها الدول ملناق�صة ال�صامة 
والوقاية من احلريق والتخطيط والت�صميم 
يف البيئة العمراني���ة. موؤكدا يف الوقت نف�صه 
بان تطبيق كود البناء ال�صعودي الذي ي�صمل 
جمموعة النظ���م الفنية والعلمي���ة والإدارية 
املتخ�ص�صة باملباين، ل�صم���ان احلد الأدنى 
املقبول من ال�صامة وال�صحة العامة املبنية 
عل���ى الأ�ص�س العملي���ة والظ���روف الطبيعية 
والقواعد الهند�صية وخوا�س املواد واملخاطر 
الطبيعية، كالزلزل واحلرائق وكذا اأغرا�س 

ا�صتخ���دام املن�صاآت، �صيك���ون م�صاهما كبريا 
يف تغطي���ة �صلبي���ات ونواق�س كث���رية، حيث 
يت�صمن الكود ال�صرتاط���ات واملتطلبات وما 
يتبعه���ا من اأنظم���ة ولوائح تنفيذي���ة متعلقة 
بالبناء والت�صييد ل�صمان ال�صامة وال�صحة 
العامة، حيث يت�صمن ا�صرتاطات ومتطلبات 
معمارية، كهربائي���ة، ميكانيكية، ومتطلبات 
وا�صرتاط���ات  والطاق���ة،  املي���اه  تر�صي���د 
ومتطلب���ات ان�صائي���ة و�صحي���ة، اإ�صاف���ة اإىل 
ا�صرتاطات ومتطلبات احلماية من احلريق.

م����ن جانب����ه اأعل����ن رئي�����س اللجن����ة العلمية 
للموؤمت����ر املهند�����س عل����ى خمت����ار يف كلمته 
الت����ي القاه����ا يف حف����ل افتت����اح املوؤمتر عن 
اإن�صاء اجلمعي����ة العلمية ال�صعودية لل�صامة 

والوقاية م����ن احلريق واملجل�����س التاأ�صي�صي 
لها برئا�ص����ة الدكت����ور عبدالرحمن العرفج 
حت����ت مظل����ة جامع����ة املل����ك فه����د للبرتول 
واملع����ادن، اإىل جانب حديثه ع����ن معلومات 

وتفا�صيل عن املوؤمتر.
وت�صمن���ت فق���رات حف���ل الفتت���اح كلم���ة 
ل�صع���ادة الأ�صتاذ حممد حم�ص���ن ال�صقاف 
للت�صغي���ل  للرئي����س  الأعل���ى  النائ���ب 
ال�صعودي���ة  باأرامك���و  الأعم���ال  وخدم���ات 
رئي����س املوؤمت���ر تن���اول فيها اجله���ود التي 
تبذله���ا �صركة اأرامك���و ال�صعودية يف جمال 
الأم���ن وال�صام���ة واخلط���وات التطويرية 
الت���ي م���رت به���ا اإىل جان���ب ا�صتعرا����س 
العدي���د م���ن التجارب العملي���ة التي قامت 
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به���ا ال�صرك���ة خ���ال م�صريته���ا الطويل���ة.
كما األق����ى �صعادة اللواء عب����داهلل بن اأحمد 
ال�صغيري م�صاعد مدير عام الدفاع املدين 
ل�ص����وؤون ال�صامة كلمة به����ذه املنا�صبة �صكر 
فيه����ا القائمني على تنظي����م املوؤمتر، مثمنا 
اجلهود التي تقوم بها الدولة يف جمال المن 
وال�صام����ة والعناي����ة التي توليه����ا احلكومة 

جلانبي المن والوقاية من احلريق.
من جانبه اأو�صح �صعادة الدكتور ح�صني بن 
يحيى الفا�صلي اأم����ني عام الهيئة ال�صعودية 
للمهند�ص����ني، اأن ه����ذا املوؤمت����ر ال����ذي ياأتي 
حت����ت �صع����ار "اللت����زام مبعاي����ري ال�صامة 
واجب وطن����ي"، تنظم����ه الهيئ����ة ال�صعودية 
للمهند�ص����ني بالتعاون م����ع اجلمعية العلمية 
ال�صعودي����ة لل�صام����ة والوقاية م����ن احلريق 
وجمعي����ة مهند�ص����ي الوقاي����ة م����ن احلري����ق 
ف����رع اململكة العربي����ة ال�صعودية، ومب�صاركة 
ع����دد من ال�ص����ركات واملوؤ�ص�ص����ات والهيئات 
ذات  احلكومي����ة  واجله����ات  والقطاع����ات 
العاقة يف اململكة وخمتلف الدول العربية.

واأب����ان الأم����ني العام اأن����ه مت مناق�ص����ة اأكر 
من 33 ورقة عم����ل ت�صمنت حماور املوؤمتر،  
اجلل�ص����ات  يف  ومناق�صته����ا  عر�صه����ا  ومت 
حما�ص����را   33 قب����ل  م����ن  م�صاري����ن  عل����ى 
وخب����ريا يف جم����ال ال�صام����ة والوقاي����ة من 
احلري����ق من اململك����ة ودول اخلليج واأمريكا 
وبريطاني����ا، مبين����ا اأن املوؤمت����ر ت�صمن عدد 
م����ن املح����اور، وه����ي: ال�صتع����داد ملواجه����ة 
الكوارث ال�صناعي����ة، تقدير قيمة املخاطر 
احلماي����ة  اأنظم����ة  ال�صناعي����ة،  للحرائ����ق 
من احلرائ����ق )ت�صميم، تركي����ب، �صيانة، 
اختب����ار، تفتي�س(، احلماية من احلرائق يف 
املباين متع����ددة الطواب����ق، اأنظمة احلماية 
من احلرائ����ق املفاجاأة وجمهول����ة امل�صدر، 
التدري����ب والتعليم من احلرائ����ق، مكافحة 
احل����وادث،  واإدارة  ال�صناعي����ة،  احلرائ����ق 
و�صارك يف فعاليات����ه العديد من املهند�صني 
الأم����ن  يف  واملتخ�ص�ص����ني  واخل����رباء 

وال�صامة واحلماية من احلريق من اململكة 
العربي����ة ال�صعودي����ة ودول جمل�����س التع����اون 
والدول الإ�صامي����ة وال�صديقة من املهنيني 
املتخ�ص�ص����ني يف الهند�ص����ة للحماي����ة م����ن 
احلرائ����ق من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
و من دول ال�صرق الو�صط و كذلك ال�صركات 

امل�صنعة من جميع اأنحاء العامل.
واأ�صاف الأم����ني العام اأن املوؤمتر هدف اإىل 
توفري فر�ص����ة تعليمية للراغب����ني يف معرفة 
املزيد عن ال�صامة من احلرائق يف من�صاأة 
رئي�صي����ة، مث����ل م�ص����ايف والبرتوكيماويات، 
الهيدروكربوني����ة،  التخزي����ن  ومراف����ق 
ونظ����ام نق����ل الوق����ود، املن�ص����اأة التعليمي����ة، 
مرك����ز الت�ص����وق واملباين املرتفع����ة. كما يعد 
املوؤمت����ر فر�ص����ة للمخت�ص����ني وللم�صنع����ني 
احلرائ����ق  م����ن  احلماي����ة  نظ����ام  يف 
الهند�صي����ة  احلل����ول  ومناق�ص����ة  لالتق����اء 
املتخ�ص�ص����ني  تواج����ه  الت����ي  والتحدي����ات 
املنطق����ة. يف  احلرائ����ق  م����ن  للحماي����ة 
معر�����س  املوؤمت����ر  هام�����س  عل����ى  وافتت����ح 

متخ�ص�����س ع����ن ال�صام����ة والوقاي����ة م����ن 
احلريق، حيث ُيعترب ه����ذا املعر�س املن�صة 
الأبرز يف جمال الأمن وال�صامة يف منطقة 
ال�ص����رق الأو�ص����ط يف الوقت احل����ايل، حيث 
عر�ص����ت اجله����ات امل�صارك����ة يف املعر�����س 
خططه����ا وجتاربه����ا وتقنياته����ا يف مواجهة 
الك����وارث ال�صناعية واأنظم����ة احلماية من 
احلرائق فيما يخ�س )الت�صميم، الرتكيب، 
ال�صيانة، الختبار، والتفتي�س(، اإىل جانب 
احلماي����ة م����ن احلرائق يف املب����اين متعددة 
الطواب����ق، واأنظم����ة احلماية م����ن احلرائق 
والتدري����ب  امل�ص����در،  وجمهول����ة  املفاج����اأة 
والتعلي����م م����ن احلرائ����ق، وط����رق مكافحة 

احلرائق ال�صناعية واإدارة احلوادث.
يذك����ر اأنه عقد �صمن فعاليات املوؤمتر ور�س 
عمل ه����ي NFPA 72 1 نظام اإن����ذار احلريق 
 NFAP و NFAP 20والإ�ص����ارات – املعي����ار، و
242 م�صخ����ات الإطفاء، اإم����دادات املياه – 

املعي����ار، وNFAP 20 و NFAP 24 3 م�صخات 
الإطفاء، اإمدادات املياه – املعيار. 



األخ���ب����ار

24

عام من االنجازات للهيئة السعودية للمهندسين

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي أن 
العام المنصرم شهد تحقيق انجازات عديدة، وقفزة عالية من قبل الهيئة السعودية 
للمهندس���ين، من خالل العديد من الخطوات التطويرية الت���ي اتخذتها، وفقا لخطة 
التحول االس���تراتيجي التي وضعها مجلس اإلدارة الحالي تماشيا مع رؤية المملكة 
2030، وهي خطة مبنية على 4 محاور أساسية للمساهمة في البدء بتفعيل الرؤية 
ولتحقيق االنجازات واألهداف المرجوة حيث تشمل السعي للرقي بمهنة الهندسة 
وإيج���اد المحف���زات لرفع الج���ودة واإلب���داع، تأهي���ل وتطوير المهندس الس���عودي 
ورف���ع مس���توى األداء، االهتم���ام بتطوي���ر عمل المكاتب الهندس���ية واالستش���ارية 
ورف���ع قدراته���ا وإمكانياته���ا، واالهتمام بالبني���ة التحتية لتطوير الهيئ���ة وإجراءات 
العم���ل فيها ، حيث ش���هدت جميع ه���ذه المحاور تطورًا الفتًا خ���الل العام الماضي.

واأ�ص���اف البقع���اوي اأن الهيئ���ة عملت على 
م�صتوى املهنة عدد من الجنازات للحفاظ 
على املهنة الهند�صي���ة وحمايتها من تطفل 
غ���ري املخت�ص���ني اأو اخل���روج باملهن���ة عن 
م�صاره���ا، م���ن اأبرزها �صب���ط املهند�صني 
املزوري���ن، بل واإنهاءه���ا وذلك مبنع دخول 
اأي مهند����س للمملك���ة اإل بع���د التاأك���د من 
�صح���ة �صهادت���ه، حيث اأن عملي���ة التدقيق 
عل���ى �صه���ادات املهند�ص���ني اأ�صبح���ت تتم 
قب���ل دخوله���م للمملكة واإل���زام املهند�صني 
الوافدي���ن من خارج اململك���ة بخربة ل تقل 
عن ثاث �صنوات، واختبار هند�صي مهني، 
ومقابل���ة �صخ�صية، متا�صيًا م���ع توجيهات 
ودع���م من �صمو ويل العه���د �صاحب ال�صمو 
امللك���ي الأم���ري حمم���د ب���ن ناي���ف، والذي 
اأمر برب���ط جتديد اإقامة امله���ن الهند�صية 
امل�صاعدة والفنيني بالت�صجيل يف الهيئة بعد 
النجاحات التي حققتها هيئة املهند�صني يف 
�صبط جودة املهند�صني وتدقيق �صهاداتهم 
وموؤهاته���م لي�صم �صم���ن مهامها تدقيق 

�صه���ادات م�صاعدي املهند�ص���ني والفنيني، 
والذي �صوف يكون له الأثر الكبري يف حماية 
مهن���ة الهند�صة. كما قام���ت الهيئة بالبدء 
باإن�صاء �صعبة هند�صة النقل واملرور، اإ�صافة 
لأكر م���ن 20 �صعبة هند�صي���ة متخ�ص�صة 
وذلك نظ���را لأهميته���ا يف الوقت احلايل، 
حيث يعترب النقل واملرور عن�صران هامان 
خا�ص���ة  ال�صعودي���ة،  العربي���ة  اململك���ة  يف 
 م���ع تو�ص���ع امل���دن وزي���ادة ع���دد ال�صكان.
وعلى م�صتوى املهند�س ذك���ر البقعاوي اأنه 
يف العام املا�صي مت اإقرار برنامج البتعاث 
للمهند�ص���ني لتعل���م اللغ���ة الإجنليزي���ة يف 
كامربدج، حيث ا�صتفاد منه اأكر من 100 
مهند����س، ومت عق���د العديد م���ن الدورات 
التدريبي���ة املجاني���ة اأو املدعوم���ة )�صع���ر 
رم���زي ج���دا ب 200 ري���ال لل���دورة مدتها 
خم�صة اأي���ام( للمهند�صني يف خمتلف مدن 
اململك���ة، الت���ي بلغ���ت اأكر م���ن 250 دورة 
هند�صية متخ�ص�ص���ة، وا�صتفاد منها اأكر 
م���ن 7 الآف مهند����س، بالإ�صافة اإىل عقد 

برام���ج جماني���ة لتاأهيل حلديث���ي التخرج 
حيث ا�صتفاد منها اأكر من 2500 مهند�س 
بكاف���ة مناطق اململك���ة، اإ�صاف���ة اإىل عقد 
عدد م���ن الدورات التدريبي���ة املتخ�ص�صة 
لك���ود البناء ال�صع���ودي وا�صتفاد منها اأكر 
م���ن 180 مهند�س، اإىل جان���ب اإقامة اأكر 
م���ن 100 حما�صرة هند�صي���ة متخ�ص�صة 
من قبل ال�صعب الهند�صية وجمال�س الفروع 
للهيئة ال�صعودي���ة للمهند�صني ا�صتفاد منها 
اأكر من 7500 مهند�س، كما دعمت الهيئة 
املحلي���ة  املوؤمت���رات  املهند�ص���ني حل�ص���ور 
والدولية جمانا، حي���ث ا�صتفاد من دعمها 
اأكر من 3000 مهند����س، وقامت بتد�صني 
املج���اين  اللك���رتوين  التدري���ب  برنام���ج 
 )E-learning( ال�صعودي���ني  للمهند�ص���ني 
 1300 م���ن  اأك���ر  من���ه  ا�صتف���اد  وال���ذي 
مهند����س، اإىل جانب قي���ام الهيئة بتد�صني 
البواب���ة اللكرتونية ملناف���ع الع�صوية والتي 
عمل���ت الهيئ���ة من خاله���ا اتفاقي���ات مع 
اأكر من 120 جهة و�صركة لتقدمي خدمات 
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وخ�صوم���ات لاأع�صاء، ومنه���ا التعاقد مع 
�صرك���ة تاأمني طب���ي للمهند�ص���ني والفنيني 
وعوائلهم باأ�صعار خمف�صة ومدعومة حيث 
ا�صتفاد من ه���ذا الربنامج اأكر من 2500 
من املهند�صني وعوائلهم، كما اأطلقت الهيئة 
يف ع���ام 2016 م باقات املهند�س لات�صال 
بالتع���اون م���ع اح���د �ص���ركات الت�ص���الت 
والتي تتميز باأ�صع���ار خمف�صة بل وجمانية 
جان���ب  اإىل  املهند�ص���ني،  ب���ني  لات�ص���ال 
اإطاق برنامج اللياقة البدنية حيث ي�صعى 
هذا الربنامج للحفاظ على ال�صحة العامة 
للمهند�ص���ني ويتيح ه���ذا الربنامج اإمكانية 
ت�صجيل املهند�صني يف مراكز اللياقة البدنية 
. وعوائله���م  للمهند�ص���ني   بخ�ص���م  % 40  

وعلى م�صت���وى املكاتب الهند�صي���ة، اأو�صح 
رئي����س الهيئ���ة اأنه���ا قام���ت بامل�صارك���ة يف 
اإع���داد معايري ت�صنيف املكاتب وال�صركات 
الهند�صي���ة بامل�صارك���ة م���ع وزارة ال�صئ���ون 
البلدية والقروية، واإطاق موقع متخ�ص�س 
يتيح اإ�صاف���ة اأي �صكوى اأو ماحظة خا�صة 
باملكاتب وال�صركات الهند�صية مما ي�صاهم 
يف حت�صني وتطوير اأداء املكاتب الهند�صية، 
اإىل جانب اإطاق حمل���ة تفتي�صية للمكاتب 
ومعاقب���ة  واإن���ذار  الهند�صي���ة  وال�ص���ركات 
املكات���ب املخالفة حيث مت اإغاق 31 مكتبا 
هند�صي���ًا خمالفًا، كما مت اإط���اق برنامج 
للم�صاهم���ة برفع جودة املكات���ب الهند�صية 
ومتي���ز الأداء حي���ث يوفر برام���ج هند�صية 

اأ�صلي���ة ب�صعر خمف�س مدع���وم )اأكر من 
20 برنام���ج اأ�صل���ي ب�صعر ح���وايل 5 اآلف 
مقارن���ة بال�صع���ر الأ�صل���ي وه���و 35 األ���ف 
ري���ال (، كم���ا يوف���ر الربنام���ج ع���دد من 
�ص���ركات املتخ�ص�ص���ة لإع���داد وم�صاعدة 
لرف���ع  الهند�صي���ة  وال�ص���ركات  املكات���ب 
ج���ودة خمرجاته���ا ح�ص���ب اأعل���ى معاي���ري 
اجل���ودة ومتي���ز الأداء ومن ث���م احل�صول 
)اي���زو(  العاملي���ة  اجل���ودة  �صه���ادة  عل���ى 
 والت���ي تعت���رب موؤ�ص���ر عل���ى رفع اجل���ودة. 
لهيئ���ة  التحي���ة  البني���ة  م�صت���وى  وعل���ى 
الف���روع  انتق���ال  مت  فق���د  املهند�ص���ني، 
الرئي�صي���ة للهيئة يف كل م���ن مدن الريا�س 
والدمام وجدة، اإىل مقرات ومباين حديثة 
ت�صاهم يف خلق بيئ���ة عمل �صحية ومريحة 
للموظف���ني ومت تاأ�صي����س قاع���ات للتدريب 
واملوؤمت���رات به���ذه املب���اين والت���ي ي�صتفيد 
منه���ا اأع�صائها واملدعمة باأب���رز التقنيات 
احلديث���ة لأج���ل تدري���ب عمل���ي ومتط���ور، 
كم���ا اتبع���ت الهيئ���ة اأ�صاليب متي���ز الأداء 
الت�صغيلي وذل���ك ب�صياغة اإجراءات عملها 
وفق اأف�صل املمار�ص���ات وربطها مبوؤ�صرات 
لرف���ع  والتح�ص���ني  التنفي���ذ  اأداء ومتابع���ة 
ج���ودة العم���ل وقيا�س اأداء عم���ل اإداراتها، 
اإىل جان���ب ا�صتحداث نظام مراقبة اأ�صول 
الهيئة، ملا ت�صكله اأ�ص���ول الهيئة من اأهمية 
عالي���ة، حيث مت تاأ�صي����س نظام يعتمد على 
حت���رك الأ�صول الثابتة للهيئ���ة والأغرا�س 

ال�صخ�صي���ة للموظفني وربطه���ا من خال 
كام���ريات املراقب���ة ، للرج���وع له���ا وق���ت 
احلاج���ة، كما عينت الهيئ���ة ولأول مرة يف 
تاريخها مراجع داخلي ملراجعة الإجراءات 
املالي���ة والإداري���ة، وقامت باإط���اق نظام 
التذاكر اللكرتونية ال���ذي يتيح للموظفني 
 واملهند�صني تقدمي ال�صكاوى والقرتاحات .

واأف���اد البقع���اوي اأن نتيج���ة ه���ذه اجلهود 
ت�صاعف عدد املنتمني له���ا من املهند�صني 
ال�صعودي���ني اإىل  % 100 خ���ال ع���ام عل���ى 
الرغ���م اأن الت�صجي���ل يف هيئ���ة املهند�صني 
كان اختياري بالن�صبة للمهند�س ال�صعودي 
ولي����س اإجب���اري قب���ل اإق���رار نظ���ام مزالة 
املهن���ة كما هو احلال م���ع املهند�س الوافد، 
والهيئ���ة حتر�س خال الع���ام اجلديد اإىل 
ال�صتم���رار يف التطوير، وتق���دمي خطوات 
الهند�ص���ي  املج���ال  تق���دم  نح���و  جدي���دة 
وتطوير خمرجاته، التي �صتكون هي اجلزء 
الأه���م يف حتقيق روؤي���ة اململكة 2030، كما 
تطم���ح الهيئ���ة ال�صعودي���ة للمهند�صني اإىل 
الرقي مبهن���ة الهند�صة ومتكني املهند�صني 
واملوؤ�ص�ص���ات الهند�صي���ة م���ن الو�صول اإىل 
احللول املثلى ورفع م�صتوى التعليم والأداء 
وت�صجي���ع الإبداع والبت���كار لتحقيق مكانة 
مرموق���ة، وكذلك بن���اء كف���اءات وقدرات 
هند�صية مميزة ت�صاهم بفاعلية يف التنمية 
القت�صادي���ة يف اململكة، وتركز الهيئة على 

تنفيذ روؤية حمددة ووا�صحة الأهداف.
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وزير اإلسكان يكرم الهيئة لمشاركتها في 
المؤتمر األول إلدارة المرافق

كرم معالي األستاذ ماجد بن عبدهللا الحقيل وزير اإلسكان الهيئة السعودية للمهندسين وذلك 
بحضور س���عادة المهندس مشاري بن ناصر الشثري عضو مجلس إدارة  وسعادة المهندس 
عطا هللا الش���مري وذلك نظير مش���اركة الهيئة في فعاليات المؤتمر األول إلدارة المرافق، 
الذي نظمته جمعية الش���رق األوس���ط إلدارة المرافق بالرياض وأقيمت أعماله خالل الفترة 
23-24 نوفمبر 2016م بفندق برج رافال كمبنسكي.  كما زار معالي الوزير جناح الهيئة في 
المعرض المصاحب للمؤتمر وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير القطاع الهندسي.

م���ن جانبه اأبان �صع���ادة املهند�س م�صاري 
بن نا�ص���ر ال�ص���ري ع�صو جمل����س اإدارة 
الهيئة ال�صعودي���ة للمهند�صني ب���اأن اإدارة 
املرافق ت�ص���كل اأكر م���ن 20% من الناجت 
املحلي وميزانية الدول���ة، مبينا يف الوقت 
نف�صه اأن املوؤمت���ر تاأتي اأهميته متا�صيا مع 
روؤي���ة اململكة يف دع���م اجلمعيات املهنية، 
قيا�ص���ا بحجم ال�ص���وق الأكرب يف املنطقة، 
ويقدر حجم �صوق اإدارة املرافق يف اململكة 
ب 20 ملي���ار دولر وي�صغل ن�صبة 55% من 
�صوق اخللي���ج، م�صيفا اأن من اأهم حماور 
املوؤمتر اإطاق مب���ادرة ريادة الأعمال يف 
اإدارة املراف���ق، اإىل جان���ب اأهمي���ة اإدارة 

املراف���ق والقيمة امل�صاف���ة يف اإدارة املدن 
الذكي���ة، والدور الرئي�ص���ي لإدارة املرافق 
يف اإدارة امل�صاري���ع ال�صخم���ة، ومواجه���ة 
التحديثات الأ�صا�صية يف المتاك املطلق 
الناج���ح  والتطوي���ر  للعق���ار يف اخللي���ج، 

لإدارة م�صتدام���ة املراف���ق اإدارة املراف���ق 
للبني���ة التحتي���ة لو�صائل النق���ل، وازدهار 
القت�صاد من خ���ال اإدارة امل�صاريع وفق 
الروؤية ال�صعودية 2030 واأف�صل املمار�صات 

لإدارة املرافق لأطول الأبراج يف العامل.
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رئيس الهيئة يؤكد على أهمية كود البناء 
ويصفه بثمرة جهود جماعية لقطاعات مختلفة

ق���دم س���عادة الدكتور جمي���ل بن جارهللا 
البقعاوي ش���كره وتقديره لمقام خادم 
الحرمي���ن الش���ريفين الملك س���لمان بن 
عبدالعزي���ز آل س���عود � حفظه هللا � على 
موافق���ة مجل���س ال���وزراء عل���ى نظام 
تطبيق كود البناء الس���عودي وذلك في 
جلس���ة مجلس الوزراء الت���ي عقدت يوم 
االثنين 1438/04/25 ه� )2017/01/23م(، 
ف���ي قص���ر اليمام���ة بمدين���ة الري���اض.

واأو�ص����ح البقع����اوي ب����اأن الهيئ����ة ال�صعودي����ة 
للمهند�ص����ني ه����ي اإح����دى اجله����ات امل�صاركة 
يف اللجن����ة الوطني����ة لكود البن����اء ال�صعودي، 
حي����ث بذلت جهدا لإقراره بعد اأن �صاركت يف 
جلنة كود البناء ال�صعودي لدرا�صة الكود اإىل 
جانب بع�����س اجلهات، كما عملت ما بو�صعها 
للتع����اون مع اجلهات املخت�ص����ة لتفعيل تنفيذ 
وا�صتخدام كود البناء، وقرار جمل�س الوزراء 
يع����د ثمرة لأعمال وجه����ود جماعية وح�صيلة 
مل�صاركات قطاعات حكومية وخا�صة متعددة 
�صارك����ت باأعمال ون�صاط����ات اللجنة الوطنية 
لك����ود البناء ال�صعودي م����ن خال فرق العمل 
ال�صت�صاري����ة والفني����ة وم�ص����اركات املهتم����ني 
القطاع����ات. م����ن  كث����ري  م����ن   واملخت�ص����ني 

واأكد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة على اأهمية كود 
البناء الذي يت�صم����ن جمموعة ال�صرتاطات 
واملتطلب����ات والأنظم����ة واللوائ����ح التنفيذي����ة 
املتعلق����ة بالبناء والت�صييد ل�صم����ان ال�صامة 
وال�صحة العامة، وهو يهدف اإىل و�صع احلد 
الأدن����ى م����ن ال�صرتاط����ات واملتطلب����ات التي 
حتق����ق ال�صامة وال�صح����ة العامة من خال 
متان����ة وا�صتقرار وثبات املب����اين واملن�صاآت يف 

اململكة العربي����ة ال�صعودية. م�صددا يف الوقت 
نف�ص����ه عل����ى اأن ا�صتخ����دام وتفعي����ل املعاي����ري 
والأكواد الهند�صية يعد من الركائز الأ�صا�صية 
الهند�ص����ي  القط����اع  خمرج����ات  جن����اح  يف 
الرائ����دة. وال�ص����ركات  املتقدم����ة  ال����دول   يف 
ال�صعودي����ة  الهيئ����ة  ب����اأن  البقع����اوي  وك�ص����ف 
للمهند�ص����ني قدم����ت برامج لتاأهي����ل وتطوير 
البن����اء  "ك����ود  يف  ال�صعودي����ني  املهند�ص����ني 
اأن  مو�صح����ا  لأهميت����ه،  نظ����را  ال�صع����ودي" 
جتهي����ز املهند�صني للتعامل مع الكود �صي�صهم 
يف اإح����داث نقلة نوعية يف ج����ودة املخرجات 
الهند�صي����ة، اإ�صاف����ة اإىل اأن الهيئ����ة حري�صة 
الهند�صي����ة  الك����وادر  وتطوي����ر  دع����م  عل����ى 
امل�صاع����دة ودع����م وتطوي����ر ط����اب الهند�صة 
لدى ال�صركات واملكات����ب الهند�صية، لتوطني 
الك����وادر الهند�صي����ة يف ال�صعودي����ة. م�ص����ريا 
يف الوق����ت نف�ص����ه اأن����ه اإميان����ا م����ن جمل�����س 
اإدارة هيئ����ة املهند�صني باأهمي����ة تفعيل الكود 
واملعاي����ري الهند�صي����ة يف الت�صمي����م والتنفيذ 
والإ�صراف لرف����ع جودة املخرجات الهند�صية 
يف اململك����ة، مت اإط����اق ع����دد م����ن ال����دورات 
الهند�صي����ة، الت����ي ا�صتمل����ت اختب����ارا بنهاية 

 كل دورة يف اأج����زاء ك����ود البن����اء ال�صع����ودي.
واأ�ص����اف البقعاوي ب����اأن الهيئ����ة �صاهمت يف 
جلنة الكود وذلك اإميانا منها باأهميته للوطن 
واملواطن والقت�صاد الوطني وهو اأهم ركائز 
البناء، واحلل الوحي����د لرفع جودة امل�صاريع، 
لذل����ك ل ب����د م����ن وج����ود مرجعي����ة للمكاتب 
الهند�صي����ة ترتك����ز عليها، مبين����ا اأن ت�صميم 
امل�صروع����ات �ص����واء ال�صكني����ة اأو التجارية اأو 
اخلدمية، تاأتي ح�صب خربة ورغبة املهند�س، 
ول توج����د معاي����ري ي�صتن����د عليه����ا �ص����واء يف 
الت�صمي����م اأو التنفي����ذ اأو الإ�ص����راف، لذل����ك 
اإقرار الكود �صينظم ويرفع اجلودة. مبينًا اأن 
الهيئة يف الوقت احل����ايل تعمل باإ�صرتاتيجية 
متواكب����ة مع "روؤي����ة اململك����ة 2030م"، حيث 
و�صعت اأربع ركائز اأ�صا�صية رئي�صة يت�صدرها 
تطوي����ر وتدريب اأداء املهند�ص����ني ال�صعوديني 
حت�صبا لإحالهم على مدى ال�صنوات املقبلة، 
اإ�صاف����ة اإىل ال�صع����ي للرقي مبهن����ة الهند�صة 
ورف����ع كف����اءة وج����ودة املكات����ب وال�ص����ركات 
التحتي����ة  بالبني����ة  والهتم����ام  الهند�صي����ة، 
للهيئ����ة واإج����راءات العم����ل به����ا وف����ق اأف�صل 
املعاي����ري الأ�صا�صي����ة للج����ودة ومتي����ز الأداء.



األخ���ب����ار

28

الالئحة التنفيذية لتطبيق النظام الخاص 
بمزاولة المهن الهندسية في طور اإلعداد

أوضح المتحدث باس���م الهيئة الس���عودية للمهندسين 
المهن���دس عبدالناص���ر العبداللطي���ف أنه يج���ري حاليا 
إع���داد الالئح���ة التنفيذي���ة لتطبي���ق النظ���ام الخ���اص 
بمزاولة المهن الهندس���ية الذي أق���ره مجلس الوزراء.

واأك����د اأن ه����ذا النظ����ام �صينظ����م �ص����وؤون 
املهنة ويعي����د �صياغة اأفراده����ا، بدءا من 
حقوقه����م، واجباتهم، و�ص����روط تاأهيلهم، 
وعقوب����ات املخالفني، و�ص����وف يعد بالنفع 

على املهنة وامل�صاريع.
واأعت���رب اأن اإقرار ه���ذا النظام ه���و الأهم 
يف م�ص���رية الهيئة، وهو يع���رب عن م�صتقبل 
والوط���ن  واملهند�ص���ني  للمهن���ة  متط���ور 
واملواط���ن بعد اجلهود الت���ي بذلتها الهيئة 
امله���ن  مزاول���ة  نظ���ام  باإق���رار  واأثم���رت 
الهند�صي���ة، وال���ذي �صيحدث نقل���ة نوعية 
لتطوي���ر القط���اع الهند�ص���ي والعاملني فيه 

باململكة العربية ال�صعودية. 
واأب���ان ب���اأن ه���ذا النظ���ام �صيحم���ي العم���ل 
الهند�ص���ي م���ن الدخ���اء مما يرف���ع جودة 
خمرجات���ه واحلفاظ على دميوم���ة امل�صاريع 
التنموي���ة لأنه يل���زم اأي مهند�س غري م�صجل 
بالهيئ���ة ال�صعودي���ة للمهند�ص���ني بالت�صجيل 

مهنيا فيها، وحتقي���ق املعايري املهنية، داعيا 
جميع املهند�صني اإىل الت�صجيل بالهيئة خال 
املهلة التي اأعطيت لهم، وهي �صتة اأ�صهر من 

�صدور قرار جمل�س الوزراء. 
واأ�صاف املتحدث الر�صمي اأنه لجتوز مزاولة 
اأي م���ن امله���ن الهند�صية اإل بع���د احل�صول 
عل���ى العتماد املهني من الهيئة، كما ليجوز 
للمعتم���د مهني���ا مزاولة تخ�ص����س هند�صي 
اأو درج���ة مهنية غ���ري معتمدين، كما يح�صر 
ت�صغيل املهند�صني غ���ري املعتمدين، وليجوز 
لأي جه���ة قب���ول اأي عم���ل هند�ص���ي اإل م���ن 
املعتمدين مهنيا لدى الهيئة، واأن هذا النظام 
لي�صمح مبزاولة اأي من املهن الهند�صية دون 
احل�ص���ول عل���ى اعتم���اد مهن���ي، اأو مزاولة 
املكات���ب وال�صركات الهند�صي���ة اأيا من املهن 
الهند�صية دون احل�ص���ول على ترخي�س، اأو 
ت�صغي���ل ممار�س هند�صي دون احل�صول على 
العتم���اد املهن���ي ملزاول���ة اأعم���ال هند�صية، 

وهذا م���ن �صاأنه احلد من دخاء املهنة ومن 
ميار�ص���ون العمل الهند�صي ب���دون موؤهات. 
واأ�صار املهند����س عبدالنا�صر العبداللطيف، 
اأن النظام حدد ثاث �صنوات مدة �صاحية 

العتماد املهني لكل مهند�س.
يذك���ر اأن نظ���ام مزاول���ة امله���ن الهند�صي���ة 
يف  الهند�صي���ة  الوظائ���ف  �صاغل���ي  من���ح 
مبزاول���ة  الت�صري���ح  احلكومي���ة  اجله���ات 
امله���ن يف ال���وزارات والهيئ���ات احلكومية يف 
ح���دود واجب���ات الوظائ���ف الهند�صي���ة التي 
مت التعي���ني عليه���ا وم�صوؤولياته���ا وللجه���ات 
ت���راه  وق���ت  اأي  يف  املخت�ص���ة  التنظيمي���ة 
اإلزامه���م باحل�صول على العتم���اد املهني.
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الهيئة تنظم لقاء مفتوح في 
جامعة أم القرى

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين يوم 
األربعاء 18 محرم 1438ه����، لقاًء تعريفيًا 
بكلي���ة الهندس���ة والعم���ارة اإلس���المية 
بجامع���ة أم الق���رى، بحضور عمي���د الكلية 
الدكتور حمزة بن أحمد غلمان، ونائب رئيس 
مجلس فرع الهيئة السعودية للمهندسين 
بمك���ة المكرمة المهن���دس عبدالهادي 
والمهن���دس  المطي���ري،  هلي���ل  ب���ن 
محم���د عط���ار م���ن ف���رع الهيئ���ة بجدة.

وقد ا�صتهل اللقاء بكلمة لعميد كلية الهند�صة 
والعمارة الإ�صامية باجلامعة الدكتور حمزة 
غلمان، رحب فيه���ا برئي�س فرع الهيئة مبكة 
املكرمة واأع�صاء الهيئة امل�صاركني، كما �صكر 
الط���اب واملهند�صني على ح�صورهم املتميز 
واملث���ايل يف ه���ذا اللق���اء، موؤك���دًا اأن الكلية 
تعمل حاليًا على الإعداد لفتح مقر خلدمات 
الهيئ���ة ال�صعودي���ة للمهند�ص���ني داخ���ل كلية 
الهند�ص���ة والعم���ارة الإ�صامي���ة بجامعة اأم 
الق���رى لتعريف الطاب بخدم���ات واأن�صطة 
الهيئة امل�صتمرة، وتوفري بيئة ت�صاعدهم على 
حتقي���ق تطلعاته���م وخدمة وطنه���م، متمنيًا 

للجميع التوفيق وال�صداد.
ب���دوره حت���دث رئي����س جمل����س ف���رع الهيئة 
ال�صعودية للمهند�صني مبكة املكرمة املهند�س 
عبداله���ادي املط���ريي ع���ن اأهمي���ة الهيئ���ة 
ودوره���ا يف خدم���ة املهند�ص���ني ال�صعوديني، 
وتوفري الأج���واء التي ت�صاعدهم على حتقيق 
مبتغاه���م، والأخذ باأي���دي اخلريجني منهم 
والرتق���اء مب�صتوياتهم من خ���ال الدورات 
التدريبية الداخلية واخلارجية، وكذلك دعم 
وم�صاندة الراغب���ني منهم لابتعاث ملوا�صلة 
درا�صتهم للغ���ة الإجنليزية، موؤكدًا اأن الهيئة 

تق���دم الدعم امل���ادي لأع�صائه���ا املهند�صني 
ال�صعوديني، وذلك بتحم���ل تكاليف الدرا�صة 
وال�صكن ملوا�صلة درا�صتهم اللغة الإجنليزية، 
م���ن خ���ال توف���ري الهيئ���ة للم���وارد املادية 
وال�صتثم���ارات التابع���ة له���ا، والت���ي تعينها 
عل���ى حتقي���ق اأهدافه���ا، م�ص���ريًا اإىل اأنه مت 
ابتع���اث ح���وايل 40 مهند�صًا لدرا�ص���ة اللغة 
الإجنليزية، فيما جت���ري الرتتيبات لبتعاث 
60 مهند�صًا لحقًا، مثمنًا دور كليات الهند�صة 
باجلامعات ال�صعودي���ة عامة وكلية الهند�صة 
والعمارة الإ�صامي���ة بجامعة اأم القرى على 
وج���ه اخل�صو�س يف تخريج الكوادر الوطنية 
املوؤهلة يف خمتل���ف التخ�ص�صات الهند�صية 
وخدم���ة  الوطني���ة  التنمي���ة  يف  للم�صارك���ة 
وطنه���م من خ���ال املنا�ص���ب وامله���ام التي 
يتقلدونها، معربًا يف ذات ال�صياق عن �صكره 
وتقدي���ره لعميد الكلية الدكتور حمزة غلمان 
ولط���اب الكلي���ة عل���ى ح�صوره���م املتمي���ز 
وتفاعله���م، معتربًا ه���ذا اللق���اء الأميز بني 
اللق���اءات التي نظمتها الهيئ���ة من احل�صور 
الكثي���ف م���ن قب���ل ط���اب كلي���ة الهند�صة.
عقب ذلك �صاه���د اجلميع عر�صًا مرئيًا عن 
ن�ص���اأة الهيئة ودورها يف خدم���ة املهند�صني، 

واملزاي���ا  لع�صويته���ا،  الن�صم���ام  وكيفي���ة 
الت���ي يح�ص���ل عليها الع�ص���و املنت�ص���ب لها.
من جهته ا�صتعر�س املهند�س حممد عطار من 
فرع الهيئة بجدة خطة التحول ال�صرتاتيجية 
للهيئة، موؤكدًا باأن اخلطة تتما�صى مع الروؤية 
الوطني���ة للمملك���ة 2030، لفت���ًا اإىل �صع���ي 
الهيئ���ة ل�صتثمار الطاق���ة الوطنية احلقيقية 
واملتمثل���ة يف �صباب ه���ذا الوطن املعطاء من 
املهند�صني، م�صت�صهدًا بهذه الكوكبة الوطنية 
املتمي���زة والت���ي جت�صدت يف ه���ذا اللقاء من 
طاب كلي���ة الهند�صة والعم���ارة الإ�صامية 
ورف���ع  وتهيئته���م  الق���رى،  اأم  جامع���ة  يف 
قدراتهم املهني���ة و�صقل مواهبهم من خال 
الدورات التدريبي���ة والتاأهيلية التي تنظمها 
الهيئ���ة، اإىل جانب حر�س الهيئ���ة ال�صعودية 
للمهند�ص���ني اإىل عملي���ة تنظي���م وت�صني���ف 
املكات���ب واملهن الهند�صية يف اململكة، م�صريًا 
اإىل اأن الهيئ���ة متنح ط���اب كليات الهند�صة 
واخلريجني اجلدد من املهند�صني ع�صويتها 
جمانًا وملدة ع���ام مع الت���زام الهيئة بتقدمي 
اأرب���ع دورات وبرام���ج تدريبي���ة ل���كل منه���م 
عل���ى م���دار الع���ام. ويف ختام اللق���اء اأجاب 

امل�صاركون على ا�صتف�صارات الطاب.
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إتفاقية شراكة وتكامل بين هيئة المهندسين 
والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين والبرنامج 
تكامل  مذكرة  والمؤتمرات  للمعارض  الوطني 
التعاون  في  الدولة  تطلعات  لتحقيق  وشراكة 
البناء لما فيه الصالح العام، وإثراء العمل بالجانب 
المهني والعلمي وتبادل الخبرات والمعلومات 
المنشودة. األه�����داف  ي��ح��ق��ق  ب��م��ا  ال��ف��ن��ي��ة 

ووق���ع التفاقي���ة من جان���ب الهيئ���ة �صعادة 
البقع���اوي  ج���اراهلل  ب���ن  جمي���ل  الدكت���ور 
جان���ب  وم���ن  الإدارة،  جمل����س  رئي����س 
الربنام���ج الوطن���ي للمعار����س واملوؤمت���رات 
�صع���ادة املهند����س ط���ارق ب���ن عبدالرحمن 
العي�صى املدي���ر التنفي���ذي للربنامج، وذلك 
املواف���ق  1438/03/20ه����  الإثن���ني   ي���وم 
2016/12/19م حي���ث تاأتي ه���ذه التفاقية 
حتقيقًا للغر����س الأ�صا�صي للربنامج الوطني 
للمعار����س واملوؤمت���رات وفقا لق���رار جمل�س 
بتاري���خ  ال�ص���ادر   )246( رق���م  ال���وزراء 
17 رج���ب 1434ه���� حت���ت اإ�ص���راف الهيئ���ة 
العام���ة لل�صياح���ة وال���رتاث الوطن���ي، الذي 
يهدف اىل تطوي���ر وتنظيم قط���اع املعار�س 
واملوؤمت���رات يف اململكة ب�ص���كل كامل والعمل 
عل���ى زي���ادة فعاليت���ه، وكذل���ك متا�صي���ًا مع 
تطلع���ات الهيئة ال�صعودي���ة للمهند�صني وفقًا 
لنظامه���ا ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللك���ي رق���م 
م/36 وتاري���خ 1423/9/26ه����، بن���اء على 
ق���رار جمل����س ال���وزراء رق���م 226 وتاري���خ 
1423/9/13ه���� والتي ته���دف اإىل النهو�س 
مبهن���ة الهند�ص���ة وكل م���ا من �صاأن���ه تطوير 
 ورفع م�صت���وى ه���ذه املهنة والعامل���ني فيها.

وتهدف مذكرة التكامل بني الربنامج الوطني 
للمعار����س واملوؤمت���رات والهيئ���ة ال�صعودي���ة 
للمهند�ص���ني لتج�صي���د مب���داأ ال�صراك���ة التي 
حتقق تطلعات الدولة يف التعاون البناء ملا فيه 

ال�صالح العام وو�صع اإطار للتعاون امل�صرتك 
ب���ني الطرفني لإثراء العم���ل باجلانب املهني 
والعلمي وتب���ادل اخلربات واملعلومات الفنية 
مبا يحقق الأهداف املن�صودة، واإيجاد عاقة 
تعاون فيما بينهما خلدمة الأهداف امل�صرتكة 
وحتديد الإطار الع���ام لعاقتهما امل�صتقبلية 
والتعاون امل�صرتك مبا ل يتعار�س مع الأنظمة 
 واللوائح والقواعد والإجراءات ذات العاقة.
وق���د اتفق الطرف���ان على التع���اون امل�صرتك 
يف مراجع���ة طلب���ات بناء من�ص���اآت املعار�س 
واملوؤمترات التي ترد اإىل الربنامج ل�صت�صدار 
الرتاخي����س الازم���ة له���ا، والرتخي�س يف 
م���ن  واملوؤمت���رات  املعار����س  بن���اء من�ص���اآت 
خال املكات���ب الهند�صية املرخ�صة من قبل 
الهيئ���ة، بع���د ا�صتكمال جمي���ع ال�صرتاطات 
واملتطلب���ات املعتم���دة ل���دى الربنام���ج ذات 
العاق���ة، والتعاون امل�صرتك يف و�صع معايري 
)معاي���ري  واملوؤمت���رات  املعار����س  من�ص���اآت 
اختي���ار املوق���ع، معايري الأ�صا�ص���ات، معايري 
الهي���كل الإن�صائ���ي، معاي���ري م���واد البن���اء، 
معايري م���واد الت�صطيبات الأ�صا�صية، معايري 
التكنولوجب���ا امل�صتخدم���ة، معاي���ري الأمان، 
معاي���ري التكيي���ف، معاي���ري حف���ظ الطاقة، 
معايري ال�صيانة، معايري اجلودة(، والتعاون 
يف تطوير برنامج لفح����س ومراقبة اجلودة 
والتع���اون  وال�صام���ة،  الم���ن  وجتهي���زات 
التدريبي���ة  ال���دورات  تنظي���م  امل�ص���رتك يف 

املتخ�ص�ص���ة يف جم���ال ت�صمي���م وت�صغي���ل 
و�صيان���ة من�صاآت املعار����س واملوؤمترات. اأما 
يف جم���ال الأبح���اث واملعلوم���ات، فقد اتفق 
الطرفان على التع���اون يف اجراء الدرا�صات 
والأبحاث امل�صرتك���ة ذات العاقة باملعار�س 
واملوؤمترات، وتبادل املعلومات والإح�صاءات 
 بني اجلهتني من خ���ال الربط الإلكرتوين.
 كم���ا اتفقت الهيئ���ة والربنامج عل���ى العمل 
امل�صرتك لتنظيم "املوؤمتر العاملي للمهند�صني" 
والذي يقام ب�صكل متزامن يف عدد من مدن 
اململكة، ويت�صمن برامج �صياحية م�صاحبة، 
اإىل جان���ب العم���ل على ا�صتقط���اب فعاليات 
الأعم���ال الأقليمي���ة والدولي���ة ذات العاقة 
بجمي���ع �صعب الهيئ���ة، لإقامته���ا يف اململكة، 
ون�ص���ر معلوم���ات فعاليات الهيئ���ة يف البوابة 
الإلكرتوني���ة للربنام���ج، وت�صهي���ل اإجراءات 
تاأ�ص���ريات احل�ص���ور وامل�صارك���ني بفعاليات 
وو�ص���ع  الهيئ���ة،  تنظمه���ا  الت���ي  الأعم���ال 
ا�صرتاتيجي���ة لفعالي���ات الأعم���ال املخت�صة 
 والتي �صتقام خال اخلم�س �صنوات القادمة.
كم���ا اتف���ق الطرف���ان عل���ى تكوي���ن فري���ق 
والتوجي���ه،  لاإ�ص���راف  م�ص���رتك  عم���ل 
اجلهت���ني،  ب���ني  التن�صي���ق  مه���ام  يت���وىل 
واإق���رار املحت���وى وامل�صم���ون ل���كل برنام���ج 
اأو م�ص���روع، عل���ى اأن يت���وىل فري���ق العم���ل 
وتفعي���ل  الربنام���ج،  ه���ذا  تنفي���ذ  متابع���ة 
جم���الت التع���اون والتن�صيق ب���ني اجلهتني.
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شعبة هندسة العمارة تنظم ندوة نمذجة أعمال البناء
نظمت شعبة هندسة العمارة بالهيئة السعودية 
   BIM للمهندس���ين ن���دوة نمذجة أعم���ال البناء
في مدينة الرياض، وذل���ك من منطلق اهتمام 
الهيئ���ة الهندس���ية بمواكبة اح���دث التطورات 
الت���ي من ش���أنها تحقيق رؤي���ة المملكة 2030 
المهندس،  بكف���اءة  بالنه���وض  والمس���اهمة 
وذل���ك انطالقا م���ن إدراكها بالض���رورة الملحة 
لتفعيل و استخدام BIM في مشاريع المملكة.

و�صمل���ت فعاليات الن���دوة مقدم���ة تعريفية 
قدمها املهند�س اإبراهي���م رجب تناول فيها 
اأهمية منذجة اأعم���ال البناء يف امل�صروعات 
من حيث تاأثريها الفعال على كل من الوقت 
واجلهد والتكاليف، حيث اأنها اأ�صبحت الآن 
�ص���رورة ملحة وحتول واجب نح���و امل�صتقبل 
مب���ا يع���ادل يف اأهميت���ه نف�س التح���ول الذي 
ح���دث يف املا�صي عند ا�صتخ���دام احلا�صب 
الآيل ب���دل م���ن الر�ص���م الي���دوي ب���اأدوات 
التحب���ري، واأن التح���ول مل يع���د رفاهية بعد 
اأ�صب���ح �ص���رورة ل غن���ى عنه���ا  ب���ل  الآن، 
 للبق���اء �صمن مناف�صة �ص���وق العمل املتطور.

بع���د ذلك قدم املهند�س وجدي حيدر رئي�س 
�صعبة الهند�صة املعماري���ة بالهيئة ال�صعودية 
تن���اول فيه���ا  ال�صعب���ة،  للمهند�ص���ني كلم���ة 
اهتمام الهيئة بدعم وتطوير قطاع الهند�صة 

يف اململكة للو�صول اإىل اأعلى املعايري العاملية 
اأح���دث التط���ورات وت�صخ���ري كل  ومواكب���ة 
اإمكاناته���ا لتذلي���ل اأي عقب���ات حت���ول دون 
ذل���ك. بعد ذلك قدم الدكت���ور يا�صر رزقان 
املط���ريي ع�ص���و هيئ���ة التدري����س بجامع���ة 
الباح���ة كلمة عن الو�ص���ع الراهن وم�صتقبل 
منذج���ة معلومات البناء، تناول فيها الزوايا 
العلمي���ة وم���دى تاأث���ري تطبيق عل���م منذجة 
معلومات البناء وتنوعه، وكيف قامت الدول 
الكربى يف العامل باإلزام ال�صركات و الهيئات 
احلكومية لديها بتطبيقه نظرا ملا له من اأثر 
ايجابي على توفري الوقت واجلهد والتكاليف 
يف امل�صروع���ات الإن�صائي���ة واإدارة املن�ص���اآت 
القائم���ة. موؤكدًا اأن تطبيق منذجة معلومات 
البن���اء �صوف ي�صاه���م يف الرفع م���ن كفاءة 
الأنفاق على امل�صاريع وذلك بتوفري اأكر من 

20% من تكلفتها ورف���ع جودتها بن�صبة %44 
 والتي �ص���وف ت�صاهم يف حتقيق روؤية 2030.
بع���د ذلك ق���دم الدكتور وليد ن�ص���ار اأ�صتاذ 
العم���ارة بجامعة عني �صم����س مب�صر والذي 
يعترب اأحد موؤ�ص�صي اأه���م مراكز ا�صت�صارية 
ل���� BIM واملهند����س حمم���د منت�ص���ر من�صق 
منذج���ة اأعم���ال البناء يف اإح���دى ال�صركات 
بعر�س اأمثلة عملي���ة لتطبيق منذجة اأعمال 
البن���اء عل���ى م�صاري���ع داخل اململك���ة ومدى 
ال�صتفادة م���ن تطبيقها. وتطرق���ت الندوة 
با�صتخ���دام  البن���اء  م�صتقب���ل  عر����س  اإىل 
الطباع���ة ثاثي���ة الأبع���اد وامل�ص���ح ال�صوئي 
ثاث���ي الأبع���اد وعاقتهما بنمذج���ة اأعمال 
البن���اء واآخ���ر ما و�صل���ت اإلي���ه التكنولوجيا 
يف ه���ذا املجال عل���ى م�صتوى الع���امل ومدى 

م�صاركة اململكة يف ذلك.

الهيئة تنظم معرض)أنا مهندس( لألطفال
نظم����ت الهيئ����ة ال�صعودي����ة للمهند�ص����ني فرع 
املنطق����ة ال�صرقي����ة معر�س )ان����ا مهند�س(، 
اخلا�س بالأطف����ال، مبجمع الرا�صد التجاري 
وا�صتم����رت اأن�صطت����ه عل����ى مدى ثاث����ة اأيام، 
واأك����د رئي�س جمل�����س ادارة الهيئ����ة ال�صعودية 
للمهند�ص����ني الدكتور جميل البقعاوي اأن مثل 
هذه املعار�����س هي لتوعية الأ�ص����رة يف املقام 
لتن�صئ����ة  الهند�ص����ة، وكذل����ك  باأهمي����ة  الأول 

الأطف����ال عل����ى الإهتم����ام مبهن����ة الهند�صة ، 
وا�صت�صعارهم لدورهم البارز يف م�صرية تنمية 
الوط����ن، يف مرحل����ة مبك����رة م����ن اأعمارهم، 
م�صيف����ا اأن الهيئ����ة ت����درك اأهمي����ة مثل هذه 
الفعاليات، وما تقدمه من فكرة وانطباع جيد 
لدى ال�صغار عن مهنة الهند�صة واملهند�صني، 
لقي����ا  وفكرت����ه  املعر�����س  اأن  اإىل  م�ص����ريا 
ا�صتح�صان وا�صادة وا�صع����ة من الزوار الذين 

تواج����دوا باأع����داد كبرية خال ف����رتة اقامته 
 كما لقى �صدى اعامي كبري ومت ال�صادة به.
املنطق����ة  ف����رع  مدي����ر  اأو�ص����ح  جانب����ه  م����ن 
عبداللطي����ف  املهند�����س  للهيئ����ة  ال�صرقي����ة 
العاب�ص����ي اأن الهيئ����ة ت�صته����دف م����ن اقام����ة 
ال����دور  ل�صت�صعاره����ا  العنا�ص����ر  ه����ذه  مث����ل 
الكب����ري امللقى عل����ى عاتقها م����ن اأجل تطوير 
الهند�ص����ة وكل م����ا يتعل����ق به����ا يف الوط����ن. 
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هيئة المهندسين تشارك في مؤتمر 
)بتروتك الشرق األوسط( بالبحرين

ش���اركت الهيئة الس���عودية للمهندسين بوفد 
م���ن المهندس���ين الس���عوديين ف���ي فعاليات 
للتكري���ر  األوس���ط  الش���رق  ومع���رض  مؤتم���ر 
الش���رق  )بتروت���ك  العاش���ر  والبتروكيماوي���ات 
األوسط 2016(، الذي نظم بفندق ريترز كارلتون 
بالمنام���ة تح���ت رعاية رئي���س ال���وزراء  بمملكة 
البحرين صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
س���لمان آل خليفة، بحضور نح���و أكثر من 3,500 
من المهنيين واالختصاصيين في مجال التكرير 
وصناعة البتروكيماويات من أكثر من ثالثين دولة 
في المؤتمر والمعرض الذي نظم في مملكة 
البحري���ن خالل الفت���رة 26-29 س���بتمبر 2016م.

واأو�ص���ح الدكت���ور ح�ص���ني بن يحي���ى الفا�صل���ي اأمني ع���ام الهيئة 
ال�صعودي���ة للمهند�صني، اأن الهيئة دعمت نحو 20 مهند�صا �صعوديا 
حل�صور هذا املوؤمتر من خ���ال حتمل تكاليف الت�صجيل باملوؤمتر. 

واعترب اأن ه���ذه املنا�صبة نقطة م�صيئة للمنطق���ة وال�صناعة على 
ح���د �صواء، وفر�صة عظيمة لالتق���اء والتطلع اإىل امل�صتقبل، حيث 
ركز مو�صوع املوؤمتر )معًا من اأجل التميز: يف ال�صناعة واحلكومة 
والتعلي���م( عل���ى التعا�صد ب���ني املهنيني يف جم���ال �صناعة النفط 
وامل�صئولني احلكومي���ني واملنظمات النا�صط���ة يف جمالت التعليم 
والتدريب، م���ن اأجل الو�صول اىل التعاون بني هذه القطاعات اإىل 
النهو����س بواقع ال�صناعات التحويلية من خال تعظيم وا�صتغال 

املوارد، وتطبيق اأف�صل املمار�صات وطرق القيا�س والتحليل.

اتفاقية تعاون بين »الده�ام للساعات« والهيئة
وقعت ش����ركة الده�ام للس���اع�ات اتفاقية 
تع����اون وش����راكة م���ع الهيئة الس���عودية 
للمهندس���ين بمدين���ة الري���اض، بحضور كل 
م���ن الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة الده���ام 
للس���اعات األس���تاذ لؤي فتوح ومدي�ر ادارة 
مناف���ع العض�وية بالهيئ�ة األس���تاذ عبد هللا 
التركي وذلك بمقر اإلدارة العامة للشركة.

حيث تتي�ح التف�اقية املوقع�ة جلمي�ع من�ص�وبي 
واأع�ص����اء الهيئ����ة ال�صع�ودي���ة للمهند�ص����ني 
احل�صول عل���ى امتيازات وخدم���ات خا�ص�ة 
يف ك�افة معار�س �ص�رك���ة الده�ام لل�ص�اعات 

بالإ�ص�اف���ة اإىل م�صارك�ة الده����ام لل�ص�اعات 
يف املوؤمت�رات والفعالي����ات اخلا�ص�ة بالهيئة 

والتي تقيمها يف خمتلف مناطق اململكة.
تاأت���ي هذه التفاقي���ة يف اإطار �صع���ي �صرك�ة 

الده����ام لل�صاع�ات تعزي���ز مكانتها كاإح�دى 
جت���ارة  جم����ال  يف  الرائ���دة  ال�صرك����ات 
ال�صاع����ات الفاخ���رة داخ���ل اململك���ة ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
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 دورة حياة المشروع الهندسي
تمر أغلب المشاريع من خالل مراحل معينة منذ بدايتها 
وحتى نهايتها، مع متغيرات تعتمد على عدة أمور مثل 
نوعية ومكان المشروع، متطلبات الجهة المستفيدة، 
رغبة الجهة المالكة، ميزانية المشروع ونوع العقد.

ويوج����د بع�س املراحل يف دورة امل�صروع ميكن 
اعتبارها عامة ملعظ����م امل�صاريع فدورة حياة 
امل�ص����روع ه����ي عبارة ع����ن جمموع����ة مراحل 
تك����ون اأحيانًا متوالية واأحيانًا متوازية ويحّدد 
كمي����ة ه����ذه املراحل ح�ص����ب نوعي����ة امل�صروع 
وتخطيط اجلهة املالك����ة و احتياجات اجلهة 
امل�صتفي����دة والتن�صيق بني اجله����ات امل�صرتكة 
 يف امل�ص����روع بالإ�صاف����ة اإىل طبيع����ة امل�صروع.
تو�صح دورة حي����اة امل�صروع احلدود واملراحل 
الازم����ة لإجناح امل�ص����روع مع مراع����اة تنوع 
مرحل����ة. كل  داخ����ل  تك����ون  الت����ي   الأعم����ال 

ول ب����د يف ه����ذه البداي����ة من تعري����ف مب�صط 
للم�ص����روع فامل�ص����روع يعرف باأن����ه عبارة عن 
جه����د جماعي منظم و مبذول لتنفيذ متطلب 
وفق معايري وموا�صفات فنية حمددة وميزانية 
 معتمدة، باأهداف حمددة ومدة زمنية معروفة.

للم�ص����روع  الأ�صا�صي����ة  اخل�صائ�����س  اأم����ا 
للم�ص����روع  الأ�صا�صي����ة  املكون����ات  فمنه����ا 
)مثل����ث الت����وازن( لذا م����ن الأهمي����ة مبكان 
اأن يتعام����ل مدي����ر امل�صروع والفري����ق امل�صاند 
له بت����وازن م����ع تل����ك العوام����ل املكون����ة لهذا 
 املثل����ث وه����ي )الوق����ت، التكلف����ة والنطاق(.

وه����و  املال����ك  اأي�ص����ًا  اخل�صائ�����س  وم����ن 
غالب����ًا )راع����ي امل�ص����روع( و�ص����ركاء النجاح 
اإدارة  ومنظوم����ة   .)Stakeholders(
امل�صاري����ع مب����ا فيه����ا مكت����ب اإدارة امل�ص����روع 
امل�ص����روع. وفري����ق  امل�ص����روع    ومدي����ر 

اأم����ا مراح����ل دورة حي����اة امل�ص����روع  فيمك����ن 
ه����ي: مراح����ل  خم�����س  يف   تلخي�صه����ا 

جمموعة عمليات التجهيز :
 اإن اأهمي���ة عملي���ة التجهي���ز تكم���ن يف فهم 
امل���راد م���ن ه���ذا امل�ص���روع ول���ن يت���م ذلك 
دون و�ص���ع خطة له���ذا امل�ص���روع وتكون هذه 
املالي���ة  �صامل���ة جلمي���ع اجلوان���ب  اخلط���ة 
املتوقع���ة  ال�صتف���ادة  ودرج���ة  والربحي���ة 
بع���د اإجن���ازه وكذلك و�ص���ع ت�ص���ور لدرجة 
 املخاط���ر ومدى تاأثريها عل���ى هذا امل�صروع.

 جمموعة عمليات التخطيط : 
التخطي���ط  مرحل���ة  يف  الوىل  اخلط���وة 
للم�صروع هي ان�ص���اء خطة مف�صلة للم�صروع 
وتعت���رب ه���ذه اخلطة كمرجع ملدي���ر امل�صروع 
م���ن خ���ال �ص���ري العم���ل بامل�ص���روع ملراقبة 
الزم���ن، التكلفة، و اجل���ودة و التحكم بها و 
يق���وم مدير امل�ص���روع لحقًا باإع���داد خطط 
وجتهي���زات هذه املرحل���ة والتي م���ن اأهمها 
خطط املوارد واجلودة واملخاطر وامل�صرتيات 
و جتهيز �صروط وموا�صفات اأعمال الت�صميم 
والدرا�صات للم�ص���روع و جتهيز �صروط عقد 
الإ�ص���راف على امل�صروع و بع���د املراجعة يتم 
البدء الفعلي لختيار امل�صممني ومن �صيقوم 
ب���اإدارة امل�صروع لكي يت���م جتهيز خمططات 
كمي���ات  وج���داول  وموا�صف���ات  �ص���روط  و 
 امل�ص���روع ومن ث���م طرح امل�ص���روع وتر�صيته .

جمموعة عمليات التنفيذ: 
وذلك بع���د تعميد املق���اول بتنفي���ذ امل�صروع  
ويف هذه املرحلة يعطى املقاول فرتة لتجهيز 
فريق���ه ومعدات���ه ومكاتب���ه باملوق���ع وخ���ال 
ذلك يب���داأ  بهيكلة ن�صاط���ات امل�صروع وذلك 

بعمل جدول زمن���ي جلميع ن�صاطات امل�صروع 
 وم���ن ث���م الب���دء بتنفي���ذ ه���ذه الن�صاطات .

جمموعة عمليات الت�س��غيل واملتابعة 
واملراقبة والتح�سني: 

وذلك بع���د اكتمال تنفيذ امل�ص���روع وت�صييده 
حيث يب���داأ النتفاع به ول�صم���ان ا�صتمرارية 
ه���ذه  وا�صتدام���ة  امل�ص���روع  ه���ذا  عط���اء 
املن�صاآت والبني���ة التحتية لبد من املحافظة 
عل���ى ا�صتمراري���ة تق���دمي خدم���ات الت�صغيل 
وال�صيان���ة بكف���اءة عالي���ة متمي���زة ترتك���ز 
عل���ى تطبيق منهجي���ة ال�صيان���ة ال�صاملة يف 
 مفهومه���ا املت���وازن لرت�صيد تكلف���ة الت�صغيل

جمموعة الإغالق )الإزالة(: 
يت�صمن اغاق امل�صروع ر�صميًا مقدارا معينًا 
م���ن العم���ل. اأولها هو اإع���داد تقرير لإغاق 
امل�ص���روع جلدولة جميع اخلط���وات الازمة 
لغاق امل�ص���روع. وبعد فرتة ت���رتواح مابني 
�صه���ر اىل ثاث���ة اأ�صه���ر م���ن تاري���خ اإغاق 
باإج���راء  م�صتق���ل  ط���رف  يق���وم  امل�ص���روع، 
مراجع���ة للم�ص���روع  لتحدي���د م���دى جناحه 
ب�ص���كل عام و لتحديد فيم���ا اإذا كان امل�صروع 
ق���د اأدرك فع���ًا الفوائ���د املن�صو����س عليها 
يف احلال���ة التجاري���ة الأ�صلي���ة و يتم كذلك 
توثيق الدرو�س امل�صتخل�صة من امل�صروع ليتم 

اإعتمادها يف امل�صاريع امل�صتقبلية الاحقة.

م.عبدالرحمن بن عمر النوفل
المدير التنفيذي لوادي الرياض للتقنيه
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إستخدام البراكين السعودية في الخرسانة الخضراء ومواد البناء األخضر 
يساعد في تطبيق اتفاقية حماية المناخ بباريس، وتفعيل البعد البيئي 
ف���ي التنمية المس���تدامة لتحقي���ق أهداف الرؤية الس���عودية 2030

إستخدام البراكين في الخرسانة يساعد في تطبيق اتفاقية 
حماية المناخ بباريس وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030

الإ�سمن��ت  �سناع��ة  ع��ن  مقدم��ة 
وال�ستهالك الكبري للطاقة والأ�سرار 

البيئية وال�سحية: 
اإن اخلر�صانة ه����ي العن�صر الهام يف البناء 
وامل�صاري����ع يف ال�صعودية وجميع دول العامل، 
ه����و  مك����ون يف اخلر�صان����ة عموم����ًا  واأه����م 
الإ�صمنت البورتاندي العادي، فاخلر�صانة 
ال�صمن����ت  خل����ط  م����ن  مكون����ة  العادي����ة 
معين����ة  ن�ص����ب  م����ع  الع����ادي  البورتان����دي 
م����ن الرم����ل واحل�ص����ى وامل����اء والإ�صافات 
الكيمائية اأما اخلر�صان����ة اخل�صراء فت�صبه 
اخلر�صان����ة العادية يف املواد اأعاه ولكن مع 
ا�صتبدال جزء من الإ�صمنت بجزء معني من 

البوزلن بن�صب ترتاوح بني )%15-%70(.

و�صناع���ة الإ�صمن���ت تعتمد عل���ى اإ�صتهاك 
كميات كب���رية من الوقود الأحف���وري والغاز 
درج���ة  والط���ني  اجل���ري  حل���رق  الطبيع���ي 
ح���رارة عالية حوايل )1200-1400( درجة 
مئوي���ة. والغر�س من ح���رق احلجر اجلريي 
عل���ى  للح�ص���ول  الكال�صي���وم(   )كربون���ات 
اجل���ري احل���ي ) اأك�صي���د الكال�صي���وم ( مما 
ينت���ج عنه اإنبعاث غاز ثاين اأك�صيد الكربون، 
كما يت���م اأي�صًا حرق الط���ني  للح�صول على 
للتفاع���ل  الازم���ة   البوزلني���ة  الأكا�صي���د 
الإ�صمنتي الب���وزلين ، وقد اأكدت الدرا�صات 
والأبح���اث العاملي���ة اأن انتاج ط���ن واحد من 
الأ�صمنت البورتان���دي ي�صاحبه انبعاث ما 
يقارب من 1.2 -1.4 ط���ن تقريبًا من غاز 

ث���اين اأك�صيد الكربون وغازات اأخرى �صارة، 
بالإ�صافة لنبعاث 164 كيلو جرام من الغبار 
امل�صبب لزيادة ظاهرة النحبا�س احلراري، 
ل���ذا ف�صناعة الإ�صمنت م�صئولة عن %10-7 
من ظاهرة الإحتبا�س احلراري العاملي وهي 
ت�صبب تلوثًا بيئي���ًا كبريًا نتيجة لنبعاث ثاين 
اأك�صيد الكرب���ون، ومواد اأخ���رى �صامة ت�صر 
بال�صح���ة وت�صب���ب الكث���ري م���ن الأمرا����س 
ال�صدرية، وانطاقا من قوانني حماية البيئة 
العاملية مت اجراء درا�صة دقيقة عن الأ�صرار 
الناجم���ة ع���ن الأ�صمنت والت���ي تو�صلت اإىل 
زي���ادة ن�صب���ة الإ�صابة بالأمرا����س الع�صبية 
احل�صا�صي���ة،  مث���ل  وال�صدري���ة  التنف�صي���ة 
والرب���و، و�صرط���ان الرئة، والف�ص���ل الكلوي، 

 د. محمد تاج الدين الحاج حسين
نائب رئيس جمعية األبنية الخضراء
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الأمرا����س  م���ن  الرئ���وي وكث���ري  والتحج���ر 
للوف���اة.  ت���وؤدي  والت���ي  الأخ���رى اخلط���رية 
وق���د اأثبتت درا�ص���ة بيئية عاملي���ة اأن م�صانع 
الأ�صمنت هي ثاين اأ�صب���اب الوفاة ب�صرطان 
الرئة بعد التدخني، طبقا لأبحاث ودرا�صات 
Eco- الأمريكي���ة، وموؤ�ص�صة NRMCA جمعي���ة
Smart الكندي���ة، واأن م�صان���ع الأ�صمنت تنتج 

وحدها 55% من انبعاث���ات غاز ثاين اأك�صيد 
الكربون من جمموع امل�صانع.

وهناك حوايل 17 م�صنع اإ�صمنت بال�صعودية 
تنت���ج تقريب���ا 60 مليون طن اإ�صمن���ت �صنويًا 
وينبع���ث منه���ا ح���وايل 72 -85 ملي���ون طن 
من غاز ثاين اأك�صيد الكربون وغازات اأخرى 
�ص���ارة، وت�صتهل���ك اأكر م���ن 32 مليار ريال 
�صعودي م���ن الب���رتول والغاز �صنوي���ًا، ويبلغ 
الدع���م احلكوم���ي مل�صان���ع الإ�صمن���ت 7.7 
ملي���ار ري���ال ، وبناء عل���ى درا�ص���ة ) املركز 
ال�صعودي لكفاءة الطاقة( يف يناير 2017م، 
تب���ني الإح�ص���اءات الر�صمي���ة يف اململكة اأن 
ا�صته���اك القط���اع ال�صناع���ي ي�ص���كل اأكر 
م���ن )40 %( من اإجمايل ال�صتهاك املحلي 
للطاقة الأولية ، وت�صتهلك م�صانع الإ�صمنت 
ال�صعودي���ة حوايل 9% من اإجمايل الطاقة يف 
امل�صان���ع ال�صعودي���ة ح�صب درا�ص���ة )املركز 

ال�صعودي لكفاءة الطاقة(.
كما ك�صفت وزارة الطاقة وال�صناعة والروة 
املعدني���ة، ارتف���اع ا�صتهاك بع����س م�صانع 
الأ�صمن���ت يف ال�صعودي���ة عن املع���دل العاملي 
ب�10 ملي���ون وحدة حرارية ل���كل طن كلينكر 
يف الأ�صمنت، م�ص���رية اإىل اأن بع�س امل�صانع 
املحلي���ة بل���غ ال�صته���اك فيه���ا 13 ملي���ون 
وح���دة حراري���ة، مقارن���ة باملع���دل العاملي 3 
مايني وحدة حراري���ة، اأي بن�صبة ارتفاع يف 

ال�صتهاك تعادل 333 يف املائة. 
وال�صناع���ة  الطاق���ة  وزارة  لحظ���ت  كم���ا 
والروة املعدنية، اأن خطوط الإنتاج القدمية 
واملنخف�ص���ة الكفاءة ج���دا يف بع�س م�صانع 
الأ�صمنت توؤثر �صلبا يف اأرقام كفاءة ا�صتخدام 

الطاق���ة، واعت���ربت اللجنة الوزاري���ة نوعية 
الوق���ود امل�صتخ���دم خ���ال عملي���ة الت�صنيع 
لها تاأثري يف كف���اءة ا�صتخدام الطاقة، حيث 
اإن امل�صان���ع الت���ي ت�صتخ���دم الغ���از تكون يف 
الغال���ب اأكر كفاءة، مقارن���ة مبثياتها التي 
ت�صتخ���دم الوق���ود ال�صائ���ل. واعت���رب مندوبو 
وزارة الطاق���ة وال�صناعة وال���روة املعدنية، 
�صناع���ة الأ�صمن���ت واحلدي���د يف اململكة من 
ال�صناعات الت���ي ت�صتهلك كميات كبرية من 
الطاق���ة خ���ال عملي���ات الت�صني���ع وكذلك 
حج���م الإعان���ة احلكومي���ة ال�صنوي���ة له���ذه 
امل�صان���ع م���ن خال توف���ري الوق���ود باأ�صعار 

مدعومة مقارنة بالأ�صعار.
وبن���اء عل���ى تو�صي���ات )املرك���ز ال�صع���ودي 
لكف���اءة الطاق���ة( يف يناي���ر 2017 م قامت 
م�صانع الإ�صمنت وامل�صانع الأخرى بتحديث 
حي���ث  الطاق���ة  كف���اءة  لتوف���ري  التقني���ات 
انخف�صت كثافة ا�صتهاك �صناعة الإ�صمنت 
من الطاقة بن�صبة )3%(، بينما �صجلت منوًا 

يف الإنتاج ُيقدر بنحو )%26(.
وهن���ا تاأتي �صرورة ال�صتف���ادة من التقنيات 
العاملي���ة والبدائ���ل اخل�ص���راء البوزلنية يف 
اخلر�صانة اخل�ص���راء لتقليل التلوث وحماية 
البيئ���ة وال�صح���ة العام���ة وزي���ادة ا�صتدامه 
امل�صاري���ع بعد زيادة النبعاث���ات والتلوث من 
م�صان���ع ال�صمنت، حيث ب���داأت املمار�صات 

العاملي���ة بالدع���وة اإىل التقني���ات اخل�صراء 
وحماية البيئة وال�صحة العامة وذلك لتقليل 
اإ�صتخ���دام الإ�صمن���ت لتوفري م���وارد الأر�س 
الطبيعي���ة لاأجي���ال القادم���ة، م���ع توف���ري 
الطاق���ة واملي���اه وتقلي���ل انبعاث���ات الكربون 
وخا�ص���ة بعد اتفاقية حماية املناخ يف باري�س 
لع���ام 2015 والت���ي وقع���ت عليه���ا اململك���ة 
يف اأكتوب���ر 2016م، وم���ن اإ�صتخ���دام م���واد 
بوزلنية �صديقة البيئة ت�صاف اإىل الأ�صمنت 
البورتاندي العادي، حيث اجتهت كثري من 
ال���دول املتقدم���ة يف ا�صتخدامه���ا من���ذ عدة 
�صنوات باإ�صافة الب���وزلن املحلي يف �صناعة 
اخلر�صان���ة امل�صتدامة لأهميته���ا الكبرية يف 
احلفاظ على البيئة، واحلد من انبعاث ثاين 
اأك�صي���د الكرب���ون ال�صار بال�صح���ة والبيئة، 
بالإ�صاف���ة لتو�صي���ات العدي���د م���ن الهيئات 
واملراك���ز العلمي���ة البحثية ل�صتخ���دام مواد 
بوزلني���ة يف اخلر�صانة اخل�ص���راء يف جميع 
العنا�ص���ر الإن�صائية، وم���واد البناء الأخ�صر 
مثل البلوك والباط والأر�صفة والإنرتلوك، 
واأعمال الطرق والكباري والعبارات واأنابيب 
الليا�ص���ة  اأعم���ال  اإىل  بالإ�صاف���ة  ال�ص���رف 
والع���زل احل���راري، لتوف���ري الطاق���ة وزيادة 

دميومة املباين مع تقليل تكاليف ال�صيانة.
وق���د ب���داأت دول الغ���رب وجن���وب اأفريقي���ا 
واليابان وغريها من دول العامل منذ �صنوات 

مباني رومانية استخدمت فيها البوزالن الطبيعي في الخرسانة الخضراء 
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با�صتخدام البوزلن يف اخلر�صانة اخل�صراء 
والبنية اخل�صراء.

وق����د كان����ت الإم����ارات العربي����ة املتحدة هي 
الدول����ة العربي����ة والإ�صامية الوحي����دة التي 
ت�صدر ق����رارًا اإلزاميا بهذا اخل�صو�س حيث 
�صدر قرارًا من بلدية دبي يف 1 ابريل 2015م  
ثم تبعتها قطر باإلزام املقاولني وال�صت�صاريني 
باإ�صتخ����دام اخلر�صانة اخل�صراء يف امل�صاريع 
وع����دم اإ�صتخ����دام اخلر�صان����ة العادية يف اأي 
م�ص����روع لاأ�صب����اب املن����وه عنها اأع����اه. وقد 
و�صلت ن�صبة البوزلن وال�صاغ يف اخلر�صانة 
اخل�ص����راء يف بع�س م�صاريع دول����ة الإمارات 
اإىل ح����وايل 90% مما يوفر ح����وايل 90% من 

الإ�صمنت لاأجيال القادمة.
علم���ًا باأن قطر ومدينة دب���ي ومدينة اأبو ظبي 
اأ�ص���درت ق���رارًا اإلزاميا من �صنت���ني بتطبيق 
معايري اخلر�صانة اخل�صراء والأبنية اخل�صراء 
جلميع املباين وعدم اإ�صدار رخ�صة بناء وعدم 
اإي�صال الكهرباء لأي مبنى مل يطبق التعليمات 
املحلي���ة. اخل�ص���راء  واملعاي���ري  والقوان���ني 

ل���ذا نتمن���ى من جمي���ع دول اخللي���ج العربي 
والوط���ن العرب���ي اأن تبداأ بتوعي���ة املواطنني 
والأبني���ة  اخل�ص���راء  اخلر�صان���ة  لأهمي���ة 
اخل�ص���راء وبعده���ا يبداأ التطبي���ق الإلزامي 
لك���ي ن�صاهم يف توفري الطاق���ة واملياه وتقليل 
الحتبا����س  وتقلي���ل  والنبعاث���ات  التل���وث 

احلراري مع حماية البيئ���ة وال�صحة العامة 
ونعم���ل على بن���اء مب���اين خ�ص���راء �صديقة 
للبيئة والإن�صان للو�ص���ول للتنمية امل�صتدامة 

التي ن�صت عليها الروؤية ال�صعودية 2030. 
الرباك��ني  م��ن  الطبيع��ي  الب��وزلن 
واخلر�سان��ة  الروماني��ة  واخلر�سان��ة 

اخل�سراء امل�ستدامة:
كان الروم���ان اأول م���ن اأ�صتخ���دم البوزلن 
الطبيعي يف اخلر�صانة اخل�صراء ، و�صميت 
بوزلن لأن م�صدر البوزلن كان من بركان 
فيزوف����س ال�صه���ري ق���رب مدين���ة ب���وزويل 
يف مقاطع���ة ناب���ويل يف جن���وب اإيطالي���ا، 
وتو�ص���ل مهند�س معم���اري روماين يف عام 
79م اإىل اأف�ص���ل خر�صان���ة م�صتدام���ة ع���ن 
طري���ق اإ�صتخ���دام الب���وزلن الطبيع���ي مع 
احلج���ر اجل���ريي بن�صب���ة 1/2،  وبع���د اأن 
تاأكد اأن هذه اخللطة اخلر�صانية البوزلنية 
الروماني���ة  �ص���وف ت�صم���د مئ���ات ال�صنني 
اأمام البحار والري���اح وعوامل الزمن، وقد 
اأم���ر الإمرباطور الروماين ب���اأن يكون على 
راأ�س جي�س روماين قوامه مليون جندي مع 
�صفن حمملة بالرماد الربكاين الناعم من 
بركان فيزوف�س خللطه مع احلجر اجلريي 
يف بن���اء معظ���م امل�صاريع الواقع���ة يف باد 
الإمرباطوري���ة الروماني���ة، ومازال���ت تلك 

امل�صاريع  م�صتدامة لأكر من 2000 �صنة.

بداي��ة اإ�ستخ��دام الب��وزلن الطبيعي 
يف بداي��ة الق��رن املا�س��ي يف اأمري��كا 

واأوروبا يف بدايات القرن املا�سي
بع���د اختف���اء التقني���ة واخللط���ة الرومانية 
الهتم���ام  ع���اد  �صن���ة،  لألف���ي  البوزلني���ة 
بالب���وزلن الطبيع���ي م���رة اأخ���رى يف بداية 
ع���ام 1910م حي���ث ب���داأ اجلي����س الأمريكي 
و�ص���اح املهند�ص���ني يف اأمري���كا با�صتخ���دام 
الب���وزلن الطبيع���ي املحلي م���ن الرباكني يف 
معظم امل�صاريع بوليات غرب اأمريكا، حيث 
اأ�صتخ���دم يف م�صاريع كث���رية ومازالت قائمة 
حت���ى الآن  بعد مرور اأكر من 100 �صنة على 
اإن�صائه���ا باخلر�صان���ة البوزلني���ة اخل�صراء 
)مثل �صد هوف���ر دام  وج�صر جولدن جيت( 
وغريه���ا م���ن اجل�ص���ور والط���رق وال�ص���دود 
والعب���ارات يف ولي���ات غرب اأمري���كا ومنها 

ولية نيفادا واوريغون وكاليفورنيا.
بداية اإ�ستخدام رماد احلمم/الفالي 
يف  البوزلني��ة  اخلر�سان��ة  يف  اأ���س 

اأمريكا والعامل :
كان اآخ���ر اإ�صتخ���دام للب���وزلن الطبيعي يف 
اأمريكا يف  نهاية القرن املا�صي وحتديدًا عام 
1983م حي���ث ظهر الف���اي اأ�س اأو خملفات 
رم���اد الفح���م احلجري من حمط���ات توليد 
الطاقة م���ع قلة وجود الب���وزلن الطبيعي يف 
غ���رب اأمريكا، وظل الفاي اأ�س هو البوزلن 

البديل للبوزلن الطبيعي اىل عام 2016م .
حيث زادت امل�صاكل البيئية وال�صحية ملحطات 
توليد الطاقة م����ن الفحم احلجري مع زيادة 
انبعاثات الكربون وتلوث الهواء واملاء والرتبة 
من خملفات حمطات توليد الطاقة من الفحم 
احلج����ري وظه����ور بع�س الأمرا�����س النف�صية 
والع�صبي����ة وال�صدرية من خملفات حمطات 
تولي����د الطاقة بالفحم احلج����ري، كما بداأت 
اأمريكا وكن����دا وبع�س دول العامل من �صنوات 
يف اإقف����ال معظ����م حمط����ات تولي����د الطاق����ة 
من الفح����م احلج����ري وا�صتبدالها مبحطات 
تولي����د الطاقة م����ن م�صادر نظيف����ة متجددة

أعلى نتائج للبوزالن السعودي والخرسانة الخضراء 



37العدد )100( جمادى األولى 1438ه�  �� فبراير 2017م

والع��امل  اأمري��كا  اإهتم��ام  بداي��ة 
بالبوزلن الطبيعي مرة اأخرى يف عام 

2016م
�صاعدت التطورات الأخرية يف قلة حمطات 
تولي����د الطاق����ة بالفح����م  وق����ل وج����ود رماد 
م����رة  الهتم����ام  وب����داأ  الب����وزلين  الفح����م 
اأخ����رى بالب����وزلن الطبيعي �صدي����ق البيئة 
والإن�صان لفوائ����ده العديدة وقلة النبعاثات 
عن����د اإ�صتخدام����ه  مقارنة باأن����واع البوزلن 
الأخ����رى، حي����ث يت����م اإ�صتخ����دام الب����وزلن 
الطبيع����ي دون ت�صخني اأب����دًا لأن اخلالق عز 
وجل ق����د عر�ص����ه لدرج����ات ح����رارة عالية 
ج����دا اأثناء تكوينه داخ����ل املاغما النارية يف 

ال�صهارة الربكانية.
كم���ا اأن اللجنة العاملية للب���وزلن الطبيعي 
تاأ�صي�صه���ا  عن���د  اخل�ص���راء  واخلر�صان���ة 
م���ن �صنت���ني والت���ي �صم���ت بع����س كب���ار 
الإ�صت�صاريني والعلماء يف البوزلن الطبيعي 
يف الع���امل  كان له���ا دور كب���ري يف ت�صجي���ع 
الع���امل لإ�صتخ���دام الرباك���ني الطبيعية يف 
اخلر�صان���ة اخل�صراء يف معظ���م امل�صاريع 
وذلك بتحديث وتعديل املوا�صفات العاملية 

للبوزلن الطبيعي.
يف  الطبيع��ي  الب��وزلن  اإ�ستخ��دام 

ال�سعودية والدول العربية :
ب���داأ انتاج الإ�صمنت الب���وزلين يف الأردن 
وكان���ت  2004م،  ع���ام  يف  وال�صعودي���ة 
الأردن اأول دولة عربية ت�صتخدم البوزلن 
الطبيعي يف معظ���م امل�صاريع، حيث بلغت 
ن�صب���ة البوزلن امل�صتخ���دم  يف اخلر�صانة 
اخل�صراء يف ال�صدود ح���وايل 55% وبقية 
امل�صاريع 20-25% .اأما بالن�صبة لل�صعودية 
ف���كان اأول اإ�صتخ���دام الب���وزلن الطبيعي 
يف اخلر�صان���ة اخل�ص���راء يف عام 2008م 
يف م�صروع تو�صعة مين���اء جدة الإ�صامي 
باأن احلل الوحيد للح�صول على خر�صانة 
باردة وم�صتدامة  يف امل�صروع هو البوزلن 
الطبيع���ي املحل���ي لقل���ة ح���رارة التفاعل 

ومقاومت���ه  احلراري���ة  الت�صقق���ات  وقل���ة 
لاأم���اح العالية يف عم���ق البحر الأحمر 
في���ه  مت  ال���ذي  الأخ���ر  امل�ص���روع  اأم���ا   ،
اإ�صتخدام البوزلن الطبيعي هو م�صت�صفى 
ال�صليماني���ة مبدينة ج���دة، بالإ�صافة اإىل 
�صب اخلر�صان���ات اخل�صراء يف جزء من 
م�ص���روع جمرى ال�صي���ل بطريق احلرمني 
ال�صريف���ني بج���دة، اأما مدين���ة مكة فكان 
املبن���ى اجلدي���د للغرف���ة التجاري���ة ه���و 
اأول م�ص���روع يف مك���ة ي�صتخ���دم البوزلن 
ال�صعودي املحلي يف اخلر�صانة اخل�صراء 
بامل�ص���روع وذلك ع���ام 2012م، بالإ�صافة 
اإىل م�صاريع عديدة مبكة املكرمة،  كما مت 
ت�صمي���م بع�س الفل���ل والعمائر يف مدينة 
ج���دة ومت اإ�صتخ���دام الب���وزلن الطبيعي 
املحل���ي يف اخلر�صانة اخل�صراء يف جميع 
العنا�ص���ر الإن�صائي���ة للمب���اين مب���ا فيها 
اخلزان���ات والأ�ص���وار كم���ا مت اإ�صتخ���دام 
ال���ربكاين يف جمي���ع اجل���دران  البل���وك 
الداخلي���ة واخلارجي���ة وكذل���ك ا�صتخدم 
احل�ص���ى ال���ربكاين املحل���ي اخلفيف يف 
الدف���ان ال���ربكاين حت���ت الب���اط ب���دل 
الرم���ل يف جمي���ع الأر�صيات خلف���ة وزنه 
وتقليل الأحمال امليت���ة يف املبنى ، كما ان 
اإ�صتخدام البوزلن الطبيعي يف اخلر�صانة 
اخل�ص���راء والبل���وك الأخ�ص���ر والدف���ان 

الأخ�صر ل���ه فوائد عدي���دة: منها لزيادة 
ومقاوم���ة  وال�صوت���ي  احل���راري  الع���زل 
ومقاوم���ة  احلري���ق  ومقاوم���ة  الأم���اح 
العفن والبكترييا والرطوبة، وامللخ�س اأن 
اإ�صتخدام الب���وزلن  ال�صعودي املحلي هو 
الب���وزلن الوحي���د فقط ال���ذي يتوافق مع 
بيئة ومن���اخ ال�صعودية، ويزي���د من كفاءة 
الطاقة واملياه وي�صاعد يف الراحة النف�صية 
وزيادة الإنتاجية مع قلة التلوث والأمرا�س 
وحماية البيئة وال�صحة العامة مما ي�صاعد 
يف حتقي���ق البيئ���ة امل�صتدام���ة لل�ص���كان .
واخلليجي��ة  ال�سعودي��ة  الك��ودات 
والعربية والعاملية للبوزلن الطبيعي 

واخلر�سانة اخل�سراء:
اجلدي���ر بالذكر اأن هناك كودات حملية 
موا�صف���ات  حت���دد  وعاملي���ة  وخليجي���ة 
الب���وزلن ون�ص���ب اخلل���ط يف اخلر�صانة 
ك���ود  املراج���ع:  اأه���م  وم���ن  اخل�ص���راء 
املوا�صف���ات  وهيئ���ة  ال�صع���ودي  البن���اء 
واملقايي����س ال�صعودي���ة وموا�صفات هيئة 
التقيي�س لدول جمل�س التعاون اخلليجي 
واملوا�صفة الأردنية وال�صودانية وال�صورية 
واجلزائرية وموا�صفات معيار الإ�صتدامة 
املوا�صف���ات  وكذل���ك  ظب���ي،  اأب���و  يف 
الأمريكي���ة والأوربية للب���وزلن الطبيعي 

واخلر�صانة اخل�صراء البوزلنية.

مشاكل تآكل الحديد بالمناطق الساحلية بالسعودية
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مل��اذا نحت��اج اىل اإ�ستخ��دام الب��وزلن 
يف  املحلي��ة  الرباك��ني  م��ن  الطبيع��ي 

اخلر�سانة اخل�سراء
1.    زيادة اإنبعاث الكربون وزيادة اإ�صتهاك 
الطاق���ة يف م�صان���ع الإ�صمن���ت بال�صعودي���ة 

مبعدلت تفوق اأ�صعاف املعدلت العاملية
2.    توقي���ع ال�صعودي���ة لتفاقية حماية املناخ 
يف باري�س يف اأكتوبر عام 2016م والتي ن�صت 
على �صرورة خف�س انبعاثات الكربون بن�صبة 
كبرية للم�صاعدة يف تقليل ظاهرة الحتبا�س 
احلراري العاملي وتقليل درجة حرارة الأر�س.

3.    جمي���ع الب���وزلن امل�صت���ورد م���ن ال�صرق 
امل�صاري���ع  وامل�صتخ���دم يف معظ���م  والغ���رب 
احلكومي���ة واخلا�ص���ة والذي يكل���ف حوايل 
ال�ص���اغ  اأو  اأ����س  الف���اي  مث���ل   ( �صع���ف 
احلدي���دي ( اإىل 12 �صع���ف تقريبًا ) بع�س 
اأن���واع م���ن املايك���رو �صيلكا ( مقارن���ة ب�صعر 
الب���وزلن املحل���ي القلي���ل التكلفة. ل���ذا فاإن 
اإ�صتخدام البوزلن الطبيعي املحلي بدًل من 
الب���وزلن امل�صت���ورد من اخل���ارج �صوف يقلل 
خط���وات الكربون من نق���ل و�صحن البوزلن 
امل�صت���ورد و�صيوفر مبالغ كب���رية يف امل�صاريع 
احلكومي���ة واخلا�ص���ة ويزيد م���ن القت�صاد 
املحل���ي الأخ�صر وخا�ص���ة يف جمال التعدين 

كما ن�صت عليه روؤية ال�صعودية 2030 ،

4.    ت�صارع تدهور اخلر�صانة امل�صلحة ومواد 
البناء والبلوك يف ال�صعودية واخلليج العربي 
بن�صبة تبلغ 3 اأ�صعاف ن�صبة تدهور اخلر�صانة 
امل�صلح���ة يف اأمري���كا واأوروب���ا ) تقرير ملعهد 

اخلر�صانة الربيطاين عام 2012/2002(
5.    ن�صبة الأ�صعة ف���وق البنف�صجية والأ�صعة 
ال�صاحلي���ة  املناط���ق  يف  احلم���راء  حت���ت 
يف ال�صعودي���ة واخللي���ج العرب���ي م���ن اأعل���ى 
الن�ص���ب العاملية ح�ص���ب )موؤمتردبي للعوازل 

والدهانات )عام 1998(م
6.    ن�صب���ة اأم���اح الكلوراي���د والكربيتات يف 
الرتب���ة واملي���اه اجلوفي���ة يف بع����س مناط���ق 
بال�صعودي���ة  ال�صاحلي���ة  باملناط���ق  ال�صبخ���ة 
واخلليج العربي يبلغ حوايل 3-15 �صعف ن�صبة 
الأماح يف املحيط الهادي املحيط الأطل�صي.
الأمريكي���ة  اجليولوجي���ة  امل�صاح���ة  )هيئ���ة 
واأبحاث جامعة امللك فهد  عن خطورة اماح 
ال�صبخ���ة( وتقارير اختب���ارات الرتبة لبع�س 
املختربات ال�صعودية  من عام 2004-2017م (
7. حذف اإ�صمن���ت مقاوم للكربيت���ات من اأنواع 
الإ�صمنت والبوزلن يف جدول املوا�صفات الأوربية 
من عام 2000م وحت���ى تاريخه ، وكذلك حذفه 
اأي�صا من املوا�صف���ات اخلليجية يف جدول اأنواع 
الإ�صمنت والبوزلن عام 2009م،  بالإ�صافة اإىل 
اأن���ه قد مت توجيه تعميم وحتذي���ر من امل�صوؤولني 

ب���وزارة املوا�ص���ات بالريا����س اإىل جميع فروع 
وزارة املوا�صات ع���ام 2002و2007م للتحذير 
من اإ�صتخ���دام الإ�صمنت املق���اوم للكربيتات يف 
امل�صاري���ع باملناط���ق ال�صاحلية نظ���را مل�صاهمته 
ولع���دم  امل�صلح���ة  اخلر�صان���ة  وت���اآكل  بتده���ور 

مقاومته لأماح الكلور العالية .
8.    اإن الكتف����اء فق����ط با�صتخدام اخلر�صانة 
العادية فقط من الإ�صمنت البورتاندي العادي 
والإ�صمن����ت املقاوم للكربيتات يف امل�صاريع دون 
اإ�صافة الب����وزلن مع �صعف ج����ودة اخلر�صانة 
العالي����ة  والرطوب����ة  اإىل احل����رارة  بالإ�صاف����ة 
وارتفاع ن�صب����ة الأماح يقلل العمر الإفرتا�صي 
للم�صاري����ع كم����ا يزي����د م����ن تكالي����ف ال�صيانة 
والإ�صاح للخر�صانة ومقاومة التاآكل ومعاجلة 
اخلر�صان����ة امل�صلح����ة يف ال�صعودي����ة واخللي����ج 
العربي حيث ت�صل اإىل حوايل 200 مليار ريال 
�صنوي����ًا. ) معهد اأبحاث الكوي����ت عام 2002(
له����ذه الأ�صباب اأع����اه فاإن املجل�����س ال�صعودي 
لاأبني����ة اخل�صراء وجمعي����ة الأبنية اخل�صراء 
واللجن����ة الفني����ة اخلليجي����ة ملوا�صف����ات البناء 
الأخ�ص����ر واللجن����ة العاملية للب����وزلن الطبيعي 
املقاول����ني  يدع����ون  اخل�ص����راء  واخلر�صان����ة 
اإىل  واملوطن����ني   والإ�صت�صاري����ني  واملهند�ص����ني 
اإ�صتخدم البوزلن واخلر�صانة اخل�صراء يف جميع 
امل�صاريع بال�صعودية واخللي����ج العربي والعامل.

سد هوفر
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فوائد البوزلن الطبيعي من الرباكني 
اخل�س��راء  اخلر�سان��ة  يف  املحلي��ة 

ال�سديقة للبيئة:
ال�صلي���كا واأك�صي���د  اأك�صي���د  • وج���ود م���ادة 
الأملني���وم يف الب���وزلن الطبيعي وتفاعلها مع 
اأك�صيد الكال�صي���وم يف الإ�صمنت ي�صاعد على 
اإ�صتمرار التفاعل الإ�صمنتي البوزلين ويزيد 

من قوة ودميومة اخلر�صانة اخل�صراء
• يقلل امل�صامية والنفاذية ويقلل من ت�صرب 

الرطوبة واملياه يف اخلر�صانة اخل�صراء
على  ويعمل  الكلوريد  اأم����اح  اإخرتاق  • مينع 
تخف�س احتمالية تعر�س احلديد امل�صلح لل�صداأ

• مين���ع اإخ���رتاق اأم���اح الكربيتات ويعمل 
على تقليل انتفاخ اخلر�صانة

والرطوبة والبكرتيا  العفن  • يقاوم 
ال�صمنتي  التفاع���ل  حرارة  درجة  • تقلي���ل 
ن�صب���ة  تقلي���ل  ي�صاع���د يف  الب���وزلين مم���ا 
ت�صق���ق اخلر�صانة خ���ال عملية الهدرجة يف 

�صاعات ال�صب الأوىل
احل���راري،  الع���زل  درج���ة  م���ن  • حت�ص���ن 

ومقاومة احلريق
• حتافظ على قوة حتمل ا خلر�صانة لل�صغط 

بنف�س فاعلية الأ�صمنت البورتاندي
نظ���رًا  امل�صاري���ع  يف  التكلف���ة  توف���ري   •
لنخفا����س تكلف���ة الب���وزلن املحل���ي مقارنة 

بتكلفة البوزلن امل�صتورد من اخلارج.
اإ�صتخدام الب���وزلن الطبيعي يف  • ي�صاع���د 
اخلر�صانة على حت�صني اخلوا�س الفيزيائية 
والكيمائي���ة وتقلي���ل ال�صيانة وزي���ادة العمر 

الإفرتا�صي للم�صاريع اخل�صراء
• يعطي عدة نقاط خ�صراء للم�صاريع اخل�صراء

 فوائد البوزلن الطبيعي من الرباكني 
املحلية يف م�سانع الإ�سمنت ال�سعودية 

بن�سبة بوزلن ت�سل اإىل %30
�صنويًا  اإ�صمن���ت  ط���ن  ملي���ون   18 • توف���ري 

لاأجيال القادمة
اأي ما  • توف���ري30% من الوق���ود الأحفوري 

يعادل حوايل 10 مليار ريال وقود �صنويًا.

• توفري 30% من الدعم احلكومي للوقود يف 
م�صانع الإ�صمنت

م�صان���ع  م���ن  كرب���ون  اإنبعاث���ات  • تقلي���ل 
الإ�صمنت بحوايل 22 -30 مليون طن �صنويًا.
وتقليل  العام���ة  وال�صحة  البيئ���ة  • حماي���ة 
تل���وث اله���واء وال���رتاب وامل���اء يف املناط���ق 

القريبة من م�صانع الإ�صمنت
• بالإ�صافة اإىل الفوائد والتطبيقات اأعاه، 
فاإن ا�صتخدام البوزلن املحلي يف اخلر�صانة 
اخل�ص���راء يقل���ل م���ن تكالي���ف ال�صيانة يف 
امل�صاري���ع، وي�صاهم يف احلف���اظ على البيئة 
وال�صحة العامة ويعمل على ا�صتدامة امل�صاريع 
وي�صاعد يف منو القت�ص���اد الأخ�صر املحلي.

ويف اخلتام: ف���اإين اأدعو ال���وزارات واملوؤ�ص�صات 
واملهند�صني  احلكومية واخلا�صة وال�صت�صاريني 
وم�صان���ع  واملقاول���ني  ال�صعودي���ة  واجلامع���ات 

الإ�صمن���ت  وم�صان���ع  واملخت���ربات  اخلر�صان���ة 
للتع���اون يف دع���م اإ�صتخدام الب���وزلن الطبيعي 
من الرباكني ال�صعودية يف اخلر�صانة اخل�صراء 
ومواد البناء الأخ�صر يف جميع امل�صاريع ، كما اأن 
اإ�صتخدام اخلر�صانة اخل�صراء ي�صاعد على تقليل 
اإنبعاثات كربون من م�صانع الإ�صمنت مما يحقق 
التزام ال�صعودية واخلليج العربي باتفاق باري�س 
ع���ام 2015م وال���ذي ين�س على الت���زام الدول 
املوقعة بتخفي�س اإنبعاث���ات الكربون وامل�صاهمة 
بتقلي���ل ظاهرة الحتبا����س احل���راري العاملي .
 كم���ا اأدع���و لإ�صتخ���دام الب���وزلن ال�صعودي يف 
الزراعي���ة  والتطبيق���ات  اخل�ص���راء  امل�صاري���ع 
والبيئي���ة وال�صحية وال�صناعي���ة للم�صاهمة يف 
دع���م الإ�صتثم���ار يف قط���اع التعدي���ن وم�ص���رية 
القت�صاد الأخ�صر والتنمية امل�صتدامة وامل�صاعدة 
2030م. اململك���ة  روؤي���ة  اه���داف  حتقي���ق  يف 
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المدرسة تستطيع وقف هدر الطاقة

يمكننا تعريف التعليم عموما، بكونه عملية تغير، ش���به دائم في س���لوك الفرد، أي أنه تغير 
في الحصيلة الس���لوكية لإلنس���ان، و جعل هذا اإلنس���ان ق���ادرًا على التعام���ل مع محيطه 
و التفاع���ل مع���ه و تطويره و محاولة فهمه بص���ورة تمكنه من االس���تفادة القصوى منه. 

و ترى النظرية الرتبوية اأن التعلم يتطلب 
معرف���ة �صابق���ة و اإ�صرتاتيجي���ات خا�صة 
لفهم الأف���كار يف ن�س ما، و فهم عنا�صر 
امل�صاألة باعتبارها كلية واحدة، و تفرت�س 
هذه النظرية اأن املدار�س هي التي حتدث 

تاأثريا كبريا يف عملية التعلم.
لذل���ك مم���ا �صب���ق، اإذا اأردن���ا اأن ُنحدث 
تغ���ري يف �صل���وك ما و جعل ذل���ك ال�صلوك 
عادة متجذره يف املجتم���ع علينا اأن نتجه 
اإىل املدار�س  فهي امل���كان املنا�صب لتغري 

�صيكولوجية املجتمع ب�صورة عميقة.

ويع���اين املجتم���ع ال�صعودي م���ن اإ�صكالية 
هدر الطاق���ة الكهربائية ب�صورة كبرية ، 
هذه امل�صكل���ة يف الأ�صا�س ناجتة عن عدم 
وج���ود ثقافة توعوية  للتعامل مع الأجهزة 
املنزلية امل�صتهلكة للطاقة الكهربائية لدى 
املجتم���ع و عن���د الن�سء ب�ص���وره خا�صة، 
لذل���ك يوج���د ه���ْدر كبري وخط���ري تطال 
اآثاره خمتلف جوان���ب القت�صاد الوطني 

وميزانية الأ�صرة يف املقام الأول .
كيف نتعامل مع هذا ال�صلوك؟ 

كم���ا بينت اأن امل���كان املنا�ص���ب لتغري اأي 

�صل���وك يف املجتم���ع هو املدر�ص���ة ، لذلك 
يجب عل���ى وزارة الكهرباء واملياه التعاون 
م���ع وزارة التعلي���م يف ال�صعودية و مع كل 
اجله���ات املخت�ص���ة ، ل�صياغ���ة اأ�صب���اب 
هدر الطاقة و كيفي���ة معاجلة هذا الهدر 
واإ�صافته���ا يف املناه���ج املدر�صية يف مادة 
الرتبي���ة الوطنية  وتو�صيح كيفية التعامل 
م���ع الأجه���زة الكهربائي���ة و كي���ف ميكن 
للطال���ب املدر�ص���ي اأن يكون ف���ردًا موفرًا 
للطاق���ة و جع���ل ه���ذا ال�صل���وك �صل���وكًا 
جمتمعيًا ي�صبح كالع���ادة يف املجتمع، بل 

م. عامر بن ظفرة 
رئيس شعبة الهندسة الكهربائية
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ي�صب���ح الطال���ب املدر�صي ف���ردا مب�صرًا 
بتعالي���م توفري الطاق���ة الكهربي���ة لبقية 
اأفراد املجتمع كم���ا ميكنني اأن اأ�صري اإىل 
بع����س الأمثل���ة الب�صيط���ة لأ�صب���اب هدر 

الطاقة الكهربية :
1- الإ�ص���اءة املبالغ فيها ليًا ونهارًا دون 

مربر مقنع .
2- التكيي���ف يف املكات���ب واملن���ازل دون 
مراع���اة للرت�صي���د ال���ذي ل���ه ع���دد م���ن 

رق مثل:  الو�صائل والطُّ
• تخفي����س درجة التربي���د يف املكيفات 
اإىل 24 درج���ة مث���ُا بدًل ع���ن 16 درجة 
الت���ي ي�صتخدمه���ا الكث���ري م���ن النا����س ، 
م���ع ماحظ���ة اأن���ه كل م���ا زادت النجوم 
املو�صوعة عل���ى اأدوات التكييف والتربيد 

كلما كان ا�صتهاكها للطاقة اأقل.
احل���راري  الع���زل  باأهمي���ة  الوع���ي   •

باملن���ازل و ماله م���ن دور كب���ري يف تقليل 
درجة احلرارة داخل املنازل.

3- اإرتف���اع درج���ة التربيد ب�ص���كل مبالغ 
فيه يف اأجه���زة التربيد ب�صت���ى اأنواعها و 
اإ�صتخداماتها �صواء بالأماكن احلكومية اأو 
ال�صناعية اأو ال�صكنية و تكمن يف الأماكن 
التجارية يف ظل غياب الوعي بالكم الهائل 
من الطاق���ة امله���درة ج���راء الإ�صتخدام 
اليوم���ي ، فيجب تخفي����س درجة التربيد 
مب���ا يفي بالإحتي���اج و اإتباعًا للموا�صفات 
ال�ص���اأن. به���ذا  ال�صعودي���ة  املقايي����س  و 

العم���ل  اإيل  من���ا  العميل���ة حتت���اج  ه���ذه 
اجل���اد، والتفك���ري يف حجم اله���در الذي 
يح���دث نتيج���ة لذل���ك ال�صل���وك ، ح�صب 
الدرا�ص���ات الأخ���رية اأن قط���اع املب���اين 
يف ال�صعودي���ة ي�صتهل���ك  80 يف املائة من 
الطاق���ة الكهربائي���ة منه���ا 70 يف املائ���ة 

يذه���ب اإىل التكييف، ف���اإذا ا�صتطعنا اأن 
نعال���ج م�صكلة ه���در الطاق���ة الكهربائية 
�ص���وف نح�صل عل���ى ن�صبة اأك���رب من 25 
يف املائ���ة و هي ن�صبة كب���رية جدا، ت�صيع 
فق���ط لأننا ل نع���رف التعام���ل ال�صحيح 
و  وال�صخان���ات  التكيي���ف  اأجه���زة  م���ع 
عام���ة. ب�ص���ورة  الكهربائي���ة  الأجه���زة 
تبقى الإ�صارة اإىل اأننا يف �صعبة الهند�صة 
ال�صعودي���ة  للهيئ���ة  التابع���ة  الكهربائي���ة 
درا�ص���ة  يف  بداأن���ا  ق���د  للمهند�ص���ني 
م�ص���روع عم���ل منهج ترب���وي يحتوي على 
م���ع  للتعام���ل  ال�صحيح���ة  ال�صلوكي���ات 
الأجه���زة الكهربائي���ة لدجم���ه يف م���ادة 
الرتبية الوطني���ة ولدينا النية والت�صميم 
الازم���ني للتوا�صل مع اجلهات املخت�صة 
يف �صبي���ل تفعيل���ه واخلروج ب���ه اإىل حيز 

الواقع والوجود. 
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إدارة األزمات

التاريخ. فجر  منذ  العالقات  حقائق  إحدى  تعد  التي  الصراع  وأسباب  عن ظواهر  تسألنا  كم 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��دم ال��ح��ض��اري واألس����س ال��ت��ي ت��ق��وم عليها ال��ع��الق��ات فإن 
مواجهة  ف��ي  العلمية  المناهج  استخدام  اصبح  لذلك  األزم���ات،  بتعدد  يتسم  العالم 
المدمرة. ال��خ��س��ائ��ر  لتجنب  وإن��م��ا  ال��ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  ل��ي��س  م��ل��ح��ة  ض����رورة  األزم�����ات 

مفهوم الزمة:
كلم���ة )اأزم���ة( ه���ي كلم���ة عام���ة ومعروفة 
م�صكل���ة  باأنه���ا  الجتماع���ي  الو�ص���ط  يف 
يث���ري ا�صتخدامه���ا يف كث���ري م���ن املج���الت 
والنقا�ص���ات احلادة حول حتدي���د مفهوم اأو 
اجتاه معني يف الق�صاي���ا العامة اأو اخلا�صة، 
ق���د تكون �صيا�صي���ة اأو اقت�صادية او ع�صكرية 
اأو اجتماعي���ة. واملق�صود بفك���ر )اأزمة( هنا 
التي حتدث يف  الأحداث  اأو  امل�صاكل  – هي 

املجتمع ويكون حدوثها غري متوقع.
كم���ا ا�صتخدم ال�صينيون من���ذ قرون الكلمة   
Ji-Wet تعب���ريا ع���ن لف���ظ الأزم���ة، وه���ي 

كلم���ة مركبة تت�صمن معني���ني هما: الفر�صة 
واخلط���ر، مبعن���ى اأن اأي اأزم���ة تنطوي على 
خط���ر يجب جتنب���ه و كما اأنه���ا تنطوي على 

فر�صة يجب ا�صتغالها  
تعريف  ادارة  الأزمة:

تع���ددت التعريف���ات ملفه���وم اإدارة الأزمات، 
واإن كان املعن���ى العام ملجمل هذه التعريفات 
واحد وهو كيفية التغلب على الأزمة بالأدوات 
العلمية الإداري���ة املختلفة، وجتنب �صلبياتها 

وال�صتفادة من ايجابياتها .
وتعرف اأي�صُا باأنها علم وفن اإدارة التوازنات 
والتكيف مع املتغريات املختلفة، وبحث اآثارها 

يف كافة املج���الت، وميكن القول اأي�صًا باأنها 
عملي���ة الإع���داد والتقدير املنظ���م واملنتظم 
للم�صكات الداخلي���ة واخلارجية التي تهدد 

بدرجة خطرية �صمعة املنظمة وبقائها  
اأ�سباب الأزمة:

1. نق�س املعلوم���ة و�صوء الفهم: وتعني عدم 
توف���ر معلومات ع���ن املت�صبب به���ذه الأزمة، 
ويع���ود ال�صب���ب اإىل النق����س يف املعلوم���ات، 

خ�صو�صًا اإذا كانت حتدث لأول مرة.
2. �ص���وء الإدارك والتحلي���ل : بحي���ث ت�ص���ل 

املعلومة ولكن تفهم ب�صكل خاطىء.    
3. �صوء التقدير اأو الإعجاب بالقوة. 

م. ايهاب ابراهيم نجار
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ويق�سد بهذا املفهوم اأحد اأمرين:
اأو  الآخ���ر،  الط���رف  بق���وة  ا�صتخف���اف   •
الت�ص���ور باأنه لن يتخذ اإج���راء �صده لأنه لن 

يجد عنه بديا.
والثقة  الذاتية،  الق���وة  تقدير  • مغ���الة يف 

الزائدة يف النف�س اإىل حد غري منطقي.
4. الإ�صاع���ات الكاذب���ة: وه���ي تعتم���د على 
معلومة �صحيحة ولكن تن�صج حولها اأباطيل.

5. الإدارة الع�صوائي���ة: ويق�ص���د به���ا ع���دة 
نقاط.

التخطيط باأهمية  العرتاف  • عدم 
• تغل���ب امل�صلح���ة احلالية عل���ى امل�صلحة 

ذات الأثر املمتد
التنظيمي  الهيكل  احرتام   • عدم 

الق���دوة  وحمارب���ة  الفا�صدي���ن  اظه���ار   •
ال�صاحلة  

6. التاآمر والبتزاز، وذلك باكت�صاف ت�صرف 
خاط���ىء ل�صان���ع القرار ثم تهدي���ده بك�صفه 
اإن مل ي�صتج���ب، ومن �صاأن ه���ذا ال�صلوك اأن 

ي�صنع اأزمة .
7. الياأ�س.

8. ا�صتعرا�س الق���وة؛ اإذ ي�صعر اأحد اأطراف 
الأزمة بامتاكه لقوة متفوقة فريغب باإجراء 
اختب���ار مي���داين له���ا للتاأثري عل���ى اأطراف 
اأ�صعف، ومع تتابع الأحداث تظهر الأزمة لدى 
الطرف الذي ل يتمكن من مواجهة التبعات   
9. ت�صوي���ه املعلومات املتاح���ة حني ل تنا�صب 

رغباتنا.
10. غياب اأو تعار�س الأهداف.

�سمات الأزمة:
1. املفاج���اأة، فه���ي حدث غ���ري متوقع حدث 

�صريع وغام�س .
ي���وؤدي  ق���د  وال���ذي  التهدي���د،  ج�صام���ة   .2
اىل خ�صائ���ر مادي���ة او ب�صري���ة هائل���ة تهدد 
ال�صتق���رار وت�صل اأحيان���ا اإىل الق�صاء على 

كيان املنظمة.   
3.  حال���ة الذع���ر: ت�صب���ب الأزم���ة حالة من 
الذع���ر فيعمد �صاحب الق���رار اإىل اإقالة كل 

من ل���ه عاقة بوق���وع الأزم���ة، اأو يلج���اأ اإىل 
الت�صاجر مع معاونيه .

4. �صيق الوقت املتاح ملواجهة الزمة.
املوؤي���دة  اأو  املعار�ص���ة   الق���وى  ظه���ور   .5

)اأ�صحاب امل�صالح(.
يف �ص���وء املفاهيم ال�صابق���ة لاأزمة، وكذلك 
ال�صم���ات الرئي�صي���ة  ميكن القول ب���اأن اإدارة 
الأزم���ة عملي���ة اإدارية تقوم عل���ى التخطيط 
والتدريب بهدف التنب���وؤ بالأزمات والتعرف 
على اأ�صبابها الداخلية واخلارجية، وحتديد 
كل  وا�صتخ���دام  فيه���ا،  املوؤث���رة  الط���راف 
المكاني���ات املتاح���ة للوقاي���ة م���ن الأزمات 
اأو مواجهته���ا بنجاح مبا يحق���ق ال�صتقرار، 
مع ا�صتخا����س الدرو����س واكت�صاب خربات 
جدي���دة حت�ص���ن م���ن اأ�صالي���ب التعام���ل مع 

الأزمات يف امل�صتقبل.
خطوات التعامل مع الأزمة:

1. حتديد الأهداف.
2. البداية ال�صريعة وحرية احلركة. 

3. املفاجئ���ة. وه���ي مهارة ت�صتخ���دم لغر�س 
الت�صوي����س على �صانعي الأزم���ة ومنعهم من 
التفك���ري حيث اأنها حتق���ق ال�صيطرة الكاملة 

على الأزمة ولفرتات مائمة.
م���ع مراع���ات  الق���وى  وتنظي���م  ترتي���ب   .4
التقني���ات واخل���ربات الب�صري���ة الت���ي ميكن 

تفعيلها ملواجهة الأزمة.
5. التع���اون امل�ص���رتك م���ن جمي���ع الأطراف 

الداخلية واخلارجية.
6. ال�صيطرة على الأحداث من خال املعرفة 
الكامل���ة بتطوراتها كما تتطل���ب التعامل مع 
العوامل امل�صببة لاأزمة والقوى املدعمة لها.
7. �صرع���ة املواجهة لأح���داث الأزمة  بوجود 
ك���وادر مدرب���ة عل���ى مواجهة الأزم���ة   بدقة 

وفعالية عالية كي لتزيد من حدة الأزمة.
والأرواح  للمتل���كات  والتاأم���ني  الأم���ن   .8

واملعلومات.
النموذج الإ�سالمي لإدارة الأزمات:

1. العتم���اد على الكت���اب وال�صن���ة وما ورد 

فيها من توجيهات للتعامل مع الأزمات.
2. الثقة باهلل ثم الثقة بالنف�س.

3. ال�صتفادة من التجارب ال�صابقة.
4. البتكار للتغيري نحو الأف�صل.

5. تبن���ي ق���ادة يتمتع���ون ب�صف���ات توؤهله���م 
لإدارة الأزم���ات وحل امل�ص���اكل ذوي �صفات 
تت�ص���م بالعمل  - اخلربة  - الذكاء – �صرعة 
البديه���ة – الق���درة يف التاأثري عل���ى الأفراد 
وتكوين  – احلما�س  -   – الفكر البداعي 

العاقات اليجابية.
6. ال�صجاعة يف مواجهة الأزمة.

7. التفاوؤل وعدم الت�صاوؤم.
وختامًا: 

يف ظ���ل رعاية خادم احلرمني ال�صريفني وما 
يولي���ه من عناية  ورعاي���ة  لأبنائه من اأفراد 
�صعب���ه خا�ص���ة واملقيم���ني على ه���ذه الأر�س 
املبارك���ة  عام���ة وما �ص���وف حتقق���ه الروؤية 
امل�صتقبلي���ة 2030 م���ن تن���وع يف القت�ص���اد 
وتع���دد ال�صتثم���ارات عل���ى كاف���ة املجالت 
والأ�صع���دة ودحر العدوان داخلي���ًا وخارجيًا 
وتكوين �صيا�ص���ات وعاقات متينة على كافة 
الأ�صع���دة بجميع الأقطار الدولية على منهج 
 ثاب���ت وهو كت���اب اهلل و�صن���ة نبي���ه الكرمي،
اأرى يف ذل���ك اخل���روج م���ن جمي���ع الأزمات  
وحتقيق للتطلع���ات امل�صتقبلية  على ان نكون 

يف مقدمة الدول من جميع النواحي.

املراجع:
 Steven Fink : Crisis Management انظ���ر   (  -
 :AMERRICAN MANAGEMENT ASSOCIATION _

P 1 : 1986 / والربي���دي : عب���داهلل عبدالرحم���ن : البداع 

يخن���ق الأزم���ات، روؤية جدي���دة يف اإدارة الزم���ات ، بيت 
الفكار الدولية للن�صر والتوزيع ، 1419 ه� الريا�س ، �س 21
  -)دور القائ���د امل�صل���م يف اإدارة الأزم���ات ، هناء مياين، 
�س: WWW.SAAID.NET ،1ف���ن اإدارة الزمات، جريدة 

ال�صباح(
- اإدارة الأزمات، حم�صن اخل�صريي، 69.

-  اإدارة الأزم���ات حم�ص���ن اخل�ص���ريي: 75 ، اخلروج من 
املاأزق، فن اإدارة الأزمات، حممد فتحي، �س: 21

  - اإدارة الأزمة اخل�صريي: 85
- اإدارة الأزم���ات م���ن منظ���ور اإ�صام���ي د. عب���داهلل  بن 

اأحمد الزهراين 
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طرق مكافحة الحرائق

ب��ال��ت��ب��ري��د ه���ي م��ك��اف��ح��ة ال��ح��ري��ق ب���رش ال���م���ادة ال��م��ك��اف��ح��ة لتخفيض  ال��م��ك��اف��ح��ة 
درج�����ة ح�����رارة ال���م���ادة ال��م��ح��ت��رق��ة إل����ى أق����ل م���ن درج�����ة ح�����رارة االح����ت����راق، وذل���ك 
م���ن خ���الل ام��ت��ص��اص ال���م���ادة ال��م��ك��اف��ح��ة ل���ح���رارة االح���ت���راق وت��ح��وي��ل��ه��ا إل���ى بخار.

املكافحة باحلجب: مكافحة احلريق بحجب 
الأوك�صج���ني ع���ن امل���واد املحرتق���ة واإيقاف 
التفاعل الكيميائي للحريق وذلك با�صتخدام 
بع�س مواد املكافحة التي ل تتفاعل مع املواد 

املخرتقة .
املكافحة باخلمود : مكافحة احلريق بتغطية 
�صطح امل���ادة املحرتقة مبواد متن���ع تبخرها 

ومن ثم احرتاقها .
 : الكيميائ���ي  التفاع���ل  بايق���اف  املكافح���ة 
مكافح���ة احلري���ق باإ�صاف���ة م���واد كيميائية  
تعم���ل عل���ي ايق���اف ا�صتمراري���ة التفاعات 

الكيميائية لاحرتاق.
املكافح���ة بال�صتح���اب : مكافح���ة احلريق 
باإ�صاف���ة امل���اء اإىل املادة ال�صائل���ة املحرتقة 
مع���ه  ي�صع���ب  م�صتحل���ب  �صائ���ل  لتكوي���ن 
ا�صتمراري���ة الح���رتاق لتغري خوا����س املادة 
امل�صتحل���ب  تكوي���ن  خ���ال  م���ن  املحرتق���ة 

باملقارنة بخوا�صها قبل ال�صتحاب
املكافحة بالف�صل : مكافحة احلريق بف�صل 

اللهب عن بخار املادة امل�صتعلة.
وينق�صم نظام الإطفاء با�صتخدام املياه اإىل: 

 sprinkler sys 1 – ر�صا�صات املياه
2 – كبائ���ن احلريق  وتركب داخ���ل املن�صاأة 

 Hazel sys

3 – ع�صاك���ر احلري���ق وتوجد ح���ول املن�صاأة 
  Fire hydraint sys  بال�صوارع

وينق�صم نظام الإطفاء با�صتخدام الغاز اإىل: 
 Fire يدوي���ة   احلري���ق  طفاي���ات   –  1

Extinguisher

FM-200  CO2  FE 13 2 – اأنظمة اأتوماتيكية
 Hazard ( ت�صني���ف خطورةاح���رتاق امل���واد
Classification( : هو الت�صنيف الذي يحدد 

خطورة حري���ق املواد املوج���ودة يف املن�صاءة 
من خ���ال درا�صة خوا�س امل���واد املكونة لها 
مث���ل �صرعة ا�صتعاله���ا وكمية الدخ���ان التي 
تولدها و�صدة لهب نارها وقدرتها علي توليد 
غازات خانقة اأو �صامة وتكوين انفجار وذلك 

على النحو التايل : 
ه���ي    :)  light hazard  ( اخلط���ورة  قليل���ة 
م���واد له���ا قابلي���ة قليلة عل���ى ال�صتع���ال ول 
ينت�ص���ر احلري���ق ب�صببها ب�صرع���ة مثل املواد 
واملفرو�ص���ات املوج���ودة ع���ادة يف امل�صاج���د 

واملدار����س وامل�صت�صفي���ات واملتاح���ف وبيوت 
العج���زة ومب���اين مكاتب اأ�صح���اب الأعمال 

وال�صقق ال�صكنية و�صالت الطعام .
  :)ordinary hazard( متو�صط���ة اخلط���ورة 
وه���ي م���واد قابل���ة لا�صتع���ال وتنبع���ث من 
احرتاقها كميات كبرية من الدخان وتنق�صم 

اإىل ثاث جمموعات : 
املجموع���ة الأوىل : ت�صم���ل الب�صائع املكد�صة 
لرتف���اع )2.4 م ( وامل���واد واملع���دات الت���ي 
توج���د يف مواق���ف ال�صي���ارات ويف املخاب���ز 
ويف م�صان���ع احللي���ب واملرطب���ات والتعليب 
اأماك���ن  والولكرتوني���ات  ويف املغا�ص���ل ويف 

اخلدمة يف املطاعم. 
املجموعة الثانية : ت�صم���ل الب�صائع املكد�صة 
لك���ر م���ن )3.8 م ( وامل���واد املوج���ودة يف 
خم���ازن الكت���ب واملراكز التجاري���ة والور�س 

واملطابع وم�صانع الغزل والن�صيج واملتاجر 
املجموع����ة الثالثة : ت�صمل املواد املوجودة 
اخلط����رة  الب�صائ����ع  م�صتودع����ات  يف 
وم�صان����ع اخل�ص����ب وال����ورق والط����ارات 

وور�س ا�صاح ال�صيارات.

م/ حمد جهامان ال الحارث
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عالية اخلط���ورة )High Hazard (: ت�صمل 
مواد قابل���ة لا�صتعال وت�صاع���د على انت�صار 
الن���ار ب�صرعة مما قد ي���وؤدي ايل انفجارات 

وتنق�صم اإىل جمموعتني: 
املجموع���ة الأوىل : ت�صم���ل امل���واد املوج���ودة 
يف م�صان���ع ن�صارة وال���واح اخل�صب وم�صانع 
البا�صتي���ك وور�س �ص���ب املع���ادن و�صحبها 

وم�صانع املطاط 
املجموع���ة الثاني���ة : وت�صم���ل �صوائ���ل قابل���ة 
لا�صتعال اأو النفجار مثل الطاء واملذيبات 

واملنظفات والزيوت والدهانات.
مت���ي ميكن ا�صتخدام املي���اه اأو الغاز يف نظم 

احلريق ؟ 
املي���اه اأوفر واأرخ�س وت�صتعم���ل طبقا للحالة 
القت�صادي���ة  ولي�س من املعقول اطفاء مكان 
به نق���ود اأو وثائق باملاء في�صتخ���دم الغاز يف 
هذه احلالة ولهذا ميكن ا�صتخدام النظامني 

معا يف نف�س املبنى ولكن لأماكن خمتلفة. 
هن���اك اأنواع اأخ���رى من الر�صا�ص���ات وذلك 

ح�صب طبيعة ال�صتخدام : 
 :Intermediate level sprinkler  –  1
ي�صتخ���دم يف املخ���ازن وهو عب���ارة عن �صف 
م���ن الر�صا�ص���ات يك���ون يف و�ص���ط املخ���زن 
ويح���وي كل ر�صا�س على غط���اء حلمايته من 
املي���اه التي ت�صقط من اأعلى الر�صا�صات التي 
يف اأعلى حتى ل يقلل من درجة احلرارة فا 

ين�صهر الر�صا�س.
 :Corrosion Resistant sprinkler  -2
ي�صتخ���دم يف املعامل والأماك���ن التي حتتوي 
علي اأبخرة كيميائي���ة وهو م�صنوع من مادة 
تقاوم الت���اأكل ح�صب ن���وع الأبخ���رة املتولدة 
ويتم �ص���راءه جاه���زا وليتم دهان���ه حتى ل 

يوؤثر على خوا�س ان�صهاره.  
Decorative sprinkler – 3 : يح���وي عل���ى 
غط���اء ويك���ون مده���ون ح�صب ل���ون ال�صقف 
وال�ص���كل الع���ام وعند ح���دوث احلريق تعمل 

املياه اإىل دفع الغطاء اإيل اأ�صفل.
ان���واع  له���ا  امل�صتخدم���ة  الر�صا�ص���ات 

كثرية ومتعددة : 

يك���ون   :  pendant type sprinkler   -  1
اجت���اه �صريان املاء اإىل اأ�صف���ل وي�صتخدم يف 
حال���ة وج���ود ا�صقف معلقة يوج���د منه النوع 

الغاط�س.
يك���زن اجت���اه   :  UP Right Sprinkler  -2
ال�صري���ان اإىل اأعل���ى ث���م ينقل���ب اإىل اأ�صفل 
ويرك���ب اإىل اأعلي يف الأماك���ن التي ل يوجد 
به���ا اأ�صق���ف معلق���ة كاجلراج���ات وامل�صانع  

وذلك حلمايته من النك�صار. 
يف  يرك���ب   :  side wall sprinkler  –  3
الأماك���ن الت���ي يتعزز به���ا تركي���ب النوعني 
ال�صابق���ني ويو�ص���ع ما�ص���ق للحائط ويكون 

اجتاه املياه اأفقيًا.
تنق�ص���م اأنظمة الر�صا�صات م���ن حيث الأداء 

اإىل الأنواع التالية : 
1 – نظ���ام ال�صبك���ة اجلاري���ة ) الرطب���ة (  

 Wet pip system

ه���و النظ���ام الأك���ر �صيوع���ا لأن���ه يعمل يف 
بيئ���ات درجة حراراته���ا الطبيعية ) 4 درجة 
مئوؤي���ة – 70 درج���ة مئوؤي���ة (وترتب���ط هذه 
ال�صبك���ة مب�صدر املياه حي���ث ت�صل املياه من 
امل�ص���در اإىل روؤو�س الر�صا�صات ب�صكل دائم، 
وعن���د حدوث احلري���ق تتاأثر ه���ذه املر�صات 
باحلرارة فتنفتح الروؤو�س املتاأثرة باحلرارة 
فقط  فيتدفق املاء على منطقة احلريق فورا 
ويعمل انخفا�س ال�صغط احلا�صل يف ال�صبكة 
على ا�صتمرار تدفق املياه تلقائيا من امل�صدر 

ايل روؤو�س الر�صا�صات 
 DRV  )2 -  نظام ال�صبكة اخلالية ) اجلافة

PIP SYSTEM

ه���و عب���ارة عن �صبك���ة من النابي���ب موزعة 
عليه���ا روؤو�س املر�صات بانتظام وحتتوي على 
الهواء اأو النيرتوجني امل�صغوط وتكون �صبكة 
املر�صات داخل املن�صاأة خالية من املاء ويكون 
امل���اء حمجوزا عند ال�صم���ام الرئي�صي يفتح 
ال�صم���ام الرئي�ص���ي عن���د انخفا����س �صغط 
الغ���از اأو عندم���ا يت�صرب الهواء م���ن روؤو�س 
املر�ص���ات حي���ث تتدف���ق املياه ع���رب الروؤو�س 

التي فتحت نتيجة احلريق .
ي�صتعمل هذا النظام ع���ادًة يف الأماكن التي 

تنخف����س فيها درجة احلرارة عن ) تقل عن 
4 درجات مئوية ( تفاديا لتجمد املياه داخل 
ال�صبك���ة كما ه���و احلال يف املخ���ازن املربدة 
كم���ا ي�صتخ���دم يف امل�صاح���ات املعر�ص���ة اإىل 
درجة حرارة عالي���ة  )اأي التي تزيد عن 70 

درجة مئوية ( 
3 – نظ���ام ال�صبك���ة ذات الت�صغي���ل امل�صب���ق  

 PRE – ACTION SYSTEM

ه���و عب���ارة عن �صبكة م���ن الأنابي���ب موزعة 
عليه���ا روؤو����س املر�ص���ات بانتظ���ام وحتت���وي 
على الهواء اأو النيرتوج���ني امل�صغوط وتكون 
�صبكة املر�صات داخل املن�صاأة خالية من املاء 
ويكون املاء حمجوزا عند ال�صمام الرئي�صي 
بالإ�صاف���ة اإىل �صبك���ة اإن���ذار م�صاعدة توزع 
كا�صفاته���ا كم���ا ت���وزع روؤو����س املر�صات عند 
حدوث حري���ق وانخفا�س �صغط الغاز وعمل 
جهاز الإنذار يفتح ال�صمام الرئي�صي فيتدفق 
املياه عرب الروؤو�س التي فتحت نتيجة احلريق.
ومتت���از ه���ذه ال�صبكة ع���ن ال�صبك���ة اخلالية 
الت�صغي���ل  م���ن حي���ث  اأمان���ًا  اأك���ر  بكونه���ا 
اخلاط���ىء لوج���ود جه���از الإن���ذار )كا�صف 
ح���رارة اأو دخ���ان اأو له���ب ( بالإ�صاف���ة اإىل 
�صبك���ة الغ���از يت���م ا�صتخ���دام ه���ذا النظام 
اإذا كان هن���اك موج���ودات ذات قيمة عالية 
مث���ل غرف الكمبيوت���ر واملختربات ومكتبات 

املخطوطات 
DELUGE SYSTEM  4 نظام الغمر املائي

تكون روؤو�س املر�صات املائية للنظام مفتوحة 
كلي���ا وال�صبك���ة تك���ون خالية متام���ا من املاء 
والغاز ولكن تكون مت�صلة ب�صبكة اأنابيب تزود 
مب�صدر مياه من خال �صمام ي�صمى �صمام 
الغم���ر يفتح ع���ن طريق عمل نظ���ام الإنذار 

املوجود �صمن امل�صاحة املراد حمايتها 
يعم���ل نظ���ام الإنذار عل���ى ت�صغي���ل �صمام 
كهربائي���ًا   اأو  ميكانيكي���ًا  �ص���واء  الغم���ر 
وي�صتخدم نظام الغم���ر يف امل�صاحات ذات 
امل���واد القابلة لا�صتع���ال والتي حتتاج اإىل 
كمي���ة كبرية من املي���اه لإطفائه���ا يف وقت 
ق�صري مثل خزانات الغاز امل�صال وال�صوائل 

امل�صتعلة واملحولت الكهربائية .
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نظام التكييف المركزي )منظومة تثليج المياه(
Chiller Water System

تعريف النظام : 
هو عبارة عن نظام تكييف مركزي ال يختلف كثيرا عن أنظمة التكييف السابقة سوى أنه 
يستخدم الماء )البارد أو الساخن( في دورة التبريد بداًل من الغاز ونظرًا الستخدام الماء فال 
داعي الستخدامه لوجود وحدة التكثيف التي تحتوي على المكثف والضاغط وصمام التمدد. 

الفكرة الأ�سا�سية لعمل النظام : 
الفك����رة الأ�صا�صي����ة لعم����ل ه����ذا النظام 
هو ا�صتغ����ال درجة حرارة امل����اء لتربيد 
اله����واء او تدفئت����ه حي����ث يتم �ص����خ املياه 
من حمط����ات خا�صة اإىل وح����دة التربيد 
املركزية ) املبخرات ( عن طريق اأنابيب 
معدني����ة معزول����ة حيث متر املي����اه داخل 
اأنابيب املبخ����ر وعندما مير الهواء داخل 
املبخ����ر تختل����ف درج����ة حرارت����ه ح�صب 

درجة حرارة املياه املارة يف اأنابيبه.

م/ حمد جهامان ال الحارث
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مكونات النظام : 
1 ( وحدات التربيد ) املبخرات ( : 

بالتربي���د  اخلا�ص���ة  الوح���دات  تتك���ون 
)املبخرات( لهذا النظ���ام من ) املراوح 
وملفات التربيد  وفاتر التنقية والكوامت 

وتكون على اإحدى هاتني ال�صورتني: 
اأول ( وحدة املبادلة احلرارية: 

ايل   وتخت�ص���ر   :  Air Handing Unit

)A.H.U(: ه���ي وحدة تتك���ون من املبخر 

و�صن���دوق اخلل���ط )Mix Box( ت�صبه يف 
طريقة تركيبه���ا وتو�صيلها للفراغ املكيف 
نف�س طريقة تو�صيل وحدة تكييف الهواء 
عب���ارة  فه���ي   )Package Unit(املدم���ج
عن وحدة كب���رية احلجم تو�صع يف مكان 
مك�صوف خارج الفراغ املكيف مثل ) طابق 
القب���و، اأعل���ى ال�صطح، طاب���ق خم�ص�س 
لاأعم���ال امليكانيكي���ة ... ( حيث ي�صلها 
املاء من حمطات ال�صخ ثم تقوم بتكييف 
الهواء و�صخه للفراغ عن طريق جريات 
معزولة وي�صلها الهواء الراجع من الفراغ 
املكيف عن طري���ق اجلريات اأي�صاحيث 
تق���وم بخلطه باله���واء النقي ث���م تربيده 
وتنقيته و�صخه م���رة اأخرى للفراغ املراد 
تكييف���ه وت�صتخدم هذه الوح���دة لتكييف 
الفراغات الوا�صعة والكبرية مثل امل�صارح 
حي���ث تغط���ي ) 20 – 20 ( ط���ن تربيد.
Fanثانيا / وحدة ملف التربيد

  :  Coil Unit 
ه���ي وح���دة تتك���ون م���ن املبخ���ر فق���ط، 
ترك���ب داخل الف���راغ ، ي�صله���ا املاء من 
حمطة ال�صخ ع���ن طريق اأنابيب نحا�صية 
معزول���ة، حيث يت���م تربيد اله���واء داخل 
الف���راغ نف�صه لذلك ليت���م جتديد الهواء 
داخل الف���راغ اإل بطريقة ب�صيطة كما هو 
يف نظ���ام التكييف املنف�ص���ل، وي�صتخدم 
هذا الن���وع لتكييف الفراغ���ات ال�صغرية 

حيث تغطي ) 3- 6( طن تربيد ، ويوجد 
نوعني من هذه الوحدة : 

وحدة خمفي���ة concealed تكون خمفية 

تربي���د  حمط���ة   ( ال�ص���خ  حمط���ة   )  2
وت�صخني املياه ( : 

تت�صل وح����دات التربي����د ) املبخرات( 
ع����ن طري����ق موا�ص����ري معزول����ة مغذي����ة 
وراجعة مبحطة �صخ املياه حيث حتتوي 
هذه املحطة عل����ى خزانات مياه واأبراج 
تربي����د وغايات ت�صخني مي����اه والعديد 

داخل �صق���ف م�صتعاروتغذي فراغ او اكر 
. وح���دة ديكوري���ة  decorative تكون يف 

داخل الفراغ علي هيئة �صندوق. 

من امل�صخ����ات وال�صمام����ات وموا�صري 
تل����ك املحط����ة  وي����رتاوح حج����م  املي����اه 
ح�ص����ب حج����م امل�صروع وح�ص����ب كميات 
الأحمال التربيد املطلوبة  ، حيث ميكن 
اأن ت�ص����ل اإىل اأن تك����ون مبن����ى متكامل 
داخ����ل امل�صروع كما يف احل����رم املكي اأو 

امل�صت�صفيات او املدن اجلامعية . 
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3( موا�سري ) التغذية والراجع (: 
هي عبارة ع���ن موا�صري )تغذية وراجع ( 
تو�صل بني حمطة ال�صخ ووحدات التربيد 
)املبخرات ( حيث تكون معزولة بوا�صطة 
مادة ذات عزل ح���راري عايل )ال�صوف 
ال�صخ���ري اأوالفي���رب جا����س(  خا�ص���ة 
موا�ص���ري التغذي���ة وذل���ك لع���دم التاأث���ر 
بدرجة احل���رارة املحيطة وحلفظ حرارة 

املياه داخل املوا�صري.

4( القن��وات الهوائي��ة )التغذي��ة 
والراجع(: 

ه���ي عب���ارة ع���ن قن���وات هوائي���ة تت�صل 
�ص���واء  التربي���د )املبخ���رات(  بوح���دات 
اأو    A.H.U كانت تل���ك املبخرات من نوع

  concealed  م���ن النوع اخلفي  F.C.U
حي���ث تك���ون القن���وات املغذي���ة معزول���ة 
بوا�صط���ة م���ادة ذات عزل ح���راري عايل  

ال�ص���وف ال�صخ���ري وذلك لع���دم التاأثر 
بدرجة احل���رارة املحيطة وحلفظ حرارة 

الهواء داخل القنوات.
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السالمة والصحة المهنية بقطاع االنشاءات 
بالمملكة العربية السعودية

العالم  دول  ك���ل  ف���ي  م��ط��ب��ق��ة  ال��ش��ه��ي��رة  ال��م��ق��ول��ة  ه����ذه  أن  ي���ب���دو  أواًل،  ال���س���الم���ة 
الصحة  ع���ن  ال��ح��دي��ث  ت��خ��ص��ي��ص  س��ي��ت��م  ال��م��ق��ال  ه����ذا  ف���ي  العربية.  ال�����دول  ف���ي  ع����دا  م���ا 
تحديدًا.  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  ف��ي  االن���ش���اءات  ق��ط��اع  ف��ي  المهنية  وال��س��الم��ة 

قطاع الن�صاءات يعترب من اأهم القطاعات يف 
كل دول الع���امل، ويف ال�صعودية يعترب القطاع 
موؤثر ج���دا وحم���ط اأنظار ل���كل امل�صتثمرين 
الأجانب. و ح�صب جملة MEED ال�صهرية فقد 
ن�صرت يف ع���ام 2015 اأن العق���ود احلكومية 
فقط يف ال�صعودية مابني عام 2005 و 2013  
بلغت مايق���ارب 450 ملي���ون دولر امريكي. 
واأن اأعداد العامل���ني يف هذا القطاع يتجاوز 
مئ���اآت الألوف من مواطن���ني وعمالة وافدة.

قط���اع  اأن  اإىل  الإ�ص���ارة  يج���در  اأن���ه  كم���ا 
الإن�ص���اءات يعت���رب م���ن اأخط���ر القطاع���ات 
واأن العامل���ني في���ه اأكر عر�ص���ة لاإ�صابات 
املهني���ة  على م�صتوى الع���امل عن غريها من 
القطاعات، وذلك ل�صعوبة الأعمال املتعلقة 
بالإن�صاء. حيث يقدر احتمال الوفاة يف قطاع 
الن�ص���اءات بخم�س ا�صع���اف احتمال الوفاة 
يف القطاع���ات الثاني���ة. ومن خ���ال بيانات 
الجتماعي���ة  للتاأمين���ات  العام���ة  املوؤ�ص�ص���ة 
قطاع  يع���د  النرتن���ت-  عل���ى  – املوج���ودة 
الن�ص���اءات ه���و اأخطر القطاع���ات واأكرها 
ت�صجيا لاإ�صاب���ات املهنية باململكة العربية 

ال�صعودي���ة. بدرا�صة احلالة مابني 2003 اإىل 
2013 جند اأن الأرقام تعرب عن م�صائب يف 
قطاع الن�صاءات واأرقام خمزيه جدا. فن�صبة 
ال�صابة يف م���دة الدرا�صة تقارب 35 ا�صابة 
ل���كل 1000 عامل. حي���ث اأن بع�س الباحثني 
اأفادوا باأن الن�صبة يف الدول املتقدمة تقارب 
ومتث���ل  100،000عام���ل.  ل���كل  ا�صاب���ة   20
ا�صابات قط���اع الن�ص���اءات 43% و ا�صابات 
القطاع التج���اري مايق���ارب 24% واإ�صابات 
قطاع الت�صنيع ما يق���ارب 18% من اإجمايل 
الإ�صاب���ات يف املدة اأعاه. الأمر الذي يبعث 
على الت�ص���اوؤم ومعرفة م���دى الو�صع ال�صيء 
لل�صام���ة يف قط���اع الن�صاءات ه���و اأن ن�صبة 
الإ�صاب���ات كانت يف ع���ام 2003 تعادل %42 
 2013 ع���ام  ويف  الإ�صاب���ات  اإجم���ايل  م���ن 
ارتفعت الن�صبة لت�صل اإىل 50% من اإجمايل 
الإ�صاب���ات. وباملقارن���ة مع قط���اع الت�صنيع 
جند اأن ن�صبة الإ�صابات يف عام 2003 بلغت 

24% وتناق�صت اىل 17% يف عام 2013.
وبع���د النظ���رة ال�صريع���ة على و�ص���ع ال�صحة 
وال�صام���ة املهني���ة يف قط���اع الن�ص���اءات يف 

ال�صعودي���ة، يج���در بن���ا الإ�ص���ارة اإىل بع����س 
احللول الت���ي قد ت�صاع���د يف حت�صني ال�صحة 
وال�صامة املهنية. ومنها، يجب اأن يتم تدريب 
العاملني يف قط���اع الن�صاءات وال�صتمرار يف 
تدريبه���م و زي���ادة الوع���ي ال�صخ�ص���ي ل���دى 
العام���ل. واأي�صا فر�س عقوب���ات �صارمة على 
كل م���ن يته���اون باأم���ور ال�صح���ة وال�صام���ة 
املهنية وذلك ي�صم���ل ال�صركة بنف�صها اأو حتى 
العاملني الذين ل يلتزمون باأنظمة ال�صامة. 
واأي�ص���ا يجب ا�صراك الإدارة العليا يف كل من 
اجله���ات احلكومي���ة وال�ص���ركات وحتميله���م 
بال�صح���ة  الخ���ال  ح���ال  يف  امل�صولي���ات 
وال�صامة املهنية واإلزامه���م بتطبيق املعايري 
العاملي���ة وذلك حفاظ���ا على جمي���ع العاملني 
يف القط���اع. و اأخريًا ناأمل م���ن اهلل تعاىل ثم 
من ولة اأمرنا يف هذا البلد الطيب اأن يلتفتوا 
لل�صحة وال�صامة املهنية يف قطاع الن�صاءات 
لأن الرق���ام ل تب�صر بخري للم�صتقبل القادم، 
وان���ه لب���د من وج���ود حل���ول جذري���ة �صريعة 
للم�صكل���ة لن ذل���ك يتعلق بحي���اة ب�صر قطعوا 
مئ���ات المي���ال للبح���ث ع���ن لقم���ة العي����س.

م. محمد بن مصبح الظفيري
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التصميم الداخلي ورؤية المملكة 2030

التصميم الداخلي : هو مجموع التخطيط والتصميم للفراغات والمساحات الداخلية, والتي تهدف 
إلى تسخير اإلحتياجات المادية والروحية واإلجتماعية للمجتمع والتي بدورها تتضمن سالمة 
المبنى. التصميم الداخلي مكون من جوانب التقنية والتخطيطية كما يهتم بالنواحي الجمالية .

وتوافق���ا مع روؤية اململكة 2030، �صيحدث 
تط���ٌور كبرٌي و�صخ���ٌم يف ع���امل الت�صميم 
الداخلي، �صَت�صخ���دم الت�صاميم الذكية، 
امل�صتدام���ة ال�صديق���ة للبيئ���ة يف املباين 

ال�صكنية والتجارية .
�ساأَ�سري ب�سرح مب�س��ط عن الأنظمة 
م��ع  توافًق��ا  ا�ستخدامه��ا  املتطل��ع 
اخلطة التطويري��ة للمملكة, وهي 

كالآتي:
1/ن������ظ������ام الإن�������������ارة )ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 

–ال�صناعية(.

2/نظام التكييف والتهوية.
3/نظام الإ�صتدامة /البيئة امل�صتدامة.

نظام الإنارة )الطبيعية –ال�صناعية (:
الإنارة الطبيعية:

 م�صدره���ا ال�صم����س، ت�صتخ���دم ب�ص���كل 
مبا�ص���ر اأو غ���ري مبا�ص���ر. املبا�صر:دخول 
اأ�صعة ال�صم�س مبا�صرة اإىل املبنى، يف هذا 
النوع َيف�ص���ل ا�صتخدام الزج���اج املعالج 
وال�صتائ���ر املتحرك���ة للتقلي���ل م���ن كمية 

احلرارة املتوقع دخولها اإىل املنطقة .
الغري مبا�صر:دخول ال�صوء فقط من دون 

اأ�صع���ة ال�صم����س املبا�ص���رة ، يعت���رب النوع 
الأف�صل من الإنارة الطبيعية حيث َي�صاعد 
م���ن الإ�صتفادة من ال�صوء الطبيعي بدون 

دخول احلرارة اخلارجية اإىل املبنى.
الإنارة ال�صناعية :

ه���ي تكنولوجيا جديدة، اإ�ص���اءةَ �صممت 
من اأجل توفري الطاق���ة واملحافظة عليها 
. َتطل���ق على م�صابي���ح الإ�صاءة املبتكرة 
الت���ي ت�صن���ع م���ن الدوائ���ر الإلكرتونية، 
وترتك���ز على ا�صتخدام ملب���ات الليد لعدة 

اأ�صباب منها:

م/ بنان الجميعة
عضو لجنة المهندسات في 

الهيئة السعودية للمهندسين
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 - عدم الإعتماد على الوقود الع�صوي يف 
اإنتاج الطاقة .

للبيئ���ة  �صديق���ة  م�ص���ادر  ا�صتخ���دام   -
كالطاقة ال�صم�صية.

- تعم���ل عل���ى التوف���ري واملحافظ���ة على 
الطاق���ة، عن طريق التحك���م يف الت�صغيل 

والإطفاء.
- انتاجية م�صابيح ذات عمر طويل.

نظام التكييف والتهوية: 
 E-Covent تتوف���ر جمموع���ة م���ن 
الأجه���زة الذكية للتحك���م بدرجة حرارة 

املبنى، ومن اأ�صهرها نظام  
 حي���ث يقوم هذا النظام بالتحكم بدرجة 
حرارة املنطق���ة وكمية التهوي���ة املطلوبة 
وتوف���ري كمي���ة كبرية من الطاق���ة. َيعتمد 
عمل ه���ذا النظ���ام على و�ص���ع جمموعة 
م���ن احل�صا�صات يف كل منطقة من املبنى 
، وو�ص���ع وحدة التحك���م الرئي�صية يف اأي 
منطق���ة . وبعد ذل���ك باإمكان���ك التحكم 
ب�صبط درجة احلرارة اأو الربودة بوا�صطة 

تطبيق ذكي على الهاتف املحمول .
نظام الإ�صتدامة /البيئة امل�صتدامة :

هو نظام ي�صف تقنيات الت�صميم الواعي 
بيئًيا، وهي عملية ت�صميم املبنى باأ�صلوب 
يح���رتم البيئة مع اأخ���ذ الإعتبار يف تقليل 
ا�صته���اك الطاق���ة وامل���واد امل�صتخدمة. 
الت�صاميم امل�صتدام���ة ت�صعى اإىل التقليل 
من الآث���ار البيئية ال�صلبي���ة يف املبنى من 
خ���ال تعزي���ز كف���اءة ا�صتخ���دام امل���واد 
فك���رة  ف���اإن  اأك���ر  بب�صاط���ة  والطاق���ة. 
الإ�صتدام���ة اأو الت�صمي���م امل�صت���دام ه���و 
�صم���ان اأن تك���ون ن�صاطاتن���ا وقراراتن���ا 
البيئية �صحية وخالية من الأ�صرار. ومن 
ناحية اأخرى باإمكاننا القول اأن الت�صميم 
امل�صتدام ه���و تلبية لاإحتياجات الب�صرية 
احلالية وامل�صتقبلية دون امل�صاومة واإحلاق 

ال�صرر على البيئة. من هنا يدخل مو�صوع 
الإ�صتدام���ة يف مواد اخلام امل�صتخدمة يف 

الت�صطيب، وت�صاميم الأثاث يف املبنى.
�صيت���م الرتكي���ز على اخلام���ات املعاجلة 
وال�صديق���ة للبيئ���ة يف طل���ي الأر�صيات، 
اجل���دران، والأ�صقف كاخل�ص���ب املعالج، 
البور�صل���ني باأنواع���ه املختلف���ة، الزج���اج 
ال�صتي���ل،  الطبيع���ي،  احلج���ر  املعال���ج، 
الدهان���ات ال�صديقة للبيئ���ة وغريها من 

اخلامات املعاجلة .
�صتزي���د  وال�صتائ���ر  اأي�صا...املفرو�ص���ات 
ن�صب���ة الإقبالي���ة على الأقم�ص���ة الع�صوية 
اجلل���ود  ال�ص���وف،  الكت���ان،  كالقط���ن، 
باأنواعه���ا املختلفة وغريها من اخلامات، 
خلل���ق بيئ���ة �صحي���ة �صليم���ة خالي���ة من 
ا�صتخ���دام  يف  وللمرون���ة  المرا����س، 
اخلام���ات وقابلية التحم���ل والبقاء لفرتة 

زمنية طويلة.
اأما الأث���اث �صتزي���د ن�صب���ة الرتكيز على 
الت�صامي���م الب�صيط���ة والذكي���ة املائمة 
للمحي���ط والبيئ���ة املعي�صي���ة. الت�صاميم 
الذكي���ة اأو املتع���ددة الإ�صتخ���دامَ تعت���رب 

من الت�صامي���م احلديثة، وذلك لإمكانية 
ووظائ���ف  �صت���ى  بط���رق  ا�صتخدامه���ا 
متع���ددة وقدرتها على الت�ص���كل والتحول 
م���ن وظيف���ة اإىل اأخ���رى. م���ن فوائده���ا 
الإيجابي���ة: ا�صتغ���ال م�صاح���ات الفراغ، 
تلبية الإحتياجات واملتطلبات للم�صتهلك، 

وللتخفيف من التكلفة املادية .
من ناحية اأخرى ...�صتزيد ن�صبة ا�صتخدام 
النبات���ات الداخلي���ة يف املب���اين ال�صكنية 
الإيجابي���ة  للفوائ���د  وذل���ك  والتجاري���ة، 
العائد من ا�صتخدامها حيث اأنها  َت�صاعد 
يف ارتف���اع ن�صب���ة اله���واء النق���ي داخ���ل 
املنطقة، التخفيف من الأمرا�س والتلوث، 
امل���كان. يف  والراح���ة  املنطق���ة  تلطي���ف 
 وختاًما..اأتوج���ه بر�صال���ة  ق�ص���رية اإىل 
جميع امل�صممني/امل�صممات الداخليني/
الداخليات، واملكاتب وال�صركات املخت�صة 
بالت�صمي���م ببذل اجله���ود التطويرية يف 
عامل الت�صميم الداخلي حلياة اأكر راحة 
وا�صتق���رًارا، ولتوفري الطاق���ة وا�صتخدام 
امل�صادر البديلة وللتخفيف من التكاليف 

املدفوعة لت�صميم وت�صطيب املبنى.
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مشكلة السكن العشوائي في المدن العربية الكبرى
أسبابها.. آثارها.. عالجها

تعد ظاهرة الس���كن العشوائي واحدة من المش���كالت الكبيرة والخطيرة والتي ينجم عنها 
آثار س���لبية متع���ددة، فهي ظاهرة خطيرة متراكمة مهملة، مؤج���ل النظر بها منذ عقود، 
عل���ى الرغم من االيجابيات والفوائد الكثيرة الناجم���ة عن معالجتها لصالح المواطن ولصالح 
الوط���ن، فمناطق الس���كن العش���وائي أو م���ا اصطلح على تس���ميته "مناط���ق المخالفات 
الجماعي���ة"، تنتش���ر ف���ي معظم ال���دول العربي���ة، مثلما تعان���ي منها معظ���م الدول في 
ه���ذا العال���م الكبير، ويمك���ن القول إن ه���ذه الظاهرة عب���ارة عن آفة تعي���ق تنمية وتطور 
المجتمع���ات ل���ذا يتوج���ب معالجته���ا، والقضاء على األس���باب الت���ي أدت إل���ى ظهورها.

تعترب ظاهرة ال�صكن الع�صوائي من الظواهر 
العمرانية الأكر �صلبية التي تعاين منها املدن 
الكربى والرئي�صية، ملا ت�صكله من اأعباء على 
عملي���ات التنمية القت�صادي���ة والجتماعية 
يف هذه ال���دول، وتختلف اأ�صب���اب ن�صوء هذه 
املناطق ونتائجها واأ�ص���كال معاجلتها ح�صب 
واقع كل منه���ا. لذلك فابد قبل اأي معاجلة 
م���ن حتلي���ل منهج���ي لواق���ع ه���ذه املناط���ق 
لتحدي���د ال�صيا�ص���ات والإج���راءات الازمة 

للمعاجلة والأولويات �صمنها.

تعريف ال�سكن الع�سوائي
 اإن مفه���وم املناط���ق الع�صوائي���ة وتعريفه���ا 
يختلف من مكان لآخر، وذلك ح�صب ظروف 
والقي���م  املعي�ص���ة  وم�صتوي���ات  جمتم���ع  كل 
والنظم الجتماعية ال�صائ���دة به. فقد ظهر 
مفه���وم املناط���ق الع�صوائي���ة خ���ال الث���ورة 
ال�صناعي���ة الت���ي �صهدته���ا لن���دن يف القرن 
التا�ص���ع ع�صر ثم اأخ���ذ بالنت�ص���ار يف اأنحاء 
كث���رية من العامل، ويطل���ق على هذه املناطق 
ت�صمي���ات عديدة منه���ا ال�صك���ن ال�صرطاين 

ومدن ال�صفيح وال�صكن القزمي واملتجاوزين 
وال�صكن الاقانوين. 

وتع���رف هذه املناط���ق يف اللغ���ة الجنليزية 
اللغة  مب�صطلح "Slum" اأو "Squatters"، ويف 
 "Bidonville" الفرن�صي���ة غالب���ا م���ا ت�صم���ى
 Habitat" اأو  الق�صدي���ر،  مدين���ة  مبعن���ى 
اأو  الا�صرع���ي  ال�صك���ن  مبعن���ى   "illicite

الار�صم���ي، يف ال���دول الناطق���ة بال�صبانية 
يع���رف ب���� "Barraca" اأو "Miseria"، اأما يف 
الربازي���ل والربتغال فيطلق علي���ه م�صطلح 

م. محمود يحيى أحمد 
اليوس���ف



53العدد )100( جمادى األولى 1438ه�  �� فبراير 2017م

 ،"Moro"، "Comunidate" اأو   "Fevela"
اأم���ا يف الوليات املتح���دة الأمريكية في�صمى 
"Hood، Ghettos ، اأم���ا يف ال���دول العربي���ة 
في�صم���ى يف املغرب الأق�ص���ى ب�الزريبة، ويف 
ويف  الأكواخ،  تون����س "Gourbi ville" مبعنى 
م�ص���ر والعدي���د من ال���دول العربي���ة يعرف 
بالع�صوائي���ات اأو ال�صك���ن العف���وي، اأم���ا يف 
اجلزائ���ر فغالب���ا ما يطل���ق علي���ه م�صطلح 

ال�صكن الفو�صوي.
ونظ���رًا لاخت���اف الن�صبي ملفه���وم ال�صكن 
الع�صوائ���ي م���ن منطق���ة اإىل اأخ���رى فيمكن 

اإعطائها جمموعة من التعريفات:
��   مفهوم املعهد العربي لإمناء املدن لاأحياء 
الع�صوائي���ة، باأنها مناطق اأقيم���ت م�صاكنها 
ب���دون ترخي�س ويف اأر�س متلكه���ا الدولة اأو 
ميلكها اآخرون، وغالبًا ما تقام هذه امل�صاكن 
خارج نطاق اخلدم���ات احلكومية ول تتوافر 
فيه���ا اخلدم���ات واملراف���ق احلكومي���ة لعدم 

اعرتاف الدولة بها.
��   اأما تو�صيات ندوة ظاهرة ال�صكن الع�صوائي 
واأحي���اء ال�صفي���ح املقام���ة يف الرب���اط عام 
1985 فكانت، كل �صكن يبنى خمالفًا لقوانني 
التنظي���م املعمول بها وي�صم���ل ذلك القوانني 
العام���ة  وال�صام���ة  وال�صحي���ة  العمراني���ة 
ومتث���ل خط���رًا عل���ى �صكانها وعل���ى املجتمع 
وت�صر بامل�صلحة العام���ة يف م�صتوى مبانيها 
اأو كثافتها اأو لظ���روف التجهيزات املوجودة 
بها وغريه���ا من  املعاي���ري ال�صحية والفنية 

املنا�صبة لل�صكن ال�صليم يكون ع�صوائيًا.   
�����   كما اأن من�صورات منظم���ة الأمم املتحدة 
عرفت ظاه���رة ال�صكن الع�صوائي على النحو 
الت���ايل: ه���و جتمع �صكن���ي يقع عل���ى هام�س 
املدين���ة، بنيت بدون ترخي����س ر�صمي، وهي 
تعترب منطقة ع�صوائية لدى ال�صلطات املحلية، 
�صكانها اأغلبيتهم فقراء، يعانون من التدهور 
مل�صاكنه���م غ���ري املجه���زة، واأحياوؤهم تفتقر 
اإىل اخلدم���ات والهياكل القاعدية من جهة، 
وانعدام عقد امللكية العقارية من جهة اأخرى.

اإذًا فيق�ص���د بال�صكن الع�صوائي ذلك ال�صكن 
الذي ي���اأوي غالبًا ال�صكان الفق���راء، كما اأن 
ه���ذه امل�صاكن تفتقر اإىل الهي���اكل القاعدية 
الت���ي تتمثل يف ال�ص���وارع املنظم���ة واملمرات 
والأر�صف���ة، وكذل���ك ال�صب���كات ال�صروري���ة 
امل���اء  و�صبك���ة  والكهرب���اء   الغ���از  ك�صبك���ة 
ال�صالح لل�صرب وال�صرف ال�صحي، �صيدت 
غالبا مبواد ب�صيطة كاخل�صب وقطع احلديد 
والزنك... اإلخ، دون ترخي�س قانوين وبعيدًا 

عن املعايري املتعلقة بالبناء والتعمري. 
النمو احل�سري والع�سوائيات يف بع�س 

املدن العربية
على الرغ���م من اإع���ان الأمم املتحدة عام 
1987م كع���ام دويل لإ�ص���كان م���ن ل م���اأوى 
له���م، اإل اأن ن�صب���ة كب���رية م���ن امل�صاكن يف 
ال���دول النامي���ة ت�صي���د قبل احل�ص���ول على 
ترخي����س وموافق���ة اجله���ات املخت�صة على 
البن���اء وترتاوح ن�صبة م���ن ي�صكنون يف اأحياء 
غري خمططة وغ���ري قانونية يف معظم املدن 

العربية بني 30% و %60.
كما اأو�صحت درا�ص���ة اأجراها املعهد العربي 
لإمناء املدن اأن نحو 60% من الع�صوائيات يف 
املجتم���ع العربي توجد عل���ى اأطراف املدن و 
30% توجد خ���ارج النطاق العمراين، وتوجد 
8% فق���ط و�صط العا�صمة. كم���ا ك�صفت تلك 
الدرا�ص���ة عن اأن 70% من تل���ك الع�صوائيات 
ق���د �صي���دت بطريق���ة فردي���ة و 22% �صيدت 
بطريق���ة جماعي���ة. ول تزي���د ن�صب���ة املباين 
امل�صتاأجرة يف الأحي���اء الع�صوائية عن %70. 
اأن معظ���م  الدرا�ص���ة  تل���ك  اأو�صح���ت  كم���ا 
تفتق���ر  العربي���ة  ال���دول  يف  الع�صوائي���ات 
خلدم���ات ال�صرف ال�صح���ي، ومياه ال�صرب 
النقي���ة ونق�س املواد الغذائي���ة وتنت�صر فيها 
البطال���ة واجلرمي���ة واملخ���درات والعتداء 

على املمتلكات.
واأو�صح تقرير حديث للجهاز املركزي للتعبئة 
والإح�صاء يف م�صر اأن عدد الع�صوائيات يف 
م�ص���ر بل���غ ع���دد 1221 منطق���ة ع�صوائية، 

منه���ا 20 منطقة تقرر اإزالته���ا لأنها ل تقبل 
التطوي���ر،  1130 منطق����ة قابل����ة للتطوي�ر، 
71 منطق�����ة يف خم�س حمافظات مل ت�صملها 
خط���ط التطوير حتى وهي ) مطروح � �صمال 
�صيناء � بور �صعيد � الإ�صماعيلية � ال�صوي�س (. 
وي�صكن يف تلك الأحياء الع�صوائية نحو 12.6 
مليون ن�صمة، وي�صكلون نحو 46% من اإجمايل 
�صكان املراكز احل�صرية يف جمهورية م�صر 

العربية.
يف �صوريا منت الع�صوائيات ال�صكنية وامتدت 
كي حتيط مدينة دم�صق وتداخلت مع املدينة 
يف اأكر من مكان، وامتدت لاأحياء النظامية 
وظهر للوجود اأحياء جديدة �صملها التنظيم 
الع�صوائي واأقر هذا التنظيم من قبل جمل�س 
املحافظ���ة ومن هذه الأحي���اء الع�صوائية حي 
رك���ن الدي���ن املنطق���ة التنظيمي���ة اجلديدة 
والت���ي ت�صم���ل املنطقة من اب���ن النفي�س اإىل 

�صاحة �صمدين.
وك�صف���ت الدرا�ص���ة الت���ي اأجري���ت يف مدينة 
حلب ب�صوري���ا اأن معظم �ص���كان الع�صوائيات 
نازحون م���ن الريف وميثلون 47% من �صكان 
الع�صوائيات. وهذا بالإ�صافة اإىل اأن 34% قد 
نزحوا من املدن املجاورة اأو من و�صط املدينة 
الع�صوائي���ات  اأطرافه���ا، وت�ص���كل ه���ذه  اإىل 
حزام فقر حول مدينة حلب، تنت�صر و�صطها 
اجلرائ���م. كما تت�ص���ف الأحي���اء الع�صوائية 

مبدينة حلب بارتفاع حجم الأ�صرة.
ويف دول املغ���رب العرب���ي انت�ص���رت ظاه���رة 
الع�صوائي���ات، حيث ات�ص���ح اأن نحو 50% من 
�صكان املناطق احل�صرية يف اململكة املغربية 
يقيمون يف اأحي���اء ع�صوائية. كم���ا ات�صح اأن 
نح���و 6% م���ن �ص���كان العا�صم���ة اجلزائرية 
اإىل  تفتق���ر  ع�صوائي���ة  اأحي���اء  يف  يقيم���ون 
اخلدمات ال�صرورية حلياة الإن�صان، وتنت�صر 

فيها اجلرمية.
الإ�ص���كان  ظاه���رة  ب���داأت  ال�صعودي���ة  ويف 
غ���ري الر�صم���ي يف مدينة الريا����س كرد فعل 
للعوامل املتعددة كارتف���اع الأرا�صي وارتفاع 
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اإيج���ارات امل�صاكن وازدياد تي���ارات الهجرة 
ملدينة الريا�س بنوعيها الداخلية واخلارجية 
يف  الع�صوائي���ة  الأحي���اء  معظ���م  ون�ص���اأت 
الأطراف ال�صرقية ملدين���ة الريا�س. ويعي�س 
يف تل���ك املناطق الع�صوائي���ة بع�س الوافدين 
ال���ذي ي�صتخدم���ون م���ن قب���ل اأرب���اب العمل 
ال�صعوديني كعمال���ة رخي�صة. هذا بالإ�صافة 
اإىل اأن البع�س يف�صل���ون الإقامة يف اأطراف 
املدين���ة ويقي���م ه���وؤلء ال�صكان يف خي���ام اأو 
م�صاك���ن م�صورة مبواد الكرت���ون اأو ال�صفيح 

اأو الأخ�صاب.
واأو�صح���ت درا�ص���ة للمعه���د العرب���ي لإمناء 
امل���دن الت���ي اأجري���ت عل���ى ح���ي الفي�صلية 
مبدين���ة الريا����س اأن ه���ذا احل���ي يع���ُد من 
الأحياء الفقرية وغري املخططة والتي ترتفع 
فيه ن�صب الأمية و�صط �صكانه الذين ميتهنون 
امله���ن الهام�صي���ة ويتح�صل���ون عل���ى دخول 
متدنية ل تفي باحتياجاتهم الأ�صا�صية. ويعد 
عام���ل القراب���ة عامًا اأ�صا�صي���ا يف ا�صتمرار 
العاقات والت�صامن الأ�صري بني اأفراد حي 

الفي�صلية. 
وتعت���رب العا�صم���ة الريا����س، اأق���ل املناط���ق 
م�صاح���ة  م���ن  ال�صعودي���ة  يف  الع�صوائي���ة 
الأرا�ص���ي العمراني���ة، وذلك ح�ص���ب درا�صة 
للهيئة العليا لتطوي���ر مدينة الريا�س، والتي 
تو�صل���ت اإىل اأن ظاهرة املناط���ق الع�صوائية 
يف مدينة الريا����س تعترب �صئيلة جدًا، حيث 
ت�صل ن�صبة هذه املناطق اإىل اأقل من 1% من 

م�صاحة املدينة العمرانية. 
ويف الواق���ع تنف���رد مدين���ة ج���دة بحالة ل 
تتوفر يف اأي مدينة اأخرى، فاأكر من ن�صف 
اأحي���اء املدين���ة ت�صنف عل���ى اأنه���ا اأحياء 
ع�صوائي���ة، وم���ن ب���ني 106 اأحي���اء ت�صمها 
ج���دة يوجد 55 حيًا ع�صوائي���ا، الأمر الذي 
و�ص���ع على طاول���ة امل�صئولني مه���ام عاجلة 
وملحة، اإذ يت�صح اأّن تطور وازدياد املناطق 
الع�صوائية يف مدينة جدة كان ناجتًا اأ�صًا 
ع���ن التاأخ���ر يف اإ�صاح اأو�ص���اع اأول اأربعة 

اأحي���اء ع�صوائي���ة ن�ص���اأت يف املدين���ة وهي 
اأحياء غليل، الثعالبة، ال�صبيل، والكويت.

ويف قط���ر ن�ص���رت جري���دة »الراي���ة« بتاريخ 
7 ماي���و 2008 حتقيق���ا ع���ن اأزم���ة ال�صكن، 
اأظه���ر اأن م�صكل���ة الع�صوائيات ق���د تفاقمت 
يف ال�صن���وات املا�صي���ة حت���ى اأ�صبحت ت�صكل 
ظاه���رة مقلقة بعد اأن تزاي���د عدد الأك�صاك 
عل���ى ح���واف مدين���ة »الدوح���ة« العا�صم���ة، 
وزحف امل���د الع�صوائ���ي لي�ص���ل اإىل و�صطها 
حيث ظهرت املاحق اله�صة التي يتم بناوؤها 
من اخل�ص���ب وال�صفي���ح، وم���اأت الأك�صاك 
اأ�صطح العق���ارات والبناي���ات م�صوهة منظر 
م���ن  العدي���د  وراءه���ا  وخملف���ة  املدين���ة، 

الأمرا�س الجتماعية. 
وهن���اك اأي�صًا اإرها�ص���ات وموؤ�ص���رات لهذه 
الظاه���رة يف دول���ة الإم���ارات عل���ى الرغ���م 
م���ن اقت�صادها الق���وي والكثاف���ة ال�صكانية 
ه���ذه  اإن  يق���ول  الواق���ع  لك���ن  املنخف�ص���ة  
الع�صوائي���ات ق���د اأخذت تتك���ون داخل املدن 
الإماراتي���ة ومتتد اإىل الأط���راف على عك�س 
ما يحدث يف الدول الأخرى، كما اأن املناطق 
ال�صناعي���ة - حي���ث تتكد����س ور����س اإ�صاح 
ال�صيارات وحم���ات بيع قطع الغيار وغريها 
- متثل ع�صوائيات مكتملة املوا�صفات وت�صكل 

»كانتونات« من ال�صعب اخرتاقها.
اإىل  الكوي���ت  اأجري���ت يف  درا�ص���ة  وت�ص���ري 
اأن���ه عل���ى الرغ���م م���ن اأن م�صكل���ة انت�صار 
الع�صوائي���ات يف الكويت مل ت�ص���ل بعد اإىل 
امل�صتويات اخلطرية الت���ي و�صلتها يف باد 
اأخ���رى، اإل اأن هذا  ل ينف���ي وجودها. فقد 
ن�ص���اأت بع�س الأحي���اء الع�صوائية مبنطقتي 
ال�صاملية و�صباح ال�صامل. كما ظهرت مناطق 
ع�صوائي���ة على اأط���راف املناط���ق ال�صكنية 
كم���ا  القري���ن.  �ص���رق  كمنطق���ة  القائم���ة 
اأو�صحت تلك الدرا�صة اأن املناطق الع�صوائية 
يف الكوي���ت متث���ل مناخ���ًا مائم���ًا لنت�صار 
اجلرمي���ة واإيواء اخلارجني عل���ى القانون، 
حيث ي�صعب عل���ى قوات الأم���ن ال�صيطرة 

عليه���ا نتيج���ة ل�صيق الأزقة وع���دم انتظام 
الط���رق و�صعوب���ة معرف���ة دروبه���ا م�صبقًا.

اأ�سباب ظهور ال�سكن الع�سوائي
تر�ص���د درا�ص���ة ملعهد التخطي���ط القومي يف 
م�صر ثمانية اأ�صباب لوجود ال�صكن الع�صوائي 
تتمثل يف زيادة معدلت منو ال�صكان، وتدفق 
الهجرة من الري���ف للح�صر، وارتفاع اأ�صعار 
الأرا�ص���ي املع���دة للبناء مب���ا فيه���ا اململوكة 
للدولة، وزيادة القيم���ة الإيجازية للمعرو�س 
م���ن الإ�ص���كان، ورغب���ة الأه���ايل يف �صك���ن 
اأبنائهم واأقاربهم بجوارهم وتزايد عمليات 
الهج���رة م���ن الري���ف، وتقل����س وحمدودية 
امل�صاك���ن ال�صعبي���ة الت���ي كان���ت قائم���ة يف 

ال�صتينيات من القرن املا�صي.
وترج���ع الدرا�صات منو الع�صوائي���ات اأ�صا�صًا 
اإىل ع���دم تنفيذ القوان���ني اخلا�صة باملباين 
وكذل���ك حماية الأرا�ص���ي اململوكة للدولة يف 
مقابل تقاع�س الأجهزة احلكومية املعنية عن 
التنفي���ذ، وكذلك �صعف الهتم���ام بالتنمية 
الإقليمية والتي تهدف اإيل اإعادة توزيع �صكان 
الب���اد. والأهم من ذلك خلل �صوق الإ�صكان 
وانخفا�س املعرو�س م���ن الوحدات ال�صكنية 
وعدم مائمة العر�س مع نوعية الطلب حيث 
انخف�ص���ت ن�صب���ة الإ�ص���كان القت�صادي من 
اأجم���ايل الوحدات ال�صكني���ة. ويرجع ازدياد 
عدد الع�صوائيات يف الب���اد العربية لعوامل 
عدي���دة كذل���ك، اأهمها الهج���رات املتزايدة 
نح���و امل���دن واملراك���ز احل�صري���ة الناجت���ة 
ع���ن التنمية غ���ري املتوازنة وع���دم الهتمام 
باملناط���ق الريفية من حي���ث حت�صني الأجور 
وحت�ص���ني اخلدم���ات. كم���ا اأدى ارتفاع قيمة 
الأرا�ص���ي يف املدن والعوا�ص���م لنزوح بع�س 
الأ�صر الفق���رية لأطراف امل���دن والإقامة يف 
الأحي���اء الع�صوائي���ة. ه���ذا بالإ�صاف���ة لعدم 
تطبي���ق قوان���ني ملكي���ة الأرا�ص���ي والقوانني 

اخلا�صة برتخي�س املباين.
الع�صوائيات وانعكا�صاتها 

اإن امل�صاكن الع�صوائية يف الدول العربية ت�صكل 
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معوق���ًا للتنمية، وب���وؤرة للم�صاكل الجتماعية 
وال�صحية والمنية. وت�ص���ف الدكتورة عزة 
كرمي اأ�صت���اذة علم الجتماع باملركز القومي 
للبح���وث الجتماعي���ة واجلنائي���ة بالقاهرة 
الأحياء الع�صوائية باأنها »قنبلة موقوتة« فقد 
اأ�صبحت هذه الأحياء مناطق مغلقة، ت�صعب 

ال�صيطرة عليها من قبل الجهزة الأمنية. 
ارتبطت معظم املناط���ق الع�صوائية بانت�صار 
اجلرمي���ة باعتبارها بيئ���ة منا�صب���ة لتفريخ 
الإجرام واملجرمني ومركز ت�صدير للجرمية 
مبختل���ف اأنواعه���ا. فف���ي جمهوري���ة م�ص���ر 
العربية على �صبي���ل املثال بداأت الع�صوائيات 
ت�صكل النط���اق للجماعات امل�صلحة وكرت 
فيه���ا ما يع���رف بالزاوي���ا التي تنت�ص���ر فيها 
اأف���كار التط���رف وتن�ص���ط فيه���ا اجلماعات 
الإرهابي���ة. واأظه���رت بيان���ات اأم���ن الدولة 
العلي���ا امل�صرية اأن ن�صبة كب���رية من اأع�صاء 
التنظيم���ات املتطرف���ة والإرهابي���ة تاأتي من 

مناطق ع�صوائية بالقاهرة واجليزة.
وتوؤك���د درا�ص���ة للباحثة "عاي���دة البطران" 
اأن املناط���ق الع�صوائية ت���زداد فيها معدلت 
اجلرمية وتنت�صر فيها الأن�صطة القت�صادية 
الهام�صية وغري امل�صروعة. وت�صعب ال�صيطرة 
على بع����س املناط���ق الع�صوائية لع���دم توفر 
اأجهزة ال�صب���ط الجتماع���ي ومتركز بع�س 
اجلماعات الراف�ص���ة واملتطرفة. واأ�صبحت 
بع�س املناط���ق الع�صوائية مكان���ًا للخارجني 
باملخ���درات،  واملتاجري���ن  القان���ون  عل���ى 
ونقطة جذب للكثريي���ن من اأ�صحاب حالت 
الف�صاد الجتماعي وم�صادر اإزعاج لاأحياء 
املج���اورة للع�صوائيات. وب���داأت الع�صوائيات 
ت�ص���كل م�صكل���ة اأمني���ة حت���ول دون التحك���م 
فيه���ا اأو �صبطها من قبل الأجه���زة الأمنية، 
وقد تتح���ول تلك املناط���ق اإىل جيوب للعنف 

والتطرف والإرهاب.
وتت�ص���ف معظم املناط���ق الع�صوائي���ة بعدم 
وج���ود منافذ لبع�س املواق���ع، مما يوؤدي اإىل 
�صعوبة الو�صول اإليها يف احلالت ال�صرورية 

كالإ�صع���اف اأو الإنق���اذ يف ح���الت احلري���ق 
اأو مط���اردة املجرم���ني، مما يجع���ل املناطق 
الع�صوائي���ة ب���وؤرًا خط���رية لتفري���خ الإجرام 
واملجرم���ني لبعده���ا ع���ن الأجه���زة الأمنية 
ول�صعوب���ة الو�ص���ول اإليها. كم���ا ياحظ اأن 
اخلدمات الأمنية ل تتوفر يف معظم املناطق 
الع�صوائي���ة بال�صورة التي تتف���ق مع خطورة 
تلك الأماكن، ويف بع�س الع�صوائيات قد يكون 
الأمن معدومًا باعتبارها خارج املدينة، هذا 
بالإ�صاف���ة اإىل عدم الع���رتاف بها من قبل 
الإدارات املحلي���ة واإدارات البلدي���ات. وق���د 
يرتك���ب بع����س �ص���كان الع�صوائي���ات جرائم 
داخ���ل املدين���ة كال�صرقة وتروي���ج املخدرات 
وغريها ثم يعودون اإىل خمابئهم يف املناطق 

الع�صوائية.
"فعالي���ة  بعن���وان  درا�ص���ة  ك�صف���ت  وق���د 
الإج���راءات الأمني���ة الوقائية م���ن اجلرمية 
يف املناط���ق الع�صوائي���ة" ع���ن اأن الأجه���زة 
الأمني���ة ل تغطي املناط���ق الع�صوائية بالعدد 
الكايف من الدوري���ات الأمنية. ومن الوا�صح 
باملناط���ق  الأمن���ي  التواج���د  م�صت���وى  اأن 
الع�صوائي���ة �صعيف يف معظ���م اأوقات اليوم. 
وياح���ظ  كذلك �صع���ف اإج���راءات الوقاية 

بالع�صوائي���ات.   الأخاقي���ة  اجلرائ���م  م���ن 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن تدين امل�صتوى الأمني 
باملناط���ق الع�صوائي���ة يع���ود اإىل ع���دم وجود 
خطة اأمنية فعال���ة ملكافحة اجلرمية يف تلك 
املناط���ق. ويجب اأن تت�صمن اخلطط الأمنية 
اإج���راءات وقائي���ة فعال���ة ت�صبقه���ا حمات 
اإعامي���ة واأخرى للتوعية م���ن خال و�صائل 
الت�ص���ال املتع���ددة، م���ع توف���ري الإمكانيات 
املادي���ة والب�صري���ة الازم���ة لتنفيذ اخلطط 
املناط���ق  يف  اجلرمي���ة  ملكافح���ة  الأمني���ة 

الع�صوائية.
نتائج وتو�صيات ملعاجلة ال�صكن الع�صوائي

والعاملي���ة  العربي���ة  التج���ارب  خ���ال  م���ن 
والدرا�ص���ات التي اأقيمت ح���ول الع�صوائيات 
ميكن حتديد عدد من التو�صيات للتعامل مع 

الع�صوائيات وتتمثل فيما يلي: 
�����   �ص���رورة التنمي���ة القت�صادي���ة وتوف���ري 
فر����س عم���ل بالق���رى واملناط���ق الريفية يف 
حمي���ط اإقليم املدينة للح���د من الهجرة اإىل 
املدينة ومنو املناطق الع�صوائية مثال: جتربة 
املغرب "خلق فر�س عمل باملناطق الريفية"، 
وجترب���ة ال�ص���ودان "خمطط اإقليم���ي لولية 
اخلرطوم يعتم���د على التنمي���ة القت�صادية 
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بالقرى يف الإقليم للحد من النمو الع�صوائي 
باملدين���ة والب���دء بالتنمي���ة القت�صادية قبل 

الإ�صكان واخلدمات" .
�����  �صرورة اإعداد درا�صات خا�صة للموؤهات 
املناط���ق  ل�ص���كان  الإنتاجي���ة  والق���درات 
الع�صوائية   مثال: )املبادرة الوطنية للتنمية 
الب�صري���ة � يت���م الإفادة من خ���ربات ال�صكان 
بكل منطقة وعم���ل جمعيات تعاونية اإنتاجية 

ودعمهم يف الت�صويق(.
�����  التو�ص���ع يف جترب���ة املناط���ق القت�صادية 
التنموي���ة ال�صتثمارية واملعفاة من اجلمارك 
)مث���ال منطق���ة العقبة ب���الأردن( بالإ�صافة 
اإىل بن���اء م���دن �صكنية �صخم���ة، خلق فر�س 

عمل، البتعاد عن ال�صكن الع�صوائي.
��  تخفيف ال�صغط عن املدن وت�صجيع الهجرة 
العك�صية بخل���ق م�صروعات تنموية جاذبة يف  

الأقاليم واملناطق الريفية.
�����  تاأكيد �ص���رورة اللت���زام بتطبي���ق �صارم 
�ص���رورة  م���ع  وحتديثه���ا  للقوان���ني  ورادع 
اإيجاد اأنظمة للتعامل م���ع الف�صاد باملحليات 

وامل�صالح التي ت�صتغل. 
��   اإب���راز الق�صية اإعامي���ًا والعمل على رفع 
وع���ي املواطنني بالعامل العرب���ي حول تبعات 

ق�صية الع�صوائيات .
��   ت�صجيع امل�صتثمرين للبناء البديل لقاطني 
الع�صوائيات وتنظيم لقاءات ترويجية متويلية 
للبن���وك العربية واأ�صح���اب الأعمال لعر�س 
البلدي���ات للمناطق الع�صوائي���ة بها واإمكانية 

متويل تطوير املناطق الع�صوائية بها .
��   �ص���رورة اأن حتدد املخطط���ات العمرانية 
احل�صرية مناطق ال�صكن والإنتاج واخلدمات 
ب�ص���كل دقي���ق ومتابعته���ا ملن���ع الع�صوائي���ة، 

والتن�صيق والتوازن بني ا�صتعمالت الأرا�صي 
لت�صجيع ربط التنمي���ة القت�صادية باملناطق 

ال�صكنية .
��   ع���دم ف�صل التعامل م���ع الع�صوائيات عن 
جوان���ب التنمية الجتماعي���ة والقت�صادية، 
والعتم���اد على درا�ص���ات خا�ص���ة باملناطق 
الع�صوائي���ة ودجمه���ا اقت�صادي���ًا يف املدين���ة 
والتغلب على �صعف موؤهاتهم القت�صادية.

�����   ارتباط التعام���ل مع املناط���ق الع�صوائية 
بنجاح واحل���د منها بتطبي���ق مبادئ احلكم 
الر�صيد من حيث ال�صفافية وامل�صاءلة وذلك 
ل�صمان اللتزام بالقوانني وخطط التطوير. 
��   النظ���ر اإىل املناطق الع�صوائية من منظور 
احلف���اظ عل���ى الر�صي���د العق���اري بال���دول 

العربية يف الإطار الدويل. 
�����  اإن�ص���اء م�صروع���ات اإ�صكان ل���ذوي الدخل 
املح���دود داخل امل���دن وت�صجي���ع امل�صروعات 

ال�صكنية التعاونية.
�����    توف���ري الأرا�صي ال�صاحل���ة لل�صكن لفئة 

ذوي الدخل املحدود.
�����   تفعيل دور الرقابة البلدية يف الت�صريعات 
اخلا�ص���ة بالبناء بحي���ث تكون اأك���ر فعالية 
للحد من ال�صتمرار يف اإن�صاء املباين املخالفة 

لأحكام التنظيم ومتطلبات تراخي�س.
�����    قي���ام جه���از ر�صم���ي اأو وزارة خا�ص���ة 

مبعاجلة ومكافحة ال�صكن الع�صوائي.
�����   توفري البن���ي التحتية واحل���د الأدنى من 
اخلدم���ات يف مواقع حتدده���ا الدولة ح�صب 
خطة اإ�صكاني���ة معينة وق���د ا�صتخدمت هذه 
الطريقة يف دول كثرية مثل الهند وباك�صتان 
واإيران وم�ص���ر وغريهم من الدول، يتم من 
خالها تنظيم مواقع من حيث البني التحتية 

واخلدمات جلعله���ا جاهزة ل�صتقبال �صكان 
ج���دد، ومت اأي�ص���ًا ا�صتخدام اأ�صل���وب ال�صكن 
القابل للتط���ور )ال�صكن النواة(، حيث يقوم 
النا����س م���ن خالها ببن���اء م�صاكنهم ح�صب 
حاجاتهم واإمكانياتهم طبقًا لت�صميم وحدة 
�صكنية مب�صط���ة جتهز خ�صي�صًا لنمو املبنى 

بالأ�صلوب التدريجي املرن.
�����   و�صع �صيا�ص���ات بعيدة امل���دى تهدف اإىل 
كب���ح ظاه���رة البن���اء الع�صوائ���ي يف املناطق 
الع�صوائي���ة وا�صتم���رار التده���ور يف املناطق 
القدمية من خال توفري املقومات الأ�صا�صية 
لذلك، مثل و�صع تخطيط مائم وت�صريعات 
التوعي���ة  وكذل���ك  ق���ادرة  اإداري���ة  وجه���ات 

اجلماهريية الر�صمية وال�صعبية.
�����   و�صع ال�صيا�ص���ات متو�صطة امل���دى والتي 
تتطل���ب و�ص���ع خطط كفيل���ة بتطوي���ر قطاع 
الإ�ص���كان يف املدن من خ���ال و�صع احلوافز 
املنا�صبة مل�صاهمة القط���اع اخلا�س والأفراد 
لا�صتثمار به، وكذلك تن�صيط �صناعة البناء 
وموائمة ذلك مع الواقع البيئي والقت�صادي 

والجتماعي املحلي. 
������    و�ص����ع �صيا�صات حالي����ة تق�صي بتنفيذ 
برام����ج حت�صني وتطوير واإحي����اء للمناطق 
القدمي����ة والأحياء الع�صوائي����ة، وتتلخ�س 
ال�صيا�ص����ات املو�صوعة يف ه����ذا الإطار يف 
بديلني من احللول: الأول يق�صي بتح�صني 
واخلدمي����ة،  ال�صكني����ة  الأو�ص����اع  كاف����ة 
والثاين بتبني قي����ام برامج اإ�صكانية عامة 
واإزال����ة املناط����ق الع�صوائي����ة ب�ص����كل كامل 
اأو جزئ����ي بع����د نقل �صاكنيه����ا والأول يعده 
معظ����م اخلرباء هو الأف�ص����ل مثلما حتقق 

يف التجارب العاملية.

املراجع:
1 -  اأحمد ح�صني اأبو الهيجاء: نحو اإ�صرتاتيجية �صمولية ملعاجلة ال�صكن الع�صوائي، جملة اجلامعة الإ�صامية، املجلد التا�صع، العدد الأول 2001م.

2 - الدكتور قا�صم الربداوي: م�صكلة ال�صكن الع�صوائي يف املدن العربية الكربى، جملة جامعة دم�صق، املجلد 28، العدد الأول 2012م .
3 -  زينب را�صي عبا�س البلداوي: م�صكلة ال�صكن الع�صوائي يف املدن العربية الكربى.. نحو بيئة ح�صرية م�صتدامة، جملة املخطط والتنمية، ال�صنة الثانية ع�صر، العدد الثامن ع�صر 2008م.
4 -  ال�صيخ / عبد اهلل العلي النعيم: الأحياء الع�صوائية وانعكا�صاتها الأمنية، درا�صة مقدمة اإىل ندوة " النعكا�صات الأمنية وق�صايا ال�صكان والتنمية"، القاهرة 22 / 12 / 2012م.   
5 - عايدة البطران: الإ�صكان الع�صوائي يف م�صر.. احللول والبدائل املقرتحة حلل م�صكلة اأمن الع�صوائيات، ورقة بحث قدمت يف املوؤمتر ) 25 ( الدميوغرايف، القاهرة 1995م.

6 -   بع�س مواقع النرتنت ذات العاقة باملو�صوع. 
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المضخات

أو  للس���ائل  الطاق���ة  بتقدي���م  تق���وم  هيدروليكي���ة  آل���ة  ه���ي   PUMP المضخ���ة 
الغ���از ف���ي أثن���اء م���روره عبره���ا، مما ي���ؤدي إلى رف���ع ضغ���ط الس���ائل أو الغاز أو 
زي���ادة س���رعته أو رف���ع الس���ائل من مس���توى معي���ن إلى مس���توى آخر أعل���ى منه.

ت�صتخ���دم امل�صخ���ات عل���ى نط���اق وا�صع يف 
خمتلف جمالت الهند�صة : يف حمطات �صخ 
مياه ال���ري ومي���اه ال�صرف ال�صح���ي ومياه 
ال�صرب ويف حمطات توليد الطاقة الكهربائية 
ويف م�صانع النفط وحقوله وم�صايف التكرير 
ويف �صغط الهواء والغازات  )وعندئذ ت�صمى 
�صواغ���ط )compressors(   ويف تخزي���ن 
الطاقة وذلك عن طريق �صخ املاء اإىل خزان 
عل���وي ومن ثم ال�صتفادة من طاقته الكامنة 
يف تدوير زعنفة مائية لتوليد الكهرباء مثا 
وي�صم���ى الرتفاع الذي ترفع امل�صخة ال�صائل 

. head املار عربها اليه ب�صاغط امل�صخة

تعريف امل�سخة: 
امل�صخ����ة عب����ارة ع����ن وح����دة ميكانيكية 
تق����وم ب�صح����ب امل����اء م����ن البئ����ر ودفع����ه 
ب�صغط معني. ت�صتمد قدرتها من حمرك 

كهربائي اأو حراري .

متحرك  غ���ري  ج�����س��م  م���ن  ت��ت��ك��ون 
على:  ي��ح��ت��وي  امل�����س��خ��ة(  )غ����الف 
ف���راغ مت�صل باأنبوب ال�صحب ويت�صل الفراغ 
من الأعل���ى باأنبوب ال�صغ���ط وتقوم املروحة 

بعملية �صحب املياه ودفعها اإىل اخلارج.

م/ حمد جهامان ال الحارث
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اأنواع امل�سخات : 
1- امل�صخات الطاردة املركزية . 

2- امل�صخات الرتبينية .
3 – امل�صخات املروحية . 
4 – امل�صخات الهوائية . 
5 – امل�صخات الكاب�صة . 

امل�صخة الطاردة املركزية : 
املركزية  الطاردة  امل�سخة  ت�ستخدم 
بكرثة يف اأعمال الري ومتتاز بالآتي: 

1 – ب�صاطة يف الت�صميم 
2 – كفاءة عالية 

3 – ت�صرف عايل 
4 – �صهولة الرتكيب 

5 – قلة التكلفة 
6 – �صهولة ال�صيانة 

7 – تائم �صرعات املحركات املختلفة .
املياه  ه���ذه  رف���ع  م��ق��دار  ان  يعيبها  ول��ك��ن 

حمدودة ن�صبيا .
ا����س���ت���خ���دام���ات م�����س��خ��ات ال��ط��رد 

املركزي: 
باملواد  املحملة  املائية  املخلفات  �صخ   –  1

ال�صلبة .
2 – �صخ املياه النقية .

3 – �صخ املاء من : 
اخلزانات 
البحريات 
اجلداول 

ال�صحب عن  يزيد عمود  ال�صحلة )ل  الآبار 
6 اأمتار ( 

تاثري املروحة 
الطاردة  امل�سخات  ت�سرف  يتنا�سب 

املركزية طرديا مع : 
1 – عدد ري�س املروحة 
2 – مربع قطر املروحة 

3 – مربع �صرعة الدوران 
4 – مربع عدد املراحل 

مدى  �صمن  عالية  ت�صغيل  بكفاءة  تعمل   •
ظروف ت�صغيلية متنوعة.

حدود  �صمن  موقعها  ي��ك��ون  ان  يجب   •
ال�صحب اأو قريبة من �صطح املاء.

انواع م�سخات الطرد املركزي : 
1 – اأفقية: تكون فيها املروحة راأ�صية مت�صلة 

بعمود دوران اأفقي.
2 – راأ�صية: تكون فيها املروحة اأفقية مت�صلة 

بعمود دوران راأ�صي .
الأفقية  عن  الراأ�سية  امل�سخة  متتاز 

مبا يلي: 
1 – اإمكانية اإنزالها اإىل العمق املنا�صب 

2 – اإنها اأرخ�س ثمنا 
3 – ت�صتخدم �صمن مدى وا�صع من ظروف 

ال�صخ املختلفة 
اأو  امل����اء  يف  غ��اط�����ص��ة  ت��ك��ون  اأن  – اإم����ا   4

مك�صوفة 
ت�سغيل م�سخات الطرد املركزي : 

1 – تعمل عاآ مبداأ الطرد املركزي 
2 – هذه امل�صخات ل ميكن اأن تعمل اإل اإذا 
متت  اأو  باملاء  مليئة  امل�صخة  حجرة  كانت 

تهيئتها قبل الت�صغيل .
و�سع امل�سخات : 

1 - امل�صخات الطاردة املركزية الراأ�صية اإما 

اأن تكون غاط�صة يف املاء اأو مك�صوفة 
2 - عادة تو�صع امل�صخة املك�صوفة يف حو�س  

اأو حفرة بعمق يتائم مع عمود ال�صحب 
تكون  بحيث  تثبت  الغاط�صة  امل�صخة   -  3
امل���روح���ة وم���دخ���ل اأن���ب���وب ال�����ص��ح��ب حتت 

من�صوب �صطح املاء يف جميع الوقات .
قبل  تهيئة  اإىل  حتتاج  ل  احلالة  ه��ذه  يف   -

الت�صغيل 
- تكاليف �صيانتها باهظة 

خوا�س م�سخات الطرد املركزي : 
1 – �صهلة الت�صغيل .

�صرعات  م���ن  وا����ص���ع  مل���دي  – م��ائ��م��ة   2
الت�صغيل. 

3 – يعتمد مقدار الت�صرف وال�صاغط على 
�صرعة دوران املروحة وقطرها وعر�صها .

4 – تعتمد القدرة احل�صانية لت�صغيلها على 
الت�صرف وال�صاغط و كفاءة امل�صخة .

5 – يزداد ال�صاغط الهيدوليكي الكلي وتقل 
عن  الت�صرف  قل  كلما  احل�صانية  القدرة 

ثبوت ال�صرعة والعك�س �صحيح .
بتغري  امل�صخات  اأداء  يتاأثر  اأن  ميكن   –  6

امل�صخة اأو املحرك اأو كليهما معا . 
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الجيوماتكس مستقبل المساحة

 ه���ذا المصطل���ح الجيوماتك���س ظه���ر ف���ي الس���نوات الماضي���ة ف���ي محاولة الس���تيعاب 
وعم���ل تكامل م���ا بين الط���رق التقليدية لهندس���ة المس���احة و التطور الهائل و التوس���ع 
الكبي���ر ف���ي  الط���رق و األجه���زة الحديث���ة للحصول عل���ى المعلوم���ات و التعام���ل معها. 

حي���ث ظهرت ثاث عل���وم اأ�صا�صية اأثرت 
ب�صكل كبري يف مفاهيم امل�صاحة التقليدية 
وه���ي عل���م نظ���م املعلوم���ات اجلغرافية 
 )Geographic Information System )GIS

ونظم حتديد املواق���ع العاملية با�صتخدام 
 Global Navigation ال�صناعي���ة  الأقم���ار 
وعل���م   )Satellite Systems )GNSS

 Remote Sensing بع���د  ع���ن  ال�صت�صع���ار 
RS(( اإ�صاف���ة اإىل الكثري من التطبيقات 

الأخرى املعتمدة على التطور التكنولوجي 
الكب���ري �ص���واء يف ا�صتخدام���ات الأقم���ار 

ال�صناعي���ة لدرا�ص���ة الأر����س اأو يف تطور 
يف  الكب���ري  التط���ور  اأو  الر�ص���د  ط���رق 
اأجه���زة احلا�ص���ب الآيل والربامج. وبناء 
علي���ه ظه���ر ه���ذا امل�صطلح ال���ذي ي�صري 
اإىل �صمولي���ة ه���ذا العل���م و التكام���ل م���ا 
ب���ني الط���رق التقليدي���ة و احلديث���ة عند 
التعام���ل مع املعلوم���ات اجلغرافية. وكاأن 
م�صطل���ح امل�صاحة الأر�صي���ة اأ�صبح جزء 

من م�صطلح اجليوماتك�س.
ويعرف هذا امل�صطل���ح اجليوماتك�س على 
اأن���ه علم جمع و تخزي���ن و معاجلة و اإنتاج 

املعلومات اجلغرافية اأو املعلومات املرجعة 
مكاني���ا. و مبعن���ى خر ف���اإن اجليوماتك�س 
ت�صم���ل املنتج���ات و اخلدم���ات و الأدوات 
امل�صتخدمة يف جمع  و اإدارة و تكامل البيانات 
اجليوماتك�س  اأبحاث  اجلغرافية.)خمترب 
واترل���وو(. جامع���ة   – التطبيقي���ة 

ولذلك قامت الكثري من اجلامعات العاملية 
بتغي���ري م�صم���ى اأق�صامه���ا م���ن "هند�صة 
امل�صاح���ة" اأو ما مياثلها من م�صميات اإىل 
جيوماتك�س"  اأو  اجليوماتك����س  "هند�صة 
عل���ى  التخ�ص����س  ل�صمولي���ة  ا�ص���ارة  يف 

م. حسن أحمد الشهراني
الكلية التقنية بأبها
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تطبيقات الجيوماتكس:

ذكره���ا. ال�صاب���ق  احلديث���ة  العل���وم 
كما اأن هناك م�صطلح مماثل ولكنه اأقل 
 Geospatial " انت�صارا يف بع�س الدول وهو
يف   ."Geospatial Engineering" اأو   "  science

ا�ص���ارة للرتكيز عل���ى املعلوم���ات املكانية 
. spatial information

واملعلومات اجلغرافية ميكن احل�صول 
عليه����ا من م�ص����ادر متع����ددة ، وت�صمل 
الأقمار ال�صناعية اأو الأجهزة الأر�صية 
اأو الجه����زة املحمول����ة ج����وا اأو بح����را. 
وه����ذه البيانات قد حت����ول اإىل خرائط 
رقمي����ة اأو غريها من الأ�ص����كال املفيدة 

يف تقنيات املعلومات.

ق���د يك���ون م���ن ال�صعوب���ة ح�ص���ر جميع 
تطبيقات اجليوماتك�س وذلك لأن احلاجة 
للمعلوم���ات املكاني���ة اأو اجلغرافية ت�صهد 
انت�ص���ارا وا�صع���ا يف الكثري م���ن املجالت 

والعلوم املختلفة مثل :
- اإنتاج اخلرائط املختلفة.

- التعليم.
- درا�صات امل�صادر الطبيعية.

- القت�صاد و التجارة.
- التطبيقات الع�صكرية و ال�صتخبارية.

- اخلدمات احلكومية.
- اإدارة الكوارث.

- ال�صياحة.
- ال�صحة.

- النقل.
- درا�صة اجلرمية.
- الطاقة املتجددة.

وكل جم���ال م���ن ه���ذه املج���الت اأ�صب���ح 
ي�صهد من���وا يف ا�صتخدام ه���ذه التقنيات 
واعتم���ادا مو�صع���ا عليه���ا وفت���ح جمالت 

اأو�صع للتطبيقات و البحث.
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الهندسة الميكانيكية...  تخصصاتها واستخداماتها
الهندس���ة الميكانيكية: هي فرع من فروع الهندس���ة يهتم بتصميم، 
وتصني���ع، وتش���غيل، وتطوي���ر اآلالت أو األجه���زة المس���تخدمة ف���ي 
الموس���وعة  وبتعري���ف  النش���اطات االقتصادي���ة.  مختل���ف قطاع���ات 
البريطاني���ة فإن الهندس���ة الميكانيكية هي فرع من فروع الهندس���ة 
وتش���غيل  وبالتركي���ب،  وبالتصني���ع،  والتطوي���ر،  بالتصمي���م  يهت���م 
المح���ركات، واآلالت، وعملي���ات التصني���ع. وهي مهتمة بش���كل خاص 
بالق���وى والحركة. وهو علم يهتم بدراس���ة الطاق���ة بكافة مجاالتها. 

اإىل  امليكانيكي��ة  الهند�س��ة  وتنق�س��م 
ق�سمني ب�سكل عام :

اأ- الهند�ص���ة احلرارية وتقني���ة حتلية املياه: 
تهت���م بدرا�ص���ة التربيد والتكيي���ف واملعدات 
ودرا�ص���ة الطاقات املتج���ددة وطرق حتويلها 
م���ن عملية ميكانيكي���ة اإىل طاق���ة حركية اأو 

حتويلها اإىل طاقة كهربائية.    
النظ���م  وت�صمي���م  الإنت���اج  هند�ص���ة  ب- 
باأ�صالي���ب  املعن���ي  العل���م  ه���و  امليكانيكي���ة: 
الت�صمي���م والتخطيط والت�صني���ع والتجميع 
املنتج���ات  لأج���زاء  والتطوي���ر  والختب���ار 

وتقنياتها واملنظومات ال�صناعية املختلفة. 
�صوف نتطرق اإىل الهند�صة احلرارية و�صن�صرح 
الآن الطاق���ة ال�صم�صي���ة واإمكاني���ة ال�صتفادة 
منه���ا يف حياتنا نظرًا لا�صتهاك العايل من 
النف���ط �صنويا فابد من و�ص���ع حلول متكننا 
م���ن اإيجاد بدائل للنف���ط ، وبالتايل �صيخفف 
ال�صتهاك ويوؤدي اإىل اإطالة عمر الحتياطي 
واإبقائ���ه لاأجي���ال القادم���ة ويزي���د الإنتاج، 
واأي�ص���ا لكي نحد من التلوث يف املدن لبد من 
اإيجاد طاقة بديل���ة متكننا من توليد الطاقة، 
ل���ذا اأكر من 50 عاما والبحوث جادة لإيجاد 
بدائل الطاقة لذا مبا اأن طاقة ال�صم�س تعترب 
امل�ص���در الرئي�ص���ي للطاقة يف كوك���ب الأر�س 
ومنها توزعت وحتول���ت اإىل م�صادر لطاقات 
اأخ���رى ومب���ا اأن الطاق���ة ال�صم�صية ه���ي اأهم 
م�ص���ادر الطاقة املتج���ددة وبحكم اإن اململكة 

العربي���ة ال�صعودي���ة اأك���ر املناط���ق موقعه���ا 
اجلغ���رايف يوؤهلها اإىل ذل���ك لأنها واقعة مما 
ي�صمى بح���زام ال�صم����س وهي اأعل���ى املناطق 
ح���رارة يف العامل واقلها مط���را وهي القادرة 
عل���ى الإنتاج بتكلفة منخف�ص���ة ونظرا اإىل اإن 
حمط���ات الطاقة ال�صم�صية تتطلب يف البداية 
تزويدها بالطاقة من م�صادر اأخرى م�صاندة 
مث���ل الب���رتول والغ���از الطبيع���ي ف���اإن الدول 
الت���ي حتتفظ باحتياطات كب���رية منها موؤهله 
اأكر من غريها لتطوي���ر اإمكانياتها، لذا فاأن 
حكومتن���ا الر�صي���دة اأدام اهلل عزه���ا متمثلة 
بقيادة �صيدي خادم احلرمني ال�صرفيني امللك 
�صلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز وويل عه���ده الأمني 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز حفظهم 
اهلل وويل ويل عه���ده الأمني الأمري حممد بن 
�صلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل الذي اأعلن 
ع���ن خط���ة عري�ص���ة لاإ�ص���اح القت�صادي 
والتنمي���ة يف اململكة العربي���ة ال�صعودية حتت 
للنهو����س   2030 ال�صعودي���ة  روؤي���ة  عن���وان 
باقت�ص���اد اململك���ة وحتريره���ا م���ن العتماد 
عل���ى النفط ل���ذا �صتن�ص���ىء اململك���ة العربية 
ال�صعودية جممع���ا �صخما للطاق���ة ال�صم�صية 
يف �صم���ال الب���اد و�صتعل���ن ع���ن تفا�صيل���ه. 
حي���ث يعترب التحوي���ل املبا�ص���ر لاإ�صعاعات 
ال�صم�صي���ة اإىل طاق���ة كهربائية عرب اخلايا 
ال�صم�صي���ة تقني���ة جدي���دة ومتط���ورة وه���ي 
�صناع���ة اإ�صرتاتيجي���ة باعتباره���ا م�ص���درًا 

قوي���ا م�صتقبلي���ا �صيك���ون له الأث���ر الأكرب يف 
املحافظ���ة على م�ص���ادر الطاق���ة التقليدية 
واأن���ه م�صدر للطاقة ل ين�ص���ب ونظيف دون 
خملفات اأو اأخطار، لذا �صن�صرح الآن الطاقة 

ال�صم�صية ا�صتخداماتها وكيفية عملها.
تنق�ص���م تطبيق���ات الطاق���ة ال�صم�صي���ة اإىل 
التطبيق���ات احلراري���ة مث���ل ت�صخ���ني املياه 
املنزلي���ة، والتدفئ���ة، وحتلية املي���اه والتربيد 
الكهربائي���ة  والتطبيق���ات  املي���اه  و�ص���خ 
با�صتخ���دام تولي���د الطاق���ة بالإ�صع���اع الغري 
مبا�صر وكذلك التحوي���ل املبا�صر با�صتخدام 
 ،photovoltaic اخلاي���ا ال�صم�صي���ة ال�صوئي���ة
تركي���ز الطاق���ة ال�صم�صي���ة تن�ص���ىء ب�صب���ب 
الإ�صع���اع ال�صم�صي الذي ي�صل �صطح الأر�س 
ذو الكثاف���ة ) كيلو واط / م���رت مربع ( التي 
ه���ي كافي���ه لأنظم���ة التدفئ���ة ولك���ن لي�صت 

مائمة للدورة احلرارية لتوليد الكهرباء.
 ولذل���ك لبد م���ن زي���ادة الكثاف���ة لاإ�صعاع 
املرك���ز با�صتخ���دام املراي���ا اأو العد�ص���ات ، 
يف غ�ص���ون ذل���ك مت تطوي���ر جمموع���ة م���ن 
الأ�صالي���ب التقني���ة واملفاهي���م الرئي�صية يف 
تقنية الطاق���ة ال�صم�صية وهي اأنظمة الطاقة 
 concentrated solar power  ال�صم�صي���ة املرك���زة
با�صتخ���دام حو����س مكاف���ىء   )systems )CSP

 tower center ب���رج مرك���زي ،parabolic trough

واأي�صا الطبق املركز dish concentrators وفيما 
يلي �صن�صرح طريقة عمل كل نظام: 

 م. حسن زهير فقيها
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 parabolic   : املكاف��ىء  احلو���س  نظ��ام  اأ- 
                      trough system

مت ت�صميم احلو�س املكافىء اجلامع لأ�صعة 
ال�صم����س وذلك لرتكي���ز اأ�صع���ة ال�صم�س عن 
طريق العاك�س للطاقة ال�صم�صية املنحني فوق 
 receiver عامل امت�صا�س احلرارة - امل�صتقبل
- ال���ذي يق���ع يف اخل���ط الب�ص���ري للمجمع 
ال�صم�صي الذي يتب���ع ال�صم�س ب�صكل م�صتمر.

املكون���ات الرئي�صي���ة ملحط���ة الطاق���ة للقطع 
املكافئ : املرايا و امل�صتقبل وتقنية التوربينات . 
يتكون جهاز ال�صتقبال من اأنبوب امت�صا�س 
absorber tube مغل���ف �صم���ن غاف زجاجي 

مف���رغ ، الإ�صع���اع ال�صم�ص���ي املمت����س يقوم 
بت�صخ���ني ال�صائ���ل الناقل للح���رارة واملتدفق 
من خال اأنابي���ب المت�صا�س اإىل مايقرب 
من 400 درجة مئوية. ومن ثم يجري بداخل 

املبادل احلراري وبالتايل ينتج البخار والذي 
بدوره يولد الطاقة يف التوربينات. 

الطاقة املنتجة من حمطات الطاقة مابني 25 ميجا 
واط و 200 ميج���ا واط  م���ن الكهرباء، يف ذروتها 

وبف�صل اأنظم���ة التخزين، ميكن للمحطة موا�صلة 
العمل على حمل ثاب���ت. وبالتايل مع الأداء العايل 
وتكالي���ف اأنتاج الكهرباء املنخف�صة فاإن التوقعات 
ملحط���ات الطاق���ة للحو����س املكافئ جي���ده جدا.

الشكل )1( المكونات الرئيسية لمجمع الحوض المكافئ

الشكل )2( نظام البرج المركزي

الشكل )3( نظام الطبق المركز

 tower center  : ب- نظ��ام الربج املرك��زي
system

نظام ال���ربج ال�صم�صي لديه جه���از ا�صتقبال 
واح���د يو�ص���ع عل���ى قم���ة ال���ربج حتي���ط به 
مئات املراي���ا )heliostats( التي تتبع احلركة 
الظاهري���ة لل�صم����س يف ال�صم���اء الت���ي تقوم 
باإع���ادة توجي���ه وتركيز �ص���وء ال�صم�س على 

امل�صتقبل. 
العنا�ص���ر الرئي�صية لنظام ال���ربج ال�صم�صي 
ه���ي )heliostats( نظ���ام تتب���ع ذو حموري���ن 
) امل�صتقب���ل ، نظ���ام تولي���د البخ���ار ونظام 
التخزي���ن(. ع���دد )heliostats( يختلف وفقا 
وت�صمي���م  للم�صتقب���ل  احلراري���ة  لل���دورة 

 .)heliostats(

 dish concentrators :ج- نظام الطبق املركز
 system

ه���و نظام التق���اط اأ�صعة ال�صم����س عرب طبق 
 stirling حم���رك  اإىل  وحتويله���ا  مكاف���ىء 
املح���رك الذي ي�صتخ���دم م�ص���ادر احلرارة 
اخلارجية بتمدد وتقل�س املائع الذي يتمركز 
يف الطبق املكاف���ىء . هذا النهج هو منا�صب 

خا�صة لتوليد الكهرباء الامركزيه. 
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الحدود الشمالية بين الماضي والحاضر

والتاريخي���ة  األثري���ة  بمعالمه���ا  تزخ���ر  فه���ي  ح���دود,  ب���ال  الش���مالية مغام���رة  الح���دود 
الح���دودي  موقعه���ا  منحه���ا  فق���د  الجميل���ة,  مراعيه���ا  و  الطبيعي���ة  ومنتزهاته���ا 
المنطق���ة  فه���ي  محوري���ة.  جغرافي���ة  و  تاريخي���ة  أهمي���ة  العربي���ة  للجزي���رة  كبواب���ة 
الواقع���ة ش���مال المملك���ة العربي���ة الس���عودية و يحده���ا العراق م���ن الجهة الش���مالية, 
وعاصمته���ا مدين���ة عرع���ر  ومس���احتها  127 أل���ف كم2 و عدد س���كانها 320 ألف نس���مة.

الو�ص���ول اإىل احل���دود ال�صمالي���ة متي�َصر 
جدًا، ومن اأي م���كان �صئت، حيث ترتبط 
م���ع باق���ي مناط���ق اململك���ة ب�صبك���ة م���ن 
الطرق ال�صريعة و احلديثة، نظرًا ملوقعها 
ال�صرتاتيج���ي عل���ى ط���رق رئي�صية ت�صل 
ودول  ال�صم���ال  يف  و�صوري���ا  الأردن  ب���ني 
اخللي���ج م���ن ال�ص���رق، بالإ�صاف���ة لوجود 
ثاثة مطارات اإقليمية يف عرعر ورفحاء 
وطريف ت�ص���رَي رحات اإىل جميع مناطق 

اململكة.
مل تكن بداية ن�ص���اأة و تطور مدن احلدود 

ال�صمالي���ة بداي���ة عادي���ة اأو �صرب���ًا م���ن 
�ص���روب اخليال، ب���ل كانت حت���وًل عمليًا 
نح���و امل�صتقبل مع ارتب���اط بحياة املا�صي 
ال�صحي���ق و م���ا تخلله���ا من �صغ���ف عي�س 
ومتاع���ب حياتية كونت يف جمملها اإن�صان 

املنطقة.
مل تكن بداية ن�ص���اأة و تطور مدن احلدود 
ال�صمالي���ة بداي���ة عادي���ة اأو �صرب���ًا م���ن 
�ص���روب اخليال، ب���ل كانت حت���وًل عمليًا 
نح���و امل�صتقبل مع ارتب���اط بحياة املا�صي 
ال�صحي���ق و م���ا تخلله���ا من �صغ���ف عي�س 

ومتاع���ب حياتية كونت يف جمملها اإن�صان 
املنطقة.

اأ�ص�ص���ت معظ���م امل���دن الكربى م���ن قبل 
�صرك���ة التاباين حي���ث مت بناء حمطات 
تبعه���ا  ث���م  لل�صرك���ة  التابع���ة  ال�ص���خ 
اإن�ص���اء جممع���ات �صغ���رية تابع���ة لعمال 
ال�صرك���ة، وق���د تو�صع���ت ه���ذه املجمعات 
ومت بن���اء معظ���م املراف���ق الأ�صا�صية من 
م�صت�صفي���ات ومدار����س ودوائ���ر حكومية 
�صغ���رية، وكان ذلك بدايًة يف عهد الأمري 
حممد ب���ن احمد ب���ن حمم���د ال�صد يري 

م. كساب شبرم الشمري



65العدد )100( جمادى األولى 1438ه�  �� فبراير 2017م

موؤ�ص����س مدن عرعر و رفح���اء و طريف.
تاباي���ن هي الكلم���ة املعربة م���ن الكلمة 
الجنليزي���ة TAPLINE  وه���ي اخت�صار 
PIPELINE-COMPANY  TRANS-من

ARABIAN  و اإ�صمه���ا الر�صم���ي باللغ���ة 

العربي���ة ه���و )خط الأنابي���ب عرب الباد 
العربي���ة – تاباي���ن -(. تول���دت فك���رة 
ربط اخللي���ج العرب���ي بالبح���ر املتو�صط 
يف  القت�ص���ادي  امل�ص���روع  ه���ذا  ع���رب 
بدايات الع���ام 1948 م باأم���ر من جالة 
املل���ك عبدالعزي���ز رحم���ه اهلل وتو�صي���ة 
م���ن اأرامك���و. والهدف منه ه���و اخت�صار 
م�صاف���ة اللتف���اف ح���ول �صب���ه اجلزيرة 
العربي���ة لنقل النف���ط لاأ�ص���واق العاملية 
يف اأورب���ا واأمري���كا. و ه���ي م�صاف���ة تقدر 
باأك���ر م���ن 6000 كم فيبل���غ طوله 1664 
كم . وم�صم���م لنقل 500 األف برميل من 
الب���رتول اخل���ام. وتزامنت ف���رته اإن�صائه 
م���ع فرته تع���د ع�صيب���ة يف تاري���خ العامل 
ب�ص���كل ع���ام )بعد نهاية احل���رب العاملية 
الثاني���ة( وغليان الأو�ص���اع ال�صيا�صية يف 
الب���اد العربي���ة )بعد ح���رب فل�صطني( 
ب�ص���كل خا�س. و مت حتديد بداية امل�صروع 
من مدينة بقيق ال�صعودية ونهايته مبدينة 
حيفا ال�صاحلي���ة .. ولكن ت�صارع الأحداث 
اآن���ذاك واإعان دول���ة اإ�صرائيل بفل�صطني 
حول م�صار التاباين ملدينة �صيدا بلبنان 

.. حتى ل مير بالأرا�صي املحتلة.
و�صلت ميزاني���ة امل�صروع نحو 150 مليون 
دولر .. وت�صافر جهود 16000 عامل من 
خمتلف اجلن�صي���ات، واأ�صرفت عليه اأكرب 
 CHEVRON :  ال�ص���ركات العاملي���ة مث���ل
بع����س  ي�صانده���ا    ، TEXACO ، ESSO

�صليم���ان  اأمث���ال  ال�صعودي���ني  املقاول���ني 
العليان والقحط���اين واخل�صري وال�صيف 
و غريهم، الذين وفروا الأيدي ال�صعودية 

العامل���ة. وا�صتعمل لإن�صاء ه���ذا امل�صروع 
قرابة 350000 طن من الأنابيب و 3000 
قطعة من الآلي���ات و معدات البناء، و قد 
مت النته���اء م���ن اإن�صائ���ه يف ع���ام 1950 
وبع���د �صهرين من ذلك ب���دء �صخ النفط 
اإىل مين���اء �صيدا.  واأه���م امل�صخات عليه 
ه���ي : النعريي���ة ، القي�صوم���ة ، رفحاء ، 
العويقيل���ة، رفحاء ، عرع���ر )بدنة �صابقا 
ً( ، طري���ف و ه���ي اأخر حمط���ة �صخ على 
اجلان���ب ال�صعودي. ن�ص���اأت مدن احلدود 
ال�صمالي���ة )عرع���ر ، رفح���اء ، طري���ف 
والعويقيلة( بعد �صدور قرار �صركة اأرامكو 
ال�صعودية مبد خط اأنابيب التاباين، وقد 

ان�ص���اأ يف رفحاء مث���ًا حمطة �صخ للنفط 
مم���ا �صجع البدو الرح���ل للوفود اإىل هذه 
املحطة طلبًا للرزق و ال�صتقرار، فحفرت 
اأب���ار املياه وتط���ورت املوا�ص���ات و بنيت 
امل�صاكن واملدار�س وامل�صت�صفيات و املراكز 

اخلدمية و هكذا يف املدن الأخرى.
من����ذ م����دة مت اكت�ص����اف الفو�صف����ات 
والغ����از يف طريف و حتدي����دًا يف حزم 
اجلاميد ويع����د من اأكرب احتياطيات 
الع����امل، وتعم����ل احلكومي����ة ال�صعودية 
حاليًا عل����ى ا�صتثم����اره بر�صدها )26 
مليار ري����ال( لإن�صاء مدين����ة �صناعية 

يف حزم اجلاميد. 
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ربط مصادر الطاقة المتجددة 
بالشبكة الكهربائية

ال شك أن الطاقة بشتى أنواعها تلعب دورًا هاما في حياة المجتمعات بل هي ضرورة من 
ضروريات الحياة. و مع تزايد الطلب على الطاقة وما يصاحب ذلك من آثار سلبية على البيئة، 
أصبح من الضرورة إيجاد طاقة بديلة ونظيفة تس���اعد الدول في تقليل االنبعاثات الكربونية 
وتعزيز أمن الطاقة لديها. وبطبيعة الحال فإن الطاقة المتجددة هي الخيار األمثل لتحقيق 
هذا الهدف عوضًا عن الدور االقتصادي في تنويع المصادر واالستدامة ، وهو ما حرصت عليه 
المملكة في رؤيتها   2030 م لإلستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة والتقدم في هذا المجال. 

وم���ع تق���دم تقني���ات الطاق���ة املتجددة 
عاملي���ا، لزال رب���ط م�ص���ادر الطاق���ة 
املتج���ددة بال�صب���كات الكهربائي���ة م���ن 
التحديات التي تواجه م�صغلي ال�صبكات 
يف الإ�صتف���ادة منها ب�ص���كل فعال وذلك 
لأمور فني���ة وت�صغيلية. واأ�صبح الهتمام 

بتهيئة مراكز التحكم واإدارات التخطيط 
والت�صغي���ل م���ن الأمور الهام���ة قبل بدء 
الرب���ط عل���ى م�صت���وى ق���درات عالية، 
فهناك درا�صات تو�ص���ح باأن التحديات 
الفني���ة والت�صغيلي���ة عند رب���ط م�صادر 
الطاق���ة املتج���ددة حت���د م���ن العتماد 

الكل���ي عليه���ا اأو بن�صب عالي���ة يف مزيج 
الطاق���ة، ويختلف ذلك من دولة لأخرى 
بناء على اخلربة يف اإدارة ال�صبكة للحد 
من التاأثري على ال�صتقرارية واملوثوقية. 
ال�ص���كل رقم )1( يو�صح مثال ملزيج من 

الطاقة يف اأملانيا.

م. محمد بن سعود العتيبي
عضو شعبة هندسة الطاقة المتجددة
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يف ه���ذا املقال �صيتم ا�صتعرا�س بع�س تلك 
التحدي���ات بالإ�صاف���ة اإىل احللول التي مت 
تطبيقها يف العديد من الدول ذات اخلربة 

يف هذا املجال.
1- ت�سغيل ال�سبكة عند ربط م�سادر 

الطاقة املتجددة:
ي�صن���ف التوليد من ناحي���ة التحكم به اإىل 
وغ���ري   ،)Dispatchable  ( للرتحي���ل  قاب���ل 
 ،)Non-dispatchable( للرتحي���ل  قاب���ل 
فمعظ���م اأنواع الطاقة املتج���ددة بطبيعتها 
تعترب غ���ري قابل���ة للرتحيل نتيج���ة الإنتاج 
طاق���ة  اأو  ال�صم�صي���ة  كالطاق���ة  املتقط���ع 
الري���اح خ�صو�صًا يف ح���ال عدم دقة التنبوؤ 
مما يوؤثر على ت���ردد ال�صبكة، فالتحكم يف 
ت�صغي���ل ال�صبكة يعتمد عل���ى موازنة الطلب 
والإمداد يف النطاق امل�صموح به )60 هرتز 

يف اململكة( وذلك ب�صكل حلظي.
بالرغم م���ن اأن بع����س ال�ص���ركات العاملية 

ا�صتطاعت تطوي���ر و�صائل لتخزين الطاقة 
)Energy storage( والتي لها دور يف تخرين 

الطاق���ة الفائ�ص���ة م���ن م�ص���ادر الطاق���ة 
لزال���ت  لك���ن  به���ا،  والتحك���م  املتج���ددة 
عل���ى نط���اق �صغري ق���د ل يلب���ي املتطلبات 
 large scale storage( الت�صغيلي���ة لل�صب���كات
اأي�ص���ا   .)for grid connected resources

 Demand Side( تعت���رب اإدارة جانب الطلب
للتغ���ريات  احلل���ول  اأح���د   )Management

اللحظي���ة للتولي���د م���ن الطاق���ة املتجددة 
ولكن لن تعط���ي النتائج املتوقعة ال بوجود 
العدادات الذكية وعنا�صر ال�صبكة الذكية.  
لت���ايف امل�صكل���ة يف الوق���ت احل���ايل، يتم 
ا�صتخ���دام ط���رق خمتلف���ة، فاملمار�ص���ات 
الت�صغيلي���ة يف �صبك���ة النقل مث���ًا تهتم مبا 
امل�صاندة  الكهربائي���ة  ي�صم���ى باخلدم���ات 
ي�صم���ل  وال���ذي   )Ancillary services(

ع���دة عنا�ص���ر منه���ا التحك���م يف ال���رتدد 

الإط���ار  ويك���ون   )frequency regulation(
الزمن���ي في���ه م���ن ثاني���ة اإىل ع���دة دقائق 
 ،)AGC( وي�صتخدم التحكم اليل بالتوليد
 )Spinning reserve( والحتياط���ي ال���دوار
باإطار زمني ميتد اإىل دقائق ويتم العتماد 
عليه عند خروج وح���دة توليد من ال�صبكة. 
ل�ص���ك اأن امل�صتثمر يف جمال توليد الطاقة 
يعل���م جيدا اأن هناك الزام من قبل هيئات 
  )Energy Regulators( الطاق���ة  تنظي���م 
الكهربائ���ة  اخلدم���ات  تعزي���ز  باأهمي���ة 

امل�صاندة  لل�صبكة.
جت���ارب  هن���اك  التوزي���ع  �صبك���ة  يف  اأم���ا 
عدي���دة للتحك���م بالإنت���اج املتغ���ري للطاقة 
املتج���ددة ، فاأملاني���ا مث���ا ت�صتخ���دم عدة 
طرق ومنها : 1- التحكم الذاتي من وحدة 
الطاق���ة املتج���ددة بو�صع معاي���ري م�صبقة 
تق���وم  )predefined parameters(  والت���ي 
بف�ص���ل وحدة التوليد اأثناء حدوث تغري يف 

رسم توضيحي 1: مزيج الطاقة واالستهالك على مدار عشرة أيام في صيف 2014 م ) ألمانيا(
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تردد اأو جهد ال�صبكة بدون احلاجة ل�صبكة 
ات�ص���ال،  2- التحك���م الامرك���زي: يت���م 
التحكم يف قطاعات اأو جمموعات لوحدات 
توليد متج���ددة مرتبطة باجلهد املنخف�س 
ع���ن طريق قنوات ات�صال مع حمطة توزيع 

ذكية وم�صتقلة 
 ،) intelligent controllable substation (

3- التحكم املركزي من مراكز حتكم 
التوزيع لبع�س املناطق.

هناك اأي�صا اعتبارات مرتبطة بالت�صميم 
لتط���ور  التوزي���ع  �صب���كات  يف  خ�صو�ص���ا 
 Passive( التقليدي���ة  ال�صبك���ة  مفه���وم 
 Active( اإىل ال�صبك���ة التفاعلية )network

network( وذل���ك ب�صب���ب اأن تدفق الطاقة 

 يف ال�صبك���ة التفاعلية قد يك���ون باإجتاهني 
)bi-directional power flow(وما ي�صاحب 

ذلك من متطلبات لت�صميم ال�صبكة. 
ق���د يت�صاءل البع�س عن ج���دوى ا�صتخدام 
 )Power exchange( الطاق���ة  تب���ادل 
وخ�صو�ص���ا يف �صبك���ة النق���ل، ولكن املدى 
الزمني لا�صتفادة من التبادل يكون اأطول 

مما يلزم اأثن���اء العمليات الت�صغيلية ول بد 
م���ن جدولة ه���ذا التب���ادل بف���رتة منا�صبة 
واتفاقي���ات م�صبق���ة �صم���ن �ص���وق الطاقة 
 .Intra-day market اليوم���ي   اأو  الف���وري 
بالإ�صاف���ة اإىل ذلك، يع���د تقلي�س الطاقة 
الط���رق  اأح���د   )curtailment( الفائ�ص���ة 
للتحكم واملحافظة على توازن ال�صبكة ولكن 
ي���وؤدي ذلك اإىل ه���در اقت�ص���ادي وحتاول 

الكثري من الدول جتنب هذه الطريقة. 
2- جودة الطاقة

ل�صك اأن مو�صوع جودة الطاقة لي�س بجديد 
عل���ى املهتمني يف جمال الطاق���ة الكهربائية 
�ص���واء من ناحية م�صغ���ل ال�صبكة اأو من جهة 
امل�صتهلك ، لكن مع تزايد ربط م�صادر توليد 
الطاقة املتجددة يف الكثري من الدول اأ�صبح 
لهذا املو�صوع اأهمية ق�صوى ب�صبب اأثر ذلك 

على الرتدد واجلهد الكهربائي بالتحديد.
مع اختاف التقنيات امل�صتخدمة يف الطاقة 
املتج���ددة يختل���ف التاأث���ري عل���ى ال�صبكة ، 
فتوربينات الرياح تعتمد على املولد احلثي 
induction generator وبالت���ايل تاأثر �صلبيا 

عل���ى م�صتوي���ات اجلهد الكهربائ���ي بعك�س 
حمط���ات التوليد التقليدي���ة التي ت�صتخدم 
املول���د التزامن���ي )synchronous( والت���ي 
تقوم بدعم اجلهد لل�صبكة.  معظم مولدات 
ت�صتخ���دم  الري���اح  با�صتخ���دام  الطاق���ة 
 STATCOM ( معو�صات القدرة التفاعلية
اجله���د  م�صتوي���ات  لتعزي���ز   )&SVC

الكهربائي كجزء م���ن اللتزام باخلدمات 
الكهربائ���ة امل�صان���دة. هناك اأي�ص���ا توليد 
الطاقة با�صتخدام التقنيات الكهرو�صوئية 
)PV( والت���ي تعتم���د ب�ص���كل رئي�ص���ي على 
املحول )INVERTER( والذي يقوم بتحويل 
التي���ار الثاب���ت اىل تيار م���رتدد ، ويت�صبب 
ذلك يف التغ���ري اللحظي للجهد الكهربائي 
اإىل  بالإ�صاف���ة    )Voltage fluctuations(
ح���دوث التوافقيات ) Harmonics ( نتيجة 
طريق���ة عمل الكرتونيات الق���درة.  ال�صكل 
رق���م )2( يو�ص���ح اأك���ر اإ�صكالي���ات جودة 

الطاقة يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

رسم توضيحي 2: معظم أسباب تدني مستوى جودة الطاقة لعام 2014 م ) أمريكا (
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)Fault level ( 3- م�ستوى العطل يف ال�سبكة
م���ن املع���روف اأن ال�صبك���ة ق���د مت بناءه���ا 
عل���ى قيا�ص���ات وت�صاميم م�صبق���ة ، ولكن 
م���ع زي���ادة ا�صتخدام الطاق���ة املتجددة يف 
ال�صبكة ف�ص���وف تختلف هذه القيم بطبيعة 

احلال مما قد يوؤثر �صلبا على ال�صبكة.  
بع����س اأن���واع املول���دات تعتمد عل���ى املولد 
كمول���د   )  Synchronous  ( التزامن���ي 
CHP اأو مول���دات الوق���ود احلي���وي وعند 

ربطه���ا بال�صبك���ة فاإن م�صتوى تي���ار العطل 
الكهربائ���ي يزداد مبج���رد ادخال وحدات 
�صبك���ة  يف  التولي���د  وخ�صو�ص���ا  اإ�صافي���ة 
 ) Distributed generation   ) التوزي���ع 
وبالتايل يلزم اإعادة ت�صميم ال�صبكة وهذا 
غ���ري جمدي اقت�صادي���ا  . هناك تقنيات و 
ط���رق معروفة للحد من ارتفاع تيار العطل 
 Current(  يف ال�صبكة مثل حمددات التيار
limiting reactor( ، وهناك غري ذلك من 

الطرق ل ي�صع املجال لذكرها.
4- اأنظمة احلماية وظاهرة جتزئة 

) Islanding ( النظام
 islanding ( تعرف ظاهرة جتزئة النظام
( با�صتم���رار تغذي���ة احلم���ل م���ن م�صدر 
الطاق���ة املتجدد بالرغم من ف�صل م�صدر 
التغذي���ة م���ن ال�صبك���ة الرئي�صي���ة ، ولذلك 
عدد م���ن التاأثريات منها تعري�س العاملني 
للخطر عند تفقدهم للمنطقة باعتقادهم 
ع���دم وج���ود تي���ار بع���د ف�ص���ل امل�ص���در 
الرئي�صي ، التاأثري على اأجهزة امل�صتهلك يف 
ح���ال اأن م�صاهمة م�ص���در الطاقة املتجدد 
يك���ون بن�صب���ة اقل م���ن امل�ص���در الرئي�صي 
لل�صبك���ة وبالتايل �صيك���ون هناك انخفا�س 
يف اجله���د الكهربائ���ي. هن���اك تاأث���ريات 
عدي���دة لذلك يت���م ال���زام املعني���ني بتلك 
 anti-islanding ( امل�ص���ادر با�صتخ���دام
( لإيق���اف ا�صتمرار التغذي���ة يف هذا النوع 
من الأعطال. عادة ما يتم ا�صتخدام جهاز 

.) ROCOF ( حماية تغري الرتدد

اأنه���ي مق���ايل بتاأكي���د اأن م�ص���ادر الطاقة 
املتج���ددة وم���ع حتدي���ات الرب���ط لت���زال 
ولي����س  للم�صتقب���ل  الأول كطاق���ة  اخلي���ار 
ب�صب���ب التاأث���ري البيئي فقط ، ب���ل لدورها 
الكب���ري يف ال�صتدام���ة وال���ذي تع���ول عليه 
ال���دول كث���ريا ، و مل تعد م�ص���ادر الطاقة 
املتقّدم���ة  ال���دول  عل���ى  املتج���ّددة حك���رًا 
�صاحب���ة التقدم التقني ، بل اأ�صبح مبقدور 
كافة الدول اللحاق بهذا الركب وا�صتخدام 
الطاقة املتج���ددة. ول �صك اأن روؤية الدولة 
2030م قد فتحت املج���ال لكل املهتمني يف 
اململكة يف ال�صتفادة م���ن طاقة امل�صتقبل. 
مع وجود بع�س ال�صعوبات يف ربط تقنيات 
الطاق���ة املتج���ددة مع ال�صبكة ف���ا بد من 
تكثيف اجلانب التوعوي والت�صريعي ودعم 
واإعداد اإدارات التخطيط و مراكز التحكم 
ل���دى م�صغلي ال�صب���كات للتعامل مع ذلك ، 

بالإ�صاف���ة اإىل ال�صتف���ادة م���ن الدرا�صات 
وامل�صاري���ع التجريبي���ة حملي���ا وعاملي���ا يف 
تعزي���ز الت�صريع���ات و الأك���واد الازم���ة ، 
حيث �صيت���م التطرق م�صتقبا مب�صيئة اهلل 
للجان���ب القت�ص���ادي يف ت�صغي���ل م�صادر 
الطاق���ة املتج���ددة وال���ذي ي�صم���ل جداول 
يف  املتداول���ة   )Merit order( ال�صتحق���اق 

اأ�صواق الكهرباء العاملية.
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هل هي فعال طائرات بدون طيار؟
  Unmanned Aerial Vehicles UAV ربم���ا تبادر أل���ى ذهن كل من س���مع عن الطائ���رات ب���دون طي���ار
أنه���ا كذل���ك ولكن الحقيقة أن���ه يوجد طيار ولك���ن يتواجد في مكان بعيد عنه���ا قد يتجاوز 
اآلآلف م���ن األمي���ال ومهام���ه تختل���ف ع���ن الطيار ف���ي الطائ���رات التقليدية س���واء كانت 
مدني���ة أو عس���كرية. م���ن خالل هذا المقال س���يتم تس���ليط الضوء بش���كل موجز ع���ن تاريخ 
نش���أتها وتطوره���ا إل���ى وقتنا ه���ذا. وكذلك طريق���ة عمله���ا واس���تخداماتها المتعددة. 

يع���ود الظه���ور الأول لفك���رة الطائ���رات بدون 
طيار اإىل احلرب العاملية الأوىل  وكانت عبارة 
قناب���ل طائ���ره تطلق م���ن الطائ���رات لتدمري 
اأه���داف اأر�صيه اأو بحرية وخا�صة الغوا�صات. 
بع���د انتهاء احلرب ويف منت�ص���ف الع�صرينات 
مت تطوي���ر عده من���اذج لطائرات ب���دون طيار 
ولك���ن بتقنية خمتلفة ومتطورة ع���ن ما �صبق، 
حي���ث مت اإدخ���ال تقني���ة املوج���ات الا�صلكية 

لتوجيه الطائرات من مراكز التحكم لأغرا�س 
ع�صكرية بحتة وكانت حم�صورة يف هذا املجال 
فق���ط نظرًا لل�صري���ة والتكلف���ة العالية لتطوير 
وت�صغيل تلك النماذج ومت ا�صتخدامها من عدة 
دول خ���ال احل���رب العاملية الثاني���ة وكان لها 
اأثر بارز يف تدمري الكثري من املواقع واملخازن 
املوجود يف العمق خا�صة مع عدم وجود اأي نوع 
من امل�صادات الأر�صية امل�صممة للت�صدي لها. م. عماد الراجح
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ا�صتم���ر تطوي���ر تل���ك النم���اذج لأغرا�س 
ع�صكرية �صواء ا�صتخدامها كقنابل طائره 
اأو نقله���ا لع���دد م���ن القناب���ل لإ�صقاطها 
على الأه���داف املراد تدمريه���ا. يف تلك 
الأثناء ظهرت ع���دة اأفكار لتطوير جمال 
عم���ل تل���ك الطائ���رات وتو�صي���ع قدرتها 
العملياتية وظهرت الكثري من الدرا�صات 
والت�صامي���م امل�صتملة عل���ى عده خيارات 
وقدرات بع�س كان م���ن املمكن تطويرها 
اإىل منتج���ات حقيقية اأخذين يف العتبار 
عدم وجود التكنولوجيا الداعمة يف ذلك 
الوق���ت لتحوي���ل العديد من تل���ك الأفكار 

اإىل منتجات حقيقية.
م���ن تلك الأفكار هو تطوير تلك الأج�صام 

الطائ���رة لأغرا�س التج�ص����س والت�صوير 
للمناط���ق الع�صكري���ة اأو احليوي���ة بهدف 
جتمي���ع معلوم���ات اأك���ر عنه���ا لأغرا�س 
الظه���ور  وكان  وع�صكري���ة.  ا�صتخباري���ة 
املخ�ص�ص���ة  الطائ���رات  لتل���ك  الأول 
لاأغرا�س ال�صتخباري���ة يف اخلم�صينات 
م���ن القرن املا�صي. وكان للحرب الباردة 
بني الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد 
تطوي���ر  يف  الكب���ري  ال���دور  ال�صوفيت���ي 
طائ���رات التج�ص�س و�صهدت ظهور الكثري 
م���ن ال�ص���ركات املتخ�ص�ص���ة يف ت�صميم 
وت�صنيع تلك الطائرات يف كا الدولتني. 
مع التط���ور الكب���ري يف اأنظم���ة احلا�صب 
منت�ص���ف  من���ذ  والربجمي���ات  الآيل 

الثمانيني���ات، الت���ي كان لها الدور الكبري 
يف تطوير الطائرات بدون طيار لأغرا�س 
وق���درات  خمتلف���ة  وباأحج���ام  متع���ددة 
متعددة. كذل���ك دخول مراك���ز الأبحاث 
يف اجلامع���ات يف جم���ال التطوير العلمي 
لزياده القدرة والكفاءة لها وحتقيق اأكرب 
قدر من ال�صتفادة منها. من الطبيعي اأن 
يف تلك الفرتة مازال ال�صتخدام الوحيد 
للطائ���رات ب���دون طي���ار ه���و يف املج���ال 
الع�صك���ري والأمن���ي ب�ص���كل بح���ت نظرا 
لل�صري���ة املطلوب���ة حفاظًا عل���ى تفا�صيل 
الباهظ���ة  التكلف���ة  وكذل���ك  الت�صامي���م 
للتطوير وت�صنيع تلك الطائرات  وت�صغيلها 
واأخريا حمدودية اإمكانية ا�صتخدامها اإل 
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يف نطاقات �صيقه وحتت حرا�صه ومراقبة 
اأمنية �صديده وم�صتمرة.

وال�صري���ع  الكب���ري  التط���ور  م���ع  وحالي���ا 
عل���ى  �صاع���دت  والت���ي  التكنولوجي���ا  يف 
تطوي���ر تلك الطائ���رات وزي���اده قدراتها 
ب�صكل كب���ري وفعال، فنج���د اأن كثريا من 
ال���دول اأ�صبحت ت�صتخدمه���ا ب�صكل كبري 
لاأغرا����س الع�صكري���ة والأمني���ة ولديها 
خم���زون كب���ري ومتع���دد منها �ص���واء من 
حيث حجمه���ا اأو قدرته���ا القتالية وحمل 
العديد م���ن القنابل وال�صواريخ املوجهة. 
كذل���ك الق���درة الت�صويري���ة لاأغرا����س 
ال�صتخبارية وت�صوي���ر م�صاحات �صا�صعة 
خمتل���ف  يف  الو�ص���وح  عالي���ة  بتقني���ة 
الظ���روف املناخي���ة والت�صاري�س. كذلك 
الق���درة الكب���رية للبق���اء يف اجل���و بدون 

الع���ودة لاأر�س لف���رتات طويله قد ت�صل 
اإىل اأكر من 12 �صاعه متوا�صلة.

نع���ود للنقطة الأوىل يف بداي���ة املقال هل 
ه���ي فعا ب���دون طي���ار؟ لكي تعم���ل تلك 
الطائرات بكل كفاءه لتحقيق الهدف منها 
لبد من وج���ود �صخ�س يف مركز التحكم 
وميك���ن اعتب���اره طيار لو�ص���ع خطة عمل 
الطائرة والعملية املزمع تنفيذها. وكذلك 
متابعته���ا اأثناء التحلي���ق واإعطاء الوامر 
�ص���واء باإط���اق ال�صواري���خ او القنابل اأو 
يف حاله الت�صوي���ر الإ�صتخباراتي. كذلك 
التدخ���ل يف حالة وجود عط���ل اأو خلل يف 
عمله���ا اأو تعر�صه���ا لإ�صابة ق���د تفقدها 
الق���درة عل���ى اإكم���ال العملي���ة اأو العودة 
اإىل القاعدة من جدي���د وحينها لبد من 
التدخل الب�ص���ري لل�صيطرة عليها واتخاذ 

الإجراء الأ�صلم والأن�صب يف تلك احلالت.
موؤخرا ب���داأ ا�صتخدام تل���ك الطائرات يف 
املجال املدين ولكن يف جمال حمدود جدًا  
ويتثمل يف ار�صال بع�س امل�صاعدات الطبية 
لبع�س املناطق الوع���رة او ا�صتخدامها يف 
اأغرا�س البحث والإنقاذ، وموؤخرا توجهت 
بع�س �صركات اخلدمات لتو�صيل الطلبات 
تل���ك الطائ���رات  لعمائه���ا ع���ن طري���ق 
املوجه���ة اأو عن طري���ق الإقمار ال�صناعية 
ب���دون احلاج���ه لإر�صالها بالربي���د اأو عن 
طريق التو�صيل ال�صخ�صي. وقد ن�صهد يف 
امل�صتقب���ل القريب ث���ورة يف ال�صتخدامات 
املدني���ة له���ا مت���ى م���امت ايج���اد الأنظمة 
والقي���ود املحددة لطريق���ة وجمال عملها. 
وقد يكون هذا جمال لت�صليط ال�صوء عليه 
يف مق���ال اآخ���ر يف امل�صتقب���ل اإن �صاء اهلل.
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عقد االستشعار الالسلكية تحت الماء 
واستخداماتها االمنية

تش���كل مس���احة المملكة العربية الس���عودية ما يقارب حوالي 80% من مجمل مساحة شبه 
الجزي���زة العربي���ة ويبلغ طول حدودها البري���ة ما يقارب 4500 كيلو متر وتطل على س���واحل 
بطول ما يقارب 3500 كيلو متر ومن هنا تبرز أهميتها المكانية وبحدودها البحرية الشاسعة 
عل���ى البحر األحمر والخليج العربي  التي تتطلب الحاجة إلى أنظمة ش���بكات اتصاالت قوية 
وس���ريعه وأكث���ر ذكاء وخصوصًا م���ا أذا كانت هذه األنظمة ستس���تخدم تحت الم���اء تحديدًا. 

النواح���ي  م���ن  ال�صام���ل  املنظ���ور  وم���ن 
والع�صكري���ة  وال�صناعي���ة  العلمي���ة 
والبيئي���ة، جن���د اأهمي���ة اأن تك���ون ه���ذه 
الأنظم���ة �صريع���ة، قوية، ولديه���ا القدرة 
عل���ى التكيف لدع���م املواق���ع، والتحديد 
والتتبع وار�ص���ال املعلوم���ات الدقيقة ويف 
الوق���ت املنا�ص���ب. وه���ذا بالتاأكي���د اأي�صا 
يع���زز التنمي���ة امل�صتدام���ة للب�صري���ة من 
احل���دود  حماي���ة  يف  امل�صاع���دة  خ���ال 
البحري���ة، وجمع امل���وارد البحرية ور�صد 
املحيط���ات للتنب���وؤ بالك���وارث الطبيعية، 

والك�صف ع���ن التغريات البيئي���ة وهكذا. 
اأنظم���ة �صب���كات ال�صت�صع���ار الا�صلكية 
�صكل���ت ث���ورة علمي���ة كب���رية يف جم���ال 
يف  ل�صيم���ا  الا�صلكي���ة  الت�ص���الت 
تطبيقاته���ا الهام���ة واملتع���ددة يف جمال 
الأم���ن �ص���واء يف املج���ال ال���ربي اأو م���ن 
حي���ث احلاج���ة له���ا يف املج���ال البحري 
�صبي���ل  فعل���ى  املتع���ددة.  باأ�صتخدامه���ا 
املث���ال ميك���ن عن طري���ق ه���ذه الأنظمة 
معين���ة  اماك���ن  يف  ا�صتخدامه���ا  عن���د 
اكت�ص���اف املت�صللني واملهربني واملقتحمني 

للمناطق الهام���ة املحظورة  واحل�صا�صة. 
 Sensor( ال�صت�صعاري���ة   وتعتربالعق���د 
 )SN(  والتي ي�صار اإليها اخت�صارا )Node

من مكون���ات اأنظمة �صب���كات ال�صت�صعار 
 Wireless( ي�صم���ى  م���ا  اأو  الا�صلكي���ة 
Sensor Network-WSN( والت���ي ميك���ن 

من خ���ال ه���ذه النظمة املراقب���ة ونقل 
البيان���ات اإىل مراك���ز لتحلي���ل ومعاجلة 
وال�صتف���ادة  املنقول���ة  املعلوم���ات  له���ذه 
منها �ص���واء كانت على م�صت���وى العام اأو 
امل�صت���وى الأمن���ي. فعل���ى امل�صت���وى العام 

د. محمد بن عبدهللا سعيد العسيري
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وعلى �صبيل املثال  ميك���ن ال�صتفادة من 
اأنظمة ال�صت�صعار الا�صلكيه يف املراقبة 
بالعتم���اد عل���ى درا�صة البيئ���ة املحيطة 
احل���رارة  مث���ل  الطبيعي���ة  وظواهره���ا 
ال�ص���وء.  –الهت���زازات-  -الرطوب���ة 
حي���ث تقوم هذه العقد ذات امل�صت�صعرات 
احل�صا�ص���ة بالتق���اط وجم���ع املعلوم���ات 
والبيان���ات يف منطق���ة املراقبة وار�صالها 
ل�صلكي���ًا م���ن جه���از اإىل اآخ���ر بالتعاون 
وامل�صارك���ة فيما بينه���ا اإىل اأن ت�صل اأىل 
حمط���ة  املراقب���ة الأ�صا�صية حيث يتم يف 
هذه املحط���ة عملية جتميع هذه البيانات 
ومعاجلته���ا وحتليله���ا.  وعل���ى امل�صت���وى 
يت���م  ال�صابق���ة  الفك���رة  الأمن���ي بنف����س 
تطبيقه���ا بالعتم���اد على درا�ص���ة البيئة 
املحيطة �ص���واء كانت بري���ة اأو بحرية اإل 
اأن���ه يف هذا املق���ال �صينح�ص���ر املو�صوع 
على مدى ال�صتفادة من عقد ال�صت�صعار 
الا�صلكي���ة يف اأنظمة �صبكات ال�صت�صعار 
الا�صلك���ي وا�صتخدامها كنظ���ام حماية 
اأمن���ي متط���ور حت���ت امل���اء با�صتخ���دام 

املوجات الكهرومغناطي�صية.
: )SN ( العقد ال�ست�سعارية 

ه���ي عب���ارة ع���ن اأجه���زة تتمي���ز ب�صغر 
حجمه���ا حتت���وي عل���ى معال���ج دقي���ق ذو 
خا�صي���ة وق���درة على الر�ص���د والت�صال 
الا�صلك���ي وتتكون من  املكون���ات التالية 

والتي تظهر بال�صكل رقم 1:
 Sensor(  �وحدة ال�صت�صعار ويرمز لها ب -

)unit

- وح���دة تخزي���ن البيانات ويرم���ز لها ب�  
   )Memory(

Micro-له���ا ويرم���ز  معاجل���ة  وح���دة   -
)  )controller

- وح���دة الإر�صال و ال�صتقبال ويرمز لها 
)Transmitter & Receiver unit(   �ب

امل�صت�صع���رات  �صب���كات  ا�صتخ���دام  ويع���د 
الا�صلكي���ة حت���ت امل���اء م���ن اأح���د احلل���ول 
املتط���ورة للغاي���ة واملهمة اإذا م���ا نظرنا اإىل 
ذل���ك م���ن الناحي���ة القت�صادي���ة يف ك���ون 
امكاني���ة ا�صتخدامها يف ا�صتك�ص���اف املوارد 
البحري���ة وكونه���ا منخف�ص���ة التكاليف ومن 
الناحي���ة الأمنية يف جم���ال املراقبة وحتديد 

وتتبع الأهداف حتت املاء. 
حاليًا تعتم���د ال�صبكات الا�صلكي���ة امل�صتخدمة 
حت���ت امل���اء يف نق���ل البيان���ات عل���ى املوج���ات 
ال�صوتي���ة ) Acoustic waves( اإل اأنه���ا لحتق���ق 
املطلوب يف ظ���ل الطلب املتزاي���د على معدلت 
كمي���ات البيان���ات وال�صرع���ة العالي���ة. ل���ذا مت 
التفك���ري باأ�صتخ���دام اأنظم���ة الت�ص���الت التي 

الشكل رقم 1: النموذج التخطيطي لمكونات العقد االستشعارية.

الشكل رقم 2: الفكرة الرئيسية  لعمل النظام.

تعتم���د على املوج���ات الكهرومغناطي�صية والتي 
 Electromagnetic( ب����  اليه���ا  ال�ص���ارة  ميك���ن 
Wave-EM( حيث ن�صتطيع من خالها احل�صول 

لنق���ل  وال�صروري���ة  املطلوب���ة  ال�صرع���ة  عل���ى 
الكميات الكبرية من البيانات حيث تتميز هذه 
املوجات ب�صرعتها العالية ما اإذا متت مقارنتها 
باملوجات ال�صوتية. وبه���ذه الطريقة  ميكن اأن 
يتحقق لدينا نظ���ام �صبكة م�صت�صعرات ل�صلكية 
حت���ت امل���اء ذات �صرع���ة عالي���ة يف امل�صتقب���ل، 
و�صوف يكون هناك با �صك اهتماما كبريا من 
الأو�صاط الأكادميية وكذلك ال�صناعية ل�صعوبة 
انت�صار املوج���ات الكهرومغناطي�صية يف الو�صط 
ال�صائ���ل. ال�صكل رقم 2 يو�ص���ح الفكرة العامة 
لعمل نظام امل�صت�صعرات الا�صلكية حتت املاء.
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وبع���د مقارنة ممي���زات النظمة احلالية 
ل�صب���كات امل�صت�صع���رات الا�صلكية حتت 
املاء با�صتخدام اأنظمة املوجات ال�صوتية 
باملوج���ات  ا�صتبداله���ا  ممي���زات  م���ع 
الكهرومغناطي�صي���ة ظه���رت النتائج كما 
يف اجل���دول رق���م 1 ال���ذي يو�ص���ح اأه���م 
الفروق���ات الذي يتميز به���ا النظام عند 

ا�صتخ���دام املوج���ات الكهرومغناطي�صي���ة 
والتي من خاله���ا �صيتحقق املطلوب من 
ال�صرعة وكمي���ة البيانات املطلوبة والدقة 
واملدى املطلوب���ة من الناحي���ة العملياتية 
وكونه���ا منخف�صة التكالي���ف من الناحية 

القت�صادية.
البح���ث  ه���ذا  يف  التو�ص���ع  ف���اأن  ل���ذا 

وعن���د حتقي���ق نتائ���ج مر�صي���ة يف ظ���ل 
ال�صعوب���ات والعقب���ات الت���ي �صيواجهها 
الباحث���ون يف ا�صتخ���دام تقنيات املوجات 
الكهرومغناطي�صي���ة والت���ي يع���د اأهمه���ا 
حتقي���ق عملي���ة انت�صار ه���ذه املوجات يف 
ال�صوائل مبختلف اأنواعها �صي�صكل با �صك 
جي���ل جديد وثورة جديده يف هذا املجال.

EW الجدول رقم 1:  يوضح اهم الفروقات التي يتميز بها النظام عند استخدام تقنية
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كتاب أساسيات المنظومة الكهربائية

ص���در مؤخ���را كت���اب أساس���يات المنظوم���ة الكهربائي���ة " للمهندس���ين ناي���ف ب���در 
و رائ���د عبدالس���الم م���ن منس���وبي الش���ركة الوطني���ة للنق���ل، والكتاب يس���تعرض 
تولي���د  يت���م  وكي���ف  الكهربائي���ة  المنظوم���ة  أساس���يات  مبس���ط  س���ياق  ف���ي 
ونق���ل وتوزي���ع الطاق���ة الكهربائي���ة  وم���ا تحتوي���ه الش���بكة م���ن أج���زاء ومع���دات. 

يب���داأ الكت���اب بج���زء خمت�ص���ر عن 
الكهربائي���ة  الطاق���ة  تولي���د  ط���رق 
ث���م يف�ص���ل يف مكونات �صبك���ة نقل 
الطاق���ة وم���ا حتتوي���ة م���ن خطوط 
النق���ل الأر�صية والهوائية  وحمطات 
الرف���ع واخلف����س ثم يخت���م بف�صل 
عن �صبكة التوزي���ع. وجتنب املوؤلفان 

النظري���ة  النواح���ي  يف  الدخ���ول 
كالرباه���ني والنظريات املوجودة يف 
الكتب الأكادميية ويف املقابل مل يتم 
التطرق للنواحي الفنية املوجودة يف 
اأدل���ة الت�صفي���ل وال�صيان���ة اخلا�صة 
باملعدات حتى ينا�ص���ب الكتاب اأكرب 
�صريح���ة م���ن املهند�ص���ني والفنيني 

وطلب���ة اجلامعات والكلي���ات. وياأتي 
ملون���ة  �صفح���ة   300 يف  الكت���اب 
ومق�صم���ة اإىل ع�ص���رة ف�صول �صملت 
ال�صبكة الكهربائي���ة واملوا�صيع ذات 
ال�صلة كالربط الكهربائي واملعدات 
خمتل���ف  يف  امل�صتخدم���ة  احلديث���ة 

اأجزاء ال�صبكة".
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 حوكمة التحول 
الرقمي في الرؤية 
السعودية 2030 )2(

بين���ا ف���ي الع���دد رق���م 99 من مجل���ة "المهن���دس" كيف أب���رزت الرؤي���ة الس���عودية 2030 
التح���ول الرقمي ضم���ن األولويات الوطني���ة ذات األثر، وذل���ك للتدليل عل���ى مكانة التقنية 
الي���وم كمحف���ز لألعمال يخت���رق كافة أقس���ام العم���ل ومجاالته، ويش���كل منص���ة للترابط 
والتواص���ل وتب���ادل المعلوم���ات، تدمج الخبرات البش���رية ف���ي قوالب عمل جاهزة س���اهم 
ف���ي نحته���ا عاملون من ش���تى البل���دان والوظائ���ف. وقد أصبح���ت هذه التقني���ات متاحة 
بص���ورة أفض���ل من خالل الحوس���بة الس���حابية و عبر اش���تراك ش���بكي مرن تتح���دد تكلفته 
حس���ب االس���تخدام ودونم���ا حاجة إل���ى تدري���ب تقني متخص���ص أو إنف���اق مبدئ���ي كبير. 

وقد اأج���ادت الروؤي���ة ال�صعودي���ة 2030 حني 
رك���زت على مفهوم حوكم���ة التحول الرقمي 
لتظهر �صرورة الرتابط بني التقنية واحلوكمة 
والأعمال كمعيار هام لتح�صني الأداء، ولتبني 
اأن التح���ول الرقمي ل يوؤتي ثماره اإل بتطوير 
وتاأطري العاق���ة بني التقني���ة واإدارتها وبني 
الهياكل الوظيفية الأخرى يف املوؤ�ص�صات. ول 
يخفى اأن ا�صتخ���دام مفهوم تقنية املعلومات 
قد حتور اليوم لي�صب���ح "التقنية" بجناحني 
هم���ا تقنية املعلومات وتقني���ة الأعمال. ومن 
الأمثلة الظاه���رة يف تقنية الأعمال الربامج 
الهند�صي���ة املتنوع���ة التي ي�صغله���ا وي�صتفيد 

منه���ا مهند�ص���ون ور�صام���ون وفني���ون بديا 
ع���ن لوح���ات الر�ص���م واحل�صاب���ات ال�صاق���ة 
والأعم���ال اليدوي���ة، ومن���ه اأي�ص���ا ا�صتخدام 
اإنرتنت الأ�صي���اء يف جوانب احلياة املختلفة. 
وهكذا �صار لزام���ا اأن ين�صم خرباء التقنية 
من���ذ الي���وم الأول ل���كل فريق عم���ل اأو طاقم 
اإبداع���ي ي�صعى لفكرة جدي���دة اأو يعمل على 
زيادة الإنتاجية يف تداخل بناء وتنوع وظيفي 
اإيجابي ي���وؤدي اإىل مواءمة التقنية والأعمال 
وحتقي���ق الكفاءة الت�صغيلي���ة وجتنب عرات 
الطري���ق. ويف خط���وة اأك���ر تقدم���ا ميك���ن 
للتقني���ة اأن تطرح اأف���كارا متقدمة تقود اإىل 

تغيري جذري يف طريقة العمل وهو ما قدمته 
�ص���ركات مث���ل "اأوب���ري" لتاأج���ري ال�صيارات 
وتقدم���ت ب���ه على �ص���ركات �صبقته���ا ب�صنني 

طويلة يف ذات املجال. 
وكان الهدف الأ�صا�صي من اجلزء الأول لهذه 
الدرا�ص���ة ه���و تعريف م�صطلح���ي احلوكمة 
والتحول الرقم���ي، حيث مت تعريف احلوكمة 
عل���ى اأنها منه���ج وا�صح يحك���م العاقة بني 
اأ�صحاب امل�صالح املختلف���ة، وي�صبط اآليات 
العم���ل للتاأك���د م���ن اأن املوؤ�ص�ص���ة تعمل على 
حتقي���ق اأهدافه���ا وا�صرتاتيجياته���ا طويل���ة 
الأمد، وجتدد �صبابه���ا ون�صارتها با�صتمرار 

محمد علي حسين شعالن
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�صم���ن اإطارات مرن���ة ترافقها جمموعة من 
القواع���د والنظ���م والإج���راءات، وبهذا فاإن 
احلوكم���ة تعني النظام اإذ توؤطر العاقة بني 
الأطراف الأ�صا�صية التي توؤثر يف الأداء، كما 
ت�صم���ل مقوم���ات تقوية منظوم���ة العمل على 
امل���دى البعيد وحتدي���د امل�صئ���ول وامل�صئولية 
�صمن اإدارة ر�صيدة تهت���م باتخاذ القرارات 
اجلي���دة، ويرتافق مع هذا حتليل دائم للتنبوؤ 
تت�صم���ن  للم�صتقب���ل.  والتخطي���ط  ب���الأداء 
احلوكمة اأربعة مب���ادئ اأ�صا�صية هي العدالة 
وال�صفافية وامل�صوؤولية وامل�صاءلة وقد ي�صاف 

اإليها التدقيق والقيادة.
واأما التح���ول الرقمي فهو رحلة طويلة تتميز 
باحليوي���ة والديناميكي���ة تختل���ف مكوناته���ا 
اأ�صح���اب  احتياج���ات  لتواك���ب  واأولوياته���ا 
امل�صالح املختلفة وتطلعاته���م ب�صكل يتوافق 
م���ع التط���ور التقن���ي والإمكان���ات املتاح���ة. 
ويفر����س التح���ول الرقم���ي عل���ى املوؤ�ص�صات 
ال�صتفادة من التقنيات احلديثة لتكون اأكر 
اإدراكًا ومرونة يف العمل وقدرة على التجديد 
والبتكار، وبهذه ال�صمات تتمكن من مواكبة 
املتج���ددة  الحتياج���ات  ومواءم���ة  الع�ص���ر 
ب�ص���كل اأ�صرع لتحقي���ق النتائ���ج املرجوة من 
اأعماله���ا وال�صري نحو النج���اح. ويتم تطبيق 
التح���ول الرقمي عرب طي���ف ي�صمل التقنيات 
والعملي���ات  الب�صري���ة  وامل���وارد  والبيان���ات 

ومرتافقات اأخرى. 
ويف ع���امل ل يتوق���ف عن مناق�ص���ة املتغريات 
التقني���ة ف���اإن ال�صوء ال���ذي توجه���ه الروؤية 
ال�صعودي���ة 2030 يعط���ي اإ�ص���ارة بالغ���ة اإىل 
اأن التح���ول الرقمي ل ميك���ن اأن يتم اإل عرب 
منهج فع���ال وا�صرتاتيجي���ة وا�صحة وخطط 
عملي���ة من�صقة. فالتحول الرقمي هو رحلة ل 
مرحل���ة وعملية ل تتوقف وعبور نفق ل ميكن 
اخلا����س منه حتى ي�صل اإىل نهايته وهو لن 
ي�ص���ل النهاية اإل بتحقي���ق اأهداف املنظومة 
وا�صرتاتيجياتها واإل ف�صيظل العبور م�صتمرا 
ب���ا نهاي���ة، واحلوكم���ة هي �صاب���ط الرحلة 

ال���ذي ي�صم���ن بقاءه���ا عل���ى ال�صرتاتيجية 
املر�صومة فرياق���ب اأداءها من بعيد وي�صبط 
اإيقاعها كلما ج���د جديد. وهكذا تكون رحلة 
الو�ص���ول اإىل الهدف اأهم م���ن الو�صول اإليه 
فم���ا دام الهدف معروف���ا، والطريق تر�صف 
جزءا فج���زءًا، ومعاملها تتب���ني �صيئا ف�صيئا، 
ف���اإن كل مرحل���ة حتمل اإجن���ازا و كل خطوة 
تبني على �صابقتها فا يقف التطور عند حد 
ويظل لكل ثمرة حاها، ولكل قطفة طعمها. 
يناق����س هذا املق���ال دور احلوكم���ة يف رحلة 
التح���ول الرقمي ويهتم بعملي���ة دمج التقنية 
يف بيئ���ة الأعم���ال �صمن خط���وات مدرو�صة، 
جمي���ع  فيه���ا  يت�ص���ارك  موؤث���رة  ون�صاط���ات 
فيه���م خمت�ص���ي  مب���ا  امل�صال���ح  اأ�صح���اب 
التقني���ة �صم���ن اإط���ار من�ص���ق و�صاحي���ات 
مر�صوم���ة لتوجي���ه دف���ة الأعم���ال وتنظي���م 
الإجراءات الازمة. كم���ا يهدف اإىل حتليل 
بع����س املح���ددات املوؤث���رة م���ع تبي���ان طرق 
عملي���ة وتفاعلية لتج���اوز العقب���ات وحتقيق 
ال�صتخ���دام الأمثل. ثم يتط���رق اإىل الآليات 
الت���ي تعمل به���ا حوكمة التح���ول الرقمي مع 
تبي���ان بع�س املكونات و�ص���رب جمموعة من 

الأمثلة لتو�صيح ال�صورة.
ث���اث  الرقم���ي  التح���ول  عملي���ة  تت�صم���ن 
خطوات هام���ة اأولها حتدي���د ال�صرتاتيجية 
املنا�صب���ة للتح���ول الرقم���ي وثانيه���ا معرفة 
اآليات العم���ل املتوفرة داخل املوؤ�ص�صة ودرجة 
اأهمي���ة وفاعلي���ة كل منه���ا وثالثه���ا توف���ري 
التدري���ب املنا�ص���ب جلمي���ع املهتم���ني لبيان 
الكيفية املنا�صبة للتحول و�صمان ال�صري على 
النه���ج املنا�صب �صمن خطوات فعالة. ويلزم 
لتطبيق حوكمة التحول الرقمي، وجود خطة 
مدرو�ص���ة وتنظي���م دقيق ومراقب���ة م�صتمرة 
ت�صم���ح مبراجع���ة متوازنة يف �ص���وء املبادئ 
التوجيهي���ة والآليات املحددة. ولت�صهيل ذلك 
ميكن ال�صرت�صاد باأحد النماذج املتخ�ص�صة 
يف تنفيذ الأطر املتعلقة باحلوكمة مثل منوذج 
كوبت 5 والذي تتبناه جمعية تدقيق ومراقبة 

اأنظمة املعلوماتية "اإي�صاكا" والذي يتكون من 
خم�صة جمالت رئي�صية تتمحور يف: املواءمة 
ال�صرتاتيجية وحتقيق القيمة واإدارة املوارد 

وقيا�س الأداء واإدارة املخاطر.
واإن���ه مل���ن ال�ص���روري اأن ي�صتق���ر يف العق���ل 
والوج���دان اأن التح���ول الرقمي ه���و رحلة ل 
مرحل���ة، لأن التقني���ة منت���ج ب�ص���ري يتط���ور 
وين�ص���ج و يتغ���ري كل يوم، و احلوكم���ة اإطار 
ومنه���ج، ل قوان���ني و اإج���راءات مف�صل���ة، و 
له���ذا فاإنه �صتظ���ل هناك ثغ���رات مهما بذل 
من جهود مما ي�صمح باإجراءات غري قيا�صية 
وخمالف���ة للتو�صيات املعتم���دة. ولهذا يجب 
اأن يراق���ب كل فرد نف�صه يف جماله واأن يرفع 
م���ن كفاءت���ه املهني���ة فيما تت�صاف���ر اجلهود 
لتنفي���ذ حوكم���ة التحول الرقم���ي على اأر�س 
الواق���ع ومواءم���ة ا�صرتاتيجي���ات التقنية مع 
روؤية املوؤ�ص�ص���ة وبراجمه���ا ال�صاملة. وي�صكل 
هذا التن�صيق حتديًا من نوع خا�س لختاف 
اأمن���اط التفك���ري ب���ني اأع�ص���اء الفريق، غري 
اأن���ه يج���ب اأن يكون معلوما للجمي���ع اأن عدم 
اأه���داف  عل���ى  �صلًب���ا  �صينعك����س  التن�صي���ق 
املوؤ�ص�ص���ة واأعماله���ا ويباعده���ا ع���ن حتقيق 

ا�صرتاتيجياتها.
تب���داأ حوكم���ة التحول الرقمي ع���ادة باإن�صاء 
جمل����س اأو هيئ���ة تتكون من ممثل���ي الأعمال 
وموظفي التقنية على م�صتوى جمل�س الإدارة 
القواع���د  وتاأ�صي����س  الإط���ار  ر�ص���م  به���دف 
وال�صيا�صات التي يتعني على املوؤ�ص�صة اتباعها 
والوف���اء بها. ويتوق���ع اأن ت�صمل هذه القواعد 
وال�صيا�ص���ات فه���م اآليات العم���ل واملتطلبات 
حت�ص���ني  وكذل���ك  والتطويري���ة  التنظيمي���ة 
بيئ���ة العم���ل وطرائقه لت�صب���ح م�صتندة اإىل 
ممار�صات قابلة للتحقيق والإجناز مع اإن�صاء 

دليل لأف�صل املمار�صات ور�صد للعمليات.
ويف جانب اآخر ينتظ���ر من جمل�س احلوكمة 
اأن ي�ص���رف عل���ى و�ص���ع معاي���ري الربجم���ة 
والت�صمي���م ال�صلي���م، واملراجعة والت�صديق، 
تقن���ي  منظ���ور  م���ن  التطبيق���ات  ومراقب���ة 
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وعمل���ي. ومع اأنه قد ينظر لهذا اجلانب على 
اأن���ه فني بح���ت اإل اأن تفعيله �ص���روري جدا 
ل�صمان كف���اءة املنظومة التقنية والتاأكد من 
دميومته���ا ويف حالت كثرية مت �صرف مبالغ 
معت���ربة لإنت���اج برجمي���ات بتقني���ة مندثرة 
حت���ى اإذا اكتم���ل العم���ل تبني اأن���ه دينا�صور 
منقر�س ل ميكنه العي�س والعمل ول التفاعل 
يف بيئ���ة تتط���ور وتتمايز. كم���ا ل يخفى على 
اأح���د حال املوؤ�ص�صات التي متتنع عن حتديث 
اأنظمته���ا كليا اأو جزئي���ا لوجود برجميات اأو 
اإج���راءات ل تعم���ل اإل حتت اأنظم���ة ت�صغيل 
ه���ذا  وعل���ى  مبراح���ل.  الزم���ن  جتاوزه���ا 
الأ�صا����س، حتت���اج املوؤ�ص�ص���ات اإىل مراجع���ة 
دوري���ة ل�صرتاتيجيتها يف �ص���وء امل�صتجدات 
التقنية والنتائج املتحققة من عملية التحول 
الرقم���ي والربامج املتعلقة مبا يحقق هيكلية 
منا�صبة وي�صهم يف حت�صني قدرتها التناف�صية 

ال�صاملة.
وينبغ���ي اأن يعم���ل جمل����س احلوكم���ة دوم���ا 
على توف���ري خطة ا�صرتاتيجي���ة طويلة املدى 
حلماي���ة وتاأم���ني املعلوم���ات والنظ���م وبيان 
مدى خطورة تفلتها اأو و�صولها لغري امل�صرح 
لهم بحيث تتح���ول احلماية اإىل فعل اإدراكي 
وعملي داخل املوؤ�ص�صة. ول يخفى اأن موظفي 
اأي موؤ�ص�ص���ة ه���م جدارها ال�صل���ب �صد اأي 
اخرتاق اأو ه���م ثغرة توؤتى منها بغ�س النظر 
عن قوة الأ�صوار التقنية املحيطة. ويطلب من 
املجل����س اأي�صا مراجع���ة الإنفاق ال�صتثماري 
يف جم���الت التح���ول الرقمي وم���دى توافق 
ذلك م���ع اخلط���ة ال�صرتاتيجي���ة للموؤ�ص�صة 

والإطار العام للحوكمة واإدارة املخاطر. 
ويف جم���ال الرقاب���ة ل ب���د اأن يق���وم جمل�س 
احلوكم���ة بتزوي���د اأ�صح���اب امل�صالح ب�صكل 
م�صتمر ودوري بتقارير ح���ول كفاءة وفعالية 
الربجمي���ات وال�صيا�ص���ات ومكامن اخلطر. 
وبه���ذا يت�ص���كل اإطار ع���ام لتطبي���ق التحول 
الرقمي وما يرافقه من تقنيات، كما تتحقق 
الرقاب���ة الازم���ة واختيار البدائ���ل العملية 

املطروح���ة، وبال�صرورة فاإنه ل بد من الأخذ 
يف العتب���ار م���ا ت�ص���دره جه���ات الرقاب���ة 
والمتث���ال م���ن ت�صريع���ات منظم���ة للعم���ل. 
وينبث���ق من هذا الإط���ار ت�صكي���ات اللجان 

املتخ�ص�صة للعمل على التفا�صيل.
ولأن التحول الرقمي هو رحلة عبور ل تنتهي، 
والتقني���ة يف حال���ة تغري دائمة، ف���ا بد من 
البتع���اد عن نهج "التقنية م���ن اأجل التقنية 
فق���ط" الذي ل يرتبط بنتائ���ج وا�صحة مما 
يوؤدي اإىل اإه���دار املال والوق���ت معا. والعلم 
وح���ده ل يكفي، فقد قي���ل للمهلب بن �صفرة 
كي���ف بلغت م���ا بلغت، قال بالعل���م، قيل فاإن 
غ���ريك قد عل���م اأكر مما علم���ت ومل ي�صل 
اإىل ما و�صلت اإليه، قال ذاك ِعلم ُحِمل وهذا 
ِعل���م ا�صُتعمل. وهكذا ينبغي اأن تعمل حوكمة 
التحول الرقمي على اإيجاد توائم بني التقنية 
واأدواته���ا م���ن ناحي���ة وب���ني ا�صرتاتيجي���ات 
املوؤ�ص�ص���ة واأهدافه���ا واآليات العم���ل القائمة 
فيه���ا من ناحي���ة اأخ���رى ب�صكل يه���دف اإىل 
حت�صني جودة اخلدم���ات املقدمة، وما يتبعه 
م���ن زيادة يف مع���دل الإنتاجي���ة ودفع لعجلة 

التنمية القت�صادية والقدرة التناف�صية. 
وحت���ى ندخل قليا يف اجلان���ب العملي، فا 
ب���د اأن نتع���رف على ث���اث مفاهي���م يتبعها 
اأدوات تقني���ة هام���ة ت�صتخ���دم ب�صكل مكثف 
لتحقيق التحول الرقمي، وقد مت عر�س مثال 
تو�صيح���ي ل���كل منه���ا حتى تتجل���ى ال�صورة 

املرافقة. 
1. املن�ص���ات احلا�صوبي���ة: وهي بن���اء تقني 
واملع���دات  الأجه���زة  م���ن  امله���ام  متع���دد 
والربجميات واأنظم���ة الت�صغيل وامل�صتلزمات 
الأخ���رى التي مت تركيبها ب�ص���كل يجعل منها 
اأ�صا�صا لتقدمي خدمات التقنية الأ�صا�صية مثل 
التفاعل والت�ص���ال واملتابعة، ومن ثم ميكن 
البناء عليه���ا لإجناز برجمي���ات وتطبيقات 
جديدة ومتخ�ص�صة ب�صهولة وي�صر مع جتاوز 
التعقي���دات املتك���ررة. و لتقري���ب ال�صورة ل 
ب���د اأن ن�صتذكر بداية تاري���خ الربجمة حيث 

كان ي�صتل���زم كتابة رموز بلغ���ة الآلة للتعامل 
م���ع احلا�صوب، ث���م انتظم���ت ه���ذه الرموز 
يف لغ���ات برجمية مث���ل البي�ص���ك تكتب بلغة 
اإجنليزي���ة مفهومة، و تط���ورت العملية اأكر 
مع وجود اإط���ارات جاهزة للعمل فيما عرف 
ا�صتخدام  يتم  الآن  و  املوجهة"،  "بالربجمة 
املن�ص���ات لتجهي���ز بيئة العم���ل ب�صكل �صريع 
وفعال م���ع ا�صتخ���دام البيان���ات واخلدمات 
املطلوب���ة م���ن م�صادر �صت���ى. وي�صم���ح نهج 
املن�صات با�صتخدام قنوات متعددة للو�صول 
مثل القن���اة املتنقلة، كما ي�صمن تفعيل ميزة 
الو�ص���ول ال�صري���ع اإىل اخلدم���ات الرقمي���ة 
ب�ص���كل فعال، وه���و كذلك يعمل عل���ى اإيجاد 
ُبنى هيكلية اأكر مرونة للخدمات والبيانات 
بحيث يتم ا�صتخدامها �صمن بيئات واأجهزة 
خمتلفة، كما ي�صمح بنقل العمليات والبيانات 

القدمية ودجمها �صمن املنظومة املوحدة. 
وحت���ى ل نغف���ل ع���ن احلقيق���ة، ف���اإن خلف 
ه���ذه املن�ص���ات جه���ودا جب���ارة ومربجمني 
متخ�ص�ص���ني يكتب���ون بلغ���ة الآل���ة واللغ���ات 
الأ�صا�صية واملوجهة ليط���وروا هذه املن�صات 
عليه���ا  ليبن���وا  للم�صتخدم���ني  ويجهزوه���ا 
اأدواته���م التقنية وواجهاته���م املف�صلة بي�صر 
و�صهولة. ويعترب برنامج "مايكرو�صوفت �صري 
بوين���ت" اإح���دى املن�صات التقني���ة ال�صهرية 
الت���ي ت�ص���كل بن���اء اأ�صا�صي���ا يق���دم خدمات 
وقواع���د  والربجم���ة  والتفاع���ل  التوا�ص���ل 
البيان���ات وترتك للم�صتخ���دم اإ�صافة اأدواته 
اخلا�ص���ة وبرجميات���ه املتخ�ص�ص���ة وتغي���ري 

واجهات التطبيق مبا ينا�صبه.  
2. النماذج الأولي���ة: وهي عبارة عن منوذج 
مبدئي م���ن املنت���ج ي�صتخدم لفح����س مبداأ 
اأو اإج���راء معني، كما ميك���ن اأن يكون اأ�صا�صا 
للتطبي���ق والتجري���ب والربجم���ة ويتم عادة 
اإنت���اج مناذج متع���ددة ب�ص���كل متوا�صل كلما 
جد جدي���د. و يتم ع���رب ه���ذه الطريقة بناء 
منوذج حقيق���ي اأو تفاعلي لكل فكرة جديدة 
بدي���ا عن ك���رة البح���ث النظ���ري واإجراء 
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الت�صميم���ات املكررة والعملي���ات الهند�صية 
املعقدة للو�ص���ول للمنتج النهائي. وت�صتخدم 
هذه النماذج لقيا�س ق���درة الأنظمة التقنية 
عل���ى التو�ص���ع والنت�ص���ار م���ع تقلي���ل كمي���ة 
ال�صاب���ق  والتخطي���ط  الورقي���ة  التحلي���ات 
للت�صغي���ل. كم���ا ت�صمح بالتعدي���ل يف خدمات 
التو�صي���ل والت�صغيل ومتديد نط���اق الأنظمة 
التقنية ح�صب احلاجة، وبالتايل فاإنها ت�صهل 
التن�صيق فيما بني اأ�صحاب امل�صالح وت�صاعد 
عل���ى التو�ص���ع يف ن�ص���ر الأنظم���ة وجتعل من 
اإعداد النماذج الأ�صلية ب�صرعة ومرونة اأمًرا 
ي�ص���رًيا و�صها م���ع تقليل تكالي���ف وخماطر 

التعر�س لاإخفاق يف مراحل متقدمة.
وتعت���رب جوج���ل و �صركته���ا الأم األفابيت من 
اأ�صد املعجبني با�صتخدام النماذج ال�صريعة، 
و ت�ص���كل نظ���ارة جوج���ل مثال �صه���ريا على 
تع���دد النماذج الأولية حي���ث ا�صتغرق حتوير 
اأفكارها و ت�صنيع مناذجها ما يزيد على األف 
ي���وم، مت خالها اإنتاج مئات النماذج لتتحور 
من نظارة ثقيلة ترافقها مكونات عديدة اإىل 
نظارة اأنيقة جذابة متتلك اإمكانيات متعددة 

و ميكنها فعل الكثري.
وه���ي  التطبيق���ات:  برجم���ة  واجه���ات   .3
مكون���ات ت�صمح برتاب���ط الربجمي���ات فيما 
بينها بغ�س النظر ع���ن م�صدرها اأو التقنية 
امل�صتخدمة فيه���ا، وا�صتخدامه���ا يتم تعزيز 
مزاي���ا التخ�صي����س لاأنظمة ب�ص���كل فعال، 
ور�ص���م حدود �صيط���رة كل تطبيق مع حتديد 
ا�صتخ���دام  وع���رب  وتوافقات���ه.  �صاحيات���ه 
ه���ذه الواجه���ات ميك���ن تق�صي���م اخلدمات 
وامل�صتخدم���ني لتحديد البيانات ذات ال�صلة 
اأوًل، ث���م ت�صنيفه���ا وتاأمني م���رور البيانات 
بطريقة منا�صبة بني الربجميات، هذا ف�صًا 
عن اأنها ت�صمح با�صتخدام الأدوات التي متّكن 
من قابلي���ة الت�صغيل البيني ب���ني التطبيقات 
والبيان���ات والعمليات عرب من�صات م�صرتكة 
ت�صه���ل ميزة "التو�صي���ل والت�صغيل" بطريقة 
با�صتم���رار. ومراقب���ة  و�صامل���ة  من�صق���ة 

وكمثال ظاهر فاإن جمي���ع تطبيقات �صبكات 
توزيع املطاع���م والب�صائع ت�صتخدم منظومة 
واجه���ات برجم���ة التطبيق���ات للرب���ط م���ع 
خرائ���ط جوج���ل ومايكرو�صوف���ت وغريه���ا 
ب�صكل فعال بحيث ل ي�صعر امل�صتخدم بوجود 
تطبيقني يتفاعان معا يدًا بيد لعر�س املنتج 
النهائي للم�صتخدم ورمبا تتفاعل معها اأي�صا 
تطبيق���ات حما�صبي���ة و اأخ���رى متع���ددة يف 

تكامل ل ينتهي و و تقنية ل تعرف حدودا.
وق���د مت ت�صليط ال�ص���وء على ه���ذه املفاهيم 
والأدوات ملكانته���ا واأهميته���ا، حي���ث انه من 
خال ا�صتخدام واجهات برجمة التطبيقات 
�صي�صبح التحول الرقمي اأكر �صهولة ويكون 
لدى امل�صتخدمني ثقة اأكرب يف �صرية البيانات 
والعملي���ات املرتافقة، و مع جم���ع ا�صتخدام 
النماذج الأولية و املن�صات احلا�صوبية ميكن 
تفعيل التحول الرقم���ي ليكون متاحا للجميع 
مما ي�صم���ح بال�صتفادة من اإمكانات مّوردي 
تقني���ة املعلومات والت�ص���الت والربجميات 
كل يف جمال تخ�ص�صه مع اإمكانية املفا�صلة 

واملناقلة واجلمع يف اأي وقت.          
وقبل كل هذا وبعده يجب الرتكيز على العامل 
الرقم���ي  التح���ول  ف�صيف�ص���اء  لأن  الب�ص���ري 
فاملكون���ات  ومرتابط���ة  ومتع���ددة  مت�صعب���ة 
التقنية كثرية واآليات العمل متغرية، وبالتايل 
فم���ن ال�صروري ال�صتفادة من اجلهات التي 
لديه���ا معرف���ة وا�صع���ة مبتطلب���ات الأعمال 
وق���درة على ن�صر امل���وارد الب�صرية وتوجيهها 
ح�ص���ب احلاج���ة وبال�صرعة املمّكن���ة. وهكذا 
يتم تنفيذ اخلطوات الب�صيطة التي ميكن اأن 
حت�ص���ن جتارب امل�صتخدمني مث���ل ا�صتخدام 
"طريقة التجربة املوحدة" التي تهيئ واجهة 
مت�صابهة يف كافة قن���وات التوا�صل وخمتلف 
اأنواع الأجهزة لا�صتفادة من البيانات ذات 

ال�صلة بغ�س النظر عن م�صادرها التقنية.
كما ينبغي اأن يعمل التح���ول الرقمي لتعزيز 
اآلي���ات نقل املع���ارف واخل���ربات والتجارب 
من خ���ال اإقام���ة �صبكات ت�صم���ن التوا�صل 

وتعل���م النظ���راء م���ن بع�صه���م البع����س لأن 
التقني���ة لي�س لها ح���دود، ول ميكن العتماد 
عل���ى التعلي���م املنهج���ي والط���رق التقليدية 
لنق���ل ال�ص���ورة الكامل���ة. ومن املع���روف اأن 
من ل يح�ص���ن التعامل مع الأدوات التقنية ل 
ي�صتطي���ع ال�صتفادة منها، فاإم���ا اأنه يحملها 
ف���وق طاقته���ا فيدمرها ويوؤذي نف�ص���ه اأو اأنه 
ي�صتخدمها دون ح���دود طاقتها الدنيا ورمبا 
نظر اإليه���ا كاأدوات للزين���ة يقتنيها للتباهي 

والتفاخر.
ويف مثال لأحد املوظفني كان ي�صتخدم برنامج 
جوج����ل اإي����رث ال�صه����ري ويدم����ج مع����ه جميع 
ال�ص����ور واملرفقات حتى ي�صب����ح حجم امللف 
300 ميجا بايت بينما تو�صيات �صركة جوجل 
تقل ع����ن واحد يف املئة م����ن احلجم املذكور، 
ويت�صبب هذا الأم����ر يف بطء �صديد للربنامج 
و اإع����ادات ت�صغيل متك����ررة للحا�صب عدا عن 
امل�ص����اكل الأخرى. بينما احل����ل ال�صحيح هو 
اأن ي�صتخدم املوظف ملفات واأنظمة مرتابطة 
فيك����ون الرتتي����ب ال�صحيح بتجهي����ز ال�صور 
واملرفقات ب�صكل م�صتقل على اأحد اخلادمات 
الأ�صا�صي����ة  املعلوم����ات  يت����م تخزي����ن  بينم����ا 
وحدها يف ملف جوجل مع تنفيذ الرتباطات 
الت�صعبي����ة الازم����ة لل�ص����ور واملكون����ات م����ن 
خارجه، وبهذا يتح�صن الأداء وتنفذ تو�صيات 
ال�صركة ال�صانعة للربنامج، كما يعود لنظام 
الت�صغي����ل دوره يف جتمي����ع امللف����ات وال�ص����ور 
ب�ص����كل متناغ����م عن����د طلبه����ا ويت����م حتقيق 
الغر�س نف�ص����ه والنتيجة ذاته����ا ولكن بهدوء 
و�صا�ص����ة بعي����دا ع����ن ال�ص����راخ والإجه����اد.
و كمقارب���ة لهذا املثال لننظر اإىل ا�صتعرا�س 
م�صرحي يتكون من عدة لقطات فيكون احلل 
املث���ايل يف ا�صتدعاء �صاحن���ة �صغرية لتحمل 
ال�صيناري���و الرئي�ص���ي وفري���ق القي���ادة وهو 
هنا املل���ف الأ�صا�صي جلوج���ل والذي يحتوي 
البيان���ات الهام���ة و النق���اط و املرجعيات و 
احلدود ث���م ا�صتدعاء �صاحنات كبرية حتمل 
كل واح���دة منها �ص���ورة كب���رية اأو جمموعة 
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مرفق���ات ح�ص���ب طاقته���ا، وتتواف���ر جمي���ع 
ال�صاحن���ات �صمن بيئة نظام الت�صغيل وتكون 
م�صوؤولية فريق القيادة الإ�صارة اإىل ال�صاحنة 
التي حتمل ال�ص���ورة الازمة وحتديد وقتها 
وموقعه���ا يف ال�صتعرا�س بينم���ا يقوم نظام 
الت�صغي���ل بتنفي���ذ الطل���ب. وهك���ذا تنتظ���م 
اجله���ود ويت���م  تق���دمي ال�صتعرا����س ذاته و 
لك���ن بكف���اءة و فعالية ب���دل العتم���اد على 
�صاحن���ة �صغرية واحدة لتحمي���ل اأثقال تزيد 
ع���ن حمولتها مبئات الأ�صعاف فتئن حتتها و 
تتزحزح مكوناتها بتثاقل فيكون ال�صتعرا�س 
بطيئ���ا و مم���ا و ق���د ل يتم وهك���ذا ت�صمن 
احلوكمة ا�صتخدام الأدوات املنا�صبة والطرق 
ال�صليم���ة ويف الوقت املنا�صب م���ع ما يتطلبه 
ذلك من تدريب ومراجعة وتوظيف للتقنية.  
وهك���ذا ملا تداخلت التقنية يف كل بنود العمل 
�صار ل بد لها م���ن منهج ت�صري عليه واأ�صول 
تتبعه���ا وقوانني حتكمه���ا، و�ص���ارت الإدارة 
التنفيذي���ة هي امل�صوؤولة عن اأي �صرر تت�صبب 

ب���ه الأنظم���ة التقنية واإجراءاته���ا. كما �صار 
التدريب �صرورة ق�ص���وى. وكما يقولون فاإن 
عام���ا يف املوقع هو م���ن يحرق حمطة وقود 
اإذا اأق���دم على خرق قواع���د ال�صامة بينما 
ُت�ص���األ الإدارة عن ذل���ك اإذا مل تقم بتنبيهه 
يت���م تدريب���ه،  اأو مل  ال�صام���ة  اإىل قواع���د 
وتكون امل�صوؤولية عل���ى جمل�س الإدارة اإذا مل 
يتاأك���د من وجود خط���ط لل�صامة والتدريب 

والتوجيه ب�صكل م�صبق. 
ومن كل ما �صبق فاإن حوكمة التحول الرقمي 
لي�صت ع�صا �صحرية، بالرغم من اإمكانياتها 
يف �صب���ط الإيق���اع وحتقي���ق مكا�ص���ب جمة، 
اإذ اإن نتائجه���ا مرتبط���ة ب�مقاربته���ا للواقع 
الفعل���ي، وح�صن التطبي���ق، ودرجة المتثال. 
اإذ ل نف���ع ملنه���ج مل���يء بالثغ���رات اأو غ���ري 
فع���ال، كما اأنه ل نفع ملنه���ج عظيم، ل يوؤمن 
ب���ه اأ�صحابه، وقد بني ذلك عبد اهلل بن عمر 
)ر�ص���ي اهلل عنهم���ا( اإذ يقول "لق���د ع�صنا 
برهة م���ن دهرن���ا واإن اأحدنا يوؤت���ى الإميان 

قبل الق���راآن ..."، فما كان الق���راآن العظيم 
لي�صن���ع املعج���زة لو مل تتلقاه قل���وب موؤمنة، 
را�صي���ة م�صتع���دة للتطبي���ق. وحينم���ا كانت 
الآيات تزيد املوؤمن���ني اإميانا وعما وتوكا، 
كان اآخ���رون ي���زدادون �ص���كًا وريب���ة وبعدًا.  
وكم���ا اأن اأعظم منهج ل ميكن تطبيقه اإن مل 
يكن اأتباعه به موؤمنون، فاإن خمت�صو التقنية 
واأ�صح���اب امل�صال���ح يحتاج���ون اإىل الإميان 
باأهمي���ة التحول الرقمي م���ع ما يتطلبه ذلك 
من ا�صتيعاب ملفاهيم احلوكمة و القدرة على 
البحث امل�صتم���ر واإيجاد احللول و الرغبة يف 
التعلم امل�صتم���ر والتطوير املتوا�صل و اإل فلن 
ينفع التحول الرقم���ي اأحدا و �صتبقى اأفكاره 

حبي�صة العقول والأدراج.

لبع�س  الإجن���ل���ي���زي���ة  الأ������س�����ول 
امل�سطلحات امل�ستخدمة:

 Application( :واجهة برجمة التطبيقات -
Programming Interface )API

 Object Oriented(: الربجم���ة املوجه���ة -
Programming )OOP

احلا�صوبي���ة -  Computing :املن�ص���ات 
Platforms

Prototyping :النماذج الأولية -

 Unified User( :طريقة التجربة املوحدة -

Experience )UX  

 Control Objectives for( : كوب���ت5 -
Information and Related Technologies 
ver. 5 )COBIT5

 Information Systems Audit(  :اإي�صاكا -
and Control Association )ISACA 
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the data and information programmatically from a 
video multimedia file or a photo. By the use of such 
analysis; the summary of video and the easy access to 
its content is easier than before.
The content created by the video promises and provides 
the high rate of bandwidth as well as the power of battery 
for the Trans missal of the entire video. As this field 
is also connected with the Universal Media Access; 
the user might face a challenge as it manipulates the 
video. The new trend of the 4G wireless system is also 
challenging for the new technological features of the 
3D pictures and graphics as it does not support it.   

7. Network Infrastructure & QoS
The current wireless arrangements are usually 
arranged and been organized into the following two 
types:
• IP- based system
• Non- IP based system
Numerous non-IP based organizations are frequently 
augmented for the delivery of voice. Such as GSM, 
GPRS, CDMA etc. 
GSM is the most popular and widely applicable 
standard for mobile phones worldwide is used by 
billions of people and offered by mobile networks. GSM 
enables the use of Sim card as the solitary identity of 
an individual. For example T-mobile makes the use of 
GSM. It comes under the non-IP based system. 
CDMA technology is wireless and it calls for greater 
number of people to use a solitary radio channel 
simultaneously. It possesses very little intervention and 
very high privacy and security. Previous communication 
used to receive data on a single frequency. CDMA 
enables the employment of various frequencies so that 
the data can be transferred effectively. Each signal has 
a unique code that identify each receiver and sender; 
which enables to protect the privacy. 
GPRS stands for General Packet Radio Services. It is a 
data service that is used on the network that supports 
GSM. It also allows us to connect to the internet. It 
started at the time of 2.5G generation and supported by 
the phones supporting 2.5G technology and later. iDEN 
is supported and used by the mobile supporting the 
2nd generation or higher. It serves the same purpose 
as GPRS but it is now not widely used and applied. 

On the other hand there are non-IP based systems too 
which are usually employed for the data services. Eg 
Hiper LAN and WLAN.
In the environments that supports the 4G technologies; 
usually the problems persist in the integration of both of 
the systems. These glitches become deceptive in such 
technologies.  There are many research challenges that 
are faced by the technicians and engineers when they 
tried to find a solution for such problem. Infrastructure 
such as QoS is one of the challenge for the end-to-end 
services; this problem needs to be investigated upon.  
It is hence true and proven; that this problem is not very 
easy to overcome. It is difficult because of the use of 
the applications enabling the use of multimedia and 
they are complex and sensitive towards time.
Nowadays the QoS features are generally armed 
and installed with the specific wireless system in 
mind. Such as 3GPP (3G Partnership Project) was the 
infrastructure that was basically created for UMTS

• Conclusion
Mobile technology is something that powers the 
mobile. The mobile phones and communication 
process has evolved since we first started using the 
cellular phones. Mobile technology is the equipment 
and tools employed for cellular communication. With 
the passage time a new innovation is taking place 
in the mobile technologies. This paper opened up 
by describing the evolving of 4G as a network. The 
future prospect of the network and the technological 
advancement it promises are immense. There are many 
challenges associated with it. It does not mean that 
4G has become obsolete; with every new technology 
come great challenges.
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has exceptional features, employing a complementary 
network for a certain service may enhance the usage 
of resource, safeguard the QoS support and the 
performance of system.
Nevertheless, proper information of every network is 
required to select the wireless network. A multimode terminal 
ascribes to the WLAN and probes the present systems.
3. Detection of Wireless System
Multimode Systems should be able to find and use the 
wireless systems if we have to use the 4G services. 
The base stations that were used in the GSM Systems 
become unstable when it comes to support the 4G 
systems. Instability is because of the difference in the 
access protocols and wireless technologies. Due to 
the complexity of it, the proposed solution is to employ 
the radio devices software.

4. Safety and Confidentiality
The biggest challenge is with the IP networks and it 
curtails the supplementary implementation of the 
network technologies. The operators and service 
providers usually hesitate in providing the advance 
technological options because of the fear of security 
breach.

To support the network wireless the following 
technological advancements are needed
o Operator verification, substantiation and inspecting.
o Hardening of the policy
o Protected conventions, transportations and storage 

of data.
o Reliability of software.
o Protected network controls and management
o Acquiescence of end-point
o Traffic Protection.

5. Mobility of Terminal
In order to provide the services of disrupted networks 
every time and everywhere, terminal mobility is 
required in the infrastructure of 4G networks. Mobility 
of terminal facilitates the users to move around to any 
geographical region and receive continuous service.
The major issues in the mobility are:
o Handoff supervision
o Position management

6. Individual Mobility
The ambiguity between the material and content of the 
multimedia and variety of the techniques used for the 
retrieving of the content and its conveyance is about to 
elevate at a fast rate. UMA (Universal Media Access) 
is deeming to be a really big challenge for the users of 
the 4G wireless networks. The fundamental foundation 
of the Universal Media Access is categorized and 
termed as the programmed assortment and reworked 
copy of the content.

Analysis of the content usually denotes the technically 
efficient calculation tools and techniques. It gathers 
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to be situated in a cell phone. 
Now a 4G technology is introduced that has enabled the 
transfer of high technology communication packages. 
This has enabled us to handle and overcome high traffic 
closure in the transmission channels. It will consist of 
the short packages transmission. The infrastructure 
and architecture is advanced and it has helped in the 
rise of smart phones. It allows us to connect to Wi-
Fi and enabled file sharing between the computer and 
cell phones.
Nowadays the researchers are working upon the 
commencement of fifth generation (5G) of cell 
phones. This technology is most likely to be invented 
and completed by 2020. It has been said that once 
the technology is implemented it will bring a new 
perspective and dimension to the technology
4G technology has broadened the perspective and 
mobile application in many ways:
- It is has an adequate amount of flexibility to use the 
structures and purposes of more or less all unrestricted 
and private networks
- It has an augmented dimensions
- It has condensed the use of power.
- It has a greater area in which it can reach.
- It has concentrated intervention from other 
indicators

• Challenges
It is likely to be predicted that the communication 
network of 4G technologies are more likely to 
increase. This will accumulate all sorts of various 
channels possessing the various kinds of information. 
The channels also accumulate several protocols and 
mobile network services. The employment of several 
heterogeneous terminals was done which accumulates 
the vast array of accessibilities, preferences of users 
and capabilities. 
Nowadays, the technology is moving towards the era 
where the there is a constant view of information. 
People steadily want to reap the benefits of the content 
and information of third-party that is available online. 
The ambiguity between the material and content of the 
multimedia and variety of the techniques used for the 
retrieving of the content and its conveyance is about to 
elevate at a fast rate. UMA (Universal Media Access) 

is deeming to be a really big challenge for the users of 
the 4G wireless networks. The fundamental foundation 
of the Universal Media Access is categorized and 
termed as the programmed assortment and reworked 
copy of the content.
Analysis of the content usually denotes the technically 
efficient calculation tools and techniques. It gathers 
the data and information programmatically from a 
video multimedia file or a photo. By the use of such 
analysis; the summary of video and the easy access to 
its content is easier than before.
The initial efficacious practical testing for the 4G 
technology was carried out in Tokyo, Japan in the 
year 2005. This trial was conducted by NTT DoCoMo 
and it achieved a speed of 20kmph and the real time 
packet transmission of 1Gbps. After that, multiple 
companies tried to make similar attempts in the history. 
Nevertheless, they failed to implement and make up a 
successful archetypal of 4G that can be carried out on 
an international level.
Multimode User Terminals, Wireless System Choice, 
Wireless System Detection, Terminal Kinesis, 
Security and Privacy, Network Infrastructure, QoS 
Support, Security and Privacy, Fault Forbearance and 
Survivability, Numerous Operators and Billing Scheme 
and Individual Mobility is the basic key challenges in 
4G technology.

1. Multimode User Terminals
When we have to use vast array of wireless networks 
and services simultaneously in the 4G systems, 
the employment of multimode user terminals is 
necessary as they can enable the adaptation to the 
diverse wireless networks by undergoing the process 
of reconfiguration. This curtails the need to employ 
several terminals or several hardware parts inside 
the terminal. The greatest platform of applying the 
multimode user terminals is to brace the methodology 
of software radio. In this approach the setup receives 
analog signals and then converts them into digital 
signals using the ADC converter.

2. Choice of Wireless Systems
There is a freedom to choose any present wireless 
system for this communication. Since, each network 
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radio access. The following research paper tends to 
analyze these challenges that are faced by the users 
of 4G technologies and technicians.
An extensive research is done on this topic that are 
discussed and enlisted in this paper the issues of the 
research are directly associated with the challenges 
faced by the most popular 4G technologies and its 
services. The research paper in the end will also 
provide several possible solutions in the end. 

• Background
Mobile technology is something that powers the 
mobile. The mobile phones and communication 
process has evolved since we first started using the 
cellular phones. Mobile technology is the equipment 
and tools employed for cellular communication. With 
the passage time a new innovation is taking place in 
the mobile technologies.
Mobile Network is the biggest and most popular 
example of a cellular network that is now being widely 
accepted and practiced by majority of the people. A 
mobile phone is a portable phone that is powered by a 
battery and turns into a communication device after it 
receives signals. The mobile phone receives calls and 
makes calls through a base station or a transmitting 
tower. The signals are transferred from one place to 
another via the radio waves.
Up to date mobile phone networks employs the use 
of cells for the reason that the frequencies of the 
radio waves are limited and are to be shared among 
cells. The base stations and the mobile phones keep 
on changing frequency according to the area we 
enter. They are programmed in such a way and often 
use low power transmitters and a very narrow and 
unlimited amount of frequencies that can be used by 
many subscribers at a time and they can make and 
receive calls and messages without any interference 
or disruption.
Mobile code division multiple access which is 
usually being known as CDMA has progressed. It 
has progressed promptly over the time. In this new 
technological era the oldest fashioned old phone has 
a voice calling system, GPS navigation system and 
built-in internet browser and general applications 
like games. Many researchers promote the idea that 

the forthcoming dimension of computers will reside 
in mobile computing and wireless connectivity and 
networks. A prototype of that is a tablet. The most 
trendy and standard tablet at the moment is ipad 
and Samsung Galaxy Tab. They incorporate both 3G 
and 4G technologies. The generation of phones are 
important for cellular communication as they denotes 
that to what extent is their infrastructure support the 
time of mobile network technology they can handle.
Mobile networking has also evolved a lot with the 
passage of time. G refers to the changed generations 
of portable devices. First generation (1G) cell phones 
were analog devices; they didn’t possess much 
intricate technology. Second generation (2G) mobile 
devices were digital, possessing the binary number 
system. Third generation (3G) mobile devices were 
digital and it countenances voice calls, data transfer 
and many cutting-edge services. 
At the start of the revolution of technology there were 
2G mobile phones. They were mainly built for making 
and receiving voice called they possessed very slow 
data transmission; but they are well-thought-out by the 
wide-ranging public
2G networks were built mainly for voice services 
and slow data transmission (defined in IMT-2000 
specification documents), but are considered by the 
ordinary people to be 2.5G or 2.75G amenities for the 
reason that they are quite a lot of times slower than 
existing 3G service. Then came 2.5G network services 
which involved the process of circuit-switching. They 
were not faster but they involved various services. It 
enabled Wireless Application Protocol (WAP) access, 
Multimedia Messaging Service (MMS), and for Internet 
messaging services such as email and World Wide 
Web admittance. 2.75G enabled the use of EDGE which 
improved the rate of data broadcast. 
The institution of the commanding 3G technology 
has qualified for very fast data transfer, improved 
quality of voice calls and even the security to its 
users. The location information and bandwidth of 
the 3G information has helped in improvising the 
applications and features in a small phone that were 
not there before. Mobile TV, Video on Demand, Video 
Conferencing, Telemedicine, Location-based services 
and Global Positioning System (GPS) are now possible 
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Challenges in 4G Wireless 
Communications

• Abstract
Nowadays with the rapid progression of technology people are generally assuming that the next phase 
of the technology will naturally provide high technological support to allow the fast transfer of data in 
short time. People also except the technology to be effective over a Wide Area Network and is compatible 
among a wide array of network. 4G wireless networks are considered as the provider of all of the features 
that are mentioned above. Not only they are expected to evolve our use of the mobile devices but they are 
also expected to introduce the audience with the variety of features and applications.

Mashhour Alqahtani
Consulting Services Department, 

Dhahran

The major objective of this research paper is to present 
the challenges faced by the people because of the 
4G technology the paper will also briefly present the 
positive aspects  of the 4G technology namely its 
technological convergence, diverse applications, high 
quality communication, low cost and high protection 
in term of security issues. The vision and perspective 
in term of the layman is very attractive. There are 

many industrial and technical challenges that are 
sewn within this intense yet attractive fabric of the 4G 
network mobile communication 
With every technology come new challenges. Some 
of these challenges that are faced by the telecom 
specialist are management of mobility over the 
different networks, the compatibility and syncing of the 
corporal and practical model and the procedures of the 

12



Number:  (100)  -  February  2017 11



Article

REFERENCES
[1] A. B.Chaaben, k.Ouelhazi, A.Sellami and 
H.Abdennaceur, “PV-HEMROReverse Osmosis 
Desalination System,” Journal of Desalination and 
water treatment (accepted in press)(2016)
[2] A. B.Chaaben, R.Andolsi, A.Sellami and R.Mhiri, 
“MIMO Modeling Approach for a small Photovoltaic 

Reverse Osmosis Desalination System,” Journal of 
Applied Fluid Mechanic, vol.4, No. 1, 352011 ,41-.
[3] A.B. Chaabene, A.Sellami, A novel control of a 
reverse osmosis desalination system powered by 
photovoltaic generator, IEEE Xplore, International 
conference on electrical engineering and software 
applications,DOI:10.1109/ICEESA (2013)16-.

10



Number:  (100)  -  February  2017 

main solution to overcome these problems is to add 
a (SEM) desalination process able to decrease the 
feed water salt concentration. Thus, the operating 
pressure decreases and the quantity of product water 
increases. Furthermore, we don’t require high energy 
and the whole system will be compatible with the use 
of renewable energies.  Besides, we avoid membrane 
fouling as the salt quantity in feed water was reduced.
2. DESIGN OF THE SEM DESALINATION SYSTEM 
    The system diagram shown in Fig.1 is composed by 

3. SEM DESALINATION SYSTEM MODELING
As it is composed by three components, modeling the 
whole systems consists on presenting the model of 
each part of the system 
3.1. The Solar generator model
To provide the wanted DC or AC voltage to the HEMRO 
desalination system we have used a photovoltaic 

three parts as follows:
- A photovoltaic generator
- Hydro magnetic subsystem
- RO-desalination unit
The solar generator provides a DC voltage necessary 
for the two other parts. The PV panel is equipped by 
electrical adaptor. This one represents the electronic 
devices which convert the DC voltage to the AC voltage 
necessary to feed the motor pump which apply a feed 
pressure P. 

generator which is a series- parallel association of 
photovoltaic cell modules as we have detailed this 
modeling in [9]. The PV generator is coupled to a solar 
battery through a charge regulator. The use of the 
battery can avoid the intermittence of solar energy all 
day. The equivalent circuit of the PV generator is given 
in Fig.2

Fig.1. Diagram of the Photovoltaic Hydro Electromagnetic Reverse Osmosis      (SEM) desalination system
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Solar Electromagnetic System for 
Water Desalination 

Desalination systems are widely used to provide suitable water for drinking and irrigation especially in 
countries having an arid climate and receiving low quantities of rain. To guarantee optimum operating 
conditions,to ameliorate both of quantity and quality of the product water and to reduce energy consumption, 
we propose in these paper a novel Solar Electro Magnetic (SEM) desalination system which is based on 
the principle of separating ions by the electromagnetic forces. The use of solar energy source to feed the 
system assures a low water product cost. also expected to introduce the audience with the variety of 
features and applications.

Dr. Abderrahmen BEN CHAABENE 
Electronics Department, Abha 
Technical College, TVTC, KSA.

Keywords- Solar Electromagnetic, Desalination, 
Photovoltaic,.

1. INTRODUCTION
The desalination industry has been developed these 
last years, and several applied researches have been 
carried out to ameliorate both of quantity and quality of 
drinkable water [1, 2]. Among these industries, we find 
the thermal based desalination processes [3], electro 

dialysis processes, multi-stage flash distillation 
process [4] but these methods require higher energy 
and do not offer a good quality.  Despite this process 
requires high electrical energy consumption when 
the salt concentration difference between feed water 
and product water is excessive and the recovery 
of water entering decreases to 15% [5]. Sea water 
operating pressure is between 50 and 60 bars. The 
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Table (6): The studies published during the first decade of significant SCC     use, from 1993 to 2003 [85]
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11-  Millennium Tower, Vienna
The Research Institute of the Austrian Cement Industry 
has been investigating self compacting concrete for 
about two years. In 1997 SCC was used successfully on 
a trial site for strengthening of an existing bridge and in 
summer 1998 SCC was used to fill the columns of the 

12. Robert Moses Dam New York Power Authority
SCC placed from a crane bucket through a 4 PVC pipe 10 in vertically down over a parapet wall on the dam face and 4in 
horizontally into a form.

The following table contained 68 such case studies published during the first decade of significant SCC use, from 
1993 to 2003. These reflect the geographical progression of SCC in this period, and show the applicability of SCC to 
almost all types of concrete construction, by lists the year of publication (normally after completion of the project), 
the country of use, the type of application, the volume of concrete placed, whether this in situ or pre-cast and 28 day 
compressive strength for all the cases [85].

millennium Tower (Fig. (15)). In 1998 a 185 m high building 
was built in Vienna. The concrete decks of the stores are 
supported by columns 6m high. These consist of a steel 
core of 20 cm diameter and steel pipe of 40cm diameter 
with the space between them filled with concrete. The 
concrete was supplied by a ready mix plant [84].

Fig.(15) View of the millennium Tower

Fig.(16) View of the Robert Moses Dam
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6- Murano Water Treatment Plant in Hirakota, JAPAN
Osaka prefectural waterworks promotes the construction 
of advanced water treatment plants to supply cleaner 
water of better quality in response to deteriorating 
quality of water source, the Yodo River. Advanced water 
purification plant refers to treatment in which filtrated 
water is treated with ozone and granular activated coal 
instead of conventional pretreatment with chlorine.
The construction was required to be completed safely 
within the specified period while paying attention to 
environment, including construction noise. In addition, 
the function of building required sufficient durability. The 
improvement of construction efficiency was particularly 
a key subject, as it was necessary to constantly place a 
large amount of concrete, 500 m^3 per day on average, 

8- Bankers Hall Project in Calgary, WESTERN 
CANADA
The Bankers Hall project, which was one of the largest 
commercial office projects in Calgary, Western Canada, 
involved the placement of self-compacting concrete 
in two mat foundations with congested reinforcement 
[81]. The amount of concrete used was approximately 
9000 m^3 and the mixture was proportioned so that it 
would have very good flowing characteristics in order 
to satisfy the pumping and placement requirements, 
because of the intricate reinforcement.

9- Clevson Dixence Project and Loetschberg Basis 
Tunnel, SWITZERLAND 
SCC tunnel applications are described on this section, 

totaling 200,000 m^3. Low shrinkage type self-compacting 
concrete with a high water tightness and durability was 
therefore adapted to areas accommodating basins to 
streamline the construction processes [80]. 
7- The Sodra Lanken Project, SWEDEN 
The Sodra Lanken Project (SL) is the largest ongoing 
infrastructure project in Sweden (Fig.(14))[77]. The overall 
cost of the SL is estimated to around 800 million USD. The 
SL will provide a six Kilometer four lane west-east link in 
the southern parts of Stockholm. The SL project includes 
seven major junctions, with bridges, earth retention walls, 
tunnel entrances and concrete box tunnels. The overall 
length of the rock tunnels are 16.6 kilometers. They are 
partly lined with concrete. The concrete volume used in 
the project amounts 225000 cubic meters.

two examples in Switzerland. The Cleuson Dixence 
Project from 1993 to 1998:
15850 m of tunnel and 3920 m of inclined shaft 68 % 
slope, 73000 m^3 of SCC were placed for concrete 
lining. The Loetschberg basis, tunnel 34642 m railway 
tunnel, is making a complementary example for the 
near future with the aim of placing some 800000 m^3 
of SCC [82].
10-  Belton Project, NETHERLANDS
The development in the precast concrete 
industry in the Netherlands in the last decade is 
numerous. Twenty four Dutch precast element 
manufacturers, united with in Belton, started a 
project to develop SCC for the precast concrete 
industry with Dutch materials in August 1998 [83]. 

Fig. (14) View of the south arch 
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made full use of the performance of self-compacting 
concrete, was introduced for this. The concrete was 
mixed at the batching plant beside the site and was 
pumped out of the plant. It was transported 200 meters 
through pipes to the casting site, where the pipes were 
arranged in rows of 3 to 5 meters apart. The concrete 
was cast from gate valves located at 5-meter intervals 
along the pipes. These valves were automatically 
controlled so that a surface level of the cast concrete 
could be maintained. In the final analysis, the use of 
self-compacting concrete shortened the anchorage 
construction period by 20 %, from 2.5 to 2 years. 

5. Sandwich  Structure Tunnel in Kobe, JAPAN
A new developed construction system used 
for casting concrete is the so-called sandwich 
structure, where concrete is filled into a steel 

4. Nitrogen Gas Tank, Osaka Gas Company , JAPAN
Self-compacting concrete was also used with success 
for the wall of a large Liquid Nitrogen Gas (LNG) tank 
belonging to the Osaka Gas Company, Japan. Whose 
concrete casting was completed in June 1998 [78]. In 
this case, the volume of the concrete used in the tank 
amounted 12,000 m^3and was transported from the 
batching plant using ready-mixed trucks. The prestressed 
concrete wall, of 84.2 m diameter 38.4  m height and 0.8 m 
thickness, was constructed with SCC to meet the liquid-
tightness and durability requirements as well as reducing 
the construction period and costs[79], ( Fig. (12)).

shell [7]. This sort of structure has already been 
completed in Kobe, Japan, which could not have 
been achieved without the development of self-
compacting concrete (Fig. (13)).

Fig. (12) LNG Tank, Osaka Gas Company, Japan

Fig.(13)Sandwich structure applied to immersed tunnel in Kobe, Japan[7]
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aimed at developing SCC for practical applications in 
Europe. The title of the project is, Rational Production 
and Improved Working Environment through using 
Self-compacting Concrete. In the last six years, a 
number of SCC bridges, walls and tunnel linings have 
been constructed in Europe. In the United States, SCC 

It was observed that precast, prestressed T-girders by 
SCC manufactured in the PC factory showed good cost 
performance if some conditions are satisfied.

3. Akashi-Kaikyo Bridge, JAPAN 
A very important application of self-compacting 

1. Ritto Bridge, JAPAN
The Ritto Bridge is a PC extra-dosed bridge with 
corrugated steel webs on the New Meishin Expressway 
in Japan (Fig. (2.16)). The highest pier is 65-meter high. 
High strength concrete and reinforcements, of which 
specified compressive strength and yield strength 
are 50 MPa and 685 MPa respectively, were applied 
to the construction of the pier to meet the earthquake 
resistance. Arrangement of reinforcement was very 
dense; therefore SCC was chosen to obtain good 
workability for the pier construction.

Fig. (11) Shows the condition of concrete filling. As shown in the photo, it is judged that SCC was filled in good condition.

is beginning to gain interest, especially by the precast 
concrete industry and admixture manufacturers. The 
precast concrete industry is beginning to apply the 
technology to commercial projects when specifications 
permit. The applications range from architectural 
concrete to complex private bridges.

concrete was the two anchorages of Akashi- Kaikyo 
(Straits) Bridge opened in April 1998 in Japan [78], 
a suspension bridge with the longest span in the 
world, approximately 1990 meters. The volume of 
the cast concrete in the two anchorages was around 
290,000m^3. A new construction system, which 

2. Higashi-Oozu viaduct, JAPAN
Precast, prestressed T-girders were used for main 
girders of the Higashi-Oozu Viaduct. In the beginning 
of the fabrication, the conventional concrete with 
slump of 80mm was planned. However, it was found 
that conventional concrete was not capable of forming 
suitable surface of the girder because of girder 
dimensions. And also, complaints associated with 
noise and vibrations were occurred from neighbors 
of the plant. Under the situations, SCC was chosen to 
fabricate the girders.

Examples of Self-Compacting Concrete Applications

Fig. (11) Condition of Concrete
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SELF COMPACTING CONCRETE 
PART ( 3 ): Application of Self-Compacting Concrete

The application of concrete without vibration in highway bridge construction is not new. 
For examples, placement of seal concrete underwater is done by the use of a tremie 
without vibration, mass concrete has been placed without vibration, and shaft concrete 
are generally of lower strength, less than 34.5 MPa and difficult to attain consistent quality. 
Modern application of self-compacting concrete is focused on high performance- better 
and more reliable quality, dense and uniform surface texture, improved durability, high 
strength and faster construction.  

Mohamed Wahdan M. H. BARAKAT 
MS. In Structural Engineering

Recognizing the lack of uniformity and complete 
compaction of concrete by vibration, researchers 
at the University Of Tokyo, Japan, stared out in late 
1980’s to develop SCC. By the early 1990’s, Japan 
has development and used SCC that does not require 
vibration to achieve full compaction. More and more 
application of SCC in construction have been reported 
in Japan as of the year 2000, the amount of SCC used 
for prefabricated products( precast members) and 
ready – mixed concrete in Japan was about 400,000 
m^3  [77].
SCC offers many advantages for the precast, 

prestressed concrete industry and fore cast-in place 
construction:
Low noise-level in the plants and construction sites.
Eliminated problems associated with vibration.
Less labor involved.
Faster construction.
Improved quality and durability.
Higher strength.
Several European countries were interested in 
exploring the significance and potentials of SCC 
developed in Japan. These European countries formed 
a large consortium in 1996 to embark on a project 
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