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مالم���ح الهوية المهنية
من خالل نظام المزاولة
م .عبدالنا�صر بن �سيف العبداللطيف

لطامل ��ا بح ��ث املهند�سون عن حماية مهنية تط ّوق نطاق العمل الهند�سي ،ومع ال�ش ��روع يف تنفيذ "نظام مزاولة املهن الهند�سية" �أ�صبح الطوق �أ�شد
�إحكاما مبواد حازمة حتمي املهنة من الدخالء عليها.
ً
"ال جت ��وز مزاول ��ة �أي م ��ن املهن الهند�سية �إال بعد احل�ص ��ول على االعتماد املهني من الهيئة ،وفقا ملا ورد يف النظام ،والالئحة" هكذا تن�ص
�أوىل فقرات املادة الثانية لنظام املزاولة ،لتخ�ضع بيئة العمل الهند�سي للمعايري املهنية امللزمة ودون توان �أو ت�أخري.
وق ��د يت�س ��اءل بع�ض الزمالء ع ّما يعنيه العم ��ل الهند�سي ،فتجيب الالئحة ب�أنها املح ��ددة بنطاق "الدرا�سات والت�صامي ��م والر�سومات والإ�شراف
والتنفي ��ذ والت�شغي ��ل وال�صيان ��ة يف �شعب التخ�ص�ص ��ات الهند�سية وفروعها" الأم ��ر الذي يحتّم على املنتم�ي�ن للمهنة االلتح ��اق بالهيئة ال�سعودية
للمهند�سني للح�صول على االعتماد املهني ملزاولة �أي تخ�ص�ص هند�سي �أو درجة مهنية.
يتحول االعتماد املهني �إىل هوية مهنية ترفع من �سقف الثقة يف القطاع الهند�سي من خالل �إلزام "املعتمد مهني ًا �أن يذكر ا�سمه ،ودرجته املهنية،
ورقم اعتماده املهني؛ على جميع �أعماله الهند�سية" ليحافظ بذلك على بيئة تنموية تزدهر ب�سواعد م�ؤهلة تنتمي لكيان مهني قوي ومتني.
وعالوة على ذلك فقد حددت املادة اخلام�سة من الالئحة التنفيذية للمزاولة �إعداد قواعد ت�صنيف التخ�ص�صات الهند�سية وال�شروط وال�ضوابط
اخلا�ص ��ة باختب ��ارات الق ��درات الفنية الالزمة لكل درج ��ة ،وتعتمد بقرار من جمل� ��س الإدارة بالهيئة ،م ��ا يعني تر�سية دعائم اجل ��ودة املهنية يف
املعتمدين مهنيا ما ينعك�س على بيئة وقطاعات الأعمال.
ون�ص ��ت الالئح ��ة على �أنه يجوز لكل من ي�صرح ل ��ه مبزاولة العمل الهند�سي يف اململك ��ة ،العمل يف جماالت ،الدرا�س ��ات والت�صاميم والر�سومات،
الدرا�س ��ات والأبح ��اث الهند�سية ،والتخطيط ،والت�صمي ��م ،و�إعداد املخططات والر�سوم ��ات الهند�سية والتقارير واملوا�صف ��ات وجداول الكميات،
ودرا�سة وتقييم وحتليل العرو�ض الفنية للم�شاريع.
ويف الإ�شراف :املتابعة والإ�شراف الفني على تنفيذ الأعمال وامل�شاريع الهند�سية ،وا�ستالم الأعمال ،و�إعداد وتدقيق وح�صر كميات الأعمال املنفذة
عل ��ى الطبيعة ،ومراجع ��ة وتدقيق املخططات التنفيذية ،واعتماد العين ��ات واملواد ،ومراجعة املوا�صفات ،و�إج ��راء الفحو�صات واالختبارات الفنية
الالزمة ،والتفتي�ش والرقابة ،والت�أكد من معايري ال�سالمة املهنية ،و�إعداد التقارير الفنية الالزمة.
ويف التنفي ��ذ :القي ��ام بتنفيذ ت�صاميم امل�شاري ��ع الهند�سية وفق ال�شروط واملوا�صف ��ات واملخططات وجداول الكميات والربام ��ج الزمنية املعتمدة،
والأ�س�س الفنية ،ومعايري و�ضوابط ال�سالمة املهنية.
ويف الت�شغي ��ل� :إدارة وت�شغي ��ل املرافق وامل�شاري ��ع الهند�سية والأجهزة واملعدات ،وتوفري الك ��وادر الهند�سية والفنية امل�ؤهل ��ة للت�شغيل ،ح�سب ن�شاط
وطبيع ��ة عمل تلك املرافق ،وح�سب معايري و�ضوابط ال�سالمة املهنية ،والتحقق من �صالحية املواد والعنا�صر والتجهيزات ،ومطابقتها للموا�صفات
املعتمدة وجاهزيتها للت�شغيل.
ويف ال�صيانة :املحافظة على نظافة و�سالمة امل�شاريع واملرافق الهند�سية والأجهزة واملعدات ب�شكل دائم وم�ستمر ،و�إ�صالح الأعطال والأ�ضرار التي
قد تتعر�ض لها املرافق ،والتي قد تقلل من جودتها وعمرها االفرتا�ضي ،و�إجراء الفحو�صات واالختبارات الفنية الالزمة.
ويف كل املجاالت املحددة نتلم�س حاجة املهنة لهذا النظام ،و�ضرورة احلر�ص على تنفيذه وفق �أعلى معايري اجلودة واملهنية ،ليكون الوطن �شاخما
ب�سواعد مهنية خمل�صة ،حتافظ على �شرف املهنة الهند�سية ،لت�صل بها اىل م�ستوى �أعلى من التناف�سية على جميع امل�ستويات الدولية واالقليمية،
وليبقى العمل الهند�سي يف اململكة منوذجا يحتذى به من قبل املجاالت والتخ�ص�صات الأخرى يف كافة القطاعات املهنية يف اململكة.
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ً
قرارا بتشكيل
وزير التجارة واالستثمار يصدر
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
أصــ���در

مـعـال���ي

وزيــ���ر

ً
قــــــرارا
التجارة واالس���تثمار
بتش���كيل مجـــلــــ���س إدارة
الــهــيـــئـــ���ة الس���ــــعـــودية
لـلـمـهندس���ين ف���ي دورتـه
الـســــــــــــادس���ة ،للفــــت���رة
1442–1439ه���ـ المواف���ق
2021 - 2018م مــــــــــــــ���ن
المـتـرش���ـحين والمترشـحــات
الذيـن فـــــ���ازوا بالعـضـــــوية
ع���ن طـــــري���ق االنتخاب���ات،

وذل ��ك بع ��د الإع�ل�ان ال�ص ��ادر م ��ن اللجنة
املكلفة باال�ش ��راف على االنتخاب ��ات بتاريخ
1439 / 7 / 29ه� �ـ ،وه ��م م ��ن القط ��اع
الع ��ام :غن ��ام ب ��ن �شن�ي�ن ال�سلم ��ي العنزي،
عبدالرحم ��ن ب ��ن في�ص ��ل حمم ��د الرويلي،
عيد بن حمود القري�شي ال�سبيعي ،ح�سني بن
�سامل ال�شمري.
ومن القطاع اخلا�ص :نبيلة بنت حممد مكي
التون�س ��ي� ،سامل ب ��ن عبدالرحم ��ن عبداهلل
الهري� ��ش� ،سعد بن حممد ال�شهراين ،حممد
بن غيث عطااهلل املطريي.
وم ��ن املكات ��ب الهند�س ��ية :مه ��دي ب ��ن علي
مهدي �آل �سليمان.
وم ��ن �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س� :سلطان بن
�صنت جازي العتيبي.

م� .سعد بن حممد ال�شهراين
رئي�س جمل�س الإدارة

م .ح�سني بن �سامل ال�شمري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

على �أن تكون مدة ع�ضوية هذا املجل�س ثالث ال�سعودية للمهند�سني املهند�س� /سعد
�سنوات تب ��د�أ من تاريخ �صدور القرار والذي بن حمم����د ال�شه����راين رئي�س����ا ملجل�س
الإدارة يف دورت����ه ال�ساد�س����ة – 2018
�صدر يوم اخلمي�س
 ،2021كم����ا اختاروا املهند�س /ح�سني
1439 / 8/ 17هـ برقم . 45119
وقد اختار �أع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة بن �سامل ال�شمري نائب ًا له.

العدد - )103( :شوال 1439هـ ــ يونيو 2018م
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مشاركة للهيئة في يوم المهنة تحت
رعاية أمير منطقة القصيم

ش���اركت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين في يوم المهنة العاش���ر الذي احتضنته جامعة
القصي���م تح���ت رعاية أمي���ر منطق���ة القصيم األمي���ر الدكتور فيصل بن مش���عل بن س���عود
ب���ن عبدالعزيز ،حيث ش���ارك فيه  45جه���ة حكومية وخاصة ،قدمت وظائفه���ا المتاحة أمام
الباحثين والباحثات عن العمل في عدة تخصصات هندسية وصحية وإدارية وفنية وتعليمية.

و�شمل ��ت الفعالي ��ات عل ��ى دورات تدريبي ��ة،
ون ��دوات ولق ��اءات قدّمه ��ا نخب ��ة م ��ن
املتخ�ص�ص�ي�ن يف العدي ��د م ��ن املج ��االت،
بهدف توعية اخلريجني واخلريجات مهني ًا،
بالإ�ضاف ��ة �إىل عر� ��ض الط ��رق الفعال ��ة يف
البح ��ث عن الوظيفة وكيفي ��ة �إعداد ال�سرية
الذاتية و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية.
و�أ�ش ��ار �أم�ي�ر املنطق ��ة خ�ل�ال كلمت ��ه بحفل
االفتت ��اح� ،إىل الن�سب ��ة العالي ��ة م ��ن نق� ��ص
الوظائف التي يعاين منها العن�صر الن�سائي،
م�ؤكد ًا �أهمية اخلطوات التي تتخذها الدولة
لتمكني املر�أة من الوظائف.
و�أ�ش ��ار الأمري الدكتور في�ص ��ل بن م�شعل بن
�سعود بن عبدالعزيز� ،إىل جناح هذا امللتقى
الذي يعتربه واجب ًا على كل جامعة ،الفت ًا �إىل
�أنه عل ��ى �أي مرفق حكومي �إقامة يوم للمهنة

لتوطني الوظائف وم�شاركة الدولة جهودها يف
متكني �أبنائها وبناتها من ا�ستالم زمام العمل.
و�أو�ض ��ح �أن توط�ي�ن الوظائ ��ف ال يتعار�ض مع
احرتامنا وتقديرنا للعاملني من الدول الأخرى،
الذين يقدرون حر�ص الدولة على متكني �شبابها
وبناته ��ا من العمل ،الذي ه ��و واجب اجلميع.
و�ش ��دد عل ��ى ال�ش ��ركات امل�شارك ��ة ب�ض ��رورة
االلت ��زام بالوظائف املعلنة للمتقدمني ،وجلب
الفائدة له ��م ،و�أال تكون امل�شاركة فقط ملجرد
الدعاي ��ة ،م�ؤكد ًا متابعته للجه ��ات التي تقوم
بالتوظي ��ف واجله ��ات الت ��ي مل ت � ِ�ف بوعدها،
مو�ضح� � ًا �أن الع ��ام املا�ض ��ي �شه ��د الكثري من
اجلهات التي مل تن ّفذ ما وعدت به ،وعليه ف�إن
كل جهة تعر�ض الوظائف التي لديها يجب �أن
تلتزم به ��ا؛ لأن توطني الوظائف ي�ش ّكل معظم
الوطنية ،والتوطني ميثل مدى حبنا لهذه البالد.

م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال مدي ��ر اجلامع ��ة الدكتور
عبدالرحمن بن حم ��د الداود�" :إن اجلامعة
تقيم يوم املهنة هذا العام ب�شكل خمتلف ،ال
يعتمد فقط على تعريف الطالب والطالبات
باجله ��ات التي لديها فر�ص للتوظيف ،و�إمنا
لتعريفهم مبا لدى �أبنائنا وبناتنا ،ملا لديهم
م ��ن �إمكاني ��ات ،م ��ن خ�ل�ال زواي ��ا "�س ��وق
نف�س ��ك" ،وه ��ذه خط ��وة �أقامته ��ا اجلامعة
�إميان ًا منها بامله ��ارات التي ميتلكها خريجو
هذه اجلامع ��ة ،و�أي�ض ًا م ��ن الإ�ضافات عقد
ال ��دورات التدريبية يف كتابة ال�سرية الذاتية
�أو يف عدد م ��ن الأمور التي تتطلبها الوظيفة
التي ميكن �أن يجدها اخلريج لدى العار�ضني
يف ه ��ذا الي ��وم ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ع ��دة ور� ��ش
عمل يقدّمها املتخ�ص�ص ��ون لأبنائنا وبناتنا
اخلريجني املتوقع تخرجهم من اجلامعة".

العدد - )103( :شوال 1439هـ ــ يونيو 2018م
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هيئة المهندسين تشدد على أهمية اتباع االنظمة
في مزاولة المهن وتدعو القطاعات التقيد به

ش���ددت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين على أهمية اتباع األنظمة والقوانين في
مزاولة المهن الهندس���ية م���ن جميع المهندس���ين ومس���اعديهم والفنيين ودعت
بن���اء على المادة (السادس���ة عش���رة)
القطاع���ات المختلف���ة التقي���د بذل���ك ،وذلك
ً

م���ن نظ���ام مزاولة المه���ن الهندس���ية ،الص���ادر بالمرس���وم الملكي رق���م (م)36/

وتاري���خ 1438 /4/19ه���ـ ،ال���ذي يل���زم جميع المهندس���ين ومس���اعديهم التس���جيل
مهني���ا بالهيئ���ة ،وذل���ك لحماي���ة العم���ل المهن���ي والهندس���ي ف���ي المملك���ة.
ج ��اء ذل ��ك يف اللق ��اء ال ��ذي نظمت ��ه الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ي ��وم االربع ��اء 23
�شعب ��ان 1439ه� �ـ املواف ��ق  9ماي ��و 2018م
مبق ��ر الهيئ ��ة مبدين ��ة الريا� ��ض م ��ع ع ��دد
م ��ن امل�س�ؤولني وم ��دراء امل ��وارد الب�شرية يف
ال�ش ��ركات الك�ب�رى م ��ن القطاع�ي�ن الع ��ام
واخلا�ص باململكة العربية ال�سعودية ،يف لقاء
تناول عدد م ��ن اجلوانب م ��ن �أهمها� ،شرح
مف�ص ��ل عن نظام مزاول ��ة املهن الهند�سية،
وطريق ��ة الت�سجيل والع�ضوي ��ة واالختبارات
املهنية والتدريب والتطوير املهني يف الهيئة.
كم ��ا تن ��اول اللق ��اء ال ��ذي قدم ��ه �سع ��ادة
املهند� ��س عبداللطيف بن عبداهلل احلركان

10

الأم�ي�ن الع ��ام املكل ��ف ق ��رار �ص ��دور نظام
مزاولة املهن الهند�سية من جمل�س الوزراء،
وكذل ��ك �ش ��رح ع ��ن ق ��رار جمل�س ال ��وزراء
ب�ص ��درو الالئح ��ة التنفيذي ��ة للنظام ،حيث
�شدد احل ��ركان على االهتم ��ام مبنع مزاولة
�أي م ��ن املهن الهند�سي ��ة قبل احل�صول على
االعتماد املهن ��ي من الهيئ ��ة ،وحظر ت�شغيل
املهند�س�ي�ن غري املعتمدين مهنيا من الهيئة،
كما ال يجوز للمكات ��ب وال�شركات الهند�سية
مزاولة املهنة دون احل�صول على الرتخي�ص
م ��ن الهيئ ��ة ،وكيف يت ��م حتدي ��د الدرجات
املهني ��ة ومتطلباتها ومدة االعتم ��اد املهني.
وتن ��اول اللق ��اء عر� ��ض ع ��ن الغرام ��ات

واجلزاءات التي ت�صل ملليون ريال كحد �أعلى
وذل ��ك يف حال مزاولة ب ��دون اعتماد مهني،
ومزاولة املكاتب وال�شركات الهند�سية بدون
ترخي�ص هند�سي ،وكذل ��ك ت�شغيل ممار�س
للمهن ��ة م ��ع العل ��م بالنظ ��ام� .إ�ضاف ��ة �إىل
غرام ��ة مليون ري ��ال وال�سجن مل ��دة �سنه يف
حال احل�ص ��ول على االعتم ��اد بطريقه غري
نظامي ��ة� ،أو ا�ستعم ��ال اي من�ص ��ة اعالمية
دون احل�ص ��ول على الرتخي� ��ص واالعتماد،
�أو انتح ��ال الدرج ��ة املهني ��ه للمعتمدي ��ن.
كما تناول اللقاء عر�ض عن درجات االعتماد
املهن ��ي للمهند�س�ي�ن  ،وهي درج ��ة مهند�س،
حي ��ث �سريك ��ز يف هذه الدرج ��ة على تدريب

وت�أهي ��ل املهند�س ،وتق ��دمي امل�ساعدة الفنية
لفريق العمل الذي يعم ��ل معه املهند�س� .أما
درج ��ة مهند� ��س م�ش ��ارك فيحق ل ��ه التوقيع
عل ��ى التقارير والت�صامي ��م بجانب مهند�س
حم�ت�رف .وكذلك تقدمي خدم ��ات هند�سية
ع�ب�ر جه ��ات اعتباري ��ة ،وممار�س ��ة كاف ��ة
امله ��ام الهند�سي ��ة حت ��ت �إ�ش ��راف ومتابع ��ة
واعتم ��اد مهند� ��س حم�ت�رف عل ��ى الأق ��ل.
�أما درج ��ة مهند�س حمرتف فيحق له �إعداد
اخلدم ��ات الهند�سي ��ة يف جم ��ال تخ�ص�صه
الهند�سي ،التوقيع على التقارير واملخططات
ذات امل�س�ؤولي ��ة املبا�ش ��رة وغ�ي�ر املبا�ش ��رة
واخلدم ��ات الهند�سية ،وتدري ��ب املهند�سني
يف م�ست ��وى املهند� ��س امل�ش ��ارك ف�أق ��ل� .أما
درجة مهند�س م�ست�شار فيحق له قيادة فرق
العمل يف خمتل ��ف التخ�ص�صات الهند�سية،
وتق ��دمي واعتم ��اد اال�ست�ش ��ارات املهني ��ة،
وكذل ��ك �صالحي ��ات املهند� ��س املح�ت�رف.
وق ��دم �أم�ي�ن ع ��ام الهيئ ��ة املكل ��ف �شرح ��ا
ع ��ن �أن ��واع الع�ضوي ��ات املوج ��ودة يف هيئ ��ة
املهند�س�ي�ن الت ��ي انق�سم ��ت اىل خم� ��س
ع�ضوي ��ات الن ��وع الأول م ��ن الع�ضوي ��ات
الهند�سية ،ه ��ي (مهند�س /معماري /تقني
هند�سة)� ،أم ��ا النوع الثاين فه ��ي ع�ضويات

تخ�ص� ��ص هند�س ��ي م�سان ��د (�أخ�صائ ��ي)،
وي�أت ��ي الن ��وع الثال ��ث فه ��ي ع�ضوي ��ة فن ��ي،
والع�ضوية الرابع ��ة ع�ضوية طالب� ،أما النوع
اخلام� ��س هي ع�ضوية مهتم بعلوم الهند�سة.
و�أو�ض ��ح احل ��ركان �أن ع ��دد املهند�س�ي�ن
امل�سجل�ي�ن يف الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
بل ��غ نح ��و  201614مهند� ��س ومهند�سة� ،أما
ع ��دد املهند�س�ي�ن ال�سعوديني فبل ��غ عددهم
نح ��و  31262الف مهند� ��س ومهند�سة ،فيما
بلغ ع ��دد املهند�س�ي�ن الوافدين م ��ن العرب
واالجان ��ب نح ��و  170352مهند� ��س ،مبين ��ا
يف الوق ��ت نف�سه �أن الهيئ ��ة تنظم اختبارات
مهنية ،وه ��ي اختبارات مقنن ��ة تعدها جهة
متخ�ص�ص ��ة يف القيا� ��س والتق ��ومي وت�شرف
عليها الهيئة ،وي�ستخدم يف هذه االختبارات
الأ�سئلة املو�ضوعية وتت�ألف من �أ�سئلة االختيار
املتعدد ،و�أكد �أن الهدف من هذه االختبارات
فح�ص القدرات الهند�سية الأ�سا�سية واملهنية
للمهند�سني بغر�ض احل�صول على الدرجات
املهني ��ة ،الت ��ي ت�ساعد املهند� ��س على تقومي
�أدائه وكفاءته املهنية ومعرفة نقاط ال�ضعف
وت�أهيله ��ا ،وتقي�س قدرات متنوعة من �أهمها
القدرات العقلية والتذكر والتحليل والرتكيب
والتق ��ومي والتطبي ��ق ،وهي �أح ��د املدخالت

الهام ��ة لتطوي ��ر التعليم والت�أك ��د من نوعية
ج ��ودة املناه ��ج التعليمي ��ة ،وقيا� ��س كف ��اءة
املهند� ��س للعم ��ل يف �سوق العم ��ل ال�سعودي،
واملفا�ضل ��ة ب�ي�ن املتقدم�ي�ن عل ��ى الوظائف
الهند�سية ل�ضمان اختيار �أف�ضل املرت�شحني.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن االختب ��ارات املهني ��ة تت�ضمن
اختب ��ار �أ�سا�سي ��ات الهند�س ��ة  ،FEواختبار
�أ�سا�سي ��ات العم ��ارة  ،FAواختب ��ار مب ��ادئ
وممار�س ��ات الهند�سة  ،PEوكذل ��ك اختبار
مب ��ادئ وممار�س ��ات العم ��ارة � ،PAإ�ضاف ��ة
�إىل اختب ��ارات اختبار �أ�سا�سي ��ات الهند�سة
 ،FEواختب ��ار �أ�سا�سي ��ات امل�ساح ��ة ،FS
اختب ��ار مب ��ادئ وممار�س ��ات الهند�سة ،PE
واختب ��ار مب ��ادئ وممار�س ��ات امل�ساحة .PS
واب ��ان ب� ��أن �أهمي ��ة اختب ��ار �أ�سا�سي ��ات
الهند�س ��ة ( )FEت�أت ��ي كمعي ��ار يقي� ��س
املعلوم ��ات الأ�سا�سية ل ��دى حديثي التخرج،
حيث يعد اختب ��ار �أ�سا�سي ��ات الهند�سة �أداة
مهم ��ة ي�ستن ��د عليه ��ا يف تقيي ��م م ��دى �إملام
اخلري ��ج ب�أ�سا�سي ��ات الهند�س ��ة ،كما ميكن
ا�ستخدام النتائ ��ج لقيا�س تطبيق املعرفة يف
الريا�ضي ��ات والعل ��وم والهند�س ��ة ،وت�صميم
و�إجراء التجارب ،وحتليل وتف�سري البيانات،
وحتديد و�صياغة وحل امل�شكالت الهند�سية.
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مذكرة تفاهم بين الهيئة وقياس
الختبار المهندس المحترف

ّ
وق���ع صاح���ب الس���مو األمي���ر الدكت���ور فيص���ل ب���ن عب���دهللا المش���اري آل س���عود المدي���ر
التنفي���ذي للمرك���ز الوطن���ي للقي���اس التاب���ع لهيئ���ة تقوي���م التعلي���م ،واألمي���ن الع���ام
المكل���ف للهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين المهن���دس عبداللطي���ف بن عب���دهللا الحركان
ي���وم االثني���ن  23رج���ب 1439ه���ـ مذكرة تفاه���م عقد إع���داد اختب���ارات رخص���ة المهندس
المحت���رف ،لبن���اء وإعداد المقايي���س واالختبارات المهني���ة للتأهيل المهني للمهندس���ين
لدرج���ة مهن���دس محت���رف لبع���ض التخصص���ات الهندس���ية ،وذلك بمق���ر المرك���ز بالرياض.

و�أو�ض ��ح املهند� ��س احل ��ركان� ،أن
االتفاقي ��ة ت�شم ��ل الإع ��داد الختب ��ار
املهند� ��س املح�ت�رف الذي ي�أت ��ي �ضمن
الرقي باملهنة وو�ضع معايري االختبارات
والدرجات املهني ��ة ك�أحد املهام املنوطة
بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
كما ت�شم ��ل االتفاقية على بن ��اء و�إعداد
املقايي� ��س واالختبارات املهني ��ة للت�أهيل
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املهن ��ي للمهند�س�ي�ن لدرج ��ة مهند� ��س
حم�ت�رف للتخ�ص�ص ��ات الهند�سي ��ة
وه ��ي ( الهند�سة الإن�شائي ��ة ،الهند�سة
اجليوتكنيكية ،هند�س ��ة النقل ،هند�سة
امل ��وارد املائي ��ة والهند�س ��ة البيئي ��ة،
هند�سة القوى ،هند�سة التدفئة والتهوية
وتكيي ��ف اله ��واء والتربي ��د ،هند�س ��ة
�أنظم ��ة احلراريات واملوائ ��ع ،الهند�سة

الكيميائي ��ة ،العم ��ارة ،هند�سة احلماية
من احلريق ).
وي�أتي ه ��ذا االختبار �إ�ستكم ��ا ًال الختبار
�أ�سا�سي ��ات الهند�س ��ة ال ��ذي مت تد�شينة
قب ��ل �سنت�ي�ن ب�ي�ن الهيئ ��ة واملرك ��ز
للمهند�سني الراغبني يف احل�صول على
درج ��ة مهند�س م�شارك ويعترب اخلطوة
الأوىل لطريق املهند�س املحرتف.

تخرج الدفعة األولى من برنامج التخصصات الهندسية

اختتمت الدفعة األولى من المهندسين السعوديين المشاركين في البرنامج التدريبي الخاص
بالتخصصات الهندس���ية ،برنامجهم التدريبي ،والذي تم اطالقه من قبل الهيئة السعودية
للمهندسين ،بالتعاون مع شركة الفنار ،لمدة شهرين تم فيها تدريب المشاركين على أحدث
التقنيات الهندس���ية في مجال الهندسة الكهربائية ،تحت اشراف عدد من المدربين أصحاب
الخبرات العالية في تخصص المجال ،بجانب تأهيل وتطوير المشاركين في العمل الميداني،
من أجل االطالع عن قرب على العمل في المشاريع التي سيلتحقون بها في سوق العمل.

وع�ب�ر الأمني العام املكل ��ف للهيئة ال�سعودية
للمهند�سني ،املهند�س عبداللطيف احلركان،
ع ��ن �سعادت ��ه بتخري ��ج الدفع ��ة الأوىل م ��ن
املهند�س�ي�ن ،بع ��د اكمالهم للربنام ��ج ب�شكل
جيد ،م�ؤك ��دا �أن العمل على تطوير املهند�س
وت�أهيل ��ه للإ�شراف على �أك�ب�ر امل�شاريع على
م�ست ��وى اململك ��ة� ،سيكون على ال ��دوام �أحد
�أبرز ا�سرتاتيجيات العمل يف الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني ،و�سيك ��ون على ر�أ�س برنامج كل
فري ��ق عمل يق ��ود الهيئة ،من جمل� ��س �إدارة
وموظفني يف الأمانة العامة للهيئة.
ً
وب�ّي�نّ احل ��ركان �أن ��ه �سيت ��م قريب� �ا الإعالن
ع ��ن فت ��ح الت�سجي ��ل يف الربنام ��ج للدفع ��ة

الثانية ،ال�ستكم ��ال امل�شروع اخلا�ص بتطوير
املهند�سني ال�سعوديني يف تخ�ص�ص الهند�سة
الكهربائي ��ة ،م�ضيف ��ا �أن العم ��ل جاري على
اط�ل�اق ع ��دد م ��ن الربنام ��ج امل�شابه ��ة يف
كافة التخ�ص�ص ��ات الهند�سية ،كما �ست�شهد
املرحل ��ة املقبلة تد�ش�ي�ن العديد من الربامج
التدريبية ب�إذن اهلل.
وث ّم ��ن احلركان مب ��ادرة �شرك ��ة الفنار التي
�أطلقت ه ��ذا الربنامج ،ودورها يف امل�سئولية
االجتماعية جتاه املهند�سني ال�سعوديني ،بعد
�أن تكفلت بكام ��ل تكاليف التدريب والت�أهيل
للم�شاركني فيه ،يف جميع الدفعات التي �سيتم
تدريبه ��ا يف امل�ستقبل� ،آم�ل ً�ا �أن ت�ستمر هذه

املبادرات من خمتلف اجلهات يف القطاعني
اخلا�ص والعام ،و�أن ت�شمل يف امل�ستقبل كافة
التخ�ص�صات الهند�سة ،لي�ستفيد منها �أكرب
ع ��دد م ��ن املهند�س ��ن ال�سعودي�ي�ن ،و�أن يتم
تقدمي مثل ه ��ذه الربامج التي �ستعود بالنفع
على مهنة الهند�س ��ة واملهند�سني يف اململكة،
ليك ��ون املهند� ��س ال�سعودي عل ��ى ر�أ�س �أكرب
امل�شاري ��ع عل ��ى م�ستوى اململكة ،بع ��د �أن يتم
ت�أهيل ��ه وتطوي ��ره بال�شكل املطل ��وب ،ويكون
كذل ��ك م�ؤه�ل�ا للإ�ش ��راف عل ��ى امل�شاري ��ع
الك�ب�رى عل ��ى امل�ستويني الإقليم ��ي والعاملي،
وفقا لر�ؤية اململكة  2030والتي تعتمد ب�شكل
كبري على العن�صر الوطني.
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نجاح العملية االنتخابية للهيئة السعودية للمهندسين

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية
للمهندسين (الدورة ال��س��ادس��ة  ،)2021/2018ال��ت��ي تنافس على مقاعدها
ال��ع��ش��رة ف��ي ال��ق��ائ��م��ة األول���ي���ة  149ع��ض��و م��ن ال��م��ه��ن��دس��ي��ن السعوديين.

ونظمت االنتخابات يف عدد من املراكز
االنتخابية حول اململكة �شارك فيها نحو
28266مهند�س ًا�سعودي ًااقرتعوالرت�شيح
 10مهند�س�ي�ن لت�شكي ��ل جمل� ��س �إدارة
الهيئ ��ة من ب�ي�ن  139مهند�س ًا مرت�شح ًا
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يف القائم ��ة اخلتامي ��ة الت ��ي �ص ��درت
عن جلن ��ة اال�شراف عل ��ى االنتخابات.
و�شه ��دت ال ��دورة االنتخابي ��ة احلالي ��ة
تطبي ��ق �آلي ��ة الت�صوي ��ت الإلك�ت�روين
(ح�ضوري� � ًا) يف موقع االق�ت�راع املحدد

من اللجان املنظم ��ة للعملية االنتخابية
يف  21مرك ��ز ًا انتخابي ًا مبختلف مناطق
اململك ��ة ،ب ��د ًال م ��ن الآلي ��ة يف ال ��دورة
االنتخابي ��ة ال�سابقة التي كان الت�صويت
فيها �إلكرتونيا (عن بعد).

و�شكلت جلنة اال�شراف على االنتخابات
من اال�ستاذ يحي ب ��ن علي عزان رئي�س
جلن ��ة اال�ش ��راف عل ��ى االنتخاب ��ات،
و�أع�ض ��اء اللجنة املهند� ��س عبدالكرمي
ال�سع ��دون واال�ست ��اذ حممد ب ��ن �أحمد
املالكي� ،إ�ضاف ��ة �إىل ذلك �شكلت جلان
م�ساندة للقي ��ام بعملية االنتخابات التي
جرت يف عدد كبري من املناطق.

وت�أتي هذه االنتخابات من �أجل االرتقاء
بقط ��اع الهند�س ��ة يف اململك ��ة ،م ��ن
خ�ل�ال انتخاب ��ات تعني م�شارك ��ة فعلية
للمهند�س�ي�ن يف عملية �صن ��ع القرار من
خ�ل�ال انتخاب ممثلني له ��م يكونون يف
مواق ��ع القيادة يف جمل� ��س �إدارة الهيئة
ال�سعودية للمهند�س�ي�ن ،التي تعمل على
تنظيم حياة املهند�سني و�إدارة �ش�ؤونهم.

وقامت الهيئة ب�إ�صدار دليل مطبوع حوى
�صفحة معلومات عن كل مر�شح مو�ضح
فيها م�ؤهالته وخرباته و�سريته الذاتية،
م�شتملة عل ��ى �إجنازاته العلمية واملهنية
ور�ؤيت ��ه و�أهداف ��ه وخططه الت ��ي يرمي
�إىل حتقيقها ،مت توفريه يف موقع الهيئة
االلكرتوين لإطالع الناخبني عليها.
و�ش ��دد يف االنتخاب ��ات عل ��ى �أن يلت ��زم
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املر�ش ��ح يف تنفي ��ذ �أ�سل ��وب التعري ��ف
بنف�س ��ه بالتقي ��د بالأنظم ��ة واللوائ ��ح
وقواع ��د و�أخالقي ��ات املهن ��ة واح�ت�رام
النظام الع ��ام وقيم املجتم ��ع ال�سعودي
وثوابت ��ه ،واملناف�سة ال�شريف ��ة ومراعاة
حق ��وق غ�ي�ره م ��ن املر�شح�ي�ن وع ��دم
التعر� ��ض له ��م مبا ي�ؤث ��ر عليه ��م �سلبا،
وعدم التعر� ��ض للأفراد من املهند�سني
�أو الكيان ��ات الهند�سي ��ة املهني ��ة ب� ��أي
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و�سيل ��ة م ��ن الو�سائل .م ��ع الت�أكيد على
�أن التعري ��ف باملر�شحني الب ��د �أن يكون
فردي ��ا وال يجوز االتف ��اق بني املر�شحني
عل ��ى قوائ ��م انتخابية موح ��دة لع�ضوية
املجل�س.
يذك ��ر �أن الهيئ ��ة نظمت ثالث ��ة لقاءات
تعريفية للمرت�شحني يف املدن الرئي�سية
عر�ض ��ت فيه ��ا اجلوان ��ب ذات العالقة
بالعملي ��ة االنتخابي ��ة ،مث ��ل �آلي ��ات

و�ضوابط الت�صويت الإلكرتوين ،املراكز
االنتخابية ،واملواعي ��د املقرتحة لإجراء
االنتخابات ،و�أوقات الت�صويت ،والدليل
التعريف ��ي ،واحلم�ل�ات االنتخابي ��ة،
وقائم ��ة الناخبني ،وقائم ��ة املرت�شحني
واملرت�شحات النهائي ��ة والإعالن عنها،
�إىل جان ��ب �آلية عر� ��ض النتائج و�إعالن
الفائزي ��ن ،واقت�ص ��ر احل�ض ��ور عل ��ى
املرت�شحني واملرت�شح ��ات �أو من مثلهم،

وه ��ذه اللق ��اءات جمع ��ت مرت�شح ��ي
ومرت�شح ��ات جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة يف
امل ��دن الرئي�سي ��ة (الريا� ��ض ،الدمام،
جدة) ،حيث عقد اللقاء الأول يف مدينة
الريا� ��ض مبقر الهيئة ،كم ��ا عقد اللقاء
الث ��اين يف الغرف ��ة التجاري ��ة للمنطق ��ة
ال�شرقي ��ة مبدين ��ة الدم ��ام م�س ��اء يوم
االربع ��اء  1439/6/19ه� �ـ املواف ��ق 7

مار� ��س 2018م ،كما نظم اللقاء الثالث
والأخ�ي�ر يف مدين ��ة ج ��دة م�س ��اء ي ��وم
اخلمي� ��س  1439/6/20ه� �ـ املواف ��ق 8
مار� ��س 2018م ،يف ف ��رع الهيئة مبدينة
جدة يف �شارع الأمري �سلطان.
يذكر �أن نظام الهيئة ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم م 36/يف 1423/9/26هـ
ين� ��ص يف مادت ��ه ال�ساد�س ��ة عل ��ى �أن

يتكون جمل�س �إدارة الهيئة من ع�شرة
من الأع�ض ��اء الأ�سا�سي�ي�ن ،تنتخبهم
اجلمعي ��ة العمومية ،وحت ��دد الالئحة
التنفيذية الإج ��راءات الالزمة لذلك
وم ��ا ي�ش�ت�رط يف املر�شح�ي�ن ،ويتوىل
جمل�س الإدارة املنتخب اختيار رئي�س
املجل� ��س ونائب ��ه م ��ن ب�ي�ن �أع�ضائ ��ه
باالقرتاع ال�سري.
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مذكرة تفاهم مع شركة أوتوديسك لتدريب
وتطوير الكفاءات المحلية

وق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع شركة
أوت��ودي��س��ك ،ل��ت��دري��ب وت��ط��وي��ر ال��ك��ف��اءات المحلية لتطبيق أح���دث التكنولوجيا
ال��ه��ن��دس��ي��ة ف���ي ال���ت���دري���ب ال��ه��ن��دس��ي االل���ك���ت���رون���ي ،م���ن خ��ل�ال ت��دري��ب
 150م��ه��ن��دس��ة س��ع��ودي��ة ف���ي ك���ل م���ن م����دن ال���ري���اض وج�����دة والدمام.

و�أك ��د الأم�ي�ن الع ��ام للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن املهند� ��س عبداللطي ��ف
احل ��ركان �أن الهيئ ��ة حتر� ��ص على دعم
املهند�س ��ات وامل�صمم ��ات ال�سعودي ��ات،
للم�ساهم ��ة يف تطويره ��ن للدخول ب�شكل
فعال وقوي يف املجال املهني ،امل�شاركة يف
�إدارة �أه ��م امل�شاريع على م�ستوى اململكة،
ومن �أج ��ل �أن تكون املهند�س ��ة ال�سعودية
عل ��ى دراية كاملة ب�أحدث ما تو�صلت اليه
العل ��وم يف جمال الهند�س ��ة ،ملواكبة ر�ؤية
اململك ��ة  ،2030والت ��ي ا�ستهدف ��ت ب�شكل
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كب�ي�ر العن�ص ��ر الب�ش ��ري عل ��ى امل�ستوى
الفردي واجلماعي ،م�شريا �أنه مت الإتفاق
م ��ع �شرك ��ة �أوتودي�سك عل ��ى تدريب 150
مهند�س ��ة يف ثالث مناطق ه ��ي الريا�ض
و ج ��دة و الدم ��ام ،مبقاب ��ل م ��ادي قدره
 900ري ��ال بدال م ��ن � 9آالف ريال القيمة
الفعلية له ��ذه الدورات ،وذل ��ك ا�ستمرار
منه ��ا لدعمه ��ا املتوا�ص ��ل من �أج ��ل رفع
كف ��اءة املهند� ��س واملهند�س ��ة ال�سعودية،
وتطوي ��ر املهنة الهند�سية ب�شكل عام على
امل�ستويني املحلي والعامل ��ي ملواكبة �أحدث

التقني ��ات والتكنولوجي ��ا املتط ��ورة يف
الت�صميم على امل�ستوى الدويل.
و�أ�ضاف املهند�س عبداللطيف احلركان
�أن الهيئ ��ة تق ��وم با�ست�شع ��ار �أهمي ��ة
التدري ��ب الهند�س ��ي املوج ��ه واملنظ ��م،
لذلك قامت بالتعاون امل�شرتك مع �شركة
�أتودي�س ��ك م ��ن �أج ��ل تق ��دمي املزيد من
ال ��دورات التدريبي ��ة والتطويرية يف هذا
املجال ،م�ضيف ��ا �أن الهيئة ت�سعى �إىل �أن
تكون من �ضمن املراكز الدولية املعتمدة
لالختبارات يف امل�ستقبل.

تعاون مشترك بين الهيئة والشركة الوطنية
لخدمات اإلسكان

أبرمت الهيئة الس���عودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لخدمات اإلسكان
متمثلة ببرنامج "اس���تدامة" من أجل تنفيذ البرامج المرتبطة بالمهنة وتمكين المهندس���ين
المثلى ورفع مستوى األداء
والمهندسات والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول ُ
وتش���جيع اإلبداع واالبتكار ،ومن أجل المس���اهمة في تحقيق خطط وأهداف االس���تراتيجية
الوطني���ة لإلس���كان بالحص���ول عل���ى المنتج الس���كني بالوقت األنس���ب والج���ودة المثلى.

و�أو�ض ��ح الأم�ي�ن الع ��ام للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن املهند�س عبداللطيف احلركان
�أن ه ��ذه الإتفاقية �ستمت ��د اىل ثالث �سنوات
هجرية من تاريخ توقيعها ،وتهدف اىل تعزيز
التع ��اون بني الطرف�ي�ن وتعظي ��م خمرجات
الأه ��داف امل�شرتك ��ة يف قط ��اع الهند�س ��ة
والبناء ،والتكامل يف اعتم ��اد �أ�س�س وقواعد
حتكم الرتاخي�ص التي حتكم ممار�سة املهنة
و�أخالقي ��ات املمار�س ��ة ومتطلب ��ات الت�أهيل
للمكات ��ب واملن�ش� ��آت الهند�سي ��ة ،م�ضيفا �أن
الإتفاقي ��ة �ست�ساه ��م يف التكام ��ل والرب ��ط
التقن ��ي ب�ي�ن الهيئ ��ة وبرنام ��ج "ا�ستدام ��ة"
لتوف�ي�ر وتب ��ادل البيان ��ات واملعلوم ��ات ذات
االهتم ��ام امل�ش�ت�رك ،والتكام ��ل يف حتقي ��ق
ون�شر ثقاف ��ة الأبني ��ة اخل�ض ��راء وا�ستدامة
املب ��اين وم ��ا يتعل ��ق يف تر�شيد ورف ��ع كفاءة
الطاقة ،بجانب االرتقاء بقدرات املهند�سني

والفنيني باعتماد مناه ��ج للتدريب والت�أهيل
وذلك بهدف ت�أهيلهم النخراطهم يف متابعة
�سري وجودة م�شاريع البناء للقطاع ال�سكني.
وبينّ احل ��ركان �أن الطرفان التزم ��ا بامل�شاركة
يف تطوير الإر�ش ��ادات واملعايري الفنية اخلا�صة
ب�ضم ��ان ومراقب ��ة ج ��ودة الوح ��دات ال�سكني ��ة
وتبادل الآراء الفنية ،بجانب التكامل يف اجلانب
الإعالمي والت�سويقي واحلم�ل�ات التوعوية مبا
يخدم الأهداف امل�شرتكة للطرفني.
و�أكد احلركان على ا�ستمرار التعاون امل�شرتك
بني الطرفني يف كل ما من �ش�أنه حتقيق ح�صول
املواط ��ن عل ��ى املنت ��ج ال�سكني بج ��ودة ووقت
منا�سبني والرق ��ي باملهنة ومتك�ي�ن املهند�سني
وامل�ؤ�س�س ��ات الهند�سية كل ح�سب اخت�صا�صه،
مبا يف ذل ��ك الت�أهيل والتدريب وعقد الندوات
وور� ��ش العم ��ل امل�شرتك ��ة كلم ��ا تطل ��ب الأمر،
م�ش�ي�را �إىل �أن ه ��ذه االتفاقي ��ة وغريه ��ا م ��ن

مذكرات التفاهم هي ا�ستمرار للعمل الد�ؤوب
للهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�س�ي�ن من �أجل خدمة
الهند�س ��ة واملهند�س�ي�ن بالتعاون م ��ع عدد من
اجله ��ات والقطاع ��ات اخلا�ص ��ة والعام ��ة،
لتقدمي الإ�ضاف ��ة العلمية والعلمية للمهند�سني
واملهند�سات ،وامل�ؤ�س�سات واملكاتب وال�شركات
الهند�سي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل امل�شارك ��ة بجانب
اجله ��ات الأخرى للم�ساهمة يف خدمة املجتمع
ب�شتى �شرائحه وعلى جميع امل�ستويات.
يذك ��ر �أن توقي ��ع االتفاقي ��ة مت عل ��ى هام�ش
فعاليات منت ��دى امل�ساك ��ن امل�ستدامة وحفل
تد�ش�ي�ن نظ ��ام �ضم ��ان اجل ��ودة وتقيي ��م
اال�ستدامة ،الذي مت اقامته مبدينة الريا�ض،
حتت رعاية مع ��ايل وزير الإ�س ��كان الأ�ستاذ
ماجد بن عبداهلل احلقيل ،وبح�ضور �صاحب
ال�سم ��و امللكي وزي ��ر الدولة ل�ش� ��ؤون الطاقة
الأمري عبدالعزيز بن �سلمان �آل �سعود.
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يوم للمهندس الخليجي تنظمه الهيئة

افتت���ح األمي���ن الع���ام المكلف للهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين المهندس
عبداللطي���ف الح���ركان ف���ي  14ش���عبان  1439المواف���ق  30ابري���ل 2018م،
فعاليات ي���وم المهندس الخليجي الذي نظمته الهيئة بمركز الملك س���لمان
االجتماع���ي بالري���اض تح���ت ش���عار "تط���وع المهندس���ين خدم���ة للمجتم���ع".
و�أو�ض ��ح املهند�س احل ��ركان �أن هذا امللتقى
ال ��ذي مت �إق ��راره م ��ن قب ��ل املجل� ��س الأعلى
لالحت ��اد الهند�سي اخلليج ��ي ،ي�أتي لتفعيل
التوا�ص ��ل املع ��ريف وتب ��ادل اخل�ب�رات ب�ي�ن
الهيئ ��ات واجلمعيات الهند�سي ��ة اخلليجية،
�ضم ��ن ر�ؤية القي ��ادات واحلكوم ��ات يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي" ,كما ت�أتي �أهميته
م ��ن منطل ��ق اهتم ��ام ر�ؤي ��ة اململك ��ة 2030
وغر� ��س ثقافة التط ��وع لدى �أف ��راد املجتمع
ورفع ع ��دد املتطوعني  ,الفت ��ا �إىل �أن الهيئة
تهدف لرفع عدد املتطوعني من � 11ألفا �إىل
مليون متطوع.
و�أك ��د �أن الهيئ ��ة تعم ��ل عل ��ى تنفي ��ذ ر�ؤيتها
املتمثل ��ة يف الرقي باملهنة ومتكني املهند�سني
وامل�ؤ�س�س ��ات الهند�سي ��ة م ��ن الو�ص ��ول �إىل
احللول املثل ��ى ورفع م�ستوى وت�شجيع الإبداع
واالبت ��كار لتحقي ��ق مكان ��ة مرموق ��ة دولي� � ًا
يف ه ��ذا املج ��ال ,والت�أكي ��د عل ��ى �أهمية دور
املهند� ��س ال�سع ��ودي واخلليج ��ي يف التنمية
ب ��دول جمل�س التع ��اون ,حيث �إن م ��ا ت�شهده
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دول املجل�س من نه�ضة �شاملة وت�سارع تنموي
وا�صالحات اقت�صادية يحفزهم على التطلع
مل�ستقب ��ل واعد وازدهار متج ��دد ،خا�صة يف
ع�صر الر�ؤية وخطط التحول للم�ستقبل.
و�أ�ض ��اف" :ه ��ذا ال ��دور يح ��ث املهند�س�ي�ن
ال�سعودي�ي�ن واخلليجي�ي�ن عل ��ى التعا�ض ��د
والب ��ذل والعط ��اء والعمل بج ��د واجتهاد من
�أج ��ل بناء منظومة مهني ��ة هند�سية خليجية
متط ��ورة عل ��ى كافة اال�صع ��دة ،لتك ��ون كما
نتمناه ��ا جميع� � ًا ،مزدهرة قوي ��ة تقوم على
�سواع ��د ابنائها م ��ن خ�ل�ال مقدراتها التي
حباها اهلل".
وتاب ��ع الأمني العام املكل ��ف للهيئة ال�سعودية
للمهند�سني قائ�ل�ا " :االحتفال اليوم يعك�س
اهتم ��ام الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن يف
تعزي ��ز دور م�ؤ�س�سات املجتم ��ع املدين ،التي
تع ��د الهيئ ��ة م ��ن �أهم تل ��ك القطاع ��ات من
خ�ل�ال تخ�صي�ص يوم لإب ��راز دور املهند�س،
خا�ص ��ة ال�سعودي�ي�ن منه ��م يف خدمة الوطن
واملهن ��ة واملجتمع� ،إذ يحمل ��ون على عاتقهم

مه ��ام عظيم ��ة لتحقي ��ق مزيد م ��ن التطور
والتق ��دم لوطنه ��م ،وذل ��ك يف الوق ��ت الذي
ينظ ��ر فيه اجلمي ��ع �إىل املهند� ��س بكل فخر
واعتزاز لتحقيق الآمال والطموحات".
و�أف ��اد �أن الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ال
ت ��زال تعمل عل ��ى تنفي ��ذ ر�ؤيته ��ا املتمثلة يف
الرقي باملهنة ومتكني املهند�سني وامل�ؤ�س�سات
الهند�سي ��ة م ��ن الو�صول �إىل احلل ��ول املثلى
ورف ��ع م�ست ��وى وت�شجي ��ع الإب ��داع واالبتكار
لتحقيق مكانة مرموقة دولي ًا يف هذا املجال،
وه ��ي ت�ؤكد �أي�ض ��ا على �أهمي ��ة دور املهند�س
ال�سع ��ودي واخلليج ��ي يف التنمي ��ة يف دول
جمل�س التعاون.
وا�شتم ��ل برنام ��ج امللتق ��ى عل ��ى  3حم ��اور،
كان املح ��ور الأول عن �أهمي ��ة التطوع للفرد
واملجتمع ،فيما كان املحور الثاين عن التطوع
االح�ت�رايف للمهند�سني مع عر� ��ض لتحارب
حملي ��ة ،وحتدث املح ��ور الثالث والأخري عن
احتياج ��ات املجتم ��ع واجلمعي ��ات من تطوع
املهند�سني.

هيئة المهندسين تنظم ملتقى السالمة في
المباني في مدينة الرياض

نظم���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ملتق���ى "الس�ل�امة ف���ي تصميم
المبان���ي" ف���ي مدين���ة الري���اض  ،بمش���اركة فري���ق م���ن الخب���راء اإلقليميين
تناول���و معايي���ر الس�ل�امة وناقش���و ازدي���اد الحرائ���ق اإلقليمية ورف���ع الوعي
بالس�ل�امة وذل���ك في ي���وم  16أبريل  ، 2018بفن���دق هولي���دي ان اإلزدهار.
ودعم ��ت الهيئ ��ة  40مهند� ��س ومهند�س ��ة
للم�شاركة واحل�ضور املجاين للملتقى ،وذلك
�ضمن براجمها يف دعم �أع�ضائها للم�شاركة
يف امل�ؤمترات والدورات املهنية التي تزيد من
ر�صيدهم املعريف ،وتزيد مهاراتهم يف كل ما
يخ�ص مهنة الهند�سة ومواكبة التطورات يف
جمال ال�سالمة يف ت�صاميم املباين.
ويعد امللتقى من�صة املناق�شة الرائدة للمهند�سني
و املهنيني املخت�صني يف جمال ال�سالمة والوقاية
م ��ن احلري ��ق يف املب ��اين ،حيث ناق� ��ش معايري
وممار�س ��ات ال�سالم ��ة يف ت�صامي ��م املب ��اين.

وجم ��ع احلدث كب ��ار اال�ست�شاريني يف جمال
ال�سالم ��ة م ��ن احلرائ ��ق ،واملعماري�ي�ن،
واملهند�س�ي�ن ،وخرباء �إختب ��ارات ال�سالمة،
م ��ع م ��وردي �أنظم ��ة ال�سالمة لإعط ��اء �آخر
التحديث ��ات ح ��ول معاي�ي�ر ال�صناعة وتوفري
من�ص ��ة للمناق�ش ��ة م ��ن �أجل تطبي ��ق �أف�ضل
املمار�سات يف هذا املجال.
وناق�ش امللتقى العديد من املحاور منها:
•حتديثات �أنظم ��ة ال�سالمة من احلرائق:
تقييم املخاطر الت�شغيلية والتجارية و دوافع
التك�سية لتح�سني ال�سالمة من احلريق.

"•ا�ستخ ��دام �أدوات وتقني ��ات مناذج
و  VRو  AR & 3Dلإن�ش ��اء ا�سرتاتيجي ��ات
�أمان �ضد احلرائق وعمليات بناء مثالية.
•حتقيق ال�سالم ��ة من احلرائق يف مرحلة
البن ��اء :كيفي ��ة �إ�ش ��راك فري ��ق الت�صمي ��م
عل ��ى الوج ��ه الأمث ��ل للتخفيف م ��ن خماطر
ال�سالمة من احلرائق.
•تعزيز ثقافة تنظيمية لتحديد �أولويات ال�سالمة:
من الت�صميم والتخطيط والتنفيذ وعملية البناء.
•تطبيق معايري  NFPAواعتبارات ال�سالمة
من احلرائق للمن�ش�آت الأمنية والع�سكرية.

BIM
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الجمعية العمومية تقر الحساب الختامي
وتوافق على مراقب الحسابات وتصوت على
حصص أعضاء المجلس

أق���رت الجمعي���ة العمومي���ة للهيئة الس���عودية للمهندس���ين في اجتماعه���ا العادي الرابع عش���ر
وال���ذي أقي���م ي���وم االثني���ن  24جم���ادى االخ���رة 1439ه المواف���ق  12م���ارس 2018م في فندق
الفيصلي���ة بمدين���ة الري���اض ،عددا من الق���رارات التي يأتي ف���ي مقدمتها الموافق���ة على التقرير
الس���نوي2017م ،إل���ى جان���ب الموافقة على الحس���اب الختام���ي للهيئ���ة  ،2017والموافقة على
تعيي���ن مراق���ب الحس���ابات الخارج���ي وتحدي���د أتعاب���ه لع���ام 2018م ،كم���ا صوت���ت الجمعي���ة على
فئ���ات اعض���اء مجل���س االدارة (الحص���ص) ،والتي اخت���ارت اربعة مقاعد م���ن القطاع الع���ام واربعة
مقاع���د م���ن القطاع الخ���اص ومقعد من المكاتب الهندس���ية ومقع���د من اعضاء هيئ���ة التدريس.

وعر� ��ض يف اجلمعي ��ة الرابع ��ة ع�ش ��ر الت ��ي
ح�ضرها اكرث م ��ن  370مهند�س ومهند�سة،
مقرتح ملعايري املزاول ��ة و�شروط الرتخي�ص
للمكات ��ب الهند�سي ��ة ،وكذلك مق�ت�رح لأدلة
احلد الأدن ��ى من متطلبات الت�صميم واحلد
الأدن ��ى لأتعاب اخلدم ��ات الهند�سية ودليل
العقد املوحد للخدمات الهند�سية.
و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
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للمهند�س�ي�ن يف كلم ��ة �ألقاه ��ا يف افتت ��اح
اجلمعي ��ة� ،أن الهيئ ��ة انتهج ��ت تطبيق خطة
التح ��ول الإ�سرتاجت ��ي للمجل� ��س يف دورت ��ه
اخلام�س ��ة ،والت ��ي ارتك ��زت عل ��ى  4حماور
رئي�سي ��ة انطلقت منه ��ا الهيئة نح ��و حتقيق
ر�ؤيتها و�أهدافها ،وفقا لر�ؤية  2030للمملكة،
مو�ضحا �أهم الإجنازات التي حققتها الهيئة
خالل الف�ت�رة املا�ضية يف ال ��دورة اخلام�سة

(2018/2015م) ،وهي ال�سعي للرقي مبهنة
الهند�سة وت�أهيل وتطوير املهند�س ال�سعودي،
واالهتم ��ام بتطوير عمل املكات ��ب الهند�سية
واال�ست�شاري ��ة ،واالهتم ��ام بالبني ��ة التحتية
لتطوي ��ر الهيئ ��ة ،م�ؤك ��دا �أن الهيئ ��ة قطعت
�شوطا كبريا نحو حتقي ��ق هذه الأهداف من
خالل الإجن ��ازات التي حققتها على م�ستوى
جميع املحاور املذكورة.

و�أو�ض ��ح الدكت ��ور جميل البقع ��اوي يف ختام
كلمت ��ه �أن جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة حر�ص على
حتقيق تطلع ��ات املهند�س�ي�ن وحتقيق املزيد
من الإجنازات خ�ل�ال فرتة عمله ،م�ؤكدا يف
الوق ��ت نف�سه عل ��ى �أن الهيئة لن تتوقف على
ما مت اجنازه ،يف هذه الدورة ،بل �ست�ستعى -
باذن اهلل � -إىل �أن تكون الإجنازات �أكرث يف
الدورة اجلديدة من املجل�س ،وذلك من �أجل
حتقي ��ق تطلعات حكومتنا الر�شيدة نحو بناء
جيل قوي مت�سلح بالعلم واملعرفة ،وحتقيق ولو
جزء ب�سيط م ��ن العمل الذي يلبي التطلعات
والطموح ��ات للمهند�س�ي�ن ،واال�ستم ��رار يف
التطوير وتقدمي خط ��وات جديدة نحو تقدم
املج ��ال الهند�سي وتطوي ��ر خمرجاته ،التي
�ستك ��ون هي اجل ��زء الأهم يف حتقي ��ق ر�ؤية
اململك ��ة ،مقدما �شك ��ره للمهند�س�ي�ن الذين
ح�ضروا للم�شاركة يف اجلمعية العمومية.

وق ��دم الأم�ي�ن الع ��ام املكل ��ف للهيئ ��ة م.
عبداللطي ��ف احل ��ركان عر�ض ��ا مرئي ��ا عن
التقرير ال�سن ��وي للهيئة خالل عام 2017م،
ا�ستعر� ��ض فيه �أهم الإجنازات التي حتققت
خ�ل�ال العام املن�صرم .مبين ��ا ان فرتة عمل
الهيئة خالل الفرتة املا�ضية ،كانت منوذجا
للعم ��ل الناجح والإجن ��از املميز الذي حتقق
يف فرتة ق�صرية وخالل م ��دة �أقل من ثالث
�سن ��وات� ،إذ مت فيها العدي ��د من االجنازات
الت ��ي يفخ ��ر به ��ا املهند�س ��ون ب�ش ��كل عام،
ومن�سوب ��ي الهيئة ب�شكل خا� ��ص ،بعد تقدمي
عم ��ل د�ؤوب �أثم ��ر ع ��ن موافق ��ة �أع�ض ��اء
اجلمعية العمومي ��ة ب�أغلبية كبرية عن جميع
الق ��رارات الت ��ي طرحت للت�صوي ��ت يف هذه
اجلمعي ��ة ،م�ؤكدا �أن ذلك يع ��د م�ؤ�شر ر�ضى
ع ��ن م ��ا مت تقدميه خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضية
م ��ن العاملني يف الهيئة� ،س ��واء على م�ستوى

جمل� ��س الإدارة� ،أو عل ��ى م�ست ��وى من�سوب ��ي
الأمانة العامة للهيئة.
و�أ�ضاف �أن الهيئة قدمت للمهند�سني عر�ضا
عن جميع االجنازات والتطلعات التي حققتها
خالل العام املا�ضي ،ليكون اع�ضاء اجلمعية
العمومي ��ة عل ��ى اط�ل�اع ب ��كل امل�ستج ��دات.
يذك ��ر �أن احل�ضور للجمعية العمومية اقت�صر
عل ��ى الأع�ض ��اء الأ�سا�سي�ي�ن "املهند�س�ي�ن
ال�سعوديني" امل�سددين ال�شرتاكاتهم يف الهيئة
حت ��ى ي ��وم انعق ��اد اجلمعي ��ة العمومي ��ة على
الأقل ،مب ��ا فيهم �أ�صحاب املكاتب وال�شركات
الهند�سي ��ة واال�ست�شاري ��ة واال�ست�ش ��ارات
الهند�سية ،التي كانت تواريخ انتهاء ع�ضويتهم
يف الهيئة هي تواريخ انتهاء �سريان تراخي�ص
مكاتبهم نف�سها احلا�صل�ي�ن عليها من الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ،حي ��ث كان احل�ضور
للأع�ض ��اء �شخ�صي� � ًا ومل ي�سم ��ح بالتوكي ��ل.
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هيئة المهندسين تنظم الملتقى الهندسي الخليجي
تحت شعار "التعليم الهندسي والممارسة"

تعت���زم الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين تنظي���م فعالي���ات الملتق���ى الهندس���ي
الخليجي ،22في مدينة الدمام مطلع ش���هر مارس المقب���ل ،والذي تقام فعالياته
بش���كل دوري في دول الخليج سنويا ،تحت ش���عار "التعليم الهندسي والممارسة".

و�سيناق�ش امللتقى الهند�سي ع��ددا من
امل �ح��اور وامل��و� �ض��وع��ات ال�ت��ي تهم املهنة
الهند�سية ،يف دول اخلليج العربي ،وت�شكل
نقطة انطالق وعبور نحو تطوير الهند�سة
وامل �ه �ن��د� �س�ين يف دول جم�ل����س التعاون
اخلليجي ،وي�أتي يف مقدمة هذه املحاور،
التعليم الهند�سي وال �ث��ورة ال�صناعية
الرابعة ،التي تعد من �أهم التحديات التي
�ستواجهها الهيئات واملنظمات الهند�سية يف
املنطقة ،ملواكبة التطور والثورة ال�صناعية
العاملية ،والتي �شهدت قفزات عالية يف
املجال الهند�سي ،من خالل العديد من
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االخرتاعات والتقنيات الهند�سية التي يتم
ت�صديرها ب�شكل دائم �إىل خمتلف الأ�سواق
واجلامعات والأك��ادمي�ي��ات ح��ول العامل،
بالإ�ضافة �إىل مناق�شة املعايري الدولية
لالعتماد املهني ،ومعرفة امل�ستجدات
واملتطلبات العاملية العتماد املهند�سني
العامليني ،بالتعاون مع عدد من املنطمات
العاملية ،املتخ�ص�صة يف جمال االعتماد
املهني والأك ��ادمي ��ي ،ون�ق��ل جتربتهم يف
امل �ج��ال �إىل امل�ن�ط�ق��ة لتطبيق املعايري
املنا�سبة لها ،وم�ستقبل املهنة الهند�سية،
كما �سيناق�ش امل�شاركون حم��ورا �أخريا

وهو اخلدمات الهند�سية املهنية الدولية.
كما �سي�شهد امللتقى الهند�سي اخلليجي
ال �ث��اين وال�ع���ش��ري��ن ،ت�ك��رمي رواد العمل
الهند�سي ال��ذي��ن ب��ذل��وا ج �ه��ودا كبرية
يف �سبيل تطوير املهنة الهند�سية على
م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي،
وق��ادوا دفتها �إىل العديد من االجنازات
ال �ت��ي ��س�ج�ل��ت ب ��أ� �س �م��اء ب�ل�اده ��م على
امل�ستوى ال�ع��امل��ي ،بالإ�ضافة �إىل تكرمي
املخرتعني م��ن املهند�سني واملهند�سات
ال ��ذي ��ن ام �ت �ل �ك��وا ب� � ��راءات اخ�ت�راع ��ات
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ين اخل �ل �ي �ج��ي وال �ع��امل��ي.

مظلة مكيفة للحجاج للوقاية من الشمس

اس���تضافت شعبة هندس���ة التبريد والتكييف بالهيئة الس���عودية للمهندسين بمكة
المكرم���ة ،مخترع (مظل���ة مكة المكيفة) المهندس /محمد ب���ن حامد صائغ ،والذي
يعمل مديرا للجودة باإلدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

وق ��دم املهند� ��س /حمم ��د عر�ض ��ا
ع ��ن االخ�ت�راع و فك ��رة عم ��ل املظل ��ة
و الت ��ي �س ��وف ت�ساه ��م يف التخفي ��ف
عل ��ى احلج ��اج واملعتمري ��ن والزائرين
والعاملني باملي ��دان من احلرارة العالية
الت ��ي تك ��ون �سبب ��ا رئي�سي ��ا يف االجهاد
احلراري و�ضربات ال�شم�س .
و�أبان املهند�س حمم ��د �أن املظله خفيفة
الوزن و هي ت ��زن نحو ن�صف كيلوجرام،
وحتت ��وي املظل ��ة عل ��ى مروح ��ه تعم ��ل
ب�سرعت�ي�ن وذل ��ك با�ستخ ��دام ع ��دد 4
بطاري ��ات جاف ��ة  1,5vمن ن ��وع ،AA
وتعمل املروح ��ة ملدة من �سبع �إىل ثماين

�ساعات متوا�صلة على ال�سرعة العالية.
ومتت ��از املظلة ب�أنه ميكن تو�صيلها ب�أي
عب ��وة م ��اء ب�سهولة .حي ��ث حتتوي على
م�ضخة يدوي ��ه ل�ضخ رذاذ املاء لتلطيف
اجلو و�شعور امل�ستخدم بالراحة.
كم ��ا �أو�ضح املخرتع ان ��ه مت االتفاق مع
اح ��د �ش ��ركات الت�سوي ��ق لط ��رح املظلة
قب ��ل مو�سم احل ��ج لتكون خي ��ارا مثاليا
للحجاج والعاملني .
وتعت�ب�ر ه ��ذه اال�ست�ضاف ��ات للمخرتعني
ال�سعودي�ي�ن ودع ��م امل�شاري ��ع اخلا�ص ��ة
بالتربيد والتكييف من �أهم ا�سرتاتيجيات
و�أهداف �شعبة التربيد والتكييف .
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األخـــبــــار

مشاركة مميزة للهيئة في الملتقى
الهندسي الخليجي الـ21

ش���اركت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين في أعمال الملتقى الهندس���ي الخليجي الـ21
ال���ذي عقد ف���ي مملكة البحري���ن يوم���ي  22- 21فبراي���ر 2018م ،تحت عن���وان "المنازعات
في المش���اريع الهندس���ية وس���بل حلها" ،وال���ذي أقيم برعاي���ة من رئيس مجل���س الوزراء
البحرين���ي صاح���ب الس���مو الملك���ي األمير خليف���ة بن س���لمان آل خليف���ة ،وبحض���ور نائب
رئي���س ال���وزراء الش���يخ خال���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة ،وممثلي���ن م���ن دول الخلي���ج العربية.

و�شهد امللتق ��ى م�شاركة الهيئ ��ات الهند�سية
اخلليجي ��ة بتنظي ��م االحت ��اد الهند�س ��ي
اخلليج ��ي بالتعاون م ��ع جمعي ��ة املهند�سني
البحرينية ،بفندق الريتز كارلتون بالعا�صمة
البحرينية املنامة.
وتر�أ� ��س �أعم ��ال اجلل�س ��ة الأوىل رئي� ��س
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن والت ��ي حملت
مو�ضوع ط ��رق ف�ض النزاع ��ات ،وتفرعت عن
حم ��اور اجلل�س ��ة موا�ضي ��ع امل�س�ؤولي ��ة املدنية
للمحك ��م وفق ��ا للقان ��ون والقواع ��د االجرائية
ملراك ��ز التحكي ��م ،وجمل� ��س ف� ��ض املنازعات
�ضرورت ��ه و�إمكانات ��ه يف دول جمل� ��س التعاون
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اخلليج ��ي ومقدم ��ة يف جمال� ��س املنازع ��ات.
وتناول امل�ؤمت ��ر �أربعة حماور رئي�سية احتوت
عل ��ى طبيع ��ة العق ��ود الهند�سي ��ة و�أنواعه ��ا
وو�سائل ف�ض املنازع ��ات والت�أمني يف العقود
وطبيع ��ة املنازع ��ات يف امل�شاري ��ع النفطي ��ة
والبني ��ة التحتي ��ة والإن�شائي ��ة والتطوي ��ر
العقاري وامل�شاريع املتخ�ص�صة.
وي�أت ��ي مو�ض ��وع امللتق ��ى حل ��ل املنازعات يف
امل�شاري ��ع الهند�سي ��ة كونه ��ا عملي ��ة متعددة
الأبع ��اد ي�شارك فيه ��ا املهند�سون �إىل جانب
�أ�صح ��اب االخت�صا�ص ��ات الأخ ��رى م ��ن
م�شرعني وق�ض ��اة وحمام�ي�ن ومتخ�ص�صني

�آخري ��ن ،وف�س ��ح لأ�صح ��اب االخت�صا�صات
الأخ ��رى لتقدمي �أوراق عمل تتعلق بخرباتهم
وجتاربهم ومعارفهم املكت�سبة؛ وذلك لإلقاء
املزي ��د م ��ن ال�ضوء على الط ��رق املختلفة يف
حل املنازعات الهند�سية.
وك� � ّرم امللتقى يف حف ��ل االفتت ��اح رواد العمل
الهند�س ��ي يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية وهم
مع ��ايل رئي� ��س الهيئة ال�سعودي ��ة للموا�صفات
واملقايي� ��س واجلودة �سع ��د الق�صبي ،و�سعادة
مدير �شرك ��ة �أرامكو ال�سعودية املهند�س �أمني
النا�ص ��ر ،ومع ��ايل مدي ��ر جامع ��ة امللك فهد
للبرتول واملعادن الدكتور خالد ال�سلطان.

نظام مزاولة المهن الهندسية

املادة الأوىل:
يق�ص��د بالألف��اظ والعبارات الآتي��ة� -أينما وردت يف هذا النظ��ام -املعاين املو�ضحة �أم��ام كل منها ،ما مل يقت�ض
ال�سياق خالف ذلك:
النظام :نظام مزاولة املهن الهند�سية - .الالئحة  :الالئحة التنفيذية للنظام - .الهيئة :الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
الوزارة  :وزارة التجارة واال�ستثمار - .الوزير  :وزير التجارة واال�ستثمار - .جمل�س الإدارة  :جمل�س �إدارة الهيئة.
اللجن ��ة  :جلن ��ة االعتم ��اد املهني بالهيئة - .العم ��ل الهند�سي  :الدرا�سات والت�صامي ��م والر�سومات والإ�ش ��راف والتنفيذ والت�شغيل
وال�صيان ��ة يف �شع ��ب التخ�ص�ص ��ات الهند�سي ��ة وفروعها - .مزاول ��ة املهن الهند�سية  :القي ��ام ب�أي عمل هند�س ��ي ميار�س يف �شعب
التخ�ص�صات الهند�سية وفروعها - .االعتماد املهني  :القيد لدى الهيئة واحل�صول على الدرجة املهنية.
الدرجة املهنية  :الدرجة املهنية التي يح�صل عليها املهند�س من الهيئة عند اعتماده مهني ًا.
ميثاق املهند�س  :جمموعة القواعد التي تنظم �أخالقيات مزاولة املهن الهند�سية ،و�سلوكياتها التي تقرها الهيئة.
الرتخي�ص  :الرتخي�ص الذي متنحه الوزارة للمكاتب وال�شركات الهند�سية عند مزاولتها �أيا من املهن الهند�سية.
املادة الثانية:
 -1ال جتوز مزاولة �أي من املهن الهند�سية �إال بعد احل�صول على االعتماد املهني من الهيئة ،وفق ًا ملا ورد يف النظام ،والالئحة.
 -2يعد �شغل الوظائف الهند�سية يف اجلهات احلكومية مبثابة الت�صريح مبزاولة املهنة يف هذه اجلهات يف حدود الوظائف الهند�سية
الت ��ي مت التعي�ي�ن عليها ،وواجباته ��ا ،وم�س�ؤولياتها ،وللجهات التنظيمية املخت�صة  -يف �أي وقت ت ��راه� -إلزام املهند�سني يف اجلهات
احلكومية باحل�صول على االعتماد املهني.
املادة الثالثة:
ال يجوز للمعتمد مهني ًا مزاولة تخ�ص�ص هند�سي �أو درجة مهنية غري معتمدين.
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نظام مزاولة المهن الهندسية

املادة الرابعة:
مـراع ��اة مـ ��ا ورد يف الفـقـ ��رة ( )2م ��ن امل ��ادة (الثانيـ ��ة) مــ ��ن النــظ ��ام ،يحــظ ��ر ت�شغيـــ ��ل املهنــد�س�ي�ن غ�ي�ر املعتمدي ��ن مهني� � ًا.
املادة اخلام�سة:
فيما مل يرد فيه ن�ص خا�ص ،ال يجوز لأي جهة قبول �أي عمل هند�سي �إال من املعتمدين مهنياً.
املادة ال�ساد�سة:
ي�شرتط لالعتماد املهني ما ي�أتي:
� -1أن يكون طالب االعتماد املهني حا�ص ًال على امل�ؤهل املطلوب يف �أي من التخ�ص�صات الهند�سية من �إحدى اجلامعات ال�سعودية،
�أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
� -2أن يكون متمتع ًا بالأهلية الكاملة.
� -3أن يتعهد بااللتزام مبيثاق املهند�س.
� -4أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،ما مل يرد �إليه اعتباره.
� -5أال يك ��ون ق ��د �ص ��در يف حق ��ه ق ��رار ب�شط ��ب االعتم ��اد املهن ��ي ،م ��ا مل يك ��ن ق ��د م�ض ��ى عل ��ى �ص ��دور الق ��رار ث�ل�اث �سن ��وات.
� -6أن يجتاز اختبارات القدرات الفنية يف جمال تخ�ص�صه ،للح�صول على الدرجات املهنية ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر
بها قرار من جمل�س الإدارة.
� -7أن ي�سدد املقابل املايل املقرر لالعتماد املهني.
املادة ال�سابعة:
تقدم طلبات االعتماد املهني �إىل اللجنة وفق ًا للإجراءات التي يعتمدها جمل�س الإدارة ،ويتم االعتماد املهني بعد التحقق من توافر
ال�شروط الالزمة لالعتماد ،وعلى اللجنة �أن تبت يف الطلب خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أن يكون قرار اللجنة م�سبب ًا ،ويجوز التظلم من قرارها �أمام املحكمة املخت�صة.
املادة الثامنة:
على املعتمد مهني ًا �أن يذكر ا�سمه ،ودرجته املهنية ،ورقم اعتماده املهني ،على جميع �أعماله الهند�سية.
املادة التا�سعة:
يحدد جمل�س الإدارة الدرجات املهنية ومتطلباتها ،ومدة االعتماد املهني و�إجراءات جتديده ،واملقابل املايل له ،على �أن يراجع ذلك
كل خم�س �سنوات ،وطبق ًا ملا حتدده الالئحة.
املادة العا�شرة:
مع مراعاة ما تق�ضي به الأنظمة ذات ال�صلة ،وما ورد يف الفقرة ( )1من املادة (الثانية) من النظام ،ال يجوز للمكاتب وال�شركات
الهند�سي ��ة مزاول ��ة �أي من املهن الهند�سية �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم من الوزارة ،وفق ًا ملعايري مزاولة املهنة و�شروط
الرتاخي�ص التي ت�ضعها الهيئة.
املادة احلادية ع�شرة:
 -1م ��ع ع ��دم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أنظم ��ة �أخرى  ،يعاقب بغرامة ال تزيد على ()1٫000٫000مليون ريال،
كل من قام ب�أي من املخالفات الآتية:
�أ -مزاولة �أي من املهن الهند�سية دون احل�صول على اعتماد مهني� ،أو خالل �إيقافه� ،أو بعد �شطبه.
ب -مزاولة املكاتب وال�شركات الهند�سية �أي ًا من املهن الهند�سية دون احل�صول على ترخي�ص� ،أو بعد �إلغائه.
ج -ت�شغيل ممار�س هند�سي دون احل�صول على االعتماد املهني ملزاولة �أعمال هند�سية مع علمه بذلك.
 -2مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أنظمة �أخرى ،يعاقب بال�سجن مدة ال تتجاوز �سنة واحدة ،وبغرامة ال تزيد
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على ( )1٫000٫000مليون ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام ب�أي من املخالفات الآتية:
�أ -تقدمي بيانات غري مطابقة للحقيقة� ،أو �سلوك طرق غري نظامية ،نتج منها االعتماد املهني �أو الرتخي�ص� ،أو �أدت �إىل جتديد �أي
منهما� ،أو ح�صوله على درجة مهنية.
ب -ا�ستعم ��ال �أي و�سيل ��ة من و�سائل الدعاية والإعالن التي يكون من �ش�أنها االعتقاد ب�أحقيته يف مزاولة مهنة من املهن الهند�سية،
دون ح�صوله على الرتخي�ص �أو االعتماد املهني الالزم لذلك.
ج -انتحال لقب من �ألقاب الدرجات املهنية التي متنح للمعتمدين مهنياً.
 -3تتـوىل هيئـة التحقيـق واالدعـاء العــام التحقيــق واالدعـــاء يف املخالفــات املن�صـــو�ص عليها يف هذه املادة.
 -4تتوىل املحكمة املخت�صة النظر يف املخالفات وتطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
املادة الثانية ع�شرة:
 -1تك َّون بقرار من الوزير جلنة �أو �أكرث ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة ،على �أن يكون من بينهم م�ست�شار نظامي ،تتوىل النظر يف
املخالفات الأخرى النا�شئة من تطبيق النظام و�إيقاع واحدة �أو �أكرث من العقوبات الآتية:
�أ -اللوم.
ب -الإنذار.
ج� -إيقاف االعتماد املهني مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر.
د -غرامة مالية ال تزيد على ( )100٫000مائة �ألف ريال.
هـ� -شطب االعتماد املهني.
و� -إلغاء الرتخي�ص.
 -2ت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية �أع�ضائها ،على �أن تكون م�سببة ،وتعتمد بقرار من الوزير ،وملن �صدر �ضده قرار احلق يف التظلم
منه �أمام ديوان املظامل وفق ًا لنظامه.
� -3إذا اقرتن ��ت املخالف ��ة -التي تخت�ص اللجنة بنظرها وفق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة -مبخالفة �أخرى تخت�ص بنظرها املحكمة
وفق� � ًا للمادة (احلادية ع�شرة) من النظ ��ام ،فعلى اللجنة �إحالة املخالفة �إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام للتحقيق واالدعاء فيها،
وعلى املحكمة املخت�صة النظر يف املخالفة ،وتطبيق العقوبات الواردة يف النظام.
املادة الثالثة ع�شرة:
يج ��وز ت�ضم�ي�ن احلكم �أو الق ��رار املكت�سب القطعية ال�صادر بالعقوبة الن�ص على ن�شره عل ��ى نفقة املخالف يف ثالث �صحف حملية،
ت�صدر �إحداها على الأقل يف مقر �إقامته ،ف�إن مل تكن هناك �صحيفة يف املنطقة ففي �صحيفة ت�صدر يف �أقرب منطقة �إليها.
املادة الرابعة ع�شرة:
يتوىل �ضبط ما يقع من خمالفات لأحكام النظام ،والئحته ،موظفون من الهيئة ي�صدر بت�سميتهم قرار من الوزير.
املادة اخلام�سة ع�شرة:
يج ��وز ملن �شط ��ب اعتماده املهني �أو �ألغي ترخي�صه طبق ًا لأحكام النظام� ،أن يطلب �إعادة اعتماده �أو ترخي�صه من اجلهة املخت�صة
بع ��د انق�ض ��اء ثالث �سن ��وات من تاريخ �صدور حكم �أو قرار ال�شط ��ب �أو الإلغاء ،وتتبع يف طلب �إعادة االعتم ��اد املهني �أو الرتخي�ص
ال�شروط والإجراءات الالزمة لالعتماد.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
ي�ص ��در الوزي ��ر  -بالتن�سيق مع جمل� ��س الإدارة -الالئحة التنفيذية له ��ذا النظام خالل ت�سعني يوم ًا من تاري ��خ العمل به وتن�شر يف
اجلريدة الر�سمية.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
ً
يعمل بهذا النظام بعد �ستني يوما من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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نظام مزاولة المهن الهندسية

املادة الأوىل:
تدل الكلمات والعبارات الآتية على املعاين املو�ضحة �أمام كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
النظام :نظام مزاولة املهن الهند�سية ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )36/وتاريخ 1438 / 4 / 19هـ.
الالئحة :الالئحة التنفيذية للنظام.
الوزارة :وزارة التجارة واال�ستثمار.
الوزير :وزير التجارة واال�ستثمار.
الهيئة :الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
اللجنة :جلنة االعتماد املهني بالهيئة.
جلنة النظر :جلنة �أو �أكرث للنظر يف املخالفات وفق حكم املادة (الثانية ع�شرة) من النظام.
م�أمور ال�ضبط :موظف الهيئة ال�صادر بت�سميته قرار من الوزير ل�ضبط ما يقع من خمالفات لأحكام النظام ،والئحته.
العم ��ل الهند�س ��ي :الدرا�سات والت�صاميم والر�سومات والإ�ش ��راف والتنفيذ والت�شغيل وال�صيانة يف �شع ��ب التخ�ص�صات الهند�سية
وفروعها.
مزاولة املهن الهند�سية :القيام ب�أي عمل هند�سي ميار�س يف �شعب التخ�ص�صات الهند�سية وفروعها.
االعتماد املهني :القيد لدى الهيئة واحل�صول على الدرجة املهنية.
الدرجة املهنية :الدرجة املهنية التي يح�صل عليها املهند�س من الهيئة عند اعتماده مهني ًا.
ميثاق املهند�س :جمموعة القواعد التي تنظم �أخالقيات مزاولة املهن الهند�سية و�سلوكياتها ،التي تقرها الهيئة.
الرتخي� ��ص :الرتخي� ��ص الذي متنحه ال ��وزارة للمكاتب وال�شركات الهند�سية عن ��د مزاولتها �أي ًا من امله ��ن الهند�سية ،وفق ًا ملعايري
مزاولة املهنة و�شروط الرتاخي�ص التي ت�ضعها الهيئة.
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املادة الثانية:
ي�ش ��كل جمل� ��س الإدارة بالتن�سيق مع الوزارة جلنة االعتم ��اد املهني بالهيئة من عدد ال يقل عن ع�شرة �أع�ضاء ال تقل درجتهم املهنية
ع ��ن مهند�س حمرتف ،مبا يكفل حتقيق التنا�سب يف متثيل الفئ ��ات املختلفة للمهند�سني ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات ،وتعد
اللجنة �إجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.
املادة الثالثة:
 .1تت�ألف فئات االعتماد املهني من الآتي:
�أ .املهند� ��س :احلا�صل على �شه ��ادة البكالوريو�س يف �أي من التخ�ص�صات الهند�سية ،من �إحدى اجلامعات ال�سعودية� ،أو ما يعادلها
من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
ب .الأخ�صائي :احلا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف �أي من التخ�ص�صات الهند�سية امل�ساندة ،من �إحدى اجلامعات ال�سعودية� ،أو
ما يعادلها من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
ج .الفني :احلا�صل على �شهادة الدبلوم يف �أي من التخ�ص�صات الهند�سية امل�ساندة ،من �إحدى اجلامعات ال�سعودية� ،أو ما يعادلها
من �إحدى اجلامعات املعرتف بها.
 .2يحدد جمل�س الإدارة بعد االتفاق مع الوزارة التخ�ص�صات الهند�سية امل�ساندة.
املادة الرابعة:
 .1تت�ألف الدرجات املهنية للمهند�س من الآتي:
ب .مهند�س م�شارك.
�أ .مهند�س			.
د .مهند�س م�ست�شار.
			
ج .مهند�س حمرتف.
 .2يح ��دد جمل� ��س الإدارة – بن ��اء على اقرتاح من اللجنة – متطلبات الدرجات املهنية للمهند� ��س الواردة يف الفقرة ( )1من هذه
املادة ،ومدة االعتماد املهني و�إجراءات جتديده ،واملقابل املايل له ،على �أن يراجع ذلك كل خم�س �سنوات.
املادة اخلام�سة:
تع ��د اللجنة قواعد ت�صنيف التخ�ص�صات الهند�سية وال�شروط وال�ضوابط اخلا�صة باختبارات القدرات الفنية الالزمة لكل درجة،
وتعتمد بقرار من جمل�س الإدارة.
املادة ال�ساد�سة:
يجوز لكل من ُي�صرح له مبزاولة العمل الهند�سي يف اململكة ،العمل يف املجاالت الآتية:
 .1الدرا�س��ات والت�صامي��م والر�سوم��ات :الدرا�س ��ات والأبح ��اث الهند�سي ��ة ،والتخطي ��ط ،والت�صميم ،و�إع ��داد املخططات
والر�سومات الهند�سية والتقارير واملوا�صفات وجداول الكميات ،ودرا�سة وتقييم وحتليل العرو�ض الفنية للم�شاريع.
 .2الإ�ش��راف :املتابع ��ة والإ�شراف الفني عل ��ى تنفيذ الأعمال وامل�شاري ��ع الهند�سية ،وا�ستالم الأعمال ،و�إع ��داد وتدقيق وح�صر
كمي ��ات الأعم ��ال املنفذة على الطبيع ��ة ،ومراجعة وتدقيق املخططات التنفيذي ��ة ،واعتماد العينات وامل ��واد ،ومراجعة املوا�صفات،
و�إج ��راء الفحو�صات واالختبارات الفنية الالزمة ،والتفتي�ش والرقابة ،والت�أكد من معايري ال�سالمة املهنية ،و�إعداد التقارير الفنية
الالزمة.
 .3التنفي��ذ :القي ��ام بتنفي ��ذ ت�صاميم امل�شاري ��ع الهند�سية وفق ال�ش ��روط واملوا�صفات واملخططات وج ��داول الكميات والربامج
الزمنية املعتمدة ،والأ�س�س الفنية ،ومعايري و�ضوابط ال�سالمة املهنية.
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نظام مزاولة المهن الهندسية

 .4الت�شغي��ل� :إدارة وت�شغي ��ل املرافق وامل�شاريع الهند�سي ��ة والأجهزة واملعدات ،وتوفري الكوادر الهند�سي ��ة والفنية امل�ؤهلة للت�شغيل،
ح�سب ن�شاط وطبيعة عمل تلك املرافق ،وح�سب معايري و�ضوابط ال�سالمة املهنية ،والتحقق من �صالحية املواد والعنا�صر والتجهيزات،
ومطابقتها للموا�صفات املعتمدة وجاهزيتها للت�شغيل.
 .5ال�صيان��ة :املحافظ ��ة على نظاف ��ة و�سالمة امل�شاري ��ع واملرافق الهند�سية والأجه ��زة واملعدات ب�شكل دائ ��م وم�ستمر ،و�إ�صالح
الأعط ��ال والأ�ضرار التي قد تتعر�ض لها املرافق ،والتي قد تقلل من جودتها وعمرها االفرتا�ضي ،و�إجراء الفحو�صات واالختبارات
الفنية الالزمة.
املادة ال�سابعة:
ت�ص ��در الهيئ ��ة ميثاق املهند�س ،والذي يو�ضح القواعد التي تنظم �أخالقيات مزاولة امله ��ن الهند�سية و�سلوكياتها ،والتي يجب على
املعتمد مهني ًا االلتزام بها.
املادة الثامنة:
يلغى االعتماد املهني يف �أي من احلاالت الآتية:
� .1إذا تقدم �صاحب االعتماد املهني بطلب �إلغاءه.
� .2إذا �أخل �صاحب االعتماد املهني ب�أي من �شروط االعتمد املهني.
� .3إذا �صدر قرار م�سبب من جلنة النظر ب�شطب االعتماد املهني.
املادة التا�سعة:
ت�صدر الهيئة معايري مزاولة املهنة و�شروط الرتاخي�ص للمكاتب وال�شركات الهند�سية.
املادة العا�شرة:
يلغى الرتخي�ص للمكتب �أو ال�شركة الهند�سية يف �أي من احلاالت الآتية:
� .1إذا تقدم �صاحب الرتخي�ص بطلب �إلغاءه.
� .2إذا �أخل �صاحب الرتخي�ص ب�أي من معايري مزاولة املهنة و�شروط الرتاخي�ص.
� .3إذا �صدر قرار م�سبب من جلنة النظر ب�إلغاء الرتخي�ص.
املادة احلادية ع�شرة:
تعد جلنة النظر قواعد عملها و�إجراءاتها وتعتمد بقرار من الوزير.
املادة الثانية ع�شرة:
تقوم جلنة النظر ب�إيقاع العقوبات – وفق �أحكام املادة الثانية ع�شرة من النظام – مبا يتنا�سب مع طبيعة املخالفة ودرجة ج�سامتها
وظروف ارتكابها ،ولها �إعداد ت�صنيف للمخالفات.
املادة الثالثة ع�شرة:
يت ��وىل م�أم ��ور ال�ضبط مراقبة تطبي ��ق �أحكام النظام والئحته ،و�ضب ��ط ما يقع من خمالفات ،وله يف �سبي ��ل ذلك القيام باجلوالت
التفتي�شية والرقابية واالطالع على امل�ستندات الالزمة.
املادة الرابعة ع�شرة:
عمل بهذه الالئحة من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

32

مقال

اقتصاد المعرفة وبلوغ المرام
للمجتمعات العربية واإلسالمية
تش���كل التحدي���ات الحضاري���ة باس���تمرار محط���ات لتق���دم الش���عوب
وتطورها ومساهمتها في الركب الحضاري ،وتعتبر المعرفة الصفة
االساس���ية للمجتمع اإلنس���اني الراهن ،ومن خاللها تحققت معظم
التح���والت العميقة والمهمة ف���ي كل مجاالت الحي���اة لما لها من
عالقة عضوي���ة بتنمية المجتمع���ات اإلنس���انية ،فالمعرفة هي أحد
المكتس���بات المهمة لالقتصاد والمجتمع .فبناء القدرات االنس���انية
وتطويرها باعتبارها العنصر االنتاجي الرئيس���ي والمحدد االساسي
لإلنتاجي���ة انم���ا ينطلق من تطوي���ر كفاءة وقدرات الموارد البش���رية.

�أ�صب ��ح االهتم ��ام العامل ��ي بالتح ��ول �إىل
االقت�صاد املعريف الذي يقوم على فهم جديد
�أكرث عمق ًا لدور ر�أ�س املال الب�شري يف تطوير
االقت�ص ��اد وتقدم املجتمع ي�شكل حيز ًا كبري ًا
من االهتمام العاملي الذي بات اليوم يتعامل
مع �صناعات معرفية تكون الأفكار منتجاتها
والبيان ��ات مواده ��ا الأولية والعق ��ل الب�شري
�أداته ��ا ،حتى بات ��ت املعرفة املك ��ون الرئي�س
للنظ ��ام االقت�صادي واالجتماع ��ي املعا�صر.
ولو بد�أنا مبا ذكرته تقارير التنمية االن�سانية
العربي ��ة املتتالية لوقفنا عل ��ى حقيقة درجة
التط ��ور املع ��ريف يف الوط ��ن العرب ��ي؛ فقد
�أب ��رزت التقارير �أن �أحد �أه ��م النواق�ص يف
الدول العربية هو مو�ضوع ا�ستخدام املعرفة،
وتكري� ��س البح ��ث املعم ��ق مل�سائ ��ل املعرف ��ة
وجمتم ��ع املعرف ��ة ،ويقي ��م ح ��ال اكت�س ��اب
املعرفة على �صعيدي الن�شر واالنتاج.
�إن واق ��ع احل ��ال يف البل ��دان العربي ��ة ي�ؤكد
حقيق ��ة النق� ��ص الكب�ي�ر يف الق ��درات التي
ت�سببه ��ا ع ��دم كفاية نظ ��م التعلي ��م وكذلك
انخفا� ��ض اال�ستثم ��ار وب�ش ��كل كب�ي�ر يف
جم ��ال البحث والتطوير ،كم ��ا ان ا�ستخدام
املعلوماتية �أقل من �أي مكان �آخر يف العامل.
ت�ؤك ��د تقاري ��ر التنمي ��ة العربي ��ة �أن م ��ا

يحتاج ��ه الوطن العرب ��ي هو تواف ��ر االرادة
ال�سيا�سي ��ة لال�ستثمار يف الق ��درات الب�شرية
واملعرفي ��ة الت ��ي بني ��ت على �أ�س� ��س �ضعيفة،
و�ض ��رورة زي ��ادة االنف ��اق عل ��ى التنمي ��ة
لت�ستفي ��د قطاع ��ات ال�صح ��ة والتعلي ��م
والبح ��ث العلم ��ي والتقن ��ي واعط ��اء العامل
االن�س ��اين م ��ا ي�ستحق ��ه م ��ن اهتم ��ام.
القرن احلادي والع�شرين هو قرن االقت�صاد
املبني على املعرفة؛ كما و�أن العامل املعا�صر
ي�شهدمتغرياتكبريةيفظلالتوجهنحوالعوملة
واخل�صخ�ص ��ة واالندماج ��ات االقت�صادية.
ازاء كل ذل ��ك ي�صب ��ح مو�ض ��وع �صياغ ��ة
ا�سرتاتيجي ��ة للعلم �أمر ًا عل ��ى قدر كبري من
االهمي ��ة لإجن ��از تنمي ��ة �شامل ��ة اقت�صادية
واجتماعية يف البلدان العربية .
اذن ل ��و ذهبن ��ا اىل االبع ��اد اجلوهري ��ة يف
تنمي ��ة ب�شري ��ة عربي ��ة حقيقي ��ة �أن التط ��ور
يف االقت�ص ��اد املع ��ريف �سيعج ��ل يف التط ��ور
العلم ��ي والتكنولوج ��ي يف البل ��دان العربية.
وم ��ن هن ��ا ينبغ ��ي االخ ��ذ بنظ ��ر االعتب ��ار
عن ��د و�ضع اخلط ��ط التنموية قي ��ام تنا�سب
عق�ل�اين بني �أه ��داف التنمي ��ة االقت�صادية
وبني حجم امل ��وارد الطبيعي ��ة واالقت�صادية
انطالق� � ًا م ��ن درج ��ة التط ��ور التكنولوج ��ي

إعداد :د .فادي محمد الدحدوح،
متخصص في البحث العلمي

يف الع ��امل .كم ��ا �أن التنب� ��ؤ مب�ست ��وى التقدم
التكنولوج ��ي �سيح ��دد اىل درج ��ة كب�ي�رة
م�ستقبل التطورات االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية .وبالت ��ايل ال بد من جعل التطور
العلمي واملعريف قطاع ًا من قطاعات التنمية
االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة وعن�صر ًا مكون ًا
من عنا�صر التخطيط لهذه التنمية.
وال �شك ب�أن هناك معوقات كثرية حتول دون
حت ُّول االقت�صادات التقليدية �إىل اقت�صادات
معرفي ��ة منه ��ا نذك ��ر :الفج ��وة الرقمي ��ة،
والأمية االلكرتونية ،وع ��دم تدفق املعلومات
ب�شكل كامل �إىل كل �أف ��راد املجتمع ،و�ضعف
االهتمام بالبحث والتطوير.
وخال�ص ��ة ميكن القول ب� ��أن املعرف ��ة تعترب
بالن�سب ��ة للمجتمع ��ات الت ��ي ت�سع ��ى لتحقيق
التنمي ��ة ال�شامل ��ة م�س�أل ��ة حا�سم ��ة .ومتث ��ل
تكنولوجي ��ا املعلومات واالت�ص ��االت االدوات
اال�سا�سي ��ة لتحقي ��ق التق ��دم امل�ؤ�س� ��س على
االقت�ص ��اد املع ��ريف نح ��و التح ��ول احلقيقي
باجت ��اه ا�ستغالل امل ��وارد الطبيعية واملادية.
وبالتايل ف� ��أن الت�أ�سي�س لبعد جوهري قوامه
االقت�ص ��اد املع ��ريف يف التنمي ��ة الب�شرية يف
البل ��دان العربية ميثل املرتك ��ز اال�سا�سي يف
التنمية االجتماعية واالقت�صادية املن�شودة.
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مــــقــــــال

تأمالت في معنى األمن والجودة والسالمة

م .محمد فوزي عبداللطيف

مستشار الجودة والسالمة واألمن

أولويات !Periorities
بعد تخرجى من هند�سة القاهرة ب�سبعينات
الق ��رن املا�ض ��ى عمل ��ت بق�س ��م التفتي� ��ش
الهند�سي ب�شركة تكريربرتول م�صرية لعدة
�سن ��وات وكان م ��ن واجبات ��ى الك�ش ��ف على
امل ��واد اخل ��ام واملع ��دات اجلدي ��دة لتحديـد
م ��دى �صالحيته ��ا قب ��ل قبوله ��ا ودخوله ��ا
املخازن لتكون جزءا م ��ن ممتلكات ال�شركة
ثم التفتي�ش على �أعمال اللحــام والرتكيبات
للت�أك ��د م ��ن ه ��ذه الأعمــ ��ال تتـ ��م وفق ��ا
للموا�صفات القيـا�سي ��ة واملـراجع الهند�سيـة
الدولية عموما ومتطلب ��ات الأجواء املحيطة
فى املواقع واملن�ش�آت البرتولية  ..ثم الك�شف
ال ��دوري على ه ��ذه املعدات وه ��ى باخلدمة
()On-stream Inspection
ملتابعــة معـ ��دالت االنهيــار والت� ��آكل بها قبل
الك�ش ��ف ال�شام ��ل الدقي ��ق عليه ��ا يف �أقرب
عمــ ��رة �أو يف حال ��ة تعر�ضه ��ا حلادثة �أوعند
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نقله ��ا من مكان مل ��كان وكن ��ت �سعيــدا لكون
ذل ��ك مطلبــ ��ا دنيويـ ��ا حمرتم ��ا بالإ�ضاف ��ة
لكون ��ه مطلبا دينيا كم ��ا باحلديث " �إن اهلل
يح ��ب �إذا عم ��ل �أحدك ��م عم�ل�ا �أن يتقن ��ه"
فاملو�ض ��وع يحت ��اج �أمانة و�ص ��دق للت�أكد من
الإتق ��ان واجل ��ودة وال يحتم ��ل التق�ص�ي�ر
والإهم ��ال الذي ��ن ق ��د ي�ؤديان حل ��وادث قد
تك ��ون مفجع ��ة ..كم ��ا كان يث�ي�رين يف هــذا
الإطار �أن �أتعرف على �أنــواع الت�آكل والتحلل
بهـذا املكــان حيث تتعـدد ال�سبـائك امل�صنـوع
منه ��ا املعـ ��دات والت ��ى تتعـر� ��ض لدرج ��ات
ح ��رارة و�ضغ ��ط عالي ��ة جدا..وق ��د �سميتها
من ��د ذلك احل�ي�ن �أمرا�ضا لكونن ��ا كنا نقوم
بالك�ش ��ف بالعني املج ��ردة والت ��ى ت�ساعدها
�أدوات قيا�س دقيقــة ويدعم ذلك ا�ستخــدام
تقنيــات متقدمة مث ��ل الألرتا�سونيك و�أ�شعة
اك� ��س �أو جام ��ا والتحلي ��ل الطيف ��ى والأ�شعة

ف ��وق البنف�سجي ��ة  ..وغ�ي�ر ذلك م ��ن طرق
غريمتلف ��ة قب ��ل �أن نح ��دد احلالة عم ��ا �إذا
كان ��ت �سليم ��ة �أو تعاين من عي ��ب ما  -حالة
مر�ضيـة  -ونن�ص ��ح بالعالج والذى قد يكون
البتـ ��ر -كما يفعـ ��ل الطبي ��ب -وكان الق�سـم
يتبـع وقته ��ا م�ساعد رئي� ��س ال�شركة لل�شئون
الفنية مبا�شـ ��رة لتجـنب ت�أثيـ ��رات الأق�سام
الأخ ��رى عل ��ى تقـاريـ ��ره  ..ث ��م عمل ��ت
مبواق ��ع انتاج برتول بو�س ��ط اخلليج العربى
وكن ��ت �أتعجب ملا �أراه فى جو بحــرى  -متل�ؤه
بالإ�ضاف ��ة للرطوب ��ة و�أبخ ��رة الكلوري ��دات
غ ��ازات مركب ��ات الكربيت وخــالف ��ه  -من
�صـور خطرية للت� ��آكل ي�شبه بع�ضها اجلدرى
�أواحل�صبة!! وكان الق�سم فيها تابعا للإدارة
العام ��ة لل�سالم ��ة وكنت �أالح ��ظ �أن زمالئى
بق�سم ال�سالمة ي�شاركوننا فى حتليل �أ�سباب
حري ��ق �أو حادث ��ة وال �أدرى م ��اذا يفعل ��ون

خا�ص ��ة و�إننى كن ��ت �أالحظ �أن ه ��ذا الق�سم
يح ��وى �أنا�سا من تخ�ص�صات علمية خمتلفة
وبع�ضه ��م لي�س له �صلة ب�أى ن ��واح علمية! مع
يقين ��ى بنف� ��س الوقت ب� ��أن ال�سالم ��ة مطلب
هام ..ولك ��ن عندما ح�ض ��رت دورة تدريبية
عن ال�سالمة تبني ىل �أن لدى نظام ال�سالمة
مفهوما �أكرث�شمولية من جمرد خوذة حتمي
الر�أ� ��س �أو قفازات حتمي اليدي ��ن �أو �أحذية
متينة حتمي القدم�ي�ن يف �أماكن العمل رغم
�أهميتها..فعن ��د ذك ��ر �أمثل ��ة ع ��ن ال�سل ��وك
ال�شخ�ص ��ي الواج ��ب به ��ذا املج ��ال لتجنب
حادث ��ة كالأخذ بيد كبري ف ��ى ال�سن لتو�صيله
للجان ��ب الآخ ��ر م ��ن الطريق �أو غل ��ق حفرة
�أو و�ض ��ع عالم ��ة لتنبيه النا� ��س خلطر ما �أو
م�ساع ��دة �أح ��د فى فهم �شيئ مع�ي�ن لإعانته
عل ��ى �إجنــازالعمل بطريقـة �صحيحة وجدت
�أن ذل ��ك هو ما ي�أمر به ديننا والذى هو جزء
ال يتجز�أ من الإميان كما باحلديث " الإميان
ب�ضع و�سبع ��ون �شعبة� ...أدناها �إماطة الأذى
عن الطريق "�....أى لتجنب حادثة..
تب�ي�ن حينئ ��د �أن مفهوم م ��ا ت�سم ��ى ب�أنظمة
ال�سالم ��ة ي ��دور ح ��ول ه ��ذا املعنى..و�أن ��ه
يتطاب ��ق مع مفه ��وم الدي ��ن و�أهداف ��ه رغم
كونه حم�صور ًا يف دائرة حمدودة فى �أذهان
النا�س ..ف�إذا كانت �إماطة الأذى عن الطريق
 و ه ��و جزء م ��ن الإميان� -ش ��كل �أو مطلبعام لل�سالم ��ة ف�إن كل خط ��وة تتخذ لتجنب
ظ ��روف مواتية حلدوث حادثة �أو نتائج غري
مرغ ��وب فيها يكون �أي�ضا م ��ن املفهوم العام
لأنظمة ال�سالمة والدين البحث عن العيوب
مبعدة م ��ا وحماولة تالفيه ��ا �أومعاجلتها ..
وهو هدف اجلودة!
فاحلوادث( )accidentsحتدث ب�سبب
�أ�شب ��اه احل ��وادث ( )incidentsوه ��ي
الظروف املهي�أه حل ��دوث حادثة! مثل حفرة
بالطري ��ق �أو زيت م�سك ��وب �أو �شيئ بارز من
الأر� ��ض �أو �شي ��ئ رديئ ..ف ��كل ه ��ذه �أ�شباه
ح ��وادث و ت�صب ��ح حادث ��ة اذا �سق ��ط �أح ��د
باحلفرة �أو تزحلق بالزيت �أو انك�سرت معدة

ب�سب ��ب رداءة ال�صنع ..فبع ��د احلادثة يكون
التحقيق ولكن قبل احلادثة يكون دور �أنظمة
اجل ��ودة و ال�سالمة لتقليل �أ�شب ��اه احلوادث
�أى تقلي ��ل احتماالت حدوثها بق ��در الإمكان
حي ��ث ال ت ��زال احل ��وادث حت ��دث لأ�سب ��اب
جدي ��دة �أو ب�سب ��ب التق�صري وع ��دم الكمال
بنف� ��س واجبات ال�سالمة �أو بال�صناعة �سواء
لأ�سب ��اب فردية �أو لق�صور بنظ ��ام ال�سالمة
بامل ��كان �أو لنق� ��ص م ��ا ..ويتم ه ��ذا التقليل
بتحليل الأ�سباب امل�ؤدي ��ة للحادثة مثل وجود
حفرة بالطريق بدون تغطية �أو بدون كردون
حولها �أو عالمة حتذيرية �أو حاجز وهل هي
حالة خا�صة �أم متكررة وهل هي ع�شوائية �أو
فى اطار خطة مل�ش ��روع ما �أو هي حالة عامة
�شائع ��ة غ�ي�ر مكرتث بها من قب ��ل املحيطني
بها �أم هى عمل مق�صود ! حيث ي�صبح الأمر
جرمية وهومايجرنا �إىل �أهمية الك�شف عما
وراء اجلرائ ��م والعبث م ��ن �أ�سباب وحماولة
تقليله ��ا وهذا هو ما ي�سم ��ى �أنظمة �أمنية !!.
هك ��ذا �أي�ضا يكون توفري الظ ��روف املطمئنة

للنا� ��س ليقوم ��وا ب�أعماله ��م بوج ��ه �صحي ��ح
للح�ص ��ول عل ��ى نتائ ��ج جي ��دة وب ��دون
وق ��وع ح ��وادث م ��ن �ضم ��ن الإمي ��ان ..مثل
توفريالتدري ��ب وتوفري�أدوات جي ��دة ووجود
خطة تنفيد عمل وا�ضح ��ة ..حتى �أن �إعطاء
العامل�ي�ن حقوقه ��م بي�س ��ر ورعايتهم �صحيا
وترتيب �إجازات لهم هى مثل ما �سبق ذكره
كالأخذ بيد �أحد ليع�ب�ر الطريق �أو الت�صدق
علي ��ه مبعلومة �أوحت ��ى ابت�سامة فى وجهه...
بل ان تعليم الآخرين قيادة ال�سيارات �أو حتى
ركوب الدراجات وال�سباحة ولغات الآخرين-
خا�ص ��ة الأوالد  -يدخ ��ل ف ��ى ه ��ذا الإطار..
ثم ق ��در يل -بعد ترك �ش ��ركات البرتول -
�أن �أعم ��ل ول�سن ��وات �أي�ضا مبج ��ال الأنظمة
الأمني ��ة .وم ��ع الأي ��ام وال�سن�ي�ن وج ��دت
بالأنظم ��ة الأمني ��ة نف� ��س الغاي ��ة �أال وه ��ي
توفري ال�شع ��ور بالطم�أنين ��ة والأمان ملقتنى
ه ��ذه الأنظم ��ة �سواء �أف ��راد �أو �ش ��ركات �أو
جهات ر�سمية.
و�أ�صب ��ح وا�ضح ��ا �أن ال�سيناري ��و بالأنظم ��ة
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الأمنية هو نف�س ��ه ب�أنظمة اجلودة وال�سالمة
تقريبا ..فكم ��ا تنبه ان ��ذارات �أنظمة الأمن
النا� ��س خلطر م ��ا لأخد احليط ��ة واحلذر �أو
ايقاف املعتدي فورا ..تعترب تقارير التفتي�ش
الهند�سى وتو�صي ��ات ال�سالمة  -بعد حتقيق
حادثة ما – �أنها تقوم بنف�س الدور �أى تنبيه
الذي ��ن يهمهم الأمر باحتمال وقوع حادثة �أو
�شبه حادثة ب�سبب زي ��ادة معدل الت�آكل مثال
�أو ع ��دم تنا�سب مادة معينة �أو ت�صميم معني
لوظيف ��ة مطلوبة جلهاز ما �أو وج ��ود خلل �أو
نق�ص بجودة عمل ما.
وهك ��ذا �أ�صبح ��ت �أنظم ��ة اجل ��ودة والأم ��ن
وال�سالم ��ة �شيئ ��ا واحدا بنظ ��ري فكلها تنبه
خلطر ما ،فهى بالأنظم ��ة الأمنية حتتاج رد
فوري لإيقاف املعتدي وهي ب�أنظمة ال�سالمة
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حتت ��اج الت ��زام بالقواع ��د املوج ��ودة وعالج
للو�ض ��ع اجلدي ��د بخطة متكامل ��ة قد حتتاج
وقت ولكن البد من البدء بو�ضعها وتنفيدها
بجدي ��ة وهي ب�أنظمة اجل ��ودة حتتاج عالج ًا
عاج ًال و�آج ًال ح�س ��ب احلالة وغايتها جميعا
الو�صول حلال ��ة ت�صبح �أ�شباه احلوادث فيها
�أقل ما ميكن فن�شعر بالطم�أنينة ..فهل ميكن
�أن ن�سمي هذه الأنظمة �أنظمة الطم�أنينة؟
وب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن �أهمية �أي م ��ن هذه
الأنظمة و�أيها هو الأوىل بان تكون له الأولويه
!! فنح ��ن ن ��رى ف ��ى كل موقع يافط ��ة كبرية
مكتوب عليه ��ا ال�سالمة �أوال ورجال اجلودة
ي�ؤكدون �أن اجلودة �أو ًال ولكن �أي�ضا ورغم �أن
االنطب ��اع الأول لكلمة الأمن يكون هو �صورة
حرا�س الأمن على بوابة الذين يت�أكدون من

وج ��ود ت�صريح دخول ويطلب ��وا فتح �شنطة
ال�سي ��ارة  ..ال ��خ وبع�ضه ��م ي ��كاد ال يكرتث
بامل ��ار من ج ��واره ف�إن احلقيق ��ة �أن خمالف
الأنظم ��ة الأمني ��ة ه ��و جم ��رم و�أن الأنظمة
الأمنية ق ��د مت ت�صميمها لتوقيف الل�صو�ص
الذين يك�س ��رون القفل �أو يقف ��زون من فوق
ال�س ��ور �أو يقتحم ��ون الأبواب ب ��دون �إذن �أو
يفتعلوا حريقا فى الظالم لأغرا�ض خمتلفة
 ..و�أنظم ��ة ال�سالم ��ة تنظ ��م ال�سري وتن�صح
النا� ��س باتب ��اع تعليم ��ات �أو �أخ ��ذ حيطة ما
لتجنب الإ�صابة واحلوادث واملخالف لنظام
ال�سالم ��ة ميك ��ن �أن يفعل ذل ��ك بغري ق�صد
جلهل ��ه فيلزمه �أن يتعلم �أو يتدرب �أو بق�صد
فتوق ��ع علي ��ه غرام ��ة  ..بينما ال ��ذى يلتزم
باجل ��ودة يبي ��ع �أح�سن ولي�س عل ��ى املخالف
للج ��ودة �أى عق ��اب وبع� ��ض النا� ��س يبحثون
ع ��ن الرخي� ��ص!! �إال �إذا ادى ع ��دم جودت ��ه
حل ��ادث فيعاقب بعقوبات ال�سالمة  ..ونحن
ن ��رى �أن ال ��دول التى تلت ��زم باجل ��ودة تبيع
�أح�سن مثل امريكا و�أورب ��ا الغربية واليابان
...الخ ولكن الدول التى لي�س فيها �أمن لي�س
فيه ��ا حياة باملعن ��ى ال�صحيح حي ��ث ينت�شر
الل�صو� ��ص وامليلي�شي ��ات �أو الأع ��داء الذين
يقتلون ويذبحون ويغت�صبون وي�ستولون على
املمتلكات العامة واخلا�صة وكذلك ي�ستولون
على الغذاء وميوت النا� ��س املحا�صرين من
اجلوع ورمبا هذا ما يعنيه احلديث ال�شريف
" من بات �آمنا فى �سربه عنده قوت يومه
..فق ��د ملك الدني ��ا " حتى لو ب ��دون �أنظمة
جودة �أو �سالمة !!
وت�ؤك ��د الأح ��داث التى حت ��دث ه ��ذه الأيام
�أهمية الأم ��ن كما يحدث فى �سوريا والعراق
واليمن !! ون ��رى النا�س تته ��دم بيوتهم على
ر�ؤو�سه ��م �أو هم �سائرون فى ال�شارع وعندما
يغ ��ادرون امل ��كان ميوتون من ال�ب�رد �أو غرقا
�أو يحا�ص ��رون حت ��ى املوت !! فه ��ل لل�سالمة
واجلودة هنا دور ؟؟
ال دولة ب ��دون �أمن وغ ��ذاء ..وال راحة بدون
�سالمة  ..واجلودة من �أهم �أ�سباب ال�سعادة!

الذكاء العاطفي وعالقته بعملية
اتخاذ القرار

يعتبر الذكاء العاطفي مفهوم
عص���ري حدي���ث ,ولك���ن وجد له
تأثي���ر واض���ح عل���ى مجرى س���ير
حي���اة اإلنس���ان ,وتأثي���ر مه���م
في طريق���ة تفكي���ره وعالقاته
وانفعاالت���ه ,فهن���اك قاس���م
مش���ترك بين العواطف والتفكير
وبي���ن العق���ل والقل���ب ,وهناك
تع���اون فيم���ا بينه���ا إلتاح���ة
الفرصة لإلنسان التخاذ القرارات
الصحيحة والتفكير بشكل سليم.

�إن بن ��اء ال ��ذكاء العاطف ��ي وت�أث�ي�ره عل ��ى
عملي ��ة اتخاذ الق ��رار لأي �شخ� ��ص له �أكرب
الأث ��ر عليه طيلة حيات ��ه؛ فالعديد من الآباء
والأمه ��ات والرتبوي�ي�ن عندم ��ا انزعجوا يف
الآون ��ة الأخرية من م�ستوي ��ات امل�شاكل التي
ي�صادفه ��ا ط�ل�اب املدار� ��س واجلامع ��ات،
جل�ؤوا بكل ق ��وة �إىل تعليم الطالب املهارات
ال�ضروري ��ة للذكاء العاطف ��ي .وكذلك الأمر
يف ال�ش ��ركات الك�ب�رى التي و�ضع ��ت الذكاء
العاطف ��ي يف برام ��ج التدري ��ب �ساع ��دت
املوظفني وجعلتهم يتعاون ��ون ب�صورة �أف�ضل
م ��ن ذي قب ��ل وط ��ورت حوافزهم مم ��ا �أدى
�إىل زي ��ادة الإنتاج والأرب ��اح .ومن هنا يجب
اعتبار ال ��ذكاء العاطفي مبكوناته وعنا�صره
و�سيلة ثالث ��ة بالإ�ضافة �إىل امله ��ارات الفنية
والقدرات العقلية (املعرفية) عند التوظيف
�أو التطوير �أو الرتقيات �إىل �آخر هذه .
�إن ال ��ذكاء العاطف ��ي م ��ن الأ�شي ��اء الت ��ي
نحت ��اج �إليها يف حياتن ��ا دائ ًم ��ا ،تعاملنا مع
ال�شخ�صي ��ات املختلف ��ة ،و�أال ن�ت�رك املج ��ال
لأ�شي ��اء ميكنه ��ا �أن ت�ؤث ��ر علينا �سل ًب ��ا ،و�أن
جنيد القدرة على التحكم يف عاطفتنا ،ومن
ثم ميك ��ن لعالقاتنا م ��ع الآخري ��ن �أن تكون

أ .إيناس جودة النحال
باحثة دكتوراه في التنمية البشرية

عالقات ناجح ��ة كما نريد .الذكاء العاطفي
ميكن ��ه الت�أث�ي�ر يف حياتن ��ا يف كل �ش ��يء ،يف
العمل ،يف التعام�ل�ات الب�شرية املختلفة ،يف
العالقات التي ندخلها مع �أطراف �أخرى.
�إن التعام ��ل م ��ع م�شاع ��ر الآخري ��ن يعد من
املهارات املهمة يف �إقامة عالقة �إيجابية مثمرة
م ��ع الآخري ��ن ،ويتطلب التعامل م ��ع م�شاعر
الآخرين ن�ضج مهارتني وجدانيتني ،هما �إدارة
ال ��ذات والتعاطف م ��ع الآخري ��ن �أو التفهم.
ي�شم ��ل ال ��ذكاء العاطف ��ي جمموع ��ة م ��ن
الق ��درات ،مث ��ل �أن تك ��ون ق ��ادر ًا عل ��ى
ح ��ث نف�س ��ك عل ��ى اال�ستم ��رار يف مواجه ��ة
االحباط ��ات والتحك ��م يف الن ��زوات وت�أجيل
�إح�سا�سك ب�إ�شباع النف�س و�إر�ضائها والقدرة
على تنظيم حالت ��ك النف�سية ومنع الأ�سى �أو
الأمل م ��ن �شل قدرتك على التفكري و�أن تكون
قادر ًا على التعاطف وال�شعور بالأمل.
�إن ال��ذك��اء ال�ع��اط�ف��ي ه��و ن �ت��اج مهارتني
رئي�سيتني :امل �ق��درة ال�شخ�صية واملقدرة
االجتماعية ،تركز املقدرة ال�شخ�صية �أكرث
عليك كفرد ،وتنق�سم �إىل الوعي بالذات
و�إدارة ال��ذات ،وتركز املقدرة االجتماعية
�أك�ث�ر �سلوكك م��ع الآخ��ري��ن وتنق�سم �إىل

ال��وع��ي االج �ت �م��اع��ي و�إدارة العالقات.
ولقد �إعتقد كثري من القادة واملدراء قدمي ًا
�أن ال م ��كان للعواط ��ف يف العمل و�أن التفكري
ال�صحي ��ح واملنطقي وحده يكفي ل�صنع قائد
ناج ��ح ومنظم ��ه ناجح ��ة؛ �إال �أن التق ��دم يف
اجلان ��ب العاطف ��ي �أدى �إيل تغي�ي�ر االعتقاد
والنظرة نح ��و �أهميتها يف اتخ ��اذ القرارات
احلكيمة واتاح ��ة الفر�صة للتفك�ي�ر بو�ضوح
وهذا له بالغ الأثر يف مواجهة �ضغوط العمل.
وختام� � ًا ميكن الق ��ول �أن درا�سة العالقة بني
ال ��ذكاء العاطف ��ي وعملي ��ة اتخ ��اذ الق ��رار،
ٌتع ��د حاجة م ��ن احلاج ��ات ال�ضرورية التي
تثبت �أهميته ��ا واحلاجة �إليها يف جمتمعاتنا
العربي ��ة عام ��ة وفل�سط�ي�ن خا�ص ��ة .ولق ��د
�أ�صبح ��ت ه ��ذه الدرا�سات م ��ن امل�ستلزمات
الأ�سا�سي ��ة يف وقتن ��ا احلا�ض ��ر خا�ص ��ة بعد
ن�ش�ؤ الأزم ��ات املتتابعة الت ��ي ع�صفت بكثري
م ��ن املنظم ��ات وامل�ؤ�س�سات والأف ��راد والتي
كان له ��ا ت�أثري كبري وعمي ��ق ،كما �أن درا�سة
الذكاء العاطفي وربطه بعملية اتخاذ القرار
تٌعد �سمة مميزة ووا�ضح ��ة من �أجل النجاح
يف خط ��ط التنمي ��ة االجتماعي ��ة والتعليمية
وغريها يف فل�سطني.
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حوكمة التحول الرقمي
في الرؤية السعودية 2030
 -الجزء الثالث -

محمد علي حسين شعالن

أبرزت الرؤية الس���عودية " 2030حوكمة التحول الرقمي" كإحدى االستراتيجيات الوطنية ذات
األثر ،و قد تطرقنا في الجزئين األول والثاني من هذه السلس���لة و الذين تم نش���رهما في
العددي���ن  99و  100م���ن مجلتنا الغراء "المهندس" إلى أهمي���ة التحول الرقمي وتفصيالته
ومصادره ،وتحدثنا بالقدر نفسه عن دور الحوكمة وتعريفاتها وتطورها  .يركز هذا الجزء الثالث
واألخير على أس���باب حاجتنا إل���ى المصطلح المجمع "حوكمة التح���ول الرقمي" كما يتحدث
ع���ن المعوقات التي قد تقف حجر عثرة أمام إنج���از حوكمة التحول الرقمي وكيفية التغلب
عليها من منظور علمي وعملي ،مع تزويد أمثلة واقعية يمكنها أن تس���تقر في األذهان.

التعريفات
تُعن ��ى حوكم ��ة التح ��ول الرقم ��ي ب�إقام ��ة
عالق ��ات تنظيمية ب�ي�ن منظوم ��ة الأعمال
والأنظمة التقنية ،ف�ضال عن حتديد الكيفية
الت ��ي ت�ساعد بها ه ��ذه الأنظم ��ة املوظفني
على ا�ستخدام التقنية لإجناز �أعمالهم يف
�إط ��ارات مرنة وحدود مر�سوم ��ة .وتع ّرف
حوكم ��ة التح ��ول الرقمي يف ه ��ذا ال�سياق
عل ��ى �أنه ��ا النظام ال ��ذي يتم م ��ن خالله
توجي ��ه ورقاب ��ة اال�ستخدام ��ات احلالي ��ة
وامل�ستقبلي ��ة للتقنية ،وتقيي ��م م�ستجداتها
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وتوجيه �آلياتها لتدعيم ن�شاطات امل�ؤ�س�سة،
ومتابعة ا�ستخدام املنظومة التقنية لإجناز
اخلطط املقررة على �أف�ضل حال.
وه ��ي به ��ذا تتط ��رق �إىل جمي ��ع التقنيات
امل�ستخدم ��ة �س ��واء للمعلوم ��ات �أو الأعمال
وتتم ��دد �إىل ال�سيا�س ��ات الت ��ي ت�ستطي ��ع
قيا� ��س ور�صد الكيفية التي تدار بها النظم
و�أ�سالي ��ب ال�ضب ��ط ،وعلي ��ه ف� ��إن حوكم ��ة
التحول الرقمي ال تقف عند حدود العمليات
التقنية بل تتعداه ��ا لتك ِّون منظور ًا �شمولي ًا
يدور ح ��ول الق�ضاي ��ا العملي ��ة والتنظيمية

الت ��ي متكن الأفراد من ا�ستخ ��دام التقنية
�ضمن منظوم ��ة العمل وتفعيلهم ��ا معا يدا
بي ��د لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�س ��ة ككل �ضمن
�إطار موحد يتقبله جميع موظفي امل�ؤ�س�سة.
وعمليا ف�إن هذه املمار�سة ينبغي �أن تتم يف
كل م�ؤ�س�س ��ة بغ� ��ض النظر ع ��ن حجمها �أو
طبيعته ��ا �س ��واء كانت خا�ص ��ة �أو حكومية،
كما �إنها تطبق على ف ��رق العمل ،وعلى �أي
عدد م ��ن الب�شر الذين يعمل ��ون يف �أن�شطة
هادف ��ة و ي�ستخدم ��ون تقني ��ات معين ��ة �أو
متعددة لإجناز �أعمالهم.

مل��اذا نحت��اج �إىل حوكم��ة التح��ول
الرقمي
لق ��د فر� ��ض التط ��ور ال�سري ��ع واملعق ��د يف
التقني ��ة ب�شقيه ��ا تقني ��ة الأعم ��ال وتقني ��ة
املعلومات منتجات وتطبيقات جديدة ،يتم
ا�ستخدامه ��ا يف جمي ��ع املج ��االت مدعومة
بتط ��ور االت�ص ��االت املتنقل ��ة و�إمكاني ��ات
الو�صول للإنرتنت .وقد �أحدث هذا التطور
تغ�ي�رات مت�سارع ��ة يف جم ��االت الأعمال و
تغري ًا يف توقعات �أ�صحاب امل�صالح مما عزز
اال�ستجاب ��ة ال�سريعة للطلب ��ات و�إمكانيات
احل�ص ��ول على االحتياج ��ات َ
وغيرَّ املقدرة
التناف�سية للم�ؤ�س�سات ،كما �صار ا�ستخدام
التقنية ي�شم ��ل جميع الإدارات والقطاعات
عل ��ى تنوع اهتماماته ��ا واحتياجاتها .وخذ
مث�ل�ا على ذلك خدم ��ات الإنرتنت املالية،
و�أنظم ��ة اخلرائ ��ط التفاعلي ��ة و حتدي ��د
املواق ��ع مما �أ�صبح ال غنى عنه للم�ؤ�س�سات
الت ��ي تري ��د الإ�ستم ��رار .حت ��ى �أ�صبح من
املمك ��ن الي ��وم �أن تطلب وجبت ��ك املف�ضلة
عرب تطبيق اجلوال ثم ت�سدد فاتورتك عرب
�آليات الدفع الإلكرتوين وحتدد موقعك على
اخلريطة التفاعلية حتى ي�ستخدمه م�س�ؤول
التو�صي ��ل و م ��ن ثم تبد�أ يف تن ��اول وجبتك
املف�ضل ��ة يف دورة ح ��اورت فيه ��ا التقنيات
فق ��ط دون �أن تتح ��دث �إىل �أي �إن�س ��ان.
وملا كرثت التقاطعات بني التقنية ووحدات
الأعم ��ال� ،أوجب ��ت تداخالت ه ��ذا التطور
توف�ي�ر ا�سرتاتيجية موحدة وقي ��ادة فعالة
لتوجي ��ه وحتفي ��ز ا�ستخ ��دام التقنية لرفع
م�ست ��وى الأداء م ��ع تعمي ��ق دور الرقاب ��ة
عل ��ى العملي ��ات امل�شمول ��ة بالتقني ��ة وعلى
خمرجاته ��ا .وهك ��ذا ب ��رزت "حوكم ��ة
التح ��ول الرقمي" للعمل عل ��ى املواءمة بني
اال�سرتاتيجي ��ة العام ��ة للم�ؤ�س�س ��ة وخطط
الت�شغي ��ل الالزم ��ة لتحقي ��ق الأه ��داف
اال�سرتاتيجية وبني اخلطة التقنية مت�شابكة

يف الت�شغي ��ل والتمويل .كما �ص ��ار لزاما �أن
ت�شتم ��ل "حوكم ��ة التح ��ول الرقم ��ي" على
�آليات لتحديد امل�س�ؤوليات و �ضمان �أهداف
امل�ؤ�س�س ��ات مع قيا�س خمتلف �أنواع العوائد
االقت�صادية واالجتماعية وغريها والناجتة
م ��ن الن�شاط ��ات التي تق ��وم به ��ا امل�ؤ�س�سة
وتتحمل تكاليف ��ا يف مقابلها .ومن الناحية
القانوني ��ة ف� ��إن م�س�ؤولي ��ة اخلل ��ل الناجم
ع ��ن ا�ستخ ��دام التقني ��ة يقع عل ��ى الإدارة
التنفيذية ولي�س على �إدارة التقنية وحدها،
وهو م ��ا يتوافق م ��ع �أطر العم ��ل املعتمدة.
وبالتزام ��ن مع التح ��ول الرقمي واحلو�سبة
ال�سحابي ��ة فق ��د تزاي ��دت ظواه ��ر عديدة
مثل التعهيد ومقدم ��ي اخلدمات الو�سيطة
مم ��ا ع ��زز احلاج ��ة �إىل معاجل ��ات
منا�سب ��ة لتحدي ��د ال�صالحي ��ات واحلقوق
والواجب ��ات .وهكذا �صارت حوكمة التحول
الرقم ��ي تع� � ِّرف الإط ��ار الع ��ام لتطبي ��ق
ال�سيا�س ��ات املرتبطة با�ستخدام اخلدمات
وكذل ��ك املب ��ادئ والقواع ��د الت ��ي حت ��دد
�سلوك امل�ؤ�س�س ��ة و�أفرادها  .ومع ا�ستخدام
تقني ��ات حديثة لتحديد الهوية مثل التوقيع
الإلك�ت�روين وت ��داول الوثائ ��ق الإلكرتونية
والربي ��د الإلكرتوين� ،صار م ��ن ال�ضروري
ظهور ت�شريعات تق�ن�ن امل�س�ؤوليات املرتتبة
على �أنظمة التقنية مث ��ل اعتمادية التوثيق
الإلكرتوين و�ضمانات �سالمة نقل البيانات
و�آلي ��ات ع ��دم الإن ��كار ،وكل ذل ��ك خا�ضع
لل�ش ��روط الت ��ي تفر�ضه ��ا جه ��ات الرقابة
والإ�شراف واالمتثال .ولت�سهيل ذلك ميكن
اال�سرت�ش ��اد ب�أح ��د النم ��اذج املتخ�ص�صة
يف تنفي ��ذ الأط ��ر املتعلق ��ة باحلوكم ��ة مثل
منوذج كوبت  5والذي تتبناه جمعية تدقيق
ومراقبة �أنظمة املعلوماتية "�إي�ساكا" والذي
يتك ��ون من خم�سة جماالت رئي�سية تتمحور
يف :املواءمة اال�سرتاتيجية وحتقيق القيمة
و�إدارة املوارد وقيا�س الأداء و�إدارة املخاطر.

وبهذا كل ��ه حتقق حوكمة التح ��ول الرقمي
قيمة ملمو�س ��ة للم�ؤ�س�س ��ة و تدعم �أهداف
العم ��ل وا�سرتاتيجيات ��ه بينم ��ا تعم ��ل على
حت�س�ي�ن ا�ستغ�ل�ال املواهب و�صن ��ع القرار
بعي ��دا ع ��ن الت�أث�ي�رات العاطفي ��ة .كم ��ا
�أنه ��ا تُعن ��ى ب�إيج ��اد �إدارة فعال ��ة لرغبات
واحتياجات العمالء يف �إطار اال�سرتاتيجية
العام ��ة للم�ؤ�س�س ��ة للم�ساع ��دة على جذب
امل�ساهمني و العمالء واالحتفاظ بهم .كما
يعت�ب�ر �ضم ��ان ت�سيري وا�ستخ ��دام مكونات
التقنية مثل النظم والعمليات والأ�صول وفق
املتفق عليه يف ال�سيا�سات والإجراءات من
�أهم �أهداف احلوكمة .و هكذا يتم حت�سني
وتطوي ��ر التقني ��ات امل�ستخدم ��ة با�ستمرار
للوفاء مبتطلبات العمل املتغرية مع مراعاة
البيئة املحيطة و الت�أكد من �أنه يتم التحكم
مبكون ��ات التقنية واملحافظ ��ة عليها ب�شكل
�صحيح م ��ع حتقيق م�صال ��ح املتعاملني مع
امل�ؤ�س�س ��ة وبن ��اء الثق ��ة فيه ��ا بالتزامن مع
حت�سني املعايري و�أدوات الرقابة.
معوقات حوكمة التحول الرقمي
وبالرغ ��م م ��ن حتقي ��ق التقني ��ة �إجنازات
هائل ��ة يف كاف ��ة املج ��االت ف� ��إن هن ��اك
مع�ضالت تعيق اال�ستخدام الأمثل للتقنيات
املتاح ��ة ،منه ��ا �أن له ��ا �ص ��ورا خمتلفة يف
الأذه ��ان ت�ت�راوح ب�ي�ن احل�س ��ن والقبيح،
وب�ي�ن الب�سي ��ط واملعقد� .إذ يعتق ��د البع�ض
ب�أن التقنية كامل ��ة الأو�صاف و َيعجبون �إذا
ق�ص ��رت عن دعمه ��م يف نقط ��ة معينة� ،أو
َّ
مل ي�ستطيع ��وا تطويعه ��ا لإجن ��از عمل ما.
ويرى �آخرون التقنية ط�ل�اء �سحريا تطلى
ب ��ه املكاتب في�صب ��ح املوظف ��ون خرباء يف
ا�ستخ ��دام التقني ��ة دون حاج ��ة �إىل ت�أهيل
�أو تدري ��ب ،وك�أن تعزي ��ز امله ��ارات التقنية
للموظفني رفاهي ��ة ال ينظر �إليها �إال نادرا.
وتظن جمموعة �أخ ��رى �أن التقنية تقر�أ ما
يف العق ��ول و القل ��وب في�ستخدم ��ون مب ��د�أ
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"�إعر� ��ض �أو �أرك�ض" متخيلني �أن التقنية
َو ْحي� � ًا ميكنها �أن تقدم لهم ما يريدون دون
�أن يتفوهوا بكلمة �أو ي�ضعوا هدفا �أو خطة،
وله ��ذا هم يطلب ��ون من املخت�ص�ي�ن تقنية
تواف ��ق طلباته ��م و�أهوائه ��م دون متكينهم
م ��ن حتلي ��ل احتياجاته ��م �أو حت ��ى جم ��ع
البيانات الالزمة وه ��م يتوقعون احل�صول
عل ��ى طلبه ��م دون �أي انتظ ��ار على طريقة
" ر ِّك ��ب و �ش ِّغ ��ل" .وعل ��ى اجلان ��ب الآخر
يتظاهر كثريون باخلربة يف �ش�ؤون التقنية
ويتدخلون يف اختي ��ار مكوناتها ،ويخلطون
بني خمتل ��ف �أ�صناف التقنية في�ساوون بني
التقني ��ات ال�شخ�صية و الرتفي ��ه والأعمال
م ��ع �أن كال منه ��ا له خ�صائ� ��ص متفردة و
حمددات متباينة.
وقد َ�س�أل �أحد املدراء التنفيذيني ذات مرة
ملاذا ت�شرتي حا�سوبا بقيمة عالية مع وجود
الع�شرات من احلا�سبات الرخي�صة ،فم َّثل
له املخت�صون كيف يختلف املبنى التجاري
ع ��ن املبن ��ى ال�سكن ��ي من حي ��ث الت�صميم
واملعم ��ار والوظائ ��ف ،فاملبن ��ى التج ��اري
يحت ��اج �إىل م�صاع ��د �سريع ��ة ومكات ��ب
مريح ��ة و �أن يقع على �ش ��ارع رئي�سي ،على
العك� ��س م ��ن املن ��زل ال ��ذي يتطل ��ب عك�س
هذه االحتياجات مما ي�ؤثر على الت�صميم
والت�شغيل .وكذلك ف�إن احلا�سوب امل�صمم
للأعم ��ال يت�ضم ��ن مزاي ��ا عدي ��دة بحيث
ميك ��ن ربط ��ه بالنطاق ��ات وتر َّك ��ب علي ��ه
قاع ��دة للتو�صيالت ويعم ��ل ل�ساعات �أطول
وي�ستخ ��دم برجمي ��ات هام ��ة بينم ��ا يعمل
الكمبيوتر املنزيل للفيديو والت�صفح �أ�سا�سا
�ضمن �ساعات حمدودة وعمر ت�شغيلي �أقل.
وم ��ع انت�شار ظاه ��رة احلو�سب ��ة ال�سحابية
واحلو�سب ��ة املتنقل ��ة �ص ��ار �سه�ل�ا عل ��ى
املتعامل�ي�ن �شراء �أي حا�س ��ب دون متحي�ص
واقتن ��اء �أي برنام ��ج بال�ش ��راء املبا�ش ��ر،
وبرزت م�صطلح ��ات مثل "�أح�ضر جهازك

40

التقن ��ي اخلا�ص بك" و "�أح�ض ��ر التطبيق
اخلا�ص بك" ،وهك ��ذا �صارت كل �إدارة بل
ورمبا كل موظف قادر ًا على �شراء براجمه
اخلا�صة دون الرجوع �إىل خمت�صي التقنية
مم ��ا �أدى �إىل فو�ض ��ى تقني ��ة وبرجمي ��ة
و�ساهم يف ظهور منظومة التقنية املوازية.
وزاد الط�ي�ن ِب َّل ��ة �أن كل موظف ق ��د اعتاد
ا�ستخدام برنامج معني يريد �أن ي�أخذه معه
�إىل كل م�ؤ�س�سة ينتق ��ل �إليها دون �أن يكلف
نف�سه عناء التدرب على ا�ستخدام برنامج
�شبي ��ه ت�ستخدم ��ه تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ة ،وخ ��ذ
فو�ض ��ى الربامج الهند�سية مثاال على ذلك
حي ��ث تت�شابه الوظائ ��ف و تختلف الأ�سماء
التجاري ��ة للربجمي ��ات بينم ��ا ُي ِّ�ص ��ر كل
خمت�ص على ما اعتاد عليه بل و رمبا � َّأ�صر
على �إ�صدار حمدد عفى عليه الزمن �أو كاد.
ومن �أك�ث�ر املعوق ��ات �إنت�ش ��ار ًا غياب دعم
الإدارة العلي ��ا مل�شاري ��ع التح ��ول الرقمي ،
�إذ ي ��رى بع� ��ض �أ�صح ��اب العم ��ل واملدراء
التنفيذي�ي�ن �أن �ش� ��ؤون التقني ��ة ال ت�صل ��ح
للمناق�ش ��ة يف اجتماعات جمال� ��س الإدارة
�أو �أن التقنية هي مركز للتكلفة ويت�ساءلون
دوم� � ًا عن ج ��دوى النفقات التقني ��ة وملاذا
يطل ��ب منه ��م دفع كل تل ��ك التكالي ��ف� ،أو
ا�ستخ ��دام خ�ب�رات معين ��ة وبخا�ص ��ة يف
جم ��االت التقني ��ة املتخ�ص�ص ��ة مث ��ل �أمن
املعلومات و احلوكمة التقنية و�إدارة املخاطر
وااللتزام ،ويف بع�ض احلاالت يطرح ه�ؤالء
�س� ��ؤاال مقلوبا عن م�ب�رر كل عملية وفائدة
كل تقني ��ة .فيم ��ا ال�س� ��ؤال ال�صحيح هو �أن
ُي�س�أل عن ال�ض ��رر واملجازفة التي تتحملها
امل�ؤ�س�س ��ة �إذا مل ت�ستخ ��دم تقني ��ة معين ��ة
�أو مل تق ��م بالعم ��ل التقن ��ي املتجان�س �أو مل
تعم ��ل عل ��ى �إدارة املخاط ��ر املتعلق ��ة بتلك
التقني ��ة .وكمثال �صارخ ف� ��إن �أجهزة �إنذار
ومكافح ��ة احلريق يت ��م تركيبها يف املباين
و�صيانته ��ا و�إدامته ��ا مببالغ معت�ب�رة بينما

يرج ��و اجلميع �أنها ال ت�ستخدم �أبدا  ،بينما
التقنية ومرافقاتها وج ��دت لت�ستخدم �أوال
ث ��م لتحمي �أه ��م م ��ا ل ��دى امل�ؤ�س�سات من
بيان ��ات و �أ�سرار و لت�سهم يف منع االخرتاق
و �سوء اال�ستخدام.
ي��د ًا بي��د نح��و حوكم��ة التح��ول
الرقمي
ومن ه ��ذا كل ��ه تتب�ي�ن �ض ��رورة �أن ت�ستقر
�أهمي ��ة التقني ��ة ،و�آلي ��ات احلوكم ��ة و
طرائ ��ق التح ��ول الرقمي يف قل ��ب �أع�ضاء
جمل� ��س الإدارة ،وت�س ��ري يف عروق الإدارة
التنفيذي ��ة ،لت�ضخَّ دم ��ا ًء تنب� ��ض بالتحول
الرقم ��ي يف �أرج ��اء امل�ؤ�س�س ��ة و ب�ي�ن جميع
موظفيه ��ا فتنبت �شجرة الري ��ادة والتطور
احلقيق ��ي .و م ��ن املمار�س ��ات الفعال ��ة
لتحقي ��ق ه ��ذا اله ��دف ت�أ�سي� ��س جمل� ��س
تنفيذي للتقنية و تفعيل ا�سرتاتيجية نافذة
التخ ��اذ الق ��رارات التقني ��ة حت ��ى ال تعمد
بع� ��ض الإدارات �إىل تعطيل التغيري التقني
�أو ت�أخريه با�ستخدام دائرة متمددة للقرار
تك�ب�ر وتتغري كل ي ��وم بينما يك ��ون الهدف
احلقيق ��ي هو ن�سف املو�ض ��وع حمل البحث
من �أ�سا�سه وتذويبه يف دائرة الروتني .ويف
حال ��ة يعرفها اجلميع يت ��م حتويل مو�ضوع
تغي�ي�ر نوعي ��ة الطابع ��ات مثال م ��ن �إدارة
التقني ��ة �إىل امل�شرتي ��ات ث ��م الت�سوي ��ق ثم
املالية ثم الإدارية وقد يتكرر التناقل دومنا
فائ ��دة �أو نتيجة بينما ميكن ح�سم املو�ضوع
ب�أكمله يف اجتم ��اع م�شرتك ملجل�س التقنية
لبحث املوقف واتخاذ القرار املنا�سب طاملا
كان �ضم ��ن الإ�سرتاتيجية املحددة �سابقا و
كانت هناك �إرادة لذلك.
ويف وج ��ود جمل�س تنفي ��ذي و �إ�سرتاتيجية
للتح ��ول الرقمي يتوق ��ف ا�ستخدام �سيا�سة
"لزوم ما ال يلزم" و�إ�ضاعة وقت موظفي
التقني ��ة يف عملي ��ات ال تنف ��ع ،و يف حادثة
طريف ��ة طلبت �إح ��دى امل�ؤ�س�س ��ات تركيب

جه ��از مراقب ��ة ال ��دوام يف �أح ��د فروعه ��ا
بحجة متابعة جمي ��ع املوظفني واملقاولني و
مت التفك�ي�ر يف تعيني موظف له ��ذا البند و
مربم ��ج و برنامج ،و مل ��ا مت تركيب اجلهاز
مل تتمكن الإدارة من �إقناع �أحد با�ستخدام
الب�صم ��ة با�ستثن ��اء حار�س دائ ��م التواجد
يبي ��ت يف املكت ��ب وهك ��ذا يت�سب ��ب غي ��اب
امل�ساءلة ،يف اختالق �أ�سباب و�صرف �أموال
و�أوق ��ات فيما ال ينفع بينما ال متلك الإدارة
ق ��وة يف الو�صول �إىل �أهدافها احلقيقية� ،أو
�أنها ال حت�سن تخطيط �أهدافها التقنية.
وبتع ��اون اجلميع ميك ��ن حلوكم ��ة التحول
الرقمي �أن تق�ضي على العديد من الظواهر
ال�سلبي ��ة و ت�ؤطر ملعاجلة �أ�سئلة املهتمني بل
و�إيج ��اد �إجاب ��ات م�سبقة �ضم ��ن منظومة
حوكمة مف َّعلة حتدد معامل الرحلة الطويلة.
ومل ��ا كان موظف ��و التقنية يعمل ��ون لغريهم
ف� ��إن جميع �أ�صحاب امل�صال ��ح امل�ستفيدين
م ��ن اخلدم ��ات التقنية ال ب ��د �أن ي�شرتكوا
ب�ش ��كل فاعل يف حتدي ��د تقني ��ات الأعمال
ودورات العم ��ل الت ��ي تخ�صه ��م �ضم ��ن
تفاعل ب َّن ��اء .وهكذا ت�ستم ��ر رحلة التحول
الرقم ��ي يف تكام ��ل وتناغ ��م وان�سجام مع
عدم �إغفال التخ�ص�صية� ،إذ يجدر التنويه
على �أن �إدارة التح ��ول الرقمي تختلف عن
غريها من الوظائف بعدة حمددات �أهمها
�شمولية النظرة م ��ع �ضرورة البحث اجلاد
والتطوي ��ر امل�ستم ��ر والتقيي ��م املتوا�ص ��ل
والعناي ��ة بالتفا�صي ��ل مم ��ا قد ين�ش� ��أ عنه
احلاج ��ة لكف ��اءات تقنية معين ��ة �أو تطوير
خربات معينة.
ويف اخلتام
ال بد من الإ�شارة �إىل �أن احلوكمة تعمل على
تو�صيل النقاط  ،وه ��ي بالتايل تتداخل مع
جمموعة �إ�ضافية من ال�ضوابط اخلارجية
والداخلية التي متيز ال�شركات املعا�صرة و
حتكم العالقة بني ملكية ال�شركة و�إدارتها،

وت�ضبط النفوذ ال ��ذي تتمتع به جمموعات
دون غريها .فال�ضوابط اخلارجية ت�ضمن
تنفي ��ذ بع� ��ض القوان�ي�ن والقواع ��د الت ��ي
حتق ��ق ال�صال ��ح الع ��ام للم�ؤ�س�س ��ة ككل ،و
تقلل من التعار�ض ب�ي�ن العائد االجتماعي
والعائد اال�ستثماري ،فيما حتدد ال�ضوابط
الداخلي ��ة كيفي ��ة اتخاذ الق ��رارات وتوزيع
ال�سلط ��ات داخ ��ل امل�ؤ�س�س ��ات  ،وعليه ف�إن
غي ��اب �أي م ��ن ه ��ذه املجموع ��ات يزي ��د
ال�ضغ ��ط على الأخ ��رى ملعاجل ��ة الق�صور،
وت�صحيح امل�سار.
و هك ��ذا يج ��ب الإمي ��ان مبفه ��وم "حوكمة
التح ��ول الرقم ��ي" ك�إط ��ار مت بن ��ا�ؤه ع�ب�ر
خ�ب�رات تراكمي ��ة لتج ��ارب العدي ��د م ��ن
امل�ؤ�س�س ��ات ،وزرعت في ��ه �ضوابط خمتلفة
للم�ساع ��دة عل ��ى التنفي ��ذ يف بيئ ��ة تت�س ��م
بال�شفافي ��ة لزي ��ادة ثق ��ة امل�ستخدم�ي�ن يف
خدمات التقنية والعمل على تعزيز االلتزام
بال َّلوائ ��ح التنظيمية الت ��ي ت�ؤثر يف التحول
الرقمي .و هذا االطار مر ٌن ب�شكل جيد مما
ي�سمح بتعديله و تطويره و حت�سينه ب�صورة
ت�سه ��م ب�شكل فاعل يف ت�شكي ��ل وعي جميع
�أ�صحاب امل�صال ��ح .ويف الوقت ذاته تنظم
حوكمة التح ��ول الرقمي �سيا�سات الت�شغيل
البين ��ي و �أن�شط ��ة امل ّوردي ��ن يف املنت�صف،
و ت�ساع ��د عل ��ى االلت ��زام باملعاي�ي�ر املتبعة

وقوان�ي�ن حماية البيان ��ات وامللكية الفكرية
و�أولوي ��ات الأم ��ن الرقم ��ي و مكوناته التي
يتعني �أخذها بعني االعتبار يف ا�سرتاتيجية
التحول الرقمي.
الأ�����ص����ول الإجن���ل���ي���زي���ة لبع�ض
امل�صطلحات امل�ستخدمة:

• كــــــــــــوبـــــتControl Objectives( :5
for Information and Related
Technologies ver. 5 (COBIT5
• �إي�ساكاInformation Systems( :
Audit and Control Association
(ISACA
• التعهيدContracting :
• "�إعر�ض �أو �أرك�ض"Show or run :
• " ر ِّكب و �ش ِّغل"Plug and Play :
• "�أح�ضر جهازك التقني اخلا�ص بكBring(" :
"Your Own Device(BYOD
• "�أح�ضر التطبيق اخلا�ص بك Bring(" :
Your
Own
Application
"(BYOA
• امل�ن���ص��ات احل��ا��س��وب�ي��ةComputing :
Platforms

املراجع:

• Building the Agile Business through Digital
Transformation, a book authored by Neil
Perkin, Peter Abraham and published by Kogan
Page Publishers, UK, 2017
• Cloud Service Footprint (CSF): Utilizing
Risk and Governance Directions to
Characterize a Cloud Service, a chapter by
Mohammad Shalan published in an edited
book by IGI Global,USA, 2016, pages 6188-.
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مــــقــــــال

تاريخ الطاقة النووية

ترتبط الطاقة النووية في أذهان كثير من الناس بالقنبلة النووية! على الرغم أن
جل االستعماالت الحالية للطاقة النووية تقع ضمن النطاق السلمي .يزول العجب

فراس أحمد الدباسي

في ذلك إذا عدنا في النظر لتاريخها .انبثقت فكرة النواة في العصر اإلغريقي.

مدينة الملك عبد هللا لطاقة الذرية والمتجددة

حي ��ث كان ��ت يف فل�سفتهم �أن امل ��ادة مكونة
من �أج�سام �صغرية جدا �أطلقوا عليها نواة.
هنال ��ك �أربع ��ة �أحداث واكت�شاف ��ات علمية
�شكلت تاريخ الطاقة النووية بد�أت �أولها يف
اكت�شاف اليورانيوم من قبل عامل الكيمياء
الأمل ��اين مارت ��ن كالب ��ورث  .1789ثانيها،
يف الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر والتا�س ��ع ع�ش ��ر
امليالدي حي ��ث ا�ستمر العلم ��اء يف اختبار
الفل�سف ��ة الإغريقية للم ��ادة يف املختربات
حت ��ى مت تبل ��ور الفك ��رة عل ��ى ي ��د الع ��امل
�أرن�ست راذرف ��ورد يف العام  .1904ثالثها،
يف عام  1895اكت�ش ��ف العامل وليم رنتقني
الأ�شعة امل�ؤينة .وراب ��ع الأحداث الرئي�سية
يف تاري ��خ الطاقة النووية هي نظرية العامل
�أل�ب�رت �آين�شتاين يف عام  1905حيث تقول
�أن الطاق ��ة يف املادة ت�س ��اوي مقدار الكتلة
لهذه امل ��ادة يف مربع �سرعة ال�صوت .هذه
الأحداث الأربعة �شكلت الأعمدة الرئي�سية
مل�ستقب ��ل الطاق ��ة النووي ��ة .توا�صل ��ت
االختبارات واالكت�شاف ��ات يف جمال النواة
حتى بلغت م�ستوى متقدم يف تاريخ .1938
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بعد اكت�شاف النيرتون قام العاملان �أتو هان
وفريت ��ز �سرتا�سمان ب�إط�ل�اق نيرتون على
ذرة اليورانيوم نتج عن ذلك عن�صر خفيف
(يعادل ن�ص ��ف ذرة اليورانيوم) حيث �أنه
يف التج ��ارب ال�سابقة يكون العن�صر املنتج
مقارب من العن�صر املطلق علية النيرتون.
بعد مناق�شة التجرب ��ة مع عدد من العلماء
الأوربيني مت ا�ستنتاج �أن العن�صر اخلفيف
ه ��و نت ��اج ان�شط ��ار ذرة اليوراني ��وم و�أن
الطاق ��ة الناجتة م ��ن االن�شط ��ار تعادل ما
يق ��ارب الكتل ��ة يف مرب ��ع �سرع ��ة ال�صوت
وبذلك تكون جترب ��ة العاملني الأملانيني هي
�أول جترب ��ة لنظري ��ة �آين�شتاي ��ن .يف ع ��ام
� 1939ساف ��ر �أح ��د العلم ��اء امل�شاركني يف
تف�س�ي�ر التجرب ��ة (بوه ��ر) �إىل الوالي ��ات
املتحدة وتقابل مع �آين�شتاين والعامل �أنريكو
فريمي و�شرح لهم التجربة ونتائجها ومدى
احتمالي ��ة الو�ص ��ول �إىل �سل�س ��ة تفاعالت
متتالية (تفاعل ت�سل�سلي) قائم بذاته لهذه
التجربة .توال ��ت الأحداث بعد ذلك حيث
قام الع ��امل �ألربت �آين�شتاين يف عام 1939

ب�إر�س ��ال ر�سالة �إىل الرئي� ��س الأمريكي �آن
ذاك فرانكلن روزفلت لإخطاره �أن يف حال
الو�صول �إىل تفاعل ت�سل�سلي لليورانيوم قد
ينتج عنه طاقة كبرية جدا و�أنه من املمكن
تطويعها ك�سالح ،وحث ��ه على ت�سريع عجلة
الأبح ��اث للو�ص ��ول لها .وب�ش ��كل متزامن،
ق ��ام العامل �أنريكو فريم ��ي ب�إكمال جتاربه
يف جامع ��ة �شكاقو حتى مت التو�صل �إىل �أول
مفاعل ن ��ووي بتفاعل ت�سل�سلي قائم بذاته.
قام الرئي�س الأمريكي بالتجاوب مع ر�سالة
�ألربت �آين�شتاين ب�إط�ل�اق م�شروع منهاتن
وال ��ذي متخ�ض عن ��ه �أول قنبلت�ي�ن نوويتني
امل�سقطتان عل ��ى هريو�شيما وناجازاكي يف
الياب ��ان .مبعرفة الأح ��داث ال�سابقة يزول
العج ��ب ب�أن ��ه الت ��زال ال�ص ��ورة الذهني ��ة
ل ��دى النا�س ع ��ن الطاقة النووي ��ة مرتبطة
باال�ستعماالت الع�سكرية.
امل�صادر:

1- U.S department of Energy DOE/
NE-0088.
World Nuclear association, Outline
2- History of Nuclear Energy (March 2014).

الرؤية الواعدة وكفاءة قطاع المقاوالت
عل���ى م���دى س���نين طويل���ة ،قدم���ت المملك���ة دعمه���ا الس���خي للطاق���ة
والم���وارد وللش���ركات الوطني���ة .وكان ه���ذا الدع���م أح���د أه���م عناص���ر
البن���اء والنهض���ة اإلقتصادي���ة والتنموي���ة .وم���ع م���رور الس���نين ،بات���ت
الش���ركات وبش���كل طبيع���ي تتوج���ه بش���كل أكب���ر نح���و اإلت���كال عل���ى هذا
الدع���م بدال م���ن الموازن���ة بي���ن الدع���م الحكوم���ي والهيكلة المس���تدامة.
م /يحي الشيخ نظير الخطيب
استشاري تكاليف

وبات ��ت الفات ��ورة الباهظ ��ة الت ��ي تدفعه ��ا
احلكوم ��ة للدعم وبد ًال م ��ن �أن ترتجم قيم ًة
م�ضاف� � ًة للإقت�ص ��اد الوطني ،بات ��ت تخ�سر
الكث�ي�ر م ��ن قيمته ��ا بتعوي� ��ض ع ��دم كفاءة
ال�شركات ب�شكل عام واملقاوالت ب�شكل خا�ص.
وجائت ر�ؤية اململكة الواعدة للتحول الوطني
املعروف ��ة بر�ؤية  2030لتحم ��ل الكثري من
الإ�صالح ��ات عل ��ى امل�ست ��وى الإ�سرتاتيج ��ي
ومن �ضمنها �إعادة توجيه الدعم احلكومي.
وبح�سب الر�ؤي ��ة ف�إن الدعم احلكومي �سوف
يتوج ��ه ب�ش ��كل مبا�ش ��ر نح ��و الإ�ستثم ��ار يف
م�شاري ��ع تنموي ��ة م�ستدام ��ة ت�ساه ��م ب�شكل
مبا�ش ��ر يف رفاهية املواط ��ن .ويف �ضوء هذا
التح ��ول ،كان من الطبيع ��ي �أن على �شركات
املق ��اوالت �أن تتج ��اوز ه ��ذا الإختب ��ار الذي
يظهر مدى كفائتها ،فكانت ال�شركات �ضمن
ثالث جمموعات:
 املجموع��ة الأوىل� :ش ��ركات واجه ��ت�صعوب� � ًة يف تخط ��ي املرحلة وا�ضط ��رت �إىل
�إ�ص�ل�اح هيكليته ��ا والتخل� ��ص م ��ن الأعباء
والعملي ��ات غ�ي�ر املجدية ومتكن ��ت بالنهاية
م ��ن اجتي ��از الإخبت ��ار بنج ��اح .فخرج ��ت
بهيكلي ��ة �سليم ��ة وكف ��اءة �أعل ��ى متكنها من
�إ�ستف ��ادة �أك�ب�ر م ��ن امل�شاري ��ع امل�ستقبلي ��ة

الواعدة ب�ش ��كل يتما�شى مع الر�ؤية الوطنية.
 املجموع��ة الثاني��ة� :ش ��ركات كان ��تبالأ�صل مثقلة ب�أعب ��اء مالية كبرية �أو قائمة
عل ��ى هيكلة بريوقراطية غري جمدية �أو ب َن ْت
خطط ًا جريئ ًة معتمد ًة على الإنفاق احلكومي
وهذه ال�شركات تعرثت للأ�سف ومل تتمكن من
اجتي ��از الإختبار .وال يج ��وز التعميم يف هذه
احلاالت ،ولكن الكثري من هذه ال�شركات مل
يك ��ن فيها �إ�ضافة للإقت�صاد الوطني و�سوف
يحل مكانه ��ا بطبيعة احلال� ،ش ��ركات �أكرث
كف ��اء ًة و م�ساهم� � ًة يف الإقت�ص ��اد الوطن ��ي.
 املجموع��ة الثالث��ة� :ش ��ركات قائم ��ةعل ��ى هيكلية �سليم ��ة وكف ��اءة عالية متكنت
م ��ن اجتي ��از الإختب ��ار ب�سهول ��ة وا�ستفادت
من حاج ��ة ال�سوق لتغطية ن�ش ��اط ال�شركات
املتعرثة ،فخرج ��ت من الإختب ��ار �أكرث قوة.
وهنا بد�أ يظهر ب�شكل وا�ضح التوجه اجلديد
لل�ش ��ركات �إىل مراقب ��ة �أدائه ��ا و�ضب ��ط
تكاليفه ��ا والتخطيط مل�شاريعها وهذه الأمور
عل ��ى �أهميته ��ا ،مل تك ��ن حتظ ��ى بالإهتمام
املنا�س ��ب يف ال�سابق .وكان الإهتمام من�صب ًا
ب�ش ��كل �أ�سا�سي على اجلان ��ب الإن�شائي على
ح�س ��اب التخطيط واملراقب ��ة .و�أكرث ما يدل
عل ��ى ذل ��ك الآن ،عرو� ��ض التوظي ��ف ل ��دى

ال�شركات التي بات �أكرثها يتطلب مهند�سي
ت�سع�ي�ر ومهند�س ��ي تخطي ��ط و مهند�س ��ي
�ضب ��ط امل�شاريع بينما كان ��ت غالبية عرو�ض
التوظيف يف ال�سابق ه ��ي ملهند�سي امل�شاريع
ومهند�سي الإن�شاء.
وال �ش ��ك يف �أن هند�س ��ة التكالي ��ف (Cost
 )Engineeringوالت ��ي ت�شم ��ل حتت مظلتها
الت�سع�ي�ر والتخطي ��ط و�ضب ��ط امل�شاري ��ع،
�س ��وف تكون �أحد �أهم املح ��اور يف ال�صناعة
الهند�سي ��ة يف اململك ��ة يف ال�سن�ي�ن القادمة،
ويع ��ود ذل ��ك �إىل �سبب�ي�ن .الأول ه ��و زي ��ادة
تكالي ��ف امل�شاري ��ع مب ��ا في ��ه زي ��ادة تكاليف
العمال ��ة والزيادة املتوقع ��ة يف تكاليف املواد
يقابله ��ا م ��ن الط ��رف الآخ ��ر تقل� ��ص يف
ميزانيات امل�شاريع.
ختام ��ا ن�شري �إىل �أن ال�ش ��ركات التي اجتازت
الإختبار �أمامها فر�ص تو�سع كربى يف ال�سوق
ال�سع ��ودي الواع ��د .وعليه ��ا للإ�ستف ��ادة من
ذلك� ،أن حتافظ على كف ��اءة عالية وهيكلية
م�ستدامة تتما�شى مع الر�ؤية الوطنية .الر�ؤية
التي كان تطبيقها عام ًال حا�سم ًا يف ت�صحيح
�أو�ضاع �شركات املقاوالت ،واخت�صر يف فرتة
قيا�سية �سنني من العمل كانت �ضرورية ملعاجلة
بع� ��ض امل�ش ��اكل املتج ��ذرة يف ه ��ذا القطاع.
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دراســـــة

التكييف وجودة الهواء الداخلي
جس���م اإلنس���ان من منظور هندس���ي عبارة عن نظام مفت���وح له مدخالت
ومخرجات وأحد هذه المخرجات هي صحة االنس���ان وهي تعتمد على عدة
مدخالت من أبرز هذه المدخالت جودة الهواء ،وإذا ذكرنا جودة الهواء باألماكن
المغلقة يتبادر لنا مصطلح تكييف الهواء ،حيث تكييف الهواء يمكن تعريفه
بأنه تبريد وتجفيف الهواء للراحة الحرارية وفي أوسع معانيه ،يمكن أن يشير
المصطلح إلى أي شكل من أشكال التبريد ،التدفئة ،التهوية أو التطهير التي
تغير حالة الجو ،ومكيف الهواء هو جهاز أو نظام ،أو آلية مصممة لتحقيق
االستقرار في درجة حرارة الجو والرطوبة داخل منطقة وفق معايير عالمية.

و�إذا نظرنـ ��ا �إىل مو�ضـ ��وع التدفئـة نالحـظ
بـ�أن احتياجـات الأفـ ��راد تــ�ستند �إىل عوامل
عدي ��دة وميكـ ��ن تـ�صني ��ف هـ ��ذه العوامـ ��ل
�ضـم ��ن جممـوعت�ي�ن رئيـ�سيت�ي�ن �إحـداهم ��ا
متعلقة باملحيط والأخ ��رى متعلقـة بالعوامـل
البـ�شري ��ة .مـ ��ن العوامـل املتعلقـ ��ة بـاملحيط
ميكن ذكر اجلغرافي ��ا (االرتفاع عن �سـطح
البحـر والبعـد عـن خـ ��ط اال�سـتواء) واملنـاخ
و�أمن ��اط تعر� ��ض امل ��كان ال ��ذي يتواجد فيه
ال�شخ�ص �أو احلواجز التي حتمـي املكـان مـن
البيئ ��ة اخلارجية ...الخ ،وم ��ن بني العوامل
البـ�شرية هنـ ��اك :ا�سـتهالك العامـل للطاقـة
و�سرع ��ة العم ��ل �أو مق ��دار اجله ��د املطلوب
للعمـ ��ل والألبـ�سة �أو الثيـاب املـ�ستخدمة �ضـد
الربد والأهواء ال�شخ�صية �أو الأمور املف�ضلة
ل ��دى الأف ��راد� .إن احلاج ��ة للتدفئ ��ة تك ��ون
ف�صلي ��ة العديد م ��ن املناط ��ق �إال �أن هـذا ال
يعـن ��ي �أن التدفئـة ال غنـى عنـها يف الفـ�صول
البـ ��اردة� .إن الظـ ��روف البيئيـ ��ة البـ ��اردة
تـ�ؤثر علـ ��ى الــ�صحة والكفــ ��اءة الفيزيائيــة
والعقليــ ��ة والدقــة وقــد تزيــ ��د �أحيانــ ًا مــن
خطــ ��ر وقــ ��وع احل ��وادث� .إن ه ��دف نظ ��ام
التدفئ ��ة هو احلفـاظ علـ ��ى ظـروف حراريـة
مريحـة تقـي �أو تقلل من الت�أثريات ال�صحية
ال�سيئة .تـ�سم ��ح اخلـ�صائ�ص الفيزيولوجيـة
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للجـ�س ��م البـ�ش ��ري بتحمـ ��ل تبـ ��دالت كـبرية
الظـ ��روف احلراريـ ��ة وتقـ ��وم الكائنـ ��ات
البـ�شرية باملحافظـة علـى توازنهـا احلـراري
عـن طريق حتت املهاد من خالل امل�ستقبالت
احلرارية اجللد ،وحتفظ درجة احلـرارة بني
 36و  38م °و حتتاج �أنظمة التدفئة المتالك
�آلي ��ات �ضـبط دقيقـة جـ ��د ًا خا�صـة احلـاالت
الـت ��ي يقـ ��وم فيهـا العمـ ��ال بـ� ��أداء مهـامهم
و�ضـعية اجللـو� ��س �أو الو�ضـعية الثابتـة والتي
ال تن�شط ال ��دوران الدموي الأطراف ،وحـني
تـ�سمح الأعمـال املنجـزة بـبع�ض  70احلركة
ف�إن �ضـب ��ط �أنظمـة التدفئـة قـ ��د يكـون �أقـل
دقـ ��ة نوعـ ًا مـا� .أخـ�ي� ً
را حـني جتـرى الأعمال
�ضم ��ن �ش ��روط �سيئ ��ة وغ�ي�ر اعتيادي ��ة كما
احلجـ ��رات املـ�ب�ردة �أو الظـ ��روف املناخي ��ة
الب ��اردة جد ًا ميكن اتخاذ التدابري الداعمـة
حلمايـة بعـ�ض الأنـ�سجة اخلا�صـة �أو لتنظـيم
الوقـت الـذي يـت ��م قـ�ضا�ؤه هـذه الظـروف �أو
لتـوف�ي�ر احلـرارة بوا�سـط ��ة �أنظمة كهربائية
مدجمة �ألب�سة العامل.
وب�سبب وجود ا�شخا� ��ص داخل هذه الأماكن
واختالف احتياجهم ،ولالهتمام ب�صحتهم
ركن ��ت مفاهي ��م الت�صميم امل�ست ��دام للبيئة
اىل اجلوان ��ب املتعلق ��ة بتهوي ��ة املب ��اين
با�ستخ ��دام �أجهزة والتدفئ ��ة وتكييف  ،ومن

م منصور بن علي العنزي
عضو شعبة هندسة التكييف والتبريد

بني �أه ��م اعتب ��ارات ت�صميم املب ��اين و�أحد
املو�ضوع ��ات التي ح�ضرت هو مو�ضوع جودة
اله ��واء يف الأماك ��ن املغلق ��ة خ�ل�ال مراحل
الت�صمي ��م والبناء حلي ��اة املبنى .و�إن �إحدى
الوظائف الرئي�سية للأبنية التي جتري فيهـا
فعاليـات غـري �صـناعية (كاملكاتب واملدار�س
وامل�ساك ��ن ...ال ��خ) هي توفري بيئـ ��ة مريحـة
و�صـحي ��ة للـ�شاغل�ي�ن كـ ��ي يعمل ��وا �ضمنه ��ا،
وتعتمـ ��د جـودة هـ ��ذه البيئـ ��ة �إىل حـد كـبري
علـ ��ى مـدى مالءمـة تـ�صميم و�صيانة �أنظمة
التهوي ��ة والتكيي ��ف البنـ ��اء ومـ ��دى قيامهـا
بالعمـ ��ل بالـ�ش ��كل املنا�سـ ��ب ،وبالتايل يجب
على هذه الأنظمـة �أن تـ�ؤمن �شـروط ًا حراريـة
مقبولـة (درجـة احلـرارة والرطوبة) ونوعية
مقبولة مـن الهـواء الـداخلي ،وبكلمـات �أخـرى
يجـب �أن تهـدف �إىل حــدوث املــزج املنا�ســب
للــهواء اخلــارجي مــع الهــواء الــداخلي و�أن
تــ�ستخ ��دم �أنظمــ ��ة تنظي ��ف وتر�شيح قادرة
عل ��ى التخل�ص من امللوث ��ات املوجودة البيئة
املغلق ��ة ،لذل ��ك �شرع ��ت اجله ��ات الرقابية
ل�س ��ن القوان�ي�ن املتعلقة بتهوي ��ة املباين غري
ال�صناعة واحلر�ص عل ��ى جودة الهواء ،ويف
اخلتام و�ضع ��ت اجلهات الرقابي ��ة القوانني
حر�ص� � ًا منها على �سالم ��ة الأ�شخا�ص لذلك
يجب االلتزام بها والتوعية باهميتها.
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ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻓﻖ

ﻣﺘﻰ ﻳﻠﻐﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ؟
إذا ﺗﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎءه.

2

إذا أﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺄي ﻣﻦ ﺷﺮوط
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ.

3

إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻄﺐ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ.

ﻣﺘﻰ ﻳﻠﻐﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ؟
إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎء
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

2

إذا ﺗﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻄﻠﺐ
إﻟﻐﺎءه.

3

إذا أﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺄي
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ
وﺷﺮوط اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.
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مدارس المرور" والسالمة المرورية
بالمملكة العربية السعودية

المستشار السويدي /كالوس سبونج
ترجمة بتصرف :المستشار عميد م /.فهد سليمان الشمري

ً
(ج���دا مه���م للغاي���ة) وال يمك���ن تجاهل���ه ،فأغلبن���ا
الموض���وع ال���ذي س���أتحدث عن���ه
ً
يومي���ا عبر الط���رق والش���وارع للعم���ل ولقض���اء احتياجاتن���ا الحياتي���ه والمجتمعية.
يتنق���ل
عند بداية قيادتي للس���يارة (كمواطن س���ويدي) بالمملكة العربية السعودية عام 1396هـ
(1976م) كان هن���اك ع���دد قلي���ل من الط���رق المعبدة ،وغالبي���ة الطرق ترابية غي���ر معبدة.
وعديد من الس���يارات ذات موديالت قديمة ،وحركة المرور آنذاك ممتعة،آمنه وبدون تهور .

ومع كامل احرتامي حالي ًا الطرق باململكة
جيده ،وغالبي ��ة ال�سيارات ذات موديالت
حديثة ،ولكن حركة املرور متهورة ،وغري
�آمن ��ة وخط ��رة .وعن ��د التقي ��د بتعليمات
و�أنظمة املرور ،و�أنا �أحدهم مقتنع وم�ؤمن
با�سب ��اب �سن تل ��ك الأنظم ��ة والتعليمات
املروري ��ة ،يفاجئ ��ك �سائ ��ق مته ��ور وال
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مب ��ايل كم ��ا �ساو�ض ��ح مبث ��ايل الت ��ايل:
م ��ن �أه ��م الإ�ش ��ارات املروري ��ة عالم ��ة
(قف) وتعني بالن�سبة يل تهدئة ال�سرعة
والوقوف متام ًا قبلها والنظر ي�سار ًا وميين ًا
للت�أكد من �سالمة اال�ستمرار بال�سري قبل
التحرك .البع�ض خلف �سيارتي ي�ستخدم
منبه ال�صوت ،الأن ��وار العالية ،ينظر يل

بغ�ضب وقد يفت ��ح نافذة �سيارته وي�صرخ
ويل ��وح يل بيده ويتجاوزين ع ��ن مييني �أو
ي�ساري وب�سرعته وبدون توقف  ..وبزاوية
م ��كان �سكن ��ي بالريا� ��ض توج ��د عالم ��ة
(ق ��ف) وبال ��كاد ما مير ا�سب ��وع �إال ويقع
بال�شوارع حولها حادث مروري �أو �أكرث!.
�أ�ستطي ��ع �أن �أعط ��ي العدي ��د والعدي ��د

م ��ن الأمثل ��ة اخلط�ي�رة الأخ ��رى وم ��ن
واق ��ع معاي�ش ��ة يومي ��ة للحرك ��ة املرورية
ال�سيئ ��ة .ولك ��ون ال�سالم ��ة املروري ��ة من
�أه ��م املجاالت ذات الإهتم ��ام لدي ،فقد
كن ��ت م ��ن ال�سباق�ي�ن بجل ��ب جتهي ��زات
ال�سالمة املروري ��ة و�أدوات حوادث املرور
للمملكة قدمي ًا وقد �أكون من الأوائل على
م�ستوى مدينة الريا�ض لتوفريها للجهات
املخت�صة يف حينها عند الطلب.
تابعت خالل ال�سنوات املا�ضية الكثري مما
ُن�شر عن (ال�سالمة املرورية بال�سعودية)
عرب ال�صحف املحلية باللغة الإجنليزية،
ولك ��ن ل�س ��وء احل ��ظ ال يوج ��د حت�س ��ن
بو�ض ��ع ال�سالم ��ة املروري ��ة ،وم ��ن ناحية
�أخ ��رى بينت �إح�صائيات امل ��رور املفزعة
واملخيف ��ة للع ��ام (2016م ).واملن�ش ��ورة
بتاري ��خ 2017/10/12م .ع ��ن �أك�ث�ر من
( )9.000ت�سع ��ة �آالف مت ��ويف بح ��وادث

امل ��رور باململك ��ة� ،أكرث م ��ن ()38.000
ثم ��ان وثالث ��ون �أل ��ف م�ص ��اب و�أكرث من
( )533.000خم�سمائ ��ة وثالث وثالثون
حادث م ��روري وبفاقد اقت�ص ��ادي ي�صل
اىل (� )87.000.000.000سبع ��ة
وثمان ��ون بلي ��ون ري ��ال �سع ��ودي ،ون�سب ��ة
ا�شغ ��ال م�صاب ��ي احل ��وادث لأ�س� � ّرة

الطرق في المملكة
ج����ي����ده ،وغ��ال��ب��ي��ة
ال�����س�����ي�����ارات ذات
موديالت حديثة ،ولكن
حركة المرور متهورة،
وغ��ي��ر آم��ن��ة وخطرة

امل�ست�شفيات �أكرث من ( )%30مع احتمال
ع ��دم مغ ��ادرة البع� ��ض منه ��م لأ�س� � ّرة
امل�ست�شفي ��ات ...و�آمل ب� ��أن ال ُي�ساء فهمي
 ...فه ��ذا هو حال الو�ضع املروري املحزن
وامل� ��ؤمل املواج ��ه باململك ��ة يومي ��ا! ،ويف
القري ��ب العاجل �ستن�ضم امل ��ر�أة ك�سائقة
�سي ��ارة لنف� ��س الو�ض ��ع امل ��روري ال ��ذي
يواجهه �سائق ال�سيارة الرجل!.
وكمواط ��ن �سويدي عا�ش باململك ��ة العربية
ال�سعودي ��ة بل ��د الأمن والأمان وم ��ع �شعبها
الك ��رمي ال�شهم عدة عقود وب ��كل �أحا�سي�س
ال ��ود واالح�ت�رام والتقدي ��ر من ��ي للجميع،
قررت �أن �أ�سهم وبو�ضوح مبا يدور يف خلدي
خ�ل�ال ال�سنوات املا�ضية حي ��ال (ال�سالمة
املروري ��ة باململكة العربي ��ة ال�سعودية) وما
للو�ض ��ع امل ��روري املواج ��ه يومي� � ًا م ��ن �آثار
�سلبية!! وقد ح ��ان الوقت املنا�سب واملالئم
لتعديل وحت�سني الو�ضع املروري املعا�ش!.
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ك�سويدي �أفتخر ب�أن بلدي مملكة ال�سويد
�أح ��د �أوائ ��ل الدول م ��ن ناحي ��ة ال�سالمة
املرورية ،وهذا مدعاة اعتزاز يل ،وحيث
�أن ��ه مت حتقي ��ق ذلك عندن ��ا فبمقدوركم
حتقيق ذل ��ك عندكم! .واجلميع مدعوون
وب ��كل ترح ��اب لزي ��ارة ال�سوي ��د والتمتع
بقيادة �سيارته خالل حركة مرورممتعة،
�آمنه وبدون تهور  ..والأف�ضل بالعامل.
قبل �أن �أ�شرح وباخت�صار (�آلية احل�صول
على رخ�صة قيادة – بال�سويد) �س�أتطرق
للعديد من النقاط ذات العالقة مبا اثري
�أعاله حيال (ال�سالمة املرورية :)..
 كي ��ف ي�سمح بقيادة �سيارة مظلل زجاجنوافذه ��ا ؟! كم ��ن ي�ستخ ��دم النظ ��ارة
ال�شم�سي ��ة �أثن ��اء الليل!؛ وبدرج ��ة �أنك ال
ت�ستطي ��ع م�شاه ��دة �سائقه ��ا لي� ��س فقط
(بخ�صو�ص ال�سالمة املرورية  ، )..ولكن
�أي�ض ًا (بخ�صو�ص النواحي الأمنية .!)..
 كي ��ف ي�سمح بقي ��ادة �سي ��ارة و�سائقهامن�شغل بالتحدث بجواله �أثناء ال�سري؟!.
 كيف ي�سمح با�ستئج ��ار اطارات �سيارة�سليمة لرتكيبها بدل التالفة �أثناء فح�ص
ال�سي ��ارة ل ��دى حمطات الفح� ��ص الفني
لل�سيارات؟!.
وكما �أ�ش ��رت بالأمثل ��ة الثالث ��ة الرئي�سة
(�أع�ل�اه) بامل ��رور :الط ��رق ،ال�سي ��ارات
وتدري ��ب ال�سائق�ي�ن ،وبحك ��م �أن الطرق
جي ��دة ،ال�سي ��ارات جي ��دة وه ��ذا يعن ��ي
�أن تدري ��ب ال�سائق�ي�ن  -للح�ص ��ول عل ��ى
رخ�ص ��ة قيادة  -يحتاج اىل تطوير عاجل
ويج ��ب �أن يك ��ون عملي� � ًا عل ��ى الطبيع ��ة
بالطرق وال�ش ��وارع وو�س ��ط حركة املرور
االعتيادي ��ة ولي� ��س ب�أماك ��ن معزول ��ة عن
حركة امل ��رور املعا�ش ��ة باململكة (مدار�س
تعليم قيادة ال�سي ��ارات)! .فهل نقبل من
الطبيب اجل ��راح الدرا�س ��ة النظرية عن
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العمليات اجلراحية ب ��دون تدريب عملي
على الطبيعة �أن يعاجلنا بعملية جراحية،
وباملقاب ��ل ال ير�ض ��ى �أح ��د �أثن ��اء قي ��ادة
�سيارته ب� ��أن يحاط ب�سائق�ي�ن ال يجيدون
القي ��ادة ال�سليم ��ة �أثن ��اء حرك ��ة امل ��رور
بالط ��رق؛ لي�س ذلك فح�سب بل وخطرين
عل ��ى �أنف�سه ��م وعل ��ى جمي ��ع م�ستخدمي
الطرق باململكة العربية ال�سعودية.
(�آلي ��ة احل�ص ��ول على رخ�ص ��ة قيادة –
بال�سوي ��د) :يبلغ ع ��دد (مدار�س املرور/
قيادة ال�سيارات) مبملكة ال�سويد ()800
ثمامنائ ��ة مدر�س ��ة ،و�أرى �أن ا�ستخ ��دام
م�صطلح (مدار�س املرور) ،لكونها لي�ست
فقط قيادة �سيارات ولكن لعنا�صر �أًخري
ذات م�سا�س بالعملية املرورية:
 .1زي��ارة املت��درب (ملدر�سة املرور)
والت�سجي��ل بالربنام��ج (التدري��ب
النظري) و (التدريب العملي):
�.1أ( .التدري��ب النظ��ري) :ال توجد
طريق ��ة مقنن ��ة لتحدي ��د ع ��دد �ساع ��ات
(التدري ��ب العمل ��ي)؛ ولك ��ن غالبي ��ة
(مدار� ��س املرور) يب ��د�أ تدريبها فيما بني
( )10اىل (� )15ساع ��ة تدريبي ��ة ،بواق ��ع
(� )2,5ساعت�ي�ن ون�ص ��ف ال�ساع ��ة ل ��كل
ح�صة تدريبية ا�سبوعية ،ولفرتة فيما بني
( )4اىل (� )6أ�سابيع .ويهدف ذلك لتلقي
وا�ستيع ��اب التعليم ��ات الالزم ��ة والكافية
لإجتياز املتدرب للإختبار املعطى من قبل
(�أخ�صائي االختبار النظري التقييمي).
.1ب( .التدريب العملي):
عند �إعتب ��ار مدر�سة املرور ب� ��أن املتدرب
�إجت ��از احل ��د املطل ��وب نظري� � ًا يب ��د�أ
(بالتدري ��ب العمل ��ي) ،ميداني� � ًا وعل ��ى
الط ��رق وال�ش ��وارع وبا�ستخ ��دام �إح ��دى
�سي ��ارات (مدر�سة امل ��رور) والتي حتمل
�إ�شارة حمراء (�سائق حتت التدريب)

 .2عند متام اكتمال مرحلتي�.1:أ.
(التدري ��ب النظ ��ري) و.1ب( .التدريب
العمل ��ي) تب ��د�أ مرحل ��ة التدري ��ب عل ��ى
التعامل مع املخاطر:
�.2أ( .التعامل مع املخاطر:)-1-
كا�ستخدام العقاق�ي�ر واملهدئات وغريها
ذات العالق ��ة بالت�أثري �سلب� � ًا على �سالمة
قيادة ال�سي ��ارة؛ ويقدم هذا التدريب من
قبل (مدر�سة امل ��رور) ،وي�ستغرق حوايل
م ��ن ( )3اىل (� )4ساعات واعتماد ًا على
ا�ستف�سارات ومداخالت املتدربني  ..الخ.
.2ب( .التعامل مع املخاطر:)-2-
ويق ��دم ه ��ذا التدري ��ب ب�شقي ��ه النظري
والعملي على ط ��رق زلقه وب�أو�ضاع متاثل
م ��ا يواجه ��ه ال�سائق من خماط ��ر ال�سري
املفاجئة عل ��ى الطرق وكيفي ��ة الت�صرف
الآمن وال�سليم حيالها ،ويتم ذلك ب�أماكن
خم�ص�ص ��ة ملثل هذا التدري ��ب وغالب ًا ما
تق�سم اىل ح�صتني تدريبية.
 .3عند متام اكتمال مرحلتي:
�.2أ(.التعام��ل م��ع املخاط��ر )-1-و
.2ب(.التعام��ل م��ع املخاط��ر )-2-
تق ��وم (مدر�س ��ة امل ��رور) بحج ��ز موعد
للمتدرب مع (�أخ�صائي االختبار النظري
التقييم ��ي) لتنفي ��ذ االختب ��ار التقييم ��ي
النظري بوا�سطة احلا�سب الآيل واملحتوي
عل ��ى (� )70سبع�ي�ن �س� ��ؤا ًال ذات �أجوب ��ة
اختياري ��ة وبوقت حم ��دد ( )50خم�سون
دقيقة للإجاب ��ة ويحتاج لإجتياز الإختبار
الإجاب ��ة عل ��ى ( )50خم�س ��ون �إجاب ��ة
�صحيحة )5( ،خم�س ��ة من الأ�سئلة تكون
�أ�سئل ��ة تقييمية حتققي ��ة .نتيجة االختبار
ت�ص ��در �آني ًا بع ��د اكتم ��ال �أداء االختبار:
�.3أ .يف ح ��ال ع ��دم �إجتي ��از املت ��درب
لالختبار عليه مراجعة ودرا�سة التدريب
النظري و�إعادة مرحل ��ة�.1:أ( .التدريب

النظ ��ري) (مبدر�سة امل ��رور) قبل �إعادة
الإختبار للمرة الثانية.
.3ب .ويف ح ��ال اجتياز املتدرب للإختبار
النظري تق ��وم (مدر�سة امل ��رور) بحجز
موع ��د للمتدرب م ��ع (�أخ�صائي الإختبار
العمل ��ي /قي ��ادة ال�سيارة عل ��ى الطرق)
لتنفي ��ذ االختب ��ار التقييم ��ي العمل ��ي
امليداين ،وي�ستغ ��رق وقته ( )50خم�سون
دقيقة يتخلله ع ��دة �أ�سئلة .وبعد الإختبار
ي�شعر �أخ�صائي الإختبار املتدرب بنتيجة
االختبار (�إجتياز) ومنح رخ�صة القيادة
م ��ن قبل جهة املن ��ح املخولة بع ��د الـت�أكد
من مت ��ام اكتم ��ال و�صح ��ة الإج ��راء� ،أو
(ع ��دم �إجتي ��از) الأختب ��ار م ��ع ا�شع ��ار
املخترب بالأخطاء املرتكبة �أثناء االختبار
يف حال (عدم �إجتي ��از) االختبار ،وعليه
�أن يعود لي�ستمر (مبدر�سة املرور) ويكمل
الربنامج (التدريب النظري) و (التدريب
العملي) .وجدي ��ر باملالحظة بان هنالك
�أي�ض� � ًا �آلي ��ة وتدري ��ب خا� ��ص لرخ� ��ص
قي ��ادة الدراج ��ات الناري ��ة ،ال�شاحنات،
احلاف�ل�ات و�سي ��ارات الأج ��رة واملعدات
والآليات الأخرى امل�ستخدمة على الطرق.
( .4مدر�سة املرور):
للح�ص ��ول ت�صري ��ح بت�شغي ��ل (مدر�س ��ة
املرور) و (مدرب مرور) مبملكة ال�سويد
يتطل ��ب ذل ��ك تدريب ًا خا�ص� � ًا مبعهد فني
متخ�ص� ��ص ،وت�ستغ ��رق م ��دة الدرا�س ��ة
باملعهد ح ��وايل ( )18ثمانية ع�شر �شهر ًا
وي�شمل برناجمه التديبي ما يلي:
 -1/4بيئة العمل
� -2/4سالمة املركبات والبيئة
� -3/4أنظمة وتعليمات املرور
 -4/4علم النف�س املروري
� -5/4أعمال ال�سالمة املرورية
� -6/4أعمال التدريب ()1

� -7/4أعمال التدريب ()2
 -8/4مدربي املرور /تربوي ()1
 -9/4مدربي املرور /تربوي ()2
� -10/4أطروحة �أالختبارات
�( .5أخ�صائ��ي الأختب��ار العمل��ي/
قيادة ال�سيارة على الطرق :)..
للح�ص ��ول ت�صريح (�أخ�صائ ��ي الأختبار
العمل ��ي /قي ��ادة ال�سي ��ارة عل ��ى الط ��رق
 )..مبملك ��ة ال�سويد يتطل ��ب ذلك تدريب ًا
خا�ص� � ًا عايل مبعهد فن ��ي متخ�ص�ص ذو
ت�أهي ��ل ع ��ايل ،وت�ستغ ��رق م ��دة الدرا�سة
باملعهد حوايل ( )18ثمانية ع�شر �شهر ًا.
وحي ��ث �أن القدرة عل ��ى التعل ��م و�سرعة
الإ�ستيعاب تختلف من �شخ�ص لآخر وقد
يحت ��اج بع�ضهم لوقت �أطول للإ�ستيعاب،
وباملجال�ي�ن التدريب النظ ��ري والتدريب
العمل ��ي وبالأخ� ��ص مبج ��ال تعل ��م قيادة
ال�سي ��ارة .مل ��اذا ي�ت�رك مل ��درب قي ��ادة
ال�سيارة قرار منح رخ�صة القيادة وت�أهل
املتدرب للخط ��وة التالي ��ة .البع�ض ت�أهل
عرب املحاولة الأوىل بالربنامج (التدريب
النظ ��ري) و (التدريب العملي) والبع�ض
الآخ ��ر ق ��د يحت ��اج ملزي ��د م ��ن والوق ��ت
التدريب ��ي .وعلي ��ه فان (�آلي ��ة احل�صول
على رخ�صة قي ��ادة – بال�سويد) �ستفتح
املج ��ال لت�شغي ��ل الآالف م ��ن الفر� ��ص
الوظيفي ��ة مبج ��االت مدرب ��ي امل ��رور،

�أخ�صائ ��ي الأختبار النظ ��ري� ،أخ�صائي
التدري ��ب العمل ��ي� ،أخ�صائ ��ي االختب ��ار
العمل ��ي وما يحت ��اج له م ��ن تخ�ص�صات
فنية و�إدارية.
�أعتق ��د ب� ��أن دوركم كب�ي�ر وه ��ام م�ساند
مبج ��ال العمل امل ��روري ،و�أوج ��ه الدعوة
لك ��م لزيارة مملكة ال�سويد للإطالع على
جترب ��ة مملك ��ة ال�سوي ��د الناجح ��ة بهذا
املجال وعل ��ى الطبيعة ،ونحن على �إميان
ت ��ام ب�أنك ��م باململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية
�ست�ستطيع ��ون حتقيقه ��ا وبج ��ودة كما مت
حتقيقها من قبل الآخرين وكما حققناها
نحن مبملكة ال�سويد؛ بتطبيق حازم لآلية
جمربة وثبت جناحه ��ا وجدواها بتجربة
 ال�سالمة املرورية  -ال�سويدية.اخلال�صة:
�سيحقق تطبيق جتربة ال�سويد بال�سالمة
املروري ��ة (حركة م ��رور �أ�سل ��م) باململكة
العربية ال�سعودية:
• حوادث مرور�أقل
• وفي ��ات ،ا�صاب ��ات ومعان ��ات �أقل من
جراء حوادث املرور
• ا�شغ ��ال �أقل لأ�س ��رة امل�ست�شفيات من
جراء م�صابي حوادث املور
• خ�سائ ��ر مادية �أقل من جراء حوادث
املرور
• �ست�شغل �آالف املوظفني

العدد - )103( :شوال 1439هـ ــ يونيو 2018م

49

دراســـــة

لماذا أختار الهندسة الطبية؟

م .عالء بن عبد اجلبار اخلياط

ملاذا �س�أدر�س الهند�سة الطبية؟
تعترب الهند�سة الطبية احليوية من �أحدث
العل ��وم الهند�سي ��ة الت ��ي جتمع ب�ي�ن الطب
والتكنولوجي ��ا ،فه ��و علم يخت� ��ص بدرا�سة
ج�سم الإن�سان من الناحية الهند�سية.
ماذا �س�أدر�س فيها؟
تعتم ��د الهند�س ��ة الطبية ب�ش ��كل كبري على
الفيزي ��اء والتي ت�شتمل عل ��ى الإلكرتونيات
ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي والدائ ��رات الكهربائي ��ة
وامليكاني ��كا العامة وال�سوائ ��ل احليوية كما
تعتم ��د عل ��ى العل ��وم الطبي ��ة الت ��ي ت�شمل
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الت�شريح والفيزيولوجيا والكيمياء احليوية
واملواد الطبي ��ة والأط ��راف ال�صناعية وال
نغفل جان ��ب الريا�ضيات �ضم ��ن الهند�سة
وجان ��ب الربجمة وعل ��وم احلا�سوب والتي
�أ�صبحت �أ�سا�سا يف كل االخت�صا�صات.
خمطط الدرا�سة:
الهند�س ��ة الطبية عبارة عن خم�س �سنوات
تعت�ب�ر ال�سنة الأوىل مدخل ع ��ام للهند�سة
ت�شم ��ل م ��واد الفيزي ��اء العام ��ة والكيمياء
واحلا�سب الآيل وبداي ��ات الربجمة وور�ش
العمل التطبيقية.

بينم ��ا ال�سنت�ي�ن الثاني ��ة والثالث ��ة تعت�ب�ر
مدخل ت�أ�سي�س ��ي للهند�س ��ة الطبية وت�ضم
م ��واد االلكرتوني ��ات و�أ�س� ��س الهند�س ��ة
الطبي ��ة والفيزيولوجيا والت�شريح واحلقول
الكهرومغناطي�سي ��ة ،وامليكاني ��كا احليوية،
والدائرات الكهربائية ،تتمة االلكرتونيات،
القيا�سات و�أجهزة القيا�س.
�أم ��ا ال�سنت�ي�ن الرابعة واخلام�س ��ة فت�صبح
املواد اخت�صا�صي ��ة بحتة وت�شمل الأطراف
ال�صناعية والأجهزة التقوميية ،املعاجلات
ال�صغري ��ة ونظمها ،االلكرتوني ��ات الطبية

والقيا�س ��ات ،النمذج ��ة واملح ��اكاة يف
الهند�س ��ة الطبي ��ة ،ال�سالم ��ة املهني ��ة يف
التجهي ��زات الطبي ��ة ،معاجل ��ة الإ�شارات
احليوي ��ة ،نظ ��م ت�صوير ومعاجل ��ة ال�صور
الطبي ��ة ،امل�ش ��روع التطبيقي وه ��و م�شروع
ب�سي ��ط لتطبي ��ق م ��ا مت تعلم ��ه ،التحك ��م
الطب ��ي احلي ��وي ،هند�سة الط ��ب النووي،
النظم املعلوماتية الطبي ��ة ،ا�سرتاتيجيات
ال�صيانة ،هند�س ��ة الأجهزة الطبية� ،إدارة
امل�ست�شفيات ،الأع�ضاد ال�صناعية.
ما هي جماالت العمل؟
 .١التعامل مع التجهيزات الطبية مبختلف
جماالتها من حيث مبد�أ العمل واال�ستثمار
وال�صيانة الوقائية.
 .2و�ض ��ع دفات ��ر ال�ش ��روط الفني ��ة ل�شراء
جتهيزات جديدة.
 .٣و�ضع عرو�ض الأجهزة الطبية لطرحها
على املن�ش�آت ال�صحية والأطباء.
 .٤ف�ح����ص ع��رو���ض الأج� �ه ��زة الطبية
واخ � �ت � �ي� ��ار امل� �ن ��اق� ��� �ص ��ات امل��ط��اب��ق��ة
للموا�صفات امل �ح��ددة ب��دف��ات��ر ال�شروط
ل �� �ش��راء الأج� �ه ��زة ل�ل�م�ن���ش��آت الطبية.
 .5ا�ست�ل�ام التجهيزات الطبية ومطابقتها
مع ال�شروط الفنية املحددة.
 .6معاي ��رة التجهيزات الطبية والت�أكد من
�سالمة عملها.
 .7معاجلة ال�صور الطبية و�أنظمة الت�صوير
الطبي ب�شكل برجمي.
 .٨ت�صمي ��م وتطوي ��ر جتهي ��زات جدي ��دة
حلاجة مل تكن مطروحة �ساب ًقا
� .٩إدارة التجهي ��زات الطبي ��ة يف
امل�ست�شفي ��ات و�إن�ش ��اء �شب ��كات طبي ��ة
خا�ص ��ة لنق ��ل وتب ��ادل البيان ��ات الطبي ��ة
مبا يخ ��دم العملي ��ة الإداري ��ة للم�ست�شفى.
 .١٠الإ�ش ��راف وامل�شارك ��ة يف ت�صمي ��م
امل�ست�شفي ��ات ومراك ��ز الرعاي ��ة ال�صحي ��ة
م ��ع باق ��ي الفري ��ق الهند�س ��ي م ��ن باق ��ي

االخت�صا�ص ��ات لتلبية احتياج ��ات املعيارية
الدولية مبا يخدم رفع م�ستوى الرعاية الطبية.
.١١ت�أهيل الكادر الهند�سي بال�شكل الأمثل
ليك ��ون عن�ص ��ر فع ��ال يف �إدارة امل�ست�شفى
وجلان جودة الرعاية ال�صحية.
 .١٢كاف ��ة الدرا�س ��ات والبح ��وث املتعلق ��ة
بامليكاني ��كا احليوي ��ة وحتلي ��ل حرك ��ة �سري
االن�سان (املجاالت البحثية).
 .13العم ��ل يف جم ��ال تطوي ��ر الأط ��راف
ال�صناعية والإ�شراف على ت�صنيعها.
 .١٤العم ��ل يف جم ��ال املعلوماتي ��ة الطبية
وتطوير التقنيات املعلوماتية والتطبيب عن
بعد مبا يخ ��دم القطاع ال�صح ��ي بالتعاون
مع �شركات االت�صاالت.

التجهي ��زات و�إج ��راء الدرا�س ��ات عليه ��ا.
و�أي�ض ��ا يف امل�ست�شفي ��ات واملراكز ال�صحية
(�ضم ��ن املكت ��ب الهند�س ��ي) لتجهيزه ��ا
باملع ��دات والأجه ��زة وتركيبه ��ا وتدري ��ب
الكوادر الطبية على ا�ستخدامها و�صيانتها.

ما الدورات التي �س�أحتاجها؟
 .١ك�أي مهند� ��س بداي ��ة ف�أن ��ت بحاج ��ة للغة
انكليزي ��ة مب�ستوى عايل �سواء للعمل �أو اكمال
الدرا�سة.
 .٢دورات الكرتونية ب�شكل عام مبا قد تفيد
الطالب يف جمال امل�شاريع وتفتح له جماالت
االبت ��كار وت�ساع ��ده يف جم ��ال ال�صيان ��ة.
 .٣ال ميك ��ن �إغفال املج ��ال الربجمي الذي
ق ��د يحتاج ��ه الطال ��ب �أي�ض ��ا يف امل�شاريع
م�ستقبل املهند�س الطبي:
التطبيقية ويف جمال الدرا�سات.
ال �ش ��ك �أنّ م�ستقبل املهند�س الطبي يحمل  .٤كما �أن متابع ��ة ور�ش وحما�ضرات دعم
الكث�ي�ر م ��ن الإب ��داع واالبت ��كار ،ففي ظل املهند�س �سواء مبجال املبيعات �أو ال�صيانة
التط ��ور التكنولوج ��ي احلدي ��ث واكت�شاف �ست�ساعده يف املجال العملي �أي�ضا.
ظهور �أمرا�ض جديدة ،غالبا ما يوجد احلل
يف يدين املهند�س الطبي ،فهو العقل البتكار ماهي جماالت الدرا�سات العليا؟
�أجه ��زة جديدة حلل امل�ش ��اكل والتعقيدات يوج ��د يف ق�س ��م الهند�س ��ة الطبي ��ة ق�س ��م
التي قد تواجه عامل االطباء بطريقة �أ�سرع للدرا�سات العليا ي�شمل ماج�ستري الهند�سة
و�أف�ض ��ل وذات كف ��اءة .وم ��ن هن ��ا ميكننا الطبي ��ة وال ��ذي يدر� ��س جمموع ��ة م ��ن
و�ص ��ف املهند�س الطبي ب�أن ��ه مكمل حيوي املق ��ررات املتنوعة واملتقدم ��ة والتي ت�شمل
للطبي ��ب ،ف�ل�ا تكتم ��ل مه ��ارة الطبيب �إال الط ��ب االت�ص ��ايل واملعلوماتي ��ة يف الط ��ب
بوجود عقل مهند�س مب ��دع مبتكر للأداة .وااللكرتوني ��ات املتقدم ��ة ...ويت ��م تفري ��غ
ال�سن ��ة الثانية لأطروح ��ة املاج�ستري والتي
�أين يعمل املهند�س الطبي؟
تندرج حت ��ت �أحد اخت�صا�ص ��ات الهند�سة
يعم ��ل املهند� ��س الطب ��ي يف ال�ش ��ركات الطبي ��ة .ولإكمال الدرا�س ��ة حتتاج للتقدم
الطبي ��ة ب�صناعة الأجه ��زة الطبية �أو تلك المتح ��ان معي ��اري واي�ضا المتح ��ان اللغة
املتخ�ص�صة ب�صيانة الأجهزة الطبية وبيعها الإجنليزي ��ة .بالإ�ضافة �إىل �إمكانية درا�سة
�أو مراكز البحث العلمي كاجلامعات لتطوير الدكتوراه �أي�ضا.
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التوثيــق والتقييــ���م وتعيـين
األهميات في المصادر التراثية

م .ياسر محمد العلي
عضو شعبة هندسة التراث العمراني
عضو االتحاد الهندسي الخليجي

يق���وم الفك���ر التوثيقي في التراث على ش���رح العمليات والتقنيات التحضيرية األساس���ية لعمليتي
الحفاظ واإلدارة وتتوضح بالخطوات التالية:
 -1توثيق المصادر التراثية.
 -2تقييم المصادر التراثية.
 -3العالقة بين القيم واألصالة.
 -4عملية تعيين األهمية للمصادر التراثية.

توثيق امل�صادر الرتاثية:
وفقا مليثاق البندقية يجب �أن يجري التوثيق
بهدف احلفاظ على امل�صادر الرتاثية وعلى
ثالث مراحل قبل ال�شروع يف عملية احلفاظ
والرتمي ��م ويف �أثن ��اء القي ��ام بتل ��ك العملية
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واملرحل ��ة الثالثة ت�أتي بع ��د االنتهاء من تلك ونتو�ص ��ل اىل حتدي ��د قيمه و�أهميت ��ه ويقوم
املرمم بالتحلي ��ل والت�شخي� ��ص لفهم املبنى
العملية.
عملية التوثيق الأوىل قبل التدخل احلفاظي الذي يحتاج لعملية الرتميم ومن
وقب ��ل ادارة املعلم الرتاثي مهم ��ة جدا فهي عمليات التوثيق املهمة الت�سجيل والت�صنيف
والتوثيق بالت�صوير وبالرفع الهند�سي.
العملية التي جتعلنا نفهم املعلم.

التسجيل
يك ��ون با�ستخ ��دام ا�ستبيانات خم�ص�صة
لكل نوع من �أنواع امل�ص ��ادر الرتاثية مثل
القطع �أو املواقع الأثرية واملعامل املعمارية
واحل�ضري ��ة التاريخي ��ة وع ��ادة مانحتاج
اىل خرائط وخمططات هند�سية مرافقة
لال�ستبان ��ة وحتت ��وي اال�ستبانة عادة على
معلوم ��ات وو�صف ع ��ام للم�صدر الرتاثي
وع ��ادة مايعطى رقما ورم ��زا يحدده عن
غ�ي�ره من املع ��امل ويحت ��وي كذل ��ك على
و�ص ��ف تف�صيل ��ي لعنا�ص ��ره املكون ��ة ل ��ه
وحلالته احلفاظي ��ة الراهنة وب�شكل عام
فان عملي ��ة اال�ستبانة حتت ��وي �أي�ضا على
توثيق بال�صور لذلك امل�صدر الثقايف وقد
مير الت�سجيل يف عدة مراحل وقد يتم من

وجه ��ات نظر تخ�ص�صي ��ة خمتلفة فمثال
ت�سجي ��ل القطعة الأثرية م ��ن قبل الأثري
عن ��د ا�ستك�شافها يف املي ��دان) الت�سجيل
قبل وبعد رفعها من مكانها (خمتلف عن
ت�سجيله ��ا من قب ��ل الباح ��ث املتخ�ص�ص
يف احلف ��اظ عليه ��ا يف داخ ��ل املخت�ب�ر)
الت�سجيل قبل و�أثناء وبعد عملية الرتميم
( م ��ع احتواء الت�سجيلني عل ��ى املعلومات
الأ�سا�سي ��ة مثل ا�س ��م احلفري ��ة ومن �أي
طبق ��ة �أخذت تل ��ك القطع ��ة ويف �أي �سنة
ج ��رى اكت�شافها �أم ��ا ت�سجي ��ل الطبقات
الأثرية )التي متثل فرتات زمنية خمتلفة
فتح ��دد م ��ن خالله اللق ��ى الأثري ��ة التي
وج ��دت فيها) وباالعتماد عل ��ى الدرا�سة

املقارن ��ة للق ��ى الفخاري ��ة الغالبة يف تلك
الف�ت�رة ويف تل ��ك الطبق ��ة ( ويج ��ب بعد
ذلك حتديد العالقة ب�ي�ن الطبقات وبعد
عملية الت�سجيل هذه تت ��م عمليتا التوثيق
بالرفع الهند�س ��ي وبالت�صوير وبعد ذلك
جت ��ري عملية الت�صني ��ف �أي درا�سة لقى
كل طبقة لفهم الن�شاط الب�شري يف فرتة
زمنية حمددة.
ت�سجي ��ل املب ��اين الأثري ��ة والتاريخي ��ة له
كذلك ا�ستبانة خا�صة به ويتم من خاللها
حتديد املعلومات العامة واملهمة يف املبنى
الت ��ي تفي ��د يف تو�ضي ��ح قيم ��ه ومعاني ��ه
وحالت ��ه احلفاظية الراهن ��ة واقرتاحات
عامة لعملية احلفاظ واالدارة.
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دراســـــة

 -1التوثيق التصويري:
عملي ��ة مهم ��ة جدا وه ��ي مكمل ��ة للتوثيق
بالرف ��ع الهند�س ��ي للم�ص ��در الثق ��ايف
.وهن ��اك تقني ��ات خمتلف ��ة ت�ستخ ��دم يف
ه ��ذه العملي ��ة وميك ��ن الرج ��وع اليها يف
الكت ��ب املتخ�ص�ص ��ة يف ه ��ذا املج ��ال .
وم ��ن الأهمي ��ة مب ��كان �أن يح ��دد ويع�ي�ن
م ��كان واجتاه التقاط ال�ص ��ورة التوثيقية

عل ��ى خارطة املوقع �أو املعل ��م كما �أنه من
ال�ضروري �أن يك ��ون هناك توافق وتكامل
يف عمليتي التوثيق الت�صويري والهند�سي
بجميع �أنواعه و�أ�صنافه وميكن ا�ستخدام
�أنواع خمتلفة من االت
الت�صوي ��ر يف ه ��ذا املج ��ال وحاليا حتقق
�ألة الت�صوير الرقمية ت�سهيالت كبرية يف

جمال التوثيق الت�صويري للمعامل كما �أن
التوثي ��ق با�ستخدام �أل ��ة الت�صوير املرتية
 Photo Metric Cameraل ��ه �أهميت ��ه
الكب�ي�رة مما يقدمه من دق ��ة يف التوثيق
و�سهول ��ة و�سرع ��ة يف االجن ��از وهويجمع
مابني التوثيق الت�صويري والتوثيق املرتي
يف �أن واحد.

 -2التوثيق بالرفع الهندسي:
وه ��ي عملية تقنية �أكرث تعقيدا من الأوىل على ال�ت�راث الثق ��ايف  .وم ��ن ال�ضروري مقاط ��ع �أفقي ��ة وعمودي ��ة ويج ��ب �أن يتم
ويجب �أن ي�ضطلع بها مهند�س متخ�ص�ص القيام بعم ��ل �أ�سا�سي ��ات احلفاظ وذلك حتديدوتعينيكلجوانبالتحليلوالدرا�سة
يف حتليل املع ��امل التاريخية ويف احلفاظ بالرف ��ع الهند�سي من حي ��ث القيام بعمل التوثيقي ��ة للم�ص ��در الرتاث ��ي كم ��ا يلي:
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�أ  -التوثيق الهند�سي املرتي :
ويعتم ��د ه ��ذا الن ��وع م ��ن التوثي ��ق عل ��ى
ا�ستخ ��دام طريق ��ة �أخ ��ذ القيا�سات على
�شكل مثلثات.
�أي الب ��د م ��ن رف ��ع املعل ��م هند�سي ��ا على
املخطط وربط جميع فراغاته الهند�سية
ب�شبك ��ة مثلث ��ات ل�ضم ��ان الدق ��ة يف
الرف ��ع الهند�س ��ي وهذا التوثي ��ق مهم يف
معرفةالرتكيب ��ة الهند�سي ��ة للمبنى ككل
وللعنا�صر االن�شائي ��ة يف املبنى على وجه
اخل�صو�ص.
ب – التوثيق للمواد االن�شائية:
حتدي ��د خمتلف �أن ��واع امل ��واد االن�شائية
املوج ��ودة يف املبنى م ��ن خ�شبية وحجرية
ومعدنية وغريها م ��ن املواد  .وهذا النوع
من التوثيق مهم �أي�ضا يف عملية احلفاظ
 .وميكن تف�ضيل هذا التحليل
باال�ستعان ��ة مبتخ�ص�ص�ي�ن يف علم املواد
االن�شائي ��ة فمثال مادة احلجر حتتاج اىل
متخ�ص�ص يف جيولوجيا الأر�ض واىل
مهند�س ان�شاء املواد احلجرية .فاحلجر
ل ��ه ع ��دة �أن ��واع ول ��كل ن ��وع خ�صائ�ص ��ه
الفيزيائي ��ة وامليكانيكي ��ة وتركيبات ��ه
الكيمائي ��ة وبالت ��ايل فتعر�ض ��ه لعوام ��ل

التل ��ف خمتل ��ف م ��ن ن ��وع لأخ ��ر فهناك
احلجر الربكاين الأك�ث�ر �صالبة وحتمال
لعوامل التل ��ف  .لكنه الأقل ا�ستخداما يف
البن ��اء ل�صعوب ��ة التعامل مع ��ه يف الق�ص
والتكوين �.أما الأحجار الأكرث ا�ستخداما
فهي الأكرث ا�ستخداما ت�أثرا بعوامل التلف
الطبيعي ��ة مثل احلج ��ر اجلريي واحلجر
الرتاب ��ي ويف خمط ��ط امل ��واد االن�شائي ��ة
الب ��د من حتديد خمتلف �أن ��واع احلجارة
املكونة مثال لواجه ��ة ملبنى .فلكل نوع من
�أن ��واع احلج ��ر طريقة معاجل ��ة حفاظية
�أو تنظيفي ��ة بالن�سب ��ة لأي ن ��وع �آخ ��ر من
احلجارة.
كما يجب �أن حتتوي عملية التوثيق للمعلم
على اجلوانب التحليلية التالية:
ت  -التوثيق للرتاكم التاريخي:
م ��ن ال�ض ��روري معرف ��ة ه ��ذا الرتاك ��م
التاريخي حتى نحدد كيفية احلفاظ عليه
وتقدميه للنا�س ف�ل�ا ميكن حتديد كيفية
احلف ��اظ على �شيء النعرف ��ه حق املعرفة
فالب ��د م ��ن القي ��ام بعم ��ل خمطط ��ات
هند�سي ��ة م ��ن واجه ��ات ومقاط ��ع �أفقية
حت ��دد فيه ��ا ف�ت�رات الرتاك ��م التاريخي
للمبن ��ى واعط ��اء كل ف�ت�رة تاريخي ��ة يف

املعلم ( الأئري �أو التاريخي) لونا خمتلفا
عن الفرتة اللآحقة �أو ال�سابقة.
ث – التحليل والتوثيق املعماري
والفني:
وهذا يحت ��اج اىل متخ�ص�صني يف تاريخ
النق ��د الفني واملعم ��اري  .ف�أهمية املبنى
معماري ��ا وفني ��ا الميك ��ن �أن يحدده ��ا
�شخ�ص غري متخ�ص� ��ص يف درا�سة ونقد
وتاري ��خ املب ��اين التقليدي ��ة  .ونتائج هذا
التحلي ��ل والتوثيق مهم ��ة يف حتديد �أخذ
القرارات للرتميم واالدارة.
ج – ال��ت��ح��ل��ي��ل ل��ع��وام��ل التلف
وتوثيقها:
البد من حتديد عوامل التلف املوجودة
يف املبن ��ى م ��ن فيزيائي ��ة وكيميائي ��ة
وميكانكي ��ة وبيولوجي ��ة الت ��ي ه ��ي من
�صنع االن�س ��ان والتحديد لهذه العوامل
الب ��د �أن يح ��دث عل ��ى خمطط ��ات
هند�سية للمعلم م ��ن واجهات ومقاطع
�أفقية وعمودية حتى يت�سنى يف املرحلة
الالحق ��ة و�ض ��ع خمطط ��ات هند�سية
جدي ��دة كحلول منا�سب ��ة لعوامل التلف
التي ر�صدت مم ��ا يعني و�ضع خمطط
للحفاظ على املبنى.
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هندسة الطيران

محمد عبدهللا حسن حريري
نائب رئيس شعبة هندسة الطيران

عند تخرجنا من قس���م هندس���ة الطيران بجامع���ة الملك عبدالعزي���ز ،وتقديمنا على وظائف
غالبا بسبب
للعمل ،كنا ُنقابل باإلعجاب بالتخصص ونفشل في الحصول على وظيفة؛ وهذا
ً
قل���ة المعرفة بهذا التخص���ص .ولمعالجة هذه المش���كلة ،اعتمدت كلية الهندس���ة إصدار
ش���هادات البكالوريوس كفرع للهندسة الميكانيكية ،وبصيغة (هندسة ميكانيكية  -طيران).

عام ��ا من
وبع ��د م ��رور �أك�ث�ر م ��ن ع�شري ��ن ً
التخ ��رج م ��ن الق�سمُ ،يالح ��ظ ا�ستمرار قلة
املعرف ��ة بالتخ�ص�ص من ِقبل املجتمع املهني
والعام� ،إال �أنن ��ي جنحت قبل عام تقري ًبا يف
�شرح تخ�ص�صي لأح ��د الأ�صدقاء (يعمل يف
جمال الدعاية والإعالن) ،وذلك با�ستخدام
التعب�ي�ر ال�سح ��ري "احن ��ا در�سن ��ا الطائرة
والطائرة عب ��ارة عن مبنى طائر" ،وال�سحر
هن ��ا لي�س ُلغو ًيا ب ��ل لأهمية امل� ��أوى وامل�سكن
للإن�سان ب�شكل عام وللمجتمع ال�سعودي ب�شكل
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خا�ص .وا�ستطعت من خالل هذه اجلملة بناء -1
�أر�ضي ��ة ل�شرح تخ�ص� ��ص هند�سة الطريان؛  :Engineeringهند�س ��ة املالح ��ة اجلوي ��ة
له ��ذا اعتمدت هذه املقاربة ل�شرح تخ�ص�ص واملالحة الفلكية.
هند�س ��ة الط�ي�ران للمهني�ي�ن وللمهتم�ي�ن:Aerospace Engineering -2 .
ويف ه ��ذا املق ��ال �سيت ��م �ش ��رح كي ��ف تك ��ون الهند�سة اجلو ف�ضائية.
:Aeronautical Engineering-3
الطائرة عبارة عن مبنى طائر (و�أكرث).
هند�سة املالحة اجلوية  /الطريان.
وما يف ��رق بني املالحة اجلوية /الطريان وبني
نظرة عامة:
ُتدر�س هند�س��ة الطريان يف اجلامعات املالحة الفلكية الف�ضائية ،هو �أنّ الأوىل تتعلق
بال�سباحة/املالح ��ة داخ ��ل الغ�ل�اف اجلوي،
حتت ثالثة م�سميات رئي�سة:
Aeronautics and Astronautics

والثانية خارجه �أو يف الف�ضاء .ففي حني يعتمد
الطريان داخل الغالف اجلوي على قوى الرفع
والكب ��ح الناجتة من �سريان الهواء حول ج�سم
الطائ ��رة ،تعتمد املالح ��ة الفلكية  /الف�ضائية
على قوى اجلاذبية  /اجلذب بني الكواكب.

التخ�ص�صات ومهم��ة مهند�س الطريان :اجلوف�ضائي ��ة
تق ��وم درا�سة هند�س ��ة الطريان عل ��ى �أربعة  ،)and Materialsوالدفع (.)Propulsion
حق ��ول �أ�سا�سية ،وهي :الدينامي ��كا الهوائية و�أ�سا�سية هذه احلقول ت�أتي من كونها تتعامل
(� ،)Aerodynamicsآلي ��ات الط�ي�ران مع الق ��وى الرئي�سة التي تتحك ��م بالطريان،
( ،)Flight Mechanicsالهي ��اكل وامل ��واد كما هو مو�ضح يف ال�شكل (:)1
(Aerospace Structures

شكل  :1القوى المؤثرة على الطائرة

 الدينامي ��كا الهوائيةُ :تعن ��ى بدرا�سة القوىالناجت ��ة من �سريان الهواء عل ��ى الأ�سطح (�أو
العك� ��س� ،س�ْي رْ الأج�سام يف اله ��واء) ،و ُت�سمى
"القوى الهوائية" (،)Aerodynamic Forces
وهي تنتج ب�شكل مائل بالن�سبة جل�سم الطائرة،
فتق�سم �إىل قوتني �أ�سا�سيتني وهما :قوى الرفع
( )Lift Forcesالعامودية ،وقوى الكبح (Drag
 )Forcesالأفقية .وتعتمد القوى الهوائية على
�شكل الأج�سام/الأ�سطح ،وعلى �سرعة �سريان
الهواء عليها .لذلك تنق�سم درا�سة الديناميكا
الهوائية �إىل:
 دينامي ��كا اله ��واء الغ�ي�ر من�ضغ ��ط( :)Incompressible Aerodynamicsو ُتعنى
بدرا�س ��ة الق ��وى الهوائية الناجت ��ة عن �سرعة
�سريان الهواء التحت �صوتية (.)Subsonic
 ديناميكا الهواء املن�ضغط (Compressible :)Aerodynamicsو ُتعن ��ى بدرا�س ��ة الق ��وى
الهوائي ��ة الناجت ��ة م ��ن �سرعة �سري ��ان الهواء
الفوق �صوتية (.)Supersonic
 دينامي ��كا لزوج ��ة اله ��واء (Viscous :)Aerodynamicsو ُتعنى بالدرا�سة املجهرية

ملنطقة تالم�س /احتكاك الهواء بالأ�سطح.
 الهي ��اكل اجلوف�ضائي ��ة (Aerospace :)Structuresو ُتعن ��ى بدرا�س ��ة حتمل الهياكل
للق ��وى امل�ؤث ��رة عليه ��ا ،و�أهمي ��ة ه ��ذا احلقل
وا�ضح ��ة؛ كونه ُيعن ��ى بج�سم الطائ ��رة و� ً
أي�ضا
يعن ��ى ب�إحدى الق ��وى الرئي�سية ،وه ��ي الوزن.
و ُيعط ��ى يف هذا احلق ��ل الكثري م ��ن االهتمام
للم ��واد امل�ستخدم ��ة يف هي ��اكل الطائرات من
�أل ��واح �ألومنيوم فائقة اخلف ��ة ،واملواد املركبة
( )Composite Materialsوامل�صه ��ورات
الفائقة (.)Super Alloys
 الدف ��ع ( :)Propulsionه ��ذا احلق ��ل يعنىبدرا�سة املحركات التي تنتج قوى الدفع ،وهي
تنق�س ��م �إىل :حم ��ركات مروحي ��ة ،وحمركات
توربينية ،وحمركات �صاروخية.
 �آلي ��ات الط�ي�ران (:)Flight Mechanicsويعنى هذا احلقل بدرا�سة القوانني الريا�ضية
الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن الق ��وى امل�ؤث ��رة عل ��ى ج�سم
الطائرة ،وكيفية تن�سيقه ��ا؛ للتمكن من قيادة
الطائرة ب�شكل �آمن وم�ستقر.
بالإ�ضاف ��ة �إىل هذه احلق ��ول الرئي�سة ،هناك

عدة مواد مك ّملة لدرا�سة الطائرة من �أهمها:
 �إلكرتوني ��ات الط�ي�ران (Aviation :)Electronics/Avionicsوتهت ��م بدرا�س ��ة
الأجهزة والأنظم ��ة الإلكرتونية امل�ستخدمة يف
الطائرات ،وت�ضم:
 نظام الطيار الآيل (.)Autopilot System نظام املالحة (.)Navigation System نظ ��ام االت�ص ��االت (Communication.)System
 نظام الرادار (.)Radar System �أجهزة العدادات (.)Instrumentation �أنظمة الطائرات (:)Aircraft Systems نظام التحكم بالطريان(.)Flight Control System

 -معدات احلط (.)Landing Gear

 -النظ ��ام الكهربائي يف الطائرة (Electrical

.)System
 -الأنظم ��ة الهيدروليكي ��ة

(Hydraulic

.)System

 -نظام الهواء الدافع (.)Bleed System

 نظام الأوك�سجني (.)Oxygen System -نظام التكييف (.)Cooling System
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 نظام احلماية من اجلليد (� Ice Protectionإذا عمل كل تخ�ص�ص على حدة؟ فمهند�س.)System
الديناميكا الهوائية يرغب �أن تكون الطائرة
.)Fuel
(System
الوقود
 نظامنحيف� � ًة ومدببة؛ لتتنا�سق مع �سريان الهواء،
 نظ ��ام احلماي ��ة م ��ن احلري ��ق (Fireيف ح�ي�ن مهند� ��س الهي ��اكل يرغ ��ب يف �أن
.)Protection System
تك ��ون الطائرة كلها هي� �كلاً  ،يف حني يرغب
 نظام ال�سالمة (.)Safety Systemيو�ض ��ح �شكل ( :)2كي ��ف �ست�صبح الطائرة مهند� ��س الدف ��ع ب� ��أن تك ��ون الطائ ��رة كلها

حمر ًكا ...،وهك ��ذا بالن�سبة لكل تخ�ص�ص.
وم ��ن هذا تت�ضح �أهمية عم ��ل ودور مهند�س
الط�ي�ران ال ��ذي يعمل على اجلم ��ع بني هذه
التخ�ص�ص ��ات و�إيج ��اد حل ��ول (ت�صاميم)
و�سطي ��ة؛ لتحق ُِّق طريان �آم ��ن وم�ستقر وذي
جدوى اقت�صادية.

شكل  :2دور مهندس الطيران في الجمع بين مختلف التخصصات

( .)Reliability Systemواالعتمادي ��ة ه ��ي
�أ�صول املهنة:
�أكرب حت � ٍ�د ملهند� ��س الطريان يك ��ون يف تقليل احتمالي ��ة عم ��ل �أي قطع ��ة �أو نظ ��ام كم ��ا هو
�أوزان �أج ��زاء الطائ ��رة م ��ن هي ��كل ومع ��دات مطلوب خالل فرتة زمنية حمددة.
ووق ��ود؛ لرفع كفاءة الطائرة ،من خالل زيادة “The reliability of a system is the probability
that, when operating under stated
ال�سع ��ة للوزن املحم ��ول ( )Payloadكالركاب
�أو الب�ضائ ��ع ،ولقط ��ع م�ساف ��ات �أط ��ول ب�أق ��ل environmental conditions, the system will
تكلف ��ة .لذلك يت ��م الت�صميم باحل ��دود الدنيا perform its intended function adequately
قدر امل�ستط ��اع ،فعلى �سبيل املثال :يف ت�صميم ”.for a specified interval of time
هي ��اكل الطائ ��رات يت ��م ا�ستخ ��دام معام ��ل ولتحقي ��ق �أعلى م�ستويات االعتمادية ،مت و�ضع
ال�سالم ��ة ( )Factor of Safetyمبق ��دار  1.5العديد من الإجراءات واالختبارات ال�صارمة
–  ،2.5يف ح�ي�ن يرتفع هذا املعامل لهياكل خ�ل�ال مراح ��ل حي ��اة الطائ ��رة (الت�صميم،
الت�صنيع والت�شغيل):
املباين �إىل .1 - 6.0 – 4.0
ولرفع م�ستوى �سالمة الطائرات ،تقوم �صناعة  -مرحل ��ة الت�صميم :يتم ا�ستخ ��دام القواعد
الطائ ��رات وت�شغيله ��ا على نظ ��ام االعتمادية والط ��رق الهند�سي ��ة املعتم ��دة واملوثق ��ة م ��ن
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قبل الهيئ ��ات النظامي ��ة /احلكومية (FAA,
 ).EASA, GACA ...etcيف ت�صمي ��م
الطائ ��رات ،ل ��كل مراح ��ل الت�صمي ��م م ��ن
الت�صمي ��م املبدئ ��ي ()Conceptual Design
حتى مرحل ��ة ت�صريح� /شه ��ادة النوع (Type
 ،)Certificationكما هو مو�ضح يف ال�شكل.
� ً
أي�ض ��ا يف مرحل ��ة الت�صمي ��م ،يت ��م ا�ستخدام
"مب ��د�أ اال�ستفا�ض ��ة" ( ،)Redundancyويف
ه ��ذا املب ��د�أ يت ��م ا�ستخ ��دام �أك�ث�ر م ��ن �آلية/
طريقة /تقني ��ة /جهاز للقي ��ام بنف�س املهمة،
وذل ��ك يف حال تعط ��ل الآلي ��ة الرئي�سة؛ فتقوم
الآلي ��ة الإ�ضافي ��ة باملهم ��ة ،وح�س ��ب الرتتيب
املو�ضوع يف حالة وج ��ود �أكرث من �آلية �إ�ضافية
لنف�س املهمة.

شكل :3مراحل عملية التصريح ( )Certificationمتزامنة مع مراحل التصميم الهندسي للطائرة أو مكوناتها .

 مرحلة الت�صنيع :جميع خطوات الت�صنيعتك ��ون م�ص ّرح ��ة ( )Certifiedم ��ن امل ��واد
الأ�سا�سية ،وقطع الغيار والأجهزة امل�ستخدمة
واملعامل وامل�صانع امل ��وردة لهذه املواد والقطع
يج ��ب �أن تك ��ون م�ص ��رح لها .كذل ��ك عمليات
الت�صني ��ع واالختبار يجب �أن تك ��ون م�صرحة
ومعتم ��دة م ��ن اجله ��ات النظامي ��ة؛ وذل ��ك
ل�ضمان حتقيق اجلودة املطلوبة ،كما هو مبني
يف �شكل (.)3
 مرحل��ة الت�شغي��ل :تع ��د مرحل ��ة ت�شغيلالطائ ��رة �أك�ث�ر ح�سا�سي ��ة ،مقارن ��ة مبراح ��ل
الت�صمي ��م والت�صنيع؛ وذلك خل�ضوع الطائرة
للظ ��روف الت�شغيلي ��ة املختلفة مب ��ا فيها �أطقم
املالحني وفني ��و ال�صيانة؛ لذل ��ك تتم مراقبة
�إجراءات الت�شغيل وال�صيانة من قبل اجلهات
النظامية ب�شكل دوري ودقيق .وتتعدى املراقبة
النظامي ��ة يف ه ��ذه املرحل ��ة لت�شتم ��ل عل ��ى
الت�صريح للعاملني يف هذا املجال كف ّن ّي �صيانة
الطائ ��رات ومفت�ش ��ي ال�صيان ��ة ،و�إخ�ضاعهم
لالختب ��ارات والفح�ص ب�ش ��كل دوري؛ ل�ضمان
�إملامهم ب�أخر امل�ستجدات يف جمال عملهم.
يف ه ��ذه املرحل ��ة ،يتم تطبيق نظ ��ام ال�صيانة
الوقائية –-PreventiveMaintenance
لأج ��زاء الطائرة؛ لتحقيق االعتمادية املطلوبة
لت�شغيل (طريان) الطائرة.

وتت ��م عملي ��ات ال�صيان ��ة عل ��ى ن�سق�ي�ن م ��ن
اجلدول ��ة :ن�س ��ق يعتمد على �ساع ��ات الت�شغيل
(-Usage-based Maintenanceكل 100�ساع ��ة� 1000 ،ساع ��ة )... ،يت ��م فيها فح�ص
الأج ��زاء املحددة لكل مدة� .أما الن�سق الثاين،
فيعتم ��د عل ��ى الزم ��ن Time/Calendar--
(-based Maintenanceكل �ست ��ة
�أ�شه ��ر� ،أو �سن ��ة .)... ،ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل
الفح� ��ص املتك ��رر (قب ��ل الرحل ��ة – Pre-
( )Flight checkبع ��د الرحل ��ة – Post-
 ،)flight checkوالت ��ي يقوم بها ك ٌّل من �أفراد
ال�صيانة ،و� ً
أي�ضا الطيارون.
مهنة هند�سة الطريان:
ي�أت ��ي مت ُّيز (قوة) مهن ��ة هند�سة الطريان من
التحدي ��ات الهند�سي ��ة واملتطلب ��ات التنظيمية
الت ��ي تتعام ��ل معه ��ا ،م ��ن ت�صمي ��م وت�صنيع
طائرات خفيفة الوزن ومتينة و�صيانتها؛ لتقلع
وحت ّلق بالركاب وحتط بهم بكل �أمان و�سالمة

وراح ��ة .وتبق ��ى درا�سة هند�س ��ة الطريان من
�أق ��وى املناه ��ج و�أكرثه ��ا �شمولي� � ًة للطائ ��رة
كمنظوم ��ة هند�سي ��ة متكاملة ومعق ��دة؛ وهذا
ينعك�س بالطبع على مهند�سي وف ّن ّي الطريان.
References:
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بحـــــــث

نمذجة معلومات البناء BIM
تعقيدا مما س���بق وذل���ك لزيادة حجم
أصب���ح تصمي���م المباني أكث���ر
ً
األنظم���ة المترابطة والمتكاملة به ،كم���ا أضيفت العديد من العناصر
التصميمي���ة ألنظم���ة البناء التي ل���م تكن موجودة س���ابقا لمواكبة
متطلب���ات المبنى والمس���تخدمين له من وس���ائل االتصال وأنظمة
التبري���د والتكيي���ف وتوفير األمن ومواقف للس���يارات والتحس���ينات
المضافة في المباني المغلقة واالس���تدامة وكل ما يخص الطاقة
والموارد المس���تخدمة في صناعة البناء والتشييد وغيرها من عناصر
الرفاهي���ة داخل المبن���ى .للتكيف م���ع الكثافة الس���كانية المتزايدة
وترشيد الموارد البيئة المستخدمة خالل مراحل األولية للمشروع في

لؤي حسن الدراوي

واس���تخالص أفضل النتائج والحلول الحتياجاتن���ا المتزايدة والمتغيرة.

الشكل (  ) 1-1يوضح رسم بياني يظهر تدفق المواد (بالطن) في الصناعة من عام  1900حتى  2000والجزء العلوي من
الرسم البياني يبين المواد التي كانت تستخدم في صناعة البناء والتشييد
المرجعGreen_BIM_Successful_Sustainable_Designlibre :

وع�صر تكنولوجيا املعلومات الذي نعي�ش فيه
ب ��ه و ا�ستخ ��دام التقني ��ات الرقمي ��ة و�سرعة
وت�ي�رة تطورها ات ��اح لنا العدي ��د من احللول
الت ��ي يقدمه ��ا ل�صناع ��ة الت�شيي ��د والبن ��اء
وه ��ذا ب�سب ��ب ال�سعي ال ��د�ؤوب نح ��و التغلب
عل ��ى امل�ش ��اكل واملعوق ��ات الت ��ي تظه ��ر يف
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قط ��اع الت�شييد والبناء من ��ذ املراحل الأوىل
للت�صمي ��م واال�ستمرار ط ��وال حياة املبنى و
انتهاء مبرحلة الت�سليم ،
ونتج عن ذلك تنوع البدائل وتقدمي ت�صاميم
قوية حتتوي على العديد من احللول للم�شاكل
املعق ��دة والت ��ي كانت له ��ا دور �سلبي يف دورة

حياة امل�ش ��روع يف ال�سابق  ،كما انها �ساعدت
يف تكوي ��ن فريق عمل واح ��د جلميع اطراف
امل�ش ��روع و و�ضدت العالقة بينهم ( مالك –
مهند�س – مقاول ) و�سد الفجوة التي كانت
بينه ��م وزي ��ادة حجم التن�سيق ب�ي�ن بع�ضهم
البع�ض و�سهلت الفهم و التوا�صل فيما بينهم

والتغل ��ب على جميع هذه املعوق ��ات وامل�شاكل
امل�ؤثرة على امل�شروع ،
وكان نتاج هذا التق ��دم يف ع�صر تكنولوجيا
املعلوم ��ات ظهور تقنية جدي ��دة تعرف با�سم
منذج ��ة معلوم ��ات البن ��اء BUILDING
، INFORMATION MODELING – BIM
و منذج ��ة معلومات البن ��اء بالت�أكي ��د لي�ست
ه ��ي الأداة الوحي ��دة يف جمموع ��ة الأدوات
امل�ستخدم ��ة ولك ّنه ��ا تعت�ب�ر م ��ن �إح ��دى
اال�ساليب الهام ��ة يف م�ساعدة جميع اطراف
امل�شروع ب�إعطائهم كمي ��ة معلومات منا�سبة
عن امل�شروع و �سهولة الو�صول اليها و التعامل
معها كمجموعة واحدة متكاملة العنا�صر .
تعري��ف منذج��ة معلوم��ات البن��اء
: BIM
يوجد ل ��دى الكث�ي�ر اعتقاد خاط ��ئ بتعريف
منذج ��ة معلوم ��ات البن ��اء � BIMأنها قطعة
من الربجميات يف �صناعة الت�شييد للهند�سة
املعماري ��ة واالن�شائي ��ة فق ��ط و بالرغ ��م من
�أن الربجمي ��ات هي جزء �ض ��روري من هذه

العملية فه ��ي لي�ست �أكرث من جمرد تطبيق ،
لأننا عندما نناق�ش منذج ��ة معلومات البناء
ف�إننا نناق�ش منهجية متكاملة لإن�شاء منوذج
رقمي ي�ض ��م العديد من املعلوم ��ات والوثائق
وامل�ستن ��دات الت�صميمية املختلف ��ة واملتنوعة
يف قاع ��دة بيانات متكامل ��ة للمبنى  ،وجميع
املعلوم ��ات املرتابطة تعك� ��س �أي تغريات على
النموذج يف جميع �أجزاء املبنى.
وه ��ي عملي ��ة لتولي ��ف و�إدارة وثائ ��ق ذات
موثوقي ��ة عالي ��ة لأعم ��ال ت�صمي ��م وت�شيي ��د
البن ��اء م ��ن خالل من ��وذج افرتا�ض ��ي ثالثي
الأبعاد غني بالبيانات لإدارة امل�شروع بجميع
التخ�ص�ص ��ات املختلفة وي�ستخ ��دم النموذج
�أثناء دورة حياة امل�شروع كاملة.
وعرف ��ت جلن ��ة م�شروع ��ات البن ��اء باململكة
CPIC
املتح ��دة Construction Project-
 Information Committeeوه ��ي م�شكل ��ة من
ممثلي امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الرئي�سية جلميع
ف ��روع ال�صناع ��ة باململك ��ة املتح ��دة واجلهة
امل�س�ؤولة عن توفري التوجيه لأف�ضل املمار�سات

منذجة معلومات البناء ب�أنها هي:
متثي ��ل رقم ��ي للخ�صائ� ��ص الفيزيائي ��ة
والوظيفي ��ة للمن�ش� ��أة ،عل ��ى ه ��ذا النحو
ه ��و مبثاب ��ة م�ص ��در املع ��ارف امل�شرتكة
للح�ص ��ول على معلوم ��ات ح ��ول املن�شاة
مما ي�شكل �أ�سا�س ��ا ميكن االعتماد عليها
يف اتخ ��اذ الق ��رارات خ�ل�ال دورة حي ��اة
امل�شروع منذ البداية وحتى النهاية.
تعري ��ف �أخ ��ر ي�ص ��ف  BIMبانه تطوير
وا�ستخدام برجمي ��ات الكمبيوتر ملحاكاة
ت�صمي ��م وبن ��اء وت�شغي ��ل املن�ش� ��أة  ،و
النم ��وذج الن ��اجت يك ��ون غني ��ا بالبيانات
و العنا�ص ��ر والتمثي ��ل الرقم ��ي الذك ��ي
للمن�ش� ��أة ،والت ��ي ميك ��ن م ��ن خالله ��ا
ا�ستخراج البيان ��ات املنا�سبة الحتياجات
امل�ستخدمني املختلف ��ة وحتليلها من �أجل
توليد املعلومات الت ��ي ميكن �أن ت�ستخدم
يف �صنع الق ��رارات وحت�سني عملية تقدم
املبن ��ى م ��ن خ�ل�ال الت�صمي ��م والبن ��اء
االفرتا�ضي .

ن�شاط:
 عمل منوذج ملعلومات الت�شييد. يت�ضمن التكنولوجياتامل�ستخدمة ومعاجلات ال�شركات
املتخ�ص�صة لتحقيق النموذج
الواقعي .
منذجة معلومات الت�شييد

ادارة معلومات نظام
الت�شييد:
 انظمة اعمال العملواالت�صال.
 -اال�ستعرا�ض االو�سع.

تعريفات
منذجة معلومات
الت�شييد

منوذج
ملعلومات الت�شييد
 املنتج: جمموعة من البياناتاملو�صوفة لو�صف املبنى.
الرتكيز على املنتج النهائي.
ا�ستعرا�ض النظرة
ال�ضيقة

العدد - )103( :شوال 1439هـ ــ يونيو 2018م

61

دراســـــة

إعادة التدوير في المباني  ...الحلقة المفقودة

م /محمد حسين نعيم

بالت���وازي مع توفير الطاق���ه والمياه ،تمثل إعادة التدوير أحد أه���م عناصر المباني الخضراء
الصديق���ة للبيئ���ة .والزيادة ف���ي تبني برامج إع���ادة التدوير هي نتيج���ة متوقعة لإلهتمام
المتزايد من الحكومات لتحقيق العائد اإلقتصادي من إعادة تدويرالنفايات القابلة لذلك ومن
ناحية أخرى تزايد اهتمام ومشاركة القطاع الخاص في أنشطة تجارية متعلقة بهذا المجال،
ً
وأيضا بس���بب االنمو المتصاعد في تبني شهادات المباني الخضراء بشكل عالمي ومحلي.
Reduce,

كث�ي ٌ�ر ما ن�سمع �أو نق ��ر�أ عن مبد أ�
 Reuse, and Recycleاملتمث ��ل فيم ��ا ي�سمى
باله ��رم الت�سل�سل ��ي لإدارة النفاي ��ات والذي
يح ��ث عل ��ى التعام ��ل م ��ع النفاي ��ات ب�آليات
مت�سل�سلة واحدة تلو الأخ ��رى بداي ًة برت�شيد
الإ�سته�ل�اك ( )Reduceوع ��دم اقتناء ما ال
حاج ��ة ملح ��ة لإقتناءه �أو احل ��ث على اقتناء
ماه ��و متع ��دد الإ�ستخ ��دام ،ومن ث � َّ�م �إعادة
الإ�ستخ ��دام ( )Reuseوذلك ب�إيجاد فر�ص
لإع ��ادة الإ�ستخ ��دام كالكتاب ��ة عل ��ى ظه ��ر
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�صفح ��ة مطبوعة مث ًال �أو �إقتن ��اء ماهو قابل
لإع ��ادة الإ�ستخ ��دام كالبطاري ��ات القابل ��ة
لإع ��ادة ال�شحن واي�ض ًا كالت�ب�رع بالأغرا�ض
ال�شخ�صي ��ة ملن ه ��م يف حاجة له ��ا بد ًال من
التخل�ص منها كنفايات ،و�أخري ًا ي�أتي �إعادة
التدوير ( )Recycleويتم ذلك بتجميع ونقل
املخلف ��ات القابلة لذلك كالزج ��اج واملعادن
وال ��ورق والبال�ستي ��ك مل�صان ��ع متخ�ص�صة
يف �إع ��ادة التدوي ��ر التي بدوره ��ا تعالج هذه
املخلف ��ات وتعي ��د تدويره ��ا� .إتب ��اع الثالث

خط ��وات ال�سابق ��ة وجعله ��ا منهج ��ا ً للحياة
ب�ش ��كل م�ستمر ي�ساعد ب�ش ��كل كبري يف تقليل
الإ�ستهالك الكل ��ي للمنتج ��ات الإ�ستهالكية
وم ��ن َث � َّ�م حف ��ظ امل ��وارد الطبيعي ��ة وتقليل
اخل�سائ ��ر الإقت�صادي ��ة والبيئي ��ة املتعلق ��ة
بالتخل�ص من نفايات ما بعد الإ�ستهالك.
بالرغ ��م من توف ��ر وانت�شار امل ��واد التعليمية
والتثقيفية يف ه ��ذا ال�ش�أن تظل �إعادة تدوير
النفاي ��ات فك ��رة ذات بع ��د نظ ��ري �أكرث من
البعد التطبيق ��ي يف ال�ش ��رق الأو�سط ب�شكل

ع ��ام ويف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ب�شكل
خا� ��ص ويالحظ ه ��ذا يف ندرة ع ��دد املباين
واملن�ش� ��آت الت ��ي تطب ��ق مثل ه ��ذه الربامج.
الرتاج ��ع يف تطبي ��ق اع ��ادة التدوي ��ر يف
ال�سعودية يرجع لوج ��ود م�صاعب وحتديات
وا�ضحة �أمام املب ��اين واملن�ش�آت القائمة مثل
ع ��دم وجود بنية حتتي ��ة مدنية وقل ��ة الوعي
و�أي�ض ًا ع ��دم وجود عدد كاف م ��ن القدوات
يف تبن ��ي مثل ه ��ذه الأن�شط ��ة البيئية .كل ما
�سب ��ق هي �أ�سب ��اب تقليدي ��ة يتن ��اول احلوار
فيه ��ا �أهل التخ�ص� ��ص تار ًة و�صن ��اع القرار
تار ًة �أخرى .لكن البحث عن الأ�سباب ماهي
�إال خط ��وة �أوىل لإيج ��اد احلل ��ول الالزم ��ة
لتحقي ��ق بيئة �أك�ث�ر خ�صوبة لربام ��ج اعادة
التدوي ��ر .بالتمعن والتدقيق ق ��ي التحديات
وال�صعوب ��ات احلالية جند ان ظهور وتطوير
ما ي�سمى مب�ست�شاريني برامج �إعادة التدوير
ميث ��ل احللقة املفق ��ودة وميثل �أه ��م احللول
ال ��ذي يحتاجها ال�س ��وق ال�سع ��ودي .يف هذا
املق ��ال� ،س ��وف نلق ��ي ال�ضوء عل ��ى ما ميكن

تقدمي ��ه من خ�ل�ال ا�ست�شاري�ي�ن الإ�ستدامة
وبرامج اعادة التدوير وكيف ميكن ان يكون
له ��م دور �أ�سا�س ��ي يف تفعي ��ل برام ��ج اعادة
التدوي ��ر داخل املب ��اين واملن�ش�آت مثل املنزل
واملدر�سة واملكتب.
ا�ست�ش ��اري اعادة التدوي ��ر يتمثل يف �شخ�ص
�أو م�ؤ�س�سة من خاللهما يزود العميل بخدمة
متكاملة ت�شمل الدرا�سة والتخطيط لربنامج
اعادة التدوير الأمثل للمن�ش�أة ومن ثم تنفيذ
وتطبيق الربنامج وتفعيله عن طريق تدريب
من�سوب ��ي وزوار املبنى و�أخ�ي� ً
را مراقبة �أداء
وفعالية الربنامج ل�ضمان ا�ستمراريته .عند
انت�ش ��ار مثل ه� ��ؤالء الإ�ست�شاري�ي�ن وبطريقة
احرتافية �ستزداد رغبة العمالء �سواء قطاع
جتاري �أو �سكني ،خا�ص �أو حكومي يف تطبيق
برامج ادارة النفايات واعادة التدوير ب�سبب
ت�سهيل تطبيقها و�ضمان فعاليتها.
م�شاريع �إعادة التدوير يف املباين ت�شمل ثالث
مراحل �أ�سا�سية :التخطيط ويليه التنفيذ ثم
املراقبة وال�صيانة .يب ��د�أ الإ�ست�شاري بجرد

كامل جلميع �أنواع النفايات املتوقعة وحتديد
تل ��ك الت ��ي يج ��در �إع ��ادة تدويره ��ا� .أي�ض ًا
يقوم الإ�ست�ش ��اري بتحديد املواقع والأحجام
املنا�سب ��ة حلاوي ��ات �إع ��ادة التدوي ��ر وذلك
للمبن ��ى بكامل ��ه .مرحل ��ة التخطي ��ط ت�شمل
�أي�ض� � ًا ت�سليم تقرير مب�س ��ط للعميل مو�ضح ًا
في ��ه م ��دى اجل ��دوى البيئي ��ة والإجتماعي ��ة
والإقت�صادي ��ة .بع ��د موافق ��ة العمي ��ل عل ��ى
اخلط ��ة املقرتح ��ة لربنامج �إع ��ادة التدوير،
يتم تنفي ��ذ الربنامج بتوف�ي�ر حاويات �إعادة
التدوي ��ر وتوقيع عقد مع �شركة معتمدة لنقل
هذه احلاويات �إىل م�صان ��ع �إعادة التدوير.
مرحل ��ة التنفي ��ذ ت�شم ��ل اي�ض ًا تثقي ��ف ورفع
وع ��ي م�ستخدم ��ي املبن ��ى واملن�ش� ��أة لتطبيق
وتفعي ��ل �إدارة مثلى للنفاي ��ات وتطبيق مبد�أ
اله ��رم الت�سل�سل ��ي للتخل� ��ص م ��ن النفايات
بالرت�شي ��د �أو ًال و من َّثم ب�إع ��ادة الإ�ستخدام
و �أخري ًا ب�إع ��ادة التدوير .يج ��در بالذكر �أنَّ
التثقي ��ف والتعليم ميثالن عن�صر ًا مهم جد ًا
يف �إجن ��اح برامج �إع ��ادة التدوير ويتم ذلك
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ع ��ن طريق �آليات متعددة منها �إقامة دورات
ق�صرية وتوزيع مطوي ��ات �أو كتيبات تثقيفية
وتعليق لوح �إر�شادي ��ة و�أي�ض ًا عن طريق خلق
بيئة تناف�سية بني م�ستخدمي املبنى.
ت�أت ��ي مرحلة املراقب ��ة وال�صيانة بعد �إنتهاء
مرحل ��ة التنفي ��ذ .املراقبة تت�ضم ��ن املتابعة
والتقيي ��م امل�ستم ��ر خلط ��ة �إع ��ادة التدوي ��ر
املنف ��ذة داخ ��ل املبنى ومن خ�ل�ال ذلك يتم
معرف ��ة مدى جن ��اح برنامج �إع ��ادة التدوير
توجب �إتخاذ
داخل املبنى والتحق ��ق يف حال ُّ
اج ��راءات ت�صحيحي ��ة لتحقي ��ق الأه ��داف
املخط ��ط له ��ا م�سبق� � ًا .ال�صيان ��ة يت ��م من
خاللها ر�صد وت�صحيح �أي عطل يف حاويات
�إعادة التدوير وملحقاته ��ا و�أي�ض ًا املحافظة
على املواد امل�ستخدمة يف تثقيف امل�ستخدمني
عن برنامج �إعادة التدوير.
يف الوقت احلايل جند �أن الإنطباع العام هو
�أنه من ال�صعب تطبيق برامج �إعادة التدوير
يف املباين ال�سكنية والتجارية وهذا يعود �إىل
ندرة وج ��ود مثل هذه الربام ��ج وعدم وجود
من ��اذج مرئية للمجتمع .العمي ��ل ال�سكني �أو
العمي ��ل التج ��اري غالبا م ��ا ي�ستبع ��د وجود
وتوف ��ر مثل هذه اخلدم ��ات يف اململكة ورمبا
يك ��ون ه ��ذا �أول عائ ��ق يف ال�سع ��ي للح�صول
عل ��ى مثل ه ��ذه اخلدمة� .أي�ض� � ًا من املحتمل
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البال�ستيكية م ��ن غرف ��ة الإجتماعات عقب
كل اجتم ��اع لل�شرك ��ة وجتميعه ��ا يف حاويات
اعادة التدوي ��ر .كمثال �آخ ��ر �إقامة مناف�سة
�شهرية لأق�س ��ام ال�شركة لتحقيق هدف �أكرب
يف الرت�شي ��د و�إع ��ادة الإ�ستخ ��دام و�إع ��ادة
التدوي ��ر وو�ض ��ع م�ؤ�ش ��رات ومعاي�ي�ر قابل ��ة
للقيا� ��س لتقيي ��م الأق�س ��ام ومن ث ��م مكاف�أة
الق�س ��م الفائ ��ز� .إر�س ��ال بري ��د �إلك�ت�روين
جماع ��ي تذكريي للموظف�ي�ن �أي�ض ًا ُيعتربمن
�إح ��دى الط ��رق الفعالة يف التطبي ��ق خا�ص ًة
يف امل�ؤ�س�س ��ات وال�ش ��ركات� .أما يف املدار�س
فالأم ��ر خمتلف نوع ًا ما مبا �أنه ي�س ُهل فر�ض
و�إجب ��ار الط�ل�اب يف امل�شارك ��ة يف برنام ��ج
�إع ��ادة التدوي ��ر وجعله ��ا جزء م ��ن التقييم
ال�سلوك ��ي� .أما يف املنزل ف�سوف تكون م�س�ألة
متعلق ��ة بغر� ��س قيم ومب ��ادئ وه ��ي فر�صة
ممت ��ازة لتطبي ��ق �آلي ��ات الرت�شي ��د و�إع ��ادة
التدوير وجعلها �أ�سلوب حياة.
الفر�ص الناجتة عن تطبيق �آاليات الرت�شيد
و�إع ��ادة الإ�ستخ ��دام و�إع ��ادة التدوي ��ر ه ��ى
فر�ص كبرية ومك�سب حقيقي للبيئة واملجتمع
والإقت�صاد .لذلك من املطلوب ت�سهيل تفعيل
هذه الآليات يف القطاعني ال�سكني والتجاري
وذلك بتوفري وحتفيز وتن�شيط �سوق مناف�س
لإ�ست�شاري�ي�ن �إعادة التدوي ��ر الذين بدورهم
ي�ستقبل ��ون طلب ��ات العم�ل�اء ورغبته ��م يف
تنفي ��ذ برام ��ج �إعادة التدوي ��ر وحتويلها �إىل
واقع من خالل التخطي ��ط والتنفيذ ومن ثم
مراقب ��ة فعاليته ��ا و�صيانته ��ا .وبذلك يغدو
تطبيق مثل ه ��ذه امل�شاريع مي�س ��ر ًا ومنت�شر ًا
مثل اخلدمات الأخ ��رى املعروفة كاملقاوالت
املعمارية و�صيانة املباين مث ًال.
املراجع:
مقال بعنوان:

جد ًا �أن يك ��ون العميل يجهل كيفية طلب مثل
هذه اخلدمة �أو معرفة نقطة البداية لتتنفيذ
برام ��ج �إع ��ادة التدوي ��ر ودرا�س ��ة جدواها.
ب�إخت�صار امل�شكلة تكم ��ن يف ندرة بل تقريب ًا
ع ��دم وج ��ود �إ�ست�شاري�ي�ن �إع ��ادة تدوي ��ر يف
اململك ��ة باملوا�صف ��ات املذك ��ورة �آنف� � ًا� ،أي�ض ًا
تكمن يف العمالء الذي ��ن ال ي�سعون ويبحثون
عن مثل هذه اخلدمات �إفرتا�ض ًا منهم بعدم
وج ��ود �س ��وق لإع ��ادة التدوي ��ر يف اململكة �أو
بعدم ج ��دوى مثل هذه امل�شاريع �أو بالإعتماد
على بع�ض الآليات الع�شوائية الغري �إحرتافية
والغري قائمة على �أ�سا�س ودرا�سة جدوى.
ي�أخذ �إ�ست�شاريي �إع ��ادة التدوير يف الإعتبار
نوع املبن ��ى وطبيعة م�ستخدمي ��ه عند تنفيذ
امل�ش ��روع .بن ��اء ًا على ذل ��ك ،تختل ��ف املواد
امل�ستهدفة لإع ��ادة التدوير ح�سب نوع املبنى
فف ��ي املكات ��ب مث ًال تكثرُ خملف ��ات الورق يف
حني خملفات تعبئة وتغلي ��ف املواد الغذائية
رمب ��ا هي الأغل ��ب يف املنازل كم ��ا �أنه ميكن
الرتكي ��ز عل ��ى خملف ��ات القف ��ازات مث�ل ً�ا
امل�ستخدم ��ة يف عي ��ادات الأ�سنان .هكذا يتم
" The Reduce, Reuse, and Recycle
الرتكي ��ز عل ��ى املواد الأك�ث�ر ا�سته�ل�اك ًا من
" Waste Hierarchy
م�ستخدمي املبنى� .إختالف نوع املبنى �أي�ض ًا
من�شور على املوقع الإلكرتوين
www.conserve-energy-future.com
ي�ستدع ��ي �إ�ستخ ��دام �آليات تنفي ��ذ خمتلفة.
مثال ذلك تعيني �شخ�ص جلمع قوارير املياه بقلم الكاتب .Rinkesh
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هيئة المهندسين  ...كيان مهني قوي
ً
ً
وعربيا يسير نحو العالمية
محليا
�أ .عبدالعزيز بن عبداهلل اجلمعة

م ��رت الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني بالعديد من التح ��والت يف م�سريتها منذ ن�ش�أتها عام  1402ه� �ـ ،عندما ظهرت اللجنة
اال�ست�شاري ��ة الهند�سية بعد الندوة الثالثة للمهند�س�ي�ن ال�سعوديني التي انعقدت يف مدينة الريا�ض يف تلك الفرتة ،ومن ثم
حتولها �إىل هيئة عام  1423هـ ،عقب �صدور قرار جمل�س الوزراء الذي تر�أ�سه خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبد
العزي ��ز �آل �سعود ـ رحمه اهلل ـ وذلك ب�إق ��رار م�شروع الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،ومنحها �صالحيات �أو�سع لتنظيم العمل
الهند�سي يف الوطن.
وحظي ��ت الهيئة بدعم غ�ي�ر حمدود من القيادة احلكيمة ،من �أجل تطوير املهند�سني واملهن ��ة الهند�سية ملا لهذه املهنة من
�أهمي ��ة بالغ ��ة يف �إر�ساء �أ�س�س النه�ضة التنموية الكربى باململكة التي يقودها والة �أمرنا .ونتج عن ذلك التنظيم العديد من
التح ��والت ال�سريع ��ة العديد من االجنازات والتطورات التي مل متر على �أي قطاع مهني حمليا واقليميا وعربيا ،حيث مرت
الهيئ ��ة مبراح ��ل عديدة وتط ��ورات هائلة ومميزة يف عمرها ال ��ذي اليتجاوز ال  38عاما ،عندم ��ا انطلقت من هيئة مهنية
حم ��دودة ال�صالحيات يف تنظيم املهنة� ،إىل هيئة متتل ��ك �صالحيات كبرية ومهمة يف تنظيم املهنة يف الوطن ،بعد الدعم
الكب�ي�ر من حكومتنا الر�شيدة ،من ��ذ عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ رحمه اهلل ـ مرورا
بعه ��د خ ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ رحمه اهلل ـ وحتى عهد خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه اهلل ـ.
كم ��ا كان ��ت الهيئة محَ َ َّط اهتم ��ام قيادتنا الر�شيدة منذ انط�ل�اق فكرتها ،حيث كانت محَ َ َّط اهتم ��ام �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر ناي ��ف بن عبدالعزيز �آل �سعود وزير الداخلية ـ رحم ��ه اهلل ـ عندما �صدرت توجيهاته بربط �إ�صدار وجتديد �إقامات
املهند�سني الوافدين للعمل يف اململكة بالت�سجيل مهني ًا لدى الهيئة� .إىل جانب ذلك حظيت الهيئة باهتمام بالغ من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية �أنذاك ـ حفظه اهلل
ـ الذي �أ�صدر توجيهاته بربط �إ�صدار وجتديد �إقامات جميع املهن الهند�سية امل�ساعدة كالفنية وغريها ،للحد من �سلبيات
تدين جودة امل�شاريع الوطنية.
كما كانت الهيئة محَ َ َّط اهتمام م�س�ؤويل الدولة منذ انطالق فكرتها ،حيث كانت محَ َ َّط اهتمام معايل وزير التجارة �آنذاك
الدكت ��ور غ ��ازي ب ��ن عبد الرحمن الق�صيب ��ي ـ رحمه اهلل ـ الذي كان وزي ��را للتجارة يف ذلك الوق ��ت ،عندما طرحت فكرة
وج ��ود هيئ ��ة تُعنى مبهنة الهند�سة يف الندوة الأوىل لتطوير مهنة الهند�س ��ة يف اململكة ،التي نظمتها كلية الهند�سة بجامعة
املل ��ك �سع ��ود ،عام  1398هـ .كما كانت محَ َ َّط اهتمام معايل وزير التج ��ارة الدكتور �سليمان بن عبد العزيز ال�سليم ـ رحمه
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اهلل ـ عقب �أن �أعيدت مناق�شة الفكرة يف الندوة الثانية التي انعقدت حتت رعاية معاليه عام  1400هـ .كما كانت (اللجنة
الهند�سي ��ة) الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني محَ َ َّط اهتمام وزراء التجارة ال�سابقون ،مث ��ل معايل الأ�ستاذ �أ�سامة جعفر فقيه
من ��ذ ع ��ام  1416ه� �ـ حتى ع ��ام 1424هـ ،وكذلك مع ��ايل الدكتور ها�شم بن عب ��د اهلل مياين منذ ع ��ام 1424هـ حتى عام
1429ه� �ـ ،وكذل ��ك معايل الأ�ستاذ عبد اهلل بن �أحمد يو�سف زينل منذ عام 1429هـ حتى عام 1433هـ� ،إ�ضافة �إىل اهتمام
معايل الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة منذ عام 1433هـ حتى عام  1437هـ ،حتى و�صلنا �إىل ع�صرنا الزاهر حتت رعاية
واهتمام معايل الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي منذ عام  1437هـ.
ويف ه ��ذا العه ��د ا�صبحت الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني قطاع مهني مه ��م جدا يف هذا الوطن ،بع ��د �أن حققت العديد من
االجنازات بفعل التطورات التي مرت عليها يف الفرتة املا�ضية ،وهي تعمل بجد من خالل جهود من�سوبيها يف هذا الع�صر
الزاه ��ر حتت رعاي ��ة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سع ��ود ـ حفظه اهلل ـ و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع،
حي ��ث تعم ��ل الهيئة يف خطوات مدرو�سة �ضمن جه ��ود تتما�شى مع ر�ؤية اململكة  ،٢٠٣٠بع ��د �أن �أهتمت بتحقيق ر�ؤيتها التي
ت�سع ��ى للرقي باملهنة واملهند�سني والقطاع ��ات الهند�سية ورفع م�ستوى الأداء املهني لتحقي ��ق مكانة دولية ،كما �أنها عملت
وتعم ��ل حاليا بقوة عل ��ى تنفيذ �أهدافها وذلك من �أجل بناء كفاءات هند�سية ت�ساه ��م يف تنمية الوطن ،و�صنع بيئة مميزة
خلدمة املجتمع� ،إىل جانب حتفيز القطاعات واملهند�سني وتنمية مقدراتهم التناف�سية ،كل ذلك من اجل الو�صول لتحقيق
اال�سرتاتيجيات التي و�ضعتها الهيئة التي من �أهمها حتقيق التوافق بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل ،االرتقاء
بقدرات املهند�سني والفنيني ،العمل �ضمن قواعد حتكم الرتاخي�ص واملمار�سة الهند�سية و�أخالقيات املهنة ،ت�شجيع البحث
والتطوي ��ر والإبداع ،تقدمي خدم ��ات جاذبة وم�ؤثرة للقطاعات واملهند�سني ،وراجعة الأنظم ��ة الهند�سية وتعديلها ،ا�شراك
ال�ش ��ركات واملهند�س�ي�ن يف امل�شاريع ،ت�شجيع التكامل ب�ي�ن القطاعات الهند�سية الوطنية ،وتوعي ��ة املجتمع ب�أهداف ومهام
الهيئة والهند�سة.
كل تلك اجلهود على مر ال�سنني �صنعت من الهيئة كيان مهني قوي حمليا وخليجيا وعربيا ،وهي �سائرة ـ ب�إذن اهلل ـ لتحقيق
�سمع ��ة عاملية بجهود العاملني فيها ور�ؤية جمل�س ادارتها والدع ��م الذي حتظى به من القيادة الر�شيدة ،حيث تعمل وتركز
الهيئ ��ة على اال�ض�ل�اع الرئي�سية للمهنة الت ��ي تتمثل يف املهند�س ،املهن ��ة ،املكاتب الهند�سية ،والهيئ ��ة نف�سها ،لت�صب تلك
اجلهود يف م�صلحة الوطن واملواطن واقت�صاد الوطن.
ويف ه ��ذه احلقب ��ة اجلديدة من عمر الهيئة ،ندعي اهلل العلي القدير �أن يعني الهيئ ��ة ومن�سوبيها لتحقيق تطلعات حكومتنا
الر�شي ��دة نح ��و بن ��اء جيل قوي مت�سل ��ح بالعلم واملعرفة والق ��وة ،وحتقيق ولو ج ��زء ب�سيط من العمل ال ��ذي يلبي التطلعات
والطموح ��ات للمهند�سني واملكاتب الهند�سية والوطن واملواطن ،والإ�ستمرار يف التطوير وتقدمي خطوات جديدة نحو تقدم
املجال الهند�سي وتطوير خمرجاته ،التي �ستكون هي اجلزء الأهم يف حتقيق ر�ؤية اململكة  2030ب�إذن اهلل.
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In such, situation the estimate can be based on rate
analysis produced by the contractor, commercial cost
data, actual cost record from similar projects and
historical cost data from past projects.
Depending on the provisions of the contract, interim
claim damages calculation can be performed using
estimated cost method. When the causation of the
damages is ceased, the final claim containing the damage
amount can be calculated using actual cost method.
Total Cost Method
In this method,damages are calculated as total
cost incurred (including overhead and profit) by the
contractor in a breach of contract or default situation
minus the bid amount or contract price.
While this method is very simple, it has fundamental
shortcomings. It allows the contractor to recover
whatever damages they feel to be compensated for.
This method has been criticized by employers because
of its fundamental assumption that there is no default
by the contractor and the owner is responsible for each
and every cost above the bid estimate. This method
is also questionable due to the fact a) this method is
used that the contractor original estimate is accurate
b) contractor has not deviated from any means and
method that may increase the cost.
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To summarize, this method assumes that all the
additional costs are through the default of other party,
the contractor has flawlessly performed his obligations
under the contract and the contractor has precisely
estimated the cost of the work.
Modified Total Cost Method
The modified total cost method addresses deficiencies
of the total cost method discussed earlier. This method
is essentially the same as the total cost method. In this
method the contractor deducts the amount against bid
errors, cost arising from the default of contract or his
actions, and any cost arising from actions of the party
other than the owner.
At the time of using both total costs and modified total
cost method, it is possible and recommended to use
some element of damages using actual costs.
Wherever possible, total cost calculations should be
made under the project cost account structure rather
than taking all cost as lump-sum.
Bibliography
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Calculating Construction Damages by William
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additional overheads due to delay in works and loss
of productivity due to non-sequential unplanned work
execution. In such situation the claim must consider
both the damages elements.

Professionals in contracts and claim domain

recognize four general methods of
damage calculation:
a. Actual cost method
b. Estimated cost method
c. Total cost method
d. Modified total cost method
Actual cost method
Actual cost method is the most preferred method. In
this method, actual cost record of the contractor is
used to calculate the total actual damage. Itemized
cost of each material, piece of equipment and manhours spent due to default or breach by the employer
is summed up to calculate the total actual damage.
Needless to say, it is difficult task to keep the record
of all such costs as the existence of the claim is
generally unknown at the time of commencement of
the contract. A typical example can be when the works
are both added and deleted. No actual cost will exist
for deleted works.
Line by line analysis of each cost record should be done

to calculate the actual cost. More the cost overruns
and underrun to the claim should be examined. The
estimator should not do the mistake of looking into
overruns only. Looking into reasons of underrun can
help avoiding unjustified claims.
This method needs the contractor to have a robust
accounting system that produces accurate and
detailed cost records. To substantiate the actual costs
there may be a need to produce invoices, bills at the
later part of claim settlement process. Therefore, such
records should be preserved until the claim is settled
and damages are recovered.
In some claims, contract or law of the land makes it
mandatory to use the actual cost. In such situation
actual cost method is the only method for damages
calculation.
Estimated Cost Method
One common approach used in construction claim
is to estimate the amount of damages. Under the
estimated cost method, the aggrieved party furnishes
the estimate of damage based on item rates that
already exists in contract bill of quantities or schedule
of values.
For some item or element of the claims rates may not
be available or may not be derived from the contract.
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Methods of Calculating Construction
Claim Damages

Bassam Samman
PMP PSP EVP GPM

While the claim can be used for negotiation, securing new business, the main objective
of construction claim is to recover damages. Burden of proof – both the existence
and amount of damage is claimant responsibility. Merely proving the existence or
entitlement does not result into damage recovery. Damages for breach of contract
are only recoverable if they represent actual loss suffered. Because of the inherent
complexities precise amount calculation is not possible for construction claims.
A good details calculation on damage will result in
greater recovery of damages. Similarly, detailed
damage analysis by the defendant can result in
reduction in award amount.
Damages can be broken down into:
1. General Damages, which are directly arising from
claim event.
2. Consequential Damages, which are “special”
damages that are not directly predictable (such as lost
profit, extended financing cost).
Depending on local law Consequential Damages

20

may or may not be recoverable. The calculation
method adopted in calculating damage depends on
legal theory based on law of the land. For example,
the maximum amount of damage that an aggrieved
party is eligible for, cannot exceed when the contract
has been executed without any default or breach by
another party.
There can be several elements of damages in a claim.
Therefore, it is important to ensure that all and correct
elements of damages are asserted. For example,
delayed and restricted site access may lead to

Threatening information security:
Viruses: Viruses are known as small subversive
programs, manufactured for illegal purposes, attacking
files stored in a computer, written by professional
programmers who aim to harm another user>s computer
for some reason, and are one of the most dangerous
malicious programs. Reincarnation and proliferation
are significant, in addition to being non-self-generated.
Denial of Service Attacks: Also known as a denial of
service attack, an attack by a cybercriminal by supplying
a number of sites with massive amounts of unnecessary
data and loaded with malicious software that spreads
its disease as soon as it reaches the device. It begins
with destruction Initially reducing the level of Internet
connection service, and making it difficult to access the
services due to the large amount of data sent to the device.
Information attacks sent: This type of attack focuses on
the information being sent. It is an impediment in its way
and prevents it from continuing to the other side. The

spread of this type is widespread in the case of sending
messages via the Internet or even networks connected
to public telephone networks. Full control: In this case,
the victim>s device is fully controlled by the pirate and
controlled by all the files in it. The threat and exploitation
of the vulnerabilities contained in the operating systems
starts by including a small file in the victim>s device.
Impulse attack. Direct access to connection cables.
Methods of protection of information:
Supply of equipment and equipment with physical
insurance. Antiviral use is powerful and modern, and
must be updated. Develop intrusion detection systems.
Detect and alert for insurance vulnerabilities through the
use of network monitoring systems. Follow the backup
policy. Encrypting information sent based on powerful
systems. Provide the necessary electrical support and
supply for the devices to ensure they are not interrupted.
Expand security awareness and educate users.
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application protection systems: systems that impose on
an organization the use of software and applications,
and block gaps that serve as an opportunity to access
and violate them. Database protection systems are a
set of software that processes code errors and blocks
the gaps that any system may contain in database
management, thus damaging and weakening database
system security, so updates must be updated. Ways:
Use means to determine appropriate use powers. Set
the mandatory access. Role-based access settings.
Optional access settings. Access Protection Systems.
Basic principles:
The security and protection of information is based on
three fundamental principles that have been associated
with it for the last 20 years. They constitute the triad (the
CIA): Confidentiality: This term refers to limiting the ability
of unauthorized individuals to access, Systems that
are subject to high confidentiality but are nevertheless
subject to abuse and theft. The confidentiality of
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credit cards lies in the encryption of the card number.
Integrity: The integrity of the information, including the
protection of data from any change that may occur by
an unauthorized party or modify it, and is intended to
change the destruction or violation of important files and
harm them. Availability: Any system that uses its own
information systems must provide the data as soon as it
is requested and needed, and in order to do so, the system
elements must work to the fullest, including: ensuring the
proper and proper operation of computer systems and
those used to store and process information . Availability
and protection of system security controls. Seamless
transmission of information through communication
channels to be provided. Ensuring continuous protection
of the systems at all times by providing high quality
confidential systems. Provide systems for continuous
upgrades and upgrades to reduce the interruption of
service following a break in electricity or malfunction in
the equipment. Ensure that denial of service attacks do
not occur and prevent them.

Security and protection of
information

Eng. Abdullah Al-Siaef

Information security is defined as one of the branches of science in the field of
providing the necessary protection for information, preventing access to it and
waste it from unauthorized persons, and protecting it against any external threat.
This term includes the necessary tools, methods and procedures to protect against
risks that may be faced from inside and outside.
This is a science that enables the user to fully control
the information and prevent others from viewing
it or making any change without prior permission.
Information security is a package of processes, methods
and procedures that are followed by some sectors and
insurance organizations for the most robust To protect
their information, systems and media from unauthorized
access. The protection of information is continuous,
that is, it necessarily requires continuity in keeping up
with all the updated and advanced safety standards and
methods in protecting this information. It also requires
continuity by imposing risk control and its assumption
and constantly seeking solutions and innovations. On
the system of any organization only if it is effective and

achieved continuity in keeping pace with security and
technical operations in order to get the least chance of
the risks that could face information about them.
Information security pillars:The security of information is based on the protection of
information on a number of systems that have emerged
in conjunction with the technological development:
systems protection of operating systems: includes
the protection of the layer closest to the computer; it
is hiding all the details of an organization, which is a
system of fair distribution of tasks between devices
In the system, and impose its control over all systems
access to memory and scheduling tasks. Software and
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needed to enable achieving the predefined goals of
the original recycling plan. Maintenance scope will
extend to maintain recycling bins and accessories
including the educational materials.
Currently in Saudi Arabia, people are under the
impression that it is impractical to implement recycling
plans inside commercial and residential buildings.
This is mostly caused by lack of such projects in which
recycling is activated. Moreover, people are under the
impression that recycling business is not active yet
in the kingdom, and this poses the first obstacle to
the buildings’ operators and managers. It is also quit
possible that they are not aware of how to raise such a
demand of recycling implementation and to whom they
can inquire feasibility study. In short, the main reasons
of the slow recycling business in Saudi Arabia include
lack of recycling consultants who cover the scope
of work mentioned earlier, and also lack of active
clients who do not assume recycling is dead in the
kingdom nor they rely on the random, infeasible, and
unprofessional recycling practices.
During the planning phase, recycling consultants take
into consideration the type of the building they are
dealing with, and the nature of the activities inside that
building. Based on that, target recyclable materials
are identified. In offices, for example, paper waste
matters the most whereas food packaging is the target
in residential buildings, and gloves might be targeted
in dental clinics. Thus, more focus will be spent on
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the most consumable recyclable waste to ensure
better feasibility for the recycling program. Execution
methods also varies as building type varies. In office,
assigning a worker to collect water bottles consumed
in meetings could be a good idea. It is also effective
in companies to establish competition between
departments in terms of conservation, reusing, and
recycling. Reminder mass emailing for employees
can also help to establish the culture of recycling
and conservation. In schools, recycling can be a part
of the behavioral evaluation of students. In homes,
recycling should be taught and enforced by parents
and conservation should be looked at as lifestyle.
Globally and locally, recycling has huge potential
and positive impact on environment, society, and
economy. Therefore, it is of great significance to
promote and implement recycling in residential and
commercial buildings. Recycling consultants can
play a very important role in the recycling business
development as they facilitate the recycling planning,
execution, and maintenance and act as a bridge
between building managers/operators and recycling
plants. They also offer optimum recycling plans and
feasibility. Thus, as recycling consultants increase,
recycling will be expected to be more implemented in
residential and commercial buildings.
:املراجع
1- « مقال بعنوانThe Reduce, Reuse, and Recycle
Waste Hierarchy «  منشور على املوقع اإللكترونيwww.
conserve-energy-future.com  بقلم الكاتبRinkesh.

raising awareness, recycling is still rarely found in
practice generally in Middle East and particularly in
Saudi Arabia. Challenges include lack of planning
and infrastructures, not enough awareness, and lack
of reference projects. However, the major challenge,
which is really needed in the Saudi market, is the
absence of so called Recycling Consultants. In this
article, the major roles of such consultants will be
highlighted, illustrating how the presence of such
consultancy service will help in pushing forward the
practice of recycling inside buildings.
Recycling consultant is defined as a service provider
that provides a fully integrated recycling consultancy
and implementation plans including planning,
execution, monitoring, and maintenance. If the number
of such professional consultants got increased,
recycling in buildings would be expected to be more
common as recycling plans would be effective and
easy to implement.
As mentioned above, the project of implementing
recycling program in a building consists of three
main phases: planning, execution, operation and
maintenance. The consultant starts off by conducting

a survey for the waste generated by the building to
identify the potential recyclable waste. As a part of the
planning phase, recycling bins sizes and allocations
will be suggested by the consultant, along with a brief
feasibility report submitted to the client. After receiving
the client approval on the proposed recycling plan,
execution starts by supplying and delivering the
recycling bins and signing a contract with a registered
waste management company to remove the collected
recyclable waste from the building to local recycling
plants. Execution also includes raising the awareness
of the building users and educating them to help
implement the Reduce, Reuse, and Recycle Concept.
There are different effective ways to educate about
recycling application including short seminars,
distributing booklets or flyers, posting guidelines, and
creating a competitive environment (if applicable).
After execution, monitoring and maintenance phases
take place. Monitoring includes continuous review and
evaluation to the executed recycling plan inside the
building. By doing that, the recycling consultant would
be able to ascertain how successful the recycling
program is, and identify any corrective measures
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Recycling in Buildings … The Missing Chain

Mohammad Hussain
Naeem

In parallel to energy and water efficiency, recycling is one of the main elements of
the green building. Recycling inside buildings is expected to grow as a result of
the increasing number of green buildings in Saudi Arabia along with the increasing
interest of both public and private sectors to achieve the financial return of such
programs.
Waste management hierarchy promotes for more
environmentally-responsible consumption of products.
This is represented by applying the 3 Rs (Reduce,
Reuse, and Recycle) while consuming products on
our daily life. Reduce comes as the first step in the
waste management hierarchy as it is obvious that the
less we consume the less chance of waste generation.
This includes using multipurpose products, and
holding back from unnecessary items. Reuse is
considered a wise measure taken when a person
decides to get rid of any of their used items. Reusing
usable items is much more sustainable compared to
trashing them, this can be done by giving them away
to another person in need, finding another usage of
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the same item like writing on the back of a print paper,
or utilizing those refillable items like recharging a
battery for example. Finally, if reuse is not possible,
Recycle could be the next sustainable measure to
be taken. Recycling is achieved by collecting and
transporting recyclable waste like glass metal, paper,
and plastic to recycling plants where those materials
will be recycled and be in use again. Adopting and
implementing the 3 Rs in the above-mentioned order
and making the as part of our lifestyle will definitely
help conserving natural resources and reducing both
economical and environmental loss related to wasting
consumable products.
Despite of all the efforts spent in education and

If you failed you have to continue your driving training
at the traffic school.
The driving license is finally issued by another authority
called Transportstyrelsen and Transportstyrelsen
can in principal reject if they feel something is not
satisfactory.
It should also be mentioned that their are special
training and rules for driving motorbike, truck, busses
and taxi as well as other equipment using the roads.
The be a owner of a traffic school or a traffic instructor
in Sweden you must have an education at a technical
school and the studies take about 1,5 years and the
subjects consist both of theory and practical parts as
per the following:
*Working environment
*Vehicle safety and environment
*Traffic law and regulations
*Traffic psychology
*Traffic safety work
*Teaching work 1
*Teaching work 2
*Pedagogic for traffic teachers 1
*Pedagogic for traffic teachers 2
* Examination thesis
To become a Traffic inspector who make the final
decision if a driving license applicant is suitable and
knowledgeable enough, has another education.
Also the education for a Traffic inspector take about 1,5
years, but at a different level and not at a technical school.
compiled by Claes Spang 23.11.2017

AS THE FINGERS ON OUR HANDS WE ARE
DIFFERENT AND SOME PICK UP LEARNING QUICKER
THAN OTHERS, OTHERS NEED MORE TIME,BOTH
IN THEORY AND DRIVING, WHY IT IS UP TO THE
EDUCATED TRAFFIC TEACHER TO DECIDE THEN
THE DRIVINGLICENCE APPLICANT IS READY FOR
NEXT .
SOME WILL BE READY AFTER THE INITIAL COURSE,
OTHERS MIGHT NEED ONE OR MORE TRAINING
TIME.
IT SHOULD ALSO BE UNDERLINED THAT OUR
SYSTEM WILL CREATE THOUSANDS OF JOBS AS
TRAFFIC TEACHERS AND TRAFFICINSPECTORS
I think you can be of great help to assist in this traffic
work and I invite any representative from you to come
to Sweden and yourself see and learn and practically
take part in our training..Please just contact me and
we will arrange it on the spot.
And we and Sweden are ready any time to assist to
implement our complete system, which is proven to
give a very good result on the roads
AND AS A SUMMERY
# SAVE LIVES
#DECREASE ACCIDENTS AND RELATED HUMAN
SUFFERING
#CREATE THUSANDS OF JOBS
#RELEASE HOPSPTAL BEDS FOR PATIENTS
#SAVE MONEY FOR THE COUNTRY AND SOCIETY
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Swedes get our driving license, but before let me just
raise some further points.
#How can it be allowed to drive around with black
windows ,so you can’t see the driver inside the car, not
only from traffic safety point but also from security and
social point of view IT IS LIKE USING SUN GLASES
DURING THE NIGHT.
#Driving and talking in phones must be
stopped
#Hire or borrowing of new tires before going to periodic
vehicle inspection must be stopped.
As indicated above the three main points in traffic
safety work is roads, cars and training of drivers,
and since the roads are good, the cars are good this
must mean that the training of the human being need
improvement and the training must take place in the
REALITY on the roads among other drivers not in a
special area.!
WOULD YOU LIKE TO BE OPERATED
BY A MEDICAL DOCTOR WHO HAD
ONLY READ ABOUT HOW TO OPERATE
AND NEVER PRACTICED ON A REAL
PATIENT.
THE SAME IN THE TRAFFIC, NOBODY WOULD LIKE
TO BE SURRANDED BY PEOPLE NOT KNOWING TO
DRIVE PROPERLY IN THE TRAFFIC OF COURSE NOT
AND FURTHER THEY NOT ONLY IS A DANGER TO
THEMSELVES BUT ALSO TO ALL OTHER OF US WHO
ARE DRIVING ON THE ROADS IN THE KINGDOM.
SHORT PRESENTATION ABOUT HOW TO GET A
DRIVING LICENSE IN SWEDEN
Sweden has about 800 traffic/drawing schools.
I suggest that the term TRAFFIC SCHOOLS should be
used, because it is not only the driving but also other
elements included when it comes to traffic.
1Visit a traffic school and enroll both for theoretic and
practical learning.
1a) Theoretical training
There is no regulation that specify how many hours the
course should have, but most traffic schools offer an
initial course of 10 to 15 hours, and one session of 2.5
hours a week for 4 to 6 weeks.
The aim is to give the necessary knowledge and
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understanding to pass the test with the concerned
authority Trafikverket, for which I will use T further.
1b) Driving training.
When the traffic school consider that the student has
reached the right level in theory the driving training
start, outside on the regular streets, in one of the traffic
school>s regular cars and with a red sign on the car
stating: driving learning.
Very common is that you initially sign up for a minimum
10 hours driving training. Which might be enough for
some but others might need more or even much more
and this is matter is evaluated and decided by the
driving instructor.
When 1a) and 1b) are completed it is
time for the compulsory courses called
Risk 1 and Risk 2
Risk 1 take up such as medicine, drugs tiredness
and other factors including stress in connection with
driving.
This course is given at the traffic school and last in
general about 34- hours much depending on the
students and their questions etc.
Risk 2 is a course both in theory and practical training
to drive on slippery surfaces and to avoid objects on
the road. This take place on special Traffic practice
area, and is mostly divided into two sessions
When 1a),1b), Risk 1 and Risk 2 are completed the
Traffic school make an appoint with Trafikverket(T) for
the theory test which is done on computer and consist
of 70 multiple questions with a maximum time of 50
minutes and you need at least 50 right answers, five of
the questions are evaluating questions.
Your result will be given immediately.
If you don’t pas you will go back and study more at
home and at the traffic school before taking a new
test.
Then you have passed the theory test, the traffic school
will book an appointment for driving up with a Traffic
inspector, which last for about 50 minutes and after
the driving time the inspector will tell you that you
either passed or failed and if you failed the mistakes
you made.
The inspector might also ask some questions etc.

I can give many, many more bad examples from the
daily road reality, but I think my given example is a
good summary about how bad the situation is today.
Since traffic safety is on of my areas of interest, I
brought road safety warning equipment here very
early, I might even have been the first one who did so
, at least in Riyadh, because I got call several times
from the authorities to borrow the said equipment in
connection with accidents.
I have followed the topic written about traffic safety
in the English speaking newspapers during all the
years, and it is a lot, but unfortunately the situation
has not got better but very frankly in the opposite
direction and the figures which were published in the
press on October 12 this year for the year 2016 were
shocking. and scaring over 9000 dead, over 500000
accidents and estimated cost for the country between
9 billion and 87 billion Saudi Riyals, and more than
30% of the hospital beds occupied by injured people
from traffic accidents, and many will never leave that
hospital bed what a suffering both for people, families
and the society and this is the traffic environment we

daily have to encounter and in the near future also the
women, whom with no doubt are and will be as good
drivers as any men, do not interpret me wrong, will
join this traffic environment.
Why do I put my nose in this?
Well I have actually had in mind to articulate myself
in the matter during several years but better late
than never and after so many years as guest in the
Kingdom, I feel for the Kingdom and the people, and I
have seen the effects of this traffic, and maybe it is the
right time now to do something about it, and to change
the traffic carnage.
As a Swede I am proud that we in Sweden today
have one of the very best traffic safety situation in the
world, and
if we have achieved this - YOU - can also achieve it.
Anyone, and you are most Welcome, to come to
Sweden and encounter the warn welcome both in
general and in the traffic, and experience to drive in
one of the safest traffic environment in the world.
Below I will give a short presentation about how we
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TRAFFIC SAFETY

Swedish Consultant / Klaus Sponge

which I will talk about is too important to ignore and most of us have to be on the
road daily in order to be able to function both in work and socially.
Then I started to drive on the Kingdom,s roads 1976 there were very few asphalted
ones, most were just sandy and dusty strips. Many cars were of old models, and
the traffic was very friendly in true spirit of the Arabic way.
Today the roads are very good, most vehicles are
modern, but the traffic is very arrogant, unfriendly and
dangerous in all respect.
If you follow the traffic rules and regulations, and
I happen to be one of them who do so because I
realize that their are some reasons for these rules and
regulations, you get abused by other drivers and let
me just mention one sample.
One of the most important signs are the red one with
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the text STOP, often written both in Arabic and English,
and for me that means I slow down the speed and stop
and look both to left and right, to see that it is clear
to continue.
Others blow their horns, use the light, look angry at
you, even open the windows and shout and wave their
arms and pass both on left- and even right side in full
speed without stopping my residence happen to be
in a corner with a Stop sign and hardly a week pass
without one or more accidents.

organizations, the public)
b- Formality Perspective Formal (reports, minutes,
briefings) and informal (emails, memos, ad-hoc
discussions);
c- OrganizationPerspective: Vertical (up and down

the organization) and horizontal (with peers).
d- Channels Perspective: Official (newsletters,
annual report) and unofficial (off the record
communications); and Written and oral, and verbal
(voice inflections) and nonverbal (body language).

4- When Verbal or written communication may be used?
The following table summarizing usage and advantages:

The remaining part of this article will provide practice
advices for two important skills related to verbal and written
communications:
a- How I can improve my listening skill?
b- Effective email writing
5- How I can improve my listening skill:
- Don’t interrupt, Use the wright time to speak.
- Show your interests
- Take care about your body language (And speaker’s body
language too )
- Eye contact is a good tool to show your reaction
- Summarize ideas in your way and discuss them
- Learn to speed-Listen
6- Effective email writing
• Choose an appropriate opening and closing
• Don>t over communicate by email
• Make good use of subject lines
• Avoid use of abbreviations
• Writing in all CAPS comes across as shouting

• Keep messages clear and brief
• Keep you emails polite
• Proofreading
• Describe filename and format in the email
• Always sign your emails
References:

- - Nisrine Salloum (2017). Effective Email Writing in Ten Tips.
E-newsletter by Khatib &Alami. Issue 04 (December 2017)
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PA: Project Management Institute.
- Project Management Institute. 2013. A Guide to the Project
Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide - Fifth Edition).
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Effective Communications Management

Feras M.A. Nakeshbndy

1- Project Communications
Management :
Project Communications Management includes
the processes that are required to ensure timely
and appropriate planning, collection, creation,
distribution, storage, retrieval, management,
control, monitoring, and the ultimate disposition of
project information.
The Project Communications Management
processes, which are as follows:
a) Plan Communications Management: The process
of developing an appropriate approach plan for
project communications based on stakeholder’s
information needs and requirements, and available
organizational assets.
b) Manage Communications: The process of
creating, collecting, distributing, storing, retrieving
and the ultimate disposition of project information in
accordance with the communications management
plan.
c) Control Communications: The process of monitoring
and controlling communications throughout the entire

8

project life cycle to ensure the information needs of
the project stakeholders are met.
2- Importance of Project
Communications Management
The famous phrase “Project Management is 90%
communication “ comes because Project managers
spend most of their time communicating with team
members and other project stakeholders , whether
they are internal or external to the organization.
Effective communication creates a bridge between
diverse stakeholders who may have different
cultural and organizational backgrounds, different
levels of expertise, and different perspectives and
interests, which impact or have an influence upon
the project execution or outcome.
3- Types of Communication in
Projects:
There are main aspects of
communications we can prospective:
a- Project Perspective : internal (within the project)
and external (customer, vendors, other projects,

Integrated value and risk
management:

Combining value and risk management will obviously
reduce the negative impacts and combine the benefits of
those two. It is understood that the most important benefit
is improved communication in between all the parties
that are involved in the project so that there will be better
understanding and the other way around since this is
a cyclical process. Obviously, this process will provide
better solutions and improved performance. (Dallas, 2006)
The examples of integrated risk and value management
can be found in an article research that has been done
called Integrating risk and value management using
IRVM workshops: Case studies in infrastructure projects
in UK. This article is talking about how the Integrated
Risk and Value Management (IRVM) is applied in four
infrastructure projects in UK, using qualitative methods.
The authors of this article concluded that the IRVM
workshop is different from one organisation to the
others, from one project to another, and from clients’
requirements. Also, despite the fact that the application
of IRVM is dependent on several things like; time and
budget constraint, the complexity of the project, and
the requirement of the clients’, its application would
effectively quantify the risk management and the
value management approaches in order to increase its
exercisability (Abd-Karim et al., 2011).
To conclude, as it has been explained in the earlier
paragraphs that the risk and value management will
provide benefits as contributions to the successful
management of a construction project. Even more,
when the risk and value management are integrated, the
benefits of those two will be combined and obviously
reduce the negative impact. To conduct that; a project
risk register has been made to prove the hypothesis of
this essay, the contribution of the risk management and
value management to a construction project. On the
other hand, even if the IRVM has been foreseen in the
earlier stage of the project yet something unexpectedly
happens, the benefits of the IRVM will not be as
beneficial as it has been predicted. Furthermore, the
risk management and value management are needed
if the project is complex and huge otherwise if the
project is quite simple the risk management and value
management are not necessary.
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A good understanding of the project bring us to the
formation of a realistic and logical plans to estimate
the cost of the project and determine the duration of the
project. Good understanding of project risk can make all
parties that are related to the project to learn to deal
with those risks, it is useful for choice the procurement
system of the project. Knowledge of the risk in the
project to enable an estimate logical thoughtful a way
from random emergency reserve, which actually reflects
the risk and also directed not to encourage acceptance
ineffective project financially. The risk management
also has contribution to building statistical information
to assist in the risk of good design for future project
The cost for the use of risk management including all
the process can be a little as the cost of one or two
days from the time of a person and maximum of (5%10%) of the value from project cost. The cost of returning
to the precision required and the size and complexity
of the project. As a percentage of the total cost of the
project, they are relatively small, and arguably the
target cost is considered as an investment in the cost
of risk identification during analysis and management.
However, it will be remained unknown until it becomes
too late to be remedied (Dallas, 2006).
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Large infrastructure projects will undergo an
experience from significant undermanagement of risk
of all stages of the value chain and throughout the
cycle of a project in practical. For example, poor risk
management in the contract between the builders and
the financiers, both in the concept and in design phase
will have negative impact on higher materialized risks
and private-financing shortages later. Risks that are
also undermanaged in the later stages will destroy
a significant share of the value. It is very crucial that
most of the time, the project owners fail to see that
risks happened in earlier stage of the project might lead
to a significant negative impact on the later stages.
Most of the modern infrastructure projects have very
complex structures and deliveries. Typically, many
projects fail because of the wrong choices that have
been made in their early stages of development. Poorly
decisions in the early stages will affect to poor design
project-delivery approach, and also lead to delay,
higher costs, and diminished returns. Therefore, risk
management has to be projected as a core element
of project selection, planning, and design, and it has
to be continuously across the cycle of the project.
(Beckers et al., 2013)

Value management (VM):

This technique is linked with each function in any project
that very useful for all the users and clients to have a
clear ideas about what is the real status in the project.
However, in some circumstances, value management
cannot cover all the functions if the particular project is
too complicated. By too complicated, it means that the
formula of value equal functions divided by cost, yet in
more complicated projects this equal formula cannot
be found. There are benefits that Dallas mentioned in
his book; the first benefit is defining the optimal of the
balances between “different stakeholders’ needs”. The
second one is improving communication in between all
stakeholders so that they will have better understanding
about each other’s constraints and requirements. The
third is to ensure that the cost of the project is efficient to
provide “monetary and non-monetary benefits” and the
most important benefit is to support good design trough
better communication, mutual respect and learning that
will lead to improved technical solutions with “enhanced
performance and quality” (Dallas, 2006).
VM that way to achieve the goals by getting the high
quality with low cost in curtain time, also VM treat
three main aspects there is necessary to take in any
construction industry: Quality of performance, Quality of
work and cost of product. Therefore, this technique it one
of the ideal method to success the project as it mentioned
above. Great value management for its success occur
and are located in most of the administrative processes,
and especially those in the files or arts and justify for
the cost in increased, administrative works are many
and varied as long as there are different systems and
different managers. In addition, VM it is a comprehensive
concept of how the value management studies programs
and how to prepare them and follow them, as the
workshop value engineering and value analysis is part
of this process and it should be applied this concept in
management in general, whether administrative system,
maintenance and operation of the system, accounting
system, etc. Nevertheless, the success of this method is
its potential to identify unnecessary cost and improve
the quality with the cost and improve the quality with
the performance together since the improvements in
quality and performance are the result of suggestions
and recommendations of a working group composed
of several disciplines and value can be applied to the

management style of anything of value (Smith et al.,
2014). There are four major difference distinguish value
management as a way to solve problems for solving
other problems method, namely (Dallas, 2006);
• Analysis of featured jobs way.
• The plane of action followed, which consists of several
sequential stage of a logical sequence.
• Melty-disciplinary team work in value studies.
• Coordination between the concerned authorities to study.

Risk management:

Risk is one thing that is necessary to take in order to
maximise the benefit of an organisation. To quote Sir
Michael Latham ‘No construction project is risk free.
Risk can be managed, minimised, shared, transferred,
or accepted. It cannot be ignored’. Therefore, risk
management is something that is required as if it has
done will provide the benefits such as:
• It helps to establish the risk allocation.
• Continuing the benefit of risk allocation will help to
manage the risk effectively.
• It will improve the confidence that the project will meet
the owners’ expectations’.
• It helps to provide the reports of the risk on regular
basis to help with the risk allocation (Dallas, 2006).
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Critically evaluate the contribution that
risk and value management could make
to the successful management of a
construction project!

Eng. azzam raslan

Risk and value management helps the organisation to deliver and successes of
aspirant project by defining their coveted outcomes and then practised processes
that will maximise the values and minimise uncertainties. Risk and value management
change the live of project if it applied in the right way. Indeed, a successful outcome
of the project is required to maximise the calculation of value and to deliver the
facility that gives them, the risk and value, the benefit they need at a price they
can endure at the time when they need it, and to a quality that achieve their goals.
Consequently, value management gives a successful procedure to amplify value in accordance with the first of this
necessities. Risk management satisfies the second necessity as a component of powerful project management by
giving a procedure to overseeing risk. Both approaches should be applied on every significant construction project
(Dallas, 2006).
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construction corruption in the United Kingdom is
actually problematic on a global scale.
Corruption of construction and architectural projects
is damaging because this means that structures that
are created for public enjoyment and/or the common
good will not be as impressive as they could have
been if corruption had been removed from the picture.
In some instances, corrupt trade deals encourage
construction companies to buy products from certain
vendors, even if these products are not necessarily
state of the art. Thus, corruption compromises quality,
but it could also impair safety. Some of these bargain
construction materials will appear effective when
buildings are first established, but people who buy
these buildings or inhabit them may soon notice that
these structures are not as stable as they should be.
Therefore, corruption can impair finances and health
because people who invest in these architectural
works are often not getting a product that is suitable
for the price that they paid.
Other corruption concerns include issues regarding
public works contracts (K & L Gates, 2014). To fight
against this, it would be valuable for the government to
implement new laws to remove loop-holes in contracts
and to make it clear that corrupt practices will be
evaluated and punishment will be provided. Many
organizations continue to conduct construction crime
because they believe that they have the resources
necessary to either slip under the radar, or enough
money to hide the fact that a crime is being committed.
Therefore, to protect the interests of people living in the
United Kingdom, it is essential for the government to
begin cracking down on this issue and for businesses
to promote more ethical practices amongst themselves.

By setting construction practices to a higher standard
of excellence, it may be possible to begin reversing
some of the negative impacts of the corruption present
in the construction of architectural projects. In order to
do so, it would be therefore beneficial for the FIDIC to
remain involved in this process.
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According to several analyses of FIDIC contracts,
corruption has the potential to occur in a variety
of stages in the procurement process (FDIC, n.d.).
Therefore, it is important for organizations to
consider how to remove corruption and promote fair
practices in a plethora of processes. This includes
during the enactment of marketing procedures,
throughout the design process, in pre-qualifying and
evaluating tenderers, in supervising the performance
of employees, and in making decisions based on the
claims made by involved parties with respect to the
established contract (Mayer Brown, n.d.). With this
in mind, it is apparent that FIDIC contracts are both
prepared and carried out in a manner that involves
bias and which acts as an incubator for corruptive
practices.
The FIDIC recommends that organizations that wish
to limit the corruption that occurs in such contracts
should engage in business practices only with
partners that hold the mutual vision of aiming to
reduce corruption (Udom, 2014). If partner companies
work in a manner that aims to establish high ethical
standards, then their individual practices will be better
able to achieve these goals. In addition, the FIDIC
recommends the installation of a Business Integrity
Management System as a component of organizations
that is specially designed to monitor and prevent
corruption in the creation and implementation of FIDIC
contracts.
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Furthermore, in battling corruption, FIDIC recommends
that member companies enhance their awareness of
local and national law with respect to corruption in
business and to understand the legal ramifications
of their actions (Out Law, n.d.). As such, local ethical
enforcement in each member company should be
implemented to create a strict plan of action to
address and punish individuals that have been caught
engaging in misconduct. In this manner, it will be
possible for FIDIC organizations to improve their
reputation, contributing to greater favorability in the
business realm. Overall, FIDIC contracts have the
potential to reduce corruption in contracts.
Some key organizations, including Transparency
International, have provided the local government
and businesses with information to help them achieve
anti-corruption practices (Transparency International,
n.d). Specifically, this organization asks construction
businesses and workers to become involved in
the Project Anti-Corruption System (PACS), which
consists of a variety of local, national, and global
construction standards that should be met in order to
ensure the mutual protection of all parties involved.
A specific concern of PACS that contributed to its
drafting is the understanding that corrupt construction
in the United Kingdom has the potential to negatively
impact people living in the countries that provided
loans, raw materials and labour to the construction
company. It is therefore necessary to consider that

Anti-Corruption in the Construction of
Architectural Projects in the UK

Nasser Al Turki

Traditionally, corruption has been a widespread occurrence in the establishment
of architectural projects in the United Kingdom (UK Anti-Corruption Forum, n.d.).
According to the Chartered Institute of Building, “50% of respondents indicate
that the UK construction industry is not doing enough to prevent corruption,
while 55% make a similar claim about the UK Government” (CIOB, 2013).
Therefore, although it is apparent that industry actors are aware of the corruption problem, it can be seen that
it still remains necessary for the government and/or businesses to collaborate in order to resolve this issue.
As large corporations continue to invest in real estate and construction, it will be more challenging for the
government to enforce the necessary oversight to ensure that the construction practices being carried out are
not financially harmful to stakeholders and wider members of the population.
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