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منح عضوية الهيئة لسمو محافظ حفر الباطن 

منحت الهيئة الســـعودية للمهندســـين عضويتها لمحافظ حفر الباطن صاحب السمو األمير 
المهندس منصور بن محمد بن سعد، وقدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حسين 
الشـــمري بحضور  المهندس غّنام العنزي نائب الرئيس، والمهندس محمد المطيري عضو 

مجلس اإلدارة، والمهندس فرحان الشمري األمين العام للهيئة.
واأك����د رئي�����س جمل�����س الإدارة عل����ى اأن الهيئ����ة 
ال�سعودية للمهند�س����ن تفخر باإ�سهامات �سموه 
والتي ت�س����تدعي تقديرًا يلي����ق بها من قبل كافة 
املهند�س����ن الذين يندرجون �سمن ع�سويتها، 
م�س����يفًا اأن خدم����ة الهند�س����ة واملهند�س����ن يف 
حفر الباطن ت�س����تند اإىل عناية �س����موه باأبنائه 

ودعمه لهم.
وب����ن ال�س����ّمري اأن م�س����اعي الأمان����ة العام����ة 
تتوا�س����ل يف النهو�����س مبهنة الهند�س����ة وكل ما 

م����ن �س����اأنه تطوي����ر ورفع م�س����توى ه����ذه املهنة 
والعاملن فيها، مبينا اأن حفر الباطن �س����تكون 
اأحد وجه����ات مراكز خدمات امل�س����تفدين التي 
لتو�س����يع خدماته����ا  تد�س����ينها  الهيئ����ة  تعت����زم 
والتوا�سل مع اأع�سائها يف خمتلف مدن اململكة 

وتو�سيع اإ�سهامهم يف القطاع الهند�سي.
ولفت اإىل اأن الهيئة تركز يف اأدائها على و�س����ع 
اأ�س�س ومعايري مزاولة املهنة وتطويرها، وو�سع 
القواعد والمتحانات الالزمة للح�س����ول على 

الدرجات املهنية، واإعداد الدرا�سات والبحوث 
والإح�س����اءات املتعلقة ب�سعب وفروع الهند�سة، 
ون�س����رها، اإ�س����افة اإىل تنظيم الدورات واإقامة 
املوؤمت����رات والندوات واملعار�����س ذات العالقة 
باملهنة وامل�ساركة فيها، واإبداء املقرتحات التي 
تراها منا�س����بة للقرارات والتعليم����ات املتعلقة 
باملهن����ة، وتق����دمي امل�س����ورة الفني����ة يف جم����ال 
اخت�سا�سها وفقا لل�سوابط التي يقرها جمل�س 

اإدارة الهيئة.
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تدشين الموقع اإللكتروني لمركز التحكيم 
الهندسي السعودي

دشـــنت الهيئة الهيئة الســـعودية للمهندســـين في مقر األمانة العامة فـــي الرياض يوم 
اإلثنين 23 ربيع االول الموافق التاسع من نوفمبر 2020م، الموقع اإللكتروني لمركز التحكيم 
الهندسي السعودي، بحضور صاحب السمو األمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس 
مجلس األمناء لمركز التحكيم الهندســـي الســـعودي، والمهندس حســـين الشمري رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة نائب رئيس مجلس األمناء، والدكتور محمد الشـــنقيطي عضو مجلس 
األمناء،  والدكتور فهد العنزي عضو مجلس األمناء، والمهندس فرحان الشمري أمين عام 

الهيئة والمدير العام لمركز التحكيم الهندسي السعودي.

واأكد املهند�س فرحان ال�س���مري اأمن عام 
الهيئة، اأن املوقع اللكرتوين ملركز التحمينم 
الهند�سي ال�سعودي، يقدم خدمات عديدة 
ويات���ي  الهند�س���ي،  التحكي���م  جم���ال  يف 
م���ن اأهمه���ا: حتكي���م وت�س���ويه املنازعات 
الهند�سية، امل�ساحلة والو�ساطة والت�سوية 
الودي���ة، تقدمي اخل���رات وال�ست�س���ارات 
 الفنية، تاأهيل واعتماد املحكمن واخلراء.

واأ�س���اف ال�س���مري اأن املرك���ز ي�س���تهدف 
الدوائر الق�س���ائية والوزارات واملوؤ�س�سات 
واملوؤ�س�س���ات  وال�س���ركات  احلكومي���ة 
واملهند�س���ن  الأف���راد  وكذل���ك  العام���ة 
الهند�س���ية. املج���الت  يف  والعامل���ن 
وك�سف اأمن عام الهيئة  اأن املوقع ي�ستعر�س 
قائمة املحكمن املعتمدين وكذلك ي�سمح 
بتق���دمي طلبات قيد املحكمن، اإىل جانب 

 طلب���ات التجدي���د والرتقي���ة للمحكمن.
واأب���ان اأن املوق���ع يعر����س حمت���وى يقدم 
وعر����س  وجمالت���ه،  التحكي���م  اأخب���ار  
لل���دورات وور�س العم���ل والفعاليات التي 
ينظمه���ا املرك���ز، وكذل���ك نظ���ام املركز 
والإجراءات التي يقوم بها، والأنظمة التي 
يقوم عليها، وكذلك الأنظمة والإجراءات 
يف جمال التحكيم الهند�س���ي ال�س���عودي.
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4مدن تحتضن مراكز خدمات المستفيدين 

لهيئة المهندسين 

أقـــر مجلـــس إدارة الهيئة الســـعودية للمهندســـين تأســـيس وإطالق مراكـــز خدمات 
للمســـتفيدين مـــن أعمالهـــا تدريجيـــًا فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة، إنطالقا من 
تبـــوك وعســـير وحفـــر الباطن واألحســـاء، وذلك حســـب الخطـــة االســـتراتيجية للهيئة.

واأكد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية 
�س���امل  ح�س���ن  املهند����س  للمهند�س���ن 
ال�سمري، اأن املراكز امل�ستحدثة �ست�ساهم 
يف خدمة مهند�سي املنطقة ومتثيل الهيئة 
لدى اجلهات احلكومية واخلا�سة، وتوفري 
ماآمري �سبط ل�سمان تطبيق نظام مزاولة 
املهن الهند�سية وكود البناء ال�سعودي يف 
مناطقه���ا، كما �س���تعمل يف خدمة اللجان 

التن�سيقية بها.
واأب���ان اأن الهيئة ت�س���تهدف تق���دمي كافة 
خدماتها من خالل تلك املراكز وت�س���هيل 
اخلدم���ات  عل���ى  امل�س���تفيدين  ح�س���ول 
واملعلوم���ات الالزمة، م�س���يفا اأن املراكز 
�ستخت�س يف تقدمي التوا�سل املبا�سر الذي 
يغن���ي مراجعيه���ا باخلدمات الهند�س���ية 

واملعلوماتي���ة الت���ي يحتاج���ون اإليها دون 
احلاجة للرجوع للمركز الرئي�سي للهيئة، 
لفتا اإىل اأن الهيئة ت�س���تهدف رفع ر�س���ا 
امل�س���تفيدين يف خمتل���ف مناط���ق اململكة 
م���ن خ���الل فتح تل���ك املراكز الت���ي توفر 
له���م املعلوم���ات ع���ن اخلدم���ات وتلب���ي 
احتياجاتهم وتخت�سر الوقت يف التو�سل 
اإىل حلول تعالج م�سكالتهم وتنعك�س على 

ر�ساهم.
واأ�س���اف باأن املراكز التي �س���يتم فتحها 
تدريجي���ا، ته���دف اإىل تق���دمي اخلدمات 
التي تت�سمن خدمات الأع�ساء والعتماد 
املهني وخدمات الإر�ساد املهني وغريها. 
مبينا باأن الهيئة تركز على عامل اجلودة 
يف تق���دمي اخلدمات، ما �س���ينعك�س على 

م�س���ار التنمية واملجتم���ع،  وكذلك جودة 
املمار�س���ات املهنية يف القطاع الهند�سي، 
و�س���ول  لالإرتقاء باملهنة وتعزيز م�سالح 
بالقط���اع  العالق���ة  وذوي  الأع�س���اء 

الهند�سي.
واأو�س����ح ان الهيئة تعم����ل عر خمتلف 
من�س����اتها الرقمية وبكفاءة للتوا�س����ل 
م����ع امل�س����تفيدين فيم����ا �س����تقوم تل����ك 
املراك����ز ادوارًا حموري����ة تعزز من اأداء 
الهيئ����ة يف تق����دمي اخلدمات وت�س����ريع 
اإج����راءات الأعم����ال واإتاح����ة الو�س����ول 
للخدم����ات واحلد من تدف����ق العمليات 
اإىل املركز الرئي�س����ي وتقدمي املعلومات 
مقرتح����ات  وتقيي����د  للم�س����تفيدين 

ومالحظات و�سكاوى امل�ستفيدين.
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شراكة الهيئة مع "البلديات" لالرتقاء بجودة 
خدمات التصنيف في المملكة 

بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكّلف األستاذ ماجد بن عبدهللا الحقيل، وّقعت 
الهيئة الســـعودية للمهندســـين ممثلًة بأمينها العام المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، 
شراكًة مع وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين ممثلًة بوكيلها 
الدكتور أحمد بن جميل قطان، كأحد شـــركاء االرتقاء بجودة خدمات التصنيف في المملكة، 

وذلك ضمن فعاليات برنامج تصنيف مقدمي خدمات المدن التي نظمت في الرياض.
واأكد املهند�س فرحان بن حبيرت ال�سمري 
اأمن عام الهيئة ال�س���عودية للمهند�سن، 
على اأن م�س���اركة الهيئة �س���من �س���ركاء 
امل���دن  بج���ودة  الرتق���اء  عل���ى  يعمل���ون 
وخدماته���ا، م���ا يع���زز دوره���ا يف تعزيز 
احلوكمة وتطبيق املعايري الفنية مبا يرتقي 
مب�ستوى املدن وحت�سن بيئتها وخدماتها.

واأ�س���اف ال�س���مري اأن برنامج ت�س���نيف 
خدم���ات امل���دن د�ّس���نته وزارة ال�س���وؤون 

البلدي���ة والقروية بال�س���راكة مع عدد من 
اجلهات كموؤ�سر معياري، وذلك لالرتقاء 
بكاف���ة اخلدم���ات املقدمة يف امل���دن، ما 
يحّتم الرتقاء بجودة خدمات الت�سنيف 
وزي���ادة حوكمة قطاع املكاتب الهند�س���ية 

وحتديد املعايري الفنية وتطبيقها.
واأب���ان ب���اأن ال�س���راكة م���ع وكال���ة وزارة 
ال�سوؤون البلدية والقروية ل�سوؤون ت�سنيف 
املقاولن �س���تنعك�س عل���ى اأداء اخلدمات 

م���ن خالل اإب���راز دور الهيئة يف احلوكمة 
وحت�س���ن املراف���ق واخلدم���ات يف امل���دن 
والإع���الء من جودة خدمات الت�س���نيف، 
م�سددًا يف الوقت نف�سه على حر�س الهيئة 
املتوا�س���ل على بذل اجلهد مع فرق العمل 
وال�س���راكات املو�سعة التي ت�سهم يف اإبراز 
الوجه احل�س���اري مل���دن اململك���ة العربية 
ال�سعودية وما توليه القيادة الر�سيدة من 

جهود يف �سبيل تطويرها خدميًا وبيئيًا.
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تدشين منصة "تقن" لتسهيل الوصول
 لالستشارات والخدمات الهندسية

دشـــنت الهيئة السعودية للمهندســـين منصة "تقن" التي تتيح الوصول للمكاتب والشركات 
الهندســـية المعتمدة واالســـتفادة من خدماتها، وذلك ضمن خطتها االستراتيجية الرامية 
إلى تســـهيل اإلجـــراءات وإتاحة كافة الخدمات رقميًا، ةضمـــن حلولها االبتكارية في مجال 

االستشارات الهندسية ضمن حلولها االبتكارية في مجال االستشارات الهندسية.
ال�س����عودية  للهيئ����ة  الع����ام  الأم����ن  واأو�س����ح 
للمهند�سن املهند�س فرحان بن حبيرت ال�سمري 
اأن املن�س����ة تكفل احل����ل الرقمي ال����ذي يبحث 
عنه الأفراد القطاعات يف جمال ال�ست�س����ارات 
الهند�س����ية، كما تعزز املن�سة موثوقية مقدمي 
اخلدمات من خالل  و�س����ول اآمن للم�ستفيد يف 
احل�سول على اخلدمات، م�سريا اإىل اأن الهيئة 
ترف����ع بهذه اخلط����وة م����ن تاأثري ال�ست�س����ارات 
وال�س����ركات  املكات����ب  خ����الل  م����ن  املوثوق����ة 
الوطني����ة واملعتم����دة مهني����ًا م����ن قب����ل الهيئة.
 واب���ان اأن املن�س���ة تتيح طلب ال�ست�س���ارات 
الهند�س���ية لالأفراد وال�س���ركات واملوؤ�س�سات 
من كاف���ة القطاع���ات، كما ت�س���اهم يف رفع 
م�س���توى ج���ودة الأعمال من خالل ح�س���ول 

امل�س���تفيدين عل���ى ال�ست�س���ارة ال�س���حيحة 
واملوثوقة، اإ�س���افة اإىل ت�س���هيل التوا�سل بن 
امل�س���تفيدين واملهند�سن عر من�سة واحدة 
متكاملة خدميًا وباأ�س���لوب يلب���ي احتياجات 

امل�ستخدمن.
 ولفت ال�سمري اإىل اأن من�سة "تقن" �ستعمل من 
خالل خدماتها وفر�سها على حتفيز وت�سجيع 
املوؤ�س�س���ات الهند�س���ية ال�س���غرية واملتو�سطة 
واملكاتب الهند�سية الفردية التي �ستتفاعل مع 
العمالء وتقدم لهم خيارات متنوعة وجمالت 
خمتلفة من ال�ست�سارات، م�سيفا اأن للمن�سة 
دور يف تعزي���ز املحت���وى املحل���ي م���ن خ���الل 
ال�س���واعد الوطنية اخلبرية، وتدعيم املن�ساآت 
نط���اق عمالئه���ا. تو�س���يع  عل���ى  وحتفيزه���ا 

 واأك���د على اأن الهيئة توا�س���ل م�س���اعيها يف 
تق���دمي احللول ال�س���املة للقطاع الهند�س���ي 
وتدعي���م خدمات ال�ست�س���ارات عر املكاتب 
وال�س���ركات الوطنية متا�سيًا مع روؤية اململكة 
2030، والتي ت�سمل اإفادة املكاتب الهند�سية 
املج���ال  واإتاح���ة  ال�ست�س���ارات،  تق���دمي  يف 
للمهند�س���ن لعر�س اأعماله���م واإبداعاتهم، 
ال�س���غرية  املن�س���اآت  خ���رات  وتدعي���م 
واملتو�س���طة من خ���الل تقدمي ال�ست�س���ارات 
املوثوقة مل�ساريعهم القائمة، وت�سهيل ح�سول 
الأف���راد عل���ى ا�ست�س���ارات متنوع���ة لرتميم 
منازله���م وحت�س���ن البيئ���ة املحلي���ة، داعيًا 
خمتلف املن�س���اآت الهند�س���ية للت�سجيل على 

املن�سة لال�ستفادة من خدماتها الرقمية.
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مذكرة لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية 
مع شركة أماال

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع شركة أماال لتدريب وتوظيف الكوادر 
الهندسية السعودية، إلى جانب االستعانة بخدمات المكاتب والشركات الهندسية السعودية 
في المشـــاريع التي تنفذها الشـــركة، وكذلك تشـــغيل المعتمدين مهنيًا من الهيئة  في 
مشـــاريع الشـــركة. ومثل الهيئة في توقيع هذه االتفاقية األمين العام للهيئة المهندس 

فرحان بن حبيتر الشمري، كما مّثل شركة أماال الرئيس التنفيذي للشركة نيكوالس نايبلز.

واأك����د الأمن الع����ام  اأن الهيئة توا�س����ل 
م�س����اعيها يف م����د ج�س����ور التع����اون مع 
املن�س����اآت والكيانات اخلا�س����ة  خمتلف 
الت����ي ت�س����هم يف رف����ع ق����درات الكوادر 
الوطنية من خالل التدريب والتوظيف، 
م�س����يفا اأن التفاقي����ة ترتك����ز على دور 
الهيئ����ة يف التاأهي����ل والعتم����اد املهن����ي 
للمهند�س����ن والفني����ن وحت����ى املكاتب 

وال�سركات الهند�سية.

واأب���ان ال�س���ّمري اإىل اأن املذك���رة تعن���ى 
بتدعي���م الك���وادر الهند�س���ية ال�س���عودية 
توؤهله���م  الت���ي  التدريبي���ة  بالرام���ج 
باخلرات والتقنيات الهند�سية احلديثة، 
والت���ي �س���توؤهلهم خلو����س غم���ار العمل 
الوطني���ة  امل�س���اريع  بن���اء  يف  والإ�س���هام 
العمالقة، م�سريًا اإىل اأن امل�ساريع الكرى 
تعتم���د عل���ى التاأهي���ل والعتم���اد املهني 
ال���ذي تقدم���ه الهيئة يف ت�س���غيل املهنين 

له���م.  التابع���ة  القطاع���ات  خمتل���ف  يف 
واأب����ان ب����اأن الهيئ����ة اتعمل على تر�س����يخ 
لتجوي����د  والوطن����ي  املهن����ي  دوره����ا 
املمار�سات الهند�سية والفنية لأع�سائها 
بال�سراكة مع خمتلف اجلهات احلكومية 
واخلا�س����ة، وه����ي تب����ذل كاف����ة اجلهود 
املهنية لت�سهيل توطن القطاع الهند�سي 
الوطني����ة،  ك����وادره  ق����درات  وتدعي����م 

وتر�سيخها يف �سوق العمل.
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إتفاقية مع المختبر الخليجي لفحص المعدات 
الكهربائية لتطوير الخدمات الهندسية

وقعت الهيئة الســـعودية للمهندســـين مع المختبـــر الخليجي لفحص المعـــدات الكهربائية مذكرة 
تفاهـــم، بحضور معالي المهندس أســـامة الزامل نائـــب وزارة الصناعة والثـــروة المعدنية، ورئيس 
مجلس إدارة الهيئة الســـعودية للمهندســـين، ومثل الهيئة في توقيع اإلتفاقية أمين عام الهيئة 
المهندس فرحان الشـــمري،  كما مثل المختبر المهندس صالح بن علي العمري، الرئيس التنفيذي 
للمختبـــر الخليجـــي لفحص المعدات الكهربائية، وتهدف االتفاقية إلـــى  تطوير بعض الخدمات في 
المجاالت الهندســـية، مثل االختبارات المهنية والتدريب والتطوير والشـــعب الهندسية، والمؤتمرات 

والملتقيات العلمية، وكل ما يتعلق بتطوير وخدمة االعضاء.

واأو�س���ح املهند�س فرحان ال�سمري، اأن مذكرة 
التفاه���م، ته���دف لو�س���ع اط���ار للتع���اون ب���ن 
الطرفن، لإثراء العمل امل�سرتك املهني والعلمي، 
وتبادل اخل���رات واملعلومات الفنية، مبا يحقق 
الهند�س���ي. املج���ال  يف  املن�س���ودة  الأه���داف 

واأ�س���ار ال�س���مري اإىل اأن املذك���رة، تت�س���من 
اأي�س���ا تعاون الطرف���ن يف تنظيم املوؤمترات 

واملنتديات والندوات واملحا�س���رات، اإ�سافة 
التدريبي���ة  وامل���واد  الن�س���رات  اإ�س���دار  اإىل 

والعلمية واملعايري واملقايي�س وامل�سابقات.
واأ�س���اف  ال�س���مري ب���اأن التع���اون �س���يمتد 
والبحثي���ة  العلمي���ة  املج���الت  يف  اأي�س���ا 
اخل���رات  وتب���ادل  والتوعي���ة،  والن�س���ر 
الطرف���ن. ل���دى  املختلف���ة  واملعلوم���ات 

ُيذك���ر باأنه مت توقيع مذك���رة التفاهم خالل 
انعقاد املوؤمت���ر واملعر�س الهند�س���ي الدويل 
ال�س���عودية  الهيئ���ة  نظمت���ه  ال���ذي  الث���اين، 
القط���اع  "دور  �س���عار  حت���ت  للمهند�س���ن، 
الهند�س���ي يف تنمي���ة القت�س���اد الوطن���ي"، 
ك���رى  �س���م  معر����س  املوؤمت���ر  و�س���احب 

ال�سركات يف القطاع الهند�سي .
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تأهيل أكثر من 7400 متدرب عبر منصة
 التدريب اإللكتروني

أثمرت جهود الهيئة الســـعودية للمهندســـين عن تدريب أكثر مـــن 7400 من الكوادر 
الوطنية في مختلف المجاالت الهندسية، وذلك عبر الدورات التي قدمتها إفتراضيًا 

"عن بعد" منذ مطلع مارس الماضي عبر منصة التدريب اإللكتروني.

واأو�سح املتحدث الر�سمي للهيئة ال�سعودية 
عبدالنا�س���ر  املهند����س  للمهند�س���ن 
ا�س���تخدمت  الهيئ���ة  اأن  العبداللطي���ف، 
�سمن خططها الإ�سرتاتيجية العديد من 
املن�س���ات الرقمية التي ميكن ال�ستفادة 
خدماته���ا  تق���دمي  ا�س���تمرار  يف  منه���ا 
التدريبية، م�سيفًا اأن عدد الدورات التي 
قدمت خالل الفرتة بلغت 143 دورًة "عن 
بع���د" يف خمتلف املج���الت الهند�س���ية.

واأب���ان  باأن ال�س���اعات التدريبية جتاوزت 

عل���ى  تدريبي���ة  �س���اعة   700 م���ن  اأك���ر 
م���دى 244 يوم���ًا لتقدمي التاأهي���ل املهني 
الو�س���ائل  ع���ر  واإفادته���م  للمهند�س���ن 
املتاح���ة، بكل ما ي�س���هم يف رفع كفاءتهم 
وتطوي���ر قدراتهم، م�س���ريًا اإىل اأن الهيئة 
ا�س���تخدمت من�س���ة التدريب الإلكرتوين 

للو�سول للمهنين واأع�ساء الهيئة.
ولف���ت اإىل اأن الهئي���ة توا�س���ل جهودها 
الت���ي  التدريبي���ة  ال���دورات  تق���دمي  يف 
يجري حتديثها دوريًا وفق الحتياجات 

الت���ي متليه���ا ال�س���وق املحلي���ة ورغبات 
يف  قدراته���م  تطوي���ر  يف  املهند�س���ن 
الهند�س���ية  التخ�س�س���ات  خمتل���ف 
م���ع تهيئ���ة كاف���ة التجهي���زات التقني���ة 
الت���ي ت�س���هل له���م اللتحاق بال���دورات 
وال�س���تغناء باملن�س���ات الرقمي���ة ع���ن 
احل�س���ور، موؤكدًا على م�س���ي الهيئة يف 
وتكثيفها  التدريبية  حتديث روزنامته���ا 
مبا يحقق طموحات الكوادر ال�س���عودية 

يف خمتلف القطاعات الهند�سية.
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90 عامًا للوحدة الوطنية والمنجزات الملموسة

رفع مجلس إدارة الهيئة الســـعودية للمهندسين باسمه ونيابة عن منسوبي كافة القطاع 
الهندســـي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
حفظه هللا، ولصاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه هللا، وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 

الـ90 للمملكة.
واأو�سح رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية 
ال�س���مري  ح�س���ن  املهند����س  للمهند�س���ن 
اأن جت���دد منا�س���بة وحدة اململك���ة كل عام 
حتمل اأ�س���مى املعاين الرمزي���ة التي توحد 
ه���ذا الكيان العظي���م خلف قيادة ر�س���يدة 
ت�س���هم يف رفعت���ه ومنائ���ه وتبوئ���ه مكانت���ه 
املرموقة على م�س���توى العامل، م�س���يفًا اأن 
ما حتقق من منجزات ومكت�س���بات يرتبط 
مبا بذلته قيادة اململكة منذ عهد املوؤ�س����س 
املغف���ور له باإذن اهلل املل���ك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن اآل �سعود وحتى يومنا هذا من 

رخاء ل�سعبها وروؤية حكيمة مل�ستقبلها وبذل 
كرمي جتاه اأبنائها يف خمتلف الأ�سعدة.

ولفت اإىل اأن القطاع الهند�س���ي بف�س���ل 
م���ن اهلل ث���م بدع���م القي���ادة الر�س���يدة 
والتط���ور  البن���اء  موا�س���لة  يف  مي�س���ي 
ال���ذي يواك���ب الطف���رات التي ت�س���هدها 
اململك���ة من م�س���اريع عمالق���ة وخدمات 
متطورة، م�س���ريًا اإىل اأن هيئة املهند�سن 
واكب���ت توجيهات القيادة بت�س���هيل كافة 
اخلدمات التي تقدمها وفق اأعلى معايري 

الأداء واجلودة.

من جانبه اأكد نائ����ب رئي�س جمل�س اإدارة 
الهيئ����ة ال�س����عودية للمهند�س����ن املهند�س 
غن����ام العن����زي اأن اململك����ة قيادة و�س����عبًا 
حتتف����ي بي����وم وحدته����ا الوطني����ة حي����ث 
يتوا�س����ل النم����و والتطوي����ر اعتم����ادا على 
روؤية طموحة وهمة ل ترى �سوى القمة كي 
حتافظ على هذا املنجز املمتد على رقعة 
اجلزي����رة العربي����ة، م�س����يفا اأن القي����ادة 
الر�س����يدة مكن����ت له����ذه الأر�س و�س����عبها 
كافة �س����بل العي�س الرغي����د مع بذل كل ما 

يوؤ�س�س مل�ستقبل م�سرق وواعد.
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أكثر من 2000 مخالفة ضمن جوالت 
هيئة المهندسين الرقابية 

التصنيف سينعكس على المرافق والخدمات

رصدت الهيئة السعودية للمهندسين أكثر من 2000 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية 
والئحته التنفيذية، وذلك ضمن جوالتها الرقابية والتفتيشـــية التي قامت بها على عدد من 

القطاعات والمؤسسات المشغلة للممارسين المهنيين.

أكد أمين عام الهيئة المهندس فرحان الشـــمري أن مســـاعي الهيئة تعنـــى برفع كفاءة المكاتب 
والشركات الهندسية وزيادة التنافسية فيما بينها للرقي بالمهنة ومخرجات العمل الهندسي من 

خالل تصنيفها وتأهيلها وذلك من خالل إدارة التصنيف الهندسي.

ال�سعودية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  اأم����ن  واأو����س���ح 
اأن  ال�سمري  فرحان  املهند�س  للمهند�سن 
املزاولة  نظام  �سبط  يف  الهيئة  م�ساعي 
ولئحته التنفيذية، دعت لتكثيف اجلولت 
زيارة   147 ذلك  عن  نتج  حيث  امليدانية، 
عديدة،  وخمالفات  �سبطيات  تفتي�سية 
املواد  وفق  معها  والتعامل  ر�سدها  جرى 
وتعزيزا  املهنة  حماية  بهدف  النظامية، 
على  واحلفاظ  امل�سوؤولة  املهنية  للممار�سة 

مكت�سبات الوطن.
ماآمري  دور  اأهمية  على  ال��ع��ام  الأم���ن  واأك���د 

وال�سركات  املكاتب  ت�سنيف  اأن  واأو���س��ح 
الهند�سية  الأن�سطة  على  يعتمد  الهند�سية 
ال�سادر  املهنة  مزاولة  ترخي�س  يف  املتاحة 
اأعمالها  حجم  مع  يتوافق  ومب��ا  الهيئة  عن 
اإ�سهام  اأن  اإىل  الهند�سية، م�سريا  وكوادرها 
املكاتب  ق��ط��اع  ح��وك��م��ة  يف  يتمثل  ال��ه��ي��ئ��ة 
الهند�سية وحتديد املعايري الفنية وتطبيقها 

لالإرتقاء بجودة خدمات الت�سنيف.
دور  على  يتوقف  الت�سنيف  اأن  اإىل  ولفت 
للمكاتب  الفنية  القدرات  درا�سة  يف  الهيئة 
�سهادة  واإ����س���دار  الهند�سية   وال�����س��رك��ات 
ا�ستيفاء املعايري الفنية املوؤهلة للعمل، حيث 

املخالفات  ت��ل��ك  ر����س���دوا  ال���ذي���ن  ال�����س��ب��ط 
لإ�سدار  املخت�سة  للجنة  لإحالتها  بها  ورفعوا 
م�سريا  للمخالفن،  النظام  ح�سب  العقوبات 
املمار�سات  لتلك  ح��دا  و�سع  النظام  اأن  اإىل 
ع��ر ع��ق��وب��ات م��ت��درج��ة وب��ح��د اأدن���ى واأعلى 
ووفق  ت�ستحق  مب��ا  خمالفة  ك��ل  م��ع  للتعامل 
النظام. يف  وامل��ق��رة  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  ال��ل��وائ��ح 
على  يحتوي  املزاولة  نظام  اأن  ال�سمري  وبّن 
عقوبات بغرامات ل تزيد على )1٫000٫000(
مليون ريال يف عدد من املخالفات، كما اأن لدى 
الهيئة جلنة تتوىل النظر يف املخالفات الأخرى 

ت�سرتط لها الهيئة العديد من ال�سرتاطات، 
املعايري  �سهادة  على  احل�سول  اأن  م�سيفا 
�سهادة  ���س��دور  بال�سرورة  يعني  ل  الفنية 
من  ج��زء  تعتر  ب��ل  النهائية،  الت�سنيف 
ا�ستكمال  ف��اإن  وعليه  اإ�سدارها،  متطلبات 
الإج����راءات الأخ���رى ل��دى وك��ال��ة ت�سنيف 
ت�سكل  والقروية  البلدية  بال�سوؤون  املقاولن 
الت�سنيف  �سهادة  لإ�سدار  اأ�سا�سيا  متطلبا 

النهائية.
مع  الهيئة  وقعتها  التي  ال�سراكة  اأن  وب��ّن 
املقاولن  ت�سنيف  ل�سوؤون  البلديات  وكالة 
الت�سنيف  خدمات  بجودة  لالرتقاء  ت�سعى 

النا�سئة من تطبيق نظام املزاولة املهنية واإيقاع 
واحدة اأو اأكر من العقوبات التي ت�سمل اللوم 
ل  مدة  املهني  العتماد  اإيقاف  اأو  الإن��ذار  اأو 
تزيد على �ستة اأ�سهر، اأو غرامة مالية ل تزيد 
حتى  اأو  ري��ال،  األ��ف  مائة   )100٫000( على 
الرتخي�س. اإلغاء  اأو  املهني  العتماد  �سطب 

املن�ساآت  املهند�سن  هيئة  عام  اأم��ن  وح��ذر 
ممار�سة  من  الهند�سي  املجال  يف  العاملة 
اأي خمالفات، م�سددا على �سرورة اللتزام 
ولئحته  الهند�سية  امل��ه��ن  م��زاول��ة  بنظام 

التنفيذية ومعايري مزاولة املهن الهند�سية.

وحوكمة قطاع املكاتب الهند�سية من خالل 
و�سع مبادئ تراعي اأولويات املهن الهند�سية 
ح�سب واقع �سوق املكاتب الهند�سية، وحتديد 
الهيئة  تقوم  حيث  وتطبيقها  الفنية  املعايري 
تعمل  كما  درج��ات��ه،  بتحديد  الت�سنيف  يف 
التخ�س�سات  جميع  درا���س��ة  على  الهيئة 
الهند�سية احلا�سلة على ت�سنيف ثم ح�ساب 
الت�سنيف  وكالة  اإىل  واإر�سالها  معدلتها 
بال�سوؤون البلدية، كما تقوم بدرا�سة الكوادر 
والتخ�س�سات املتوفرة يف املكاتب الهند�سية 
على  احلا�سلة  التخ�س�سات  اأعلى  وحت��دد 

اأكر درجة ت�سنيف لعتمادها.
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تدريب 1000 مهندس في كود البناء السعودي

قدمت الهيئة الســـعودية للمهندسين أربع دورات تدريبية في كود البناء السعودي "عن بعد" وذلك 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي،  والتي استهدفت 1000 مهندس حتى نهاية عام 2020.

واأك���د املتح���دث الر�س���مي للهيئ���ة ال�س���عودية 
النا�س���ر  عب���د  املهند����س  للمهند�س���ن 
العبداللطي���ف اأن ال���دورات التي بل���غ اإجمايل 
ع���دد �س���اعاتها التدريبي���ة 100 �س���اعة تاأت���ي 
�س���من اأجندة الهيئة التي تراعي الحتياجات 
املحلي���ة ومواكبة التطلعات مبا ي�س���ب يف رفع 
قدرات املهند�س وتلبيت���ه للمعايري واملتطلبات 

املهنية يف خمتلف القطاعات وامل�ساريع.
واأ�ساف باأن الهيئة م�س���تمرة يف تكثيف الدورات 
ل�س���تيعاب احتياجات ال�س���وق املعرفية واملهنية، 
واأن الدورات ت�س���تهدف التعري���ف بكيفية العودة 
اإىل متطلبات الكود واملعايري واملوا�سفات املرتبطة 
بها، والإطالع عل���ى مكونات الكود واأحكامه التي 
يواجهه���ا املت���درب يف اأعمال ت�س���ميم وت�س���ييد 

املباين واملن�س���اآت واإعداد اخلرائ���ط واختبارات 
الهند�س���ة املهني���ة، اإ�س���افة اإىل تطوي���ر املعرف���ة 

الأ�سا�سية مب�سطلحات ومفاهيم الكود.
واأ�سار اإىل اأن الهيئة تعمل على تكثيف الدورات 
الت���ي تقدمها "ع���ن بعد" لتمكن املهند�س���ن 
وقدراتهم يف كود البناء ال�سعودي، مركزة على 
زيادة الق���درة على حتديد الطريقة املنا�س���بة 
حل�س���اب اأي نوع م���ن الأحمال وطرق ح�س���اب 
ا�س���تخدامها يف  الق���وى وحدوده���ا و�س���روط 
الت�س���ميم، والتعرف على طرق ح�ساب اأنظمة 
حماي���ة املباين م���ن عزل زلزايل لالأ�سا�س���ات 

واأجهزة التخميد، وطرق النفق الهوائي.
واأو�س���ح اأن ال���دورات ترك���ز على حتدي���د نطاق 
وجمال تطبيق الكود، ومتييز اأبواب الكود، عالوة 

على تطبيق قوانن ح�ساب امل�ساحات والرتفاعات 
امل�س���احة،  حم���دودة  غ���ري  واملب���اين  للمب���اين، 
وت�سنيف اأنواع الت�سييد يف الكود، وح�ساب م�سافة 
ف�س���ل احلريق، وحتديد ا�سرتاطات الت�سطيبات 
الداخلية، اإ�س���افة اإىل حتديد ا�س���رتاطات البيئة 
الداخلية )التهوية، الإ�ساءة، ال�سوت، متطلبات 
اإمكاني���ة  ا�س���رتاطات  وحتدي���د  املي���اه(،  دورة 
الو�سول لذوي العزم، وحتديد ا�سرتاطات و�سائل 
اخل���روج واله���روب، واإجادة املفاهيم الأ�سا�س���ية 
وال�س���تخدام ال�س���حيح للك���ود، والتهيئ���ة لفهم 
متعم���ق ملنظومة كود البناء ال�س���عودي، والتعرف 
عل���ى اأ�سا�س���يات ال�س���حة العامة وال�س���المة يف 
ت�س���ميم البيئة الداخلية للمبن���ى، ومدخل لفهم 

لغة الكود وا�ستثناءاته والر�سادات املرجعية.
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1708 مبنى إلسكان العمالة تم فحصها 
بواسطة مهندسين متطوعين

قام متطوعون من الهيئة السعودية للمهندسين بأداء أدوارهم ضمن أعمال مبادرة تقييم 
مســـاكن العمالة للوقاية من انتشار  فيروس كورونا المســـتجد، وذلك في مختلف مناطق 

المملكة، حيث أنجزوا فحص 2023 مبنى.
واأك���د املتحدث الر�س���مي للهيئ���ة املهند�س 
عبدالنا�سر العبداللطيف، اأن الهيئة ت�سهم 
بهذا العمل من خالل اأدوارها امل�سرتكة مع 
وزارة ال�س���وؤون البلدي���ة والقروية، لفح�س 
املباين امل�س���جلة والتي بلغ���ت 2255 مبنى، 
م�سيفا اأن ما اأجنز �سكل جزء من اجلهود 
احلرم���ن  خ���ادم  حكوم���ة  تبذله���ا  الت���ي 
ال�س���ريفن م���ن اإج���راءات وقائي���ة ت���وؤدي 
اإىل احلف���اظ على الأنف�س يف ظل انت�س���ار 

اجلائحة. 
وف���ق  �س���ارت  املب���ادرة  اأن  اإىل  ولف���ت 
الأه���داف املر�س���ومة والت���ي تكف���ل القيام 
بامل�س���ح والتقييم باأمان لكافة امل�س���اركن، 

وق���د اأجن���زت الأعم���ال يف جمي���ع مناطق 
اململك���ة، منها فح����س 88 مبنى م�س���جال 
باأمان���ة منطقة تبوك، و30 مبنى م�س���جال 
باأمان���ة منطقة اجل���وف، وكذل���ك فح�س 
23 مبنى م�س���جال باأمان���ة منطقة جنران. 
الت���ي  الأعم���ال  اأن  العبداللطي���ف  وذك���ر 
با�س���رها املتطوعون كفلت تقييم املجمعات 
ال�س���كنية وح�سر اإ�س���كان العمالة و�سمان 
مالئمة تلك املجمعات لل�س���روط ال�سحية 
املحدثة مل�س���اكن العم���ال، م�س���ريا اإىل اأن 
الفح�س مت اأي�س���ًا يف منطقة مكة املكرمة 
امل�س���جلة،  املب���اين  مئ���ات  فح����س  بع���د 
حي���ث  الق�س���يم،  منطق���ة  يف  وكذل���ك 

و�س���لت املب���اين امل�س���جلة اإىل 101 مبنى. 
وب���ن اأن الفح�س يف نط���اق اأمانة منطقة 
الريا����س �س���مل 474 مبن���ى م�س���جل وق���د 
فح�ست املبادرة 320 مبنى، بينما �سجلت 
186 مبن���ى يف نطاق منطقة املدينة املنورة 
فح�س���ت منه���ا 163 مبن���ى، ويف منطق���ة 

جازان �سجلت املبادرة 64 مبنى. 
واأو�سح اأن املباين امل�سجلة باأمانة املنطقة 
ال�س����رقية بلغت 232 مبنى، فيما �س����جلت 
وبلغ����ت  107 مب����ان يف منطق����ة ع�س����ري، 
احل����دود  منطق����ة  يف  امل�س����جلة  املب����اين 
ال�س����مالية  21 مبنى،  ويف منطقة الباحة 

بلغ عدد املباين  29 مبنى.
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3000 مهندس تطوعوا لفحص وتهيأة إسكان 
أكثر من 400 ألف عامل

فـــي مبـــادرة تطوعية وبالتعـــاون مع وزارة الشـــؤون البلدية والقروية، أنجـــز ٣000  متطوع 
ومتطوعـــة من أعضاء الهيئة الســـعودية للمهندســـين، فحص أكثر مـــن ٩١ % من المباني 
المســـجلة ضمن مبادرة تقييم مساكن العمالة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، 
ما ســـاهم في توفر طاقة ســـكنية إضافية مالئمة الستيعاب أكثر من ٤٥2،٦٣٦ عاماًل في 

مختلف مناطق المملكة.
واأثن����ى رئي�����س جمل�����س الإدارة عل����ى م����ا 
اأجن����زه املتطوع����ون خ����الل ه����ذه الفرتة 
الزمني����ة الق�س����رية ملب����ن ن����داء الوطن 
عل����ى  اإثن����ى  كم����ا  الر�س����يدة،  والقي����ادة 
يف  امل�س����اركة  يف  ورغبته����م  حر�س����هم 
ويف  ع����ام،  ب�س����كل  التطوعي����ة  العم����ال 
وح�س����ر  ال�س����كنية  املجمع����ات  تقيي����م 
اإ�سكان العمالة ب�س����كل خا�س، م�سيفا اأن 
املتطوعن فح�سوا اأكر من  2023 مبنى 
من اإجمايل 2298 مبنى م�سجل يف جميع 
مناطق اململكة، مثل  الريا�س وجدة ومكة 
املكرمة واملدينة املنورة وع�سري والق�سيم 
وتبوك والطائف وجازان والأح�ساء وحائل 
واحل����دود  وجن����ران  والباح����ة  واجل����وف 
ال�سمالية وحفر الباطن واجلبيل وغريها.
واأ�س���اف اأن اللج���ان التن�س���يقية قامت يف 
تل���ك املناط���ق بجه���ود ممي���زة بالتن�س���يق 

م���ع املتطوعن وفرق العمل وامل�س���اهمة يف 
اجن���اح ه���ذه املب���ادرة التطوعي���ة يف وقت 
قيا�س���ي من خالل فح�س امل�ساكن والأبنية 
وجاهزيته���ا ل�س���تقبال العمال���ة و�س���مان 
مالئمة تلك املجمعات لل�س���روط ال�سحية 

املحدثة مل�ساكن العمال.
واأك���د عل���ى اأن م���ا بذل���ه املتطوعون من 
جهد ي���دل على احل����س التطوعي العايل 
لأبن���اء هذا الوطن وا�س���تجابتهم النابعة 
من حبه���م لدينهم ولوطنه���م وقيادتهم 
الر�سيدة وتفانيهم يف اأداء م�سوؤولياتهم، 
مقدم���ا �س���كره ملع���ايل الأ�س���تاذ ماج���د 
احلقي���ل وزير ال�س���وؤون البلدية والقروية 
املكل���ف لدعم���ه لجن���اح ه���ذا التع���اون 
املب���ادرة  ه���ذه  لنج���اح  واملثم���ر  البن���اء 
دع���م جه���ود  وم�س���اهمة يف  التطوعي���ة 
احلكوم���ة الر�س���يدة للح���د من انت�س���ار 

فريو����س كورون���ا واحلف���اظ على �س���حة 
املواطن واملقي���م، ومتثل ذلك التعاون يف 
توظي���ف التقني���ة وا�س���تخدامها عن بعد 
والتن�س���يق امليداين املتقي���د بالإجراءات 
الحرتازي���ة اأثناء القي���ام واأداء عمليات 

الفح�س وتقييم املباين.
واأ�س����اد مب����ا قدمت����ه الأمان����ة العام����ة يف 
الهيئة ال�س����عودية للمهند�س����ن من عمل 
متوا�س����ل ودع����م لإجن����اح ه����ذه املبادرة 
والتن�سيق مع اجلهات املعنية واملتطوعن 
والعمل عن بعد  �سمن بيئة رقمية لكافة 
العمليات املطلوبة من ت�س����جيل وتن�س����يق 
مع م����الك العق����ارات و�س����ركات وتهيئة 
من�سة منا�سبة لت�سجيل البيانات وتقليل 
ن�س����بة املخالطة بالقت�س����ار على مالك 
العقار اثن����اء وقت التقيي����م حتى اجناز 

الأعمال املطلوبة بنجاح.
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12 مبادرة و 200 ألف خدمة قدمتها الهيئة
 عن ُبعد خالل جائحة كورونا

اتخـــذت الهيئة الســـعودية للمهندســـين، حزمة من القـــرارات واإلجراءات بهـــدف التخفيف 
على القطاع الهندســـي والمحافظة على العاملين فيه خالل المرحلة الحالية ودعم نموه، 
ومســـاعدتهم علـــى تجاوز هذه الفترة عن طريق 12 مبـــادرة و 200 ألف خدمة قدمتها عن 

ُبعد خالل جائحة كورونا المستجد.

وتاأت���ي ه���ذه اخلط���وات للهيئ���ة انطالًق���ا 
م���ن دعم جه���ود حكوم���ة اململك���ة العربية 
فريو����س  عل���ى  ال�س���يطرة  يف  ال�س���عودية 
ومن���ع   )COVID19( اجلدي���د  "كورون���ا" 
يف  التح���ركات  م���ع  وتظاف���ًرا  انت�س���اره، 
القطاع���ن احلكوم���ي واخلا����س ومواجهة 
التداعيات القت�س���ادية والهند�سية لأزمة 
جمموعة  اتخاذ  �سرورة  ظل  "كورونا" يف 
من التدابري املالية والنظامية التي ت�سمن 
ا�س���تمرار الأعمال يف م�س���اراتها املخطط 
لها م�س���بًقا دون اأي تاأث���ري على القطاعات 
املختلف���ة، حي���ث قام���ت الهيئ���ة بالعدي���د 
الق���رارات كان من اأبرزها اإطالق من�س���ة 
التدري���ب الإلك���رتوين لتدريب املهند�س���ن 
واملهند�س���ات، كما عززت الهيئة التوا�س���ل 
م���ع الأع�س���اء ع���ن بع���د م���ن خ���الل عدد 
من القن���وات، منها التوا�س���ل ع���ن طريق 
الإت�س���ال على الرقم املوح���د، حيث بلغت 

عدد الإت�سالت 22709 ات�سال، وكان من 
اأبرز احل�س���ابات يف ال�س���بكات الجتماعية 
تويرت، ومت الرد وتقدمي اخلدمات لأكر من 
2873 طلب، اأما م���امت خدمته عر الريد 
الإلك���رتوين فق���د و�س���ل اإىل 1288 طلب.

كم���ا قدم���ت الهيئ���ة خ���الل ف���رتة الأزمة 
خدماته���ا عر املن�س���ات الإلكرتونية على 
مدار 24 �س���اعة، حيث مت معاجلة اأكر من 
61000 عملي���ة اإلكرتونية، كم���ا مت تكثيف 
ومعاجلة طلبات تو�سيل طباعة ال�سهادات 
وبطاقات الع�سوية يف الهيئة عر تطبيقات 
التو�س���يل اللكرتوني���ة، حي���ث و�س���ل عدد 

الطلبات اأكر من 2340 طلب.
كما د�سنت الهيئة خدمة ا�سدار اخلطابات 
ومت  اإلكرتونيًا  والرتاخي�س  وال�سهادات 
طباعة اأكر من 39،736 خطاب و�سهادة.

وقام���ت الهيئة بدوره���ا الوطني من خالل 
تاأجيل ر�سوم ا�سرتاكات ال�سركات واملكاتب 

الهند�سية ملدة 6 اأ�سهر، وا�ستفاد منها اأكر 
632 مكتب، كما مت متديد ع�سويات الأفراد 
وتراخي�س املكاتب وال�س���ركات الهند�س���ية 
ملدة 5 اأ�سهر، وا�ستفاد منها 81824 ع�سو.

كما �ساهمت بامل�ساركة مع العديد اجلهات 
احلكومي���ة واخلا�س���ة بدع���وة املهند�س���ن 
وال�س���ركات للم�س���اهمة يف مبادرة ت�سنيع 
اأجهزة التنف�س ال�سناعية، وتقدم لها اأكر 
من  1226 من الأفراد وامل�سانع وال�سركات.

يف  للم�س���اهمة  املهند�س���ن  دع���ت  كم���ا 
مكافح���ة فريو����س كورون���ا ع���ر من�س���ة 
اأف���كار وابتكار ، وتق���دم لها اأكر من 138 
ع�سو، كما فتحت باب التطوع للمهند�سن 
لتقيي���م م�س���اكن العمالة بالتع���اون وزارة 
ال�سوؤون البلدية والقروية، وتقدم  لها اأكر 
من 3000 متطوع، واأطلقت كذلك �سل�سلة 
م���ن اللق���اءات املهنية عر البث املبا�س���ر 

ونظمت حما�سرتن.
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1130 مهندس ومهندسة وجهة تقدموا لمبادرة
 تصنيع أجهزة التنفس الصناعية

تقدم اكثر من  1130 من  المهندســـين والمهندســـات ورجال وســـيدات األعمال واألكاديمييـــن واألكاديميات 
والباحثين والباحثات وشركات ومكاتب هندسية واستشارية ومهتمين بالصناعات الطبية ومستثمرين صناعيين 
للمبادرة التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الصحة، وزارة اإلستثمار، التجمعات 
الصناعية، هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، منصة ملتقى 
الصناعيين والمصدرين السعوديين، والجمعية السعودية للرعاية التنفسية، ضمن مبادرة تصنيع أجهزة التنفس 

الصناعية، وذلك للمساهمة مع جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ) كوفيد - 19(.

اأو�س���ح ذل���ك رئي����س جمل����س اإدارة الهيئ���ة 
ال�س���عودية للمهند�س���ن، مبينا اأن املبادرات 
تقدم لها اأكر من 947 مهند�س ومهند�س���ة،  
و55 مهت���م بال�س���ناعات الطبية و 70 رجال 
و�س���يدات اأعمال و 53  اكادميين  وباحثن، 
و5 �س���ركات ومكاتب ا�ست�س���ارية، يف جممل 

1130 م�ساركة لهذه املبادرة املهمة.
واأ�س���اف اإىل اأن هذا الع���دد ياأتي جتاوبًا مع 
دع���وة الهيئة للم�س���اهمة يف ت�س���نيع اأجهزة 
تنف�س �سناعية والتي كانت  بعنوان "مبادرة 
ت�س���نيع اأجه���زة التنف����س ال�س���ناعية م���ن 
خالل امل�س���انع ال�س���عودية"، وهي تكت�س���ب 
اأهميتها ق�سوى، حيث تلعب اأجهزة التنف�س 
حي���اة  اإنق���اذ  يف  حا�س���ما  دورًا  ال�س���ناعي 
املر�س���ى الذين يعانون م���ن اأمرا�س اجلهاز 
التنف�س���ي احلادة، مثل »كوفيد – 19« الذي 

ي�سببه فريو�س كورونا امل�ستجد، وقد ل يكون 
الوقت يف �سالح املري�س، وهو ما يقت�سي اأن 
يكون متوفرا يف املنازل اأجهزة تنف�س �سناعي 
�سغرية، اإىل جانب تاأمن حاجة امل�ست�سفيات.
وهدف���ت تلك املب���ادرة للم�س���اهمة يف توفري 
كورون���ا  ملر�س���ى  الالزم���ة  الإحتياج���ات 
)كوفيد 19(، والتغلب على نق�س���ها ب�س���بب 
الأزمة العاملية، ت�س���جيع توطن ال�س���ناعات 
الطبية ونقل التقنية وبناء �سال�س���ل الإمداد 
الالزمة ملكونات اأجهزة التنف�س ال�س���ناعية 
متا�س���يًا مع اأهداف روؤية 2030،  امل�س���اهمة 
يف تعزي���ز املحت���وى املحل���ي وتوفري فر�س���ة 
اقت�سادية ووظيفية، وتوفري اأجهزة التنف�س 
ال�س���ناعية للم�ست�س���فيات، اإىل جانب توفري 
الأجهزة للمنازل للحالت املر�سية الأخرى.

واأ�ساف باأنه بعد فرز العرو�س والنظر فيها من 

قبل فريق العمل، وقد مت اأخذ اأف�س���ل العرو�س 
�س���واًء من اأفراد اأو �س���ركات م���ن الراغبن يف 

امل�ساهمة يف ت�سنيع اجلهاز حمليا. 
�س����كره  الإدارة  جمل�����س  رئي�����س  ق����دم  كم����ا 
وتقدي����ره حلكومة خادم احلرمن ال�س����ريفن 
عل����ى  حر�س����هم  عل����ى  الأم����ن  عه����ده  وويل 
اإن�س����ان يف ه����ذا الوط����ن والدع����م ال����ذي  كل 
يقدمون����ه للمواطن����ن واملقيم����ن، ب����ل وحت����ى 
احلر�����س عل����ى احلد م����ن الآثار القت�س����ادية 
على القطاع اخلا�س ب�س����بب جائح����ة كورونا.

واأكد باأن اأن الهيئة على  ا�ستعداد تام بت�سخري  
ما متتلكه من اإمكانات و خرات هند�سية وفنية 
للتن�س����يق والتع����اون مع اجله����ات ذات العالقة 
وتظاف����ر اجله����ود خلدمة هذا الوط����ن الغايل  
داعيا اهلل اأن يحفظ لنا حكومتنا الر�س���يدة 

واأن يرفع عنا هذا الوباء.
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140 الف مستفيد من سلسلة "مهندس عن بعد" 

عملت الهيئة الســـعودية للمهندسين على توظيف البث المباشر لتقديم سلسلة لقاءات "مهندس 
عن بعد" والتي بلغت 20 لقاء وما تزال مستمرة عبر حسابها على مواقع التواصل االجتماعي "تويتر"، 

وذلك لبث حلقات تدريبية ومحتوى معرفي تتناول مختلف المواضيع الهندسية.

للهيئ����ة  الر�س����مي  املتح����دث  واأو�س����ح 
املهند�����س عبدالنا�س����ر العبداللطيف، 
�س����اعة تدريبي����ة  بث����ت 36  الهيئ����ة  اأن 
وتعريفي����ة، ا�س����تفاد منه����ا اأك����ر م����ن 
140 األف مهند�س ومهند�س����ة، م�سيفًا 
تن����وع  راع����ت  اللق����اءات  حمت����وى  اأن 
فئات امل�س����تفيدين من اأع�س����اء الهيئة 

واملهتمن بالهند�سة.

كان���ت  املحا�س���رات  اأب���رز  اأن  وب���ّن   
تقني���ة  ملنظوم���ات  الآم���ن  ال�س���تخدام 
املعلوم���ات، ومنذج���ة معلوم���ات البن���اء، 
وك���ود البن���اء ال�س���عودي، والإدارة املالية 
للم�س���اريع، م�س���ريًا اإىل اأنها قدمت عر 
جمالته���م. يف  وخمت�س���ن  مهند�س���ن 

 ولفت العبداللطي���ف اإىل اأن الهيئة تهتم 
باإثراء منت�س���بيها عر خمتلف املن�سات 

اإ�س���هاما منها يف تطوير جتاربهم وزيادة 
يف  التنوي���ع  اأن  اإىل  م�س���ريًا  معارفه���م، 
املحت���وى يراع���ي الحتياج���ات املختلف���ة 
وامل�س���تجدات وطرح مو�س���وعات راهنة، 
كم���ا حدث م���ع تق���دمي تفا�س���يل اخلطة 
ال�س���رتاتيجية ودور الث���ورة ال�س���ناعية 
الرابع���ة يف مواكبة اأزم���ة كورونا وغريها 

من املو�سوعات.
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"الهيئة" تدعو أعضائها لالستفادة 
من خدماتها اإللكترونية

دعت الهيئة الســـعودية للمهندسين أعضائها االســـتفادة من خدماتها االلكترونية، تماشيًا 
مع التحول الرقمي، التي تقدمها عبر المنصات االلكترونية ألعضاءها والمســـتفيدين منها، 

وكل من تربطه عالقة مع الهيئة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

واأك���ّد املتحدث الر�س���مي للهيئ���ة، املهند�س 
عبدالنا�س���ر العبداللطي���ف، اأن اخلدم���ات 
الإلكرتوني���ة الت���ي تقدمه���ا الهيئ���ة، جاءت 
متا�س���يًا مع التح���ول الرقمي وروؤي���ة اململكة 
2030، لإح���داث حت���ول ج���ذري يف طريق���ة 
العم���ل، ودعوته���ا الإ�س���تفادة م���ن التط���ور 
التقن���ي خلدم���ة امل�س���تفيدين كافة، ب�س���كل 
اأ�سرع واأف�سل، ما ي�ساعد وبدون تاأخر بتقدمي 

اخلدمات واإجنازها ب�سهولة للجميع.
اخلدم���ات  اأن  العبداللطي���ف،  واأو�س���ح 
الإلكرتوني���ة التي ميكن ال�س���تفادة منها من 
خ���الل من�س���اتها الرقمي���ة ه���ي، العتماد 
املهني، وجتديد الع�س���وية، واإ�سدار وجتديد 

الرتاخي�س للمكاتب وال�س���ركات الهند�سية، 
وتدقي���ق وطباع���ة ال�س���هادات، اإ�س���افة اإىل 
وطلب���ات  وا�س���تالمها،  الوثائ���ق  اإ�س���دار 
ال�ستقدام، كما ميكن التعرف على العرو�س 

واخل�سومات. 
واأ�س���ار العبداللطي���ف، اأن���ه ميك���ن تق���دمي 
املوق���ع  زي���ارة  ع���ر  واجنازه���ا  الطلب���ات 
املهند�س���ن،  هيئ���ة  تطبي���ق  اأو  الإلك���رتوين 
اأو م���ن خ���الل ح�س���ابات الهيئة عل���ى مواقع 
املوح���د  والرق���م  الجتماع���ي،  التوا�س���ل 

 .)920020820(
للمهند�س����ن  ال�س����عودية  الهيئ����ة  اأن  ُيذك����ر 
تهدف للنهو�����س مبهنة الهند�س����ة، وتطوير 

ورفع م�س����توى املهنة والعاملن فيها، وو�سع 
اأ�س�����س ومعاي����ري مزاولة املهن����ة وتطويرها، 
وكل ما يتعلق برتاخي�س املكاتب وال�سركات 
الهند�س����ية، وو�س����ع القواع����د والمتحانات 
والتاأهي����ل،  التدري����ب  جم����ال  يف  الالزم����ة 
عل����ى  واملهند�س����ن  الط����الب  حل�س����ول 
الدرج����ات املهني����ة، مبينا اأن الهيئ����ة بداأت 
 ،)LMS( التعل����م  اإدارة  نظ����ام  بتطوي����ر 
وقامت بتد�س����ن خدم����ة اإلكرتوني����ة لتاأهيل 
املدربن، والإع����الن عن الدورات والندوات 
واملوؤمترات، وتفعيل نظام اإلكرتوين لتنظيم 
الفعالي����ات ذات العالق����ة باملهن����ة والقطاع 

الهند�سي يف الهيئة. 



األخــــــبــــــــار

24

مشاركة للهيئة في المؤتمر
العربي لعقود الفيديك 

شـــاركت الهيئة الســـعودية للمهندســـين ممثلة بأمينها العام المهندس فرحان بن حبيتر 
الشـــمري فـــي أعمال المؤتمر العربـــي الخامس لعقـــود الفيديك تحت شـــعار:  "التعاقدات 

الحكومية وعقود الفيديك" الذي نظمته األكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم.

اجلل�س���ة  يف  كلمت���ه  يف  ال�س���مري  واأو�س���ح 
الفتتاحي���ة للموؤمت���ر، اأن امل�س���اركة تاأتي يف 
اإطار ن�س���ر ثقافة التحكيم الهند�س���ية وبناء 
كف���اءات حتكيم مميزة وتو�س���يع التعاون مع 
مراك���ز التحكيم الهند�س���ية، مبينا اأن عقود 
الفيدي���ك التي ت�س���كل حمور اأعم���ال املوؤمتر 
حتظى بقبول وا�سعة ويجب ال�ستعانة بها يف 
التعاقدات احلكومية، م�سريا اإىل اأن اململكة 
العربية ال�س���عودية ت�س���مح باللجوء للتحكيم 

بعد املوافقة. 
واأكد على اأن مركز التحكيم الهند�سي التابع 
للهيئة ال�س���عودية للمهند�س���ن ه���و  من اأحد 

الكيان���ات التي تق���دم اخلدمات واخلرة يف 
ه���ذا املجال، كم���ا يقوم بتحقي���ق العدالة يف 
ف�س املنازعات الهند�سية عن طريق التحكيم 
والو�س���ائل البديل���ة للق�س���اء، واملركز يتطلع 
لأن يكون املرجع الرئي�س���ي لف�س املنازعات 
الهند�س���ية عل���ى امل�س���توى املحل���ي والعاملي.
يذكر اأن املوؤمتر الذي نظم افرتا�س���يا "عن 
بع���د" افتتح مب�س���اركة الأم���ن العام لحتاد 
املقاول���ن الع���رب املهند�س حمدي �س���حاتة 
للتحكي���م  العربي���ة  الهيئ���ة  رئي����س  ونائ���ب 
الهند�سي املهند�س حممد �سعيد فتحة واأمن 

عام املوؤمتر املحامي وليد عثمان. 

وتناول املوؤمتر يف جل�س���اته الرئي�س���ية ثالثة 
حماور، �س���ملت "عقد ت�سييد �سعودي جديد 
بعد انتظار 30 �س���نة" قدمه���ا الدكتور نبيل 
التعاق���دات  قان���ون  ب���ن  ومقارن���ة  عبا����س 
احلكومي���ة امل�س���ري 2018 وعق���د الفيديك 
2017 م���ن الدكتور اأحمد وايل، وحتليل اأهم 
النماذج عق���ود الفيديك املالئمة للتعاقدات 

احلكومية من الدكتور وليد النمر. 
و�س���م املوؤمتر اأربع جل�سات رئي�سية كما قدم 
�س���هادة املحكم املحرتف خلم�س م�س���تويات 
تدريبية مبعدل 80 �ساعة تدريبية من خالل 

درا�سة تفاعلية عر تطبيق زووم.
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تمديد جميع العضويات والتراخيص
 المنتهية بشكل استثنائي

مددت الهيئة السعودية للمهندسين عضويات المهندسين والفنيين واألخصائيين المنتهية 
اشـــتراكاتهم في الهيئة، إلى جانب تمديد صالحية التراخيص المكاتب والشركات الهندسية 

ومكاتب الخدمات المساندة المنتهية تراخيصها.

اأو�س���ح ذل���ك �س���عادة املهند����س فرح���ان 
ال�سمري اأمن عام الهيئة، مبينا اأن الهيئة 
والفني���ن  املهند�س���ن  ع�س���ويات  م���ددت 
يف  ا�س���رتاكاتهم  املنتهي���ة  والإخ�س���ائين 
الهيئة ب�سكل ا�ستثنائي حتى تاريخ الثالثن 
م���ن �س���هر يولي���و 2020م، و�س���مل القرار 
جميع الع�س���ويات املنتهية بعد اليوم الأول 

من �سهر مار�س2020م.
الهيئ���ة  اأن  اإىل  الع���ام  الأم���ن  واأ�س���اف 
مددت اأي�س���ا �س���الحية تراخي�س املكاتب 

وال�س���ركات الهند�س���ية ومكاتب اخلدمات 
امل�س���اندة املنتهي���ة تراخي�س���هم يف الهيئة 
ب�س���كل ا�س���تثنائي حتى تاريخ الثالثن من 
�س���هر يوليو 2020م، و�س���مل القرار جميع 
الع�س���ويات املنتهي���ة بعد الي���وم الأول من 

�سهر مار�س2020م.
واأكد املهند�س ال�سمري، اأن هذا القرار ياأتي 
متما�س���يا مع اإجراءات وجهود احلكومة يف 
التعامل مع اآث���ار وتبعات كورونا، ومواجهة 
الآثار املالية والقت�سادية، وتقديرا للو�سع 

الذي متر به املكاتب وال�سركات الهند�سية 
يف اململكة العربية ال�سعودية، م�ساهمة من 

الهيئة وتقديرا لحداث الو�سع الراهن.
يذك����ر اأن الهيئ����ة ال�س����عودية للمهند�س����ن 
اعتم����دت حزمة م����ن القرارات، متا�س����يا 
مع الإج����راءات احلكومي����ة للوقاية من اأي 
تداعيات �س����لبية لفريو�س كورونا امل�ستجد 
)كوفي����د 19(، وت�س����هياًل عل����ى املواطنن 
واملقيم����ن، ومب����ا يدع����م �س����ري العم����ل يف 

الهيئة وا�ستمراريته.
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تأجيل رسوم اشتراكات المكاتب والشركات 
الهندسية لمدة ٦ أشهر 

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعة االفتراضي "عن بعد" الذي عقده يوم 
اإلربعاء الثامن من شـــهر أبريل 2020م، تأجيل رســـوم اشـــتراكات المكاتب والشركات الهندسية في 
الهيئة، وذلك لمدة ســـتة أشهر لتراخيص المكاتب والشركات المنتهية قبل ٣ أشهر، أو التي سوف 

تنتهي تراخيصها بعد ٣ أشهر من تاريخ السادس من شهر أبريل 2020م.

اأك���د ذل���ك رئي����س جمل����س اإدارة الهيئة 
ال�س���عودية للمهند�س���ن، مبينا ب���اأن هذا 
القرار جاء متما�سيا مع اإجراءات وجهود 
احلكوم���ة يف التعام���ل م���ع اآث���ار وتبعات 
كورون���ا الت���ي ت�س���من �س���المة املواطنن 
املالي���ة  الآث���ار  ومواجه���ة  واملقيم���ن، 
والقت�س���ادية، وتقدي���را للو�س���ع ال���ذي 
متر به املكاتب وال�س���ركات الهند�سية يف 
اململكة العربية ال�س���عودية، م�س���اهمة من 

الهيئة وتقديرا لحداث الو�سع الراهن.

واأ�س���اف اإىل اأن جمل�س اإدارة الهيئة قرر 
يف اجتماعه الفرتا�سي "عن بعد"، دعم 
وتكثي���ف وت�س���خري وت�س���هيل الإج���راءات 
التوا�س���ل   لعملي���ات  مبا�س���ر  وب�س���كل 
والفني���ن  للمهند�س���ن  اللكرتوني���ة 
املكات���ب  جان���ب  اإىل  والأخ�س���ائين، 
وال�سركات الهند�سية، حيث قامت الهيئة  
املوق���ع  مبا�س���ر يف  تفاع���ل  با�س���تحداث 
اللك���رتوين للهيئة، خا�س���ة يف اخلدمات 

الكر طلبا وا�ستف�سارا.

وك�س����ف رئي�����س جمل�����س ادارة الهيئة، 
الفرتا�س����ي  الجتم����اع  يف  مت  ان����ه 
اأي�س����ا، فتح خيارات جتديد تراخي�س 
املكات����ب وال�س����ركات الهند�س����ية م����ن 
خ����الل ُم����َدٌد خمتلف����ة، بحي����ث ميك����ن 
لل�س����ركة اأو املكت����ب الهند�س����ي اختيار 
مدة الرتخي�س، الذي يرتاوح من �سنة 
اإىل ثالث �سنوات ح�سب رغبة �ساحب 
املن�س����اأة، بدًل م����ن الزامهم بتجديد 3 

�سنوات كما كان يف ال�سابق.
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أول اختبار عن ُبعد لـ 130 مهندسا من أرامكو
أّدى ١٣0 من مهندسي أرامكو السعودية أول االختبارات المهنية الخاصة بالهيئة "عن ُبعد" 
بتنظيـــم من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع  األكاديمية الفنية للخدمات التقنية 

في أرامكو السعودية.

واأجرت هيئة املهند�سن اختباًرا جتريبيا 
مدى  على  ُب��ع��د  ع��ن  املخترين  لتهيئة 
وذلك  الفعلي،  الختبار  قبل  نظم  يومن 
با�ستخدام من�سة اإلكرتونية توفر املراقبة 
يف  الأ�سا�سية  الكامريا  طريق  عن  احلية 
ثانوية  واأخ��رى  لالختبار،  املتقدم  جهاز 
كاملة  تغطية  لتوفري  اجل��وال،  جهاز  يف 
للبيئة املحيطة باملتقدم، كما ا�ستخدمت 
تقنية تعتمد على الذكاء ال�سطناعي يف 
التي  اجل��ودة  ومراجعة  املراقبة،  عملية 

كانت تتم يدوًيا، وعملية الت�سجيل ونتائج 
التطبيق لالختبار.

نوعها  م��ن  الأوىل  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  وُت��ع��د 
يف  ُبعد  ع��ن  الهيئة  اخ��ت��ب��ارات  تطبيق  يف 
اململكة، حيث اأّدى املتقدمون الختبار على 
الأوىل هي فرتة اختبار عام ملدة  فرتتن، 
التا�سعة  ال�ساعة  ثالث �ساعات، بداأت من 
تلتها  الثانية ع�سرة،  ال�ساعة  �سباًحا حتى 
التخ�س�سي  ثانية لالختبار  مبا�سرة فرتة 
ا����س���ت���م���رت ل���ث���الث ����س���اع���ات اأخ������رى.

على،  ت��خ�����س�����س��ات  ع���ل���ى  وا���س��ت��م��ل��ت 
والهند�سة  امليكانيكية،  الهند�سة  ه��ي: 
اإ�سافة  املدنية،  والهند�سة  الكهربائية، 
للهند�سة الكيميائية، والهند�سة ال�سناعية، 

وبع�س التخ�س�سات الأخرى.
يذك���ر باأن اآلي���ة الختب���ار اجلدي���دة تاأتي 
ب�س���بب الظ���روف الت���ي عك�س���تها جائح���ة 
فريو����س كورون���ا، واأثبتت جناحه���ا لتفتح 
ف�س���اًل جدي���ًدا يف تطوي���ر اآلي���ة الختبار 

)عن بعد(.

مجلس الشعب الهندسية يعقد اجتماعه بعد 
تحديث الئحة القواعد التنفيذية للشعب 

بحث اجتماع مجلس الشـــعب الهندســـية في أول لقاءاته تفعيل الئحة الشـــعب الهندسية 
وتعزيز أدوارها وفق قواعدها التنفيذية المحّدثة، والذي انعقد بحضور رئيسه األمين العام 

للهيئة المهندس فرحان الشمري ورؤساء الشعب المختلفة.

اعتماد  م��ن  الإج��ت��م��اع مب��ا حتقق  واأ���س��اد 
ن�ست  والتي  الإدارة  جمل�س  من  الالئحة 
على دور جمل�س ال�سعب واأبرز املهام املناطة 
به، موؤكدين على تفاوؤلهم بتاأثري م�سامن 
مبادرات  وتنفيذ  العمل  �سري  يف  الالئحة 

حتقق املاأمول من خمتلف ال�سعب. 
املخ�س�سة  امليزانية  رفع  الالئحة  واأقرت 
الجتماعات  عدد  حددت  كما  �سعبة،  لكل 
العادية،  غ��ري  والج��ت��م��اع��ات  ال���دوري���ة 

ملجال�س  واخت�سا�سات  اأه��داف��ًا  وو�سعت 
ونوابهم  الروؤ�ساء  من  لكل  ومهامًا  ال�سعب 

واأع�ساء املجال�س.
املن�سقن  مهام  ح�سر  الالئحة  وت�سمنت 
الهيئة،  من�سوبي  من  �سعبة  لكل  واملعينن 
مع  رئي�سية  �سعب   6 اعتماد  ج��رى  فيما 
���س��ع��ب ه��ن��د���س��ي��ة جديدة  ف��ت��ح  اإم��ك��ان��ي��ة 
ال�سعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  من  بقرار 
التي  التو�سيات  على  ب��ن��اًء  للمهند�سن 

الهند�سية. ال�����س��ع��ب  جم��ل�����س  ي��رف��ع��ه��ا 
واعتمدت الالئحة ت�سكيل جمال�س ال�سعب 
منهم  �سبعة  اأع�ساء،   10 من  الهند�سية 
ويلجاأ  بالتعين،  اآخرين  وثالثة  منتخبون 
لتعين  بينهم  فيما  انتخابات  اإج��راء  اإىل 
الرئي�س والنائب يف اجتماع املجل�س الأول، 
الرت�سح  اأح��ق��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  ح�سرت  كما 
الأ�سا�سين  الأع�����س��اء  ع��ل��ى  والن��ت��خ��اب 
امل�سجلن يف ال�سعبة عند اإجراء النتخابات.
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628 طالًبا وخريجا يؤدون إختبارات
أساسيات الهندسة والعمارة

أدى 628 طالًبـــا وخريجا من طالب الســـنة األخيرة و خريجي كليات الهندســـة وكليات 
العمـــارة إختبارات أساســـيات الهندســـه والعمارة، التي نظمتها الهيئة الســـعودية 
للمهندســـين بالتعاون مع المركز الوطني للقياس لهيئـــة تقويم التعليم والتدريب، 

وذلك في يوم السبت 16 صفر 1442 الموافق 3 أكتوبر 2020م.

اأ�سا�س����يات  اإختب����ارات  واأنق�س����مت 
الهند�سة اإىل ق�س����من اأ�سا�سين، هما 
اإختبار هند�س����ي عام، �سمل املجالت 
الهند�س����ية العامة التي ت�س����رتك فيها 
العالق����ة  ذات  التخ�س�س����ات  جمي����ع 
بالهند�س����ة، وبل����غ ع����دد ال�س����ئلة 90 

�س����اعات. ث����الث  اأ�س����تغرقت  �س����وؤاًل 
اإختب���ار  فه���و  الأخ���ر  الق�س���م  اأم���ا 
هند�س���ي تخ�س�سي بلغ عدد اأ�سئلته 
50�س���وؤال يف كل تخ�س�س وا�ستغرق 
ث���الث �س���اعات، كم���ا �س���مل اختبار 
اختب���ار  عل���ى  العم���ارة  اأ�سا�س���يات 

�سامل لأ�سا�سيات تخ�س�س العمارة، 
ه���دف اإىل قيا�س املعرف���ة واملهارات 
ل���دى  الأ�سا�س���ية الواج���ب توفره���ا 
املعم���اري وقدم باللغ���ة الإجنليزية، 
وبلغ عدد اأ�سئلة الختبار 100 �سوؤال 

واأ�ستغرق ثالث �ساعات.
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100 ورقة ناقشت مستقبل الهندسة في المؤتمر 

والمعرض الهندسي الدولي الثاني

طرح المؤتمر والمعرض الهندســـي الدولي الثاني بالرياض الذي نظمته الهيئة السعودية 
للمهندســـين، تسع مسارات مستقبلية وراهنة للقطاع، بحضور خبراء ومختصين من 27 دولة 
ناقشـــوا "دور القطاع الهندســـي في تنمية االقتصاد الوطني" من خالل تقديم 100 أوراق 

علمية.

قدرات بّناءة:
الهيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  واأو�س���ح 
يف  كلمت���ه  يف  للمهند�س���ن  ال�س���عودية 
حف���ل افتتاح املوؤمتر واملعر����س، اأن اأدوار 
الهيئة وم�س���وؤولياتها حتتم عليها مواكبة 
روؤي���ة اململك���ة 2030 من خالل الإ�س���هام 
بالقدرات البّن���اءة والكوادر القادرة على 
حتوي���ل اململك���ة اإىل قوة �س���ناعية رائدة 
خمتل���ف  يف  دولي���ة  لوج�س���تية  ومن�س���ة 
املج���الت الواع���دة، رافع���ا اأ�س���مى اآيات 
ال�س���كر والعرفان والتقدير ملقام القيادة 
الر�س���يدة عل���ى م���ا قدمته له���ذا الوطن 

وطموح���ات.   واإمكان���ات  ق���درات  م���ن 
واأ�س���اف اأن الهيئة ارتاأت تقدمي الن�سخة 
الثاني���ة م���ن املوؤمتر واملعر�س الهند�س���ي 
القط���اع  دور  عل���ى  للرتكي���ز  ال���دويل 
الهند�س���ي يف تنمية القت�س���اد الوطني، 
الهند�س���ة  ب���رواد  ث���م  ب���اهلل  م�س���تعينة 
وخرائه���ا املحلين، ونظرائهم القادمن 
م���ن 27 دولة لي�س���اركوننا و�س���ع اللبنات 

ورفع القدرات. 
ع�صر خمتلف:

من جانبه قال وزير النقل معايل املهند�س 
�سالح اجلا�س���ر يف كلمته  يف حفل افتتاح 

"ه���ذا املحف���ل  املوؤمت���ر واملعر����س ب���اأن 
علم���ي،  ر�س���يد  اإىل  ي�س���تند  الهند�س���ي 
وجتارب عاملية، وروؤى دولية، واأفكار ثرية، 
جتتنيه���ا الهيئة ال�س���عودية للمهند�س���ن 
لتقدمها للممار�سن واملهنين املتعط�سن 
لع�س���ر خمتل���ف وطموح���ات مغاي���رة". 
وب���ّن اأن "روؤية اململك���ة 2030 عززت من 
م�س���وؤولية الف���رد جت���اه وطن���ه، وحفزت 
خمتلف املوؤ�س�سات على تقدمي امل�ستهدفات 
والأداء املواك���ب لراجمه���ا وتطلعاتها"، 
م�سيفا اأن "لقاء العقول املحلية والدولية 
حتت مظل���ة املوؤمتر واملعر�س الهند�س���ي 
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ال���دويل، يع���د مبخرجات وانعكا�س���ات ل 
حمدودة واأثر يع�س���د مكت�سبات احلا�سر 

وميتد للم�ستقبل". 
ووجه مع���ايل اجلا�س���ر ال�س���كر والعرفان 
خلادم احلرمن ال�س���ريفن امللك �س���لمان 
ب���ن عبدالعزي���ز اآل �س���عود، ول���ويل العهد 
الأمري حممد بن �س���لمان على ما يقدمانه 
من م�س���اريع عمالقة وره���ان على توطن 
ال�س���ناعة واعتم���اد عل���ى اأبن���اء الوط���ن 
وتقدير للخرات العاملية، لي�سب كل ذلك 
يف �سبيل النهو�س باململكة و�سعبها و�سول 
اإىل طموحه���ا الذي يعانق عنان ال�س���ماء.

تعزيز املعرفة:
ب���دوره اأك���د اأمن ع���ام الهيئة ال�س���عودية 
للمهند�س���ن املهند����س فرحان ال�س���مري 
اأن الهيئة ت�س���ابق الزم���ن يف مواكبة روؤية 
اململكة 2030 التي ت�سعى للنهو�س ببالدنا 
املتقدم���ة،  ال���دول  م�س���اف  وجعله���ا يف 
ولذا كان لزاما علين���ا طرح "دور القطاع 
الهند�س���ي يف تنمية القت�س���اد الوطني" 
وتناول مو�س���وعات التكنولوجيا احلديثة 
الرقمي���ة  والتح���ول  التقني���ة  واجلوان���ب 
والتحديات والبتكارات و�سناعة الهند�سة. 
وتاب���ع يف كلمت���ه الت���ي األقاه���ا يف افتتاح 
فعالي���ات املوؤمت���ر: اأن���ه  قيام���ا بدوره���ا 
�س���عت الهيئ���ة  لتق���دمي حمت���وى مع���ريف 
وتطوي���ري م���ن خ���الل الن�س���خة الثاني���ة 
للموؤمت���ر واملعر����س الهند�س���ي ال���دويل، 
فحددت ت�سعة م�س���ارات هند�سية تندرج 
�س���منها �س���بعة وع�س���رين حم���ورا، كم���ا 
اأع���دت 27 جل�س���ة علمية على م���دار اأيام 
املوؤمت���ر مب�س���اركة اخلراء واملخت�س���ن 
م���ن خمتلف دول العامل، م�س���يفا اأنه من 
خالل �س���ركائنا من �س���ركات وموؤ�س�سات 
واأكادميين وجمعيات ونقابات الهند�سية، 
هدفن���ا اإىل تعزي���ز مع���ارف املهند�س���ن 

وال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات املهنية 
التي ت�سهم يف رفعة املهنة وتعظيم دورها 

يف خمتلف القطاعات. 
مهند�س من امل�صتقبل:

و�س���هد حفل افتت���اح املوؤمتر اإلق���اء كلمة  
لرجل اآيل  فوق من�س���ة احلفل  اأثنى فيها 
عل���ى الإمكاني���ات الكبرية لعق���ول وخيال 
املهند�سن، وقال فيها: اأنه "لول عقولكم 
وخيالك���م،  والعلم واملعرفة التي متلكون، 
وطموحك���م الو�س���ول عن���ان ال�س���ماء، ملا 
اأ�س���بحت الآلة مهمة وعن�س���رًا هامًا يف 

احلياة اليومية، وملا كنت اأنا هنا". 
وجاءت كلمته على هام����س تقدمي الهيئة 
الع���رتاف املهني باأهمي���ة ودور الروبوت 

يف امل�س���تقبل كونه اأح���د خمرجات العقل 
الهند�سي، وقوبلت كلمته بتفاعل احل�سور 
من خالل م�ساركته التي ت�سري اإىل حماور 
م�س���تقبلية يتناوله���ا املوؤمت���ر وتناق�س���ها 

اأوراقه العلمية. 
توقيع اتفاقيات:

وج���رى على هام�س املوؤمت���ر توقيع مذكرات 
تفاهم وعمل بن الهيئة ال�سعودية للمهند�سن 
وجهات حكومية، حيث وقعت مذكرة تفاهم 
بن هيئة تق���ومي التعليم والتدري���ب والهيئة 
بن���اء  جم���ال  يف  للمهند�س���ن  ال�س���عودية 
املعاي���ري وعملي���ات التق���ومي والعتم���ادات 
واإج���راء  املعرفي���ة  الختب���ارات  وبن���اء 
البحثية.  وامل�س���اريع  وال�ست�سارات  البحوث 
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مسار الطاقة المتجددة ضمن أعمال
 المؤتمر الهندسي الدولي الثاني

ذكـــر رئيس مدينـــة الملك عبدهللا للطاقة الذريـــة والمتجددة معالي الدكتـــور خالد بن صالح 
السلطان أن المملكة قطعت شوطًا في توظيف الطاقة المتجددة مع قرب اكتمال الجولة 
األولى من مســـتهدفاتها، جاء ذلك أثناء إلقائه الحديث الرئيســـي ضمـــن فعاليات المؤتمر 
والمعرض الهندســـي الدولي الثاني في الرياض، الفتا إلى أن المملكة حددت االستخدام 

المستهدف لها بنحو %58 في 2030. 

وناق�س املوؤمتر م�سارات الهند�سة الكهربائية 
الت�س���الت  وهند�س���ة  الذكي���ة  وال�س���بكات 
املتج���ددة  والطاق���ة  ال�س���يراين  والأم���ن 
واحلف���اظ على البيئة، �س���من فعالياته التي 
نظم���ت مب�س���اركة خ���راء وخمت�س���ن م���ن 

�سبعة وع�سرين دولة. 
واأو�س���ح ال�س���لطان اأن تو�س���ع املدني���ة يوؤدي 
لزدي���اد احلاجة للطاق���ة، حيث اأن 80% من 
الطاقة امل�س���تهلكة يف العامل طاقة احفورية، 
فاململك���ة دفع���ت به���ذا الجت���اه وتع���د اأكر 
املنتج���ن لها، وناأمل اأن ت�س���تمر يف ذلك من 

خالل اإنتاج الطاقة املتجددة والذرية. 
وب���ّن اأن فر����س الطاق���ة املتج���ددة عاملي���ا 
متنامية وخا�سة يف الطاقة ال�سم�سية والرياح 
وذل���ك م���ن خ���الل ا�س���تمرار النخفا�س يف 
تكلفتها وزيادة ح�ستها اإىل 22% من جمموع 
مزي���ج الطاقة العاملي بحلول 2040م، عالوة 

على زيادة ا�س���تثمارات اأبحاثه���ا وتطويرها 
وا�ستدعاء ا�ستخدامها بيئيا. 

واأك���د على حمورية روؤي���ة اململكة 2030 التي 
ح���ددت امل�س���تهدف يف ا�س���تخدام الطاق���ة 
املتجددة بنحو 58% خم�س�سة 40% للطاقة 
ال�سم�س���ية الكهرو�س���وئية و16% م���ن طاقة 
الرياح، و2% من الطاقة ال�سم�سية املركزة. 

اإعاق���ات  اأح���د  اأن  اإىل  ال�س���لطان  واأ�س���ار 
الإنت���اج امل���وزع اأ�س���عار الكهرب���اء، فكلم���ا 
كان  كلم���ا  الكهرب���اء  اأ�س���عار  ارتفع���ت 
ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف املنازل اأكر 
جدوى اقت�س���اديا، م�سددا على اأن كل كيلو 
واط م���ن الطاقة يدخ���ل على املنزل هناك 
20 هلل���ة مدفوعة من الدولة لإعانة الوقود 
فق���ط، ولو كان���ت الكهرباء غ���ري مدعومة 
املن���ازل  يف  ال�سم�س���ية  الطاق���ة  لوج���دت 

اقت�سادية ب�سكل كبري جدا.

وحدد ال�س���لطان العوامل املوؤث���رة يف اإدخال 
الكهرب���اء يف املن���ازل ع���ن طري���ق الطاق���ة 
ال�سم�سية واملتمثلة يف اأ�سعار الكهرباء واإنتاج 
األ���واح الطاقة ال�سم�س���ية وطاق���ة التخزين، 
موؤك���دا على دوره���ا املهم يف توزي���ع الطاقة 

املتجددة. 
وك�س���ف ع���ن دور برنام���ج توط���ن التقنيات 
يف حتديد املجالت امل�س���تهدفة بالتوطن يف 
الع���ام اجلاري، حيث يج���ري توطن الطاقة 
الطاق���ة  وتطبيق���ات  املب���اين  يف  املتج���ددة 
املتج���ددة  والطاق���ة  احلراري���ة  ال�سم�س���ية 
يف حتلي���ة املي���اه وكذل���ك تقنياته���ا يف اإدارة 
ال�س���بكة الكهربائية، اإ�س���افة اإىل تطبيقات 
الطاقة اجلوفية احلرارية ال�س���حلة للتريد 
والتريد بالطاقة ال�سم�س���ية وا�س���تخدامات 
الهيدروج���ن يف الطاق���ة ال�سم�س���ية وحتويل 

النفايات اإىل طاقة.



33العدد )107( رجب 1442هـ ــ مارس 2021م

القدرات البشرية والتوظيف ضمن أعمال
المؤتمر الهندسي الدولي الثاني

أوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أن 
االقتصاد التنموي الذي تشـــهده المملكة يرتكـــز على مواطن القوة المتمثلة في مصادر 
التنافســـية المحلية المستدامة، حيث يتوقع أن يســـهم القطاع الصناعي بمليون وأربعمائة 
ألـــف وظيفة بحلول 2030، مضيفًا أن الوزارة تؤســـس إلطالق مركز القدرات البشـــرية الذي 

سيعمل مع الهيئة كأحد الشركاء االستراتيجيين.
جاء ذلك �س���من اجلل�س���ة الرئي�سية لأعمال 
الي���وم الثاين للموؤمت���ر واملعر�س الهند�س���ي 
الدويل الث���اين الذي نظمته الهيئة ، و�س���هد 
تق���دمي 36 ورقة علمية قدمها متخ�س�س���ن 
وخراء يف ثالثة م�س���ارات �س���ملت الهند�سة 
امليكانيكي���ة والت�س���نيع املتقدم، والهند�س���ة 
واملحت���وى  الإم���داد  و�سال�س���ل  ال�س���ناعية 
املحل���ي، وهند�س���ة ال�س���المة، و�س���ط اإقبال 

متزايد من املهنين واملهتمن بالهند�سة. 
وبّن الزامل اأن املوؤمتر واملعر�س الهند�س���ي 
الدويل ج���اء يف وق���ت تواج���ه يف املوؤمترات 
حت���دي اإقامته���ا واإلغائه���ا، مثني���ا على دور 
الهيئة ال���ذي يدع���و للفخر كونها م�س���اهمة 
يف تطوي���ر اأحد القطاعات احليوية باململكة، 
م�س���ريا اإىل تناغ���م اأداء كاف���ة القطاع���ات 

م���ن خ���الل عملها بقي���ادة خ���ادم احلرمن 
ال�س���ريفن امللك �س���لمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�سعود وع�سده �سمو ويل العهد الأمري حممد 
بن �س���لمان، وحتت ظل روؤي���ة تنموية دجمت 
القت�س���اد وال�سيا�س���ات والت�سريعات، فجاء 
ت�س���ميمها النهائ���ي عمال هند�س���يا على يد 

مهند�سها الأمري حممد بن �سلمان. 
وب���ّن اأن الوزارة تعمل وف���ق اأمنوذج حوكمة 
وتنظي���م  املب���ادرات  بتمك���ن  يق���وم  ق���وي 
وتنفيذ املنظومة ال�س���ناعية، حيث ت�س���رف 
ال���وزارة عل���ى نح���و 7800 م�س���نع لي�س���هم 
القط���اع ال�س���ناعي بنح���و 15% يف الن���اجت 
املحل���ي، كما يعمل يف القط���اع اأكر من 500 
األ���ف عام���ل وعامل���ة، فيم���ا يتوق���ع اأن ينتج 
مليون���ا واأربعمائ���ة األ���ف وظيف���ة يف 2030.

وتعّر����س ل���دور وزارة ال�س���ناعة والروة 
املعدني���ة يف حتقيق امل�س���تهدفات معتمدة 
عل���ى قيمه���ا الت���ي تهت���م بالإيجابي���ة مع 
 %80 وا�س���تثمار  والتحدي���ات،  ال�س���ركاء 
م���ن الوق���ت واجله���د يف اإيج���اد احلل���ول 
واملب���ادرات، بالإ�س���افة اإىل العمل بذكاء 

يف ا�ستثمار املوارد. 
ولف���ت الزام���ل اإىل حموري���ة برنام���ج تطوير 
ال�سناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية كونه 
اأحد اأكر برامج الروؤية، والتي تهتم بالرتكيز 
والبيئ���ة  املمكن���ات  واإيج���اد  امل�س���تثمر  عل���ى 
اجلاذب���ة، كم���ا ترك���ز ال���وزارة عل���ى تطوير 
القدرات كاأحد املمّكنات وذلك من خالل تنمية 
القدرات الب�س���رية واإطالق ودعم احلا�سنات 
الق���رار.  واتخ���اذ  امل�س���تقبل  وا�ست�س���راف 
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دور الهيئة في تأهيل الكوادر الوطنية
في كود البناء السعودي

يشـــّكل البناء أحد ركائـــز النمو واالزدهار فـــي الوطن، حيث 
تتنامـــى مدننـــا وبنيتها التحتية األساســـية بشـــكل ملحوظ 
خـــالل العقـــود األخيـــرة، وتســـير نحـــو مســـتقبلها لتلبيـــة 
احتياجات السكان، موفرة خدمات عالية الجودة في مختلف 

مرافقها.
وهناك جهود حثيثة تقودها اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي 
لو�سع جمموعة ال�سرتاطات واملتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية 
ومالحق متعلقة بالبناء والت�سييد ل�سمان ال�سالمة وال�سحة العامة.
وبتكامل اجلهود والقدرات اجتهت الهيئة ال�س���عودية للمهند�س���ن 
�س���وب الكوادر الوطنية التي ت�سهم يف تطبيق تلك املعايري وحتويل 
املتطلب���ات وال�س���رتاطات اإىل واق���ع ملمو�س يف خمتل���ف مراحل 

ت�سميم البناء وتنفيذه وت�سغيله و�سيانته وتعديله.
و�س����ملت دورات الهيئ����ة ال�س����عودية للمهند�س����ن دورات ع����ن الكود 
ال�س����عودي لالأحم����ال والق����وى 301 والك����ود ال�س����عودي للتمدي����دات 
ال�س����حية 701 وعدة دورات عن كود البن����اء العام 201 ودورات يف 
الكود ال�س����عودي امليكانيكي 501، وتوا�سل دوريا حتديث مواعيدها 
التدريبي����ة لإفادة اأكر قدر من املهند�س����ن، م�س����تهدفة نحو 1000 

مهند�س خالل العام اجلاري 2020م.
كم���ا اأثمرت عناي���ة الهيئة عن تق���دمي روزنامة تدريبية م�س���تمرة 
تركز على تاأهيل الكوادر الهند�س���ية الوطنية وت�ستهدف التعريف 
بكيفية الرجوع اإىل متطلبات الكود واملعايري واملوا�سفات املرتبطة 

بها، والإطالع على مكونات الكود واأحكامه التي يواجهها املتدرب 
يف اأعمال ت�س���ميم وت�س���ييد املباين واملن�س���اآت واإع���داد اخلرائط 
واختبارات الهند�سة املهنية، اإ�سافة اإىل تطوير املعرفة الأ�سا�سية 

مب�سطلحات ومفاهيم الكود.
وعمل����ت الهيئ����ة عل����ى تكثي����ف ال����دورات الت����ي تقدمها "ع����ن بعد" 
لتمكن املهند�س����ن وقدراتهم يف كود البناء ال�سعودي، مركزة على 
زي����ادة القدرة على حتديد الطريقة املنا�س����بة حل�س����اب اأي نوع من 
الأحمال وطرق ح�س����اب القوى وحدودها و�س����روط ا�س����تخدامها يف 
الت�س����ميم، والتعرف على طرق ح�س����اب اأنظم����ة حماية املباين من 
 عزل زلزايل لالأ�سا�س����ات واأجهزة التخميد، وطرق النفق الهوائي،
وا�س����تفاد املتدرب����ون من التعرف على حتديد نط����اق وجمال تطبيق 
الك����ود، ومتيي����ز اأبواب الك����ود، عالوة عل����ى تطبيق قوانن ح�س����اب 
امل�س����احات والإرتفاعات للمباين، واملباين غري حمدودة امل�س����احة، 
وت�سنيف اأنواع الت�س����ييد يف الكود، وح�ساب م�سافة ف�سل احلريق، 
وحتدي����د ا�س����رتاطات الت�س����طيبات الداخلي����ة، اإ�س����افة اإىل حتديد 
ا�سرتاطات البيئة الداخلية )التهوية، الإ�ساءة، ال�سوت، متطلبات 

م. عبدالنا�صر بن �صيف العبداللطيف
رئي�س التحرير
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دورة املياه(، وحتديد ا�سرتاطات اإمكانية الو�سول لذوي الحتياجات 
اخلا�س����ة، وحتديد ا�س����رتاطات و�س����ائل اخلروج والهروب، واإجادة 
املفاهيم الأ�سا�س����ية وال�س����تخدام ال�س����حيح للكود، والتهيئة لفهم 
متعم����ق ملنظومة كود البن����اء ال�س����عودي، والتعرف على اأ�سا�س����يات 
ال�س����حة العام����ة وال�س����المة يف ت�س����ميم البيئة الداخلي����ة للمبنى، 

ومدخل لفهم لغة الكود وا�ستثناءاته والإر�سادات املرجعية.
وت�ستند الهيئة ال�سعودية ملهند�سن على الإطار ال�سرتاتيجي الذي 
ت�ستهدفه اللجنة الوطنية لكود البناء ال�سعودي، من تطوير حمتوى 
كود البناء ال�س���عودي لتح�س���ن كفاءة و�س���المة ومتانة وا�ستدامة 
املب���اين، وزي���ادة العم���ر الفرتا�س���ي للمب���اين من خ���الل تطبيق 
قواعد وا�س���رتاطات ومتطلبات كود البناء ال�س���عودي وا�س���تخدام 

املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية.
وي�س���هم الكود يف الرت�سيد يف ا�س���تهالك الطاقة باأنواعها وخف�س 
تكلفة الت�سغيل وال�سيانة للمباين، وزيادة مقاومة املباين للكوارث 
الطبيعية، عالوة على دور اللجنة الوطنية يف اقرتاح الأنظمة واللوائح 
التنفيذي���ة التي تلزم اجلهات العامة واخلا�س���ة بتطبيق متطلبات 
الكود واأ�س�س ومعايري ت�س���ميم املباين واملن�ساآت املقاومة للزلزل 
يف اململكة ومراقبتها الدائمة التي ت�س���اعد على حتقيق الأهداف.

ويعود الرتباط بن هيئة املهند�س���ن واللجنة الوطنية لكود البناء 
اإىل مذك���رة تفاه���م وقعت عام 2018م، ت�س���مل تق���دمي الدورات 
التدريبي���ة الت���ي تغط���ي كاف���ة جوان���ب كود البن���اء م���ع الأخذ يف 
العتب���ار التحديثات اجلارية، على اأن تكون امل���ادة التدريبية لأي 
دورة مرتبطة بالكود ومتوافقة مع متطلبات كود البناء ال�سعودي.

كم���ا �س���ملت مذكرة التفاه���م قيام اللجن���ة الوطنية لك���ود البناء 
ال�سعودي، مب�ساركة هيئة املهند�سن بعقد التفاقيات الالزمة مع 
اجلهات املرجعية يف كود البناء ال�س���عودي، لالإ�س���هام يف التدريب 
والختبارات وال�سهادات وكل اأوجه نقل امل�ساهمة يف توطن املادة 
العلمي���ة، اإىل جان���ب اإقرار منهجيات التدري���ب والختبارات على 
كود البناء واعتماد برجمتها الزمنية، عالوة على درا�سة التقارير 
الواردة من الهيئة ال�س���عودية للمهند�س���ن حول برامج هذا امل�سار 

ومراجعتها ومناق�ستها وطلب التعديل اأو الت�سحيح اأو التطوير.
وتتوىل الهيئة ال�س���عودية للمهند�س���ن تنفيذ برامج التدريب على 
ك���ود البناء، وهي اجله���ة املعنية بالإعالن وحتدي���د موعد انعقاد 
الدورات واأماكنها و�سروطها، اإىل جانب حتديد التكاليف ور�سوم 
الت�سجيل لكل دورة بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية، اإ�سافة اإىل تنفيذ 

اإجراءات الت�سجيل وحت�سيل الر�سوم من امل�ساركن يف الرامج.
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اإلعالم الجديد وتأثيره على الوسائل التقليدية

تميز اإلعالم الجديد بوســـائله وأدواته الحديثة والسهلة عن 
اإلعالم التقليدّي، بعد االعتماد على أجهزة الحاســـب اآللي 
وأجهزة الهاتف المحمول وشبكة اإلنترنت، بينما كان ومازال 

حف الورقّية بشكل عام. يعتمد اإلعالم التقليدّي على الُصّ

ويف ظ���ل الثورة التقنية املتقدم���ة التي اأطلق 
يات، منها: الإعالم الرقمّي،  عليها عدة ُم�سَمّ
الو�س���ائط  واإع���الم  التفاُعل���ّي،  والإع���الم 
دة، وغريه���ا، بع���د اندم���اج اأجه���زة  املُتع���ِدّ
احلا�س���ب الآيل والهاتف املحول والو�س���ائط 
املتع���ددة م���ع �س���بكة الإنرتنت الت���ي انتجت 
رة اعتمدت على و�سائل  عملّية اِتّ�س���ال متطَوّ
متاحة و�س���هلة وفرت واتاحت للفرد خيارات 
ع���ة م���ن امل�س���اركة والتفاع���ل وطريقة  ُمتنِوّ
و�س���رعة العر�س، واأف�س���حت املج���ال للتنوع 
يف نق���ل املعلوم���ات والخب���ار وحتريرها من 
خالل �س���ناعة املحتوى الرقمي، ملا تتمَتّع به 
من اإمكانّيات يف �س���هولة الر�سال واملُعاجلة 
والتعدي���ل والتخزي���ن ب�س���كل متجدد ي�س���م 

الكلمة مع ال�سورة.
وم���ع م���رور عام 2020م، اأ�س���بحت و�س���ائل 

الأع���الم الرقمية تاأخذ �س���كال تفاعليا اأكر 
و�سوحا، واأ�سبحت من الأكر اعتمادا عليها 
م���ن قب���ل اجله���ات الإعالمي���ة والقطاعات 
املختلفة �سواء احلكومي اأو القطاع اخلا�س، 
م���ا �سي�س���اهم يف عزل���ة الع���الم التقليدي 
وتال�سي وتوقف ال�سحف الورقية اإىل جانب 
بع�س القنوات الف�سائية التي مل تواكب التطور 
ومل تلب���ي احتياج���ات ومتطلبات امل�س���اهد. 
ومع بروز و�س���ائل الإع���الم احلديثة املتمثلة 
يف الإعالم اللكرتوين املتمثل يف ال�س���حف 
اللكرتونية، وو�س���ائل التوا�سل الجتماعي، 
مثل: تويرت، في�س بوك، يوتيوب، ان�س���تقرام، 
فاي���ر، �س���ناب �س���ات، تليج���رام، لينكد ان 
وات����س اب، وغريه���ا، قام���ت هذه الو�س���ائل 
بت�س���كيل جُمتمعات افرتا�س���ّية دون قيود يف 
الزمان واملكان والنتماء والهوية، واأ�سبحت 

جتم���ع �س���رائح خمتلفة ملناق�س���ة ق�س���ايا اأو 
اهتمام���ات م���ن خالل بيئ���ة تفاعلي���ة مرنة 
و�س���ريعة التفاعل، قللت من متابعة و�س���ائل 
الإعالم التقليدية، وهم�ست ب�سكل كبري دور 
ال�س���حافة الورقية التي اأ�سبحت تعاين من 
جمي���ع النواحي حتى اجلانب القت�س���ادي، 
ما �سي�س���رع من عملية توقف تلك ال�س���حف 
يف جمي���ع انحاء العامل، والت���ي بداأت بالفعل 
كث���ريا منه���ا يف التوقف وموا�س���لة �س���ريها 

ب�سبب �سعف الإقبال عليها.
يف هذا الع�سر اأ�س���بحت التقنية تلعب دورا 
مهما يف توجيه املجتمعات نحو ماي�ساهدونه 
يف الإعالم وو�سائله املختلفة، واأ�سبحت هي 
الطريق الأ�سهل والأ�سرع لكل الأفراد ويف كل 
مكان ل�ست�س���قاء الخب���ار واملعلومات بغ�س 

النظر عن �سحة تلك املعلومات.

عبدالعزيز بن عبداهلل اجلمعة
مدير التحرير
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المواصفات القياسية ودورها في حماية 
المستهلك ودعم الصناعة 

 أصـــدرت منظمة التقييس الدوليـــة )ISO(  تقريرًا بعنـــوان الفوائد االقتصاديـــة لتطبيق المواصفات 
القياســـية والذي يسلط الضوء على كيفية إمكانية اســـتخدام المواصفات لتحسين الجودة والعوائد 
االقتصادية للمنشـــئات الصناعية. ويستعرض التقرير بعض الحقائق لبعض الشركات من عشرين دولة 

بهدف اقناع صناع القرار بأهمية تبني المواصفات القياسية في مختلف المجاالت الصناعية.  

تهدف املوا�سفات القيا�سية ل�سمان حتقيق معايري ال�سالمة واحلماية 
للم�س���تخدمن وامل�س���تهلكن، اإ�س���افًة اإىل حت�س���ن ج���ودة الإنت���اج 
وتخفي�س التكاليف، وي�س���مل التقيي����س خمتلف املنتجات واخلدمات 
يف �ستى املجالت التقنية والهند�سية واملعمارية وال�سحية والغذائية 
والبيئية والقت�سادية. وتعرف املوا�سفة القيا�سية باأنها وثيقة تن�س 
عل���ى قواعد اأو مب���ادئ توجيهية اأو خ�س���ائ�س للمنتجات اأو عمليات 
واأ�س���اليب الإنت���اج املرتبط���ة بها والتي يك���ون اأتباعها غ���ري اإلزامي. 
و�س���وف ن�س���تعر�س يف ه���ذه املو�س���وع كيفية م�س���اهمة املوا�س���فات 

القيا�سية يف حماية امل�ستهلك ودعم ال�سناعة املحلية. 

حماية امل�صتهلك:  
تعد �س���المة امل�س���تهلك الأولوية الأهم يف اإعداد وتطوير املوا�سفات 
القيا�س���ية، حي���ث تعت���ر احتياج���ات امل�س���تهلك ومتطلبات���ه الرافد 
القيا�س���ية يف خمتل���ف  املوا�س���فات  الأ�سا�س���ي لنط���الق م�س���اريع 
التخ�س�سات، كما يتم تقييم اأي فكرة اأو م�سروع ملوا�سفة قيا�سية من 
حي���ث مدى ودرجة التاأثري على امل�س���تهلك يف املقام الأول قبل النظر 
لأي عوامل اأو موؤ�س���رات اأخرى، وعند حدوث اأي تعار�س بن جوانب 
مت�س �س���المة اأو ر�س���ا امل�س���تهلك وجوان���ب اأخرى فنية اأو �س���ناعية 
يك���ون الف�س���ل والرتجي���ح للكف���ة الأوىل. ولي�س اأدل عل���ى ذلك من 

م.  اأ�صامة حممد الربيكان د. عبداهلل عزيز ال�صهري 
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احتواء كافة الوثائق القيا�س���ية على تعاريف و�سروحات امل�سطلحات 
امل�س���تخدمة لتمك���ن امل�س���تهلك من التعرف امل�س���بق عل���ى املنتجات 
واخلدم���ات قب���ل التعامل معها، كما تت�س���من الغالبي���ة العظمى من 
 )Label( املوا�س���فات على بنود خا�س���ة ببيانات البطاقة التعريفية
وتعليمات ال�س���تخدام )IFU( مبا فيها اإ�سرتاط لغة ومتثيل وو�سوح 
البيان���ات لتقلي�س احتمالية حدوث اأي تظليل اأو تغرير بامل�س���تهلك، 
ولتمكينه من ا�ستخدام املنتجات واخلدمات املختلفة والتعامل معها 

ب�سفة اآمنة وفاعلة.
دعم ال�صناعة: 

للموا�سفات القيا�سية ارتباطًا وثيقًا بالقطاع ال�سناعي، حيث ترتكز 
معظم املوا�س���فات على و�سع املعايري والقيا�س���ات الفنية للمنتجات 
وتوحي���د الأنظم���ة واملراح���ل والعملي���ات والإج���راءات الت�س���نيعية 
ومنذج���ة ط���رق الختب���ار والتقارير املرتبط���ة بها، وذل���ك من اأجل 
�سمان حتقيق امل�ستوى الأدنى املقبول من اجلودة والكفاءة واملاأمونية 
للمنتجات، ولإيجاد طابع قيا�سي موحد يكفل للجهة امل�سنعة اإمكانية 
احل�س���ول على الرتاخي�س والأذونات والف�سوحات الالزمة لالإنتاج 
ودخول الأ�س���واق املحلية والإقليمي���ة والدولية، وبالتايل جني الأرباح 
القت�س���ادية وح�س���د العائدات املالية وال�س���تثمارية، ع���الوًة على 
م�س���اعدة واإر�ساد امل�س���نعن نحو الآليات والو�سائل الأمثل للت�سنيع 
مبا يخفف م���ن اأعباء وتكاليف الإنتاج ويوؤدي جراء ذلك للح�س���ول 

على اأعلى املكا�سب املمكنة.  
دور امل�صتهلك يف جمال التقيي�س: 

كما اأن للم�س���تهلك اأولوية ق�س���وى يف جمالت املوا�س���فات القيا�سية 
ف���اإن علي���ه م�س���وؤوليات والتزامات جت���اه عملية التقيي����س من خالل 
التوا�س���ل الفعال مع اجله���ات املعنية وامل�س���اركة يف اقرتاح جمالت 
وموا�س���يع املوا�س���فات القيا�س���ية واإب���داء ال���راأي حي���ال م�س���ودات 
م�س���اريع املوا�س���فات القيا�س���ية والوع���ي مبا تت�س���منه املوا�س���فات 
املن�س���ورة من اإر�س���ادات اأو تعليمات للم�س���تهلكن، كما تتاح الفر�سة 
ملن�سوبي جمعيات حماية امل�س���تهلكن وممثلي جمموعات امل�ستهلكن 

لالإن�س���مام لع�س���ويات اللجان وجمموع���ات العمل الفنية امل�س���وؤولة 
ع���ن اإع���داد وتطوير املوا�س���فات القيا�س���ية على الأ�س���عدة الوطنية 
والإقليمية والدولية. وكمثال على الدور احليوي للم�ستهلك يف تطبيق 
وتفعيل املوا�سفات القيا�س���ية ما قامت الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 
واملقايي����س واجل���ودة )SASO( بط���رح تطبيق " تاأك���د" الذي يتيح 
للم�س���تهلك التحق���ق من �س���ريان مفع���ول عالمة اجل���ودة، ومبادرة 
مل�س���قات بطاقة كفاءة الطاق���ة للمنتجات الكهربائي���ة )مكيفات، 

غ�سالت وثالجات(،و الإطارات واملركبات.
انخراط القطاع ال�صناعي يف اأن�صطة التقيي�س: 

من املمكن ت�س���نيف القطاع ال�س���ناعي على اأنه العن�س���ر الأبرز يف 
منظوم���ة التقيي�س حيث ي�س���كل نقطة النطالق يف اقرتاح م�س���اريع 
املوا�س���فات ويج�س���د دور البطول���ة يف اإع���داد وتطوي���ر ومراجع���ة 
وحتديث الوثائق القيا�س���ية وي�س���تاأثر بالن�س���يب الأكر من الفوائد 
والتاأثري نظري �س���دور اأي موا�س���فة قيا�سية، وميثل من�سوبي اجلهات 
امل�س���نعة حجر الأ�س���ا�س يف بناء اللجان وجمموع���ات العمل الفنية 
امل�س���وؤولة عن اإعداد وتطوير املوا�س���فات القيا�س���ية على الأ�س���عدة 
الوطني���ة والإقليمية والدولية، وي�س���طلعون مبنا�س���ب ومهام قيادية 
واإ�س���رافية يف تل���ك اللج���ان واملجموع���ات، حي���ث يلتق���ون مبندوبي 
الكيان���ات التنظيمية واجلهات امل�س���تهلكة ملنتجاتهم للخروج بوثائق 
قيا�س���ية م�س���طلح عليها من جميع الأطراف. وتتوفر فر�س عديدة 
للم�س���نعن يف اململكة لالنخراط يف منظومة املوا�س���فات القيا�سية 
من خالل الن�سمام لع�س���ويات اللجان الفنية الوطنية لدى "الهيئة 
ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة – SASO" اأو لدى جهات 
الخت�س���ا�س الأخرى مثل "الهيئة العامة للغذاء والدواء" و"�س���ركة 
اأرامك���و ال�س���عودية" و"ال�س���ركة ال�س���عودية لل�س���ناعات الأ�سا�س���ية  
�س���ابك" وغريها، كما يتاح املج���ال لهم لإبداء ال���راأي والتاأثري على 
حمتويات م�س���ودات م�ساريع املوا�س���فات القيا�سية من خالل متابعة 
اإعالن���ات اجله���ات امل�س���وؤولة واملرا�س���لة باملالحظ���ات والتعليق���ات 

والتعديالت املقرتحة.
¹ Economic benefits of standards، ISO ، 2014; )ISBN 9785-10620-67-92-(
² www.saso.gov.sa 
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من ال يتجدد .. يتبدد

فاجل���وال الذكي، الذي اأ�س���حى يف كل اأيدينا تقريبا، اخت�س���ر عدة 
اأجهزة، فهو اخت�س���ر الكامريا، وجهاز الهاتف، وم�س���جل ال�سوت، 
و�سا�س���ة التلفاز، وكيبل الإنرتن���ت، واملفكرة، كما اأنه يقوم بجزء من 

مهام الكمبيوتر، وغريها من الأجهزة التي اخت�سرها،
فاأ�س���بح املفتاح ب�س���مة، واحلمام الزاجل ر�س���الة اإلكرتونية ت�سلك 
عل���ى بري���دك ال�سخ�س���ي، اأو حت���ى ر�س���الة ن�س���ية عل���ى جوال���ك، 
والهده���د الذي ينقل اخلر،اأم�س���ى قن���اة تلفزيوني���ة اأو حتى موقعا 

اإلكرتونيا،ورمبا ح�سابا على ال�سو�سيال ميديا.
فع�س���رنا هذا  هو ع�س���ر املعلومة وال�س���رعة، والذي ميتلك املعلومة 
الآن م���ن عل���وم واأبح���اث وتطبيق���ات وغريه���ا، فاإن���ه ميتل���ك القوة 
والتاأثري، وكذلك �س���رعة امتالكها وتطبيقها،  فاأ�س���حينا يف ع�س���ر 

الت�سلح املعريف وبراءة الإخرتاع. 
واملهند����س لبد له اأن يكون مواكبا وملم���ا لكل ماهو جديد يف جمال 
تخ�س�سه وجماله، حتى تتجدد املعارف والعلوم التي لديه، فتتجدد 

الأف���كار واحللول للم�س���اكل التي يواجهها، كما اأن���ه يكون مدركا لكل 
اآلي���ة اأو معارف تخت�س���ر عليه الوقت واجلهد، وتقل���ل التكلفة، فيما 
يعرف بالكفاءة، في�سبح باإمكانه اإجناز الكثري ويف وقت قليل وبجهد 

ب�سيط، وبجودة اأعلى. 
وكمثال على هذا، انرتنت الأ�س���ياء، الذي ه���و مفهوم يعنى بتوظيف 
الإنرتن���ت لت�س���هيل احلياة من حولن���ا، والتحول الرقمي، و�سال�س���ل 

الإمداد وغريها.
ونح���ن يف اململكة العربية ال�س���عودية ن�س���هد روؤي���ة 2030 والتي تعنى 
بذلك حت���ت ظل القي���ادة الر�س���يدة واحلكيمة لهذا البل���د املعطاء.
واأنا �س���عيد بح�س���وري وم�س���اركتي يف املوؤمت���ر واملعر�س الهند�س���ي 
الدويل الثاين الذي نظمته الهيئة ال�س���عودية للمهند�سن، وهو يعتر 
من املنا�س���بات الرائ���دة والرامج البن���اءة للهيئ���ة، اإذ هو يعر عن 
حر�س���ها عل���ى اأن يكون املهند����س مواكبا ومتجددا،حتى يت�س���نى له 

القيام بوظيفته بكل اإحرتافية وفاعلية. ومن ل يتجدد.. يتبدد.

م. م�صعب برير حممد �صعيد

هـــي كلمـــة للشـــيخ إبراهيـــم الدويش، قـــد قالهـــا ســـابقًا، وإن 
تمعّنـــا فيها جيـــدًا لوجدنـــا أنها أســـلوب حياة، فكل شـــيء حولنا 
يتغيـــر، ويتطور، خاصـــة أننا في عصـــر التكنولوجيـــا والمعلوماتية، 
فالتطـــور يســـير بســـرعة فضائيـــة، وكل يوم بـــل أحيانا كل ســـاعة 
يوجد شـــيء جديد، واختـــراع جديـــد ، ومعلومة جديـــدة، فاإلنترنت 
كمثـــال أضحـــى عالمـــًا افتراضيـــًا قائمًا بذاتـــه، يضم جميـــع الدول 
وتقدمهـــا. وعلومهـــا  شـــعوبها  ثقافـــات  بمختلـــف  والبلـــدان 
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أنظمة السالمة والوقاية من الحريق في المنشآت

درهم وقاية خير من قنطار عالج

قـــد يتســـاءل البعـــض لمـــاذا أصبحت الســـلطات حريصة جـــدا على 
توفيـــر أنظمـــة الســـالمة والوقايـــة من الحريـــق بكافة المنشـــآت 
أن  البعـــض  ويعتقـــد  ورادعـــة  شـــديدة  عقوبـــات  لهـــا  ووضـــع 
الموضـــوع بســـيط وحـــرص )مالـــه لزمـــه( ســـنتطرق لجزء بســـيط 
مـــن هـــذا الموضـــوع وعـــن أهميتـــه على المســـتوى الشـــخصي.

يف الح�س���ائيات التي اأ�س���درها الدفاع املدين  لع���ام 1439ه� بلغت 
اخل�س���ائر املادية ب�س���بب احلرائق مايقارب 110 ملي���ون ريال و147 
وفاة، وكانت املن�س���اآت ال�س���كنية هي الأعلى يف عدد احلرائق، حيث 
بلغت  15 األف اأي ما يقارب 41 حريق يوميا، وكان من اأهم الأ�سباب 

اللتما�س الكهربائي والعبث. 
الإج���راءات الوقائي���ة تكاليفه���ا زهي���دة مقارنة مبا �س���تقوم بدفع���ه لبناء 
من���زل مبا يق���ارب مليون ريال، فعند قيامك بتوفري و�س���ائل ال�س���المة فلن 
تتجاوز تكلفتها 5%  من التكلفة الجمالية،  فاحر�س على �س���راء الو�سالت 
الأ�س���لية وكا�س���ف الدخان وتوفري طفاية حريق مبنزلك.           و ب�سيارتك 
اخلا�س���ة، وق���م بتدري���ب جمي���ع الأ�س���خا�س عل���ى طريق���ة ا�س���تخدامها 
وتوعيته���م عن خط���ورة احلريق لتكن حماية لك ولأهل���ك باإذن اهلل تعاىل.

 وق���د حر����س الدف���اع امل���دين ووزارة امل���وارد الب�س���رية والتنمي���ة 
الجتماعي���ة بتق���دمي العدي���د م���ن املن�س���ورات التعليمي���ة التثقيفية 

والكتيبات التعريفية واملقاطع التحذيرية وخ�س�ست اللجنة الوطنية 
  )SBC801( لكود البناء ال�س���عودي كود خا�س  للحماية من احلرائق
و�س���يبداأ تطبيق كافة متطلبات الكود على املن�س���اآت ال�س���كنية بالعام 
الق���ادم ان �س���اء اهلل، وتطبق اإدارة امل���رور غرامة مالي���ة على عدم 

وجود طفاية حريق بال�سيارة.
 وحر�س���ت الهيئة ال�س���عودية للمهند�س���ن بالتعاون م���ع جلنة الكود 
ال�س���عودي عل���ى تقدمي دورات تدريبي���ة بالكود ال�س���عودي، وكان من 
اأه���م تو�س���يات املوؤمت���ر واملعر����س الهند�س���ي الدويل الث���اين اإدراج 
تخ�س�س هند�سة ال�سالمة لتدري�سه يف اجلامعات وان�ساء هيئة عليا 

متخ�س�سة بال�سالمة وال�سحة املهنية. 
وحث ديننا الإ�س���المي عل���ى املحافظة على النف����س واملمتلكات قال 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )ل ترتكوا الناَر يف ُبيوتكم حن تنامون( 

درهم وقاية خري من قنطار عالج.

م. فهد حممد احل�صني
هند�صة ميكانيكية
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لماذا يختار بعض المهندسين نوعية 
معينة إلصالح المباني؟

ميك���ن ا�س���تخدام م���واد وط���رق خمتلفة لإع���ادة تاأهي���ل الهياكل 
اخلر�سانية املت�سررة بدًل من اإخ�ساعها للهدم اجلزئي اأو الكلي، 
لذلك يعد اختيار مواد وتقنيات الإ�سالح املنا�سبة خطوة حا�سمة 
يف عملي���ة الإ�س���الح ، كما يجب اأن تكون مواد الإ�س���الح متوافقة 
مع املواد الأ�سا�س���ية للهيكل ، وذات قوة اإلت�س���اق جيدة مع اجلزء 
اخلا�س���ع للمعاجلة وا�س���تعادة قدرة التحمل الأ�سلية. عالوة على 
ذل���ك، يج���ب اأن تت�س���من تقنيات الإ�س���الح اأقل الأعم���ال لتقليل 

التكلفة و�سرعة التنفيذ وق�سر فرتة الرتميم . 
ويوج���د العدي���د من ط���رق تقوي���ة الهياكل اخلر�س���انية امل�س���لحة، 

 ،) shotcrete concrete( مث���ل اخلر�س���انة املقذوف���ة اأو املر�سو�س���ة
ومالط راتن���ج اليبوك�س���ي ( )Epoxy resin mortar واخلر�س���انة 
احلدي���دة )ferrocement concrete (، والبوليم���ر املقوى بالألياف 
 )CFRP( والبوليمر املقوى باألياف الكربون )GFRP( الزجاجي���ة
 )FRC( واخلر�سانة امل�سلحة بالألياف )NC( واخلر�س���انة العادية
واخلر�س���انة امل�س���لحة بالألي���اف فائق���ة الأداء )UHPFRC( كل 
من ه���ذه التقنيات يحتاج اإىل تف�س���يل ملعرفة اأدائه���ا وتطبيقاتها 
ومميزاتها وعيوبها، وملاذا يف�س���لها اأو يفر�س���ها بع�س املهند�سن 
واملقاولن، �سنحاول اأن نتحدث ب�سيء من الإيجاز يف هذا املو�سوع.

م. خلف الفهيدي
 متخ�ص�س يف ا�صالح وترميم املن�صاآت

اخلر�صانية واملباين القدمية

لماذا يفضل كثيرًا من المهندسين والمقاولين نموذجًا معينًا لمعالجة التشوهات التي تحدث 
في المباني والمنشـــآت، وما هي األســـس التي يتم اتباعها عند إصالح العناصر االنشائية، 
وهـــل اختيار نوع المعالجة تناســـب حاالت الضرر، وهل هي األفضـــل لجميع عناصر الهيكل، 
وهـــل يجـــب أن يفرض نوعًا واحدًا مـــن تقنيات أو مواد اإلصالح دون إعطـــاء الخيارات لألنواع 

األخرى. سنتطرق في هذا الموضوع لإلجابة بشكل مختصر على بعض هذه التساؤالت.
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اخلر�س���انة املر�سو�سة عبارة عن مالط اأو خر�س���انة دقيقة جًدا يتم 
تر�سيبها عن طريق نفاثها ب�سرعة عالية على �سطح حم�سر، وهي قادرة 
على الرتابط املمتاز مع عدد من املواد، وقد يكون هذا اعتباًرا مهًما.

ويف�سل املهند�سن ا�ستخدمها لإ�س���الح عنا�سر اخلر�سانة امل�سلحة 
املت�سررة على اخلر�سانة العادية، لإنها ل تتطلب احلاجة اإىل ان�ساء 
�س���دة خ�سبية )قوالب �سب اخلر�س���انة( ووقت بناءها واحلاجة اإىل 
�س���خ اخلر�سانة ت�ستغرق اخلر�س���انة املر�سو�س���ة وقت اإعداد ق�سري 
وخ�س���ائ�س ميكانيكي���ة عالية يف وقت مبكرة، وتعتر خياًرا �س���ائًعا 
ملختلف ال�س���تخدامات، مثل دعم الأنفاق والإ�س���الح ال�سريع ودعم 

املنحدرات واآبار الغاز والنفط وغريها من الهياكل حتت الأر�س.
ومع ذلك، فهي حمدودة الأداء يف اإ�سالح اأع�ساء اخلر�سانة امل�سلحة 

املت�سررة.

هي مادة اأ�س���منتية ل تتطلب هي الخرى �سدة خ�سبية )قوالب �سب 
اخلر�س���انة(، وي�س���هل تطبيقها على اأع�س���اء العنا�س���ر اخلر�سانية 
التالفة، راتنجات اليبوك�س���ي تظهر قوة رابطة جيدة مع اخلر�س���انة 
املت�س���ررة، ولكن ل ميكن حت�س���ن قدرة اأع�س���اء الهيكل الن�س���ائي 
املت�س���ررة، ولها قدرة حمدودة لإ�س���الح قدرة التحمل الأ�س���لية  ول 
يف�سل ا�ستخدامها كطريقة تقوية رئي�سية، ولكن ميكن اأن تكون مواد 

اإ�سالح جيدة للت�سققات .

هي مادة مركبة م�س���نوعة من مالط الأ�س���منت وطبقات من �سبكة 
�س���لكية اأو �س���بكة فولذية �س���غرية القطر متماثلة ومرتبطة ببع�سها 
البع����س خللق �س���كل هيكلي �س���لب، ولها ا�س���تخدامات كثرية، ولكن 
هن���ا �س���وف نتح���دث عنه���ا يف جم���ال الإ�س���الح والرتمي���م فق���ط. 
وميكن ا�س���تخدامها لتغليف الأع�س���اء الهيكلية ب�سكل فعال مبقاطع 
عر�س���ية خمتلف���ة، وُتظه���ر ه���ذه امل���ادة اإمكان���ات كبرية لإ�س���الح 
العنا�س���رالهيكلية. وتتمي���ز بقوة �س���د عالية وبرخ����س التكلفة ومع 
ذلك تكون نادرة ال�ستخدام لأنها تتطلب عمالة كثيفة لبناء احلديد 

امل�سقول وفرتة للتنفيذ طويلة.

 :)shotcrete( أواًل: الخرسانة المقذوفة أو المرشوشة

) Epoxy resin mortar (  ثانيًا: مالط راتنج االيبوكسي

)ferrocement( ثالثًا: الخرسانة الحديدة
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تعد اأنواع البوليمر الكربونية والزجاجية �س���واًء ال�سفائح اأو الألواح 
)sheets( )plates( م���ن اأك���ر امل���واد �س���يوًعا امل�س���تخدمة لإ�س���الح 

ت�س���وهات الهياكل اخلر�س���انية امل�س���لحة، وت�س���مل مزايا هذه املواد 
�س���هولة التطبيق، والقوة العالية ن�س���بة اإىل الوزن، والقوة امليكانيكية 
املمت���ازة، ومقاومة التاآكل والتفاعالت الكيميائية، وتظهر هذه املواد 
���ا كثافة منخف�س���ة، وهو اأمر مهم لأنها ت�سيف وزًنا اأقل للهيكل  اأي�سً
الذي مت اإ�س���الحه، وميكن تطبيقها ب�س���هولة دون ا�س���تخدام الآلت 
الثقيل���ة.  وقوة ال�س���د يف الكرب���ون CFRP والزج���اج GFRP  عالية 
للغاي���ة، وه���ي اأعلى بث���الث اإىل ثم���ان مرات م���ن حديد الت�س���ليح، 
وتعر����س FRP الفاي���ر كثاف���ة اأقل من اخلر�س���انة واحلدي���د، ويبلغ 
  )plate( الفاير0٫17 ملم، والل���وح )sheet( س���مك ال�س���ريحة�
1٫5 مل���م، وهو منخف�س جًدا،  وبالتايل ميكن تطبيق  FRP الفاير  
ب�س���كل مالئم دون احلاجة اإىل اآلت ثقيل���ة للتعامل معه وتثبيته على 
���ا للهياكل من اأنواع هند�س���ية خمتلفة اأو  الهيكل، وهو منا�س���ب اأي�سً

مقاطع عر�سية. 
من عيوبها امليكانيكية ف�س���لها يف حت�سن ال�س���البة، واأي�سًا تكلفتها 

الباهظة، كما اأنها غري منا�سبة للتطبيق يف املناطق العربية.

يف تطوير تكنولوجيا اخلر�س���انة احلالية ، يتم اإدخال الألياف يف 
خليط اخلر�سانة للتغلب على �سعف قوة ال�سد  للخر�سانة العادية. 
وميكن ا�س���تخدام العديد من اأنواع الألي���اف، والألياف الفولذية 
هي اخليار الأكر �سيوًعا. حيث تعتر اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف 
الفولذية )SFRC( مر�س���ًحا منا�س���ًبا لإ�س���الح عنا�سر الهيكل 
اخلر�ساين املت�س���رر. وتتميز UHPFRC مبجموعة من ال�سمات 
اخلا�س���ة، مث���ل املتان���ة ال�س���تثنائية، واخل�س���ائ�س امليكانيكية 
البارزة، و�س���هولة التطبيق، ما يجعلها مر�سًحا منا�سبا لالإ�سالح 
الناجح  لأ�سرار عنا�س���ر الهياكل اخلر�سانية، ومن اأبرز عيوبها 
هو ت�س���ميم اخللطة و�سعوبة حتديد ن�س���ب حمتويات املواد، مثل 
حتدي���د حمتوى الألياف ونوعيتها، و�س���مك UHPFRC، واأي�س���ًا 

تكاليف املواد العالية للغاية.

 :)CFRP( والمقوى بألياف الكربون )GFRP( رابعًا: البوليمر المقوى باأللياف الزجاجية

 ) ultra high performance fibre reinforced concrete )UHPFRC خامسًا: الخرسانة المسلحة باآللياف عالية األداء
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ما بن تعلم لغٍة جديدة وهند�سة املواد تكمن هناك �سورة م�سابهة لطبيعة 
التط���ور الذي قد يطراأ على الفرد يف متابعته لتعل���م اللغة، حيث اأن املادة 
خا�س���ة املواد ذات الطابع الَلُدَن التي تتحمل ال�س���د كاحلديد على �س���بيل 
املث���ال، الذي يو�س���ع يف اخلر�س���انة لإعطائها قدرًة على حتمل ال�س���حب، 
حيث اأن اخلر�س���انة نف�س���ها تتحمل ال�س���غط ب�س���ورة كبرية لكنها تفتقر 
للق���درة على حتمل ال�س���د )ال�س���حب( ال���ذي يزودها به احلديد لت�س���بح 
)خر�س���انة م�س���لحة( لالإ�س���تفادة منها يف املباين، ويف ال�س���ورة القادمة 
اأمن���وذج على مراحل الت�س���وه التي ت�س���يب امل���ادة عند التعر�س لل�س���حب 

وناأخذ هنا احلديد كمثال.

ويف املرحل���ة الأوىل الت���ي تظهر هنا على ي�س���ار ال�س���ورة، ف���اإن املادة بعد 
تعر�س���ها لل�س���حب تعود حلجمها الطبيعي بدون ت�س���وه )deformation(، و 
هذه املرحلة ت�س���مى مرحلة املرون���ة )Elasticity(،  وهي مرحلة تعود فيها 
املادة ل�س���كلها الأويل دون متدد اأو ت�س���وه، ومنها جاء ال�س���م الدارج عند 
النا�س )الل�س���تيك( لقطعة البال�س���تيك ال�س���غرية التي ت�ستخدم يف رزم 

النقود اأو الأوراق.

بين هندسة المواد وتعلم لغة جديدة
ما بيـــن الحاجة للتواصل مـــع ثقافات أخرى 
وبين االســـتمتاع بالتعلم والتميز، يعد تعلم 
اللغات ومحاولة إتقانها هاجسًا لدى الكثير 
من البشر منذ القدم ، بل أن الحاجة أصبحت 
أكثر إلحاحًا في خضم التســـارع الهائل في 
وسائل التكنولوجيا المختلفة التي ساهمت 
بصورة هائلة في زيادة التواصل بين البشر 
ســـواء أكان تطورًا في النقل والمواصالت 
أو في المراســـالت، فإن التواصل البشـــري 

يعيش ذروته عبر التاريخ.

مرحل���ة  املرونة ه���ي ذاتها املرحل���ة التي يتعل���م فيها الفرد لغ���ًة جديدًة، 
حيث من املحتم���ل اأن يحفظ عددًا كبريًا من اجلمل والكلمات التي تعطي 
انطباع���ًا عن حتقيقه �س���يء من التطور يف اللغة، لك���ن هذا التطور منوط 
مب���دة ال�س���تخدام للغ���ة، فعند التوق���ف يع���ود تدريجي���ًا اإىل مرحلة تكاد 
تكون ال�س���فر، اأي اأنه م�س���ابه ملا يحدث للمادة بعد التوقف عن ال�س���حب 
يف مرحل���ة املرون���ة، يف املقابل فاإن املادة عند تعر�س���ها لقوة �س���حب اأكر 
ف���اإن املادة تتجاوز مرحلة املرونة اإىل مرحل���ة اللدانة )Plasticity(، وهنا 
يبقى تاأثري ال�س���حب بعد اإزاحته ظاهرًا كت�س���وه )Deformation(، و هذا 
الت�س���وه احلا�س���ل ي�س���به يف تعلم اللغات الت�س���وه املحمود احلا�سل نتيجة 
التعر�س ل�س���غط التعلم لفرتة اأطول، الذي ي�س���من لنا بقاء ح�سيلة غري 
قابلة للفقد على الأقل ب�س���هولة مع مرور ال�سنن، واأطلق على هذه النقطة 
 )Scar of knowledge( التي ي�س���ل له���ا متعلم اللغة مرحل���ة ندبة املعرف���ة
وقد تنبهت لهذه العالقة من خالل حماولتي تعلم اللغة الإ�سبانية� ذلك اأين 
دائمًا ما اأتوقف بعد فرتة وجيزة من التعلم لظروٍف خمتلفة، كنت اأ�س���عر 
خاللها بتطور ملحوظ، لكنه �سرعان اأن يتال�سى بعد فرتة من التوقف عن 
التعلم، لأين وح�س���ب هذه الفر�سية مل اأ�سل ملرحلة ندبة املعرفة التي عند 
التوقف بعدها تبقى هنالك ذخريًة لغويًة قويًة من ال�سعب اأن تتال�سى مع 

مرور الأيام.
وهنالك اأمثلة كثرية ومقاربات عدة ت�س���تحق اأن نلقي عليها بع�س ال�س���وء 
لن�س���هل عملية التعلم ون�سج �س���ورة لذوي التخ�س�سات املختلفة، وهنا قد 
ي�ست�س���يغ هذه املقاربة دار�س���ي الهند�س���ة املدنية وامليكانيكية نظرًا ملرور 

مفاهيم التوتر والإجهاد الفيزيائية عليهم.
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السالمة في محطات القطارات

تســـعى كثير من دول العالم لتحفيز الركاب على اســـتخدام القطارات والنقل العام، وذلك لتخفيف 
اإِلزدحـــام  المـــروري من جهـــة، و تخفيف انبعاثات الكربـــون من جانب أخر، حيـــث إن نظام القطارات 
يعتبر من األنظمة المعقدة لتداخل كثير من األنظمة مع بعضها، مثل أنظمة اإلشـــارة ونظام حركة 
القطار والتتبع والبنية التحتية والصيانة وجدولة الرحالت و األوقات و إدارة تدفقات الركاب ، وغيرها.

وترز حمط���ات القطارات كنق���اط حرجة يف 
النظام، وذلك لأنها ت�سكل اأهمية لكامل اخلط 
اأو ال�س���بكة، وفيه���ا ومنه���ا يتم �س���عود ونزول 
الركاب وا�ستالم وترحيل الب�سائع ، لذلك فاإن 
مقاومة وموثقية املحطات للمخاطر ذو اأهمية 
ق�سوى لتاأثريها على منظومة النقل و تاأثريها 
القت�سادي والجتماعي ، يف الواقع مع التطور 
والتو�س���ع يف النقل العام وخدمات امل�س���افرين 
بالقط���ارات يف  امل�س���افرين  اأع���داد  ولتزاي���د 
دول الع���امل ف���اإن املحطات اأ�س���بحت اأكر من 
جمرد من�سات لل�سعود والنزول، بل اأ�سبحت 
مراك���ز للت�س���وق ورمب���ا الرتفي���ه، وم���ع النمو 
ال�س���كاين وتطور املناط���ق احل�س���رية وزيادة 
الطلب على ا�س���تخدام القطارات كو�سيلة نقل 
تواج���ه هذة املحط���ات العديد م���ن التحديات 
مث���ل الإزدح���ام وخماطرالأم���ن وال�س���المة، 
يف الواق���ع تختل���ف م�س���احات ومواق���ع وحجم 

املحط���ات، وبالتايل تزي���د وتقل معه���ا درجة 
اخلط���ورة وقد تختلف التحدي���ات، لذلك فاإن 
اأهمية املحطات تتاثر باملوقع، بع�س املحطات 
 Critical ت�س���نف عل���ى اأنه���ا نق���اط حرج���ة
Infrastructure كالت���ي تق���ع يف املطارات اأو 

يف قل���ب امل���دن الكبرية، ق���د تك���ون املحطات 
عبارة عن مبنى متع���دد الطوابق ويربط عدة 
خطوط م���ن القطارات وقد حتوي اأنفاق حتت 
الأر����س وترتبط  باأنظم���ة النقل الأخرى، ويف 
بع����س دول العامل ق���د يكون الت�س���ميم قدمي 
ويح���وي عل���ى كثاف���ة ركاب عالية م���ع مداخل 
اأو خمارج �س���يقة، اأو تك���ون املحطات مرتبطة 
بخدم���ات اأخرى ومواق���ع ذات اأهمية كمراكز 
وعلي���ه  الحتف���الت وغريه���ا،  اأو  املوؤمت���رات 
ف���ان احتمالي���ة تاأث���ري املخاطر ترتفع ب�س���بب 
 ،Consequence نتائ���ج اأو عواق���ب املخاط���ر
هن���اك العديد م���ن النقاط متعلق���ة بالأخطار 

يف  العتب���ار  يف  تاأخ���ذ  اأن  يج���ب  الت���ي 
حمط���ات  وت�س���غيل  اإدارة  اأويف  الت�س���ميم 
القط���ارات، وميك���ن ا�ستعرا�س���ها كم���ا يلي : 
1- عملي���ات الإخ���الء والإنق���اذ، يف ح���الت 
الطوارئ فاإن اإمكانية و�س���ول الإنقاذ اأو رجال 
الإطفاء ملوقع اخلطر )الأنفاق مثال( اأمر بالغ 
الأهمي���ة، وهن���ا تظهر خط���ورة كثافة الركاب 
والقط���ارات داخ���ل املحط���ات ودرج���ة تاأث���ري 
الت�س���ميم عن���د وجود طوابق متع���دده واأنفاق 
طويل���ة، لذل���ك ف���اإن اإع���داد خط���ط لالإخالء 
يج���ب اأن ت�س���مل جميع الحتم���الت مع الأخذ 
يف العتبار ح���الت الهلع واخلوف املتوقعةبن 
ال���ركاب والكثاف���ة مع اعتب���ارات امل�س���احات 
وعدداملخارج واإ�ساءة الطوارئ وفرتة الإخالء، 
وو�س���ول ومغادرة القطارات ومواقع اخلدمات 
الطبية والإ�سعافية من املوقع ونقاط التجمع مع 
اعتبارات احلركة املرورية اأثناء الذروة، والتي 

حمد علي العوض 
باحث في مجال السالمة والنقل
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قد توؤثرعلى زمن و�سول اخلدمات الإ�سعافية . 
2- خط���ر احلرائ���ق والنفج���ارات، حمطات 
القطارات معر�س���ة للحرائق ب�س���ب احلوادث 
الكهربائي���ًة اأو الأخط���اء الب�س���رية اأو حوادث 
ت�س���ادم القطارات، لذلك ترز اأهمية اأنظمة 
الإطف���اء وال�س���المة داخل املحط���ات واأهمية 
الت�س���ميم والتاأكد من اأعمال ال�س���يانة، ومن 
الأهمية التاأكد من اأنظمة الدخان وت�سميمها 
مب���ا يتنا�س���ب م���ع ت�س���ميم املحط���ة وامل���واد 
امل�س���تخدمة يف البن���اء واأي م���واد ق���د حتملها 
القط���ارات اأو توج���د يف املحط���ات اأوبالق���رب 
منه���ا، وجتدرال�س���ارة اإىل املواد امل�س���تخدمة 
الت���ي ميك���ن اأن ت�س���مد اأمام درج���ات حرارة 
احلريق ول ت�سهم يف الدخان ال�سام والغازات.
3- خماط���ر ال�س���قوط للركاب، نظ���را لوجود 
اأماكن لل�س���عود والنزول وال�س���المل املتحركة  
اأوق���ات  يف  املتوق���ع  م���ن  فاإن���ه   ،Escalators

الإزدح���ام  يوؤث���ر  ق���د   Peak hours ال���ذروة 
وي���وؤدي حل���وادث ال�س���قوط، وق���د ت���وؤدي اإىل 
اإ�س���ابات بالغة على م�س���توى الأف���راد و تاأثري 
على تدفق���ات الركاب، ورمبا تاأثري يف مواعيد 
القط���ارات، ويف حال وجود �س���ركات م�س���غلة 

للمحط���ة يف بع�س ال���دول فقد تتحم���ل مبالغ 
كتعوي�س���ات للمت�سررين ح�سب الإجراءات ما 

يوؤثر على �سمعة الأعمال والقطاع.
4- املخاطر الطبيعة، وت�سمل ال�سيول والزلزل 
وغريها، وذلك ح�سب موقع املحطة واملخاطر 
البئي���ة املتوقع���ة، وت���رز هذه املخاطر ب�س���كل 
كب���ري يف ال�س���نوات الأخ���رية ب�س���بب تاثريات 
الحتبا�س احل���راري والتاأثريات املناخية غري 
املتوقع���ة، وهن���ا تظه���ر اأهمية حتدي���ث اإدارة 
املخاط���ر ب�س���كل دوري م���ن قب���ل املخت�س���ن 
لت�سمل التعامل مع املخاطر املناخية احلديثة. 
5- تاأثريات خماطر اأخرى ت�سمل بنية الهيكل 
الإن�س���ائي، والتي قد تتاأثر بالعوامل اجلوية اأو 
املخاطر الطبيعة، وتاأثري القطارات والأبواب، 
وذل���ك ق���د يختل���ف ح�س���ب حداثة وت�س���ميم 
الأنظم���ة يف املحط���ًة على �س���بيل املث���ال توفر 
اأبواب اأو حواجز حماية يف من�س���ات ال�سعود 
 Platform screen doors داخ���ل املحط���ات 
PSDs(( ي�س���كل اأهمي���ة يف �س���المة الركاب، 

حي���ث اأن غيابه���ا ي���وؤدي حلالت ال�س���قوط يف 
م�سار القطار.

 6- املخاطر الأمنية، وت�سمل اأعمال التخريب 

او الإرهاب، حيث اأ�سبحت بع�س املحطات يف 
دول الع���امل اأه���داف لالأعم���ال الإرهابية، ما 
يزيد م���ن التحدي���ات ملثل هذا اخلط���ر اأو اأي 
خل���ل يف النظام الأمن���ي داخ���ل املحطة، مثل 
جت���اوز املناطق املحدد لغري امل�س���رح لهم، اأو 

ال�سرقات اأو اأعمال العنف وغريها.
وهن���اك العدي���د م���ن املخاطر والت���ي تختلف 
باخت���الف املواق���ع وال���دول، وت�س���مل الركاب 
والعاملن، وتظهر من�س���ات ال�سعود والنزول 
ال���ركاب  ب���ن  للتوا�س���ل  �س���اخنة  كنق���اط 
والقط���ارات، وتعمل بع�س �س���ركات الت�س���غيل 
تقلي���ل  عل���ى  املعني���ة  ال�س���المة  ومنظم���ات 
املخاط���ر اأو ايقافها مع اعتبارات خ�س���ائ�س 
بق���اء القطارات كو�س���يلة نقل عام تناف�س���ية، 
م���ع ظهور توج���ة جديد للمحط���ات الذكية يف 
امل�س���تقبل لالإ�س���تفادة من التقني���ات احلديثة 
ال���ذكاء  تقني���ات  مث���ل  وال�س���المة،  لالأم���ن 
ال�س���ناعي كالتحقق من الوجوه وحتليل كثافة 
التدفق للركاب وغريها، اأي�س���ا ربط معلومات 
ال���ركاب م���ع ال�س���حابة الألكرتوني���ة وفوائ���د 
اإنرتن���ت ال�س���ياء IoT  وعملي���ات الرب���ط مع 

املدن الذكية.    
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االقتصاد القادر على إنجاز الحلول 
في "جائحة "كورونا"

وحدت "جائحـــة كورونا" معاناة البلـــدان اقتصاديا، لكن اختلف 
كل بلد في طريقة تعايشـــه مع مامّر به وفق ظروفه وبيئته 
وتســـيير هذه األزمـــة وفق معطياتـــه الخاصة، واســـتطاعت 
الســـعوديةـ  ولله الحمدـ عبور هـــذه األزمة، كما أكد ذلك وزير 
الصناعـــة والثـــروة المعدنية في منتدى االقتصـــاد العالمي.

وعلى ذات النهج ك�سف تقرير اقت�سادي حملي، اأن ثالثة عوامل 
دافع���ة للنظ���رة الإيجابي���ة يف توقعات �س���يناريوهات م�س���تقبل 
القت�ساد ال�سعودي لبقية العام احلايل، م�سرية اإىل اأن موؤ�سرات 
اأ�سعار النفط  والتباعد الجتماعي والدعم احلكومي موؤ�سرات 
قوية لتخطي "جائحة كورونا" لالقت�ساد ال�سعودي  ب�سكل اإيجابي.

واأو�سح التقرير الذي اأ�سدرته "�سركة اخلبري املالية" حول قيود 
التباع���د الجتماعي، اأنه عند مقارنة ن�س���بة الوفيات يف اململكة 
نتيجة فريو�س "كوفيد – 19"، ُتعّد من اأقل الن�سب عامليًا، حيث 
بلغ���ت 0٫94 يف املائة، مقابل املتو�س���ط العاملي الذي بلغ 7٫01 

يف املائة حتى الفرتة الأخرية، م�س���ريًا هذا التقرير اإىل اأن هذه 
الن�سبة املنخف�سة ُتعّد عاماًل حمفزًا للحد من اإجراءات التباعد 
الجتماعي واإعادة الأن�سطة القت�سادية ب�سكل حذر، ما ي�ساعد 

يف احلد من تاأثري "الفريو�س على" اقت�ساد اململكة.
واأفاد التقرير اأي�س���ا باأن احلزم التحفيزية التي قدمتها حكومة 
اململك���ة التي و�س���لت قيمتها اإىل 177 مليار ري���ال )يعادل 6 يف 
املائة من الن���اجت املحلي الإجمايل(، �ست�س���اعد يف دعم اأعمال 
ال�س���ركات واملوؤ�س�س���ات، لكن���ه يف الوق���ت نف�س���ه، لف���ت اإىل اأن 
الإجراءات التق�س���فية من رفع ل�سريبة القيمة امل�سافة واإيقاف 

اأ.عبداهلل بن حممد الرتكي
نائب رئي�س التحرير
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بدل غالء املعي�سة، قد توؤثر ب�سكل ظاهر على م�ستوى ال�ستهالك 
يف اململكة للعام احلايل.

كل تلك العوامل التي ت�ستند اإليها اململكة يف اأدائها القت�سادي تقود 
اأ�س���حاب ال�سركات واملوؤ�س�سات اإىل خو�س غمار الواقع م�ستندين 
عل���ى حلول متين���ة ترغب يف ت�س���ريع عجلة القت�س���اد، وما زالت 
تدر�س كافة ال�س���لبيات التي �ستحدث يف طريق املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�س���طة املكافح���ة لإيج���اد موق���ع لها يف �س���لم النم���و املحلي.
واإذا عدنا اإىل ما قبل كورونا كان الن�ساط الرقمي يواجه اأزمة تقّبل 
من بع�س الفئات ال�سنية التي مل تتعاي�س بعد مع الع�سر الرقمي، 
لك���ن مع دخول ازمة كورونا اأ�س���بحت لغ���ة التطبيقات هي الأكر 
تداول والدفع الرقمي اأكر انت�س���ارا من اأعلى املن�ساآت اإىل اأقلها.

وعل���ى غ���رار ذلك جند اأن هن���اك ت�س���ريحات لبع�س اخلراء 
تتفائل بعودة النمو القت�س���ادي العاملي، م�ستندة على ذلك اإىل 
وج���ود خرات لرج���ال القت�س���اد العاملي، من اأهمه���ا الالزمة 
املالية العاملية التي حدثت يف عام  2008م، حيث مت ا�س���رتجاع 
النم���و القت�س���ادي بعدم���ا عان���اه الع���امل اأثن���اء ف���رتة الركود 

القت�سادي اأواخر ال�سبعينات.
وتخت�س���ر بع����س التقاري���ر العاملي���ة خط���ة النمو القت�س���ادي 
يف "توجي���ه ال�س���تثمارات نحو حت�س���ن اخلدم���ات التي حتفز 
اإنتاجي���ة الفئ���ات املهملة يف املجتمع"، وذلك م���ا نراه ماثال من 

الأوامر التي تق�سي على الت�سرت وتوجه باإعانات خمتلف الفئات 
الجتماعية الأقل دخال.

وعلى �س���عيد الأعمال ترز احلاجة اإىل البحث عن موارد مالية 
وتعوي�سها نتيجة التوقف الطويل جراء اأزمة كورونا، لكن عجلة 
احللول ت�س���ري اإىل اأهمية حتول امل�س���تثمر اأو �س���احب العمل من 
قط���اع اإىل قط���اع اآخر، فيتح���ول العقاري اإىل تنوي���ع دخله من 

خالل الأ�سهم على �سبيل املثال.
وت���رز النظ���رة التفاوؤلي���ة كذل���ك حاج���ة امل�س���تثمر اإىل تغيري 
املجال، فمن كان يركز على ال�س���ياحة وال�سفر ميكنه ال�ستفادة 
م���ن خراته والتح���ول للتجارة الإلكرتونية مع ت�س���اعد جنمها 

ومنو ثقة امل�ستخدمن يف اأعمالها خالل هذه الأزمة.
كل م���ا ذكرناه ل يعتمد على التعلق بحب���ال التفاوؤل فقط، لكنه 
خي���ار يحتاجه الف���رد حتى يف تبني���ه لقراراته اخلا�س���ة، ففي 
اأوقات الأزمات قدرتنا على التعايف تعتمد على ت�س���بثنا باأ�سباب 
التغيري والقدرة على دفع اأنف�س���نا نحو جتارب وحلول حتقق لنا 

الأمل والنجاح والنمو اأول واأخريا.

العوام��ل الت��ي ت�صتن��د اإليه��ا اململك��ة يف اأدائه��ا االقت�صادي 
تق��ود اأ�صحاب ال�صركات واملوؤ�ص�صات اإىل خو�س غمار الواقع 
م�صتندين على حلول متينة ترغب يف ت�صريع عجلة االقت�صاد
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توفير الطاقة عن طريق تحويل أجهزة الطهي 
من الكهرباء إلى غاز البترول المسال

وبا�ستخدام كفاءة حتويل الطاقة من م�سدر اإىل اآخر اأعلى بكثري من 
الغاز الطبيعي امل�س���ال مقابل الكهرباء ووفرة الغاز الطبيعي امل�سال 
منخف����س ال�س���عر يف اململكة العربية ال�س���عودية، تقدم ه���ذه الورقة 
دلي���ال عل���ى الفوائ���د الإجمالية للمملك���ة من حيث وف���ورات الطاقة 
الأولية وانبعاثات ثاين اأك�س���يد الكربون والتخفي�س���ات. وتقرتح هذه 
الورقة اأي�س���ا حلول للعوامل املثبطة احلالية، مثل احلاجة اإىل متكن 

ال�سيا�سات ومعايري ال�سالمة، ف�سال عن وعي امل�ستهلك.
يف ح���ن تعت���ر اململك���ة اأك���ر منتج للنف���ط والغ���از يف الع���امل، مع 
احتياطيات النفط والغاز الكبرية، فاإنها تعتر اأي�س���ا اأكر م�ستهلك 

للطاق���ة للوقود الأحفوري يف ال�س���رق الأو�س���ط. فعلى �س���بيل املثال، 
تع���د اململك���ة ثاين اأك���ر دولة منتجة للغ���از امل�س���ال يف العامل، حيث 
تبلغ 13% من الطاقة الإنتاجية يف العامل، وهي اأكر م�س���در للنفط 
يف الع���امل، حيث تبلغ ح���وايل 28% من اإجمايل ال�س���ادرات العامة. 
ولكنه���ا يف الوقت نف�س���ه واحدة من اأعل���ى البلدان امل�س���تهلكة للغاز 
الطبيعي امل�س���ال مع ما يقرب من 5% من اإجمايل ا�س���تهالك العامل 
)الأمم املتح���دة 2010(، وباملثل فاإن ن�س���يب الفرد من ا�س���تهالك 
الكهرباء اآخذ يف الإزدياد ب�س���رعة مع اإرتفاع �س���نوي متو�س���ط قدره 
8 يف املائة. ويف عام 2010م بلغ ن�س���يب الفرد من ا�ستهالك الطاقة 

في�صل املو�صى  -  امين يو�صف

ازداد نصيب الفرد من اســـتهالك الكهرباء تدريجيًا بنســـبة 8٪ ســـنويًا خالل الســـنوات العشر الماضية 
في المملكة العربية السعودية. وأحد األسباب الرئيسية لهذا المعدل فوق المتوسط هو استخدام 
األجهـــزة المنزلية الكهربائية ذات الكفاءة المنخفضة التي يشـــجعها االســـتثمار األولي المنخفض 
وانخفاض أســـعار الطاقة بشكل مصطنع. ففي عام 20١٣، اســـتهلك القطاع السكني نحو ١2٦ تيرا 
واط ساعة، وهو ما يمثل ٤٩٪ من استهالك الكهرباء في البالد. وتبحث هذه الورقة في الوفورات 
المحتملة في الطاقة األولية التي يمكن تحقيقها عن طريق تحويل تسخين المياه المنزلية وأدوات 

الطهي من الكهرباء إلى غاز البترول المسال. 
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6٫7 ط���ن من مكافئ النفط مقارنة باملتو�س���ط العامل���ي البالغ 1٫9 
طن مكاف���ئ، ويعتر قطاع البناء من اأكر م�س���تهلكي الطاقة، حيث 
يبل���غ عدد عمالئه نحو 6٫7 مليون عميل. يف عام 2013م، ا�س���تهلك 
القط���اع ال�س���كني نحو من 126 تريا وات �س���اعة، وه���و ما ميثل %49 
من ا�س���تهالك الكهرب���اء يف البالد )�س���يك 2013(. ومن املتوقع اأن 
ي���زداد الطل���ب على الطاقة ال�س���كنية املرتفعة يف امل�س���تقبل ب�س���بب 
الزيادة احلادة يف عدد ال�سكان، والتو�سع احليوي يف البنية التحتية، 
واأ�س���اليب احلي���اة الكثيف���ة ال�س���تخدام للطاقة، وانخفا�س اأ�س���عار 

الطاقة ب�سكل م�سطنع.
وقد حدد �سناع ال�سيا�سات احلفاظ على الطاقة وكفاءة الطاقة كاأولويات 
رئي�س���ية واأركان اأ�سا�سية لأمن الطاقة الوطني. وكان ذلك وا�سحا من 
اإن�ساء املركز ال�سعودي للكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة )�سيك( يف اأكتوبر 
2010م لإدارة متطلبات الطاقة يف ال�سناعة والنقل واملباين، وتنفيذ 
مبادرات احلفاظ على الطاقة التي اأثبتت فعاليتها يف مناخات مماثلة.

وللتحك���م هذا الطلب غ���ري املقيد على طاقة املباين ال�س���كنية، ل بد 
من ا�ستك�س���اف املزيد من فر�س كف���اءة الطاقة وتنفيذها تدريجيا. 
ومن هذه الفر�س، هو تبديل الطبخ ال�س���كنية واأجهزة ت�س���خن املياه 
ال�س���اخنة م���ن الكهرب���اء اإىل غاز البرتول امل�س���ال. حي���ث تبن هذه 

الورقة الوفورات املحتملة يف الطاقة امل�سدر التي ميكن حتقيقها عن 
طريق حتويل الطهي ال�س���كني واأحوا�س موقع ت�سخن املياه ال�ساخنة 
من الكهرباء اإىل غاز البرتول امل�س���ال، والإ�ستفادة من عملية حتويل 
امل�س���در اإىل غاز البرتول امل�س���ال اأكر كف���اءة مقابل الكهرباء. ولن 
ت�س���مل الفوائد فقط انخفا�س ا�س���تهالك الطاقة والطلب ال�س���يفي 
عل���ى ال���ذروة الكهربائي���ة، ولكنها �س���تتجنب اأي�س���ا انقط���اع التيار 
الكهربائي املكلف خالل اأ�س���هر ال�س���يف احل���ارة، وتقليل انبعاثات 

غازات الدفيئة ال�سارة بيئيا.
مقاربة:

ونظ���را للطابع الوطني اخلا�س لهذا املو�س���وع، كان من ال�س���روري 
ا�ستعرا�س الأدبيات من خمتلف البلدان وفهم كيفية معاجلة ق�سايا 
مماثلة على ال�س���عيد الدويل. وك�س���فت املراجعات الوا�سعة اأن هذا 
املو�س���وع قد عولج من عدة وجهات نظر، وهي تخفي�س���ات انبعاثات 
غازات الدفيئة، والقت�س���اد، واملنافع الجتماعية، و�سيا�سة الطاقة. 
على �س���بيل املثال، �س���انتو�س واآخ���رون. )2013( املخاطر املرتبطة 
ب�سيا�س���ات كف���اءة الطاق���ة يف اأربعة بل���دان، هي الرازيل وال�س���ن 
والهند ورو�س���يا، وخل�س���ت اإىل اأن القرارات التي ت�س���تند فقط اإىل 
تكنولوجيات اخلدمات ميكن اأن ت�س���لل اأثناء حماولة اختيار اخليار 
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الأف�س���ل الذي �سي�ساعد يف احلفاظ على املوارد الطبيعية واحلد من 
غ���ازات الدفيئ���ة النبعاثات)ويلكنفيلد واآخ���رون 2010(، التخل�س 
التدريجي من �سخانات املياه الكهربائية يف املنازل الأ�سرتالية ب�سبب 
ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة مع �سخانات املياه الغازية اأو 
ال�سم�س���ية اأو احلرارية. ومن �ساأن اقرتاح التحول من �سخانات املياه 
الكهربائية املكثفة لغازات الدفيئة اإىل خيارات النبعاثات املنخف�سة 
اأن يقل���ل انبعاثات غ���ازات الدفيئة، ويقلل الطل���ب على الطاقة، كما 

يخف�س فواتري الطاقة املنزلية.
الأث���ر القت�س���ادي خلم�س���ة برامج كف���اءة الطاقة على امل�س���تهلكن 
واملراف���ق واملجتمع يف جنوب اأفريقيا )راندال واآخرون 2002(، كان 
اأح���د هذه الرام���ج التحول من الكهرب���اء اإىل غاز البرتول امل�س���ال 
لأغرا�س الطهي لالأ�س���ر ذات الدخل املنخف�س، وقد تبن اأنه ميكن 
حتقيق فوائد اقت�س���ادية وبيئية كبرية نتيج���ة لكفاءة حتويل الطاقة 

املختلفة بن الكهرباء وغاز البرتول امل�سال.
القطاع ال�س���كني يف منطقة العا�س���مة �س���ان خو�س���يه، كو�س���تاريكا، 

وحدد كال من الطبخ والإ�س���اءة ك�سببن رئي�سين لذروة الطلب على 
الطاق���ة )اإيل���دو اإت اآل 2001(، وكتدب���ري تخفيف للح���د من الطلب 
عل���ى ذروة الطهي، مت النظر يف ا�س���تبدال الكهرباء مع غاز البرتول 
امل�سال ب�سبب كفاءة النظام العايل مقارنة بالكهرباء با�ستخدام نهج 

امل�سدر اإىل اخلدمة يف تقييم اأنظمة الكهرباء والغاز امل�سال.
ويف الوقت الراهن، ت�ستخدم �سخانات املياه ال�ساخنة الكهربائية يف 
جميع تطبيقات التدفئة املنزلية ال�ساخنة يف اململكة العربية ال�سعودية 
تقريبا، يف حن اأن غاز البرتول امل�سال واملواقد الكهربائية لها ح�سة 
مت�ساوية تقريبا. ويتبن من حتليل اأنظمة الكهرباء لتحويل الكهرباء 
والغاز الطبيعي امل�سال من املوارد اإىل اخلدمة مفهوم �سكوت لنظام 
الطاق���ة )�س���كوت 1994(. مت تطبيق هذا املفهوم ل���كل من مكونات 
اأنظمة الكهرباء والغاز امل�س���ال ب�سكل فردي، مبا يف ذلك قيم حتويل 
مكون���ات كف���اءة الطاقة املرتبط���ة بها كما هو مبن يف ال�س���كلن 1 و 
2. ويف ه���ذه احلال���ة، ميثل اإجم���ايل كفاءة النظام الكلي م�س���اعفة 

الكفاءات الفردية لل النظم "كما هو مبن يف املعادلة 1.
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من املعادلة املذكورة اأعاله ميكن تطوير منوذجن ريا�سين ب�سيطن للطهي وت�سخن املياه ب�سرب القيمة الفردية لكفاءة الطاقة املكونة بدءا 
من تكنولوجيا املوارد اإىل اخلدمة:

الكهربائي للطهي  املوارد  طاقة  اإجمايل   =  X1
الكهربائية الطهي  خلدمة  املقدمة  الطاقة  اإجمايل   =  Y1

الكهربائية ال�ساخنة  املياه  لت�سخن  املوارد  طاقة  اإجمايل   =  X2
الكهربائية ال�ساخنة  املياه  لت�سخن  التو�سيل  خدمة  طاقة  اإجمايل   =  Y2

يذكر اأن الغاز الطبيعي هو امل�س���در الرئي�س���ي لتوليد الكهرباء مع احتياطي اإ�س���ايف للنفط اخلام والديزل وزيت الوقود الثقيل، وياأتي الغاز 
امل�س���ال من م�سدرين، هما م�س���ايف جتهيز النفط وحمطات �سوائل الغاز الطبيعي بن�سبة %76.3 اإىل %23.7( اأرامكو ال�سعودية 2012 

). لذلك، فاإن النموذج الريا�سي لب للطهي �سوف ت�ستخدم املعادلة التالية:

وباملثل، فاإن منوذج الطهي لب �س���وف يكون X3 = Y3 / )0.379( و�س���يكون منوذج ت�س���خن املياه هو X4 = Y4 / )0.545( حيث 
X3 و Y3 هما اإجمايل طاقة املوارد واإجمايل الطاقة املقدمة خلدمة تكنولوجيا الطهي لب، على التوايل، و X4 و Y4 هي اإجمايل الطاقة 
واملوارد وجمموع الطاقة تكنولوجيا اخلدمة ت�س���ليمها ت�س���خن املياه ال�س���اخنة، على التوايل. ويبن اجلدول 1 التح�سينات املتوقعة يف الن�سبة 

املئوية نتيجة للتحول املقرتح من الكهرباء اإىل غاز البرتول امل�سال لت�سخن املياه ال�ساخنة والطهي.

ال�صكل 1 خمطط النظام الكهربائي )املكونات والكفاءة(

ال�صكل 2 خمطط نظام غاز البرتول امل�صال )املكونات والكفاءة(
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اجلدول 1: حت�صينات الكفاءة الن�صبية للتحول املقرتح من الكهرباء اإىل غاز البرتول امل�صال

ال�صكل 3 نتائج امل�صح تبني التوزيع اجلغرايف, ونوع البيت واالأجهزة ح�صة ح�صب نوع الوقود

تقنية تقنية اخلدمات: 
ونظ���را لع���دم توفر اإجم���ايل بيان���ات ا�س���تهالك الطاق���ة يف خدمة 
تكنولوجيا املعلومات ال�س���كنية للت�س���خن الكهربائي وت�س���خن املياه 
ال�ساخنة، اأي Y1 و Y2، كان يتعن تقدير هذه البيانات من املعلومات 
املتاحة، مثل اإجمايل ا�س���تهالك الطاقة ال�سكنية �سهريا، ومعلومات 
التعداد العام، موا�سفات اجلهاز، اإ�سافة اإىل اإطالق م�سح امل�ستهلك 
النهائ���ي على النرتنت. وتاألفت هذه الدرا�س���ة من 13 �س���وؤال تغطي 
نوع امل�س���كن وموقعه وعدد الأ�س���خا�س وعددهم واأنواعه و�س���خانات 

وك�س���فت نتائج امل�س���ح بع�س املعلومات املثرية لالإهتمام. على �سبيل 
املثال، كانت 93% من �سخانات املياه من نوع م�ستقل )غري املركزية( 
و 99% م���ن جميع �س���خانات املي���اه كانت تعمل بالكهرب���اء. كما وجد 
اأن موق���د 2٫4 كيل���و واط هو اأكر ت�س���نيفات الطاقة متثيال لغر�س 
تقدير الطاق���ة الطهي، على الرغم من اأن املاركات املختلفة للوقود، 

واأنواعها، وقيمتها متاحة يف ال�سوق ال�سعودي.
مل يكن تقدير ا�س���تهالك املياه ال�ساخنة ب�سيطا متاما، حيث اأظهرت 
اأمناط ال�س���تخدام تباينات كبرية بن امل�س���تجيبن لأ�سباب عديدة، 
مثل الإختالفات يف مدة ال�س���تخدام وال���رتدد ودرجات حرارة املياه 

املياه ال�س���اخنة واأمناط ا�س���تخدامهم ف�س���ال عن معلوم���ات فواتري 
الطاقة ال�س���هرية. ول�س���مان احل�س���ول على معلوم���ات ذات جودة، 
ت�س���من امل�سح عددا قليال من الأ�سئلة املرتابطة التي �سمحت للفريق 
بفه���م جمي���ع ال�س���تجابات املتهورة وت�س���فيتها. ولذلك، من اأ�س���ل 
ال���ردود البال���غ عدده���ا 972 1 ردا، مل ينظ���ر اإل يف 491 1 ردا. يذكر 
اأنه لأغرا�س هذه الدرا�سة، مت اعتبار ا�ستخدام الأجهزة الكهربائية 
فقط امل�س���تخدمن احلالين للغاز البرتول امل�س���ال، هي بالفعل على 
امل�س���ار املقرتح. ويبن ال�س���كل 3 بع�س نتائج امل�سح الإ�سافية بيانيا.

الداخلي���ة ومع���دلت التدف���ق، اإ�س���افة اإىل توافر اأن���واع خمتلفة من 
الأجه���زة، مثل غ�س���الت ال�س���حون واملالب�س، روؤ�س���اء ال�س���تحمام 
وال�س���نابري. وقد تاأكدت هذه النتيجة من قبل العمل ال�س���ابق، حيث 
وجد اأن التباين يف متو�س���ط ا�ستخدام املياه ال�ساخنة لالأ�سر بن 50 
ل���رت / يوم )13 غال���ون / يوم( اإىل 500 لرت / ي���وم )132 غالون / 

يوم( )هيندرون اأند بور�س 2007(.
ولذل���ك، افرت����س متو�س���ط قيم���ة 60 ل���رت )16 غال���ون( للف���رد يف 
الي���وم الواحد. وقد مت جمع هذه القيمة من ورقة ن�س���رت �س���ابقا يف 
ولي���ة فلوريدا، والت���ي لها ظروف جوية مماثلة مث���ل اململكة العربية 
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ال�س���عودية )تي���م و باركر 1994(. وك�س���فت مراجعة اأدبية اإ�س���افية 
اأن قيم���ة الت�س���ميم 120 ل���رت )32 جالون( للف���رد الواحد يف اليوم 
ت�س���تخدم لتحجيم النظم ال�سم�سية احلرارية ملدينة دبي خالل فرتة 
6 اأ�سهر خفيفة )اإيب 2010(. وحيث اأنه خالل الأ�سهر ال�ستة احلارة 
الأخرى يتم ت�س���خن املياه ب�سكل طبيعي، ميكن اعتبار 60 ليرت )16 
غالون( للفرد يوميا كمتو�س���ط ال�ستخدام ال�سنوي لدبي الذي يوؤكد 

مالءمة الرقم املفرت�س لدينا.
الطبخ الطاقة التقدير: 

مت تقدي���ر متو�س���ط ال�س���تهالك ال�س���هري ملوق���د الأ�س���رة ب�س���رب 
مدخالت الطاقة البالغة 2٫4 كيلوواط مبتو�س���ط وقت ال�س���تخدام 
ال�س���هري البالغ 34٫447 �ساعة مت احل�س���ول عليها من امل�سح. وقد 
مت ح�ساب اإجمايل ا�ستهالك الطاقة املنزلية �سهريا بق�سمة اإجمايل 
ال�س���تهالك ال�س���هري ال�س���كني مبقدار 5،347،126، وه���و اإجمايل 

وق���د تبن اأن ا�س���تهالك الطاق���ة يف املتو�س���ط البال���غ 60 ليرت )16 
غال���ون( للف���رد يف اليوم هو 8٫3 كيلوواط �س���اعة / ي���وم )331 28 
وحدة حرارية بريطانية يف اليوم(، ا�ستنادا اإىل حجم الأ�سرة البالغ 
3٫6 اأ�س���خا�س )تيم وباركر 1994(. ومن ال�سروري ت�سحيح قيمة 
ا�س���تهالك الطاق���ة ه���ذه لتعك�س متو�س���ط حجم الأ�س���رة يف اململكة 

العربية ال�سعودية.
ويبلغ عدد �س���كان اململكة العربية ال�سعودية نحو 27٫1 مليون ن�سمة، 

عدد الأ�س���ر ال�سكنية )اإكرا 2012(. لذلك، مت تقدير الن�سبة املئوية 
ل�ستهالك الطاقة يف موقد الأ�سرة ال�سهري بق�سمة ا�ستهالك املوقد 
ال�س���هري م���ن اإجمايل ا�س���تهالك الأ�س���رة. وقد مت احل�س���ول على 
اإجمايل ا�س���تهالك الطاقة من املوقد ال�س���كني ال�سهري ب�سرب هذه 
الن�س���بة من اإجمايل عدد املنازل ال�سكنية. وترد نتائج هذه املنهجية 

يف اجلدول 1.
يذكر اأن ا�ستهالك الطاقة التي مت احل�سول عليها حتى هذه النقطة 
كان قب���ل موق���د دون النظ���ر يف كف���اءة التحويل. وقد مت احل�س���ول 
عل���ى القيم���ة النهائية بع���د Y1 ب�س���رب اإجمايل ا�س���تهالك املواقد 
الكهربائي���ة مبق���دار 5،330،313 ميجاواط �س���اعة )18،187،711 
ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطانية( مبتو�س���ط كف���اءة املوقد بن�س���بة 
73،7% م���ا اأدى اإىل قيم���ة نهائي���ة قدره���ا 3،929،445 ميج���اواط 
�س���اعة )13،407،770 مليون وحدة حراري���ة بريطانية( اجلدول 2.

منه���م 18٫7 مليون مواطن �س���عودي و 8٫4 ملي���ون مواطن اأجنبي، 
يعي����س مليون���ا منهم مع اأ�س���ر �س���عودية كخادمات و�س���ائقن. وبغية 
تب�س���يط التحليل، �س���يعتر ملي���وين اأجنبي من العائالت ال�س���عودية 
)موؤ�س�سة النقد العربي ال�س���عودي 2011م(. ومبا اأن متو�سط حجم 
الأ�س���رة ال�سعودية والأ�سرة الوافدة هو 5،7 و 2 على التوايل، فقد مت 
ح�س���اب املتو�سط املرجح لأ�سرة مع عدد الأ�س���ر املرتبط بها كما هو 

مبن يف اجلدول 3 �سفاكياناكي�س واآخرون 2011م.
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وبافرتا����س وج���ود عالق���ة خطي���ة ب���ن حجم الأ�س���رة وا�س���تهالك 
الطاق���ة املائي���ة ال�س���اخنة، تب���ن اأن ال�س���تهالك اليومي وال�س���نوي 
حلجم الأ�سرة امل�س���حح هو 11٫07 كيلوواط �ساعة )37772 وحدة 
حرارية بريطانية( و 4040 كيلو وات �س���اعة )13٫784٫998 وحدة 
حرارية بريطانية( على التوايل. اإ�سافة اإىل ال�ستخدام ال�سنوي من 
اإجمايل عدد الأ�س���ر وت�س���حيح ن�س���بة 1% من الأ�س���ر التي ت�ستخدم 
الغاز الطبيعي امل�س���ال، وجد اأن اإجمايل ال�ستهالك ال�سنوي ال�سنوي 
لت�س���خن املياه ال�س���اخنة الكهربائية هو 22٫499 ترياواط �س���اعة( 
76٫769٫775 ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطاني���ة )، وه���و ما ميثل 

18٫7% اإجمايل ا�ستهالك الطاقة ال�سكنية.
يذكر اأن ا�ستهالك الطاقة التي مت احل�سول عليها حتى هذه النقطة 
كان قبل �س���خان املياه دون النظر يف كفاءة التحويل. ومت احل�س���ول 
على القيمة النهائية بعد القيمة Y2 ب�سرب 22٫499 ترياواط �ساعة 

وميك���ن اأن ن�س���تنتج الآن اأن الوفورات ال�س���نوية املحتملة للتحول من 
الكهرب���اء اإىل غاز البرتول امل�س���ال لأغرا�س الطهي وت�س���خن املياه 
ال�ساخنة �ستكون 5٫3 و 27٫7 مليون )بنك اجنلرتا(، على التوايل. 
وهذا ميثل انخفا�س���ا يف طاقة املوارد املخ�س�س���ة للطهي وت�س���خن 
املي���اه ال�س���اخنة بن�س���بة 47% و 57% على التوايل. ومن �س���اأن توفري 
الطاق���ة جمتمعة اأن يحقق وفورات �س���نوية تقدر بح���وايل 33 مليون 
)بنك اجنلرتا(، مما �سيوفر ما يقرب من 1٫32 مليار دولر للبالد، 
عل���ى افرتا�س اأن متو�س���ط القيمة املحافظة 40 دولر لكل، اإ�س���افة 
اإىل ذلك، مت تقدير غازات الدفيئة وتبن اأنها جتاوزت 13٫6 مليون 
طن مرتي من ثاين اأك�س���يد الكربون، اأي ما يعادل اإزالة حوايل 2٫5 

)76769473 ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطانية( من خ���الل كفاءة 
�س���خان 84٫8% م���ا اأدى اإىل قيم���ة نهائي���ة قدره���ا 19٫084٫602 
ميج���اوات �س���اعة )65119109 ملي���ون وحدة حراري���ة بريطانية(.
ومت احل�س���ول عل���ى ا�س���تهالك طاق���ة تكنولوجي���ا اخلدم���ة للطهي 
الكهربائي )Y1( وت�س���خن املياه ال�س���اخنة )Y2( ب�س���كل م�س���تقل عن 
ن���وع الوقود امل�س���تخدم، وميكن الآن ا�س���تخدام النماذج الريا�س���ية 
التي �س���يغت �س���ابقا حل�س���اب طاقة املورد للكهرباء وغ���از البرتول 
امل�س���ال الطبخ وت�سخن املياه ال�ساخنة، وهي X1، X2، X3 و X4، على 
التوايل. و�س���تكون الوفورات ال�س���نوية املحتمل���ة يف الطاقة لأغرا�س 
الطهي وت�س���خن املياه ال�ساخنة نتيجة للتحول من الكهرباء اإىل غاز 
X2-X4 على التوايل.  الب���رتول امل�س���ال هي الف���رق الع���ددي X1-X3 و 
ويلخ����س اجلدول 4 نتائج احل�س���ابات التي مت فيه���ا حتويل وفورات 

الطاقة اأي�سا اإىل براميل مكافئ نفطي )بنك اجنلرتا(.

مليون �سيارة من ال�سوارع اأو زرع حوايل 50 مليون �سجرة. 
وقد و�سف مورالي�س اأند �سوير )2001( عدة عوائق اأمام نفاذية غاز 
البرتول امل�س���ال يف القطاع ال�س���كني، كان اأحدهما خماوف �س���المة 
�س���احب املنزل، ول �س���يما اخلوف من ت�س���رب غاز البرتول امل�س���ال 
وانفج���ارات الأ�س���طوانات. وعلى الرغم من عدم وجود اإح�س���اءات 
حمددة عن حوادث غاز البرتول امل�سال يف اململكة العربية ال�سعودية 
اأو حتى يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي التي ميكن اأن تثبت هذا 
املخاوف املتعلقة بال�س���المة، فق���د كان من احلكمة التحقيق يف هذه 
امل�س���األة باعتباره���ا حاجزا حمتمال اأمام التحول م���ن الكهرباء اإىل 
غاز البرتول امل�س���ال. وكجزء من هذا التحقيق، ا�س���تعر�س املوؤلفون 
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م���دى كفاي���ة قوانن ومعاي���ري ال�س���المة القائمة يف اململك���ة العربية 
ال�س���عودية املتعلق���ة بالأجهزة وكذلك التخزين واملناولة با�س���تخدام 
املتطلبات الوطنية الكندية كمعي���ار مرجعي. وقد مت اختيار املعايري 
الكندي���ة باعتباره���ا واحدة من معاي���ري ال�س���المة املعروفة لب غاز 
البرتول امل�س���ال، واأي�س���ا نظرا للمعارف املوؤلف���ن تعمل هذه املعايري 

يف كندا.
وت�س���تند معايري ال�س���المة يف اململكة العربية ال�س���عودية اإىل معايري 
هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وهي: �سا�سو 
345 )غ�س���و 60( )�س���مكو 1987( و �سا�سو 84 )غ�سو 672( )�سمكو 
2010( و �سا�سو 839 )غ�سو 472( )�سمكو 1994(. وقد قورنت هذه 
 )10-B149٫1-املعاي���ري باملعاي���ري الكندية املعادل���ة، وهي: �س�س���ا
�س�س���ا 2010 )و �س�سا-B149٫2-10( �س�سا 2010 )ولأغرا�س هذه 
الورقة، ا�س���تخدمت فقط الأق�سام ال�سكنية ذات ال�سلة من باملعايري 

املذكورة اأعاله ل�ستعرا�س املعايري. ولأغرا�س الإيجاز. 
وباملقارن���ة م���ع املعايري الكندي���ة، فاإن معايري ال�س���المة ال�س���عودية 
)غ�س���و( حتتاج بو�سوح اإىل حت�سينات. على �سبيل املثال، تعد �سا�سو 
345، التي تعتر اأ�سمل نطاق للمعايري الثالثة، قدمية جدا منذ اآخر 
حتدي���ث مت تاأريخه عام 1987. وباملثل، فاإن �سا�س���و 84، التي تغطي 
موا�س���فات غاز البرتول امل�س���ال واملتطلبات وط���رق الختبار، كانت 
موؤرخة 1994. مل يتم حتديث �سا�س���و 839، الذي يغطي احلد الأدنى 
ملتطلبات تدريب املوظفن منذ عام 1994. وكخطوة اأوىل للتح�سن، 
ل ب���د م���ن ت�س���كيل جلنة من اخل���راء املو�س���وع حتت مظل���ة الهيئة 
ال�س���عودية للموا�س���فات واملقايي�س واجلودة ملراجع���ة وحتديث هذه 
املعايري القائمة على اأ�س���ا�س املعايري الدولية واأي�س���ا حتديد الرتدد 
املنا�س���ب ل���دورات مراجع���ة املعايري. ومن �س���اأن التحلي���ل املرجعي 
املف�س���ل ال���ذي قدمه املوؤلف���ان املذكور اآنف���ا اأن يك���ون مبثابة وثيقة 

اأ�سا�سية للبذور لبدء عمل اللجنة املقرتح.
�صيا�صات متكينية:

ومن �س���اأن اعتماد �سيا�سات متكينية خا�سة بكل بلد اأن يعزز نفاذية 
غاز البرتول امل�س���ال يف القطاع ال�س���كني كما يت�سح من اأمثلة كثرية 
يف جمي���ع اأنحاء العامل. يف ه���ذه الورقة، مت عر�س ثالث �سيا�س���ات 

متكينية، وهي التوعية العامة، والأنظمة واحلوافز املالية.
وينبغي اأن تو�س���ع ر�س���ائل التوعية العامة بعناي���ة يف اململكة العربية 
ال�س���عودية كما يت�س���ح من نتائج امل�س���ح ال�س���ابق للرنام���ج الوطني 
لكفاءة ا�ستخدام الطاقة( اإير )2013. واأظهرت النتائج اأن العتماد 
عل���ى اأهمية احلفاظ على املوارد الطبيعية واحل���د من الآثار البيئية 
لي�س���ت مقنعة مبا فيه الكفاي���ة كما هو احلال يف البل���دان املتقدمة. 
وم���ن املثري لالإهتمام اأن غالبية امل�س���اركن يف ال�ستق�س���اء اعتروا 

اأن تخفي�سات فواتري الطاقة اأكر اإقناعا، على الرغم من اأن اأ�سعار 
الطاقة مدعومة بقوة )اليو�س���ف واأبو عبي���د 2012(. ومع اأخذ ذلك 
يف العتبار ومع العلم اأن تكلفة الكهرباء تبلغ حوايل كيلوواط �س���اعة 
)3412 وح���دة حرارية بريطانية( تبلغ نحو 3٫9 �س���نتات، وتكلف 1 
كيلوواط �س���اعة )3412 وحدة حرارية بريطانية( من الغاز امل�س���ال 
امل�سال 2٫2 �سنتا، ينبغي اإدراج الوفورات املحتملة يف فاتورة الطاقة 

نتيجة التبديل يف و�سائل التوعية العامة.
ويف الوق���ت الراه���ن، ت���دار التوعي���ة العام���ة بنجاح كب���ري يف اإطار 
�س���يك، والتي ينبغي اأن تكون و�س���يلة لدفع التحول من الكهرباء اإىل 
غاز البرتول امل�س���ال يف الأ�س���ر ال�س���عودية. وينبغ���ي اأن ترز برنامج 
التوعية اأي�س���ا عل���ى الوفورات املحتملة يف الطاقة والتخفي�س���ات يف 
انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري للبلد، ف�سال عن معلومات عن 
قيمة �سراء املعدات املوفرة للطاقة. كما يجب الإعالن عن الرنامج 
با�س���تخدام جميع اخليارات املمكنة مبا يف ذلك التلفزيون والإذاعة 

وال�سحف والإنرتنت وو�سائل الإعالم الجتماعية.
وقد اأظهرت احلوافز املالية �س���جالت تاريخي���ة ممتازة وتعتر اأداة 
فعالة ميك���ن ا�س���تخدامها للتاأثري على اأ�س���حاب املن���ازل نحو قبول 
التبديل و�سراء مواقد الغاز امل�سال البرتويل الفعال و�سخانات املياه، 
وخا�س���ة عندما يق���رتن مع احتمال تخفي�س فوات���ري الطاقة. ويقدم 
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الرنامج حوافز ت�سل اإىل مبلغ معن من الدولرات بناء على معايري 
اأهلية حمددة م�س���بقا. وم���رة اأخرى، ميكن اأن يعم���ل املركز كمدير 

برنامج ممتاز بالتعاون مع جميع اأ�سحاب امل�سلحة املعنين.
التنظي���م ه���و اأداة فعال���ة اأخرى ميكن ا�س���تخدامها لإدخ���ال كفاءة 
الطه���ي وت�س���خن املياه الأجه���زة لقطاع البن���اء اجلديد ال�س���كنية. 
واح���دة م���ن الطرق ه���ي اإدخال معايري احل���د الأدن���ى لأداء الطاقة 
اجلديدة )ميب�س( لأجهزة الطهي الكهربائية وتدفئة املياه وت�سخن 
املياه يف قانون البناء ال�س���عودي للطاقة التي تعطي معاملة تف�سيلية 
ل�س���تخدام الغ���از النفطي امل�س���ال على الكهرباء، ويف الوقت نف�س���ه 
اإزالة الأجهزة غري الفعالة من ال�سوق . وينبغي لل�سلطات التي لديها 
وليات ق�س���ائية اأن تتخذ خطوات جادة ل�سمان التنفيذ ال�سليم ويف 
الوقت املنا�س���ب لهذه املعايري اجلدي���دة. وتنظر اللوائح اجلديدة يف 
جوانب اأخرى مثل الفعالية البيئية والكفاءة القت�س���ادية واملقبولية 

ال�سيا�سية واجلدوى الإدارية )جاكارد اأند ريفريز 2007(.
ا�صتنتاج:

بحثت هذه الورقة الوفورات املحتملة يف الطاقة امل�س���در التي ميكن 
حتقيقها عن طريق حتويل الطهي ال�س���كني واأحوا�س موقع ت�س���خن 

املياه ال�س���اخنة من الكهرباء اإىل غاز البرتول امل�س���ال، وال�س���تفادة 
من م�س���در الغاز امل�س���ال اأكر كفاءة لعملية حتوي���ل املوقع بدل من 
الكهرب���اء. ومت تطبي���ق مفهوم �س���كوت لأنظمة حتوي���ل الطاقة على 
اأنظم���ة الكهرب���اء والغ���از الطبيع���ي امل�س���ال ال�س���عودية، ومت تطوير 
اأربع���ة من���اذج ريا�س���ية ب�س���يطة للطه���ي وت�س���خن املياه ال�س���اخنة 
لتقدي���ر وف���ورات الطاقة املحتمل���ة. كما مت تقدمي طريقة تف�س���يلية 
لتقدي���ر الطاق���ة يف املوق���ع يف غي���اب قواع���د بيانات دقيق���ة للطهي 
وت�س���خن املي���اه والت���ي �س���ملت اإجم���ايل ال�س���تهالك ال�س���هري من 
الطاقة ال�س���كنية، ومعلوم���ات التعداد العام، وموا�س���فات الأجهزة، 
اإ�س���افة اإىل اإط���الق م�س���ح للم�س���تهلك النهائ���ي ع���ر الإنرتن���ت.
خل�ست الدرا�سة اإىل اأن الوفورات ال�سنوية املحتملة يف الطاقة نتيجة 
للتحول من الكهرباء اإىل غاز البرتول امل�سال لأغرا�س الطهي وت�سخن 
املي����اه ال�س����اخنة، ه����ي 5٫3 و 27٫7 مليون برميل نف����ط مكافئ على 
الت����وايل، والتي تبلغ 1٫32 ملي����ار دولر و 13٫6 مليون طن مرتي من 
ثاين اأك�سيد الكربون. وجلني هذه الفوائد، يلزم اإدخال حت�سينات على 
قوانن ومعايري �سالمة الغاز النفطي امل�سال، اإ�سافة اإىل اعتماد العديد 
من ال�سيا�سات التمكينية مثل الوعي العام واحلوافز املالية واللوائح.
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اقتصاد المعرفة شبكة أمان 
لالقتصاد الوطني

تواجه المجتمعات بشـــكل مســـتمر على كافة األصعدة تحديـــات كبيرة في 
جهودها التنموية، ومن أعظم هذه التحديات وأكثرها شدة تحديات استثمار 
اإلمكانات والطاقات البشـــرية، مع ضرورة أن يكون هذا االســـتثمار استثمارًا 
رشـــيدًا نوعيًا يعظم من المـــردود االقتصادي واالجتماعي لهذا االســـتثمار 
مـــن خالل توظيـــف المـــوارد االقتصادية بكفـــاءة عالية، خاصـــة في الوقت 
الذي نعيش فيه عصر التســـارع التقنـــي والصناعي، وهو الوقت الذي بدأت 
تتطـــور وتتغير فيه مالمح الموارد االقتصاديـــة، وظهرت مزايا وآفاق جديدة 
لقـــوة العمل ورأس المال وتطـــور المفاهيم وصواًل إلـــى اقتصاد المعرفة. 

بالرغ���م م���ن التط���ور املع���ريف الهائ���ل ال���ذي حققت���ه وحتقق���ه 
بع����س ال���دول، لذل���ك كان م���ن احلتم���ي وال�س���روري للقي���ادات 
املوؤ�س�س���ية و�س���ناع الق���رار يف املوؤ�س�س���ات عل���ى اخت���الف نوعية 
اخلدم���ات والقطاع���ات التي تعمل به���ا، اأن تتوجه توج���ه متقدمًا 
وفاع���اًل يف التح���ول نح���و اقت�س���اديات املعرفة وحتقي���ق التنمية 
ال�س���املة مبنهج متكامل وخمطط ومردود فعل���ي يحقق الأهداف 

والري���ادة. الرفاهي���ة  ويحق���ق  واملجتم���ع،  لالأف���راد  امل�س���تقبلية 
حيث يق���وم القت�س���اد املعريف على ا�س���تثمار املعرفة وامل�س���اركة 
فيها بهدف حت�س���ن نوعية احلياة مبجالته���ا املختلفة من خالل 
التزود والتفاعل والتطوير م���ن اخلدمات املعلوماتية والتطبيقات 
التكنولوجي���ة املتط���ورة وا�س���تخدام العق���ل الب�س���ري كراأ�س مال 
معريف، وتوظيف البح���ث العلمي باأعلى معايريه واأنظمته لإحداث 

فادي حممد الدحدوح
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جمموع���ة م���ن التغي���ريات ال�س���رتاتيجية يف طبيع���ة القت�س���اد 
وتنظيم���ه، ك���ي ي�س���بح اأكر ا�س���تجابة وان�س���جاما م���ع حتديات 
العوملة وتكنولوجيا املعلومات والإت�سالت وعاملية املعرفة والتنمية 

امل�ستدامة مبفهومها ال�سمويل.
 ولتحقيق اقت�ساد املعرفة ل بد اأن يتوفر بنية حتتية جمتمعية واعية 
وتهيئة موارد ب�س���رية و�سناع معرفة ميتلكون املعرفة ولديهم قدرة 
على التحليل والبتكار، وتوظيف منظومة فاعلة للبحث والتطوير، 
اإ�سافة اإىل توفري منظومة امل�ساركة وال�ستجابة بن كافة القطاعات 
املجتمعية واملوؤ�س�س���ية، وماأ�س�سة اأكر �سمولية للخدمات والأنظمة 
وتواف���ر �س���هولة و�س���ول اأف���راد املجتم���ع اإىل ال�س���بكة املعلوماتية 
ون�س���ر ثقافة جمتمع التعلم فكرًا وتطبيقًا يف خمتلف املوؤ�س�س���ات. 
التج���ارب م���ن حولن���ا كث���رية، ولع���ل جترب���ة �س���نغافورة خ���ري 
دلي���ل، فبع���د الأزمات التي ع�س���فت به���ا،  وتبنيها ا�س���رتاتيجية 
التح���ول نح���و اقت�س���اد املعرف���ة ع���ر خط���ط منهجي���ة دقيق���ة، 
وت�س���كيل  املواه���ب،  ورعاي���ة  الب�س���رية   امل���وارد  وال�س���تثمار يف 
الأبح���اث والبتكار وامل�س���اريع، كلها كانت مبثابة ركائز اأ�سا�س���ية 
ل�س���رتاتيجية �س���نغافورة الوطني���ة لتطوي���ر القت�س���اد واملجتمع 

القائ���م عل���ى املعرف���ة، حيث �س���نعت �س���نغافورة لنف�س���ها مكانة 
متقدم���ة ب���ن ال���دول، وحقق���ت الإزده���ار والنماء، وا�س���تطاعت 
حتقي���ق طف���رة اقت�س���ادية مدعومة باإبت���كارات متطورة �س���ملت 
خمتلف ميادين احلياة وعززت القت�س���اد الوطني ب�س���كل فاعل.

اإن امتالك و�س����ائل املعرفة ب�س����كل موجه و�س����حيح وا�ستثمارها 
بكاف����ة اأبعاده����ا العلمية الدقيقة من خالل ال�س����تخدام الكثيف 
للمه����ارات واأدوات املعرفة الفني����ة والبتكارية والتقنية املتطورة 
ل ب����د اأن ي�س����كل اإ�س����افة حقيقية لالقت�س����اد الوطن����ي وقاعدة 
لالإنطالق نحو التحول اإىل القت�ساد املبني على املعرفة وحتقيق 
التنمية ال�س����املة، ولو اأردنا اأن نخت�س����ر ه����ذه الأهمية املتنامية 
فيمكن القول اأن تبني اقت�ساد املعرفة على ال�سعيد الوطني هو 
مبثابة �سبكة الأمان احلقيقي لالقت�ساد املحلي، وهو القت�ساد 
ك  الذي ي�س����كل فيه اإنت����اج املعرفة وتوزيعها وا�س����تخدامها املحرِّ
الرئي�س لعملية النمو امل�ستدام وخلق الروة وفر�س التوظيف يف 
القطاعات كافة، اإنه يقوم على اأ�س����ا�س اإنتاج املعرفة وا�ستخدام 
ثمارها واإجنازاتها، بحيث ت�س����كل هذه املعرفة م�س����درًا رئي�سًا 

ر ورفاهيته. لروة املجتمع املتطوِّ
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 التحليل النوعي للمخاطر 
)Qualitative Risk Analysis(

رجـــع المهندس الشـــاب عبد المؤمن الـــى بيته مهمومًا فقد كلفه مدير المشـــروع 
 Qualitative( بمهمة ال يعرف عنها أي شيء، وهي اجراء التحليل النوعي للمخاطر

Risk Analysis( في المشروع الذي يعمالن به وهو انشاء مستشفى.

تذكر عبد املوؤمن اأ�س���تاذه القدمي يف كلية الهند�س���ة )د. �سفيان( 
فاأت�سل به وطلب منه امل�ساعدة والتوجيه.

ا�ستهل عبد املوؤمن لقائه مع اأ�ستاذه القدمي مبا يلي:
اأ�س���تاذي العزي���ز، لدي ع���دد كبري من الأ�س���ئلة، واأبداأ بالأ�س���ئلة 

التالية:
اأ - ما هي املخاطرة؟

ب -  م���ا هو التحليل النوعي للمخاطر وهل يوجد اأنواع اأخرى من 
حتاليل املخاطر؟

ت -  م���ا ه���ي الأدوات الالزم���ة ل�س���تخدامها يف اإج���راء التحليل 
النوعي للمخاطر؟

ث - م���ا ه���ي املخرج���ات الناجت���ة م���ن اإج���راء التحلي���ل النوعي 
للمخاطر؟

ج - هل من ال�س���روري اإجراء التحليل النوعي للمخاطر يف جميع 
امل�ساريع؟

اأجاب االأ�صتاذ �صفيان: 
من الوا�س���ح يا عزيزي عب���د املوؤمن اأنك متعط����س للمعرفة حول 
اإدارة املخاط���ر واأود اأن اأبن لك اأنه من املجالت الواعدة �س���من 
اإدارة امل�س���اريع، والتي �س���وف يكون لها اأهمية خا�سة يف ال�سنوات 
القليلة القادمة، لذا فاإنني اأ�سجعك على التعمق والبحث والدرا�سة 
واملمار�س���ة يف هذا املجال، فاململكة باأم�س احلاجة ملمار�سة اإدارة 

م. فرا�س حممد اأمني نق�صبندي
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خماط���ر فعالة يف خ�س���م الكم الكب���ري من امل�س���اريع والتحديات 
و"املخاطر"، ولأبداأ الآن بالإجابة على اأ�سئلتك: 

اأ -  ما تعريف املخاطرة )Risk( ؟
هي حدث اأو ظرف م�س���كوك يف حدوثه من �س���اأنه اأن يوؤثر �س���لبًا 
اأو اإيجاب���ًا عل���ى ه���دف اأو اأكر من اأهداف امل�س���روع حال وقوعه، 
)كالتكلف���ة واجلدول الزمن���ي والأداء( يتم تعري���ف املخاطر من 

خالل:
1- الحتمال )اأكر من �سفر، اأقل من 1( من حدث اأو حالة غري 

مرغوب فيها.
2- العواق���ب اأو الأث���ر اأو اخلطورة للحدث غ���ري املرغوب فيه  يف 

حال حدوثه.
مثال على املخاطرة: 

 )لأن املق���اول يواجه م�س���اكل يف امل�س���رتيات، فقد ل يتم ت�س���ليم 
امل�سخات بحلول 8 يونيو، ما يت�سبب يف حدوث تاأخري يف الرنامج 

الزمني(.
ي���ا عزيزي عبد املوؤمن اإىل �س���رورة  ب���د من التنويه  •وهن���ا ل 
التفريق بن املخاطرة والأ�س���كال، فاملخاطرة كما اأ�س���لفت حدث 

وق���د جتد �س���عوبة يف كتابة ال�س���بب لأن���ك قد ل متتل���ك املعلومات 
الكافي���ة التي توؤهل���ك لتحديده، كما توجد ط���رق متعددة يف كتابة 
بي���ان املخاطر ويتم تقدمي اأف�س���ل الرامج با�س���تخدام نهج واحد 

للتوافق/ فمثال: 
 ) ”if–then“(     اأو " )...( فحينذاك )...( اأ�سلوب: " اذا -

- اأ�سلوب:" )ال�سرط( -)العواقب( " اأو 
 ) ”Condition–Consequence“ (

- اأ�سلوب: "لأن - احلدث - النتيجة" اأو ("
“ Because - Event - Consequence“ (

واأن���ا �سخ�س���يًا اأف�س���ل الكتابة بالأ�س���لوب الأخري طامل���ا كان ذلك 
ممكنًا، وهو م�س���ابه للمثال الذي ا�ستعر�سناه، اإل اأنك قد ل تتمكن 

اأو ظ���رف " م�س���كوك يف حدوث���ه " بينم���ا الإ�س���كال ( Issue( هو 
و�س���ع اأو موقف ح���ايل قد يكون ل���ه تاأثري على اأهداف امل�س���روع، 
اأي اأن���ه وق���ع بالفعل، وهي اخلا�س���ية الت���ي ت�س���تطيع التمييز من 
خاللها بينهما، حيث ينم و�س���ع الأ�س���كال يف �س���جل خا�س يدعى 
�س���جل الإ�س���كالت ) Register Issues( حي���ث يتم حل الإ�س���كالت 

ومعاجلتها ب�سكل فاعل.
  مثال على االإ�صكال: 

 )فقدان موظف رئي�سي من اأع�ساء فريق امل�سروع( 
• وهن���اك اأم���ر اخ���ر اأود اأن اأبين���ه قب���ل النقتال اأىل ال�س���وؤال 
  ") Risk Statement( الث���اين، وهو �س���رورة كتابة "بي���ان املخاط���ر
وهي العبارات امل�س���تخدمة لتلخي�س املخاطر ب�س���كل جيد، حيث 

يحتوي بيان املخاطرة اجليد على عن�سرين:
- احلدث املحتمل.

- العواقب املرتبطة بها.
اإذا كان معروًفا، يجب اأن يت�س���من بيان املخاطرة عن�س���ًرا ثالًثا: 

ظرف م�ساهم قائم )�سبب( اخلطر.
لنحلل املثال ال�سابق �سوية:

من معرفة ال�سبب كما اأ�سلفت، فعندها تكتفي با�ستخدام الأ�سلوب 
الأول اأو الثاين )وهما اأ�سلوبن متقاربن(.

ومن الأخطاء ال�سائعة يف كتابة املخاطر ما يلي: 
ترى يف  فكما  بيانات حمددة:  من  بدًل  عامة  • كتابة مالحظات 
املثال ال�س���ابق فقد ذكرنا عن عن�س���ر حمدد )امل�سخات( وتاريخ 

توريد حمدد )8 يونيو( ولي�س عن التوريدات ب�سكل عام.
جدًا.  �سائع  خطاأ  وهو  املخاطرة  من  بدًل  اأ�سكال  • حتديد 

• حتويل الرتكيز من اأن�سطة الرنامج التي ميكن التحكم فيها اإىل 
اأم���ور خارج دائرة تاأثري جموعة املعنين بامل�س���روع، وهذا عن�س���ر 
هام يجب النتباه اإليه للبقاء �س���من الإطار الفعال لإدارة امل�سروع.

ل يتم ت�سليم امل�سخات  بحلول 8 يونيو احلدث املحتمل هو 

حدوث تاأخري بالرنامج الزمنيالعواقب  هي

لأن املقاول يواجه م�ساكل يف امل�سرتيات ال�سبب هو
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ال�صوؤال الثاين: 
ب - ما هو التحليل النوعي للمخاطر، وهل يوجد اأنواع اأخرى من حتاليل املخاطر؟

  قبل اأن الأ�ستطراد يف �سرح التحليل النوعي للمخاطر، ل بد من اإ�ستعرا�س ب�سكل �سريع عمليات اأدارة املخاطر وتعريف كل منها، ب�سكل 
عام، وفقًا ملنهجية معهد اإدارة امل�ساريع )PMI(، فهي تتاألف من العمليات ال�سبع التالية:

هي عملية حتديد الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق اأن�سطة اإدارة املخاطر يف امل�سروع.و�سع خطة اإدارة املخاطر

هي عملية حتديد املخاطر الفردية بامل�سروع، اإ�سافًة اإىل م�سادر اخلطر الكلي للم�سروع حتديد املخاطر
وتوثيق خ�سائ�سها.

اإجراء التحليل النوعي 
للمخاطر

 هي عملية اإخ�ساع املخاطر الفردية للم�سروع ح�سب اأولوياتها ملزيد من التحليل اأو 
الإجراءات عن طريق تقييم احتمالت حدوثها وتاأثريها، اإ�سافًة اإىل اخل�سائ�س الأخرى

هي عملية حتليل عددي للتاأثري امل�سرتك املخاطر الفردية املحددة للم�سروع وم�سادر ال�سك الأخرى على اإجراء التحليل الكمي للمخاطر
اأهداف امل�سروع ككل.

 هي عملية و�سع اخليارات، واختيار ال�سرتاتيجيات، واملوافقة على الإجراءات ملعاجلة التعر�س للخطر و�سع خطة ال�ستجابة للمخاطر
الكلي للم�سروع، اإ�سافة اإىل معاجلة املخاطر الفردية للم�سروع

هي عملية تطبيق خطط ال�ستجابة للمخاطر املتفق عليها.تطبيق ال�ستجابات للمخاطر

 هي عملية متابعة تنفيذ خطط ال�ستجابة للمخاطر املتفق عليها، وتعقب املخاطر املحددة، وحتديد املخاطر متابعة املخاطر
اجلديدة وحتليلها، وتقييم مدى فاعلية عملية التعامل مع املخاطر خالل امل�سروع باأ�سره.
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 حت���دث اأغلب العملي���ات يف مرحلة التخطيط ما ع���دا العمليتن 
الأخريتن اللتان حتدثان يف مرحلة التنفيذ واملراقبة:

تع���اد عملي���ات التحليل النوعي والكمي وو�س���ع خطة ال�س���تجابة 
ل���كل خماط���رة جدي���دة يت���م حتديده���ا، ويت���م متابع���ة املخاطر 
ور�س���د التغريات اأو املخاطر اجلدي���دة ومراجعة تنفيذ اإجراءات 
ال�س���تجابة ب�س���كل دوري بناء عل���ى عوامل متعددة، مث���ل  اأهمية 

امل�سروع وحجمه وتعقيده.

بنف�س املنطق يقوم فريق امل�سروع بتجهيز جدول م�سابه لتقييم تاأثري املخاطر كما يف املثال، وهنا �سيرز نقطة اإ�سكالية، لأن التاأثري قد 
يك���ون ل���ه اأوجه خمتلفة )بعك�س الحتمالية(، فمثاًل قد تتقبل اأحدى اجلهات امكانية زيادة كبرية يف تكلفة م�س���روع ذو اأهمية خا�س���ة، 

بينما قد ل ت�سمح بهوام�س كبرية بالن�سبة للجدول الزمني )الوقت(، اجلدول التايل يو�سح الفكرة:

يف البداي���ة: يت���م و�س���ع خط���ة اإدارة املخاطر، ث���م عملية حتديد 
املخاطر وو�س���عها يف �س���جل خا�س يدعى �س���جل املخاطر و�سوًل 
اإىل اإج���راء التحلي���ل النوع���ي لإدارة املخاطر، وهو يت�س���من كما 
يف التعري���ف ال�س���ابق عملي���ة تقيي���م احتمالت ح���دوث املخاطر 
وتاأثريه���ا، حي���ث يق���وم فري���ق امل�س���روع بتحدي���د الأ�س����س التي 
�سيقومون با�س���تخدامها لعمل تقييم احتمالت احلدوث والأ�س�س 

التي �سي�ستخدمونها يف تقييم التاأثري، فمثال:

 من املمكن تق�صيم احتمالية املخاطرة خلم�صة اق�صام وا�صناد ن�صبة مئوية الحتمالية الوقوع كما يف املثال:

)Probability Scale حتديد ت�صنيف الحتمال وقوع املخاطرة  )مقيا�س االحتمالية او
الو�صفاالحتماليةاخلطرم
يف معظم الظروف: من املتوقع اأن يحدث90 %موؤكد تقريبا1

يف معظم الظروف: رمبا �سيحدث75 %حمتمل2

قد حتدث يف بع�س الوقت.50 %ممكن3

ميكن اأن يحدث يف بع�س الوقت.25 %من غري املرجح4

قد حتدث يف ظروف ا�ستثنائية.5 %نادر5

ال�صالمةال�صمعةجودةالربنامج الزمنيكلفةالتاأثري  اخلطر

زيادة مقدارها اأكر من 80 %حرج
25% عن امليزانية الأ�سلية 

تاخري مقدارها اأكر من %4 
عن املدة الأ�سلية 

زيادة ترتاوح بن 10%- 40 %رئي�سي
25% عن امليزانية الأ�سلية 

تاخري ترتاوح بن %2- %3 
عن املدة الأ�سلية 

زيادة ترتاوح بن 6%- 10% 20 %معتدل
عن امليزانية الأ�سلية 

تاخري ترتاوح بن %1٫5- %2 
عن املدة الأ�سلية 

زيادة ترتاوح بن 4%- 6% 10 %ثانوي
عن امليزانية الأ�سلية 

تاخري ترتاوح بن %1- %1٫5 
عن املدة الأ�سلية 

زيادة اأقل من 4% عن 5 %قليل جدًا
امليزانية الأ�سلية 

تاأخري اأقل من 1% عن املدة 
الأ�سلية 
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يج���ب علي���ك يا عزيزي عب���د املوؤمن اأن تقوم باإع���ادة تكوين هذا 
املثال بناء على املعلومات اخلا�سة مب�سروعك بامل�ساركة مع فريق 
العمل يف امل�سروع، واإ�سافة املحددات اخلا�سة باجلودة، اأو �سمعة 
ال�س���ركة اأو ال�س���المة، وميكن���ك اإ�س���افة اأبعاد اأخ���رى ان وجدت 
خماطر جديدة حتدث اأثرًا يف جمال غري موجود يف هذا اجلدول.
كما تالحظ فالقيم يف امل�س���فوفة هي ناجت �س���رب )الحتمالية( 
يف )التاأثري(، وبناء على القيم الناجتة نلون هذه امل�س���فوفة وفق 
احلدود املنا�س���بة للتعامل مع املخاط���ر )فمثاُل مت اعتبار املنطقة 

احلمراء عندما تتجاوز الناجت 0٫15(.
ومت تق�سيم املخاطر اإىل ثالثة درجات رئي�سية: 

- الأوىل : دلل���ة ع���ن املخاط���ر ذات الأولوية التي يت���م اعطائها 
الأولوية.

- الثانية: املخاطر املتو�سطة اخلطورة وتاأتي يف املرتبة الثانية.
- الثالثة : للمخاطر ذات الأهمية املنخف�سة. 

تعد هذه الأداة )مب�سفوفة الحتمالت والتاأثري( احدى طرق متثيل 
البيان���ات امل�س���تخدمة يف اإجراء التحليل النوع���ي للمخاطر، ومن 
الأدوات الأخرى )ا�ست�س���ارة اخلراء، جم���ع املعلومات من خالل 
املقاب���الت، الجتماعات، تن�س���يق الأعمال وت�س���نيف املخاطر(.

وبهذا اأكون قد اأجبتك على ال�سوؤال الثالث.
 اأم��ا بالن�صبة لل�صوؤال الراب��ع, فاأهم املخرجات الناجتة 

من اجراء التحليل النوعي للمخاطر 
هي حتديثات �س���جل املخاط���ر باملعلومات الناجتة ع���ن التحليل، 
اإ�سافة اإىل حتديث امل�ستندات الأخرى، مثل )�سجل الفرتا�سات، 

�سجل الإ�سكالت وتقارير املخاطر(.
بع���د اإجراء التحلي���ل النوعي للمخاط���رة، نقوم باإج���راء التحليل 
الكم���ي )يف حالة تقرير احلاج���ة لهذا النوع م���ن التحاليل(، ثم 

نقوم بتحديد ال�سرتاتيجية املنا�سبة للتعامل مع التهديدات والتي 
قد تكون احدى هذه ال�سرتاتيجيات:

1- الت�سعيد )عندما يكون التهديد يقع خارج نطاق امل�سروع(.
2- التجن���ب )للمخاط���ر ذات الأولوي���ة العالية الت���ي تنطوي على 

احتمالت مرتفعة بحدوث تاأثريات �سلبية كبرية(.
3- التحوي���ل )لط���رف ثالث – قد يت�س���من مبالغ اإ�س���افية لهذا 

الطرف نظري اخلدمة(.
4- التخفيف )لتقليل احتمالية حدوث تهديد و/اأو تاأثري(.

5- القبول )مالئمة للتهديدات ذات الأولوية املنخف�س���ة، وميكن 
اتباعه���ا عندما يتعذر التعام���ل مع التهديد باأية و�س���يلة اأخرى اأو 

عندما يكون غري فعال من حيث التكاليف(.
وخ���الل عملية متابع���ة املخاطر يجري حتدي���ث حالة املخاطر يف 
�سجل املخاطر وتقييم ال�ستجابات وفعاليتها واإ�سافة اأي خماطر 
جديدة، وميكن ان جترى اجتماعات خا�سة للمخاطر ب�سكل دوري 

اأو اأن تكون فقرة �سمن اجتماعات مناق�سة تقدم امل�سروع.
اأما بالن�سبة ل�سوؤالك الخري: 

هل م��ن ال�صروري اجراء التحلي��ل النوعي للمخاطر يف 
جميع امل�صاريع؟ 

اجل���واب هو نع���م، ولكن مبا يتنا�س���ب مع اأهمية امل�س���روع وقيمته 
وتعقي���ده، واأن���ا ادع���و بالتحلي���ل الذك���ي للمخاط���ر بحي���ث يوؤدي 
الهتم���ام باملخاطر اإىل زي���ادة احتمالية جناح امل�س���روع واإنهاوؤه  
�س���من الأه���داف املح���ددة من حي���ث الوق���ت، التكلف���ة، اجلودة 

املحددين.

املراجع:
 )PMBOK® Guide(  الدليل املعريف لإدارة امل�سروعات-
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تحوالت إستخدام الطاقة مستقبال

مـــع التحـــوالت التكنولوجية والتقنية المتعاقبـــة، فإن الطاقة الكهربائيـــة تمثل حاليًا عصب 
النمو للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية حول العالم، وقد شـــهدت المملكة العربية 
الســـعودية ازديادًا مطردًا في الطلب على الطاقة الكهربائية في الســـنوات الماضية، حيث 
وصل إســـتهالك الطاقة الكهربائية إلى نحو ٣00 تيراواط ســـاعة خالل العام 20١8 م بقدرة 
إنتاجيـــة ٥٣.٥ جيجاوات، والتي مـــن المتوقع ان ترتفع إلى ٩0 جيجاوات بحلول 202٣م، وهو 

ما يقارب نصف معدل اإلنتاج اليومي من النفط. 

ويف ظ����ل التحدي����ات ب�س����اأن الوق����ود الإحفوري والأث����ار البيئية 
امل�س����احبة ل�س����تهالكه، عمل هذا اجلانب على حتفّيز العديد 
م����ن الدول واحلكومات حول العامل للبحث عن م�س����ادر بديلة 
مع العمل املتوا�س����ل والدوؤوب لتح�سن كفاءة ا�ستخدام الطاقة 
ب�س����كل عام والطاقة الكهربائية ب�سكل خا�س. وحيث اأن قطاع 
النقل ميثل منفذًا رائدًا ل�س����تهالك الوقود الإحفوري بكثافة، 
فقد �س����هد هذا القط����اع تطورًا ملحوظًا مع ظه����ور العديد من 
ال�س����يارات الهجينة الكهربائية القابلة لل�س����حن، اإ�س����افة اإىل 
ال�سيارات الكهربائية اخلال�س����ة. حيث اإن كهربة قطاع النقل 
م�س����تقباًل قد يكون ل����ه تاأثريات اقت�س����ادية وبيئي����ة عدة، من 
ب����ن هذه الآث����ار التقليل م����ن الإعتماد على الدي����زل والبنزين 

وازدياد الطلب على الكهرباء، نتيجة �سحن ال�سيارات بالطاقة 
الكهربائية. ومن الآثار الإيجابية لذلك تكمن يف حت�سن جودة 

املناخ وظهور العديد من ال�سناعات احلديثة واملتكاملة.
يذكر اأن روؤية اململكة  2030 قد اأولت لهذا اجلانب اهتمام بالغ، 
م���ن حيث العمل على متكن موارد الطاقة اجلديدة  واملتجددة 
وال�س���يارات الكهربائية وتوطن ال�س���ناعات امل�س���احبة لهما. 
واأكدت العديد من الدرا�سات احلديثة على اأن الآثار الإيجابية 
للتكامل بن اأنظمة الطاقة املختلفة ومتكن ال�سبكات الكهربائية 
الذكي���ة. كما يعمل الباحث���ون حول العامل على تف���ادي اأي اأثار 
تقنية باإبتكار اأنظمة حتكم واإدارة حديثة تنا�سب املعطيات تلك 

اجلديدة لأنظمة الطاقة الكهربائية م�ستقباًل

د. �صليمان علي املحيميد
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خدمات التفتيش والفحص: بال تشريعات

يمـــارس مقدمي خدمات التفتيش و الفحص )Inspection & Testing( دورا حيويا في 
البنية االقتصادية و الصناعية. ويتلخص هذا الدور في القيام باختبارات ضمان الجودة 
و التـــي بدورها تدرأ مخاطر التنفيذ. المســـتفيد النهائي هو المســـتخدم للمنشـــأة 
والذي سيوفر الكثير على شكل تكاليف صيانة و انقطاع للتشغيل. وبالطبع ال ننسى 

القيمة الكبرى للفحص وهي ضمان سالمة العاملين في المنشآت الصناعية.

ميكن تق�صيم خدمات الفح�س والتفتي�س اإىل ق�صمني: 
 )Third Party Inspection( الثال���ث  الط���رف  تفتي����س  خدم���ات   -
و�سندعوها TPI  و هي اخلدمات التي يقوم فيها مزود اخلدمة بتوفري 

مفت�س متخ�س�س للقيام بفح�س املعدات اأو موقع الإن�ساءات. 
 )  Non-Destructive Testing( خدمات الفحو�س���ات غري الإتالفي���ة -
و �س���ندعوها NDT  وه���ي اخلدم���ات التي يقوم فيها م���زود اخلدمة 
باختبار املعدات �س���واء يف امل�س���نع اأو موقع الإن�س���اءات. مثل القيام 
بالت�س���وير الإ�سعاعي اأو الت�س���وير ال�سوتي لفح�س حالة اللحام يف 

خط الأنابيب. 

هذان الق�س���مان يعتم���دان يف تق���دمي اخلدمة على الكادر الب�س���ري 
املوؤه���ل و عل���ى مع���دات الفح�س املعتم���دة. العامل الأه���م يف جودة 
اخلدم���ة هو م�س���توى التاأهيل للعاملن. و ب�س���بب ح�سا�س���ية و اأهمية 
عملي���ات التفتي�س و الفح����س، تتجه معظم البلدان ال�س���ناعية اإىل 
و�س���ع ت�س���ريعات و هيئات م�س���تقلة يكون دورها الت�س���ريح للعاملن 
 ،  )calibration( واإعتم���اد املع���دات امل�س���تخدمة وطريق���ة معايرته���ا

واأي�سا املراقبة والتدقيق على ال�سركات.
يف اململكة ي�سكو هذا القطاع من خلل يف بنيته، و قد اأدى هذا اخللل 
اإىل تدهور م�س���توى اخلدمة ونفور املهند�س���ن والفنين "اجلادين" 

وائل ال�صبايل
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من �س���لوك خط مهني يف هذا املجال. و من نتائج ذلك زيادة احتمال مترير الأخطاء الفنية يف امل�س���اريع )خا�س���ة ال�س���ناعية( و يف معامل 
الإنتاج ال�س���ناعي، و بالتايل زيادة النقطاعات يف الت�س���غيل وتكاليف ال�سيانة. والأثر الأ�س���د اإزعاجا هو تعري�س �سالمة العاملن يف معامل 

الإنتاج اإىل خماطرة اأعلى.
حتى نفهم امل�سكلة �سنقارن قطاع خدمات التفتي�س والفح�س يف ال�سعودية واأي بلد �سناعي ميكننا القول الوليات املتحدة اأو كوريا اجلنوبية 

)الأنظمة يف البلدان ال�سناعية تكاد تتطابق(.

يف ال�صعوديةيف بلد �صناعي اآخر

تاأهيل الأفراد العاملن. 
NDT فني
TPI مفت�س

جهة م�ستقلة )حكومية اأو غريها(
يعتمد على الرامج العاملية ويكون هناك 

�سجل للمفت�س عند جهة م�ستقلة

ل يوجد جهة ر�سمية وكل �سركة تقوم بتاأهيل موظفيها 
ASNT بالعتماد برامج عاملية مثال

ل يوجد جهة م�ستقلة وتقوم ال�سركات بتاأهيل موظفيها 
API ح�سب طلب العميل باتباع احد الرامج مثل

تاأهيل ال�سركات
جهات التدقيق امل�ستقلة والتي تكون 
تابعة لت�سريعات البالد بخ�سو�س 

مكاتب التدقيق
ل يوجد

اعتماد املفت�سن امل�ستقلن 
) free lancers(ل يوجدجهات ت�سجيل م�ستقلة

ل يوجدجهات م�ستقلةاإعتماد املعدات و برامج املعايرة
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هذه الثغرات يف بنية هذا القطاع اأدت اإىل �س���عف كامل يف 
الآداء و بغياب ال�س���ابط امل�س���تقل لالآداء ت�س���بح املناف�سة 
على اأ�س���ا�س التكلفة، و بالتايل البحث عن عمالة رخي�س���ة 
و هك���ذا ت�س���تمر احللقة ب���دون توقف و ت�س���بح املهنة غري 
جمدي���ة للجادي���ن واملخل�س���ن من مهند�س���ن و فنين. يف 
النهاي���ة يوؤدي ه���ذا اإىل نفور ال�س���عودين واجلادين من اأي 
جن�س���ية لع���دم ا�س���تطاعتهم بناء مهن���ة تنمو با�س���تمرار. 
والبق���اء يف هذه ال�س���ناعة �س���يكون لالأقل تكلف���ة بدون اأي 

دافع لتح�سن الآداء. 
بل اإن نفور املهنين ال�سعودين من هذا القطاع هو بحد ذاته 
كارث���ة، فاأحد اأهم دوافع اإجادة الآداء هو مواجهة العواقب 
املهني���ة ل���الآداء ال�س���عيف،و ه���ذا الدافع يختف���ي بالتاأكيد 

مل���ن يك���ون يف مهمة عم���ل ل يتوقع ان تط���ول، و لذلك متنع 
بع�س الأنظمة يف الدول ال�س���ناعية اأن يقوم بعملية TPI  يف 
امل�س���اريع احل�سا�سة مهند�س اأجنبي. مثال عند فح�س برج 
التكرير يف امل�سفاة اأو �سهريج املفاعل يف حمطات الطاقة 
النووية، لأن الأ�س���ل يف جودة اخلدمة، هو املفت�س املحرتف 
نف�س���ه والذي يعت���ز مبهنته ويجي���د القيام بها ويخ�س���ى اأن 

يخ�سر ا�سمه اإذا اأخطاأ يف ك�سف مواطن اخللل. 

احللول املمكنة واالأهداف:\
الهدف الأول: رفع جودة اآداء قطاع التفتي�س و الفح�س. 

الهدف الثاين: جعل القطاع جذاب للجادين من املهند�سن 
والفنين )وهذا ب�سكل تلقائي �سيجعله جاذبا لل�سعودين(
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والعالج يجب اأن يتمحور حول ثالثة حماور:
اأول: بالن�س���بة للق���وى الب�س���رية: و�س���ع برام���ج للرتخي�س 
للعاملن يف املجال، و اإن�ساء نظام )رمبا بالتن�سيق مع وزارة 

التجارة( لإعطاء ت�ساريح للم�ستقلن.
ثاني���ا: بالن�س���بة ملع���دات الفح�س: و�س���ع ا�س���رتاطات 
لل�س���المة وج���ودة املع���دات واإج���راءات اإختب���ار جودة 
وموثوقية املع���دات، بحيث ل ت�س���تخدم اأي من معدات 
الفح����س قبل اعتمادها من اجلهة ال�س���رعية، واأي�س���ا 
و�س���ع ا�س���رتاطات لأنظمة املعايرة وبرامج للرتخي�س 

ل�سركات املعايرة. 
لتدقي���ق  اإج���راءات  و�س���ع  للمن�س���اآت:  بالن�س���بة  ثالث���ا: 

وتاأهي���ل وترخي����س ال�س���ركات العامل���ة يف ه���ذا املج���ال. 
وهيئة املهند�س���ن مبركزيتها و قدراتها الب�سرية ميكنها ان 
تقود هذه املبادرة، واأن تكون هي اجلهة امل�ستقلة التي تقدم 
هذه اخلدمة للقطاع، و بالطبع جتدر الإ�س���ارة اإىل اخلرة 
الطويلة التي متتلكها اأرامكو ال�سعودية يف هذا املجال والتي 

ميكن ال�ستفادة منها. 
واملب���ادرة لإ�س���الح اخلل���ل يف ه���ذا القط���اع الهند�س���ي 
احل�س���ا�س �س���يكون لها بال���غ الأثر يف توف���ري مهن ممتازة 
للمهند�سن والفنين ال�س���عودين ورفع م�ستوى اجلودة يف 
امل�س���اريع ومعامل الإنتاج وتقليل الكلفة العامة لل�س���يانة و 

انقطاعات الت�سغيل. 
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أولويات بناء المساكن االقتصادية
في منطقة الخليج العربي

تعد التهوية ونور الشمس وسهولة الصيانة وأحكام المسكن من دخول الغبار، أمور 
من الصعب التنازل عنها في منطقة الخليج العربي، ومن خالل مشاهدة ما يحدث 
من تكفل عامة الناس في البناء ألنفسهم دون االستعانة بالمختصين بشكل محترف، 

أدى ذلك ليس فقط  ألضعاف المنتج، بل أيضا للتأثير على الصحة العامة.

وم���ا هو معروف اأن التهوية هي اإمكانية تغيري الهواء داخل البيت 
ودخول هواء جديد مليء  بالأوك�س���جن، ونور ال�سم�س  يقتل كثري 
من اجلراثيم ويعقم، و�س���هولة ال�س���يانة لها عالقة بالت�س���ميم 
املنا�س���ب واختي���ار املواد املنا�س���بة، واحكام امل�س���كن م���ن الغبار  
وال�سجيج مرتبط بنوع املنافذ، مثل  ال�سبابيك والأبواب الرئي�سية. 
واملالحظ اأن تبني فكرة ال�س���يانة امل�س���تقبلية ب�س���هولة،  هي من 
الأمور املن�سية بالن�سبة للغالبية اأثناء فرتة الت�سميم)بب�ساطة( اأي 
خطوة لتعقيد الأنظمة داخل ال�سكن، مثل اإ�سافة م�سبح يف القبو  
اأو اإ�س���افة  مكيفات مركزية اأو كرة احلمامات اأو و�سع حمامات   
يف م�س���توى الأقبية، اأو حتى اإ�س���افة ديكورات ب�سكل م�سهب، كل 

ذل���ك من  اجلوانب الت���ي  تزيد من اخلدمات وتو�س���يالتها،  ما 
يعن���ي  عن���د اأي���ة �س���يانة م�س���تقبلية يجب �س���رورة ال�سرت�س���اد 
مبخطط���ات   تنفيذي���ة،  وذل���ك يحتم زي���ادة تكاليف ال�س���يانة 
واأعباءها، مثل احل�سول على قطع غيار منا�سبة وعمالة مدربة، 
حتى اإ�س���افة الديكورات املختلفة تاأخذ نف�س الطبيعة، وم�ستقبال 
نح���ن جمرون، اإما حتمل اأعباء ال�س���يانة، اأو اإهمال كل �س���يء، 

عندها يتحول امل�سكن بعد �سنوات اإىل عبئ مقلق.
وم���ن املع���روف اأن منطق���ة اخللي���ج العرب���ي  يغل���ب عل���ى جوها 
احل���رارة واجلفاف والغب���ار، والرطوبة يف الأماك���ن القريبة من 
البح���ر، وبعدم���ا اأنع���م اهلل على ه���ذه املنطق���ة  بالرخ���اء،  فاإن 

م. ريا�س بن عبداهلل الوطبان
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غالبية ال�س���كان يتطلعون ب�سغف  لبناء م�س���كن العمر،  ولالأ�سف  
ف���اإن الكث���ري من الق���رارات توؤ خذ دون ال�س���تعانة باملخت�س���ن، 
ويف الغال���ب رغبة يف التوفري والتحكم يف ال�س���عر، لكن لالأ�س���ف 
يف معظم الأحيان على ح�س���اب النوعي���ة، والكثري يعترها متعة، 
لك���ن املوؤ�س���ف اأن ابتع���اد املخت����س، معناه ح�س���ول الأخطاء  يف 
كل مرحل���ة من مراحل البن���اء، وقد يعتقد اأنه وف���ر اأموال،  لكن 
نتائجها غري جيدة من �سخامة ما يرتكب من اأخطاء يف امل�ساكن 
التي ين�س���ئها الأ�س���خا�س، والتي تعتر جزء من اأ�س���ول الوطن،  
لذل���ك  فاإنه من البديه���ي تدخل الدولة يف و�س���ع النظم املحلية 
للبناء)كود البناء(، لكنه لي�س كل �سيء، وعي املواطن  واحرتامه  

للتخ�س�سات اأهم.
رغم اأن املكاتب الهند�س���ية املرخ�سة وامل�س���وؤولة عن الت�ساميم   
حتر����س عل���ى تطبي���ق ك���ود البن���اء، وحتر����س عل���ى ان حتتوي 
الت�س���اميم الن�س���ائية على تفا�س���يل دقيقه وافي���ه، مثل كميات 
احلديد امل�س���تعمل، ون���وع الأ�س���الك الكهربائية وموا�س���ري املياة  
وغريه���ا من املتطلبات وال�س���روط، والتي تعتر م���ن البديهيات، 
لكن مكاتب الت�س���ميم يف الغالب غري معنية يف اختيار الأولويات 
و�س���بط التكاليف للم�س���اكن ال�سغرية والقت�س���ادية اإن مل يكن 

ذلك بطلب ورغبة املالك.
 اإن  تكليف املكاتب الهند�س���ية يف اختيار املواد وم�سوؤولية حتديد 
التكاليف اأمر يف غاية الأهمية، حتى لو اأدى ذلك لزيادة يف اأجرة 
املكتب، بغري ذلك يتحول املو�س���وع لفو�سى، مثال ما فائدة �سراء 
اأطق���م حمامات غالية الثم���ن، اإذا كانت الأنابيب والتو�س���يالت 

املخفية رخي�سة و�سيئة املوا�سفات.
لذلك وجب  اختيار مكتب مرخ�س موؤهل لديه خرة، وهذا القرار 
رمبا يعتر اأهم قرار يتخذه املالك ول يندم عليه، حتى واإن كانت 
التكلفة عالية ن�س���بيا. ويجب اأن تكون اإ�س���افة اإىل رخ�سة البناء 
املخطط���ات كافي���ة، ومعها جداول كميات وموا�س���فات و�س���يغة 
التعاق���د، وحت���ى اإن اأمكن تكليفهم برت�س���يح املقاول���ن املوؤهلن  
لإجن���از العمل، كل ذلك يقلل عليك من اتخ���اذ قرارات خاطئة.
هدفنا يف هذا املو�س���وع اإي�س���اح �س���بط التكاليف، واأي�س���ا بناء 
م�سكن مريح متن �سحي ي�سهل �سيانته ونظافته ويكون ا�ستثمار 
اآمن، لي�س بال�س���رورة اأن يكون امل�سكن حاوي على كل اللوازم ول 
بال�س���رورة اأن تكون مواده من اأغلى واأف�س���ل املوجود،  لكن الذي 
يجب اأن يتحقق هو الأولوية ال�س���حية املنا�سبة وبحدود امليزانية 

املر�سودة كل ذلك بيد خمت�س .
  وهن���ا البنود املقرتحة ومواد البن���اء ذات اجلودة العالية  تعتر 

خيار ذكي ل يجب ع���دم التنازل عنها، لأنها حتافظ على  البناء 
خ���الل عمره ، والت�س���حية بجودته���ا تعني العب���ث يف عمر املبني  

واأهم بنودها :
الكهرباء.  • مواد 

ال�سباكة. • مواد 
املائي. العزل  • مواد 

ال�سبابيك. • مواد 
النوافذ. • �سرتات 

الرئي�سية. •  املداخل 
ال�سالمة. وو�سائل  املراقبة  • كامريات 

له��ذه البنود املقرتحة مواد بناء م�صموح اختيارها اأقل 
جودة, وال نعني اأن تكون غري �صاحلة  توفريا للكلفة:

الدهانات. • مواد 
واحلائط. لالأر�سيات  والرخام  • البور�سلن 

باأنواعها. • الإنارة 
الداخلية. الغرف  • اأبواب 

املالب�س. • خزائن 
املطبخ. • دواليب 

احلمامات. • قطع 
وبنود ممك��ن اإلغائها للتحكم بال�صعر وتكاليف ال�صيانة 

امل�صتقبلية:
�سرورية. الغري  البناء  • م�ساحات 

به. املبالغ  احلمامات  •  عدد 
امل�سبح.  • اإلغاء 

القبو. • اإلغاء 
امل�سعد. • اإلغاء 

البلكونات. • اإلغاء 
مررة. الغري  احلجر  وتلبي�سات  الديكورات  • اإلغاء 

الفيال. خلف  �سيانة  ب�سلم  وا�ستبداله  لل�سطح  الدرج  • اإلغاء 
زراع���ة  بعل���ب  وا�س���تبدالها  اخل�س���راء  امل�س���احات  اإلغ���اء   •

حمدودة.
ق���د تكون هذه القرارات �س���ادمة، لكن قد حت���ول هذه القرارات 
فكرة امتالك م�س���كن من م�س���تحيلة اإىل ممكنة. وقد ير�س���يك 
ان ت�س���كن يف منزل �س���غري، لكنه �س���حي ومتن، �سبابيك تدخل 
ال�سم�س وتهويتها ونظافتها �س���هلة واحكامها عن الأجواء ال�سيئة 
ممكن، ول ير�س���يك ان يحتوي م�س���كنك على م�س���احات كبرية، 

لكن مبوا�سفات �سيئة وممكن حتى مميته.
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طباعة ثالثية األبعاد للمباني "الخضراء" 
باستخدام التربة المحلية

تواجه صناعة البناء حاليا تحديين رئيســـيين األول هو الطلب على الهياكل األساسية 
المستدامة ، واآلخر الحاجة إلى ترميم و إصالح المباني والجسور والطرق المتدهورة، 
وفـــي مشـــاريع البناء تعتبر الخرســـانة هي المـــادة المفضلة إال أنهـــا تحتوي على 
بصمـــة كربونية كبيرة مما يـــؤدي إلى ارتفاع في اإلنفاق علـــى النفايات والطاقة.

وق���دم تقري���ر الباحثن يف هذا اجلانب تق���دم حمرز نحو مادة 
بناء م�ستدامة م�س���نوعة من الرتبة املحلية ، وذلك باإ�ستخدام 
طابعة ثالثية الأبعاد لإن�ساء هيكل احلاملة يف اإجتماع اإفرتا�سي 
يف موؤمتر اجلمعي���ة الكيميائية الأمريكية )اأغ�س���ط�س 2020(، 
التي �س���مت اأكر من 6000 عر�س تقدميي يف جمموعة وا�سعة 

من املوا�سيع العلمية.
�س���ارباجيت  امل�س���روع  الرئي�س���ي يف  الباح���ث  الدكت���ور  وق���ال 
بانريجي: "اإن التاأثري البيئي ل�س���ناعة البناء، هو م�س���األة تثري 
القلق املتزايد"، وحول بع�س الباحثن اإىل الت�سنيع امل�ساف اأو 
بن���اء الهياكل طبقة بعد طبقة وال���ذي غالبا ما يتم مع الطباعة 
ثالثي���ة الأبع���اد. وقد ب���داأ هذا التق���دم يف حتويل ه���ذا القطاع 

م���ن حيث احلد م���ن النفايات، ولكن املواد امل�س���تخدمة يف هذه 
العملية يجب اأن تكون م�ستدامة اأي�سًا.

وعلى �سبيل املثال، اأبرزت م�ساريع البناء التي ت�ستخدم الطبقات 
املقذوف���ة م���ن اخلر�س���انة اإمكانية الت�س���نيع امل�س���اف لهياكل 
البناء ب�سرعة وبثمن رخي�س، ومع ذلك فاإن ت�سنيع اخلر�سانة 
م�س���وؤول عن نحو 7% م���ن انبعاثات ثاين اأك�س���يد الكربون وفًقا 

لوكالة الطاقة الدولية، ول ميكن اإعادة تدويره.
وقد اعتاد الب�س���ر يف ال�س���ابق على البناء مبواد حملية امل�سدر، 
مث���ل الطوب والط���ن والأحجار، ولكن الإنتقال اإىل اخلر�س���انة 
اأث���ار العديد من الق�س���ايا البيئي���ة، كما قال اأ�سو�س���ي باجيباي 
طالب الدرا�س���ات العليا يف خمتر بانرجي يف جامعة تك�سا�س: 
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"كان تفكرين���ا ه���و اإعادة عقارب ال�س���اعة اإىل الوراء واإيجاد 
طريقة لتكييف املواد من الرتبة كبديل للخر�سانة".

وم���ن مزايا ا�س���تخدام الرتب���ة املحلي���ة يف البن���اء اأن املواد لن 
حتت���اج اإىل ت�سنيع ونقل اإىل موقع البناء، ما يقلل من التكاليف 
والأ�س���رار البيئي���ة. ويق���ول بانريج���ي وباجباي���ي: اأن الت�سنيع 
امل�س���اف مع الرتبة ميكن اأن ي�ستخ���دم يف يوم من الأيام خارج 

الأر�س، خللق بيئة على �سطح القمر اأو حتى املريخ.
و ت�سنف الرتبة عادة من خالل طبقات املواد التي ت�سمها بدءًا 
م���ن الطبق���ة الع�سوية العلي���ا حيث تنمو النبات���ات وتنتهي عند 
الأ�سا�س ال�سلب لق�سرة الأر�س، حتت الطبقة الع�سوية الأولية، 
و ه���و الطن الذي يعط���ي الرتبة طابعها البال�س���تيكي و القابل 

للت�سكيل، حيث ا�ستفاد منها الباحثون يف م�سروعهم اأي�سًا.
و ب���داأ الباحث���ون بجم���ع عينات م���ن الرتبة من حديق���ة اإحدى 
امل�س���اكن وت�سميم املادة مبواد م�س���افة جديدة �سديقة للبيئة، 
بحي���ث ترتبط ببع�س���ها البع�س ويتم قذفها ب�س���هولة من خالل 
الطابع���ة ثالثي���ة الأبع���اد. ولأن الرتب���ة تختل���ف اختالفا كبريا 
ح�س���ب املوقع ، فاإن هدفها هو احل�س���ول عل���ى جمموعة اأدوات 
كيميائية ميكنها اأن حتول اأي نوع من الرتبة اإىل مواد بناء قابلة 
للطباعة، من هناك بنى باجباي هياكل اختبار �سغرية احلجم 

و مكعب���ات قيا�س بو�س���تن عل���ى كل جانب، ملعرف���ة كيفية اأداء 
املواد عند قذفها اإىل طبقات متكد�سة.

كان���ت اخلطوة التالية هي التاأكد م���ن اأن اخلليط يحتمل الوزن 
���ا املواد  الثقي���ل، م���ا يعني اأن���ه �س���يتحمل وزن الطبق���ات واأي�سً
الأخ���رى امل�س���تخدمة يف البن���اء، مث���ل حدي���د الت�س���ليح واملواد 
العازل���ه وللم�س���اعدة يف ذل���ك ع���زز الباحث���ون خلي���ط الطن 
ع���ن طريق �س���حب الطبقات املجهري���ة على �س���طحه ملنعه من 
امت�س���ا�س املاء والتو�س���ع، ما قد ي�سر بالبنية املطبوعة، وبهذه 
الطريق���ة اأظهر الباحثون اأن املادة ميكن اأن حتمل �س���عف وزن 
خلي���ط الطن غري املعدل، وقد خطط الفريق لتح�س���ن قدرات 
الرتبة احلاملة من اأجل تو�س���يع هياكل الختبار اخلا�س���ة بهم، 
واحل�سول على اأقرب بديل للخر�سانة قدر الإمكان واإ�سافًة اإىل 
ذل���ك، قاموا بجم���ع البيانات ملعرفة ما اإذا كان���ت هذه الهياكل 
املطبوع���ة ثالثية الأبعاد �س���ديقة للبيئة كما توقعوها، ل �س���يما 
من حيث الب�س���مة الكربونية واإمكانية اإعادة التدوير، ومبجرد 
اأن يكون لديهم �سورة اأف�س���ل للكيمياء ولالأداء واإمكانية البناء 
با�س���تخدام الرتب���ة املحلية ، وهم ما�س���ون لإ�ستك�س���اف كيفية 

ا�ستخدام هذه التكنولوجيا خارج كوكبنا. 
امل�صدر: اجلمعية الكيميائية االأمريكية
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location, fields of development, exit strategies, and 
stakeholder’s nature and requirements. 
PMO charter can be considered as a sale document that 
will sell the PMO to the organisation. It shall contain 
the PMO vision, mission, objectives, success criteria, 
scope, time frame, budget, stakeholders, performance 
gap with the strategies to bridge the gap, expected 
challenges and integration process. This document 
is very important as it defines the product (PMO) to 
be created within the organisation. Once approved by 
the stakeholders, the PMO implementation process is 
started. 

4: Approval Phase
Once the PMO charter is completed, it’s important 
to secure clear approval and support from top 
management (Board members, Chairman and CEO), 
without this, the PMO success is not guaranteed. All 
literature emphasises the importance of the approval 
and support of the top management.

5: Execution Phase
After guaranteeing the top management approval 
and support for the PMO. The execution phase of the 

PMO development is a straight forward process and 
includes: 1) recruiting the PMO positions as in the 
organisational structure, 2) design and implement 
the PMO process, 3) preparing project management 
methodologies and polices, 4) implement the project 
information system and 5) identify KPIs. Some KPIs or 

performance metrics for the proposed 
PMO are:
1. Projects delivery vs. schedule,
2. Stakeholders satisfaction,
3. Turning risks to opportunities,
4. Precise cash flow forecasting,
5. Cost performance vs. budget,
6. Timely availabilities of projects updated 
information,
7. Minimising change requests
8. Earned Value,
9. End users feedback.

Conclusion
This research has defined the PMO in real estate 
development industry. It also described the real estate 
development process and indicates the complex 
nature of the development process.  The third pert of 
this paper is a proposed framework for implementing 
PMO in real estate development industry. 
The efficiency and success of the PMO in the real 
estate development industry depend on the PMO 
location in the organisational structure with enough 
authorities and support from top management. The 
functions and roles of the PMO in real estate are very 
important in the organisation effort to achieve overall 
operational efficiency. This research proposed a 
framework for implementing the PMO in the real estate 
development organisation.  If implemented properly, 
The PMO would eliminate or minimise the problems 
usually associated with the real estate project 
development lifecycle. Some of these problems are: 1) 
project delivery delays, 2) cost overrun, 3) bad quality, 
4) unsatisfied stakeholders, 5) low quality reports, 6) 
unable to track projects status, 7) unpredictable cash 
flow, 8) untraceable scope changes, 9) absent of risk 
management, 10) lack of internal coordination, 11) 
reactive response to project execution issues,  12) 
inefficient resource allocation, etc.
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and forms, the PMOs that have the greatest impact on 
their companies, also have an influential structural 
position within the organisation, and present them 
selves as an executive-level management business 
function (Hubbard and Bolles, 2015). It is very true to 
conclude that the higher is location of the PMO in the 
organisational structure, the higher is the success rate 
of PMO. 

3: Design Phase
Aubry et al. (2010), found that many organisations 
implement PMOs without a clear direction and vision 
of what role they want the PMO to play; they simply 
adopt existing PMO archetypes without considering 
organisational needs. The proposed functions of the 
PMO in the real estate development organisations 
may include:
1. Monitor and control project performance
2. Report project status to upper management
3. Develop and implement a standard methodology
4. Implement and operate a project information 
system
5. Provide advice to upper management
6. Coordinate between projects
7. Ensure due diligence on projects execution 
8. Prepare budget for projects
9. Risk management
10. Cost and time control
11. Manage the quality system

12. Manage internal and external stakeholders 
13. Allocate resources between projects
14. Participate in strategic planning
15. Manage archives of project documentation
16. Conduct project audits
17. Recruit, train, select and evaluate project managers 
and project teams
In designing the proposed PMO, there is no attempt 
to select a type for the PMO, its function assigned to 
it that counts, not a specific type. The efficiency and 
success of a PMO depends on the choice of functions 
to be performed by the PMO and their relevance to 
the organisation operation and goals (Oliveira et al., 
2017).

PMO organisational structure may 
include the following specialities:
1. Planning and time control manager
2. Cost control manager
3. Quality assurance manager
4. HSF Manager
5. Risk manger
6. Document control manager
7. Procurement control manager
8. Reporting manager
9. Stakeholders manager
10. Business analyst
The PMO organisational structure is designed as per 
the company needs, projects size, projects geographic 
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own strategies and methodologies for executing 
their development projects.  The level of maturity of 
these methodologies varies from one organisation to 
another. Analysing the existing methodology will help 
in identifying the gap in the organisation’s performance 
and help in tailoring the proposed functions of the 
PMO. The functions of the PMO shall align the projects 
performance with the organisational strategies and 
goals. Most PMOs mistakenly focus only on defining 
methodology, processes, and templates without first 
focusing on understanding the organization’s vision, 
strategic goals, business objectives, culture, and 
departmental interdependencies and relationships 
(Millhollan, 2009). Aligning project-management 
methodologies and processes to organizational 
strategic objectives is not only important to ensure 
PMO policy effectiveness, but also is crucial in 
ensuring vital senior-management support for those 
policies and procedures (Salameh, H., 2014).
Gap is the void that exists between the current 
practices followed in executing development projects 
and the optimal practices that will achieve the 

organisation goals. It is very important to identify the 
actual gap carefully, because the bridge that will fill 
the gap is the PMO. PMO vision, mission and goals are 
all designed to bridge the existing gap. 

2: Planning Phase
Planning the PMO development requires identifying 
the PMO’s vision, mission and objectives, it also 
include identifying the location of PMO in the 
organisational structure, and identifying and detailing 
the relationships with the internal and the external 
stakeholders. This process is very important in 
developing an effective and successful PMO. It’s 
extremely important during the planning phase to 
fully understand the organisation vision, mission, 
and strategic objectives. Understanding the internal 
and external communication and interactions of 
the different department and business units is an 
important input to formalise the PMO mission, vision 
and objectives. An example of PMO mission statement 
is: “To deliver the development projects on time within 
budget at higher than expected quality”.
Although PMOs are seen taking as many as functions 
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Introducing the PMO to an existing organisation 
requires readjusting its organisational structure to 
accommodate the PMO and its operational flow. The 5 
phases of the proposed PMO are detailed hereafter: 
1: Analysis Phase
The main purpose of the analysis phase is to analyse 
and understand the organisation vision, mission, 
strategies, goals, relations between its business 

departments, its operation model and its management 
style. Identifying the gap between its current 
performance and the expected performance is critical 
in designing the proposed PMO. When an organisation 
explores the benefits of the PMO, it is mean that 
the organisation realises that its current executing 
strategies need to be optimised and improved.   
All real estate development organisations have their 

Exhibit 4. PMO implementation framework

While effective PMOs share some key traits, there 
is no such thing as a standard approach to PMO 
development (Hobbs, et al., 2008). Implementing a 
PMO in real estate development organisation is a 
project in itself with much effort in initiation, planning, 
execution, monitoring, and control processes. PMO is 
an organisational unit that requires a change in the 
organisational structure when it is first introduced. In 
its development, it is essential to identify the purpose, 
objectives and goals of the PMO, its stakeholders, 
requirements, scope, budget, resources, and timeline. 
Establishing early alliances and drawing a PMO 
charter, communication plan, and transition and 
execution plans to embed the new PMO in the existing 

organization are also equally important, (Salameh, H., 
2014). 
Exhibit 4, illustrates the framework of implementing 
the proposed PMO in real estate development 
organisations. The real estate development industry 
as discussed earlier has unique characteristics and 
these characteristics should be considered carefully 
when introducing and implementing PMOs.  The 
proposed PMO framework consists of 5 phases, each 
with processes necessary to achieve the deliverable 
of each phase. Each phase is executed within the 
organisation’s strategies, mission and vision. Each 
phase should achieve its deliverables as defined in 
the best practice of the related Phase.
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That is in addition to cost overrun due to the delay of 
delivering the real estate product.
The development process starts with a development 
concept raised by market needs, society requirements 
or prediction of futuristic demand due to change in 
economy. The three pillars of the development are: 1) 
Capital; 2) Land and 3) Development Concept.  The 
3 scenarios of the development concepts are: 1) a 
land looking for a use, 2) a use looking for a land or 
3) a capital looking for an investment opportunity in 
real estate development industry. From the birth of 
the concept to the delivery of the completed facility, 
is a long and complex interrelated processes and 
phases. Exhibit 3 shows the project life cycle process 
in atypical real estate development endeavour. 

The development process described in 
Exhibit 3 consis ts of five interdependent 
phases, namely:
• Concept and due diligence 

The PMO Implementation Model
Organisations usually consider implementing PMO 
when they realise that their projects performance 
are below expectation. Symptoms are: 1) project 
delivery delays, 2) cost overrun, 3) bad quality, 4) 
unsatisfied stakeholders, 5) low quality reports, 6) 

• Planning and project management
• Design
• Construction
• Handing over / operation
An organisation my follow different phasing depending 
on many variables such as: 1) size of the development, 
2) nature of the stakeholders, 3) applicable regulations, 
4) location of the development, 5) environmental 
requirements, and 6) capital availability. The dynamic 
nature of the development process requires that the 
phases described in any development process model 
are overlapping and parallel in most of the cases.  
Fore example, a developer may choose to follow 
design built approach, in which the construction starts 
in parallel with the design development.  Another 
example is, the sales/ lease process may start at the 
design or during the construction rather than waiting 
for completing the construction to start the sales or 
lease process.

unable to track projects status, 7) unpredictable cash 
flow, 8) untraceable scope changes, 9) absent of risk 
management, 10) lack of internal coordination, 11) 
reactive response to project execution issues,  12) 
inefficient resource allocation, etc. Effective PMO is 
perceived to eliminate all of such pitfalls. 

Exhibit 3. Project life cycle process model in atypical real estate development
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In this paper, there is no attempt to classify or typify 
the proposed PMO or follow the maturity model 
proposed by the PMI in (OPM3®). The reason for this, 
it’s assumed that the PMO would receive in real estate 
development organisation all the needed support 
and be granted the required authorization from the 
top management that would enable it to perform and 
accomplish its proposed functions. An organisation 
working in real estate development would support 
any concept that will help deliver projects on time, 
within budget, quality and maximise the value of 
the investment. Atypical real estate development 
organisation has in its organisation structure 
departments for projects execution, engineering, 
procurements and development. These departments 
are usually works in silos and most of the time are 
coordinated and managed by a Vice President. 
In this paper, a set of functions will be selected for 
the proposed PMO model as they the most needed 
and missing practices in the real estate development 
organisations based on the practical experience of 
the author. Functions, high organisational structure 
location, authority granted and executive support, are 
the most important success factors of the PMO in the 
real estate development organisation. 

Overview of the Real Es tate Development 
Process
Real estate development is the process of investing 
capital, time, material and expertise to transform 
a piece of raw land or changing the usage of an 
existing property (facility) into a usable space that 
meets the demand of the tenants who are then welling 
to pay money for using it over a specific period of 
time. The value creation of this process is achieved 
by providing a usable space that meets the market 
demand at competitive price while it is profitable and 
sustainable. The transforming and usage changing 
processes in real estate development are achieved 
through initiating and completing successful well 
coordinated projects within 3 parameters: 1) shortest 
time to market; 2) within the specified budget; and at 3) 
highest quality. “The development process is our most 
challenging manufacturing process because its sub-
systems are complex and because it is the instrument 

of change which affects all of a community and a 
society” (Graaskamp, 1989). 
“The most prominent characteristics of real estate 
are that it is tied to its location, it is heterogeneous, 
it is scarce and it has limited substitutability. These 
factors have far-reaching economic, legal and factual 
implications. The geographic location alone frequently 
determines the most likely use as well as the physical 
and / or structural possibilities, and the value of real 
estate is largely determined by external factors such 
as the condition and the possible uses of adjacent 
properties as well as the infrastructural facilities 
provided by the public sector” (Wiegelmann, 2012). 

Projects in real es tate development 
have some unique characteristics:
1. Multidisciplinary efforts of diversified experts.
2. Long term life-cycle processes,
3. Highly dependent on regulations, and environmental 
requirements,
4. High risk impeded in the project development,
5. Highly dependent on economic health,
6. Diversified stakeholders,
7. High volume of capital required,
8. Operate in high competitive market,
9. Require high level of innovation in all of the 
development phases,
10. Require intensive marketing and selling efforts to 
lease or sell.
11. Long terms of realising ROI,
12. Require extensive coordination, stakeholder’s 
satisfaction, professional finance and risk planning 
and management. 
13. Require high level of engineering, construction, 
financing management.
The nature of the real estate development projects 
requires strategic planning and sound market analysis 
in advance (Geschwender, 2010). Analysing, planning 
and delivery of each phase in the development life 
cycle is crucial to the success of the development and 
require sophisticated project management techniques 
and methodologies. If a delay occur in the delivery 
of any phase, it is highly possible that the completed 
product (property/facility) delivered to the marked 
during rescission or changed marked requirements.  
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Hobbs and Aubry (2007), found out that there is 
a significant variation in the structure, roles and 
perceived value of a PMO. This can be attributed to 
the diversified nature of the projects, their values to the 
parent organisations and to the varieties of functions 
assigned to PMOs. Structuring PMO in a standard way 
is in fact complex and experts agree that “there is no 
one -size –fits all” approach, (Oliveira et al., 2017). 
According to the PMBok Guide 5th edition, there are 
several types of PMO structures in organizations, 
each varying in the degree of control and influence 
they have on projects within the organization, such 
as: (1) Supportive PMOs, that provide a consultative 
role to projects managers by supplying templates, 
best practices, training, access to information and 
lessons learned from other projects. This type of 

PMO serves as a project repository. The degree of 
control provided by this PMO is low; (2) Controlling 
PMOs, that provide support and require compliance 
through various means. Compliance may involve 
adopting PM frameworks or methodologies, using 
specific templates, forms and tools, or conformance 
to governance. The degree of control provided by the 
PMO is moderate; and (3) Directive PMOs, which take 
control of the projects by directly managing them. The 
degree of control provided by the PMO is high. 
According to Hubbard D., Bolles D., (2015), the majority 
of PMOs fit into one of seven different categories 
or types as shown in Exhibit 2. They continue, it is 
usually the purpose of the PMO within the enterprise, 
rather than the application of any particular standard 
or framework, that determine what title is utilized.

Exhibit 2. PMO Roles, Responsibility, Accountability, and Authority Matrix (Hubbard D., Bolles D., 2015)
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Table 1: PMO functions in decreasing order of importance 
(Hobbs and Aubry, 2007)

What is PMO?
There are many definitions of the PMO depending 
on the functions assigned to it and the location of 
the PMO in the organisation structure. As it stands, 
there is no global standard or model that define and 
structure the PMO (Salameh 2014). The PM Institute 
defines the PMO: (PMI, 2013), “a PM office (PMO) 
is a management structure that standardizes the 
project-related governance processes and facilitates 
the sharing of resources, methodologies, tools, and 
techniques. The responsibilities of a PMO can range 
from providing PM support functions to actually being 
responsible for the direct management of one or more 
projects”.  
PMI (2008) in (OPM3®) has defined the Organizational 
Project Management (OPM) as “the systematic 
management of projects, programs, and portfolios 
in alignment with the organization’s strategic 
business goals. The purpose of OPM is to ensure 
that the organization undertakes the right projects 
and allocates critical resources appropriately. Next, 
OPM helps ensure that all levels in the organization 
understand the relationships among the strategic 
vision, the initiatives that support the vision, and the 
objectives and deliverables.”
PMO is precisely defined by Dai and Wells (2004), who 
described it as an organizational unit that provides 
project managers, project teams and functional 
managers with access to the principles, practices, 
methodologies, tools, and techniques that are used for 
efficient and effective project management
The functioning of the PMO should be considered in 
terms of its location and position in the organizational 
structure and the tasks that it pursues. The most 
important thing, however, is the value that a PMO 
creates for the parent organization, Hobbs and 
Aubry (2008). For the purpose of this paper, PMO is 
defined as: an organisational unit responsible for 
standardising and applying the project management’s 
knowledge, best practice, processes, methods, and 
techniques to all investment projects undertaken 
by a real estate development organisation.  The 
purpose of PMO is to ensure that all projects are 
in line with the organisation’s strategic goals and 

are delivered within time, budget and the expected 
quality.  Another dimension of this definition, is that 
the PMO is responsible for establishing a sustainable 
project management environment. It’s very important 
to exclude project execution operations from the 
definition of the proposed PMO definition.
Depending on its role, organisational location and 
assigned mission of a PMO, it performs a range 
of functions, from providing a standard project 
management methodology to be followed in all 
projects in an organization to coordinate recourses 
across projects   to achieve strategic business goals 
(Hill, 2004). In a survey performed by Hobbs and Aubry 
(2007), they found 27 functions usually performed by 
PMOs, they are listed in Table 1. As per the survey, 
not all functions are performed by every PMO, but all 
of the functions identified in the survey were found to 
be important.
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Exhibit 1. PMO bridging the strategy and Execution

up starting a long process that results in a major 
physical asset to generate profit to the shares holders. 
In addition; the risks and uncertainties in such an 
environment are high and require highly systemised 
methodologies to manage these endeavors. 
A real estate organisation like any business is presented 
continuously with many challenges, opportunities 
and uncertainties. This requires an efficient vehicle 
to analyse, prioritise, align what comes in its way to 
decide what to work on and what to invest in and what 
to drop.   For this reason, organisations invest heavily in 
developing strategies and plans. Strategies reflect an 
organisation’s awareness of its markets, competitors, 
regulatory environment, economical forecasts, its future 
trajectory, and its present capacities and potentials. It 
integrates and translates the vision of corporate leaders 
and stakeholders with the plans for making that vision 
a reality over time (Crawford, 2010). However, recent 
statistics shows that the success rate for strategy 
execution stands between 10% and 30% (Chuah et 
al., 2016). As per (Okumus, 2003), organizations fail 
to implement more than 70% of their new strategic 
initiatives. These companies are like a body whose 
brain is unable to tell it what to do (Crawford, 2010). 

For professionals coming from real estate development, 
the only way to translate the real estate development 
corporate’s vision into reality is through executing 
successful and efficient physical projects. Regardless 
of the complexity and diversified long life cycle of real 
estate development projects, project management 
practices and methodologies is the only vehicle 
capable of transforming the vision and strategic plans 
into reality and capable of optimizing values from 
investment. To manage the project management, we 
need special vehicles like Project Management Office 
(PMO). Exhibit 1, conceptualise this fact. 

In Exhibit 1., the PMO serves as the bridge between the organisation’s vision and the actual work of the project 
implementation. The PMO in this context is expected to provide a systematic methodology for selecting, prioritising 
and aligning the proper projects, and then plan, staff, execute, control and report the status of each development 
to the executives.  The purpose of this research is to propose and discuss an implementation model of PMO in real 
estate development organisation.
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Implementation Model of Project Management 
Office in Real Es tate Development

Introduction
Real estate development is a project based business, 
that accomplishes its goals through implementing highly 
diversified physical projects. Project development 
in the real estate industry is a complex process and 
has a long life cycle from initiation to completion. The 

Abs tract
This research proposes an implementation model for Project Management 
Office (PMO) in the real es tate development indus try. Real es tate development, 
is a heterogeneous business and can face many uncertainties due to economic 
conditions, regulations, financing, competition and project execution delays. It is 
perceived that (PMO) plays an important role in coping with such uncertainties 
and offers a practical methodology in managing real es  tate development projects 
efficiently. The model presented in this paper is based on literature review and the 
author’s experience in PMO, project execution and real es tate development. This 
study shows the position of the PMO in the organization s  tructure together with the 
authorities and responsibilities assigned to it, are an integral factor of its success.

development process is multi dimensional, capital 
intensive, multi disciplinary, economic conditions 
related, public private interactive, time consuming with 
extremely diversified stakeholders. The development 
process in real estate starts with simple a concept: 
Land looking for use, or use looking for land to end 

Habib Fayadh, PMP
PMO director at Meinhardt
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During the advanced technology revolution that has 
been given several names, such as: digital media, 
interactive media, and multimedia etc.
The electronic means and the Internet became the 
basis for the change in the transmission of information 
and news due to their ease of sending and process 
In the year 2020, digital media has become more 
interactive, and one of the most dependent on media 
actors, and various sectors, whether governments or 
the private sector, this will contribute to the isolation of 
traditional media and the suspending of newspapers, 
as well as some that have not kept up with development 
and didn’t meet the viewer>s needs. 
With the Modern media in electronic media, 
newspapers, and social media such as: Twitter, 
Facebook, YouTube, Instagram, Viber, Snapchat, 
Telegram, LinkedIn, WhatsApp, and etc. These means 

have formed virtual communities without restrictions 
in time, place, and identity, and have come together 
different segments to discuss issues or concerns 
through an interactive environment that is flexible and 
quick to interact.
It also reduced the follow-up of the traditional 
media, and significantly marginalized the role of the 
newspapers, which has been suffering in all aspects, 
even the economic side. This will speed up the process 
of disappearing these newspapers all over the world, 
due to their low turnout.
Nowadays, technology has become an important 
role in directing societies towards what they see in 
the media and its various methods. However, it has 
become the easiest and fastest way for all individuals 
everywhere to receive news and information whether 
they are true or not.

10

The New media and its Influence on 
Traditional Media

 The new media was dis tinguished from traditional  
 media with its modern and easy methods. After relying
 on computers, mobile phones, and the Internet,
.traditional media still depends on newspapers generally

Abdulaziz A. Al-Jomaah 
Managing editor



Number:  (107)  -  March  2021 9

the materials would not need to be manufactured and 
transported to the building site, reducing both costs 
and environmental damage. Banerjee and Bajpayee 
also say that additive manufacturing with soil could 
one day be used beyond Earth, to create settlements 
on the moon or even Mars.
Soil is typically classified by the layers of materials it 
comprises, beginning with the top organic layer where 
plants grow and ending at the hard bedrock of the 
earth’s crust. Beneath the initial organic layer is clay, 
which gives soil its plastic, moldable character that 
the researchers capitalized on in their project.
The researchers began by collecting soil samples 
from a colleague>s backyard and tailoring the 
material with a new environmentally friendly additive 
so that it would bind together and be easily extruded 
through the 3D printer. Because soils vary greatly by 
it location, their aim was to have a chemistry «toolkit» 
that could transform any type of soil into printable 
building material. From there Bajpayee built small-
scale test structures, cubes measuring two inches on 
each side, to see how the material performed when 
extruded into stacked layers.

The next step was to ensure that the mixture is load 
bearing, meaning that it will stand up to the weight of 
the layers but also other materials used in construction 
such as rebar and insulation. To help with this, the 
researchers strengthened the clay mixture by «zippering» 
the microscopic layers on its surface to prevent it 
from absorbing water and expanding, which would 
compromise the printed structure. With this method, 
the researchers showed that the material could hold 
twice as much weight as the unmodified clay mixture.
Next, the team plans to improve the soil’s load-
bearing capabilities in order to scale up their test 
structures and get as close to a replacement for 
concrete as possible. In addition, they are gathering 
data to see whether these 3D printed structures are as 
environmentally friendly as they envision, especially 
in terms of carbon footprint and recycling potential. 
Once they have a better picture of the chemistry, 
functionality and feasibility of building with local soils, 
they plan to further explore how this technology can 
be used beyond our own planet.
The researchers acknowledge support and funding 
from the X-Grants Program at Texas A&M University.
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3D Printing Greener Buildings 
Using Local soil

The researchers will present their results today at the 
American Chemical Society (ACS) Fall 2020 Virtual 
Meeting & Expo. ACS is holding the meeting through 
Thursday. It features more than 6,000 presentations 
on a wide range of science topics.
«The environmental impact of the construction 
industry is an issue of growing concern,» says 
Sarbajit Banerjee, Ph.D., the project’s principal 
investigator. «Some researchers have turned to 
additive manufacturing, or building structures layer 
by layer, which is often done with a 3D printer. That 
advance has begun to transform this sector in terms of 
reducing waste, but the materials used in the process 
need to be sustainable as well.»
For example, construction projects using extruded 

The cons truction indus try is currently facing two major challenges: the demand 
for sus tainable infras tructure and the need to repair deteriorating buildings, 
bridges and roads. While concrete is the material of choice for many cons truction 
projects, it has a large carbon footprint, resulting in high was te and energy 
expenditure. Today, researchers report progress toward a sus tainable building 
material made from local soil, using a 3D printer to create a load-bearing s  tructure.

layers of concrete have highlighted the potential of 
additive manufacturing for building structures quickly 
and cheaply. However, concrete manufacturing is 
responsible for approximately 7% of carbon dioxide 
emissions according to the International Energy 
Agency, and cannot be recycled.
«Historically, humans used to build with locally sourced 
materials, such as adobe, but the move to concrete 
has raised many environmental issues,» says Aayushi 
Bajpayee, a graduate student in Banerjee’s lab at 
Texas A&M University. She is presenting the work 
at the meeting. «Our thought was to turn the clock 
back and find a way to adapt materials from our own 
backyards as a potential replacement for concrete.»
An advantage to using local soil in construction is that 



Number:  (107)  -  March  2021 7

Saudi Council of Engineers Announces 
an Online Training Platform

This was explained by Eng. Farhan Al- Shammari, 
Secretary-General of the Council, who stated that this 
step comes from the Council concern to keep up with 
the changes and rapid developments in the world, and 
its commitment to provide distance training programs 
through its new platform, which allows its members to 
take advantage from training programs in various fields 
and engineering disciplines.
 The Secretary-General added that this platform aims to:
1. Create an interactive training environment through 
electronic media
2.  Provide the opportunity for the largest number 
of Saudi comments of engineers’ members to get 
appropriate training.
3. Reducing the cost of education in the long term.
4. Spreading the culture of self-training, that enables 
the improvement and development of the capabilities of 
the trainees at the lowest cost.
 Al-Shammari revealed that the training platform created 
by the Council is characterized by:
 •Electronic follow-up
• Knowing the levels of the trainees and the stages that 
have been passed through reports showing the extent 

Saudi Council of Engineers is launching a dis tance training platform for its members 
through its SMART LEARNING PROGRAM *LMS*, s tems from the Council’s keenness to 
keep pace with the rapid changes and developments, and to promote the culture of distance 
learning and training, consis tent with the s trategic objectives and values that embraced.

of the trainees’ interaction with the training materials
• Providing online training courses throughout the day, 
anytime, anywhere
• Enabling the trainee to receive the scientific material 
in a way that suits their capabilities through visual 
methods, audio, or reading methods.
• Allowing trainees to interact electronically with each 
other, and trainers with each other through electronic 
means, discussion boards, discussion rooms, besides 
providing multiple sources of knowledge.
 And he confirmed that Saudi Council of Engineers has adopted 
these initiatives, programs, and global practice that would:
• Enhance its continuous moving towards excellence
• Achieve the highest levels of efficiency and effectiveness in 
performance, to achieve its ambitious vision at a time when 
the Council is interested in achieving the aspirations and 
orientations of good leadership of the state in various fields.
 And He pointed that through the training platform, they 
can choose courses that suit the needs of our members 
and technicians through a package of programs with 
contents that match the skills and competencies required 
by the members to strengthen and develop them, in line 
with the strategic objectives of the Council.
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1708 Buildings for Housing Employment Checked 
by Saudi Council Of Engineers Volunteers

The official spokesman of the Saudi council of 
Engineering: Abdul Nasser Al-Abdullatif, confirmed 
that the SCE contributes to this work by their common 
roles with the Ministry of Municipal and Rural Affairs, 
to check the registered buildings, which achieved 
to 2255 buildings, and he added that what has been 
achieved so far is part of the efforts of the Government 
Preventive measures that lead to self-preservation in 
the addressing of the spread of the pandemic.
The spokesperson of the SCE explained The buildings 
registered in The Eastern Province are 232, and the 
initiative checked 211 of them, while 107 buildings 
were registered in Aseer Province, and 6 of them were 
checked, Also The buildings faithfully registered in 
northern border city were 21 checking, and 2 of them 
were checked, He pointed out that the initiative is in 
accordance with the goals that have been set, which 
ensures that survey and assess are carried out safely 
for all participants, and Work has been completed in 
Tabuk, Al-Jouf and Najran regions. After checking 88 

Saudi Council of Engineers volunteers continue to perform their roles as part of 
the Employment Housing Assessment Initiative to prevent the spread of the new 
COVID-19 and that,s in different regions of the Kingdom.

buildings registered in Tabuk region, and 30 buildings 
registered faithfully in al-Jouf region, as well as the 
checking of 23 buildings registered in Najran.
Abdul-latif said the action of the ombudsman by 
volunteers, ensure that the evaluation of residential 
complex, housing employment inventory, and ensuring 
that these complexes are suitable for the health 
conditions updated for housing employment. Referring 
to that the checking is underway in Makkah region after 
checking 288 of the 312 buildings registered there, as 
well as in Qassim region, where the registered facilities 
reach 101 buildings, 91 of which have been checked
he explained that the checking within Riyadh includes 
city 474 registered buildings and The initiative checked 
320 buildings While 186 buildings were registered within 
the Medina region, 163 of which were checked, and in 
Jazan region, the initiative registered 64 buildings, 53 
of which were checked.
And had begun checking the 29 buildings registered in 
Albaha region, 14 of them were checked so far.
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1130 Engineers, Researchers, and Indus trial 
Companies Apply for the Indus trial respirator 
Manufacturing Initiative Called by the (SCE)

More than 1130 participated who are interested in 
medical industries and Industrial investors for the 
initiative from: 
- Engineers
- Businessmen 
- Academics
- Researchers
- Companies
- Engineering and consulting offices 
Announced by the Saudi Council of Engineers in 
cooperation with:
• Ministry of Health
•  Ministry of Investment
• Industrial Clusters
• Local Content and Government Procurement Authority
• Saudi Commission for Health Specialties
• The Saudi Manufacturers and Exporters Podium
• Saudi Society for Respiratory Care 
Invited engineers and Industrial Companies of Saudi 
Arabia to participate in the manufacture of industrial 
respirators to contribute to the state efforts to confront 
the emerging coronavirus (Covid-19).
Eng. Saad Al-Shahrani, Saudi Council of Engineers 
Board of Directors Chairman, has explained that the 
initiatives were submitted by more than 947 Engineers 
55 Interested in medical industries 70 businessmen 
and women 53, Academics, researchers, companies, 
and advisory offices as a whole in involvement this 
important initiative.
Al-Shahrani added that this number comes in 
response to the invitation of the Council of Engineers 
and interested people to contribute in the manufacture 
of artificial respirators which was entitled ‘Industrial 
Respirator Manufacturing Initiative through Saudi 
Factories’ and it gains its importance,  Where 
ventilators play a crucial role in saving the lives of 
patients with acute respiratory diseases Such as COF-
19 caused by the new coronavirus, and time may not be 

on the patient’s side, which requires small respirators 
at home besides securing the hospital needs.
Al-Shahrani invited engineers and factories wishing 
to participate in the manufacture of these important 
devices to visit the Website of the SCE website to 
present their suggestions and ideas, indicating that 
this initiative aims to:
• Contribute to providing the necessary needs for 
patients with Corona (Covid19).
• Overcome its shortage due to the global crisis .
• Encourage the localization of medical industries, 
technology transfer and build supply chains for 
industrial respirator components in line with the 
objectives of the vision of 2030.
• Contribute to promoting local content.
• Provide economic and employment opportunity.
• Providing industrial respirators to hospitals as 
well as providing appliances for other medical 
conditions.
Al-Shahrani added that after sorting the offers and 
considering them by the team, the best offers will be 
taken whether from individuals or companies wishing 
to contribute to the manufacture of the device locally. 
A statistical statement will be announced in the 
submitted offers, and after evaluating them, a report 
will be written, coordinated, and raised to the relevant 
competent authorities.
Al-Shahrani also thanked the government of the 
Custodian for their concern for its people in this 
country and the support they provide to citizens and 
residents and even to reduce the economic effects on 
the private sector due to the Corona pandemic, and 
He added that the Council is fully prepared to harness 
its potential, engineering and technical expertise to 
coordinate and cooperate with the relevant authorities 
and join efforts to serve our country. And he hopes 
safety for all.
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3,000 Engineers Volunteered to inspect and 
Prepare Housing for more than 400,000 Workers 

Chairman of the Board of Directors Eng. Saad 
bin Mohammed Al-Shahrani praised what the 
volunteers have accomplished during this short 
period, and their keenness and willingness to 
participate in voluntary work in general and in 
evaluating residential complexes and restricting 
the housing of workers in particular. He added that 
the volunteers examined more than 2,023 buildings 
out of 2,298 registered buildings all in Riyadh, 
Jeddah, Mecca, Medina, Assir, Qassim, Tabuk, 
Taif, Jazan, Al-Ahsa, Hail, Al-Jawf, Al-Baha, and 
Najran. The northern border, Hafar Al-Batin, Jubail, 
and others.
The coordinating committees in these areas 
made outstanding efforts in coordination with 
the volunteers and teams and contributed to the 
success of this volunteer initiative in record time 
by examining the housing and buildings and their 
readiness to receive employment and ensuring 
that these complexes are suitable for the updated 
health requirements of employees housing.
Al-Shahrani thanked His Excellency Mr. Majid Al-
Haqil, Minister of Municipal and Rural Affairs, who 
is in charge of supporting him for the success of this 

In a voluntary initiative in cooperation with the Minis try of Municipal and Rural 
Affairs, 3,000 volunteers from Saudi Council of Engineers have completed the 
examination of more than 91% of the buildings registered under the Employment 
Housing Assessment Initiative to prevent the spread of the new coronavirus (COVID-
19), which contributed to the availability of additional housing capacity suitable 
for the absorption of more than 452,636 workers in various cities of the Kingdom.

constructive and fruitful cooperation for the success 
of this voluntary initiative,and to contribute to 
supporting the efforts of our government to reduce 
the spread of the coronavirus and maintain the 
health of citizens and residents,This cooperation 
has been the use of technology and its remote 
use and the field coordination of precautionary 
measures during the conduct and performance of 
inspections and evaluation of buildings. Also Al-
Shahrani said that the efforts made by the volunteers 
demonstrate the high sense of volunteerism of the 
people of this country.
He praised the contribution of The Saudi Council 
of Engineering of continuous work and support for 
the success of this initiative and coordination with 
the concerned organization and volunteers and 
work remotely and within a digital environment 
for all the required processes of registration 
and coordination with real estate owners and 
companies and the creation of a suitable platform 
for recording data and reducing the percentage of 
contact only to the owner of the property during the 
evaluation time until the completion of the required 
work successfully.
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Saudi Council of Engineers Offered 12 Initiatives and 
200,000 Online Services During the (Covid-19) Pandemic

Saudi Council of Engineers (SCE) has taken a 
package of resolution and actions in order to:
• Mitigation on the engineering and professional sector
• Maintaining its employees during the current stage 
and supporting its growth
• Helping them to get through this period by 12 
initiatives and 200,000 services provided remotely 
during the new Corona pandemic
These steps come from supporting the efforts of the 
Government of Saudi Arabia in controlling the new 
(COVID19) and preventing its spread, and in concert 
with the movements in the government and private 
sectors and facing the economic and engineering 
repercussions of the Coronavirus pandemic  and 
the need to take a set of financial and regulatory 
measures that ensure that the work continues in its 
pre-planned tracks without any impact on the various 
sectors, and the authority has made many decisions 
and these were most prominent:
• Launching an electronic training platform to train engineers
• communication remotely with members through 
several channels, including contact by calling on the 
unified number, where the number of calls reached 
22,709 calls, one of the most prominent accounts 
in social media was SCE twitter account, which 
responded and provided services to more than 2873 
requests, while his email service reached 1288.
SCE also provided all its services through electronic 
platforms 24 hours a day at the period of crisis where 

it was:
• It processed more than 61,000 electronic transactions.
• Requests for printing certificates and membership 
cards were processed in Council through electronic 
delivery applications, where the number of requests 
reached more than 2340.
•  A service issued (individual) letters, certificates, 
and licenses were launched electronically, and more 
than 39,736 letters and Certificates were printed
SCE has done its role by deferring the fees of 
corporate subscriptions and engineering offices 
for 6 months, benefiting more than 632 offices and 
extending the memberships of individuals and 
licenses of offices and engineering companies for 
five months, benefiting 81,824 members.
SCE has contributed in partnership with Government 
and private Agencies to invite engineers and 
companies to participate in the industrial respirator 
manufacturing initiative, and more than 1226 
individuals, factories and, companies provide it.
It also invited engineers to contribute to the fight 
against the coronavirus through a platform of ideas 
and innovation. More than 138 members applied 
for it. It also opened the volunteering for engineers 
to evaluate labor housing, in cooperation with the 
Ministry of Municipal and Rural Affairs, and more 
than 2,326 volunteers applied for it. and, it launched 
a series of professional meetings via live broadcast 
and organized two lectures.
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