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رئيسا لمجلس إدارة الهيئة
العتيبي
ً
نائبا له
والحربي ً

م .ماجد العتيبي

م .سلطان الحربي

انتخب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الســعودية للمهندسين في دورته السابعة (1442-
رئيسا لمجلس إدارة الهيئة ،والمهندس
1445هـ) المهندس ماجد بن هندي العتيبي
ً
نائبا له ،بعد عملية االقتراع السري التي أجريت بين أعضاء
ســلطان بن ســالم الحربي ً
المجلــس فــي اجتماعهم الذي عقد يوم الخميــس  29أبريل 2021م ،في مقر األمانة
العامة للهيئة في الرياض.

وي�أتي ه��ذا االختيار بعد انتهاء انتخابات
جمل���س �إدارة الهيئ��ة يف دورتها ال�س��ابعة
التي تناف���س على مقاعدها الع�ش��رة 135
من املهند�س�ين واملهند�س��ات ال�سعوديني،
و�ش��ارك يف انتخابه��م  15494ناخ ًب��ا
تو ّزع��ت �أ�صواته��م عل��ى  135مرت�ش� ً�حا
لع�ضوي��ة جمل���س الإدارة ،وف��از فيه��ا من
القطاع اخلا�ص:
املهند�س حممد غيث املطريي بـ � 792صو ًتا،
واملهند���س �س��لطان احلرب��ي ب �ـ � 747صو ًتا،
واملهند���س ماج��د العتيب��ي ب �ـ � 513صو ًت��ا،
واملهند�س ح�سني الكعبي بـ � 503أ�صوات.
كم��ا ف��از م��ن القط��اع الع��ام :املهند���س
مبارك �آل عمر بـ � 1167صوتًا ،واملهند�س
من�صور العنزي بـ � 515صوتًا ،واملهند���س
ف��واز ال�ش��مري ب �ـ � 462صوتًا ،واملهند���س
يا�سر اجلهني بـ � 447صوتًا .فيما فاز من
�أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س الدكت��ور حممد
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القحط��اين ب �ـ � 259صو ًت��ا ،وم��ن املكاتب
الهند�س��ية ف��از املهند���س فه��د العنق��ري
بعدد  575من الأ�صوات.
وي�ض��م جمل���س �إدارة الهيئ��ة ع�ش��رة م��ن
الأع�ضاء الأ�سا�س��يني ،تنتخبهم اجلمعية
العمومية ،ويتوىل جمل�س الإدارة املنتخب
اختي��ار رئي���س املجل���س ونائب��ه م��ن ب�ين
�أع�ضائ��ه باالق�تراع ال�س��ري ،حي��ث تكون
م��دة الع�ضوي��ة ث�لاث �س��نوات ،و�س��يقوم
جمل���س �إدارة الهيئ��ة بع��د ه��ذا االق�تراع
مبمار�س��ة ال�صالحيات الالزمة وت�س��ديد
�أعمال الهيئة وحتقيق �أهدافها املن�صو�ص
عليها يف املادة (الثانية) من النظام ،وله
عل��ى الأخ���ص دع��وة اجلمعي��ة العمومي��ة
لالنعق��اد ،اق�تراح التنظي��م الداخل��ي
للهيئ��ة ،اقرتاح اللوائ��ح التنفيذية لنظام
الهيئة ،اقرتاح قيمة ا�شرتاكات الأع�ضاء،
�إعداد احل�سابات اخلتامية للهيئة� ،إعداد

التقرير ال�سنوي عن الهيئة ،اقرتاح خطة
عمل لها ،كذلك �إقرار امليزانية ال�سنوية،
وت�ش��كيل اللجان الفنية والعلمية وال�شعب
الهند�س��ية ،وو�ض��ع قواع��د ممار�س��ة
مهماته��ا ،وتعي�ين الأم�ين الع��ام للهيئ��ة
ونائب��ه ،وكذل��ك �إقرار �سيا�س��ة ا�س��تثمار
�أموال الهيئة.
يذك��ر �أن انتخاب��ات الهيئ��ة الت��ي نظمته��ا
يرا بل��غ ع��دد املتقدم�ين لها م��ن القطاع
�أخ� ً
الع��ام  42ع�ض � ًوا �أ�سا�س � ًيا ،وم��ن القط��اع
اخلا���ص  71ع�ض � ًوا ،وم��ن �أ�صح��اب املكاتب
الهند�س��ية تق��دم  11ع�ض � ًوا ،وم��ن �أع�ض��اء
هيئة التدري�س تقدم  11ع�ض ًوا ،كما بلغ عدد
الأع�ض��اء الأ�سا�س��يني م��ن ال�س��عوديني
مهند�سا ومهند�س ًة
وال�سعوديات � 51606ألف
ً
م�س��جلني لدى الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
والذي��ن ميتلك��ون ح��ق الت�صوي��ت واالق�تراع
الختيار مر�شحيهم يف القطاعات الأربعة.

نتائج انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
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هيئة المهندسين وهيئة المحتوى المحلي
توقعان مذكرة تفاهم

ّ
وقعــت الهيئــة الســعودية للمهندســين وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات
الحكوميــة ,مذكــرة تفاهــم تهدف إلــى التعاون لتطويــر وتنمية المحتــوى المحلي
بعناصــره المختلفــة في القطاع الهندســي ،ووضع إطار للتعاون المشــترك بينهما؛
إلثــراء الجانبين المهنــي والعملي وتبــادل الخبرات والمعلومات ،والمســاهمة في
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة  2030وبرامجها التنفيذية.

وو ّق��ع املذك��رة الأمني الع��ام املك ّل��ف للهيئة
ال�سعودية للمهند�سني املهند�س عبدالنا�صر
العبداللطي��ف والرئي���س التنفي��ذي لهيئ��ة
املحت��وى املحل��ي وامل�ش�تريات احلكومي��ة
عبدالرحمن بن عبداهلل ال�س��ماري ،وذلك
يف مق��ر الأمان��ة العامة للهيئ��ة يف الريا�ض
االثنني � 30أغ�سط�س 2021م
�أو�ض��ح الأم�ين الع��ام املك ّل��ف للهيئ��ة
ال�س��عودية للمهند�س�ين ،مبين � ًا �أن توقي��ع
ه��ذه املذك��رة ي�أتي يف �إطار جه��ود الهيئة
يف حتقي��ق التكام��ل والتع��اون ب�ين الهيئة
واجله��ات احلكومي��ة لتطوي��ر وتنمي��ة
املحت��وى املحل��ي واالرتق��اء بامل�ش�تريات
احلكومي��ة مبا يدع��م االقت�ص��اد الوطني
ويحقق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
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م��ن جانب��ه �أك��د الرئي���س التنفي��ذي لهيئ��ة
املحت��وى املحل��ي وامل�ش�تريات احلكومية �أن
تطوير الو�س��ط الهند�س��ي وبناء بيئ ٍة مهني ٍة
للعاملني فيه واملهتمني به وامل�ستفيدين منه
ب�شكل
ي�أتي �ضمن �أولويات الهيئة التي تعمل ٍ
�تمر عل��ى حتقيقه��ا ومتابع��ة تقدّمه��ا
م�س� ٍ
لتطوي��ر القط��اع وا�س��تثمار الفر���ص الت��ي
يرا �إىل
ت�ضم��ن تط � ّوره وتعزّز فاعل ّيته ،م�ش� ً
�أن توقيع هذه املذكرة ي�أتي �ضمن جمل ٍة من
ال�شراكات التي �أبرمتها الهيئة مع اجلهات
الرائدة يف القطاعني العام واخلا�ص.
يذك��ر �أن مذك��رة التفاهم �س��تعزّز تعاون
�دد م��ن املجاالت ،ت�ش��مل
الطرف�ين يف ع� ٍ
تطوي��ر ومتابع��ة املحتوى املحل��ي ،تدريب
الك��وادر الب�ش��رية وم�ش��اركة البيان��ات

ن�صت املذكرة � ً
أي�ضا على
والتقارير ،كم��ا ّ
التعاون يف درا�س��ة وحتديد �أف�ضل ال�س��بل
لتطوي��ر املحت��وى املحل��ي يف جم��ال
اال�ست�ش��ارات الهند�س��ية وكيفي��ة متابع��ة
الت��زام ال�ش��ركات واملكات��ب الهند�س��ية
باملوا�صف��ات القيا�س��ية املعتم��دة� ،إ�ضاف ًة
�إىل تطبي��ق القائم��ة الإلزامي��ة للت�ش��ييد
والبن��اء الت��ي ت�صدره��ا هيئ��ة املحت��وى
املحل��ي وامل�ش�تريات احلكومي��ة .وعل��ى
�صعيد الكوادر الب�ش��رية اتفق��ت الهيئتان
عل��ى بن��اء وتدريب الكف��اءات ال�ش��ابة يف
جم��ال �أعم��ال امل�ش�تريات احلكومي��ة،
وتق��دمي الور���ش التدريبي��ة للمكات��ب
وال�شركات الهند�سية لتعزيز تنفيذ �آليات
املحتوى املحلي يف القطاع الهند�سي.

ً
اتفاقية مع شركة
هيئة المهندسين توقع
البحر األحمر للتطوير

و ّقع��ت الهيئ��ة ال�س��عودية للمهند�س�ين
اتفاقي � ًة م��ع �ش��ركة البح��ر الأحم��ر
للتطوير ،تهدف �إىل حتديد �أُطر التعاون
امل�ش�ترك ب�ين اجلهت�ين وتوف�ير فر���ص
التدري��ب املنته��ي بالتوظي��ف لأع�ض��اء
الهيئة من املهند�س�ين والفنيني ،و�إدراج
ال�ش��ركات واملكاتب الهند�س��ية امل�س��جلة
يف الهيئ��ة يف �إج��راءات امل�ش�تريات
واملناف�س��ة الداخلية املعتمدة لدى �شركة
البح��ر الأحم��ر ،وا�س��تثمار مراف��ق
اجلهت�ين يف الأن�ش��طة امل�ش�تركة،
واال�س��تفادة م��ن خ�برات الطرف�ين يف
املج��ال الهند�س��ي و�إدارة امل�ش��اريع،
والت�ش��ارك يف امل�ؤمترات وامللتقيات ذات
العالق��ة ،وقد م ّثل الهيئ��ة يف توقيع هذه

االتفاقي��ة الت��ي مت��ت م�س��اء الثالث��اء
2021/7/13م يف مق��ر الأمان��ة العام��ة
للهيئة �س��عادة املهند���س عبدالنا�صر بن
�س��يف العبداللطي��ف الأم�ين الع��ام
املك ّل��ف ،فيما م ّثل ال�ش��ركة ال�س��يد �إيان
ويليام�س��ون الرئي���س التنفي��ذي لإدارة
امل�ش��اريع يف �ش��ركة البح��ر الأحم��ر
للتطوير.
ّ
م��ن جانب��ه �أك��د �أمني ع��ام الهيئ��ة املكلف

عدد من
عل��ى �أن ه��ذه االتفاقية ت�أت��ي بعد ٍ
االجتماع��ات املثم��رة م��ع ال�ش��ركة ،كم��ا
ته��دف الهيئ��ة م��ن خالله��ا �إىل تعزي��ز
التع��اون امل�س��تمر ب�ين اجلهت�ين وتوف�ير
الك��وادر الب�ش��رية وال�ش��ركات واملكات��ب
الهند�س��ية املعتم��دة لدى الهيئ��ة للعمل يف
م�شاريع ال�شركة امل�ستقبلية ،مثم ًنا اجلهود
التي تقوم بها ال�ش��ركة يف متكني الطاقات
ال�شابة من خالل الت�شارك مع الهيئة.

تهــدف إلــى تحديــد ُأطــر التعــاون المشــترك بين
الجهتين وتوفير فرص التدريب المنتهي بالتوظيف
ألعضــاء الهيئــة مــن المهندســين والفنييــن،

Al-Mohandis

9

األخبار
News

جوالت ميدانية لهيئة المهندسين ومفتشي
األمانات والبلديات لمراقبة العمل الهندسي

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين حملة تفتيش لضبط ومراقبة العمل الهندسي
فــي المكاتــب والشــركات الهندســية في بعــض مــدن ومحافظات المملكــة وذلك
بالتعاون مع مفتشين من األمانات والبلديات.

وقام مفت�ش��ي الهيئة مب�ش��اركة مفت�شني
م��ن �أمان��ة مدين��ة �أبه��ا يوم��ي الأربع��اء
واخلمي���س � 27 /26أكتوب��ر 2021م،
بحمل��ة تفتي���ش وزي��ارات ميداني��ة لعدد
م��ن املكات��ب يف مدين��ة �أبه��ا لر�ص��د
خمالفات نظام مزاولة املهن الهند�سية
وتطبيق النظ��ام وايقاع املخالفات على
املكات��ب املخالف��ة للنظ��ام ،و�ش��ملت
اجلول��ة زي��ارة ع��دة مكات��ب موزع��ة يف
عدد من �أحياء مدينة �أبها.
كم��ا ق��ام مفت�ش��ي الهيئ��ة مب�ش��اركة
مفت�ش�ين م��ن بلدي��ة حمافظ��ة النما�ص
بجول��ة ميداني��ة لع��دد م��ن املكات��ب
الهند�س��ية وذل��ك يوم��ي الأربع��اء
واخلمي���س � 28/27أكتوب��ر 2021م ،ومت
ر�ص��د ع��دة خمالف��ات عل��ى مكات��ب
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هند�س��ية مل تلتزم بنظ��ام مزاولة املهن
الهند�س��ية والئحت��ه التنفيذي��ة ال�صادر
باملر�س��وم امللك��ي رق��م م36 /وتاري��خ
19/4/1438هـ.
وت�أت��ي ه��ذه احلمل��ة عل��ى املكات��ب
وال�ش��ركات الهند�س��ية من �أج��ل الت�أكد
م��ن التزامه��ا بالأنظم��ة وقواع��د
الرتاخي���ص ال�صادرة من الهيئة ونظام
مزاول��ة امله��ن الهند�س��ية والئحت��ه
التنفيذية ،وذلك عن طريق فرق تفتي�ش
�ش��كلت لهذا اجلانب م��ن الهيئة ووزارة
ال�ش ��ؤون البلدية والقروية والإ�سكان يف
خمتلف مدن اململكة.
وتعت��زم الهيئة القيام بجوالت تفتي�ش��ية
يف خمتل��ف املناط��ق بالتن�س��يق م��ع
فروعه��ا باململك��ة ،ل�ضب��ط املكات��ب

وال�ش��ركات الهند�س��ية املخالف��ة ،حي��ث
تلح��ق الغرام��ات واجل��زاءات يف ح��ال
مزاول��ة املهن��ة دون اعتم��اد مهن��ي �أو
خ�لال �إيقاف��ه �أو بع��د �ش��طبه �أو دون
احل�صول عل��ى ترخي���ص مزاولة املهنة
�أو بع��د �إلغائ��ه ،كذلك ت�ش��غيل ممار���س
هند�س��ي دون احل�ص��ول عل��ى االعتماد
املهني ملزاولة �أعمال هند�س��ية ،وتقدمي
بيان��ات غ�ير �صحيح��ة وغ�ير مطابق��ة
للحقيق��ة� ،أو �س��لوك طرق غ�ير نظامية
نتج منها االعتماد املهني �أو الرتخي�ص.
ُذك��ر �أن الهيئ��ة ال�س��عودية للمهند�س�ين
قام��ت بع��دة حم�لات توعوي��ة ب�أنح��اء
خمتلفة من اململكة للمكاتب وال�شركات
الهند�س��ية ،للتعري��ف بنظ��ام مزاول��ة
املهن الهند�سية والئحته التنفيذية.

 %22.38زيادة أعداد المهندسين
السعوديين للعام الجاري 2021م

ســعوديا في
مهندسا
كشــفت الهيئة الســعودية للمهندســين عن تســجيل 17471
ً
ً
نظــام االعتمــاد المهني للهيئــة خالل النصف األول مع العــام الجاري 2021م ،حيث
شهد هذا العام زيادة في التسجيل بنسبة  %22.38مقارنة بالعام الماضي.

و�أو�ض��ح املتح��دث با�س��م الهيئ��ة املهند���س
�صال��ح العمر �أن ن�س��بة املهند�س�ين والفنيني
ال�س��عوديني الأعلى بني اجلن�سيات الأخرى،
�إذ تبل��غ م��ن جمم��وع الأع�ض��اء ،% 29.62
بينما بلغ عدد الفنيني ال�سعوديني والأجانب
املنت�س��بني ل��دى الهيئ��ة �أك�ثر م��ن � 290ألف
يرا �إىل �أن التخ�ص�ص��ات
ع�ض � ًوا ،م�ش� ً
الهند�س��ية الأعلى ت�س��جي ًال يف الهيئة �شملت
تخ�ص�ص��ات الهند�س��ة املدني��ة وامليكانيكية
والكهربائية والإلكرتونيات واحلا�سب الآيل.
وبني �أن �أعداد ال�شركات واملكاتب الهند�سية
املعتمدة لدى الهيئة بلغ � 3353شركة ومكت ًبا
هند�س � ًيا ،بينما بلغ عدد ال�شركات واملكاتب
الهند�س��ية امل�س��جلة يف من�ص��ة "تقن" 141

�ش��ركة ومكت ًبا هند�س � ًيا ،وه��ي املن�صة التي
د�شنتها الهيئة م�ؤخ ًرا بهدف ت�سهيل ح�صول
امل�س��تفيد عل��ى اال�ست�ش��ارات واخلدم��ات
الهند�سية.
و�أ ّكد "العمر" �أن العمل م�ستمر يف تكثيف
احلم�لات التوعوي��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال
امل�ش��روعات الإعالمي��ة مث��ل زي��ارة
القطاع��ات واملن�ش ��آت الهند�س��ية م��ن
القطاعني العام واخلا�ص بهدف التعزيز
والو�ص��ول �إىل ن�س��بة عالي��ة م��ن الوع��ي
بنظ��ام مزاول��ة املهن الهند�س��ية والئحته
التنفيذي��ة ل��دى العامل�ين يف القط��اع
الهند�س��ي ،مفيدً ا ب�أن الهيئ��ة ن ّفذت �أكرث
من  383جولة رقابية ميدانية يف خمتلف

م��دن وحمافظ��ات اململك��ة حي��ث �أوقع��ت
 364خمالف��ة لنظ��ام مزاولة املهن خالل
الربع الأول والثاين من العام احلايل.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الهيئ��ة ُترك��ز عل��ى حتقي��ق
م�س��تهدفاتها الت��ي حددته��ا لع��ام 2021م
لتعزي��ز �أدواره��ا يف الرق��ي باملهن��ة �أبرزه��ا
تدري��ب وت�أهي��ل املهند�س�ين والفني�ين
بالربامج التدريبية ،وزيادة فر�ص ال�شركات
واملكات��ب الهند�س��ية ،وتطوي��ر ال�ش��راكات
الإ�س�تراتيجية م��ع اجله��ات ذات العالق��ة
وخطة التح � ّول الرقمي لتحقيق التكامل من
�أجل تق��دمي �أف�ضل اخلدم��ات الرقمية ذات
الكف��اءة العالي��ة للم�س��تفيدين لتحقي��ق
مزيد من النمو يف القطاع الهند�سي.
Al-Mohandis
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هيئة المهندسين تستعرض أبرز إنجازاتها
التطويرية للعام الحالي

اســتعرضت الهيئــة الســعودية للمهندســين أبــرز إنجازاتهــا وبرامجهــا ومبادراتهــا
ُ
نجز من أهدافها المرســومة التي من شــأنها دعم منظومة القطاع
التطويرية وما أ ِ
الهندســي والعامليــن فيــه في المملكــة ،وذلك ضمــن خطتها اإلســتراتيجية لهذا
العام 2021م.

و�أب��ان الأم�ين الع��ام للهيئ��ة املهند���س
عبدالنا�ص��ر العبداللطي��ف �أن ه��ذه
الربام��ج واملب��ادرات الت��ي تعم��ل عليه��ا
الهيئة ت�س��تهدف املهند�سني واملهند�سات
و�أ�صحاب ال�ش��ركات واملكاتب الهند�س��ية
وط�لاب وطالب��ات الربام��ج الهند�س��ية؛
لتحقي��ق �أهدافه��ا املهني��ة وم�س��تويات
التقدم يف خدماته��ا وبراجمها التدريبية
الهند�س��ية والفعالي��ات املهنية ,بالإ�ضافة
�إىل حمت��وى براجمه��ا ,بالتع��اون م��ع
اجله��ات ذات ال�صل��ة يف القط��اع
الهند�سي.
و�أ�ضاف �أن الهيئ��ة حققت � ً
أي�ضا �أهدافها
خ�لال الع��ام اجل��اري بزي��ادة ت�س��جيل
 3720مكت ًبا هند�س � ًي�أ مبختلف الأن�ش��طة
الهند�سية فيما بلغ عدد ت�سجيل املحكمني
املعتمدي��ن ل��دى الهيئ��ة  136حمك ًم��ا
هند�س � ًيا ,مفيدً ا �أن الهيئة �أطلقت برامج
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تطويرية ت�أهيلية للمهند�سني واملهند�سات
برناجم��ا
حديث��ي التخ��رج بط��رح 30
ً
تدريب ًيا ا�س��تفادوا منه��ا  13205متدربني
بعدة اخت�صا�صات هند�سية من �أجل رفع
م�س��توى قدراته��م املعرفي��ة واملهني��ة
ولزي��ادة التناف�س��ية يف �س��وق العم��ل مب��ا
يتواف��ق م��ع �أه��داف ق��رار توط�ين امله��ن
الهند�س��ية .مبي ًن��ا �أن الهيئ��ة عمل��ت على
حت�سني خدماتها جتاه ال�شركات واملكاتب
الهند�س��ية ب�إ�ضاف��ة ممي��زات متك��ن
امل�س��تفيدين م��ن اال�س��تعالم على �أ�س��عار
اخلدم��ات الهند�س��ية لأك�ثر م��ن 2000
�ش��ركة ومكت��ب هند�س��ي؛ للإ�س��هام يف
ت�س��هيل عملي��ة البح��ث على امل�س��تفيدين
ع��ن هذه اخلدمات ولبناء بيئة رقمية مبا
يحقق �أهداف التحول الرقمي.
و�أك��د �أن الهيئ��ة ت��درك �أهمي��ة دورها يف
�إعداد القوى العامل��ة الوطنية يف القطاع

الهند�س��ي ,حي��ث قدم��ت الهيئ��ة ع��دة
برامج ,من �أبرزها :برنامج م�ساح معتمد
ُيعنى باملهند�سني واملهند�سات املخت�صني
يف الهند�س��ة املدني��ة وامل�س��احة وت�أهي��ل
برناجما
�أكرث م��ن  2900متدرب عرب 43
ً
تدريب ًي��ا عن كود البناء ال�س��عودية ،وذلك
�ضم��ن برامج الهيئ��ة التدريبية عن الكود
لهذا العام ,بالإ�ضافة �إىل امللتقى ال�سنوي
بني �أ�صحاب املكاتب الهند�سية واجلهات
احلكومية الذي يهدف �إىل مناق�ش��ة �أهم
التحدي��ات الت��ي تواجهه��م يف القط��اع,
مو�ضح��ا النمو الإيجاب��ي لتوطني املكاتب
ً
الهند�سية بن�سبة .%31.9
وي�أت��ي ذل��ك نتيج��ة م�س��اعي الهيئ��ة يف
تطوي��ر وتنمي��ة القطاع ومتك�ين القدرات
الوطنية ورفع م�ش��اركتهم يف �س��وق العمل
نح��و حتقي��ق الأه��داف الوطني��ة الت��ي
تتما�شى مع ر�ؤية اململكة .2030

هيئة المهندسين في إكسبو دبي 2020
زيارة لتغطية اإلبداع الهندسي في جناح المملكة

وفــد من إدارة االتصال المؤسســي واإلعالم بالهيئة الســعودية للمهندســين
زار
ٌ
معــرض إكســبو  2020المقــام في مدينــة دبي بدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة،
تفرد به جناح المملكة العربية السعودية المشارك
لتغطية اإلبداع الهندسي الذي ّ
في المعرض.

ُيذك��ر �أن الت�صميم الهند�س��ي الفريد
للجن��اح هو �أحد �أبرز عنا�صر اجلذب
التي �أ�س��همت يف ا�س��تقطاب �أكرث من
 %30م��ن زوار املعر���ض وقرابة مليون
زائ ًرا يف ال�شهر الأول قدِ موا من كافة
�أنح��اء الع��امل ،حي��ث يرم��ز ت�صمي��م
اجلن��اح املتج��ه للأعل��ى دون �أعم��د ٍة
لتثبيته �إىل �أن طموحنا عنان ال�سماء،
و�أن �أعمدتن��ا الت��ي نق��وم عليه��ا ه��ي
�ش��باب الوط��ن الذين مي ّثلون الن�س��بة

الأك�بر في��ه ،كم��ا ُيع��د اجلن��اح ث��اين
�ارك يف املعر���ض
�اح م�ش� ٍ
�أك�بر جن� ٍ
مب�س��احةٍ بلغ��ت  13,059م�ترًا مرب ًعا
تف � ّوق فيها عل��ى �أكرث م��ن  190جناح
دولةٍ م�شاركة ،كما حقّق اجلناح عد ًدا
م��ن الأرقام القيا�س��ية يف "مو�س��وعة
غيني���س" ب�أك�بر �شا�ش��ةٍ رقمي��ةٍ
تفاعلي��ة� ،أط��ول �س��تار ٍة مائي��ةٍ و�أكرب
�أر�ضي��ةٍ �ضوئي��ةٍ تفاعلي��ة ،كما ح�صل
أي�ضا على �ش��هادة الريادة البالتينية
� ً

يف ت�صميم��ات الطاق��ة والبيئ��ة.
قاب��ل الوف��د خ�لال زيارت��ه �س��عادة
املفو���ض الع��ام للجن��اح م .ح�س�ين
حنبظاظة ،الذي �أبدى �س��عادته بهذه
الزي��ارة وا�س��تعداد فريقه للم�ش��اركة
فيم��ا يخ��دم ه��ذه الزي��ارة ويحق��ق
رح��ب بزي��ارة جمي��ع
هدفه��ا ،كم��ا ّ
املهتمني لهذا اجلناح الذي �سي�س��تمر
با�س��تقبال ال��زوار حت��ى اختت��ام
املعر�ض يف  31مار�س 2022م.
Al-Mohandis
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«هيئة المهندسين» و»التحلية» توقعان مذكرة تفاهم
لجذب الفرص االستثمارية وتوطين العمل الهندسي

ّ
وقعــت الهيئة الســعودية للمهندســين والمؤسســة العامة لتحليــة الميــاه المالحة مذكرة
تفاهم؛ لالستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل االستشارات والمعلومات ،وتوطين الوظائف
ً
إضافة إلى إيجاد فرص عديدة ومستدامة تساهم في تعزيز
الهندســية للكوادر الســعودية،
محتوى المبادرات والبرامج الهندسية لتلبية االحتياجات المتجددة للقطاع.

و ّق��ع املذكرة ك ٌل م��ن معايل حمافظ امل�ؤ�س�س��ة
العام��ة لتحلية املياه املاحلة املهند���س عبداهلل
ب��ن �إبراهي��م العبدالك��رمي ،ورئي���س جمل���س
�إدارة الهيئة ال�س��عودية للمهند�س�ين املهند���س
ماجد بن هندي العتيبي.
م��ن جانب��ه� ،أ ّك��د مع��ايل حماف��ظ امل�ؤ�س�س��ة
العام��ة لتحلي��ة املي��اه املاحل��ة عل��ى �أهمي��ة
توحي��د اجلهود خلدمة التنمي��ة االقت�صادية
والتقنية واحلر�ص على رفع م�ستوى التن�سيق
ب�ين اجلهتني يف القطاع ،الفتًا النظر �إىل �أن
"التحلي��ة" �س��تقوم بتوظي��ف قدراته��ا
وخرباته��ا يف جماالت حتلية املياه يف القطاع
الهند�س��ي ،لتنفيذ جمل��ة من الربامج الفنية
والتخ�ص�صي��ة املرتبط��ة بعملي��ات و�أنظم��ة
التحكم الآيل وت�ش��غيل املنظومات الإنتاجية،
مع الرتكيز على جوانب ال�صيانة والت�شغيل.

14

المهندس

و�أب��ان �أن ه��ذه الربام��ج ُتتي��ح �إمكاني��ة تدري��ب
الفني�ين واملهند�س�ين وتطوي��ر كفاءته��م ورف��ع
قدراتهم �إىل �أعلى �سلم املعايري املهنية ،لتمكينهم
م��ن املمار�س��ة الآمن��ة يف جم��ال تخ�ص�صه��م،
�إ�ضاف � ًة �إىل تق��دمي جمي��ع �إمكاناته��ا ومرافقه��ا
التدريبي��ة والت�أهيلي��ة يف اجلبي��ل ،م��ن قاع��ات
وور���ش ومعام��ل ،ومماث�لات مالئم��ة وجمه��زة
ب�أح��دث التقنيات والو�س��ائل واملع��دات التدريبية
لأع�ض��اء الهيئ��ة م��ن املهند�س�ين واملهند�س��ات
والفنيني وطالب الربامج الهند�سية.
ويف ال�س��ياق ذاته� ،أ�ش��ار �سعادة رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئ��ة ال�س��عودية للمهند�س�ين �أن ه��ذه
املذك��رة ت�ض ّمن��ت العدي��د م��ن الربام��ج
واملبادرات الهند�سية والفنية املحددة مبراحل
وا�ضح��ة لتنفيذه��ا ،بهدف التو�س��ع يف تطوير
ودع��م الك��وادر الهند�س��ية ،ومنه��ا برنام��ج

الدورات التدريبية التخ�ص�صية املدعومة من
الهيئة واملوجهة للمهند�سني والفنيني العاملني
بامل�ؤ�س�س��ة يف خمتل��ف مناط��ق اململك��ة ،مب��ا
يتوافق مع م�ستهدفات ر�ؤية  2030ويتواءم مع
متطلب��ات القط��اع الهند�س��ي يف �س��وق العمل،
�إ�ضاف � ًة �إىل اعتم��اد الربام��ج التدريبي��ة يف
جم��ال حتلي��ة املي��اه به��دف احت�س��ابها يف
الدرجات املهنية لع�ضوية الهيئة.
و�أ ّك��د "العتيب��ي" عل��ى �أهمي��ة التع��اون ب�ين
اجلهت�ين يف تق��دمي اال�ست�ش��ارات واخلدم��ات
الهند�س��ية التي من �ش ��أنها النهو���ض بالقطاع
الهند�س��ي يف اململك��ة وحتقيق م�س��توى متقدم
من الأداء املهني ورفع كفاءة تنفيذ امل�شروعات
يف القط��اع وحت�س�ين اخلدم��ات يف قطاع��ي
الهند�س��ة واملي��اه وتب��ادل اخل�برات واملع��ارف
الهادفة �إىل �إثراء املحتوى الهند�سي.

«بودكاست هندسة» يستضيف الرئيس
التنفيذي لهيئة التراث

اســتضاف بودكاســت هندســة في حلقته الثانية التي حملة عنوان «الهندسة
التراثية» ســعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التراث د .جاســر بن ســليمان الحربش،
حيث تناولت الحلقة العديد من المواضيع التي تربط التراث بالهندسة.
كان م��ن �أب��رز املوا�ضي��ع الت��ي ناق�ش��تها
احللق��ة ه��و دور الك��وادر الوطني��ة م��ن
املهند�سني واملهند�سات يف حفظ وا�ستدامة
مباين الرتاث العمراين الوطني ،واخلطط
امل�ستقبلية لت�أهيل وحماية املباين التاريخية
يف خمتلف مناطق اململكة لال�س��تفادة منها
يف �ش��تى املج��االت ،وتطوير حمت��وى تعليم
ال�تراث يف اجلامع��ات ال�س��عودية ،و�أهمي��ة
تعزي��ز الثقاف��ة الوطني��ة يف ه��ذا املج��ال،
والتحدي��ات املتعلق��ة بت�ش��غيل وتوظي��ف
املباين ورفع جودتها ،والأهداف املر�س��ومة
الت��ي تعم��ل عليها هيئ��ة ال�تراث يف دعمها

الفن��ي لأ�صح��اب املب��اين الرتاثي��ة م��ن
املواطن�ين� ،إ�ضاف � ًة �إىل فر���ص التع��اون
املطروح��ة لأع�ض��اء الهيئ��ة يف امل�ش��اركة
�ضم��ن برام��ج هيئ��ة ال�تراث املرتبط��ة
بتخ�ص�صاتهم.
ُيذك��ر �أن "بودكا�س��ت هند�س��ة" ه��و �أح��د
الربام��ج الإعالمي��ة الت��ي تنتجه��ا الهيئ��ة
بهدف �إثراء املحت��وى الإعالمي يف القطاع
�لوب �ش � ّيق يدع��م القط��اع
الهند�س��ي ب�أ�س� ٍ
ويعزّز دورها االجتماعي من خالل م�شاركة
جمهوره��ا م��ن املهند�س�ين واملهند�س��ات
وط�لاب وطالب��ات الربام��ج الهند�س��ية

الفني��ة ،حي��ث ي�س��ت�ضيف البودكا�س��ت
الر�ؤ�س��اء التنفيذي�ين وم��دراء و�أمن��اء
اجله��ات املرتبط��ة بالقط��اع الهند�س��ي
ال�س��تعرا�ض التحديث��ات املرتبط��ة بنط��اق
عمله��م ،ومناق�ش��ة الفر���ص الت��ي ميك��ن
لأع�ضاء الهيئة واملنتمني للقطاع الهند�س��ي
امل�شاركة فيها.
كم��ا يتي��ح فري��ق عم��ل الربنامج ا�س��تقبال
اال�ستف�س��ارات ومقرتح��ات املوا�ضي��ع
وال�ضي��وف ع�بر الربي��د الإلك�تروين
املخ�ص�ص له:
Podcast@saudieng.sa
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تصنيف الجيولوجيا والجيوفيزياء ضمن
التخصصات المساندة في القطاع الهندسي

صنّ فت الهيئة الســعودية للمهندســين تخصــص الجيولوجيا والجيوفيزيــاء ضمن التخصصات
الهندسية المساندة لدى الهيئة ،والتي تندرج تحت فئة عضوية األخصائيين لألفراد.

�أو�ضح ذلك الأمني الع��ام للهيئة املك ّلف
املهند���س عبدالنا�ص��ر العبداللطيف �أن
ه��ذه اخلط��وة املهني��ة ت�أت��ي �ضم��ن
اخلط��ط الأكادميي��ة للهيئ��ة املوجه��ة
للتخ�ص�صات الهند�سية امل�ساندة ،حيث
تُرك��ز الهيئ��ة عل��ى م�س��تويات خط��ة
الربامج الدرا�س��ية الهند�سية ال�صادرة
ع��ن م�ؤ�س�س��ات �أكادميي��ة معتم��دة لدى
وزارة التعليم العايل.
و�أ�ض��اف �أن عملي��ة الت�س��جيل املهن��ي
للح�ص��ول عل��ى ع�ضوية هيئة املهند�س�ين
مرتب��ط بامل�ؤه�لات العلمي��ة ،حي��ث تقوم
الإدارة املعني��ة يف الهيئ��ة مبراجع��ة
املق��ررات الدرا�س��ية وع��دد ال�س��اعات
املطلوبة وفق املعايري واال�ش�تراطات التي
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ن�صت عليها معايري التعليم الهند�س��ي يف
ّ
نظ��ام «مزاول��ة املهن الهند�س��ية والئحته
التنفيذي��ة» ليت��م بع��د ذل��ك حتدي��د فئة
الع�ضوية للمتقدم بنا ًء على تلك املعايري،
مفي��دً ا �أن��ه ميك��ن للأخ�صائي�ين يف
تخ�ص�ص��ات اجليولوجي��ا واجليوفيزي��اء
تق��دمي طلب فت��ح مكتب هند�س��ي ملزاولة
الن�ش��اط ،وذل��ك به��دف تنظي��م وتطوير
�أن�شطتهم و�أدائهم املهني من �أجل القيام
مبهام م�ش��اريع الدرا�س��ات واال�ست�شارات
واجليوفيزيائي��ة
الهيدرولوجي��ة
والت�صامي��م الهند�س��ية الالزم��ة حلماية
املخططات من �أخطار ال�سيول وت�صريف
مي��اه الأمط��ار ولتحقي��ق �أعلى م�س��تويات
الكفاءة الإنتاجية يف القطاع.

و�أ�ش��ار «العبداللطي��ف» �إىل مه��ام و�أدوار
الهيئة ،م�ؤكدًا تطبيق معايري التخ�ص�صات
الهند�سية امل�ساندة واملعتمدة لديها لتعزيز
عملي��ة �ضبطه��ا وتنظيمه��ا ولزيادة ن�س��بة
املعرف��ة مبعاي�ير ت�صني��ف فئ��ات الع�ضوية
ل��دى امل�س��تفيدين نح��و حتقي��ق �س�لامة
املمار�س��ة املهني��ة يف القط��اع ،م��ن خ�لال
التع��اون م��ع القطاع��ات واملن�ش ��آت
واجلامع��ات والكلي��ات الهند�س��ية ع��ن
الفر���ص املتاح��ة واملج��االت الت��ي ت�ش��ملها
التخ�ص�صات الهند�س��ية امل�س��اندة لتمكني
الكوادر الوطنية لال�س��تفادة من مهاراتهم
وقدراته��م املعرفية بفعالي��ة وكفاءة مهنية
يف جم��ال تخ�ص�صاته��م للم�ش��اركة يف
امل�شروعات الهند�سية املختلفة يف اململكة.

«بودكاست هندسة»
يناقش كود البناء السعودي

ناقش «بودكاست هندسة» أحد األنشطة اإلعالمية التي ُتقدمها الهيئة السعودية
للمهندســين من خالل أولى حلقات البرنامج التي ُنشــرت عبر منصات الهيئة بعنوان
«ما وراء كود البناء السعودي».

وا�س��ت�ضافت احللق��ة �س��عادة الأمني العام
للجن��ة الوطني��ة لك��ود البن��اء ال�س��عودي
املهند���س �سعد بن �شعيل ،حتدث فيها عن
مراح��ل تطبي��ق ك��ود البن��اء الت��ي تنته��ي
بنهاية ع��ام 1444هـ ،م�ؤكدً ا �أن اململكة مل
تب��د�أ من ال�صفر يف تطبي��ق الكود بل كان
هن��اك مب��انٍ حكومي��ة مث��ل امل�ست�ش��فيات
واملباين الطويلة تطبق فيها الأكواد.
و�أو�ض��ح املهند���س �س��عد �ش��عيل� :إن
املمار�س��ات اخلاطئ��ة يف املب��اين الت��ي

ينفذه��ا املقاولون �ش��ارك فيه��ا مواطنون
بتطبي��ق �أ�س��اليب غ�ير مهني��ة نت��ج عنه��ا
م�صطلح (فلل الكراتني ،مبي ًنا �أن املرحلة
احلالي��ة م��ن تطبي��ق الك��ود ه��ي املرحل��ة
الثالثة وت�شمل املباين ال�سكنية.
و�أب��ان �أن ك��ود البناء يه��دف �إىل احلفاظ
عل��ى الأرواح واملمتل��كات ،و�س�لامة
وا�س��تقرار املب��اين م��ن املخاط��ر ،ويع��زز
تر�ش��يد ا�س��تهالك الطاقة واملياه وتنظيم
املمار�س��ة املهني��ة ب�ين العامل�ين يف قطاع

البن��اء والت�ش��ييد .مفي��دً ا �أن ك��ود البن��اء
ال�س��عودي يعم��ل عل��ى رف��ع ج��ودة املباين
ال�س��كنية للمواط��ن وي�س��اعد يف تر�ش��يد
اقت�صاديات الأ�سرة.
يذك��ر �أن "بودكا�س��ت هند�س��ة" يت�ضم��ن
�سل�سة حلقات �س ُتعر�ض قري ًبا ،وذلك بهدف
الإث��راء املع��ريف يف اجلان��ب الهند�س��ي؛
لتزوي��د امل�ش��اهدين م��ن املتخ�ص�ص�ين
واملهتم�ين باملعرفة واملو�ضوعات الهند�س��ية
وحتليلها ومناق�شة �أبعادها.

Al-Mohandis
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هيئة المهندسين تطلع منسوبي أمانة الرياض
على نظام مزاولة المهن الهندسية

ً
زيارة إلى أمانة منطقة الرياض ،هدفت إلى
نظمت الهيئة الســعودية للمهندســين
التعريــف بـــ «نظــام مزاولــة المهــن الهندســية والئحتــه التنفيذيــة” وآليــة تطبيق
االختبارات المهنية؛ لزيادة نسبة الوعي لدى العاملين في األمانة بأهميتها.

�أو�ض��ح ذل��ك املتح��دث الر�س��مي للهيئ��ة
املهند���س �صال��ح العم��ر ،مبين � ًا �أن ه��ذه
الزي��ارة ت�أت��ي �ضم��ن �سل�س��ة م��ن برام��ج
ومب��ادرات وحم�لات الهيئ��ة التوعوية التي
تدع��م م�س�يرة العم��ل الهند�س��ي ،حي��ث
ت�ضمن برنامج الزيارة ً
عر�ضا تعريف ًيا ُقدّم
م��ن الهيئ��ة ع��ن نظ��ام مزاول��ة امله��ن
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الهند�س��ية من �أجل احلد من الدخالء على
املهنة من ممار�سة العمل الهند�سي والتق ّيد
بالأنظم��ة؛ لإيج��اد بيئ��ة عم��ل خالي��ة م��ن
املخالفات يف القطاع الهند�سي باململكة.
كما مت التعريف باالختبارات الهند�سية،
والربام��ج التعليمي��ة الهند�س��ية
التخ�ص�ص ّي��ة م��ن خ�لال ال��دورات

التدريبية امل�س��تمرة الت��ي تقدمها الهيئة
بهدف تعزيز قدرات الكوادر الهند�س��ية
يف القط��اع وامل�ؤمت��رات وامللتقي��ات
واملحا�ض��رات املهني��ة الت��ي تنظمه��ا
الهيئ��ة ،واملوجه��ة �إىل جمهوره��ا
امل�س��تهدف من املهند�س�ين واملهند�س��ات
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.

هيئة المهندسين ُتطلق برنامج
تأهيل وإعداد المحكمين

أطلقت الهيئة الســعودية للمهندسين بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان برنامج « تأهيل وإعداد المحكمين» في مقر األمانة العامة للهيئة بمدينة
تعزيزا لمبادرة «رفع جودة المحكمين» الذي ُي َّ
ً
حضوريا مع تطبيق االلتزام
نفذ
الرياض؛
ً
باإلجراءات االحترازية المعتمدة والتأكيد على إلزامية التحصين.

�أو�ض��ح ذل��ك الأم�ين الع��ام للهيئ��ة
املهند���س عبدالنا�ص��ر العبداللطيف �أن
الربنام��ج �صم��م وف��ق منهجي��ة علمي��ة
قيم��ة ،ويحت��وى عل��ى ثمانية م�س��تويات
تت�ضم��ن م�س��ارات متنوع��ة ،ويرك��ز
الربنام��ج على املنهج النظ��ري والعملي
لتلبي��ة وتوف�ير احلل��ول واملتطلب��ات
للمتدرب�ين مب��ا ي�س��هم يف ا�س��تقطابهم
جلمي��ع االحتياج��ات املرتبط��ة بقط��اع
التحكي��م ،وتتناول م�س��تويات الربنامج
�االت عدة يتدرب خالله امل�ش��اركون
جم� ٍ
يف امل�س��توى الأول عل��ى املدخ��ل �إىل
التحكي��م ،وامل�س��توى الث��اين يف اتف��اق
التحكي��م و�ضوابط �صياغته ،وامل�س��توى
الثال��ث يف �إج��راءات دع��وى التحكي��م
و�إدارة اجلل�س��ات ،وامل�س��توى الراب��ع يف
الدفوع والإثبات يف التحكيم ،وامل�س��توى

اخلام�س يف منازعات العقود الهند�سية،
وامل�س��توى ال�ساد���س يف �صياغ��ة حك��م
التحكي��م ومنهجي��ة �إ�ص��داره ،ويف
امل�س��توى ال�س��ابع تنفي��ذ حك��م التحكيم
وبطالن��ه ،فيم��ا يختت��م الربنام��ج
بامل�س��توى الثامن بتطبيقات عملية على
منازعات العقود وق�ضايا التحكيم.
و�أ ّك��د «العب��د اللطي��ف» عل��ى �أهمي��ة
التطوي��ر امل�س��تمر م��ن خ�لال الربام��ج
التدريبي��ة الهند�س��ية املتنوع��ة الت��ي
تنفذه��ا الهيئ��ة لت�أهي��ل وحت�س�ين الأداء
للم�ستفيدين من املهند�سني واملهند�سات
للنهو���ض بالقطاع الهند�س��ي يف املمكلة،
وي�أت��ي برنام��ج ت�أهيل و�إع��داد املحكمني
ال��ذي يقدم��ه نخب��ة م��ن املدرب�ين
املخت�ص�ين يف جم��ال التحكي��م �ضم��ن
حزمة من الربامج واملبادرات الهند�سية

الت��ي تعم��ل عليه��ا الهيئ��ة ،وي�س��تهدف
الربنام��ج الكوادر الوطنية من املحامني
واملهند�س�ين ،يت��م تدريبه��م مل��دة ثالثة
�أ�ش��هر به��دف �إك�س��ابهم امله��ارات
واملع��ارف القانونية والق�ضائي��ة والفنية
الالزم��ة لتو�س��يع خرباته��م ورف��ع
م�ش��اركتهم يف عملي��ة ت�س��وية املنازعات
من خالل التحكيم الهند�سي يف اململكة.
ويع��د هذا الربنامج �ضمن خطط الهيئة
التدريبي��ة التي حتر�ص من خاللها على
رف��ع م�س��توى خمرجاته��ا لبن��اء ودع��م
وتطوير املحكمني ومتكينهم من االرتقاء
يف ه��ذا املج��ال ،وينته��ي الربنام��ج
بح�ص��ول املت��درب عل��ى �ش��هادة �إمت��ام
الربنام��ج التدريبي ف��ور �إنهاء متطلباته
الت��ي تت�ضم��ن ح�ض��ور جمي��ع املراح��ل
الربنامج واجتياز االختبارات.
Al-Mohandis
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دعوة ألصحاب المكاتب الهندسية للمشاركة
في برنامج المراقب الهندسي

دعــت الهيئــة الســعودية للمهندســين أصحــاب المكاتــب الهندســية فــي المملكة
للتســجيل والمشــاركة في برنامج «المراقب الهندسي» أحد مبادرات وزارة الشؤون
البلدية والقروية واإلسكان ،لتحسين المشهد الحضري بالمدن السعودية.

و�أ ّك��د الأم�ين الع��ام للهيئ��ة املهند���س
عبدالنا�ص��ر العبداللطيف �أهمية مبادرة
برنام��ج املراق��ب الهند�س��ي ال��ذي ُي ّكن
املكاتب الهند�س��ية من امل�شاركة مبجاالت
عمله��ا يف حت�س�ين امل�ش��هد احل�ض��ري
ومعاجلة الت�ش��وهات الب�صرية من خالل
�دد م��ن الت�صنيف��ات ،وذل��ك به��دف
ع� ٍ
اال�س��تفادة م��ن خرباته��م وجتاربه��م
وجهوده��م الناجح��ة� ،إ�ضاف � ًة �إىل
�أن�ش��طتهم الهند�س��ية املختلف��ة ولزي��ادة
امل�س ��ؤولية املجتمعي��ة لديه��م يف القط��اع
الهند�س��ي ،مبي ًن��ا �أن الربنام��ج مين��ح
العدي��د من املميزات حيث يق��دم مكاف�أة
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مالي��ة للمكات��ب الهند�س��ية امل�ش��اركة يف
حت�س�ين امل�شهد احل�ضري يف مدن اململكة
لالرتقاء بجودة احلياة.
و�أ�ش��ار "العبداللطي��ف" �إىل اجله��ود
املتوا�صل��ة ل��وزارة ال�ش ��ؤون البلدي��ة
والقروي��ة والإ�س��كان يف تعزيز م�س��اعيها
لتح�سني امل�شهد احل�ضري الذي ُيع ّد �أحد
�أه��داف ر�ؤي��ة اململك��ة � ،2030إ�ضافة �إىل
اجت��اه الهيئ��ة نح��و املب��ادرات وامل�ش��اريع
الوطني��ة ع�بر التع��اون مع اجله��ات ذات
ال�صلة يف �شتى املجاالت الهند�سية ومنها
تطوير القطاع الهند�سي.
و�أ�ض��اف �أن الهيئ��ة تع��زز ن�ش��ر ثقاف��ة

امل�س�ؤولية االجتماعية لديها جتاه املجتمع
والعامل�ين يف القط��اع الهند�س��ي حي��ث
ت�ش��كل جز ًءا مه ًما من �أدوارها وبراجمها
ومبادراته��ا املهنية به��دف متكني قدرات
الك��وادر الوطنية من ال�ش��ركات واملكاتب
الهند�س��ية واملهند�س�ين واملهند�س��ات
والأخ�صائيني والفنيني وطالب وطالبات
كلي��ات الهند�س��ة واملهتم�ين بالقط��اع يف
�سبيل التنمية والت�أهيل لالرتقاء مب�ستوى
ج��ودة اخلدم��ات املق َّدم��ة يف امل��دن
ولتح�س�ين امل�ش��هد احل�ضري لها من �أجل
�إب��راز تن��وع جمالها وجودته��ا للمواطنني
والزوار من اخلارج.

وفد من الهيئة يزور مدينة جازان للصناعات
زار وفــد مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين مدينــة جــازان للصناعــات األساســية
والتحويلية واســتعرض نظام مزاولة المهن الهندســية وأبرز الخدمات التي تقدمها
ً
إضافة إلى مناقشة أبرز األهداف المشتركة بين الجهتين.
الهيئة للقطاع الهندسي،

تأهيل أكثر من  4700متدرب على «كود البناء السعودي»
أظهــرت الهيئــة الســعودية للمهندســين في إحصاءاتهــا بداية العــام الجــاري 2021م حول مجال
البرنامــج التدريبيــة المتنوعــة عن كود البناء الســعودي ،الذي يعد ضمن البرامــج التدريبية المقدمة
لتعزيز التطور المهني في القطاع الهندسي ،حيث تأتي الهيئة كأحد الجهات المشاركة في لجنة
كود البناء للمساهمة في االرتقاء بمستوى جودة المباني السكنية للمواطنين.

و�أو�ض��ح الأم�ين الع��ام للهيئ��ة ال�س��عودية
للمهند�س�ين املك ّل��ف املهند���س عبدالنا�ص��ر
العبداللطي��ف �أن الهيئ��ة حققت م�س��تهدفاتها
برناجم��ا تدريب ًيا تغطي
بتنفي��ذ �أك�ثر م��ن 34
ً
�االت ع��دة ع��ن ك��ود البن��اء �أبرزه��ا الكود
جم� ٍ
ال�س��عودي (للحماية من احلرائق) و (تر�ش��يد
الطاق��ة) و (التمدي��دات ال�صحي��ة) والك��ود
(العام) ،ا�ستفاد منها �أكرث من  4700متدرب
يف �أك�ثر م��ن  400ي��وم مبجم��وع � 136س��اعة
تدريبة� ،إ�ضافة �إىل جانب �سل�س��لة ور�ش العمل
واللق��اءات الت��ي عقدته��ا الهيئ��ة فيم��ا يخ�ص
ت�أهيل املكاتب الهند�سية عن �آلية تطبيق الكود
بالتع��اون مع وزارة ال�ش ��ؤون البلدي��ة والقروية
والإ�س��كان ،ووزارة الطاق��ة ،واللجن��ة الوطنية
لكود البناء ال�سعودي ،واملديرية العامة للدفاع

املدين لتوحيد اجلهود التكاملية التي تقوم بها
الهيئة مع اجلهات ذات ال�صلة من �أجل �ضمان
جاهزي��ة منظوم��ة خدم��ات قط��اع ال�ش��ركات
واملكات��ب الهند�س��ية لتحقي��ق �أف�ض��ل النتائ��ج
وا�ستدامتها.
ي�أتي ذلك �ضمن اجلهود التي تبذلها الهيئة يف
رفع القدرات الهند�س��ية لدى الكوادر الوطنية
ع��ن كيفي��ة تطبي��ق ك��ود البن��اء عل��ى املب��اين
�كل عام
واملن�ش ��آت وقطاع البناء والت�ش��ييد ب�ش� ٍ
للمهند�س�ين واملهند�س��ات ،والت��ي تع��د �أح��د
خططه��ا يف التط��ور املهن��ي به��دف النهو���ض
بالقطاع الهند�سي يف اململكة والعاملني فيه.
وبي املهند�س العبداللطيف �أن الهيئة حتر�ص
ّ
عل��ى اال�س��تمرارية مب��ا ي�س��هم يف حتقي��ق
الأهداف املر�س��ومة يف كود البناء ،وذلك وفق

اخت�صا�صاته��ا املمنوح��ة له��ا ،الت��ي تت�ضم��ن
الرتخي���ص لل�ش��ركات واملكات��ب الهند�س��ية
ملزاولة �أن�ش��طتها الهند�س��ية بهدف الت�أكد من
م�س��توى كف��اءة الك��وادر الهند�س��ية لديه��ا،
واالعتم��اد املهن��ي للمهند�س�ين واملهند�س��ات
العامل�ين يف ال�ش��ركات واملكات��ب الهند�س��ية،
وذل��ك بع��د الت�أكد م��ن م�ؤهالته��م وخرباتهم
العملي��ة واملهني��ة الت��ي ت�س��هم يف املعرف��ة عن
م��دى قدراته��م يف حتقي��ق تطبي��ق متطلب��ات
وا�ش�تراطات الك��ود عل��ى املب��اين واملن�ش ��آت،
�إ�ضاف � ًة �إىل اعتم��اد الربام��ج التطويري��ة
والت�أهيلية واملفت�ش�ين عن كود البناء ال�سعودي
للمهند�س�ين واملهند�س��ات وتعزي��ز ورفع ن�س��بة
الوع��ي ب�أه��داف الك��ود ودع��م حمالته��ا
االت�صالية واملوجهة �إىل جمهورها امل�ستهدف.
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تدريب وتأهيل أكثر من  19000مهندس
بنهاية الربع الثالث من عام 2021م
نفــذت الهيئة الســعودية للمهندســين خالل
برنامجا
العــام الحالي وحتى الربع الثالث 129
ً
مدعوما من الهيئة ألعضائها ،استفاد
تدريبيا
ً
ً
19000مستفيدا.
منها أكثر من
ً

م .صالح العمر
المتحدث الرسمي

للهيئة السعودية للمهندسين

و�أو�ض��ح املتحدث الر�س��مي با�س��م الهيئة
ال�س��عودية للمهند�س�ين املهند���س �صال��ح
العمر �أن ال��دورات التدريبية التي ُقدمت
للم�س��تفيدين م��ن املهند�س�ين ،وحديث��ي
التخرج وطالب التخ�ص�صات الهند�س��ية
مبجم��وع � 2216س��اعة تدريبي��ة ،ت�أت��ي

�ضم��ن خطة الهيئة التدريبي��ة لهذا العام
وفق الأ�س���س العلمية املدرو�سة يف خمتلف
الربامج الهند�س��ية ،حيث �ش��ملت برامج
ك��ود البن��اء ال�س��عودي ،وبرامج هند�س��ية
تخ�ص�صية وت�أهيلية.
ولفت املهند�س العمر �أن الهيئة تُركز على

عملي��ة تدري��ب ،وت�أهي��ل وبن��اء الك��وادر
الهند�س��ية الوطني��ة مب��ا يتنا�س��ب م��ع
متطلبات واحتياجات �سوق العمل؛ بهدف
حتقي��ق التنمي��ة ،وتطوي��ر امله��ارات،
والقدرات املعرفية واملهنية لدى العاملني
يف القطاع الهند�سي.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع هيئة المهندسين
ُتعلن عن وظائف هندسية شاغرة في «برنامج تأهيل المتميزين»
أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية
عدد من
االجتماعيــة ،وذلك بالتنســيق مع الهيئة الســعودية للمهندســين عن توفــر
ٍ
الوظائف الهندسية ضمن برنامج «تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف».

حي��ث يه��دف الربنام��ج �إىل ا�س��تقطاب
اخلريج�ين املتميزي��ن م��ن الك��وادر
الوطني��ة يف ع��دة تخ�ص�ص��ات جامعي��ة
نوعي��ة ذات �أهمي��ة ،وت�أتي التخ�ص�صات
الهند�س��ية �ضم��ن تل��ك التخ�ص�ص��ات
املطلوبة التي يف الربنامج.
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ويعم��ل برنامج "ت�أهي��ل املتميزين" على
تدري��ب وت�أهي��ل الكف��اءات م��ن �أبن��اء
الوط��ن و�إك�س��ابهم اخل�برات املعرفي��ة
لال�س��تفادة م��ن طاقاته��م املمي��زة
للم�ش��اركة يف تنمي��ة قط��اع النق��ل
واخلدمات اللوج�ستية يف اململكة.

إطالق خدمة االستعالم عن حزمات
الرفع المساحي

خدمة تتيح االســتعالم عن خدمات الرفع
كشــفت الهيئة الســعودية للمهندسين عن
ٍ
نطاقات
بحثية تشمل أربع
خيارات
المساحي في مختلف مناطق المملكة ،وذلك عبر
ٍ
ٍ
ٍ
تخدم المستفيدين.

�أو�ض��ح ذل��ك املتح��دث الر�س��مي للهيئ��ة،
مبي ًن��ا �أن جمي��ع مكات��ب الرفع امل�س��احية
املعتم��دة وامل�س��جلة ل��دى الهيئ��ة يف مدن
ومناط��ق اململك��ة والت��ي ت�ش � ّكل ال�س��وق
املحلي��ة متاح��ة حتت بوابة موح��دة تقدم
للم�س��تفيدين خدماته��ا و�أ�س��عارها
التناف�س��ية ،ما يتيح ا�ستعرا�ض اخليارات
املتاح��ة للم�س��تفيدين واختي��ار املنا�س��ب
منها ح�سب االحتياج.

و�أ�ض��اف �أن اخلدم��ة مت ّك��ن امل�س��تفيدين
بحثي
م��ن البحث ب�ش� ٍ
�كل دقيق عرب نطاقٍ ٍ
ي�ش��مل مكاتب املنطقة املراد البحث فيها
ع��ن مكاتب امل�س��احة ،ثم حتدي��د املدينة
وفئ��ة املكت��ب والت��ي ت�ش��تمل عل��ى مكاتب
اال�ست�ش��ارات الهند�س��ية �أو املكات��ب
الهند�س��ية املتخ�ص�ص��ة �أو مكات��ب
اخلدم��ات الهند�س��ية امل�س��اندة �أو
ال�ش��ركات املهني��ة وكذل��ك ال�ش��ركات

الأجنبي��ة �أو �ش��ركات العق��ود امل�ؤقت��ة �أو
مكاتب ا�ست�شارات ال�سالمة الهند�سية.
و�أب��ان الأم�ين الع��ام �أن اخلدم��ة تتي��ح
للم�س��تفيد البح��ث ع��ن �أن�ش��طة الهند�س��ة
املدني��ة �أو امل�س��احة الأر�ضي��ة ،م�س��تهدف ًة
التعرف على املكاتب املعتمدة ّ
واالطالع على
الأ�س��عار وخل��ق روح التناف���س ب�ين مقدم��ي
يرا �إىل �أنه ميكن اال�س��تفادة
اخلدمات ،م�ش� ً
من اخلدمة عرب موقع الهيئة االلكرتوين.
Al-Mohandis
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أكثر من  800مستفيد من خدمة
«الترخيص الفوري»

تجــاوز إجمالــي عدد المســتفيدين مــن خدمة الترخيــص الفوري للشــركات والمكاتب
مستفيدا ،وذلك منذ حزيران (يونيو) من العام الجاري.
الهندسية 800
ً

�أو�ض��ح ذل��ك املهند���س �صال��ح العم��ر،
املتحدث الر�سمي با�سم الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ين� ،أن خدم��ة الرتخي���ص
الف��وري لل�ش��ركات واملكات��ب الهند�س��ية
مكن��ت امل�س��تفيدين م��ن �إجن��از كل
معامالته��م املتعلق��ة ب�إ�ص��دار رخ�ص��ة
وجتديده��ا و�إلغائه��ا ،و�إ�ضاف��ة وح��ذف
ن�شاط ،وتغيري مدير ،ونقل مقر ،وحتويل
�ش��ركة �أو مكتب هند�سي ،وذلك منذ بدء
العم��ل به��ا يف حزيران (يوني��و) املا�ضي
2021م ،وذل��ك عرب من�صة (ممار���س)
خالل  60ثانية فقط.
و�أ�ش��ار "العمر" �إىل �أن ه��ذه اخلدمة ت�أتي
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�ضم��ن ع��دد م��ن اخلدم��ات الرقمي��ة ،التي
وفرته��ا الهيئة للم�س��تفيدين من ال�ش��ركات
واملكات��ب الهند�س��ية والأع�ض��اء ،حيث ي�أتي
ذل��ك ا�س��تمرارا ال�س�تراتيجيات وتوجيهات
�أع�ض��اء جمل���س �إدارة الهيئ��ة ال�س��عودية
للمهند�س�ين به��دف االرتق��اء مب�س��توى
خدمات الت�سجيل املهني واملكاتب الهند�سية
والربام��ج التدريبي��ة والفعالي��ات املهني��ة
�إلكرتون ًي��ا لتحقي��ق بيئ��ة رقمي��ة متكامل��ة
لعموم امل�ستفيدين ،وتنفيذ جميع خدماتهم
و�إمكانية متابعة �سري �إجراءاتها يف �أي وقت
و�أي م��كان ،وذلك لتطوي��ر منظومة التحول
الرقمي يف القطاع الهند�سي.

و�أو�ض��ح العم��ر �أن الهيئ��ة توا�ص��ل العمل
م��ن �أج��ل حتقي��ق �أهدافه��ا و�أدواره��ا،
وذل��ك من خالل اخلطط ،التي و�ضعتها،
وع�بر تعزي��ز ال�ش��راكات واالتفاقي��ات
الوا�س��عة ،التي وقعتها الهيئة مع عدد من
اجله��ات ذات ال�صل��ة لرفع جودة وكفاءة
الق��درات املعرفية لدى الك��وادر الوطنية
م��ن مهند�س�ين ومهند�س��ات وفني�ين
وط�لاب وطالب��ات التخ�ص�ص��ات
الهند�س��ية ،ولتحقي��ق التط��ور يف
القطاع��ات الهند�س��ية من خالل تن�س��يق
اجله��ود لتنفي��ذ املزي��د م��ن الربام��ج
واملبادرات الهند�سية امل�ستقبلية.

أمانة العاصمة المقدسة والهيئة ّ
توقعان
ً
اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
ّ
وقــع أمين عام الهيئة الســعودية للمهندســين مع المهندس غــازي بن عبد الخالق
الحربي وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية ،اتفاقية تهدف إلى تجسيد
التعــاون المشــترك وإثراء العمــل في الجوانب المهنيــة والعملية ،إلــى جانب تبادل
الخبرات والمعلومات الفنية بما يعود بالنفع على القطاع الهندســي والمنتمين له،
حيث تم توقيع االتفاقية يوم  21يناير 2021م في العاصمة المقدسة.
�أو�ض��ح ذل��ك املتح��دث الر�س��مي للهيئ��ة على رخ�صة مزاولة املهن الهند�سية� ،إ�ضاف ًة للتنمية العمرانية حر�ص الأمانة على تطوير
ال�س��عودية مبين��ا عل��ى �أهمية ه��ذه االتفاقية �إىل العم��ل عل��ى حتقي��ق مب��ادرة التح��ول املهن الهند�سية ودعم املهند�سني ال�سعوديني
ال�ش��املة ،التي ت�س��عى الهيئة من خاللها �إىل الوطني من توطني الوظائف الهند�سية وف ًقا ورفع كفاءة من�س��وبي الأمانة لإدارة امل�شاريع
تفعي��ل املج��االت الإح�صائي��ة والبحثي��ة ،للأنظم��ة والتعليم��ات� ،إىل جانب امل�س��اهمة الهند�س��ية� ،إ�ضاف � ًة �إىل االهتم��ام باجل��ودة
و�إج��راء الزي��ارات الر�س��مية والدرا�س��ات يف دع��م وتنظي��م مهن��ة الهند�س��ة وعم��ل ومواكب��ة التقني��ات احلديث��ة يف الت�صمي��م
امليداني��ة ،وامل�ش��اركة يف عق��د الن��دوات املهند���س ال�س��عودي ،للإ�س��هام يف حتقي��ق والإن�ش��اء والتجهيز ،ل�ضمان حتقيق تط ّلعات
القي��ادة احلكيم��ة ،م��ن خ�لال التع��اون م��ع
حمالت توعوي ٍة م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
وامل�ؤمترات العلمية ،وتنظيم
ٍ
حت��ث املهند�س�ين والفني�ين عل��ى احل�ص��ول من جانبه �أ ّكد وكيل �أمني العا�صمة املقد�س��ة اجلهات املعنية مبا يخدم امل�صلحة العامة.

«تقويم التعليم والتدريب» والهيئة يناقشان تفعيل
االختبارات المهنية لغير السعوديين
وجه بتنظيم
ً
تماشيا مع توجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الذي ّ
مهنيــة للعامليــن غيــر الســعوديين ،بمــا ّ
يحقــق حمايــة المجتمــع وتقييــم
اختبــارات
ٍ
ٍ
المؤهالت األكاديمية والخبرات العملية العاملة داخل المملكة.

جاء ذل��ك خالل لقاءٍ الأمني العام للهيئة
ال�سعودية للمهند�سني مبعايل رئي�س هيئة
تق��ومي التعلي��م والتدريب الدكتور ح�س��ام
ب��ن عب��د الوه��اب زم��ان ،ي��وم االثن�ين
 5جم��ادى الأخ��رة 1442ه �ـ املواف��ق 18
يناير 2021م ،يف مقر هيئة تقومي التعليم
والتدريب يف الريا�ض.
وق��د �أو�ضح��ت هيئ��ة تق��ومي التعلي��م
والتدري��ب �أن االختبارات �س��يتم تطبيقها
� ً
أي�ضا على املهند�سني اجلدد قبل قدومهم

للمملك��ة العربي��ة ال�س��عودية م��ن خ�لال
املقرات املحو�سبة التابعة للهيئة و�شريكها
اال�س�تراتيجي (بري�س��ون فيو) واملنت�شرة
يف خمتلف دول العامل.
يذك��ر �أن الهيئتني قد و ّقعتا مذكرة تعاونٍ
يف العام املا�ضي 2020م ،تهدف �إىل بناء
املعايري املهنية الوطنية للمهن الهند�س��ية
التي ّ
تنظمها هيئة املهند�س�ين ،وامل�شاركة
يف عملي��ات بن��اء نظم التق��ومي واالعتماد
الرباجمي لربامج البكالوريو�س والدبلومات

يف التخ�ص�ص��ات الهند�س��ية باجلامع��ات
ال�س��عودية ،وف��ق معاي�ير و�أط��ر حتدّده��ا
ّ
وتنظمه��ا هيئ��ة تق��ومي التعلي��م والتدريب،
وامل�ش��اركة يف عملي��ات التق��ومي واالعتم��اد
الأكادمي��ي للربام��ج التخ�ص�صي��ة ،وبن��اء
االختب��ارات املعرفي��ة والعملي��ة الالزم��ة
لرتخي���ص مزاول��ة امله��ن وتطويره��ا
وتنفيذه��ا ،والتع��اون يف �إع��داد وتق��دمي
االختب��ارات املهني��ة لأع�ض��اء الهيئ��ة
ال�سعودية للمهند�سني.
Al-Mohandis
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أكثر من  200ألف
مستفيد من
الخدمات
اإللكترونية لشهر
يوليو 2021م
أظهــرت الهيئة الســعودية للمهندســين فــي إحصاءاتها الشــهرية حــول الخدمات
والعمليات االســتعالمية واإلجرائية المتنوعة وما تم إنجازه من مســتهدفات لشــهر
يوليو من العام الجاري ،وذلك من خالل خدماتها الرقمية التي ُتقدمها للمستفيدين
من المكاتب والشركات الهندسية واألعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين.

و�أو�ضح املتحدث الر�س��مي للهيئة املهند�س
�صال��ح العمر �أن الهيئ��ة توا�صل العمل على
ت�س��هيل خدماته��ا للأع�ض��اء وامل�س��تفيدين
نح��و حت ّول رقمي لإجناز جميع معامالتهم
�إلكرتون ًي��ا ،الأم��ر ال��ذي يعك���س جهوده��ا
املبذولة يف �سبيل حتقيق ر�ضى العمالء من
م�ستوى اخلدمات ال ّرقمية املُتكاملة �إ�ضاف ًة
�إىل قن��وات التوا�ص��ل الت��ي ُت ّكنه��م م��ن
�كل
احل�ص��ول عل��ى اخلدم��ة ومتابعتها ب�ش� ٍ
�أ�سرع دون احلاجة للح�ضور �إىل مقرها.
وب ّ�ين �أن ع��دد زوار بوابة الهيئ��ة الإلكرتونية
لال�س��تفادة م��ن اخلدم��ات الت��ي ُتقدمه��ا
الهيئة جتاوز �أكرث من � 200ألف زائ ًرا خالل
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�هر واح� ٍ�د فق��ط ا�س��تفادوا م��ن تل��ك
�ش� ٍ
اخلدمات الإلكرتونية ،فيما بلغ عدد طلبات
الرتاخي���ص وت�صني��ف املكات��ب الهند�س��ية
 3231طل ًب��ا ت�ضمن��ت فت��ح ،جتدي��د مكت��ب
هند�س��ي ،بينم��ا تلق��ت الهيئ��ة �أك�ثر من 19
�أل��ف طلب ت�س��جيل مهني ،وجتدي��د ع�ضوية
يف نظام االعتماد املهني.
و�أف��اد �أن الهيئ��ة �أطلق��ت  7برام��ج تدريبي��ة
عدد من التخ�ص�صات
مدعومة لأع�ضائها يف ٍ
الهند�س��ية والفني��ة ا�س��تفاد منه��ا �أك�ثر م��ن
يرا �إىل �أن ت�أث�ير
 800متدرب � ًا ،م�ش� ً
املحا�ضرات املهنية يف مبادرة "مهند�س عن
ُبع��د" و "مهند���س واع��د" و"بودكا�س��ت

هند�س��ة" حقق��ت �أك�ثر م��ن � 140أل��ف
م�ش��اهدة ،مبي ًن��ا �أن الهيئ��ة ممثل � ًة ب ��إدارة
الرقاب��ة والتفتي���ش ن ّفذت  85جول��ة ميدانية
رقابي��ة عل��ى املن�ش ��آت الهند�س��ية للت�أ ّكد من
التزامه��ا بتطبي��ق "نظ��ام مزاول��ة امله��ن
الهند�س��ية والئحت��ه التنفيذي��ة" و�ش��ملت
اجل��والت  12مدين��ة ح��ول اململك��ة ،كم��ا بلغ
عدد اخلدم��ات التي ُقدم��ت لأع�ضائها �أكرث
م��ن � 14أل��ف خدم��ة ع�بر القن��وات املختلفة
تنوعت بني خمتلف اخلدمات ،وا�ستقبلت ما
يزي��د ع��ن � 14أل��ف ات�ص��ال للإجاب��ة عل��ى
الأ�سئلة واال�ستف�سارت بالتن�سيق مع الإدارات
املعنية يف الهيئة خالل �شهر ذات ال�شهر.

استحداث خدمة «االستعالم عن أسعار خدمات
الشركات والمكاتب الهندسية»

أعلنــت الهيئــة الســعودية للمهندســين عــن إضافــة خدمــة جديدة لقائمــة خدمات
الشــركات والمكاتب الهندسية المســجلة لديها ،والتي تتيح للمستفيدين االستعالم
عن أسعار الخدمات الهندسية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

�أو�ضح ذلك الأمني العام املكلف للهيئة
ال�س��عودية للمهند�س�ين املهند���س
عبدالنا�ص��ر العبداللطيف �أن اخلدمة
امل�ضافة ت�ش��مل اال�س��تعالم عن �أ�س��عار
اخلدمات الهند�سية ،م�ضيفًا �أن خدمة
اال�س��تعالم ع��ن خدم��ات ال�ش��ركات
واملكاتب الهند�س��ية مت ّكن امل�ستفيدين
م��ن حتدي��د املنطق��ة واملدين��ة امل��راد
البح��ث فيه��ا وفئته��ا و�أن�ش��طتها
الهند�س��ية ب�ش��كلٍ �س��هل ودقي��ق ،حيث

تت�ضم��ن اخلدمة اجلديدة اال�س��تعالم
عن �أ�سعار ا�ست�شارات الرفع امل�ساحي،
وعق��ود الت�صميم والإ�ش��راف املحدود
وت�سليم املفتاح.
و�أب��ان «العبداللطي��ف» �أن اخلدم��ة
ته��دف �إىل تزوي��د املواطن�ين
وامل�ستفيدين بتفا�صيل الأ�سعار الفعلية
خلدمات ال�شركات واملكاتب الهند�سية
أي�ض��ا �إىل خلق
املقدم��ة ،والت��ي تهدف � ً
روح التفاع��ل واملناف�س��ة وتعزي��ز

ال�ش��فافية ب�ين مقدم��ي اخلدم��ات
الهند�س��ة ،و�أ�ش��ار �أن الهيئ��ة توا�ص��ل
تنظي��م العم��ل املهن��ي ورف��ع كف��اءة
اخلدمات الرقمية لدى قطاع ال�شركات
واملكات��ب الهند�س��ية يف املمكل��ة ع�بر
براجمه��ا ومبادراته��ا للإ�س��هام يف
ت�س��هيل وحت�س�ين عملي��ة البح��ث ع��ن
خدمات ال�ش��ركات واملكاتب الهند�سية
ي�سر و�س��هولة من امل�ستفيدين عرب
بكل ٍ
بوابة الهيئة الإلكرتونية.
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«مدن» والهيئة ّ
توقعان مذكرة تعاون
لتوطين المهن الهندسية

ّ
وقعت الهيئة الســعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
تعاون في مجــال التدريب وريادة األعمال ،واإلســهام في
التقنيــة «مــدن» مذكرة
ٍ
توطين المهن الهندسية في القطاع الصناعي.

�أو�ض��ح ذل��ك املتحدث الر�س��مي للهيئة،
مبي ًنا �أن هذه املذكرة تهدف �إىل حتديد
�أط��ر التع��اون امل�ش�ترك ب�ين اجلهت�ين،
و�س��تعمل عل��ى تكثي��ف خدم��ة الو�س��ط
الهند�س��ي واملنتمني له م��ن خالل تهيئة
بيئ � ٍة م�ش�ترك ٍة تتي��ح الفر���ص وتع �زّز
املهارات ّ
وت�شجع الطاقات،
وتوطن املهن ّ
حتقيقًا مل�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030

م��ن جانب��ه �أ ّك��د الرئي���س التنفي��ذي
لـ"م��دن" املهند���س خال��د ال�س��امل �أن
احلر���ص عل��ى بن��اء ال�ش��راكات م��ع
اجله��ات احلكومي��ة والر�س��مية
والقطاع�ين الع��ام واخلا���ص ي�أتي من
�أج��ل تعزي��ز جترب��ة امل�س��تثمر وتطوير
�إج��راءات العم��ل يف بيئ��ة �صناعي��ة
وا�ضحة اخلط��ط ومتكاملة اخلدمات،

لتمكني ال�صناعة وامل�س��اهمة يف متكني
الكوادر الوطنية.
و�أ�ض��اف ب ��أن املذك��رة تقت�ض��ي تع��اون
الطرف�ين يف جم��ال دع��م ر ّواد الأعم��ال
املهند�سني ،والنهو�ض بالعمل الهند�سي،
وتوف�ير فر���ص وظيفية وبرام��ج تدريبية
يف امل��دن ال�صناعي��ة لط�لاب الهند�س��ة
واملهند�سني حديثي التخرج.

الهيئة تحصل على شهادة اآليزو
في نظام إدارة الجودة
حصلت الهيئة السعودية للمهندسين على شهادة اآليزو ( ) ISO 9001:2015في تطبيق
نظــام إدارة الجــودة ،وتأتــي هذه الشــهادة بعــد تطبيق الهيئــة لمتطلبات منظمة
اآليزو الدولية في نظام إدارة الجودة.

�أو�ض��ح ذل��ك املتح��دث الر�س��مي للهيئ��ة
ال�س��عودية للمهند�س�ين املهند���س �صال��ح
العم��ر ،مبينا �أن هذا الإجناز ي�أتي �ضمن
خط��ط وا�س�تراتيجيات الهيئ��ة يف و�ض��ع
منهجية وا�ضحة لتحقيق امل�س��توى العايل
م��ن الأداء ،للو�ص��ول �إىل �أعل��ى درج��ات
الكف��اءة يف بيئ��ة العم��ل ،وتق��دمي �أف�ض��ل
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اخلدم��ات الهند�س��ية للم�س��تفيدين م��ن
اجلهات احلكومية واخلا�صة والأفراد.
و�أ�ض��اف املتح��دث الر�س��مي للهيئ��ة ب ��أن
هذه ال�شهادة العاملية تهدف �إىل التطوير
والتمي��ز والتحفي��ز امل�س��تمر يف كاف��ة
�إدارات الهيئ��ة ال�س��عودية للمهند�س�ين
لتعزيز م�ستويات اجلودة.

وق��دم �أمني عام هيئة املهند�س�ين �ش��كره
وتقدي��ره لأع�ض��اء جمل���س الإدارة،
ومن�سوبي الهيئة على حتقيق هذا الإجناز
الذي يعد ا�ستكما ًال مل�سرية الهيئة يف تبني
�أف�ضل املمار�س��ات العاملية وتقدمي �أف�ضل
اخلدم��ات الهند�س��ية لتحقي��ق متطلب��ات
ور�ضى امل�ستفيدين يف القطاع الهند�سي.
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هيئة المهندسين  ..تحوالت رقمية
وخدمات في  60ثانية

م .عبدالناصر بن سيف العبد اللطيف
األمين العام المكلف
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معظــم لبنــات الوطــن التــي َب َنــت حاضــره
وأسست لمســتقبله تعتمد على الهندسة،
ّ
وعنــد الحديث عن الهندســة فــي المملكة
ّ
نتذكــر المظلــة الراعية لهــذا القطاع
فإننــا
والمحتضنة للعاملين فيه ،الهيئة السعودية
للمهندســين ،التي يتّ حد منســوبوها طوال
العــام لتوجيــه أقصــى اإلمكانــات نحو دعم
ّ
ليتمكن
القطاع الهندســي وترسية دعائمه
مــن تأديــة أدواره فــي تحقيــق المكانــة
المرموقة للمملكــة على مختلف األصعدة
والمســتويات ،فأنجــزت بفضــل هللا مشــاريع
وتســارع
تحــوالت رقمية
عديــدة ،وشــهدت
ٍ
ٍ
مضاعف
بشــكل
تطــور أدائها ،وعملت
فــي
ٍ
ّ
ٍ
لــرد الجميــل ألبنــاء الوطــن عبــر اســتمرار
جهودها فــي توطين الكوادر الوطنية في
المهن الهندسية والفنية.

التمك�ين يف الهيئ��ة ه��و قيم ٌة عالي � ٌة نعمل
على �إنفاذها داخل وخارج �أ�س��وار الهيئة؛
لرفع كفاءة املمار�س��ة املهنية للم�ؤ�س�س��ات
والأف��راد وتعزي��ز �أدائه��م املهن��ي ،الأم��ر
ال��ذي �أدّى �إىل م�ضاعف��ة الق��درات
والنهو���ض بج��ودة املخرج��ات وتنمي��ة
الوع��ي ب�أنظمة العمل و�س��لوكياته املهنية،
و�إذا كانت بالدنا تعي�ش ع�صرها الطموح
املزده��ر ،ف�إن الهيئ��ة ال حتيد عنه ،حيث
نهج��ا
اتبع��ت الهيئ��ة من��ذ ت�أ�سي�س��ها ً
�إ�س�تراتيج ًيا ر�س��م �أولوياته��ا ّ
وو�ض��ح
�أدوارها و�أهدافها ،ف�س��ارت بخطو ٍة ثابت ٍة
نح��و تنفي��ذ خطته��ا الإ�س�تراتيجية
وتقوميه��ا لتحقي��ق م�س��تهدفاتها ،الت��ي
يتقدّمه��ا تعزي��ز مق ّوم��ات االقت�ص��اد
الوطن��ي وتلبي��ة تطلع��ات قادت��ه وحتفي��ز
قطاعات��ه عل��ى النم��اء واالزده��ار.
و�أم��ا امل�س��تفيدون منه��ا فه��م ر�أ���س املال
الذي تعمل من �أجل تعظيمه وتعميق �أثره،
فقد حر�صت الهيئة على ت�سهيل خدماتها
الإلكرتوني��ة للم�س��تفيدين م��ن املكات��ب
وال�ش��ركات الهند�س��ية لتعزي��ز التكام��ل
والتع��اون م��ع وزارة ال�ش ��ؤون البلدي��ة
والقروي��ة والإ�س��كان واجله��ات ذات
العالق��ة لتطوي��ر وت�س��هيل اخلدمات عرب
رقمنته��ا� ،إذ ّ
د�ش��نت "خدم��ة الرتخي�ص
الف��وري" للم�س��تفيدين م��ن املكات��ب
وال�ش��ركات الهند�س��ية ،والت��ي تتي��ح
خدمات �إ�صدار وجتديد و�إلغاء رخ�صها،
و�إ�ضافة وحذف �أن�ش��طتها ،والتي مت ّكنهم
م��ن ذلك خ�لال  60ثانية فق��ط منذ بدء
الطلب ،كما مل يقت�صر الأمر على املكاتب
وال�ش��ركات الهند�س��ية ،ب��ل �إن��ه ينطب��ق
متام��ا عل��ى الأف��راد ،حي��ث م ّكنته��م من
ً
احل�ص��ول عل��ى تراخي�صه��م خ�لال 60
ثاني � ًة فقط ،بف�ضل الربط الذي �أمتته مع

وزارة التعليم والأح��وال املدنية واجلهات
وجه��ت الهيئ��ة
ذات االرتب��اط ،كم��ا ّ
جهودها نحو متكني املهند�س�ين والفنيني
ال�س��عوديني ع�بر خططها الت��ي تعمد �إىل
دورات تدريبي � ٍة وبرام��ج ت�أهيلي��ة
تنظي��م ٍ
ته��دف �إىل تطوي��ر املهند�س�ين والفنيني،
ورفع كفاءتهم الفني��ة واملهنية وتطويرها
ب�شكل م�ستمر من خالل تلبية احتياجاتهم
ٍ
ومواءمتها مع �س��وق العمل عرب جمل ٍة من
ال�شراكات املحلية والعاملية.
كم��ا تق �دّم الهيئ��ة "من�ص��ة التدريب عن
ُبع��د" لأع�ضائه��ا ع�بر برناجمه��ا للتعل��م
الذك��ي "� "LMSضم��ن جهوده��ا نح��و
مواكبة املتغريات والتطورات املت�س��ارعة،
كم��ا ته��دف �إىل �إيج��اد بيئ � ٍة تدريبي � ٍة
تفاعلي��ة م��ن خ�لال توظيفه��ا للو�س��ائط
الإلكرتوني��ة ،و�إتاح��ة الفر�صة لأكرب عدد
م��ن الأع�ض��اء للح�ص��ول عل��ى الت�أهي��ل
املنا�س��ب وتقليل تكلفة التعليم على املدى
الطوي��ل� ،إىل جان��ب ن�ش��ر ثقاف��ة التع ّل��م
الذات��ي التي مت ّكنهم م��ن تنمية قدراتهم
بكلف ٍة �أقل وبجود ٍة �أعلى.
وملواكبة احتياجات �ش��ركائها من املكاتب
وال�ش��ركات الهند�س��ية ،عم��دت الهيئ��ة
� ً
أي�ض��ا �إىل تد�ش�ين من�ص��ة "تق��ن" الت��ي
ت�س��عى �إىل متكينه��م م��ن تو�س��يع دائ��رة

عمالئه��م با�س��تخدام �أح��دث التقني��ات
الإلكرتوني��ة ،مقدم � ًة العدي��د م��ن املزايا
واخلدمات التي تربز �إمكانياتهم للعموم،
مم��ا �أ�س��هم يف تقلي���ص الفج��وة ب�ين
اخلدم��ات الهند�س��ية وامل�س��تفيدين منها
م��ن الأف��راد وامل�ؤ�س�س��ات يف القطاع��ات
املختلفة.
ومم��ا ال ي�س��عني �أن �أن�س��اه ،ه��و جه��د
زمالئي املتوا�صل يف تطبيق نظام مزاولة
املهن الهند�سية والئحته التنفيذية ،والتي
ن�صت على منع مزاولة �أي مهن ٍة هند�سي ٍة
ّ
دون احل�ص��ول عل��ى االعتم��اد املهني من
الهيئ��ة ال�س��عودية للمهند�س�ين ،والعم��ل
عل��ى من��ع ت�ش��غيل الوافدي��ن للمملكة من
العمل يف املجال الهند�سي قبل الت�أكد من
�صح��ة �ش��هاداتهم وم�ؤهالتهم عن طريق
من�صة "اجتياز"؛ ل�ضمان �سالمة القطاع
م��ن الدخ�لاء والعابث�ين واملز ّوري��ن ،وقد
عمل��ت الأمان��ة العامة بدوره��ا على دعم
م�س��ار الهيئة نحو تعزيز دورها الإ�شرايف
والرقاب��ي عل��ى املهن��ة ،كم��ا واكب��ت ر�ؤية
اململكة  2030بتنمية ال�شراكات املجتمعية
وت�شجيع ممار�سة املهنة ودعم ممار�سيها
خدمات مهني ٍة ذات جود ٍة عالية،
لتق��دمي
ٍ
تُقدّم لت�س��هيل جتربة امل�س��تفيدين ،ولي�س
حلل امل�شاكل حيث تواجههم.
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تجربة «العميل» وتجربة «المستخدم»
كثيرا عــن مصطلحات تجربــة العميل ،وتجربة «المســتخدم» فــي القطاعات
نســمع
ً
المختلفة وتأثيرها على استدامة األعمال.
هل يوجد فرق بين المصطلحين؟

أ .مسفر بن مانع آل جعفر
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جتربة العميل هي �إحدى �أ�س�س ا�ستدامة العالمة التجارية و�أثرها
يف ال�س��وق على امل��دى الطويل من خالل العمالء ون�س��بة ر�ضاهم
عن املنتجات �أو اخلدمات التي تقدمها القطاعات املختلفة �سواء
احلكومية �أو اخلا�صة ،ولي���س ذلك فح�س��ب ،بل هي قد تعمل على
زي��ادة الإي��رادات م��ن خالل الت�س��ويق (غري املبا�ش��ر) وحت�س�ين
ال�س��معة ال��ذي يق��وم ب��ه العم�لاء يف حمطيه��م االجتماع��ي ،بعد
جتربته��م يف التعام��ل م��ع تل��ك القطاع��ات� ،إىل جان��ب حت�س�ين
ال�ص��ورة الذهني��ة لل�ش��ركة �أو املنظم��ة الت��ي مت التعام��ل معه��ا.
ميك��ن تلخي���ص م�صطلح جترب��ة "العمي��ل" ب�أنه االنطب��اع الذي
يرتك��ه القط��اع �س��وا ًء كان �ش��ركة �أو منظمة لدى العميل بال�س��لب
كان �أو بالإيجاب.
على �س��بيل املث��ال عند طلب عميل خدمة من �ش��ركة ا�ست�ش��ارات

هند�س��ية متخ�ص�ص��ة يف الت�صامي��م
الهند�س��ية ،ف ��إن رحل��ة العميل مت��ر بعدة
نقاط ن�س��ميها نق��اط احتكاك بني العميل
وال�ش��ركة ،حي��ث تب��د�أ رحل��ة العمي��ل م��ع
ال�شركة بداي ًة من اختياره لها ،ثم طريقة
توا�صل��ه معها من خالل قنوات التوا�صل،
ثم و�صول العميل �إىل مقر ال�ش��ركة ،ومن
ث��م احل�ص��ول عل��ى قائم��ة وا�ضح��ة
باخلدم��ات الت��ي تق��دم للعمي��ل ،وتنته��ي
رحلت��ه بعملي��ة دف��ع التكالي��ف للح�ص��ول
على اخلدمة.
يف املثال ال�س��ابق هن��اك عدة خطوات مر
به��ا العمي��ل ،وك ٌل منه��ا مكم � ٌل للآخ��ر
للح�ص��ول عل��ى انطب��اع �إيجابي �أو �س��لبي
لتجرب��ة العمي��ل ،فالتجرب��ة الناجح��ة
الإيجابية حتافظ على العمالء وا�ستدامة
ال�ش��ركة� .أم��ا التجرب��ة ال�س��يئة ال�س��لبية
حتت��اج �إىل جه��ود و�إع��ادة النظ��ر يف
اخلدم��ات التي يقدمها القط��اع من �أجل
التح�سني واحلفاظ على العمالء.

ورغم ذلك ال يوجد معايري حمددة ميكن
م��ن خالله��ا حتدي��د جترب��ة "العمي��ل"،
فل��كل عم��ل معاي�ير خمتلف��ة ميك��ن م��ن
خالله��ا حتدي��د نق��اط االحت��كاك م��ع
العمي��ل ليتم درا�س��تها وحت�س��ينها ب�ش��كل
م�س��تمر لزي��ادة ر�ض��ى العم�لاء ع��ن
اخلدم��ات املقدم��ة ،حيث يعت�بر العميل،
هو م�صدر القوة يف وقتنا احلا�ضر ولي���س
التاج��ر ،وذل��ك نظ � ًرا لوج��ود تناف�س��ية
عالية وخيارات كثرية للعميل.
يف املقاب��ل جتربة "امل�س��تخدم" حتاكي
التفا�صي��ل �أكرث من جترب��ة "العميل"،
ويف املثال ال�س��ابق ميكن تعريف جتربة
"امل�س��تخدم" بعملية تعاطي العميل مع
اخلدمة �أو املنتج املقدم من ال�ش��ركة �أو
املنظمة .وعلى �س��بيل املث��ل يف ت�صميم
هند�س��ي يج��ب مراع��اة �ش��رح تفا�صيل
اخلدم��ة �أو املنتج املق��دم بطريقة تكون
�س��هلة للعميل ،دون اخلو�ض يف تفا�صيل
هند�سية بحته ،قد يكون العميل ال يفهم

طريق��ة التعاط��ي معه��ا� ،أو ا�س��تخدام
م�صطلحات �أكادميية تخ�ص�صية قد ال
يفهمه��ا �إال املتخ�ص�ص��ون يف املج��ال
الهند�س��ي ،الأم��ر ال��ذي ق��د يجع��ل
امل�ستخدم مير بتجربة �سلبية ،فتنعك�س
لتك��ون جترب��ة �س��يئة ،حي��ث �أن رغب��ة
"امل�س��تخدم" ه��ي بب�س��اطة احل�صول
عل��ى اخلدم��ة� ،أو التعام��ل م��ع املنت��ج،
وكلم��ا زادت التفا�صي��ل يف جترب��ة
امل�س��تخدم ،ابتعد العميل عن ال�ش��ركة،
فتجرب��ة "امل�س��تخدم" اجلي��دة تت�س��م
ب�سهولتها وفهم العميل لها ،مثل ال�شراء
م��ن مواق��ع �إلكرتوني��ة حي��ث جترب��ة
امل�س��تخدم تبد�أ من بداية دخوله املوقع
الإلك�تروين وت�صف��ح املنتج��ات ،حت��ى
ي�صل �إىل مرحلة ا�س��تالم املنتج .وكلما
كان��ت طريق��ة العر���ض واحل�صول على
املنت��ج �س��هلة ،كلما جنحت ال�ش��ركة يف
ت�صمي��م جترب��ة امل�س��تخدم بال�ش��كل
ال�صحيح.
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األلوان والديكور
م .أميمة العيدروس
مهندسة ديكور

َ
(أل ْم َت َر َأ َّن َّ
َ
الل َه َأ َنز َل ِم َن َّ
ال ُج َد ٌد
اء َف َأ ْخ َر ْج َنا ِب ِه َث َم َر ٍ
الس َم ِ
اء َم ً
ات ُّم ْخ َتلِ ًفا أ ْل َو ُان َها َو ِم َن ْال ِج َب ِ
يض َو ُح ْم ٌر ُّم ْخ َتلِ ٌ
ِب ٌ
ود) فاطر آية 27
يب ُس ٌ
ف َأ ْل َو ُان َها َو َغ َر ِاب ُ

تعريف اللون لغو ًيا:
هناك تعريفات خمتلفة للألوان وردت يف
العدي��د م��ن املعاج��م اللغوي��ة منه��ا :يف
معجم -ابن فار���س -الالم والواو والنون
كلمة واحدة وهي �س��حنة ال�شيء من ذلك
الل��ون كاحلم��رة وال�س��واد ويق��ال :تل��ون
ال�شي اختلفت �أخالقه.
ا�صطالحا:
اللون
ً
ه��و ال�صف��ة الت��ي متي��ز �أي ل��ون ونتعرف
عل��ى م�س��ماه ومظه��ره بالن�س��بة لغ�يره،
والل��ون ه��و �إح�سا���س ل��ه �ش��روط بع�ضه��ا
يع��ود �إىل عوام��ل داخلي��ة وخارجي��ة،
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والعوام��ل اخلارجية تعني مق��دار ال�ضوء
الوا�صل للعني.
�أق�سام الألوان:
الأل��وان الأ�سا�س�� ّية :وه��ي �أل��وان ال
ُيكن مزجها واحل�صول عليها عند خلط
�أي م��ن الأل��وان الأخ��رى ،وت�ض��م ث�لاث
�ألوان رئي�س � ّية ،ه��ي :الأحم��ر ،والأ�صفر،
والأزرق.
الأل��وان الثانو ّي��ة :وه��ي الأل��وان التي
تنتج عن مزج لونني �أ�سا�سيني م ًعا من مزج
لون�ين �أ�سا�س�ين ،ينت��ج ع��ن م��زج الأ�صف��ر
والأزرق (ل��ون �أخ�ض��ر) وهن��اك الأل��وان

املحايدة� :أبي�ض �أ�سود (الرمادي) والألوان
الرتابي��ة بدرجاته��ا (اخل�ش��بي والبن��ي).
وت�صن��ف الألوان مبا تعطي من �إح�سا���س
وه��ي نوعني� ،ألوان حارة وباردة (الباردة
تعط��ي �س��عة للم��كان)� ،أم��ا درج��ة اللون
فهي (فاحتة �أو داكنة) ،فالألوان الداكنة
متت���ص �أ�ش��عة ال�شم���س� ،أم��ا الأل��وان
الفاحت��ة تعك���س �أ�ش��عة ال�شم���س .ويف
اخللي��ج العب��اءة �س��وداء داكن��ة متت���ص
�أ�شعة ال�شم�س تفيد يف امت�صا�ص فيتامني
(د)� ،أم��ا الث��وب الأبي���ض وال�س��يارة
البي�ضاء تعك�س �أ�شعة ال�شم�س.

تــــ�ضــــ��م دائــــ��رة الألــ��وان ع��دّ ة
جمموعات لون ّية ُمتقابلة:
-1الألوان املن�سجمة واملتجاورة:
ل��و �أخذن��ا لون�ين متجاوري��ن م��ن دائ��رة
الأل��وان لوجدنا �أنهما متقاربان (الأ�صفر
والربتقايل امل�صفر والربتقايل).
-2الأل��وان املتباين��ة واملت�ض��ادة :التباي��ن
ه��و الأل��وان املتباع��دة يف دائ��رة الألوان،
وه��ي متباين��ة نظ � ًرا البتع��اد العن�ص��ر
امل�ش�ترك بينهم��ا .الأحم��ر واالخ�ض��ر.
والألوان املت�ضادة هي الأ�سود والأبي�ض.
 3الألوان املتقابلة على دائرة الألوان ،هي
كالأ�صفر ويقابله البنف�سجي.
�أث��ر الألوان عل��ى امل��زاج والتفكري
ودالالت بع�ض الألوان:
�إن اختي��ار ل��ون مع�ين يكم��ن يف طبيع��ة
ت�أثريه على م�ش��اعر الإن�سان و�أحا�سي�سه.
فمثل اللون الأحمر يجعل الإن�سان ً
ً
ن�شيطا
فه��و يزي��د م��ن نب�ض��ات القل��ب ،والل��ون
الأ�صفر ين�ش��ط الذاكرة ،حيث يعترب لون
مبهج وزاهي يكرث ا�ستخدامه يف املدار�س
ومراك��ز الريا�ضة ،والل��ون الأخ�ضر يعمل
عل��ى تقليل القل��ق والتوتر ،حيث يعرب عن
اخل�ض��رة والبدايات اجلديدة وي�س��تخدم
يف غ��رف العملي��ات� ،أم��ا الل��ون الأزرق
يعت�بر مه��دئ وخمفف للتوت��ر حيث يعرب
ع��ن زرق��ة املي��اه واال�س��تجمام ،والل��ون
الوردي له �أثر املهدئ ومرخي للع�ضالت،
وه��و م��ا يف�س��ر ا�س��تخدامه يف مداخ��ل
امل�ست�شفيات ومراكز الإدمان.
�آلية اختيار الألوان:
ميك��ن االعتم��اد عل��ى دائ��رة الأل��وان
للح�صول عل��ى �ألوان من�س��جمة م ًعا بعدّة
طرق ،ومنها ما ي�أتي:
الطريق��ة الزوجي��ة :تعتم��د عل��ى

اختي��ار لونني متجاورين �أو لونني مقابلني
�أو لونني مت�ضادين.
الطريقة الثالثية :حيث يتم اختيار
الألوان التي تُ�ش ّكل مثل ًثا يف دائرة الألوان،
مثل :الربتقايل والبنف�س��جي ،والأخ�ضر.
يتم ر�سم
الطريقة ال�سدا�سية :حيث ّ
مر ّبع�ين متقاطع�ين يف الف��راغ لي�ش��كال
�ش� ً
�كل �سدا�س � ًيا و"خمرج طوارئ اختيار

الأل��وان" ه��ي الأل��وان املحاي��دة ،النه��ا
حماي��دة وتن�س��جم م��ع جمي��ع الأل��وان
ون�س��تطيع عم��ل ُبع��د ثال��ث بالأل��وان
والطريق��ة ه��ي الأل��وان احل��ارة تق��دم
�أ�ش��كالها للأم��ام والأل��وان الب��اردة تدفع
�أ�شكالها للخلف.
�أميمة العيدرو�س
مهند�س ديكور
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نجران ..تراث وأصالة ال ينتهيان
يعــد التــراث العمرانــي وعــاء لحضارة األمــم ،فهو يحفــظ خصائصهــا الجوهرية ،وما
يميزها عن سواها ،فيجسد عراقتها ،ويسجل تاريخها ،ويحفظ هويتها .ويقع المبنى
في قلب التراث المادي الذي يصل مداه وتأثيره ألالف الســنين .إن تذكر أي عجيبة
مــن عجائــب الدنيا قديمهــا وحديثها ،يجــد الصــروح المعمارية والمنشــآت العمرانية
عنصرهــا األهــم ومكونها األبــرز ومحــط تفاخر الشــعوب واألمم بحضارتها وســابق
مجدها.

د .نضال التميمي
أستاذ العمارة والطاقة  -جامعة نجران
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ويف هذا ال�س��ياق ،متتلك مدينة جنران خمزو ًنا تراث ًيا ً
عري�ضا،
تراك��م طيل��ة الف�ترات الزمنية ال�س��ابقة ،وتعد املدين��ة القدمية
�أحد �أهم املكونات الرتاثية املعمارية والثقافية على م�ستوى �شبه
اجلزي��رة العربية .كما حتتوي على مدين��ة الأخدود الأثرية التي
ُذك��رت يف الق��ر�آن الكرمي والتي يعود تاري��خ بنائها �إىل �أكرث من
� 1750س��نة .وت�ض��م العدي��د م��ن الق�لاع والق�ص��ور والبي��وت
التقليدية ،والتي ت�شكل �إر ًثا تاريخ ًيا عري ًقا يعود بع�ضها �إىل �أكرث
من ثالثة قرون .ويعد هذا النتاج املعماري التقليدي معل ًما بار ًزا
م��ن مع��امل احل�ض��ارة ملدين��ة جن��ران ،متث��ل يف طياته��ا هوي��ة
املجتمع وقيمه وتقاليده.
ت�أثرت العمارة الفريدة ملدينة جنران بالعديد من املحددات والتي
�ش��كلت يف جمموعه��ا هوي��ة املدين��ة ومبانيها الأ�صيل��ة كاملحددات
االقت�صادي��ة (الب�س��اطة) ،والطبيعي��ة (الط�ين كم��ادة بن��اء)،

واالجتماعي��ة (تراب��ط املب��اين مرتب��ط
بالرتابط الأ�س��ري) ،واملح��ددات املناخية
(مب��اين برجية ب�س��ماكات كبرية للجدران
لأغرا���ض العزل احلراري ،وفتحات �ضيقة
لتربيد الفراغات بالتهوية الطبيعية).
�ش��هدت العقود الأخرية منو ًا م�ضطرد ًا يف
التو�س��ع العم��راين يف جميع م��دن اململكة.
وي�ش�ير تقري��ر حتلي��ل قط��اع الإن�ش��اءات
ال�س��عودية �إىل زي��ادة �إ�ص��دارات وزارة
ال�ش ��ؤون البلدي��ة لرتاخي���ص البناء خالل
العقدي��ن املا�ضيني من  43733رخ�صة يف
العام 1995م اىل  113519ترخي�ص لعام
2015م .كما قدرت درا�سة علمية يف العام
2009م ب ��أن البلد بحاج��ة �إىل بناء 2.32
مليون مبنى �س��كني بحل��ول العام 2020م.
وكح��ال العدي��د من املدن ال�س��عودية ،فقد
�س��اهمت الطف��رة االقت�صادي��ة يف جنران
وارتف��اع مع��دالت الدخ��ل ،وتغري امل�س��توى
املعي�ش��ي واحل�ض��ري للأف��راد وتزاي��د
الطل��ب عل��ى قط��اع املب��اين ،ف�ض�ل ًا ع��ن
زيادة مع��دالت املدنية والرخ��اء الع�صري
والتط��ور التكنولوج��ي يف �صناع��ة م��واد
البن��اء� ،س��اهم كل ذل��ك يف �إنت��اج مب��اين
ب�أمن��اط معماري��ة جدي��دة ال مت��ت ملدين��ة
جنران بطابعها الفريد ب�صالت م�شرتكة.
ويالح��ظ يف ه��ذا الع�ص��ر توجه عامل��ي نحو
توظيف ال�تراث العمراين املحلي واملحافظة
علي��ه واالهتم��ام ب��ه بكاف��ة ال�صور م��ن قبل
اجلهات الر�س��مية وغري الر�سمية ،وملَّا كانت
اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية غني��ة برتاثه��ا
العم��راين الأ�صي��ل ال��ذي ينت�ش��ر يف كاف��ة
مناط��ق اململك��ة وحمافظاته��ا ،فق��د �أك��دت
ر�ؤية اململكة  2030يف حمور جمتمع حيويّ ..
ِق َي ُم � ُه را�س��خة على االعت��زاز بالهوية الوطية
والرتاث التاريخي والثقايف للأمة ال�سعودية.
و�ش��ددت على امل�ضي يف �إحياء مواقع الرتاث

الوطني والعمل على توثيقه و�إبرازه.
ولقد �أطلقت اململكة العديد من املبادرات
لك��ي حتاف��ظ عل��ى تراثه��ا العم��راين،
وت�س��لمه للأجي��ال القادم��ة �ش��اهد ًا عل��ى
حقب��ة زاه��رة م��ن تاريخه��ا الوطني .ويف
�سياق مت�صل فقد خل�صت درا�سة من�شورة
يف جمل��ة العم��ارة والتخطي��ط بجامع��ة
املل��ك �س��عود ق��ام به��ا كات��ب ال�س��طور
وجمموع��ة من الباحثني �إىل جمموعة من
الأولوي��ات الت��ي من �ش ��أنها تعزي��ز مكانة
ال�تراث املعم��اري ملدينة جنران وو�س��ائل
احلفاظ عليه وتطويره ومنها:
 ت�ش��جيع ثقاف��ة احلف��اظ عل��ىامل��وروث املعم��اري والثق��ايف م��ن خالل
حم�لات التوعي��ة ال�ش��عبية وتعزي��ز حمتوى
املناه��ج الدرا�س��ية يف م�س��تويات التعلي��م
الأ�سا�سي واجلامعي.
 ت�ش��جيع املكاتب الهند�سية ومالكالعقارات على تبني الرتاث وتطويره

يف املمار�سات املعمارية احلديثة.
 التو�س��ع يف دع��م الدرا�س��ات املرتب��طبال�تراث املعم��اري وتوظيفه��ا لأغرا���ض
التنمية امل�ستدامة.
 ت�أ�سي���س مرك��ز متخ�ص���ص يعن��ىبدرا�سة العمارة املحلية من حيث الهوية
والطاب��ع ومواد البن��اء التقليدية والعمل على
تطويرها.
ويف اعتقادي ،ف�إن امل�ؤ�س�س��ات الأكادميية
والبحثي��ة يف اململكة ه��ي الأقدر على لعب
دور كب�ير يف �إحياء مفاهيم احلفاظ على
ال�تراث املعم��اري وتطوي��ره ،لي���س لأنه��ا
متتلك اخلربات واملوارد الب�شرية فح�سب
ولكن لأنها ت�س��عى من خالل ر�سائلها �إىل
خدمة املجتمع وق�ضاياه امللحة واملن�سجمة
مع ر�ؤية اململكة للم�س��تقبل .ي�س��اعدها يف
ذل��ك امتالكه��ا لر�صي��د كب�ير م��ن
ال�ش��راكات م��ع اجله��ات احلكومي��ة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ذات العالقة.

املراجع:https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.edu.sa/
pdf.ar4_files/attach/jap_ksu_jan2019
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Article

الهندسة
خبرات
تراكمية
إن الحضــارة التــي نعيشــها هــي عبــارة عن
خبرات متوارثة تم مشاركتها من مئات السنين
وعبــر األجيــال وثقافــات متعددة مــن أماكن
مختلفــة وأزمنــة متغيرة ومــن كل الثقافات.
ومشــاركة المعلومــات ونقلهــا لألجيــال
المتعاقبــة موجــودة في الطبيعــة ،كما في
الخاليــا عندما تنقســم ،فهي تنقل وتشــارك
المعلومات مع الخاليا الجديدة.

م .فواز أحمد العنسي
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المهندس

كل مهند���س لديه خربات علمية وعملية ،منها التي اكت�س��بها من
املهند�س�ين الذي��ن �س��بقوه� ،أو م��ن مواقع التنفي��ذ �أو من الربامج
والت�صميم� ،أو من امل�شاكل التي واجهها يف حياته العملية ،وكيف
كانت احللول ومقدار تكلفة تلك احللول من مادية وزمن للو�صول
للح��ل ال�صحي��ح ،فلذل��ك كل مهند���س ي�ش��ارك تل��ك اخل�برات
وي�ضعه��ا يف اخل�برات الرتاكمية الهند�س��ية ،بحيث يت��م تدوينها
وتوثيقه��ا بالطريق��ة املتاح��ة يف ع�صرن��ا ،م��ن عم��ل مذك��رات �أو
كت��اب �أو �أف��كار �أو فيديوهات تعليمية ،ويت��م توريثها للجيل التايل
ليبد�أ من حيث انتهينا.
ودور املهند�س�ين الذين در�س��وا يف دول خمتلفة وبلغات خمتلفة� ،أن
يقوموا برتجمة ما در�س��وه من الكتب التي يروها يف نقل وم�ش��اركة
اخلربات الرتاكمية ،وبهذه الطريقة �سنخت�صر مئات ال�ساعات ،بل
�آالف ال�س��اعات يف طري��ق التق��دم واحل�ض��ارة ،وه��ذا م��ا عمل��ه

ال�س��ابقون م��ن نقل النه�ضة ث��م تطويرها.
�إذا �إخذنا جمال الهند�سة املدنية كمثال،
فق��د ن�ش ��أت م��ع الإن�س��ان وتط��ورت ع�بر
ال�س��نني ،وبانتق��ال اخلربات وم�ش��اركتها
كان الإن�سان القدمي يحتمي بالكهوف من
عوامل الطق���س والبيئة القا�سية ،وي�ستغل
ج��ذع �ش��جرة لعب��ور نه��ر ،ث��م مب�ش��اركة
املعلوم��ات واخل�برات الرتاكمية من جيل
�إىل جي��ل ،حتى و�صلن��ا �إىل مرحلة �إعمار
الأهرام��ات وحدائ��ق باب��ل املعلقة و�س��ور
ال�ص�ين العظي��م وناطح��ات ال�س��حاب
واجل�سور املعلقة.
وكلم��ا كان��ت م�ش��اركة املعلوم��ات يف املج��ال
الهند�س��ي �أك�ثر ،كلم��ا كان��ت اخلط��وات
مت�سارعة للأمام .والعك�س �صحيح ف�أي علم ًا
مل يوث��ق ومل ي�ش��ارك ومل ي��ورث ،ف�إنه �إذا مل
يندث��ر م��ع �صاحب��ه �س��يكون عل��م حم�صور ًا
وبدائي ًا وغري منت�ش��ر وال يوج��د له �أي فائدة
للب�شرية والأجيال مثل البناء بالق�ضا�ض.
 الق�ضا���ض ه��ي مادة بن��اء قدمية كانتت�س��تخدم لبناء الأحوا�ض التجميعية ملياه
الأمطار قبل اكت�شاف اال�سمنت.
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Article

الصحة والسالمة المهنية
إن أهمية الصحة وســامة اإلنســان من أساســيات الحياة الطبيعية للفرد والمجتمع
والوقاية من األمراض المهنية ومنها تنبثق أساسيات الرعاية الصحية التي تعتبرها
الخط األول ألهميتها ،وذلك لما تعنيه من االهتمام بصحة وســامة اإلنسان لتوفير
السبل الحياتية المالئمة وحماية عناصر اإلنتاج « اإلنسان والمواد واآلالت» من التلف
والخسارة المادية.

د .عايدة الزهراني

أستاذ مساعد ـ جامعة المجمعة
كلية إدارة األعمال

40

المهندس

حيث زادت املخاطر التي يتعر�ض لها االن�سان ب�شكل كبري مع تعقد احلياة
الت��ي نعي�ش��ها  ،وم��ن الأماك��ن الت��ي تك�ثر فيه��ا تل��ك املخاطر وت��زداد هي
املن�ش ��آت ال�صناعي��ة حيث تختل��ف الظروف فيها عن من��ط احلياة العادية
�أختالف � ًا جوهري � َا م��ن حي��ث درجة احل��رارة ودرج��ة الرطوية ونق��اء اجلو
املحي��ط �أو تلوث��ه وطبيعة العمليات التي جتري يومي ًا فاللآالت حادة قاطعة
بالإ�ضاف��ة اىل وج��ود املكاب���س وال�ضواغ��ط وال�س��يور املتحرك��ة و�ض��رورة
التعام��ل م��ع الكث�ير م��ن امل��واد ذات اخلوا�ص غ�ير املعت��ادة فمنها ال�س��ام
واخلان��ق ومنه��ا احلارق الكاوي الذي ي�س��بب العديد م��ن الأمرا�ض املهنية
بالإ�ضافة اىل ما يحدثه ا�ستخدام التيار الكهربائي يف عملية ت�شغيل الأالت
و املع��دات م��ن �صدم��ات كهربائي��ة للأفراد وحرائ��ق ،وله��ذه املخاطر �أثار
�ض��ارة خمتلف��ة يف �ش��كلها وحجمه��ا وح��دة ت�أثريها ت�ش��مل العام��ل و�أفراد
عائلته واملجتمع ب�أكمله
 ( البعاوي .)1998 ،وكم��ا نع��رف ف�إن ال�س�لامة وال�صح��ة املهنية تدخل يف كل جم��االت احلياة ،
فعندم��ا نتعام��ل مع الكهرب��اء �أو الأجه��زة املنزلية الكهربائي��ة فال غنى عن
اتب��اع قواع��د ال�س�لامة و�أ�صوله��ا وعن��د قي��ادة ال�س��يارات �أوحتى ال�س�ير يف
ال�ش��وارع ف�إنن��ا نحت��اج �إىل اتب��اع قواعد و�أ�صول ال�س�لامة وم��ن البديهي �أنه
داخل امل�صانع و�أماكن العمل املختلفة ويف املن�ش�آت التعليمية ف�إننا نحتاج اىل

قواع��د ال�س�لامة ،بل ميكننا القول �أنه عن��د تناول الأدوية للعالج �أو الطعام
لنم��و �أج�س��امنا ف�إنن��ا نحتاج �إىل اتباع قواعد ال�س�لامة ،ون�أت��ي هنا لأهمية
�إدارة ال�صح��ة وال�س�لامة املهنية يف املن�ش ��آت Occupational Safety
 Systems Managementوه��ي الإدارة الت��ي تق��ع عليه��ا م�س ��ؤوليات
وواجب��ات الإدارة والتوجي��ه والتخطي��ط والتنفي��ذ واملتابع��ة ل��كل م��ا يتعلق
بالأمن وال�س�لامة املهنية يف امل�ؤ�س�س��ة �أو املن�ش�أة وو�ضع القواعد والتعليمات
الفني��ة ل�ضمان �س�لامة العاملني واملمتلكات والبيئة وو�ضع اال�س�تراتيجيات
�س��وا ًء يف برام��ج التدري��ب �أو التثقي��ف لرف��ع الوع��ي املهن��ي وال�صحي التي
ميكن من خاللها االرتقاء مب�س��توى �أداء العاملني وم�س��توى و�ضع ال�س�لامة
ب�شكل عام للو�صول اىل �أعلى معايري اجلودة يف ال�سالمة املهنية.
نالح��ظ �أن �إدارة ال�صحة وال�س�لامة املهنية هي �إدارة قائمة بذاتها مثلها
مثل باقي الإدارات يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�س��ات ،وهي تهتم بال�صحة
وال�سالمة املهنية للعمال واملن�ش�آت ب�صفة عامة  ،كما �أنها تعترب �شرط من
�ش��روط املنظم��ة العاملي��ة للج��ودة (الآي��زو  )ISOللح�ص��ول على �ش��هادة
اجلودة.
وهناك قواعد وبرامج لل�صحة وال�سالمة املهنية يجب اتباعها
�أثن��اء القي��ام بالأعمال الإنتاجي��ة يف املن�ش���آت ال�صناعية من
خالل :
توفري كادر متخ�ص�ص يف موا�ضيع ال�سالمة العامة.
متابع��ة تنفي��ذ التعليم��ات املتعلق��ة ب�س�لامة العامل�ين ومكاف ��أة العامل�ين
والر�ؤ�ساء �أو املبا�شرين امللزمني يف التطبيق.
عقد ور�ش عمل ودورات يف موا�ضيع ال�سالمة العامة للعاملني.
تثبيت لوحات �إر�شادية وحتذيرية يف خمتلف مواقع العمل.

القيام بجوالت للت�أكد من قيام العاملني بتطبيق �إجراءات ال�سالمة
متابعة �إ�صابات العمل يف خمتلف املواقع و�إعداد تقارير دورية.
التحقيق يف �إ�صابات العمل واحلد منها.
توفري معدات وم�ستلزمات ال�سالمة العامة.
درا�سة �أ�سباب احلوادث والإ�صابات وو�ضع االحتياطات الكفيلة مبنعها.
توف�ير و�س��ائل الإ�س��عافات الأولي��ة و�أجه��زة الإطفاء وفوه��ات احلريق يف
�أماك��ن متفرق��ة م��ن امل�ش��روع واختي��ار املالب���س والع��دد الوقائي��ة ح�س��ب
ظروف العمل ومقت�ضياته.
اخلامتة :
تعت�بر احلوادث والأمرا�ض املهنية ال�س��بب الرئي���س للإ�صاب��ات والوفيات
بني العمال خا�صة يف جمال البناء و�أعمال املواد الكيميائية  ،وملنع تعر�ض
العمال ملثل هذه املخاطر التي تهدد حياتهم ،عملت منظمة العمل الدولية
على زيادة التوعية يف العامل حول هذه امل�س ��ألة م�ش�يرة �إىل وجود خماطر
وثغرات كثرية يف بيئة العمل واقرتحت و�س��ائل ملواجهتها وقدمت كل �أنواع
امل�س��اعدة لإح��داث تغي�يرات فعلي��ة يف هذه الأط��ر من خ�لال االتفاقيات
الدولي��ة ،كم��ا �ش��رعت يف العمل عل��ى �إ�صدار ت�ش��ريعات وقوان�ين حلماية
العم��ال من �إ�صاب��ات وحوادث العمل كالواليات املتح��دة الأمريكية  ،وكما
�ش��رعت امل�ؤ�س�س��ات بدوره��ا يف االعتم��اد عل��ى �إدارة ال�صح��ة وال�س�لامة
املهنية ملنع حوادث و�إ�صابات العمل.
امل�صادر:
الإتفاقي��ات والت�ش��ريعات اخلا�ص��ة بنظ��ام ال�صح��ة وال�س�لامة املهني��ة،
الأ�ستاذ  /م�شان عبدالكرمي  ،حمامة 518 .ح
�أهمية الأمن وال�س�لامة للحد من �إ�صابات العمل يف املن�ش ��آت ال�صناعية،
املهند�س  /قتيبة �أحمد الطراونة  516 ،ح.
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مشروع إنارة الطرق
من «ترشيد»

التقليل من استهالك طاقة المنتج ال يعني
ً
ً
أحيانا
أبــدا تقليل لجــودة المنتــج ،بل يكــون
ً
رفعا لكفاءته ،ومشــروع تجديد إنارة الطرق

م .أحمد الطالب
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في المملكة العربية السعودية الذي تقوم
به الشــركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة
«ترشــيد» المملوكة لصندوق االســتثمارات
العامــة ،والذي يهــدف لتحقيق وفرة في
الطاقة من غير إضافة أي عبء مالي على
ميزانية الدولة ،هو أحد المشاريع الذكية.

حيث تق��وم "تر�ش��يد" :بتحديث وجتديد
�إنارات الطرق يف اململكة با�ستخدام �أنوار
 LEDم��ا يقل��ل ما ب�ين  %50اىل  %60من
كمي��ة اال�س��تهالك احلالي��ة ،م��ع الأخ��ذ
باالعتب��ار �أن مع��دل ا�س��تهالك �إن��ارة
ال�ش��وارع للطاق��ة يع��ادل  %10م��ن معدل
ا�س��تهالك احلكوم��ي للكهرب��اء� .إن م��ا
تق��وم به "تر�ش��يد" حالي ًا يخ��دم املجتمع
كل��ه ب�إعطائن��ا كف��اءة �إن��ارة �أعل��ى
وا�ستهالك طاقة �أقل .ويف اجلانب الآخر
تق��وم الهيئ��ة ال�س��عودية للموا�صف��ات
واملقايي���س واجلودة بتوعي��ة املجتمع لكي
يقتني منتجات ذات ا�ستهالك لطاقة �أقل
بكفاءة �أعلى.

�إن م�شروع �إنارة الطرق من تر�شيد يغطي
مليونني وت�س��ع مئ��ة �ألف عامود �إنارة على
م�س��توى اململك��ة� ،أي �أن جناح��ات ه��ذا
امل�ش��روع العمالق �سي�شعر بها اجلميع من
�أه��ايل م��دن وق��رى اململك��ة العربي��ة
ال�سعودية .وقامت �ش��ركة تر�شيد بتوحيد
املوا�صف��ات الفنية مل�صابيح الإنارة LED
�أي �أن كف��اءة املنت��ج �س��تكون مت�س��اوية يف
جمي��ع املناط��ق .ويتك��ون م�ش��روع �إع��ادة
ت�أهي��ل �إن��ارة ال�ش��وارع م��ن ن�ش��اطني
رئي�سيني ،هما:
�أو ًال� :إزال��ة م�صابي��ح الإ�ض��اءة غ�ير
ال�ضروري��ة يف املناط��ق ذات م�س��تويات
الإ�ض��اءة الزائدة ،م��ع الت�أكيد على �إبقاء

م�س��توى الإ�ضاءة الالزمة لل�سالمة ،وهنا
تطبي��ق عمل��ي مل��ا ي�س��مى �أكادميي � ًا
بـ . LEAN
ثاني�� ًا� :إعادة ت�أهي��ل م�صابيح الإ�ضاءة
با�س��تبدالها مب�صابي��ح �أكرث كف��اءة و�أقل
ا�س��تهالك ًا للطاقة ،وهن��ا تطبيق عملي ملا
ي�سمى �أكادميي ًا الهند�سة القيمية
.value engineering

�إن جن��اح امل�ش��روع وا�ض��ح ل��دى اجلميع،
ويبع��ث ال�س��رور �أن ن��رى قي��ادات �إداري��ة
�ش��بابية ذات �أف��كار ذكية تخ��دم املجتمع
للأف�ضل.
م�صادر:
/https://www.tarshid.com.sa/ar
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مدير المشاريع
المتكامل
يجمــع هــذا الموضــوع مواضيع عــدة تالمس حياة مدير المشــروع بشــكل يومي أثناء
عمله ،وتسلط الضوء على جوانب التكامل في مدير المشروع وما يتطلب منه ليكون
ممارس محترف وبارع في بيئة المشاريع.

م .عمر عبدالعزيز البكري
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كما يهدف املو�ضوع �إىل عر�ض �أهم جوانب تكامل مدير امل�شروع
وفريق عمله يف �إدارة امل�ش��اريع ،من حيث �إطار العمل الأ�سا�س��ي
واجلوان��ب الإداري��ة واملالي��ة والقانوني��ة والتنظيمي��ة ،وجوان��ب
�أخرى حتيط مبدير امل�شروع.
وي�شمل املو�ضوع على التايل:
تعريف امل�شروع و�إدارة امل�شاريع.
الأدوات الإدارية التي ت�ساعد مدير امل�شروع على موقعة م�شروعه
�ضمن ا�سرتاتيجية �أ�شمل.
الأدوات املالي��ة الت��ي ت�س��اعد مدي��ر امل�ش��روع عل��ى تعقب جدوى
م�شروعه.
�أهمية الدراية القانونية لدى مدير امل�شروع وفهم حدود العالقة
بني الأطراف املختلفة يف امل�شروع.
�أدوات اتخاذ القرار وحل امل�شكالت.

 مهارات التوا�صل الالزمة للحفاظ علىتقدم �سري العمل ب�شكل تكاملي.
 خ�صائ�ص الفريق املتكامل.تعريف امل�شروع و�إدارة امل�شاريع:
ا�س��تنادًا �إىل تعري��ف منظم��ة �إدارة
امل�ش��اريع  PMIف ��إن امل�ش��روع هو "م�س��عى
م�ؤق��ت ُيتخ��ذ م��ن �أج��ل الو�ص��ول ملنتج �أو
خدم��ة �أو نتيج��ة متف��ردة" ،و�أن �إدارة
امل�ش��اريع ه��ي "تطبيق املعرف��ة واملهارات
والأدوات والتقنيات على �أن�ش��طة امل�شروع
لتلبي��ة متطلب��ات امل�ش��روع .ومتك��ن �إدارة
امل�ش��اريع امل�ؤ�س�س��ات من تنفيذ امل�ش��اريع
بفعالية وكفاءة".
وتعت�بر امل�ش��اريع ه��ي الأداة امل�س��تخدمة
للتغي�ير وجلب امل�صلح��ة للمنظمة ونقلها
�إىل م��ا يع��ود عليه��ا باملنفعة والتح�س�ين،
ومتت��از بيئ��ة امل�ش��روع بكونه��ا مليئ��ة
بالتحديات من جانب ،ولكن � ً
أي�ضا بكونها
ريادي��ة وت�س��عى لتحقيق �آم��ال وطموحات
املنظمة ،ما يتطلب �أ�س��لوب �إداري متفرد
يعمل على �إجناح م�ساعي امل�شروع.
وتق�سم جماالت �إدارة امل�شروع على
النحو التايل:
ويعترب كل جمال م�ستقل يف حد ذاته من
حيث املحتوى� ،إال �أنه يتكامل مع اجلوانب
الأخ��رى ويعتمد كل جم��ال على الآخر يف
العملي��ة الأ�ش��مل لإدارة امل�ش��روع .وال
تهدف املقالة لتف�صيل كل جمال و�شرحه
و�إمنا تهدف لت�س��ليط ال�ضوء على جوانب
�أخ��رى تعت�بر �أدوات ومه��ارات مكمل��ة
لعملي��ة �إدارة امل�ش��روع ،والت��ي ين�ص��ح �أن
يتقنه��ا كل مدي��ر م�ش��روع يف �أ�س��لوبه
الإداري والقيادي.
الأدوات الإدارية:
تن�ش ��أ امل�ش��اريع �ضم��ن بيئ��ة عم��ل �أ�ش��مل

وبح�سب توجهات املنظمة وا�سرتاتيجيتها،
وبنا ًء على هذا املعطى ف�إن مدير امل�شاريع
املتكام��ل ميت��از بدرايت��ه وفهم��ه العمي��ق
للإط��ار اال�س�تراتيجي للمنظمة .وتعرف
اال�س�تراتيجية بح�س��ب تعري��ف ج��اري
جون�س��ون ب�أنه��ا "توج��ه املنظم��ة وحتديد
نط��اق عملها لف�ترة زمنية ممت��دة ،ومن
ثم العمل على ت�سخري املوارد خلدمة هذا
التوجه" .و�أما مايكل بورتر يذهب ليع ّرف
اال�س�تراتيجية ب�أنه��ا "حتدي��د واحلف��اظ
عل��ى مكان��ة ومرك��ز املنظم��ة م��ن خ�لال
خل��ق ميزة تناف�س��ية بالعمل على ت�س��خري
Strategic Management Tools and
املوارد والقدرات واملهارات".
وبح�س��ب التعري��ف املذكور ف�إن امل�ش��اريع :Techniques, SMTT
 )1الدرا�سة املعيارية ملثال م�شابه
تول��د م��ن ه��ذا التوج��ه اال�س�تراتيجي،
(.)Benchmarking
بحيث تعمل امل�شاريع على حتقيق �أهداف
اال�س�تراتيجية املح��ددة� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن  )2حتلي��ل الق��وة وال�ضع��ف واملخاط��ر
امل�ش��اريع ت�س��تغل املوارد واملواهب ب�ش��كل والفر�ص (.)SWOT Analysis

فع��ال وموجه نحو الهدف اال�س�تراتيجي،
م��ا يب�ين لن��ا �أن �إدارة امل�ش��اريع هي ذراع
تنفيذي لتحقيق ا�سرتاتيجية املنظمة ،وال
ميك��ن لأي منظم��ة ت�أم��ل ب ��أن حتق��ق
�أهدافه��ا بعي��دة امل��دى م��ن غ�ير ط��رح
مب��ادرات وم�ش��اريع حتق��ق له��ا ه��ذه
الأهداف.
وبالت��ايل ف ��إن املق�صد هنا ،ه��و �أن مدير
امل�شروع املتكامل يكون على دراية ب�أدوات
وتقنيات اال�سرتاتيجية ،والتي ميكن ذكر
بع���ض منه��ا عل��ى النح��و الآت��ي ،وميك��ن
البحث عنها حتت عنوان:
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� )3إدارة عالقات العمالء (.)CRM
الأدوات املالية:
 )4بطاقات الأداء املتوازن
يق�ص��د ب��الأدوات املالي��ة كل م��ا يتعل��ق
(.)Balanced Scorecards
بعملي��ة متوي��ل امل�ش��روع و�أن��واع النم��اذج
 )5حتديد الر�ؤية والر�سالة
املختلف��ة لتموي��ل امل�ش��روع� .إ�ضاف��ة �إىل
(� .)Vision and Mission Statementsأدوات قيا���س الأداء امل��ايل للم�ش��روع �أو
 )6حتليل �سل�سلة القيمة
حتى حمفظة امل�شاريع.
(.)Value Chain Analysis
تك��ون يف الع��ادة عملي��ة ح�س��اب املوازن��ة
 )7م�صفوفة .BCG
للم�ش��اريع عملية تكاملية بني فريق املالية
 )8القوى اخلم�سة لبورتر.
وفري��ق اال�س�تراتيجية يف املنظم��ة ،ولكن
 )9حتليل  PESTلدرا�سة الأثر ال�سيا�سي ،ميت��از مدير امل�ش��اريع املتكامل بكونه على
واالقت�ص��ادي ،واالجتماع��ي والت�ش��ريعي دراي��ة بتف�صي��ل بن��ود املوازن��ة املتعلق��ة
والبيئي والتقني.
مب�ش��روعه ،و�أن يراج��ع م��دى تنا�س��ب
 )10ا�ستبيانات ارتباط املوظفني
الأرق��ام املق��درة م��ع نطاق عمل امل�ش��روع
( .)Employee Engagement Surveysومتطلبات��ه� ،إ�ضاف��ة �إىل الت�أك��د من توفر
التدفق النقدي خالل فرتة امل�شروع .ومن
� )11أطر التخطيط اال�سرتاتيجي
الأدوات املالي��ة الت��ي ق��د يعم��ل مدي��ر
(.)Strategic Planning
 )12درا�س��ة ج��دوى اال�س��تعانة مب�صادر امل�شروع عليها مع فرق العمل الأخرى هي:
 )1تقدير تكاليف امل�شروع.
خارجية (.)Outsourcing
 )2تقدير العائد من اال�ستثمار (.)ROI
 )13درا�سة �سل�سة التوريد
� )3صايف القيمة احلالية (.)NPV
(.)Supply Chain Management
 )4معدل العائد الداخلي (.)IRR
 )14ادارة التغيري
 )5جدول��ة التدف��ق امل��ايل م��ع اخلط��ة
(.)Change Management
الزمنية للم�شروع.
 )15ت�صنيف العمالء
 )6حج��ز املوازن��ة قبل ال�ش��روع يف تنفيذ
(.)Customer Segmentation
امل�شروع.
 )16حتليل التكلفة مقابل الفائدة
وتعترب هذه الأدوات من الأدوات ال�سائدة
(.)Cost-Benefit Analysis
يف تقدير تكاليف امل�ش��روع والعوائد منه،
 )17القدرات الأ�سا�سية
�إال �أن هن��اك �أط��ر �أخرى ت�ؤثر على عملية
(.)Key Capabilities
 )18حتليل املخاطر ( .)Risk Analysisمتويل امل�ش��اريع ،والتي ين�صح �أن يعي بها
مدير امل�ش��روع ،وهي اتفاقيات اال�ستثمار
 )19التنب�ؤ وو�ضع ال�سيناريوهات
وم�صادر التمويل ،والتي من �أنواعها على
(Forecasting and Scenario
�سبيل املثال:
.)Planning
 )1التمويل النقدي من جهة منفردة ،قد
 )20التحليل املايل
تكون جهة حكومية �أو جهة خا�صة.
(.)Financial Analysis
 )21منهجي��ة �إدارة امل�ش��اريع ( )2 Projectالتموي��ل النق��دي م��ن جهة م�ش�تركة،
ومث��ال ذل��ك �صن��دوق تنم��وي �أو احت��اد
.)Management Methodology
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م�لاك ،وق��د يك��ون الت�ش��ارك ب�ين جه��ة
حكومي��ة و�أخ��رى� ،أو جه��ة حكومي��ة
وخا�صة� ،أو جهة خا�صة و�أخرى.
 )3التمويل العيني ب�شكل �أ�سهم �أو عقار.
 )4التمويل ب�ش��كل املقابل العملي ،ومعنى
ذلك �أن يقوم فريق من امل�ساهمني بالعمل
على امل�ش��روع ويكون العائد لهم لي���س من
مقاب��ل م��ايل ،و�إمن��ا مبقاب��ل عل��ى �ش��كل
�أ�سهم �أو ح�صة يف امل�شروع.
وال�س��بب وراء �أهمي��ة الدراي��ة به��ذه
اخلي��ارات والنم��اذج ه��و تقدي��ر م��دى
ت�أثريه��ا عل��ى جن��اح امل�ش��روع �أو تع�ثره،
حي��ث �أن كل خيار له خماطره وحمامده،
ومدي��ر امل�ش��روع ه��و امل�س ��ؤول ع��ن حتليل
املخاط��ر الت��ي قد ت�ؤث��ر �س��ل ًبا على جناح
امل�شروع.
الدراية القانونية:
تتح��رك امل�ش��اريع �ضم��ن عالق��ات تربط
�أط��راف عدة ق��د تكون داخ��ل املنظمة �أو
يف الأغل��ب ب�ين املنظم��ة وجه��ات �أخرى،
�إم��ا حملي��ة �أو دولي��ة ،وحتك��م ه��ذه
العالق��ات بيئة ت�ش��ريعية و�أنظم��ة تو�ضح
�أدوار والتزام��ات كل ط��رف معن��ي يف
امل�ش��روع .وم��ن هذا املنطلق ف ��إن الدراية
القانوني��ة ل��دى مدي��ر امل�ش��روع م��ن �أهم
ركائ��ز جن��اح �أي م�ش��روع .ويف �أحي��ان
كث�يرة يج��د مدي��ر امل�ش��روع نف�س��ه �أم��ام
خي��ارات ع��دة يك��ون الفي�ص��ل يف اتخ��اذ
القرار فيها ذو طبيعة قانونية ،مثال ذلك
�أن��ه يف ح��ال كان �أح��د �أط��راف امل�ش��روع
جهة حكومي��ة ف�إن العق��ود يحكمها نظام
موح��د و�إج��راءات م�ش�تريات غ�ير قابلة
للتفاو�ض �أو التعدي��ل� ،أما �إن كانت جميع
الأط��راف م��ن القط��اع اخلا���ص ف ��إن
�أط��راف التعاق��د يتمتع��ون ب�إمكاني��ة
التفاو���ض عل��ى بع���ض بن��ود التعاقد .ويف

كال احلالت�ين يخ�ض��ع �أط��راف التعاق��د
للأنظم��ة املعم��ول بها يف البل��د التي يقام
فيها امل�ش��روع .وبالتايل من بع�ض �أهم ما
يجب �أن يعرفه مدير امل�شروع الآتي:
 )1الأنظم��ة املعم��ول به��ا يف البل��د املقام
فيها امل�ش��روع والتي حتكم امل�شروع ب�شكل
مبا�ش��ر مثل نظام املناف�سات وامل�شرتيات
احلكوم��ي ،و�أن يتاب��ع �آخ��ر امل�س��تجدات
والتحديثات عليها.
 )2الأنظمة املعمول بها يف البلد املقام فيها
امل�ش��روع والت��ي حتكم امل�ش��روع ب�ش��كل غري
مبا�ش��ر مثل نظام ال�شركات ،ليتمكن مدير
امل�ش��روع م��ن حتدي��د نط��اق ال�صالحي��ات
وتوزيع املخاطر بح�سب نوع ال�شركة.
� )3أ�س��اليب ف�ض النزاع��ات وفهم الفرق
بني اللجوء للق�ض��اء �أو االتفاق على جلنة
حتكي��م تف�ص��ل يف النزاع ب�ين الأطراف،
وما هي �إيجابيات و�سلبيات كل �أ�سلوب.
 )4تو�ضي��ح الأدوار وامل�س ��ؤوليات
والإلتزامات وتوزيع املخاطر ب�شكل عادل
يف العق��ود ب�ين الأط��راف املتعاق��دة
وتو�ضيح �إجراءات املرا�س��لة وتنظيم �سري
العمل ب�شكل متفق عليه.
 )5فه��م �أن��واع التعاق��د و�أن��واع الت�صفي��ات
املالي��ة للعق��ود من حي��ث كونها عق��ود مببلغ
مقط��وع �أو عق��ود ب�إع��ادة القيا���س ب�ش��كل
جتزئة� ،أو �أنها عقود ذات نطاق عمل منفرد
�أو نط��اق عم��ل متن��وع وغريه��ا م��ن �أن��واع
العق��ود ،وم��ا ه��ي دواع��ي اختي��ار كل ن��وع.
�أدوات اتخاذ القرارات وحل امل�شاكل:
يواجه مدير امل�ش��روع ب�شكل يومي م�سائل
تختلف يف حدة ت�أثريها على امل�ش��روع بني
منخف�ض��ة الت�أث�ير �أو متو�س��طة �أو عالية.
ولك��ن لي���س ه��ذا فقط م��ا يواجه��ه مدير
امل�شروع ،و�إمنا �أي�ضا يواجه تعدد امل�سائل
وتكرارها والتي قد ت�ستنزف جهود كثرية

حللها مما قد ي�ؤدي لتعرث امل�شروع .وبناء
عل��ى ه��ذا املعط��ى ف ��إن تطوي��ر مه��ارات
اتخ��اذ الق��رار وح��ل امل�ش��اكل م��ن الأمور
الأ�سا�سية يف حياة مدير امل�شروع.
تتن��وع �أدوات اتخ��اذ الق��رار باخت�لاف
املوق��ف ونوعه ،فعلى �س��بيل املثال يف حال
كان املوق��ف يتطل��ب اتخ��اذ ق��رار ب�ش ��أن
تغي�ير يف نط��اق الأعمال قد يك��ون للقرار
عواق��ب ت�ؤث��ر عل��ى متدي��د امل��دة الزمنية
للم�ش��روع ما يعني ت�أخ�ير النتائج ،ويكون
ال�س ��ؤال :هل من �صال��ح املنظمة �أن ت�ؤخر
النتائج؟ هل �إذا ت�أخرت نتائج امل�شروع �أن
�س��يت�أثر �أحد الأطراف �سل ًبا؟ ولكن يدخل
عام��ل �آخ��ر هن��ا ه��و الأولوي��ة فق��د يكون
نط��اق العمل امل�ض��اف للم�ش��روع �ضروري
للمنظم��ة �أو �أن فر�ص��ة الب��دء مب�ش��روع
جدي��د بالنط��اق اجلدي��د �أق��ل احتمالي��ة
ح�ص��ول من �أن يت��م ت�ضمينه يف امل�ش��روع
احل��ايل ،وبالتايل ن�س ��أل م��رة �أخرى :هل
ن�ضيف النطاق اجلديد للم�ش��روع وتت�أخر
النتائج؟ �أم �أن ننتظر باحتمالية منخف�ضة
لب��دء م�ش��روع جدي��د الح��ق بالنط��اق
اجلديد وقد متتد فرتة �إنتاجه �أكرث؟
وكم��ا يت�ض��ح لن��ا هن��ا �أن بع���ض املواق��ف
تتطل��ب اتخ��اذ ق��رار واع��ادة ترتي��ب
الأولوي��ات والتن��ازل ع��ن مي��زة م��ن �أجل
احل�ص��ول عل��ى �أخ��رى .وين�ص��ح �أن كل
مدي��ر م�ش��روع يعم��ل عل��ى تطوي��ر �أدوات
ومهارات اتخاذ القرار ومثال ذلك:
 )1تعري��ف امل�ش��كلة با�س��تخدام �أداة
الرج��وع لل�س��بب اجل��ذري بطرح �س ��ؤال:
ملاذ؟ عدة مرات� ،أو ب�أداة ن�ش��ر ا�س��تبيان
على ع��دة �أفراد من فري��ق العمل وحتليل
�أجوبته��م وع��زل امل�ش��كلة م��ن خ�لال
الإجماع �أو الأغلبية.
 )2حتدي��د اخلي��ارات املتاح��ة با�س��تخدام

ور�ش عمل الع�صف الذهني �أو اللجوء خلبري.
 )3حتدي��د الأولوي��ات ومعاي�ير احل��ل
املطلوبة بنا ًء على وثائق امل�شروع احلالية
م��ن مراج��ع اال�س�تراتيجية ودرا�س��ات
جدوى امل�شروع وهند�سة القيمة.
 )4وم��ن ث��م وزن اخلي��ارات وحتدي��د
اخليار الأن�سب بح�سب الوزن الأكرب.
 )5وبع��د �أن يت��م اتخ��اذ الق��رار ،يق��وم
مدير امل�ش��روع بو�ضع خطة لتنفيذ القرار
و�إط��راء التغي�ير وتوزي��ع الأدوار
وامل�س�ؤوليات والبدء بالتنفيذ.
� )6أثن��اء التنفي��ذ يق��وم مدي��ر امل�ش��روع
بتقيي��م الأداء وم��دى االنح��راف ع��ن
املعايري املتفق عليها والعمل على ت�صحيح
امل�سار.
كم��ا يت�ض��ح �أن اتخ��اذ الق��رار عملي��ة
�إجرائية �أكرث من �أنها حد�سية �أو �إلهامية،
بالرغم من �أن الإلهام والإبداع �أ�سا�س��يني
يف عملي��ة تولي��د �أف��كار وحل��ول ق��د تك��ون
الأن�س��ب يف مرحلة حتديد امل�ش��كلة وو�ضع
اخليارات .ولكن من املهم ذكره �أن اتخاذ
الق��رار عملي��ة ت�أخ��ذ وق��ت وحتت��اج �إىل
تعاون فريق العمل مبختلف م�ستوياته.
وبالتايل يجدر الذكر �أن اتخاذ القرارات
وحل امل�ش��اكل هي عملية تكاملية وتعاونية
ب�ين جمي��ع �أع�ض��اء فري��ق العمل ولي�س��ت
مقت�صرة على مدير امل�ش��روع ،و�إمنا على
مدي��ر امل�ش��روع �أن يت�أك��د �أن امل�ش��كلة
واملوق��ف مير بعملية احلل ب�ش��كل منهجي
مع ا�ستدراك �أي انحراف عن امل�سار.
و�ألف��ت انتباه��ك عزي��زي الق��ارئ �إىل �أن
�أحد �أهم �أدوات حل امل�ش��اكل يف امل�ش��اريع
ه��ي ا�س��تخدام تقني��ات التحلي��ل الكم��ي
وقيا���س الأداء ملختل��ف عنا�صر امل�ش��روع.
ويق�صد بالتحلي��ل الكمي هو حماولة فهم
ال�س��ياق �أو امل�ش��كلة م��ن خ�لال ح�س��اب
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ريا�ضي اح�صائي يقوم على جمع البيانات
الرقمي��ة وحتليله��ا ومالحظ��ة �س��ياقاتها
و�س��لوكياتها لتعطين��ا نظ��ر ًة وا�ضح ًة عما
يجب فعله حلل امل�شكلة �أو حت�سني ال�سياق.
ومثال على بع���ض �أنواع التحليل الكمي يف
بيئة امل�شاريع هي:
 )1م�ؤ�شر الأداء الزمني (.)SPI
 )2م�ؤ�شر �أداء التكلفة (.)CPI
 )3وترية �أخطاء اجلودة وتفاوتها.
 )4ح�ساب �إنتاجية املوارد.
 )5تقدي��ر امل��دد الزمني��ة للأن�ش��طة
وامل�شروع.
 )6تقدير التكاليف للم�شروع.
 )7تقدي��ر املخاط��ر وت�أثريه��ا عل��ى
امل�شروع.
وغريها من البيان��ات التي ميكن حتليلها
واخل��روج بنتائ��ج تدع��م عملي��ة اتخ��اذ
القرار �أو حل امل�ش��كلة بناء على تقديرات
حم�سوبة ب�شكل ريا�ضي.
وننه��ي ه��ذه الفق��رة ب ��أداة ينظ��ر �إليه��ا
البع�ض ب�أنها ثانوية بع�ض ال�ش��يء �إال �أنها
يف احلقيق��ة ومن واق��ع التجربة لها ت�أثري
عل��ى اتخ��اذ الق��رار وح��ل امل�ش��اكل وه��ي
�إعداد ورفع التقارير.
تعترب التقارير واجهة امل�ش��روع والو�سيط
ب�ين جمي��ع الأط��راف املعني�ين ،و�إع��داد
التقاري��ر ب�ش��كل وا�ض��ح ودقي��ق مي ّك��ن
�أط��راف امل�ش��روع من متابعة �س�ير العمل
و�إب��داء املالحظات �أو التعليم��ات �أو حتى
التدخل لت�صعيد م�س�ألة وحلها.
وم��ا متتاز ب��ه تقاري��ر �إدارة امل�ش��اريع هو
�أنها حركية ومتجددة ومتغرية با�س��تمرار
ولك��ن عل��ى �أ�سا�� ٍ�س ثابت .وبالت��ايل يكون
�إع��داد التقاري��ر يف ب��ادئ الأم��ر عملي��ة
طابعه��ا الت�صمي��م ولك��ن جم��رد �أن يت��م
االتف��اق عل��ى من��وذج التقري��ر وحتدي��د
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املعلومات الواجب حتديثها ب�شكل م�ستمر
وعر�ضه��ا عل��ى �أط��راف امل�ش��روع يك��ون
حتديثه��ا نابع � ًا م��ن تق��دم �س�ير العم��ل
ومبعايري حمددة.
وت�أخ��ذ التقاري��ر يف بع���ض �أحي��ان فق��رات
كتابي��ة يت��م فيه��ا �ش��رح بع�ض امل�س��تجدات
عل��ى امل�ش��روع �أو �صياغ��ة مل�س ��ألة مطل��وب
حله��ا ،وغال ًب��ا م��ا تك��ون يف �ش��كل ج��داول
متنا�س��قة� .أو �أن تك��ون بع���ض الفق��رات هي
عب��ارة ع��ن م�ؤ�ش��رات �أداء و�أرق��ام تعك���س
املخط��ط ل��ه والفعل��ي والف��رق بينه��م عل��ى
�شكل ر�سوم بيانية.
ويف كل الأح��وال ت�س��هل التقاري��ر عل��ى
�أط��راف امل�ش��روع التوا�ص��ل م��ع م�ش��اركة
املعلوم��ات �أول ب ��أول وب�ش��كل موح��د
ومتنا�سق ووا�ضح.
مهارات التوا�صل:
تعتم��د امل�ش��اريع على التوا�ص��ل �أكرث من �أي
�شيء �آخر ،من بداية ن�شوء الفكرة وعر�ضها
عل��ى املهتمني وحتى غلق امل�ش��روع وامتامه.
وتعت�بر عملي��ة التوا�ص��ل ب�ين الأط��راف
املختلف��ة ذات �أهمي��ة كونه��ا الو�س��يلة الت��ي
يع�برون به��ا ع��ن متطلباته��م و�أهدافه��م
ومدى ا�ستح�س��انهم للأداء �أو �إحداث تغيري
عليه .كما �أن التوا�صل هو الو�س��يلة التي من
خالله��ا حت��ل امل�ش��اكل ع��ن طري��ق لف��ت
االنتباه �إليها وحتديدها وتقييمها وعر�ضها،
ومن ثم يكون احلل من خالل عملية توا�صل
�أف��راد الفريق حت��ى حتل تلك امل�ش��اكل .وال
�ش��ك �أن التوا�صل الفعال ي�س��اهم يف ت�سريع
عملي��ة ح��ل امل�ش��كلة بخ�لاف التوا�صل غري
الفع��ال ال��ذي ق��د ي�س��اهم يف اخت�لاق
اخلالف��ات وتطوي��ل عملي��ة احل��ل وتكب�ير
ال�ضبابية بدل من التو�ضيح.
وبالتايل يجدر القول ب�أن التوا�صل الفعال
هو �أ�سا���س لتقدم �سري العمل والإجناز يف

امل�ش��روع ومدي��ر امل�ش��روع املتكام��ل يتمتع
ب�ش��كل جوهري مبهارات التوا�صل .ومثال
عل��ى بع���ض مه��ارات التوا�ص��ل املهم��ة يف
ادارة امل�شاريع هي:
 )1معرف��ة �أدوار وم�س ��ؤوليات �أع�ض��اء
فريق العمل ب�شكل جيد ووا�ضح.
 )2معرف��ة ن��وع التوا�ص��ل الأن�س��ب مع كل
ط��رف م��ن املعني�ين يف امل�ش��روع ،عل��ى
�س��بيل املث��ال تك��ون طريق��ة االجتماع هي
الأن�س��ب لبع�ض التقارير �أو امل�س��ائل ،ويف
�أحي��ان �أخ��رى يك��ون التوا�ص��ل من خالل
الربي��د الإلك�تروين ه��و الأن�س��ب يف حال
كان هناك �إر�سال معلومة فنية ً
مثل.
 )3معرف��ة وت�يرة التوا�صل م��ع كل طرف
م��ن �أط��راف امل�ش��روع فالبع���ض ال يك��ون
دوره يف امل�ش��روع يتطل��ب تواج��ده او
ح�ض��وره االجتماعات ب�ش��كل دوري و�إمنا
عل��ى ف�ترات متقطعة� ،أم��ا البع�ض الآخر
فيجب تواجده وح�ضوره ب�شكل دوري.
 )4يت��م تنويع �أنواع التوا�ص��ل بحيث تكون
�أحيا ًنا ب�ش��كل توزيع تقرير دوري ،و�أحيا ًنا
ب�شكل اجتماع حلل م�س�ألة بعينها �أو عر�ض
من��اذج عن امل�ش��روع �أو تقدم �س�ير العمل،
و�أحيا ًن��ا �أخرى يك��ون التوا�ص��ل هاتف ًيا يف
حال الرغبة يف تو�ضيح �أمر ٍما� ،أو االتفاق
عليه ،و�أحيانا �أخرى تكون عملية التوا�صل
من خالل املحادثات الن�صية ،وغريها من
الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها.
� )5أن يت��م تو�ضي��ح الر�س��الة وامل��ادة
املطل��وب �إي�صاله��ا ب �� ٍأي م��ن الو�س��ائل،
بحيث تك��ون مفهومة من جميع الأطراف
ب�شكل موحد دون خالف.
 )6يف حال ن�ش��ب خالف بني الأطراف �أو
ب�ين مدي��ر امل�ش��روع و�أحد الأط��راف ف�إن
مدي��ر امل�ش��روع يدي��ر عملي��ة اخل�لاف

بتحدي��د امل�ش��كلة �أو ًال وع��زل امل�ش��اعر
واالنحي��ازات ودرا�س��ة البدائ��ل ومعرف��ة
الأولوي��ات ب�ش��كل وا�ض��ح م��ع التحك��م يف
تطوير احلل ب�أقل اخل�سائر.
الفريق املتكامل
و�أختم مقالتي بذكر خ�صائ�ص فريق العمل
املتكامل يف امل�ش��اريع .حيث �أنه من اجلدير
ذك��ره �أن كل م�ش��روع مكون م��ن فريق عمل
وم��ن ع��دة جه��ات متعاق��دة ،وان مل تك��ن
�أج��واء الفريق يعمه��ا روح التعاون والتعزيز
امل�ش�ترك واالتف��اق معنو ًي��ا عل��ى الأه��داف
امل�شرتكة وال�سعي نحو حتقيقها ،ف�إنها تكون
�أجواء ي�ش��وبها القلق والتوتر واخلوف وهذا
ي�ساهم يف تعرث امل�شاريع.
�إن فري��ق العم��ل املتكام��ل يفه��م �أف��راده
�أهمي��ة كل ف��رد �آخ��ر في��ه ،ويفه��م � ً
أي�ض��ا
احتياجات��ه ودوافع��ه ،وباملقاب��ل ف ��إن
الفري��ق املتكام��ل يفه��م �أف��راده ال�صالح
امل�ش�ترك والغاية امل�ش�تركة للفريق .وهنا
بع���ض االحتياج��ات التي يج��ب اعتبارها
لكل فرد يف الفريق ،منها:
 )1ال�ش��عور بالتق��دم والتح�س��ن امل�س��تمر
�أثناء �أداء املهام.
 )2ال�ش��عور باالنتماء ووج��ود عالقة ودية
بني �أع�ضاء فريق العمل.
 )3تقدي��ر النتائ��ج و�إب��داء ال�ش��كر
واالمتنان.
 )4تنا�سب امل�س�ؤوليات املناطة مع جدارة
�أع�ضاء الفريق.
 )5ال�ش��عور بالأم��ان الوظيفي وا�س��تقرار
العائد.
 )6م�شاركة املدى الزمني الأبعد وال�شعور
بال�شراكة نحو النهاية.
 )7ظروف بيئة العمل املنا�سبة وال�صحية
من جتهيزات ومتوينات.

�أم��ا م��ا يتوقع��ه فري��ق العمل م��ن �أع�ضاء
الفريق هو:
� )1أداء امله��ام ب�ش��كل جي��د و�إجنازها يف
املواعيد املحددة.
 )2التع��اون وم�س��اندة الأع�ضاء الآخرين
وب�شكل ودود.
 )3الإلت��زام باملواعي��د واعتب��ار التوقي��ت
املنا�سب للتوا�صل.
 )4اال�س��تقاللية يف ح��ل امل�ش��اكل م��ع
اح�ترام ال�صالحي��ات و�أدوار الأع�ض��اء
الآخرين.
 )5التوا�ص��ل الفعال و�إخطار فريق العمل
بامل�ستجدات �أول ب�أول.
 )6تب��ادل االح�ترام واعتب��ار املكانة لكل
فرد من الفريق وتفادي تقليل قدر �أي من
الأع�ضاء.
 )7الت�ش��جيع والتمكني ب�ين �أع�ضاء فريق
العم��ل والتوجيه املهن��ي للأع�ضاء اجلدد
واملبتدئني.
 )8االلت��زام بالقوان�ين والأنظم��ة
وال�سيا�سات املتفق عليها.
�أم��ا بع���ض م��ن ال�س��لوكيات ال�ض��ارة يف
فري��ق العم��ل والتي قد تت�س��بب يف تدهور
�إنتاجيت��ه و�أحيا ًن��ا كث�يرة تك�س��ر التناغم
وق��د ت�س��بب خ��روج بع��ٍ�ض م��ن �أف��راد
الفريق ،منها:
 )1التم � ّرد والهج��وم على ذوات الآخرين
ب�شكل �صريح �أو مبهم.
 )2عرقل��ة التوا�ص��ل و�س�ير العم��ل
بالأحاديث اجلانبية واملهام الأقل �أولوية.

 )3الإكث��ار م��ن الأحادي��ث ال�ش��خ�صية
والتعبري ال�س��لبي عن الو�ضع و�سري العمل
والذي بدوره ال ي�ساهم يف حل امل�شكلة.
 )4التناف�س وحماولة هزمية �أحد �أع�ضاء
الفري��ق الآخري��ن وحماول��ة �إب��داء عيوبه
والفوز عليه.
 )5التح��زب ودعم بع���ض �أع�ضاء الفريق
مع تهمي�ش الهدف الأ�سا�س للم�شروع.
 )6اله��زل وال�س��خرية وتقلي��ل االح�ترام
ون�شر �أجواء من النكتة بحيث ت�شو�ش على
فريق العمل.
 )7االن�س��حاب والإحب��اط وامل�س��اهمة
ال�ضئيل��ة والإنتاجية املنخف�ضة ،والتي قد
تنتج جراء �إرهاق �أو ظروف �ش��خ�صية �أو
قلق �أو توتر.
اخلامتة
عر�ض��ت املقال��ة جم��االت �إدارة امل�ش��اريع
ب�شكل خمت�صر ولكن ركزت على بع�ض من
اجلوانب التي ين�صح مدير امل�شروع بتطوير
مهارات��ه فيه��ا ،بحي��ث يتمك��ن م��ن رف��ع
احتمالية جناح م�شروعه ،وهي كالتايل� :أن
يفه��م التوجه اال�س�تراتيجي للمنظمة ،و�أن
يفه��م وي�س��تخدم الأدوات املالي��ة يف �إدارة
م�ش��روعه ،و�أن يتمت��ع بالدراي��ة القانوني��ة
وفه��م الأنظم��ة والت�ش��ريعات الت��ي حتك��م
�كل م�ستمر
�أطراف امل�ش��روع ،و�أن يطور ب�ش� ٍ
من مهارات اتخاذ القرارات وحل امل�شاكل،
و�أن يطور � ً
أي�ضا مه��ارات التوا�صل ،و�أخ ًريا
تكلمت عن خ�صائ�ص فريق العمل املتكامل
وما الذي ميكن �أن يعرقل �سريه.
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الخرسانة كاإلسفنج

م .عبدهللا المزيد
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في ضوء العمل في مجال الخرسانة وعلى أنها
األكثر استعماال في موطننا ،بل هي ما يحيط بنا
مــن حولنــا فــي منازلنــا وأماكــن عملنــا ،إال إنها
تواجــه الكثيــر مــن المخاطر التي مــن الممكن أن
تقلل من جودة تنفيذها أو اســتخدامها ،أو حتى
دوامهــا إلــى أن تكون ضعيفة ،ثم تهلك بســبب
بعــض األخطاء الدقيقة ،فيوجد الكثير منها ،لكن
ال يتســع الحديــث هنــا فــي حصرهــا ،لكــن ومــن
األشياء المهمة في هذا الموضوع هو مسامية
الخرسانة وخطرها.

اخلر�س��انة بطبيعتها تعترب مادة م�سامية
وق��د �ش��به العلم��اء املتخ�ص�ص�ين يف هذا
املجال اخلر�س��انة بـ "الإ�سفنج" على �أنها
حتوي م�سامات دقيقة جدا.
م��ن �ضمنه��ا امل�س��امات ال�ش��عرية
" "Capillary porosityوهي �صغرية جدً ا
لدرج��ة �أنها تقا���س "بامليك��رون" ،وهذا ال
يعن��ي �أنه��ا جمرد ثقوب �صغ�يرة ال حتدث
فار ًقا �أو خط ًرا على جودة وعمل اخلر�سانة
فيج��وز �إهماله��ا ،ب��ل بزيادته��ا تك��ون
اخلر�س��انة �ضعيفة جدً ا ،فم��ن خالل هذا
امل�س��امات توجد املياه وت�سمى هذه املياه بـ
"املي��اه ال�ش��عرية" تك��ون موج��ودة اثن��اء
تفاع��ل اخلر�س��انة ،لكنه��ا تتبخ��ر بع��د
التفاع��ل وت�ترك مكانه��ا ،فتك��ون تل��ك
امل�س��امات خالية ،ما يقلل حدة التفاعل يف
اخلر�سانة ،وعلى ذلك تقل قوة اخلر�سانة،
ف�لا ت�صل للحد املرج��و له ،ومن ذلك تقل
دميومة اخلر�سانة فال ت�ستمر لأجل طويل.
ومم��ا يزيد هذه امل�س��مات ويظهر خطرها
التايل:
كلما زادت ن�س��بة املياه لال�س��منت (،)W/C
وكلما كانت املعاجلة �س��يئة للخر�س��انة زاد
التبخر ،و�إذا انتهى التفاعل بن�سبة قليلة.
وم��ن الأمور التي ت�س��اعدنا يف التقليل من
تل��ك امل�س��امات �أم��ور وا�س��عة ج��دً ا ،وم��ن
�ضمنه��ا تقلي��ل ن�س��بة املي��اه بالن�س��بة

لال�سمنت وحت�س�ين املعاجلة ،ما ي�ساعدنا
يف احل�ص��ول عل��ى درجة تفاع��ل ممتازة،
و� ً
أي�ض��ا ق��د يت��م ا�س��تخدام م��واد بوزالي��ة
" "Pozzolanic Materialفتعم��ل ه��ذه
امل��واد على �س��د هذه امل�س��امات ال�ش��عرية،
وم��ن �ضم��ن تل��ك امل��واد غب��ار ال�س��يلكا
""Silica Fume

و م�س��حوق الرم��اد

املتطاي��ر"Fly Ash

"Blast Furnace Slag

وم��ن خ�لال تل��ك امل�س��اعدات نرف��ع م��ن
ج��ودة اخلر�س��انة م��ن ناحي��ة قوته��ا
وا�س��تدامتها و�أنه��ا تنقذن��ا م��ن م�ش��اكل
م�ستقبلية قد ت�ؤدي بالإ�ضرار على دميومة
اخلر�سانة �أو �ضعفها فتكون تكلفة معاجلة
تلك امل�شاكل عالية جدً ا.
امل�صادر واملراجع:
 مالحظ��ات ملحا�ضرات جامعية  -مقررخوا���ص واختب��ار امل��واد الإن�ش��ائية -
للربوفي�سور عبد الرحمن احلزميي.
 اخلر�س��انة -الب��اب احلادي ع�ش��ر -د/حممود �إمام  -متانة اخلر�سانة.
 https://www.redalyc.org/pdf.127654962002/1276/pdf

 Design and Control of Concrete16th Edtion for Steven Mixture
H.Kosmatka and Michelle L.Wilson
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يســتخدم حاليــا نحــو  4.20مليار مســتخدم حول العالم وســائل التواصــل االجتماعي ،بعد أن
ً
نموا
شــهرا الماضية،
ارتفع هذا الرقم بنحو  490مليون مســتخدم خالل االثني عشــر
محققا ً
ً
ســنويا بنحو  ،٪13وأصبح عدد مســتخدمي وســائل التواصل االجتماعي في الوقت الحالي
ً
أكثر من  % 53من إجمالي عدد سكان العالم وذلك حسب «.»2021 Digital

عبدالعزيز عبدهللا الجمعة
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وتظهر البيانات �أن املتو�س��ط اليومي قد زاد ب�أكرث من ن�صف �س��اعة على
م��دى ال�س��نوات اخلم���س املا�ضية ،حيث يق�ضي امل�س��تخدم الع��ادي حاليا
�س��اعتني و 25دقيق��ة عل��ى و�س��ائل التوا�صل االجتماعي كل ي��وم ،وال يزال
الفلبينيون هم �أكرب امل�س��تهلكني لو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي يف العامل،
حيث يق�ضون يف املتو�سط � 4ساعات و 15دقيقة يوم ًيا با�ستخدام من�صات
التوا�ص��ل االجتماع��ي (�أي �أك�ثر ب  30دقيق��ة) م��ن الكولومبي�ين الذين
يحتل��ون املرك��ز الث��اين ،وعل��ى الط��رف الآخ��ر امل�س��تخدمون الياباني��ون
يق�ضون �أقل من �ساعة يوم ًيا على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وك�ش��فت �أح��دث الأبح��اث �أن الأفراد يق�ضون حال ًيا نحو � 3س��اعات و  39دقيقة
يوم ًيا با�س��تخدام الإنرتنت على هواتفهم املحمولة ،و نحو � 3س��اعات و  24دقيقة
يوم ًيا مل�شاهدة التلفزيون عرب تطبيقات البث على �أجهزتهم املحمولة ،ومع ذلك
ال متثل الأجهزة املحمولة �سوى ن�صف وقت الإنرتنت اليومي.
ويق�ض��ي م�س��تخدم الإنرتن��ت الع��ادي حالي��ا نح��و � 7س��اعات يوم ًي��ا يف
ا�س��تخدام الإنرتنت عرب جميع الأجهزة� ،أي ما يعادل �أكرث من � 48س��اعة
�أ�سبوع ًيا (يومني من �سبعة �أيام) ،بافرتا�ض �أن ال�شخ�ص العادي ينام ما
ب�ين  7و � 8س��اعات يف الي��وم ،ما يعني �أنه يق�ض��ي الآن نحو  ٪42من يومه
على الإنرتنت مبا يعادل ن�صف اليوم يف ا�ستخدام الإنرتنت.

 ٪53من سكان العالم يستخدمون
وسائل التواصل االجتماعي…
ماذا عن أبنائنا؟!

وتظه��ر الأرقام � ً
أي�ضا �أن الأ�ش��خا�ص يق�ض��ون وقتًا على الإنرتنت كل
يوم �أكرث مما كانوا يق�ضونه يف ال�سنوات ال�سابقة.
ولو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي �إيجابي��ة على ال�ش��باب والأقل منهم
عم � ًرا ،ولكنه��ا �أحيا ًن��ا تكون �س��لبية� ،إذا مل يتم اال�س��تفادة منها مع
�أهداف مهنية �أو اجتماعية او جتارية �أو جوانب �أخرى مفيدة ،ومع
ذل��ك فه��ي ت�ش��كل م�ص��در قل��ق كب�ير ملعظ��م الأ�س��ر ،وخوفه��م من
املخاطر التي ت�أتي مع ا�ستخدام املواقع مثل  Twitterوcebook
و  Pinterestو  LinkedInو  Tumblrو  + Googleومواقع
الألعاب و Instagramواملدونات ،بعد �أن �أ�صبحت من �أولوياتهم،
وف�ضلوه��ا عل��ى اجلوان��ب التي يجب �أن ت�أتي �أو ًال بالن�س��بة لأ�س��رهم
مثل الأ�سرة والريا�ضة والتعليم وغريها.
ويف من�ص��ات و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي ،ميك��ن للجمي��ع ر�ؤي��ة
اجلان��ب امل�ض��يء للف��رد ،حي��ث يح��اول الكث�ير م��ن النا���س ت�صوير
�أنف�س��هم للآخري��ن عل��ى عك���س م��ا ه��م يف طبيعتهم ،حي��ث وجدت
درا�س��ة �أجري��ت ع��ام  2019عل��ى �أك�ثر م��ن � 6500ش��خ�ص ت�تراوح
عام��ا يف الوالي��ات املتح��دة �أن �أولئك الذين
�أعماره��م ب�ين  12و ً 15
يق�ضون �أكرث من ثالث �س��اعات يوم ًيا يف ا�س��تخدام و�سائل التوا�صل
االجتماع��ي ق��د يكون��ون �أك�ثر عر�ض��ة للإ�صاب��ة مب�ش��اكل ال�صح��ة
العقلية .كما وجدت درا�سة �أخرى �أجريت عام  2019على �أكرث من
عام��ا يف �إجنل�ترا �أن
 12000طف��ل ت�تراوح �أعماره��م ب�ين  13و ً 16
ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي �أكرث من ثالث مرات يف اليوم
ي�سهم يف �إ�ضعاف ال�صحة العقلية والرفاهية لدى املراهقني.

كم��ا الحظ��ت درا�س��ات �أخ��رى وج��ود رواب��ط ب�ين امل�س��تويات العالي��ة م��ن
ا�س��تخدام و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي و�أعرا���ض االكتئ��اب �أو القلق ،كما
وجدت درا�سة �أجريت عام  2016على �أكرث من  450مراه ًقا �أن اال�ستخدام
الأك�بر لو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي ،وا�س��تخدام و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماعي لي ًال ،واال�ستثمار العاطفي يف و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وب�سبب الطبيعة املندفعة للمراهقني ،ي�شري اخلرباء �إىل �أن املراهقني
الذين ين�ش��رون حمت��وى على و�س��ائل التوا�صل االجتماع��ي معر�ضون
خلطر التنمر �أو امل�ضايقة �أو حتى االبتزاز ،وغال ًبا ما ين�شئ املراهقون
من�شورات دون مراعاة هذه العواقب �أو خماوف اخل�صو�صية.
وحلماية ابنك املراهق يجب عليك اتخاذ خطوات لت�شجيع اال�ستخدام
امل�س�ؤول لو�سائل التوا�صل االجتماعي واحلد من بع�ض �آثارها ال�سلبية،
ومنه��ا و�ضع ح��دودٍ معقولة ،من خالل التح��دث �إىل ابنك حول كيفية
جتن��ب ال�س��ماح لو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي بالتدخ��ل يف حيات��ه
ال�ش��خ�صية مع ت�ش��جيع روتني وقت النوم املحدد بعيدً ا عن ا�س��تخدام
الو�س��ائل الإلكرتونية ،مع مراقبة ح�سابه من خالل متابعته عن طريق
ح�س��اب خمتل��ف ،و�أخ�بره �أن��ك �س��وف تك��ون مراق ًب��ا حل�س��اباته على
و�سائل التوا�صل االجتماعي لو على االقل يوما يف الأ�سبوع ،كذلك قدم
ل��ه الن�ص��ح بع��دم ن�ش��ر النميم��ة �أو ال�ش��ائعات �أو التنم��ر �أو الإ�ض��رار
ب�س��معة �أي �ش��خ�ص عرب الإنرتن��ت �أو غري ذلك ،و�أهت��م بالتحدث �إىل
ابنك عما هو منا�سب و�آمن مل�شاركته على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وال تـ��ن�سى �أن ت�شجعه على االهتمام باحلديث مع �أ�صحابه وج ًها لوجه
�كل مبا�شر ،و�أخربه �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي مليئة بال�صور
وب�ش� ٍ
والأخبار غري الواقعية.
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أهمية جودة الهواء الداخلي
في البيئة الداخلية للمباني
وخصوصا في ظل الظــروف المناخية القاســية إلى جعل
توجــه النــاس فــي العصر الحاضــر
ً
غالبا ما تكــون اصطناعية بحيث يتم
نشــاطاتهم اإلنتاجيــة والترفيهيــة داخل بيئات مغلقــة،
ً
التحكم فيها بالعوامل البيئية المختلفة كالضوء والصوت ودرجة الحرارة والرطوبة باستخدام
وسائل تقنية مختلفة إليجاد بيئة مناسبة ال تتأثر بالعوامل والتقلبات المناخية الخارجية من
أجل تأدية الوظائف والنشاطات المطلوبة بفاعلية ويسر.

م .محمد بن علي الجهني
شعبة الهندسة المكانيكية
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و ل��ذا يق�ضي معظم النا���س حوايل  %90من وقته��م يف بيئة داخليه،
من هنا يتبني لنا اهمية توفر بيئة داخلية �صحية ومنا�س��بة للحفاظ
عل��ى �صح��ة وراحة و انتاجية م�س��تخدمي تلك املب��اين وبالنظر اىل
العوامل التي ت�ؤثر على البيئة الداخلية للمباين و ترفع ن�سبة االرتياح
احل��راري ( ،)Thermal Comfortجند ان هن��اك عدة عوامل تلعب دورا
رئي�س��يا يف ج��ودة البيئ��ة الداخلي��ة مث��ل اال�ض��اءة وال�ص��وت ودرجة
احلرارة ون�سبة الرطوبة و جودة الهواء وغريها من العوامل.
وم��ع اهمي��ة جميع ه��ذه العوامل وت�أثريها املبا�ش��ر على م�س��تخدمي
تل��ك املباين ،اال ان هذا املقال �س��يتناول جودة اله��واء داخل املباين
املكتبية و اهميتها جلميع امل�ستخدمني.
تعت�بر ج��ودة اله��واء الداخل��ي م��ن اه��م العوام��ل الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى

م�س��تخدمي املب��اين واكرثها مناق�ش��ة مل��ا لها من ت�أثري مبا�ش��ر
على �صحة �ش��اغلي تلك املباين ،لذا فقد اهتمت الدرا�سات بها
و �أولته��ا اهتمام��ا كب�يرا .و ق��د مت تعري��ف جودة اله��واء داخل
املب��اين م��ن قبل هيئ��ة التدفئ��ة و التربيد و التكيي��ف االمريكية
( )ASHRAEبان��ه م�صطل��ح يرمز اىل تركيز امللوث��ات املعروفة او
امل�ش��بوهة يف اله��واء الداخل��ي للمباين والتي بدوره��ا ت�ؤثر على
راح��ة امل�س��تخدمني �أو �صحته��م �أو ادائهم الوظيف��ي �أو الر�ضى
عن البيئة املحيطة بهم.
و قد بد�أت ظاهرة جودة الهواء الداخلي تظهر على ال�سطح يف
ال�س��بعينات م��ن الق��رن املا�ض��ي عندم��ا انتُهج��ت ط��رق غ�ير
مدرو�س��ة لرت�ش��يد الطاقة امل�س��تهلكة يف املباين و ذلك بالتقليل
من ا�ستخدام الهواء اخلارجي ( )Fresh Airلغر�ض التهوية لأنه
ي�ضي��ف حم��ل �أك�بر عل��ى نظ��ام التكييف حي��ث انه يحت��اج اىل
دائرة تربيد اكرب لتقليل ن�سبة الرطوبة.
منذ ذلك الوقت والدرا�سات م�ستمرة يف هذا املو�ضوع من �أجل
و�ض��ع ت�ص��ور لكمي��ة اله��واء اخلارجي املنا�س��بة الت��ي يحتاجها
اليه��ا املبن��ى م��ن اج��ل ان تك��ون بيئت��ه �صحي��ة ومنا�س��بة
للم�س��تخدمني ويك��ون الت�ش��غيل وال�صيان��ة غ�ير مكلف�ين عل��ى
امل�شغلني.
ول�ضم��ان ج��ودة اله��واء الداخل��ي وتقلي��ل م�ش��كلة تركي��ز املواد

الكيميائيو املتطايرة يف الهواء ،ا�صدرت هيئة التدفئة و التربيد
و التكيي��ف االمريكي��ة ( )ASHRAEمعيار التهوي��ة داخل املباين
 62.1 ASHRAEو ذل��ك لتحدي��د احل��د االدن��ى م��ن كمي��ة اله��واء
اخلارج��ي الت��ي يحتاجه��ا كل ف��راغ داخ��ل املبنى لتك��ون البيئة
الداخلي��ة �صحي��ة وخالي��ة م��ن الرتكي��ز الع��ايل م��ن امللوث��ات.
ويعتم��د ه��ذا املعي��ار عل��ى م�س��احات الفراغ��ات الداخلي��ة
وا�س��تخدامتها باال�ضافة اىل عدد امل�س��تخدمني ل��كل فراغ (�إن
وج��د) .ويف ح��ال مل يت��م توف�ير احل��د االدنى من كمي��ة الهواء
اخلارج��ي للمبن��ى ف ��إن هن��اك ع��دة �آث��ار له��ذا النق���ص عل��ى
مكونات وحمتويات وم�ستخدمي املبنى.
االثار التي ت�سببها رداءة الهواء داخل املباين
تعت�بر رداءة اله��واء داخ��ل املب��اين �س��ببا لكثري من امل�ش��كالت
لهي��كل املبن��ى وانظمت��ه و للم�س��تخدمني و للم�ش��غلني عل��ى ح��د
�س��واء .وق��د اف��رزت ه��ذه الظاهرة ع��دة م�صطلح��ات للمباين
التي تقل فيها جودة الهواء منها ظاهرة املبنى العليل.
ظاهرة املبنى العليل ()Sick Building Syndrome
ميك��ن تعري��ف ظاه��رة املبنىالعلي��ل (املري���ض) بانه��ا ظاهرة
حتدث يف املبنى بحيث تت�سبب يف معاناة معظم م�ستخدميه من
ع��دم ارتي��اح و ظه��ور �أعرا���ض َّ
مر�ضي��ة عليه��م متفاوت��ة وغري
حم��ددة بطبيعتها وتعتمد على ح�سا�س��ية الأ�ش��خا�ص مل�ؤثراتها.
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وترتبط هذه الأعرا�ض باملبنى حيث تزول بعد بع�ض الوقت من
مغادرته وال تعترب الأعرا�ض التي ي�أتي بها ال�شخ�ص �إىل املبنى
دليال على وجود م�شكلة باملبنى �إذا مل تكت�سب داخله.
• االمرا�ض الناجتة عن املباين ()Building Related Illness
وه��و م�صطل��ح ع��ام لأمرا���ض يتم ت�ش��خي�صها طبيا� /س��ريريا
تتعل��ق ب�إ�ش��غال املبن��ى ت�س��ببها الكائنات الدقيق��ة املتواجدة يف
الهواء الداخلي للمبنى.
احل�سا�سية الكيميائية املتعدده ()Multiple Chemical Sensitivityه��و مر���ض يظهر نتيجة تعر���ض بع�ض الأ�ش��خا�ص لبع�ض املواد
الكيميائي��ة �أوالبيولوجي��ة برتكي��ز ع��ايل �أولفرتة زمني��ة طويله
ولي�ست له �أعرا�ض حمددة.
امل�صادر الداخلية مللوثات الهواء
تتعدد م�صادر ملوثات الهواء الداخلية و تختلف باختالف طبيعة
املبن��ى و املواد التي ان�ش��ئ منها و االن�ش��طة و العمليات التي تقام
بداخله .و ميكن ت�صنيف امللوثات الداخلية للمباين كالتايل:
 2.1.1مواد البناء واالثاث الداخلي
تعت�بر مواد البناء والأثاث الداخلي م�صادر رئي�س��ية للمركبات
الع�ضوي��ة املتطاي��رة ] [ )Volatile organic compounds (VOCsحيث
يبلغ معدل انبعاثها ذروته يف املباين اجلديدة �أو املح�سنة حدي ًثا
ويب��د�أ يف االنح�س��ار م��ع م��رور الوق��ت  ،وم��ع ذلك فقد ي�س��تمر
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انبع��اث ه��ذه امللوث��ات �ش��هو ًرا �أو �س��ني ًنا متتابع��ة  .وم��ن �أه��م
م�صادرها الدهانات الداخلية  ،مواد الل�صق ،ال�س��جاد ،مواد و
ب�ساط الأر�ضيات ،العوازل و كذلك املنظفات امل�ستخدمة بكرثة
 .بالإ�ضاف��ة �إىل املركب��ات الع�ضوي��ة ف ��إن مواد البن��اء قد تكون
م�ص��ادر مهم��ة للألي��اف والغ��ازات امل�ش��عة كم��ا �أنها ق��د تهيئ
الظروف الالزمة لنمو الكائنات احلية الدقيقة والفطريات.
 2.1.2الأجهزة واملعدات والإمدادات املكتبية
حتت��وي املب��اين احلديث��ة وخا�ص � ًة املب��اين املكتبي��ة منه��ا عل��ى
الكث�ير م��ن الأجه��زة والإم��دادات الت��ي متث��ل م�ص��ادر هام��ة
مللوثات الهواء الداخلي  .فهناك على �سبيل املثال �آالت الت�صوير
والطباع��ة و�أوراق الطباع��ة املختلفة التي تنبع��ث منها امللوثات
وخ�صو�ص��ا عن��د ا�س��تخدامها بالإ�ضاف��ة �إىل
ب�ش��كل م�س��تمر
ً
�أجهزة الطبخ وما �شابهها .وكما هو احلال بالن�سبة ملواد البناء
ف�إن معدل امللوثات املنبعث من امل�صادر يكون يف ذروته بالن�سبة
للأجه��زة احلديثة ويتناق�ص تدريج ًيا مع اال�س��تعمال بالن�س��بة
للأجه��زة الت��ي ال حتت��اج �إىل �إم��دادات كيميائي��ة ك�أجه��زة
احلا�س��بات الآلي��ة و�شا�ش��ات العر���ض التابع��ة له��ا .و�أه��م هذه
امللوثات هي املركبات الع�ضوية املتطايرة مثل الفورمالديهايد ،
الأمونيا ،الإيثانول ،الأ�س��يتون ،الفينول ،امليثانول بالإ�ضافة �إىل
الأوزون والكثري من املركبات الكيميائية الأخرى.

 2.1.3امللوثات البيولوجية
يحت��وي اله��واء الداخلي على �أعداد كبرية م��ن الكائنات احلية
الدقيقة كالفريو�سات والبكترييا ،يكون للإن�سان دور مبا�شر �أو
غ�ير مبا�ش��ر يف تواجده��ا  .فبالإ�ضافة �إىل كون��ه م�صدر لتلك
الكائن��ات احلي��ة ف ��إن بع���ض النباتات الت��ي يحويه��ا املبنى قد
تكون م�صدر مهم لتلك امللوثات احلية .ويجدر بنا �أن ن�شري هنا
�إىل �أن هن��اك م�ص��ادر �أخ��رى للملوثات البيولوجي��ة من �أهمها
�أنظم��ة التكيي��ف � ،أجه��زة ترطي��ب اله��واء � ،أب��راج التربي��د،
الأطعم��ة والأ�س��طح وامل��واد املبلل��ة حي��ث تدع��م من��و الكائنات
احلية الدقيقة �إذا ما توفرت درجات احلرارة الالزمة.
�إن وجود مثل هذه الكائنات برتكيزات عالية ت�ؤدي �إىل الإ�صابة
بالأمرا�ض املعدي��ة خا�صة مع وجود القابلية للإ�صابة باملر�ض.
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل ك��ون بع�ض تلك الكائن��ات م�صادر ملركبات
�سامة وبع�ض املركبات الع�ضوية املتطايرة.
 -2.2م�صادر ملوثات الهواء اخلارجية
يعترب الهواء اخلارجي م�صدرلأً رئي�سي ًا لتلويث البيئة الداخلية
للمب��اين حي��ث انه يحتوي عل��ى العديد من اجل�س��يمات العالقة
وامللوث��ات الناجت��ة ع��ن االن�ش��طة التي يق��وم بها االن�س��ان وعن
العوادم ال�صناعية .ونتيجة لدخول الهواء اىل املبنى عن طريق
التهوية امليكانيكية او عن طريق ت�س��رب الهواء غري املتحكم به
( )Infiltrationم��ن خالل غ�لاف املبنى ،تنتقل هذه امللوثات اىل
البيئ��ة الداخلية للمبنى و تزداد ن�س��بة تركيزه��ا مما ي�ؤثر على
جودة الهواء الداخلي.
 -3و�سائل التحكم يف جودة الهواء الداخلي
للح�صول على مبنى ذو بيئة داخلية �صحية ،يجب التحكم بعدة
متغريات مثل جودة الهواء الداخلي ،درجات احلراره ،معدالت
الرطوب��ة وغريه��ا م��ن املتغريات التي ت�ؤثر ب�ش��كل مبا�ش��ر على
م�س��تخدمي تلك املباين .وباالمكان التحكم بهذه املتغريات من
خالل:
 اختي��ار م��واد البن��اء واالث��اث املكتب��ي التي تك��ون االنبعاثاتمنها حمدودة �أو معدومه.
 تهوية املبنى ح�س��ب اال�س��تخدام واالحتي��اج من خالل تطبيقمعيار التهوية يف املباين (.)62.1 ASHRAE
 ازال��ة امل��واد واالث��اث والنبات��ات التي تك��ون م�ص��درا للتلوثالداخلي.

 ا�س��تخدام الفالتر املنا�س��بة لتنقية اله��واء اخلارجي الداخلللمبنى و�صيانتها ب�شكل دوري.
 ال�صيانة الدورية النظمة املبنى املتعلقة بتهوية الهواء. منع التدخني داخل املباين.خامتة
يت�ضح مما �سبق �أهمية جودة الهواء الداخلي يف البيئة الداخلية
للمب��اين حيث �أن ذلك ي�ؤثر ب�ش��كل مبا�ش��ر عل��ى �أداء وانتاجية
�ش��اغلي تل��ك املب��اين ولذا عل��ى اجله��ات املعنية يف امل�ؤ�س�س��ات
واجله��ات ذات العالق��ة �أن ي�أخ��ذوا ه��ذا املو�ض��وع على حممل
اجل��د من خالل تطبيق متطلبات ج��ودة البيئة الداخلية ابتداء
من مرحلة الت�صميم وانتهاء مبرحلة الت�شغيل.
املراجع
 .1ال حمود ،حممد ،بديوي ،ا�س��ماعيل  ،ظاهرة املبنى العليل:
�أ�سبابها وو�سائل عالجها .جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning .2
.2011 ,Engineers, Inc., (ASHRAE), Indoor Air Quality
.2010 .Energy Design Resource, indoor air quality .3
Using ASHRAE’s New IAQ ,)2010( Persily, A. and Hewett, M .4
.Guide, ASHRAE Journal
,Indoor Air Quality Handbook, TSI Incorporated .5
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من لم تعلمه النصائح والتوجيهات
تؤدبه الحوادث والنكبات
كثيرا عمل فرق االستجابة للطوارئ ،وخاصة في مجال مكافحة الحرائق،
يستوقفني
ً
حيــث يكــون رجل اإلطفاء فــي طليعة المشــاركين فــي أداء هذا الواجب اإلنســاني
لحماية األرواح والمحافظة على الممتلكات واستمرارية اإلنتاجية.

مانع آل شنيف
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ويك��ون جناحه ره ًنا مبجموعة م��ن العوامل منها مدى جاهزيته
وكف��اءة �أدوات��ه م��ن �أجه��زة ومع��دات ال�س�لامة والوقاي��ة م��ن
احلري��ق ،فهي يف هذه احلالة �أ�ش��به بق��ارب النجاة له ولغريه يف
مواجه��ة بح� ٍ�ر م��ن النريان ح��ال اندالعه��ا ،وهذا الق��ارب يقوم
بت�صميم��ه مهند���س ويدف��ع ل�صناعته تاجر ،ومبج��رد �أن يتحول
�إىل منت��ج نهائ��ي يت�س��لمه مفت���ش ال�س�لامة ،ليخ�ضع��ه لعملي��ة
الفح�ص واالختبار ب�ش��كل م�س��تمر حتى يت�أكد من جاهزيته عند
احلاجة �إليه .ف�إذا دقت �ساعة اال�ستجابة وانطلق رجال الإطفاء
لأداء مهامه��م يكون��ون عل��ى ثق��ة ويق�ين ب ��أن كل �ش��خ�ص اتق��ن
عمل��ه ،و�أنهم ميكنهم االعتماد على ه��ذا القارب ملواجهة �أمواج
النريان والر�سو بالناجني على بر الأمان.

ويك��ون مفت���ش ال�س�لامة يف ه��ذه احلالة
مبثاب��ة �صمام الأمان وخ��ط الدفاع الأول
لي���س ع��ن ه��ذه الأدوات �أو القارب فقط،
ولك��ن � ً
أي�ض��ا عن رجل الإطف��اء ،ومن هم
يف حاج��ة �إىل ذلك القارب للنجاة .وتبد�أ
مهمت��ه يف هذه احلالة بالبحث عن �إجابة
ل�س ��ؤال حم��دد ،وه��و :ه��ل مت ت�صمي��م
الق��ارب بن��ا ًء عل��ى املعاي�ير واملراج��ع
املحلي��ة والعاملية للمحافظ��ة على الأرواح
واملمتلكات؟
والإجاب��ة رمب��ا تك��ون م��ن امل�س��لمات
البديهي��ة ،ولك��ن ما �س��يتبعها م��ن �أعمال
ال�صيانة ،وب�صفة خا�صة لأنظمة مكافحة
احلرائ��ق ،يع��د م��ن �أ�سا�س��يات الوقاي��ة،
فالإهم��ال يف ذل��ك ي�أتي �ضمن الأ�س��باب
الرئي�س��ية للحرائ��ق ،وم��ا ت ��ؤدي �إليه من
خ�س��ائر ج�س��يمة ،و�س��بق لهيئ��ة امل��دن
ال�صناعي��ة �أن �أك��دت عل��ى ه��ذه النقط��ة
مرا ًرا وتكرا ًرا ،خا�صة بعدما ت�سبب عدم
االلتزام ب�صيانة �أنظمة مكافحة احلريق
بوق��وع حري��ق هائ��ل نتج��ت عنه خ�س��ائر
مادي��ة و�صل��ت �إىل  15مليون ريال �إ�ضاف ًة
�شخ�ص لوظائفهم ،وكان
�إىل فقدان 100
ٍ
بالإم��كان تف��ادي تل��ك اخل�س��ائر بدف��ع
تكلف��ة ال�صيانة املعقولة التي رمبا مل تكن

لتتجاوز �آنذاك  10االف ريال.
فه��ل كان ذل��ك لق�صو ٍر يف �إدراك �أهمية
�صيانة �أنظم��ة مكافحة احلريق واملعدات
�أم ق��رار ًا غري مدرو�� ٍ�س بخف�ض التكاليف
عل��ى ح�س��اب �أعم��ال ال�صيان��ة؟ و�أ ًيا كان
ه��ذا �أم ذاك ،فكالهم��ا خط�أ وله تبعاته،

ويحت��م علينا �أن نتذك��ر دائ ًما �أن تقلي�ص
تكلف��ة ال�صيان��ة الي��وم رمب��ا يك��ون ثمن��ه
الباه��ظ يف امل�س��تقبل ه��و اخل�س��ائر يف
الأرواح واملمتل��كات ،ال قدر اهلل ،فال تكن
ممن ينطبق عليهم القول( :من مل تعلمه
املواعظ ت�ؤدبه احلوادث).
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الكهرباء الحيوية طبيعة وصناعة
هناك  86مليار خلية عصبية في الجسم البشري مسؤولة عن نقل السيالت العصبية
أو الكهربائيــة .فال عجب أننا لن نســتطيع قراءة هذا المقــال الرقمي بدون الكهرباء
ولكن ليس ألن أجهزتنا لن تعمل من دونها وإنما أدمغتنا! الحديث عن الكهرباء ليس
بجديد لكن اليوم سنأخذ منحى آخر  ,عن موضوع العالقة بين الكهرباء واألحياء.

م.فاطمة جابر الحاجي
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كانت الكهرباء طاقة غام�ضة حتى بداية القرن التا�سع ع�شر عندما
ق��ام �أح��د العلماء بتجربة الكهرب��اء احليوانية والتي �أ�س�س��ت للكثري
م��ن التطبيق��ات يف الكهرب��اء احليوية .تق��ول التجربة �أن ال�ش��رارة
الكهربائي��ة ميك��ن �أن جتعل ع�ضالت ال�ضفدع امليتة ترتع���ش �أو حتى
جتع��ل اجلث��ث الب�ش��رية تت�ش��نج تتح��رك .ن�س��تنتج م��ن التجربة �أن
م�ص��در حركة الكائن احل��ي هي الكهرباء .فكيف ن�س��تطيع توظيف
الكهرباء حلل م�شاكل �صحية مثل ال�شلل؟
هناك �إ�شارات كهربائية خمتلفة ت�صدر من �أج�سامنا مثل الإ�شارات
الكهربائي��ة القلبي��ة ,اال�ش��ارات ال�صادرة م��ن الدم��اغ ,الع�ضالت,
الأع�ص��اب ,و م��ن �ش��بكية الع�ين .بع���ض اخلالي��ا حت��ول الطاق��ة
الكهرباية �إىل طاقة حركية ,قد يظن البع�ض �أننا نتحدث عن مادة
البيزوالك�ترك لكنه��ا خالي��ا حيوي��ة داخل �أج�س��امنا تق��دم منوذج
خمتل��ف ت�س��مى باخلالي��ا القلبية  .عندم��ا طورت الهند�س��ة الطبية
تقنيات لت�صنيع �أع�ضاء اجل�سم من خاليا حية ,بقت اخللية القلبية

ناق�ص��ة ب��دون ال�ش��حنة الكهربائي��ة مل��ا له��ا م��ن دور مه��م يف
انقبا�ض القلب ،والعجيب �أنها عندما زودت بال�ش��حنة تكاثرت
بها وهذا دليل على ا�س��تعدادها وقابليته��ا الحت�ضان الكهرباء.
�أو�ض��ح �ص��ورة حت��دث عندم��ا يتوق��ف القلب ع��ن النب���ض ف�إنه
يعطي �ش��حنات كهربائية خارجية ليع��ود �إىل طبيعته احلركية.
النتيج��ة املهم��ة لهذا الكالم �أن الكهرب��اء لها قدرة وت�أثري مهم
على �أج�س��امنا وموجودة ب�ش��كل طبيعي .كيف ن�س��تطيع التحكم
فيها حلل م�شكالت طبية �سواء كانت ت�شخي�صية �أو عالجية؟
توظي��ف الكهرباء-احليوي��ة يف تطبيق��ات الط��ب التجدي��دي
�س��هلت م��ن عملي��ة ال�ش��فاء �أو اع��ادة البن��اء للأن�س��جة التالفة
نتيجة عيوب خلقية �أو �س��رطان �أو اجلروح �صعبة االلتئام .لهذا
ال�س��بب  ,م��ن امله��م فه��م الكهربائي��ة احليوي��ة للج�س��م بهدف
�صناعة مناذج حمكاة ت�سرع عملية العودة اىل احلالة الطبيعية.
اكت�ش��ف العلم��اء �أن من��ط املجال الكهربائ��ي يف اجللد يتغري لو
هن��اك ح��االت غري طبيعية فيه مثل اجلروح ،لذلك يقوم الطب
التجيديدي املجال الكهربائي �إىل النمط الطبيعي مما ي�س��اعد
على ت�سريع عملية ال�شفاء و�إعادة بناء الن�سيج التالف.
ي�أت��ي دور الهند�س��ة الطبي��ة وبالأخ���ص الكهرباء احليوية ب�ش��كل
بارز حلل م�ش��كالت �صحية ب�أ�س��لوب هند�سي حيث تقدم �أجهزة

لقيا���س وحتليل وعالج م�ش��اكل النظام احلي��وي ،تعتمد الأجهزة
الطبية على احل�سا�س��ات ب�ش��كل كبري لقيا���س العالمات احليوية.
�أثن��اء ت�صمي��م احل�سا�س��ات من امله��م الأخذ بع�ين االعتبار تنوع
الإ�ش��ارات الكهربائي��ة احليوية فلكل �إ�ش��ارة �س��مات خمتلفة من
ت��ردد وم��دى وطريق��ة تو�صي��ل ،يف احلقيق��ة �إن ما يجع��ل جتربة
الت�صمي��م ممي��زة يف مث��ل ه��ذه التطبيق��ات ه��ي طبيع��ة ج�س��م
الإن�سان لأن له طريقة خمتلفة ال�ستقبال و تقبل الأج�سام الغريبة
داخله .من هنا ت�أتي �أهمية درا�سة علم املواد احليوية يف اختيار
امل��واد امل�صنعة للأجهزة الطبية� ،أ�ضف �إىل ذلك املعرفة التقنية
التي ت�ساعدك يف فهم الأخطاء ال�شائعة يف قيا�س وفهم املوجات.
لأن العالمات احليوية مهمة جدًا يف عملية الت�شخي�ص وال�سيطرة
عل��ى الو�ض��ع ال�صح��ي ت�أت��ي ج��ودة �أدوات القيا���س لال�ش��ارات
احليوية يف املقدمة و ت�ستمر حتى مرحلة املراقبة.
تطبيقات خمتلفة وواعدة ت�ساهم فيها الهند�سة الطبية احليوية
حل��ل امل�ش��كالت ال�صحي��ة ,لك��ن يلزمن��ا فه��م عمي��ق للطبيع��ة
احليوي��ة ،وفهم البيئة احليوية ي�س��هل عملي��ة الت�صميم املالئمة
للج�س��م وحتاك��ي طبيعت��ه .يف احلقيق��ة �إن الطبيع��ة احليوي��ة
لأج�سادنا تعتمد على الطاقة الكهربائية يف الكثري من تفاعالتها
الكيمائية واحليوية ،نعم ج�سدك يعمل بالكهرباء ،فهل �أنت �آلة؟
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مساهمة الهندسة المدنية
في الثورة الصناعية الرابعة
ً
طرقا جديدة
ابتكر المهندسون المدنيون والمهندسون المعماريون على مر القرون
أكثــر مــن أي وقــت مضى للحصــول على إبداعــات أطــول وأقوى وأجمــل من خالل
اســتخدام مــواد تغير قواعد اللعبة ،مثــل العوارض الفوالذية واألساســات المقاومة
قائما ،مــا الذي يحمله
للــزالزل والحوائــط الســتائرية الزجاجيــة ولكن ما زال الســؤال
ً
المستقبل لتقنية البناء؟
ه��ل �س��ي�أتي الي��وم ال��ذي يت��م في��ه ا�س��تبدال �أطق��م البن��اء ال�صاخبة ب�أ�س��راب من
الروبوت��ات النانوي��ة امل�س��تقلة ،وهل �س��وف تلتئم ال�ش��روخ وال�ش��قوق يف الأ�سا�س��ات
اخلر�س��انية ذات ي��وم ب�أعجوب��ة م��ن تلق��اء نف�س��ها ،وهل �س��يتم ا�س��تبدال حمطات
الوقود ب�سيارات كهربائية تعمل على طرق ال�شحن الذاتي؟
ً
ن�ستعر�ض فيما يلي قائمة ببع�ض ابتكارات البناء الأكرث �إثارة يف امل�ستقبل القريب.
ا�ستخداما
اخلر�سانة ذاتية ال�شفاء �أو املعاجلة :تعد اخلر�سانة هي �أكرث مواد البناء
ً
يف العامل ،وهي يف الواقع ثاين �أكرث املواد ا�ستهال ًكا على وجه الأر�ض بعد املاء ،فهي
ت�س��تخدم يف بناء جميع املباين اخلر�س��انية واملكاتب وامل�س��اجد واجل�س��ور كل عام،
ومتت��از اخلر�س��انة برخ���ص �أ�س��عارها وقدرته��ا التكيفية عل��ى نطاق وا�س��ع ،ولكنها
� ً
أي�ض��ا عر�ض � ٌة للت�ش��قق والتدهور نتيجة تعر�ضها لل�ضغ��وط املختلفة مثل التفاوت يف
درج��ات احل��رارة امل�ؤدي �إىل ت�ش��قق تلك اخلر�س��انة .وقد كانت الطريق��ة الوحيدة
لإ�صالح اخلر�س��انة املت�ش��ققة يف املا�ضي ،هي من خالل ترقيعها �أو تقويتها �أو قفلها
والب��دء م��ن نقطة ال�صفر ولكن لي���س بعد الآن ،حيث ابتكر طالب درا�س��ات عليا يف
م .باسم نواز
نوعا جديدً ا من اخلر�س��انة الذكية
جمال الهند�س��ة الكيميائي��ة بجامعة رود �آيالند ً
التي تعالج �شقوقها ذات ًيا.
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فيت��م دم��ج مزي��ج اخلر�س��انة م��ع كب�س��والت �صغ�يرة م��ن �س��يليكات
ال�صودي��وم ،بحي��ث �أن��ه عندم��ا يت�ش��كل الك�س��ر ،تنفجر الكب�س��والت
وتطلق عامل �شفاء �شبيه بالهالم والذي يبد�أ يف الت�صلب مللء الفراغ
الناجت عن ال�ش��قوق �أو ال�ش��روخ ،وهذه لي�س��ت الطريقة الوحيدة التي
تعم��ل به��ا اخلر�س��انة ذاتية ال�ش��فاء ،حيث �أن��ه قد ا�س��تخدم باحثون
�آخ��رون البكتريي��ا امل�ضمن��ة يف الأنابي��ب ال�ش��عرية الزجاجي��ة �أو
كب�س��والت البوليمر الدقيقة من �أجل حتقي��ق نتائج مماثلة .وبالرغم
م��ن ذلك ،يعتقد باحث��و جامعة رود �آيالند �أن طريقتهم هي الطريقة
الأك�ثر فعالي ًة من حيث التكلفة ،وميكن بذلك �إطالة عمر اخلر�س��انة
ال��ذي ب��دوره ي ��ؤدي �إىل فوائ��د بيئي��ة هائل��ة� ،إن ن��اجت انبعاث��ات ثاين
�أك�سيد الكربون الناجت عن �صناعة اخلر�سانة ي�شكل ن�سبة قدرها ٪ 5
م��ن انبعاث��ات ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون العاملي��ة ،ل��ذا ف�إن��ه ل��ن جتع��ل
اخلر�س��انة الذكية هياكلنا الإن�ش��ائية �أكرث �أما ًنا فح�س��ب ،بل �س��تقلل
� ً
أي�ضا من انبعاث غازات االحتبا�س احلراري.
الأنابي��ب النانوي��ة الكربوني��ة :النانوم�تر هو جزء م��ن مليار
ج��زء م��ن املرت� ،أي �أنه متناهي ال�صغر؛ وي�صل ُ�س��مك لوح الورق �إىل
 100,000نانومرت ،ومن الأمثلة ال�ش��ارحه �أظافر �أ�صابعك التي تنمو
مبع��دل  1نانوم�تر تقري ًب��ا كل ثاني��ة� ،أنظ��ر � ً
أي�ضا �إىل عر�ض �ش��ريط
احلم���ض الن��ووي ( )DNAيف اخللي��ة ال��ذي يبل��غ طوله ح��وايل 2.5
نانوم�تر ،ل��ذا قد يب��دو وجود م��واد بن��اء مبقيا���س «النانوم�تر» �أم ًرا
م�س� ً
�تحيل ،و م��ع ذلك ومن خالل ا�س��تخدام التقني��ات املتطورة مثل

«الطباع��ة احلجري��ة ذات احلزم��ة الإلكرتوني��ة» ،جن��ح العلم��اء
واملهند�س��ون يف ت�صني��ع �أنابي��ب م��ن الكربون يبلغ �س��مك جدرانها 1
نانومرت فقط.
فعندما ينق�سم ج�سيم �أكرب �إىل �أجزاء �أ�صغر على نحو متزايد تزداد
ن�سبة م�ساحة �سطح اجل�سيم �إىل كتلته؛ وتتمتع هذه الأنابيب النانوية
الكربونية ب�أعلى ن�س��بة قوة �إىل الوزن من �أي مادة �أخرى على �س��طح
الأر���ض ،وميك��ن �أن ميتد طولها لأكرث من مليون �ضعف عن �س��مكها،
كم��ا متتاز الأنابي��ب النانوية الكربونية بخفة الوزن والقوة ،لذا ميكن
دجمه��ا يف م��واد البناء الأخ��رى ،مثل املعادن واخلر�س��انة واخل�ش��ب
والزج��اج ،لإ�ضاف��ة املزي��د م��ن الكثافة والق��وة ،ويج ّرب املهند�س��ون
حال ًيا �أجهزة ا�ست�ش��عار نانومرتية ميكنها قيا�س ال�ضغوط داخل مواد
البناء والتعرف على الت�شققات ومواطن الك�سر املحتملة قبل حدوثها.
الألومنيوم ال�ش��فاف :حلم املهند�س��ون الكيميائيون لعقودٍ من الزمن
مب��ادة بن��اء جتمع ما بني ق��وة ومتانة املعدن ونقاء الزجاج ال�ش��فاف،
بحيث ميكن ا�ستخدام هذا «املعدن النقي» يف بناء ناطحات ال�سحاب
ذات اجلدران الزجاجية والتي تتطلب توفري دعم داخلي �أقل وبحيث
ميكن كذلك للمباين الع�س��كرية الآمنة تركيب نوافذ معدنية م�صنعة
م��ن معادن �ش��فافة رفيع��ة ومنيعة �ض��د �أقوى ن�يران املدفعي��ةِّ .
وفكر
� ً
أي�ض��ا يف �أحوا���ض الأ�س��ماك ال�ضخم��ة التي ميكن بنا�ؤه��ا من خالل
ا�ستخدام تلك املادة.
وق��د بد�أ العلماء ،منذ ثمانينات القرن املا�ضي بتجربة نوع جديد من
اخلزف م�صنوع من خليط من الألومنيوم والأك�س��جني والنيرتوجني؛
واخل��زف هو �أي مادة �صلبة بلوري��ة عاد ًة ما يتم ت�صنيعها عن طريق
عملي��ة الت�س��خني والتربي��د ،ويت��م يف ه��ذه احلال��ة و�ض��ع م�س��حوق
الألومني��وم حت��ت �ضغط هائل ،و ُي�س� َّ�خن مل��دة �أربعة �أي��ام عند 2000
درج��ة ح��رارة مئوية ،ومن ث��م ُي�صقل �أخ ًريا لإنتاج م��ادة نقية مثالية
ت�ش��به الزجاج ،ولكنها بقوة الألومنيوم .وت�س��تخدم هذه املادة ،والتي
ُتع��رف با�س��م الألومني��وم ال�ش��فاف ( )ALONبالفع��ل يف الأغرا�ض
الع�سكرية ل�صناعة نوافذ املدرعات والعد�سات الب�صرية.
اخلر�سانة املنفذة للماء :عند هبوب عا�صفة �شديدة ،تهطل مياه
الأمط��ار بغ��زارة عل��ى �أر�صف��ة الط��رق ومواق��ف ال�س��يارات لتنظيف
احلط��ام ال�س��طحي وامللوثات وغ�س��ل امل��واد الكيميائية ال�س��امة ،مثل
البنزين وتزيحها مبا�شر ًة �إىل املجاري واجلداول.
وحت��دد وكالة حماية البيئ��ة الأمريكية جريان مي��اه الأمطار والطرق
وامل�س��احات املعب��دة يف املناط��ق احل�ضري��ة كم�ص��در رئي�س��ي لتل��وث
املي��اه ،فالطبيع��ة لها طريقته��ا اخلا�صة يف ت�صفية ال�س��موم من مياه
الأمطار ،وتعترب الرتبة مر�ش� ً�حا رائ ًع��ا للمواد الع�ضوية الأخرى حيث
مت��ر مي��اه الأمط��ار ع�بر م�س��تويات الرتبة ومتت���ص الكائن��ات احلية
الدقيق��ة وج��ذور النباتات امل��واد الكيميائية الزائدة م��ع العلم �أنه قد
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نوعا جديدً ا من اخلر�سانة القابلة لالخرتاق والتي
ابتكر املهند�س��ون ً
ت�س��مح ملي��اه الأمطار باملرور مبا�ش��ر ًة م��ن خالل الر�صيف وال�س��ماح
للطبيع��ة بالقي��ام بعمله��ا ،حيث يت��م ت�صنيع اخلر�س��انة القدمية من
حبيب��ات �أك�بر من ال�صخ��ور والرمال و ُيرتك ما ب�ين  15و 35يف املئة
م��ن امل�س��احات مفتوح��ة ويت��م و�ض��ع �أل��واح الر�صي��ف امل�صنع��ة م��ن
اخلر�س��انة املنفذة للماء فوق احل�صى �أو �أي مادة �أ�سا�س��ية م�س��امية
مما ي�س��مح ملياه الأمطار باال�س��تقرار يف طبقة الرتبة ال�س��فلية حتت
اخلر�س��انة القابل��ة للنف��اذ ،وه��ي بديل ممت��از للأ�س��فلت يف مواقف
ال�سيارات ،وال يقت�صر الأمر على تقليل نفاد املياه فح�سب ،بل يعك�س
� ً
أي�ضا اللون الفاحت للخر�س��انة �ضوء ال�شم���س مما يجعلها �أكرث برودة
خالل ف�صل ال�صيف.
ع��زل اله�لام الهوائ��ي� :إذا كان متث��ال ماي��كل �أجنل��و الرخام��ي
م�صنوعا من مادة �إيروجيل ،ف�إنه يزن كيلوغرامني فقط من
ال�شهري
ً
مادة الهالم الهوائي ،هذه املادة هي واحدة من �أقل املواد كثافة على
�س��طح الأر�ض ،مادة �صلبة مثل الرغوة ،وحتتفظ ب�شكلها على الرغم
م��ن كونها خفيفة مث��ل الهواء ،ويف بع�ض الأحيان تك��ون كثافتها �أكرث
م��ن اله��واء بثالثة �أ�ضعاف فق��ط ،ولكن عاد ًة ما تك��ون كثافة الهالم
الهوائي �أثقل من الهواء مبقدار � 15ضع ًفا.
وقد تعتقد �أن الهالم مادة �س��ائلة ،مثل هالم ال�ش��عر ،ولكنه م�صنوع
ع��ن طري��ق �إزال��ة ال�س��ائل م��ن امل��ادة الهالمي��ة ،وكل م��ا يتب ّق��ى ه��و
ال�سيليكا التي مي ّثل الهواء فيها ن�سبة � %90إىل  %99من بنيتها� ،أي �أن
الهالم الهوائي ال وزن له تقري ًبا ،ولكن ميكن �ضغطه �إىل �ألواح رقيقة
خفيف��ة وتتمت��ع بقدرات عزل فائقة ،كما ت�س��اهم بنيتها امل�س��ا ّمية يف
�صعوب��ة اخرتاقه��ا م��ن خالل احل��رارة ،وق��د �أظهرت �ألي��اف الهالم
الهوائ��ي ،عن��د اختباره��ا ،ق��درات ع��زل تف��وق الألي��اف الزجاجي��ة
التقليدي��ة �أو الف��وم ،مبق��دار �ضعفني �إىل �أربعة �أ�ضع��اف ومن املتوقع
مبج��رد �أن ُي�صب��ح �س��عرها ً
معقول ف�س��وف ينت�ش��ر ا�س��تخدام �ألياف
الهالم الهوائي يف جمال الإن�شاءات على نطاق وا�سع.
القرميد التفاعلي للحرارة� :إذا ع�شت خالل عام 1991م ،فمن
املمكن �أن تكون قد امتلكت �أو �س��معت عن القمي�ص ذو اللون الفائق،
ه��ذه املعج��زة العلمي��ة والت��ي يطل��ق عليه��ا ا�س��م "ال�صب��غ احلراري
� ، "Thermochromic،أنذاك قام بع�ض الأ�شخا�ص ب�صنع قم�صان
يتغ�ير لونها ح�س��ب درجة ح��رارة ج�س��مك ،وقد �س��اهمت الإعالنات
التجاري��ة يف ترويجه��ا وتزيينه��ا يف عي��ون الأفراد .ولكن��ه يف الواقع،
عاد ًة ما تكون بع�ض الأجزاء يف ج�سمك �أكرث �سخون ًة من غريها ،وهو
�أم��ر غ�ير م�س��تحب ،قامت �ش��ركة تدع��ى موفينج كل��رز "MOVING
 "COLORSبعم��ل قرمي��د زجاج��ي زخ��ريف مطل��ي بطبق��ة تتل � ّون
«تتوه��ج» حرار ًيا عن��د حدوث تغيري يف درجة حرارة ال�س��طح ،بحيث
يك��ون القرمي��د يف درجة ح��رارة الغرف��ة العادية �أ�س��ودًا الم ًعا ،ولكن
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عندما تلم���س القرميد �أو ت�س��قط عليه �إ�ضاءة مبا�ش��رة �أو مياه دافئة
ف�إن اللون يتحول �إىل �ألوان ت�شبه �أ�ضواء ال�شفق القطبي �أو �إىل الأزرق
�أو الوردي �أو الأخ�ضر ،ومن �أروع ا�س��تخدامات هذا القرميد �أحوا�ض
اال�ستحمام متغرية اللون.
�س��رب الروبوت��ات الإن�ش��ائية :يعترب النم��ل الأبي�ض م��ن �أمهر
إبداعا ،حيث �أنه يعمل بدماغ بحجم
الب ّنائ�ين يف الطبيعية و�أكرثه��م � ً
ح ّب��ة الرم��ل جن ًبا �إىل جن��ب مع مئات الآالف من رفاق��ه لبناء هياكل
طينية �ضخمة ومعقدة ،وقد ا�ستحوذ النمل الأبي�ض على انتباه باحثي
الروبوتات يف جامعة هارفارد ،وذلك لأن احل�شرات ال ت�أخذ �أوامرها
م��ن بع�ض مهند�س��ي النم��ل الأبي�ض ،حي��ث يعمل كل واحد يف �س��رب
النمل على نح ٍو منفرد وف ًقا لقواعد �سلوكية مربجمة جين ًيا ،وبالرغم
م��ن ذل��ك ،يتمكن ه��ذا ال�س��رب ،وال��ذي يتكون م��ن الأف��راد �أحادية
التفك�ير م��ن �إن�ش��اء �أعم��ال �إبداعي��ة �ضخم��ة م��ن الط�ين .وق��د قام
الباحث��ون بجامعة هارفارد ب�أبحاث يف النظ��م ذاتية التنظيم ب�إلهام
م��ن النمل الأبي�ض بت�صميم روبوتات �إن�ش��اء �صغ�يرة مربجمة للعمل
م ًع��ا ،بحي��ث يكون ب�إمكان هذه الروبوتات ال�س�ير عل��ى �أربع عجالت،
ورفع قالب الطوب وت�سلق اجلدار وو�ضع القالب يف املكان ال�شاغر.
كم��ا �أنه لديهم �أجهزة ا�ست�ش��عار لر�صد وجود روبوت��ات �أخرى ويتبعون
قواع��د لإف�س��اح الطريق لبع�ضهم البع�ض مثل النم��ل الأبي�ض؛ فال �أحد
يتحك��م بهم ،وه��م مربجمون على بن��اء ت�صميم معني ب�ش��كل جماعي.
تخي��ل الرفاهية التي ميكن �أن نحققه��ا من خالل �أالف الروبوتات التي
تعمل على البناء يف �أماكن �ش��ديدة اخلطورة مثل بناء جدران ال�س��دود
عل��ى طول خط �س��احلي غمرته الفي�ضانات ب�ش��كل خط�ير �أو كما ميكن
العم��ل يف �أماك��ن ي�س��تحيل الو�ص��ول �إليها حي��ث تق��وم �آالف الروبوتات
ال�صغرية ببناء حمطة ف�ضائية على املريخ �أو خطوط �أنابيب الغاز حتت
املي��اه العميق��ة والت��ي يت��م جتميعه��ا بوا�س��طة �أ�س��راب م��ن الروبوت��ات
ال�سابحة ،وقد مت فعل ًيا ا�ستخدام �سرب من الروبوتات الطائرة امل�ستقلة
من �أجل بناء برج من الطوب املتموج جوهري ال�شكل.
الطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد� :أ�صبح��ت الطباع��ة ثالثي��ة الأبعاد
خيا ًرا �س��ائدً ا� ،إذ تبيع �ش��ركة نافتي �آالت مكتبي��ة �أنيقة والتي ميكنها
طباعة الألعاب البال�ستيكية �أو املجوهرات �أو قطع الغيار �أو الأطراف
ال�صناعي��ة ب�ش��كل كام��ل ثالث��ي الأبعاد؛ ولك��ن ماذا ل��و �أردت طباعة
�ش��يء �أكرب ..كمنزل مث� ًلا؟! الإجابة هي «نعم» ،حيث �أطلقت �ش��ركة
�روعا يهدف �إىل بناء منزل من خالل الطباعة
معمارية هولندية م�ش� ً
ثالثية الأبعاد ،غري �أنه كان عليهم � ًأول بناء واحدة من �أكرب الطابعات
ثالثي��ة الأبعاد يف العامل ،والتي تُ�س � ّمى كامرياماكر �أو �صانعة الغرف
وبا�ستخدام م�صدر املواد البال�ستيكية نف�سه للطابعات ثالثية الأبعاد
الأ�صغ��ر حج ًم��ا؛ متكنت الطابع��ة كامرياماكر �أو �صانع��ة الغرف من
طباع��ة مكونات بال�س��تيكية كبرية ت�ش��به مكعبات لعب��ة الليغو ،والتي

ميك��ن جتميعه��ا لت�صبح غر ًفا فردية يف املنزل ،ثم يتم بعد ذلك قفل
الغ��رف م ًع��ا مرة �أخ��رى مع مراع��اة الت�صميمات اخلارجي��ة للمنزل
امل�صمم ،لي�صبح مثل املنزل الريفي الهولندي التقليدي.
كما قامت �ش��ركة بناء �صينية ببناء منازل عمالقة با�ستخدام طابعة
ثالثي��ة الأبع��اد والت��ي ت�س��تخدم الإ�س��منت و خملفات البن��اء لتجميع
و�إن�شاء هذه املنازل ،وتقول ال�شركة �أنه ال تتعدى تكلفة �إن�شاء املنازل
 5000دوالر وميكن �أن تنتج ما ي�صل �إىل  10منها يف اليوم.
الطرق الذكية :تُ�س ّلط الأ�ضواء على �شركة جوجل بف�ضل �سيارتها
ذاتي��ة القي��ادة ،ولك��ن م��ا ج��دوى ال�س��يارات الذكي��ة �إذا كان ال يزال
يتع�ين عليه��ا ال�س�ير عل��ى ط��رق غري ذكي��ة؟! وتع��د واحدة م��ن �أكرث
الأف��كار اجلدي��دة �إث��ار ًة هي الطريق الذي يعمل ك�ش��احن لل�س��يارات
الكهربائية فقد قامت �شركة نيوزيلندية بالفعل بت�صميم حزمة طاقة
كبرية ميكنها �شحن ال�سيارة الكهربائية املتوقفة ال�سلك ًيا.
وتتمث��ل اخلط��وة التالي��ة يف ت�ضم�ين تقني��ة ال�ش��حن الال�س��لكي عل��ى
�أ�س��طح الط��رق الفعلي��ة ،بحي��ث ميك��ن �إع��ادة �ش��حن ال�س��يارات
الكهربائي��ة �أثن��اء �س�يرها ،وم��ن ث��م ال تك��ون هناك حاج��ة ملحطات
�إع��ادة الت��زود بالوقود ،وم��ن الأفكار املثرية الأخ��رى التي قد تتحقق
يوم��ا م��ا �أ�س��طح الط��رق الت��ي متت�ص �ض��وء ال�شم���س لتوليد
جناح��ا ً
الكهرب��اء� ،أو تربي��د الطري��ق ببل��ورات كهرو�ضغطي��ة والت��ي تلتق��ط
اهتزازات ال�سيارات املارة وحتولها �إىل طاقة قابلة لال�ستخدام.
البناء با�س��تخدام غاز ثاين �أك�س��يد الكربون :يعد غاز ثاين

�أك�س��يد الكرب��ون املنبع��ث من حمطات تولي��د الطاقة وال�س��يارات هو
�أك�بر م�ص��در لغازات االحتبا���س احل��راري من �صنع الإن�س��ان ،حيث
ن�ض��خ يف كل ع��ام ،ما يزيد عن  30مليار طن مكعب من ثاين �أك�س��يد
الكرب��ون �إىل اله��واء اجل��وي ،مم��ا ينت��ج عن��ه زي��ادة الآث��ار ال�ضارة
لظاه��رة االحتبا���س احل��راري العاملي��ة ،وبينما يجري قط��اع الطاقة
جتارب��ه م��ن �أجل ح�صر �أو ع��زل انبعاثات غاز ثاين �أك�س��يد الكربون
حت��ت الأر���ض ،جن��ح فريق م��ن الباحث�ين يف معه��د ما�سات�شو�ست���س
للتقني��ة يف ا�س��تخدام خمرية معدل��ة وراث ًيا لتحويل غاز ثاين �أك�س��يد
الكرب��ون �إىل م��واد بن��اء �صلب��ة م��ن الكرب��ون ،ومثل فري��ق هارفارد،
ال��ذي ا�س��توحى فك��رة الروبوت��ات م��ن النم��ل الأبي�ض ،فقد ا�س��تلهم
باحثو معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية فكرتهم من الطبيعة � ً
أي�ضا ،وهذه
امل��رة من رخويات �أذن البح��ر ،حيث ميكن �أن يقوم �أذن البحر ،مثله
مث��ل الرخوي��ات الأخ��رى ،بتحوي��ل غ��از ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون يف
املحيط��ات واملع��ادن �إىل كربونات الكال�س��يوم والتي يتم ا�س��تخدامها
من �أجل بناء �أ�صدافها ال�صلبة مثل ال�صخر.
وق��د عزل الباحثون الإنزمي الذي ت�س��تخدمه رخوي��ات �أذن البحر من
�أج��ل متع��دن ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون وقام��وا بهند�س��ة جمموع��ة م��ن
اخلم�يرة لإنتاجه��ا يف دورق مل��يء باخلم�يرة املعدل��ة وراث ًي��ا لإنت��اج
كيلوغ��رام واح��د من الكربونات ال�صلبة م��ن  0.5كيلوغرام فقط من
ثاين �أك�سيد الكربون ،فكم عدد طوب الكربون الذي ميكن �أن ي�صنعوه
من خالل ا�ستخدام  30مليار طن مرتي من ثاين �أك�سيد الكربون؟
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الطباعة ثالثية األبعاد
التصنيــع باإلضافــة ( )Additive Manufacturingهو المصطلح الذي اشــتهر بما يســمى
الطباعة ثالثية األبعاد .المبدأ األساسي لهذه التقنية هو النموذج الذي يصمم في البداية
باســتخدام برامــج التصميــم (ثالثي األبعــاد) بواســطة الحاســوب ( ،)3D CADوالذي يمكن
إنشاؤه مباشرة دون الحاجة إلى عملية تخطيط عمليات التصنيع كما في منظومات التصنيع
التقليدي .المبدأ األساســي لكيفية عمل الطباعــة ثالثية األبعاد هو أن المنتجات تصنع من
خالل إضافة المواد على شــكل طبقات ،كل طبقة هي مقطع عرضي رقيق (شــريحة) من
القطعة المراد تصنيعها مستمدة من البيانات األصلية للنموذج الرقمي ،حيث أن كل طبقة
ً
شــكال
يجــب أن يكــون لها ســمك محدد ،وعليه؛ فإن الجــزء الناتج من جميع الطبقات يعطي
للبيانــات األصليــة للتصميــم .جميع اآلالت التجاريــة لتقنية الطباعة ثالثية األبعــاد المتوفرة،
حد ما – هذه المنهجية القائمة على الطبقات.
تستخدم – إلى ٍ

أ.د .عبدالرحمن بن مشبب األحمري
شعبة الهندسة الصناعية
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يعترب الكثري �أن هذه التقنية هي ثورة يف عامل تطوير وت�صنيع املنتجات
مم��ا جعله��ا �أح��د الركائ��ز املهم��ة يف الث��ورة ال�صناعية الرابع��ة ،وتعد
� ً
املغية للطريقة التي ن�صمم بها املنتجات ،فت�صنيع
أي�ضا من التقنيات ّ
املنتج ح�سب طلب العميل هو مثال على املرونة يف ال�شكل الهند�سي ف�إذا
خ�صي�صا لينا�سب احتياجات فرد معني فيمكن القول
مت ت�صميم املنتج
ً
عندها �أنه �أنتج ح�سب الطلب ،ولك �أن تتخيل �أن تكون قاد ًرا على تعديل
�كل مريح ح�س��ب �أبعاد مت جمعها
هاتفك املحمول بحيث يالئم يدك ب�ش� ٍ
مبا�ش��ر ًة من يدك ،وتخيل دقة ال�س��ماعة التي تو�ضع داخل �أذنك والتي
مت �صناعته��ا باالعتم��اد عل��ى عم��ل طبع��ة م��ن قن��اة الأذن اخلا���ص
بال�ش��خ�ص نف�س��ه ،مث��ل ه��ذه الأ�ش��ياء ممكن��ة با�س��تخدام الت�صني��ع

يو�ضح هذا ال�شكل كيفية ت�سل�سل هذه العمليات

بالطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد ،لأن ه��ذه التقنية لديه��ا القدرة
على عمل منتج مفرد مبا�شرة من النماذج الرقمية.
تتطل��ب كل عملي��ة الت�صني��ع با�س��تخدام الطباع��ة ثالثي��ة
الأبع��اد �سل�س��لة من امله��ام لإمتامها .ويعترب هذا الت�سل�س��ل
�س��هل يف �آالت الطباعة ثالثية الأبعاد (ال�شخ�صية) ،حيث
تتمي��ز تل��ك الآالت (مكتبي��ة احلج��م) بانخفا���ض التكلف��ة
و�سهولة اال�ستخدام والقدرة على و�ضعها يف البيئة املنزلية
�أو املكتبية� .أما �آالت الت�صنيع الأكرب حجم ًا والأكرب �إنتاج ًا،
تكون �أكرب قدرة على ال�ضبط لتنا�سب متطلبات اال�ستخدام
املختلف��ة ،وبالتايل حتتاج �إىل املزيد من اخلربة لت�ش��غيلها
يف البيئ��ات ال�صناعي��ة ،وهناك ثمان خطوات �أ�سا�س��ية يف
ت�سل�سل عملية الت�صنيع بالطباعة ثالثية االبعاد وهي:
 .1بناء ت�صميم املنتج با�ستخدام احلا�سوب.
 .2حتويل ملف الت�صميم �إىل ملف ب�صيغة منا�سبة للطابعة
ثالثية الأبعاد.
 .3نقل ومعاجلة امللف على الطابعة ثالثية الأبعاد.
 .4تهيئة �آلة الطباعة ثالثية الأبعاد.

 .5بناء املنتج املراد ت�صنيعه.
� .6إخراج املنتج من الآلة وتنظيفه.
� .7إجراء املعاجلات النهائية للمنتج.
 .8التطبيق.
�أ�صبح��ت تقني��ات الت�صني��ع بالطباعة ثالثي��ة الأبعاد �أكرث
دق��ة حي��ث ميك��ن �أن ت�صن��ع مبا�ش��رة املنتج��ات ال�صغرية
(حج��م ميكروين) ومنتج��ات كبرية جد ًا (حج��م مبنى)،
وقد ا�ستحدثت مواد جديدة لهذه العمليات ،و ُيج َرى �إدخال
�أمن��اط جدي��دة يف ه��ذا املج��ال كم��ا �أنه��ا �أ�صبحت �أ�س��رع
و�أرخ�ص و�أكرث �أما ًنا وموثوقي ًة و�صديق ًة للبيئة ،مما جعلها
منطلق لفئات جديدة من ال�سلع القادرة على املناف�سة ،كما
�أدى دمج تقنية املعلومات واالت�صاالت املتقدمة مع تقنيات
الطباع��ة ثالثية الأبع��اد فتح جماالت وا�س��عة من الفر�ص،
لالبت��كار يف املنتج��ات وخدماته��ا ،وبالت��ايل ف ��إن ري��ادات
الأعم��ال الرقمي��ة قد ظه��رت يف عدة جم��االت تتعلق بهذه
التقنية ومنها بناء النماذج الرقمية ال�س��تخدامها من قبل
امل�س��تهلكني وبن��اء الت�صامي��م الت��ي يت��م �ش��را�ؤها من قبل
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اجلهات امل�س��تفيدة وت�صنيع منتجات من البيانات الرقمية
وكذلك ت�شغيل الربامج� ،أو الآالت اخلا�صة بتقنية الطباعة
ثالثي��ة الأبعاد مما �أدى �إىل خلق فر�ص اقت�صادية مو�س��عة
يف هذا املجال.
لق��د �أ�صبح��ت تقنيات الت�صني��ع بالطباعة ثالثي��ة الأبعاد
م��ن املج��االت الواع��دة و�س��ريعة النم��و يف املج��االت
الأكادميي��ة والتطبيقي��ة حي��ث يعم��ل الباحث��ون و�ش��ركاء
ال�صناعة على حت�سني �آالت ومواد الطباعة ثالثية الأبعاد،
وي�شاركون خرباتهم مع الطالب لإعداد اجليل القادم من
املهند�سني .وقد دخلت هذه التقنية العديد من التطبيقات
مث��ل �صناع��ة الط�يران واملركب��ات والتطبيق��ات الطبي��ة
والع�سكرية و�صناعة قطع الغيار وامللبو�سات وبناء امل�ساكن
والعدي��د م��ن املنتجات الأخرى وذلك لق��درة هذه التقنية
على �صنع مكونات خفيفة الوزن منخف�ضة التكلفة و�سهولة
النق��ل مبا�ش��ر ًة من منوذج احلا�س��وب ال��ذي يفتح املجال
للمزيد من الإبداع يف هذا املجال.
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هناك العديد من ط��رق ت�صنيف تقنيات الطباعة ثالثية
الأبع��اد منه��ا الت�صني��ف وف ًق��ا للتقني��ة الأ�سا�س��ية مث��ل
ا�س��تخدام �أ�ش��عة اللي��زر وتقني��ة الطباع��ة وتقني��ة البث��ق
وغريه��ا ،وهن��اك نهج �آخر وه��و ت�صني��ف العمليات وف ًقا
لن��وع امل��واد اخل��ام املُ ْدخَ ل��ة مث��ل البوليم��ر ال�س��ائل
واجل�س��يمات املنف�صل��ة وامل��واد املن�صه��رة والأل��واح
الرقيق��ة .ومن �أه��م التطورات الأخرية يف تقنية الطباعة
ثالثية الأبعاد هو انت�ش��ار عمليات الطباعة ثالثية الأبعاد
املعدنية املبا�ش��رة حيث �أ�صبحت الآالت متوفرة منذ عدة
�س��نوات ،تعم��ل معظ��م الأنظم��ة املعدني��ة املبا�ش��رة
با�س��تخدام امل�س��احيق املعدنية كمدخالت وعملية الإذابة
با�س��تخدام �شعاع الطاقة من خالل ليزر عايل الطاقة �أو
با�ستخدام �شعاع الإلكرتون.
�أدى ظه��ور تقني��ات الطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد �إىل وجود
مفاهي��م خمتلف��ة يف عامل ال�صناعة ت�أثرت ب�ش��كل كبري
مبنظوم��ات وتقني��ات الت�صني��ع الرقم��ي املبا�ش��ر� ،أدى

ذل��ك �إىل ظهور مناذج حديثة للأعمال مل تكن موجودة
وتغ�ير يف مفاهي��م الت�صمي��م والت�صني��ع و�سال�س��ل
الإم��داد ،وم��ن املالح��ظ ت�س��ابق دول الع��امل عل��ى هذه
التقني��ات والتوج��ه البحث��ي الكبري جلامع��ات العامل يف
ه��ذا املجال حيث بلغت �صناع��ة الطباعة ثالثية الأبعاد
 6ملي��ار دوالر ع��ام 2016م ومن املتوق��ع �أن تنمو لت�صل
�أك�ثر من  26ملي��ار دوالر يف عام 2022م .وكما يالحظ
التوج��ه الق��وي نح��و تطبيق��ات الت�صني��ع ذات القيم��ة
العالية مث��ل �صناعة الطائرات واملركب��ات وال�صناعات
الطبي��ة وبن��اء امل�س��اكن ،فق��د افتتح��ت  BMWم�صن��ع
للطباع��ة ثالثي��ة الأبعاد بقيمة  15مليون يورو وت�س��تثمر
ج�نرال �إلكرتيك  1.4ملي��ار دوالر يف الطباعة املعدنية
ثالثية الأبعاد ملحركات الطائرات .
كم��ا بلغ��ت قيمة �س��وق التطبيق��ات الطبي��ة للطباعة ثالثية
الأبعاد عامل ًيا  973مليون دوالر يف عام 2018م ومن املتوقع
�أن تنمو لت�صل �إىل  3692مليون ً
دولر عام 2026م.

وق��د ال يك��ون لدى الكثري طابعة ثالثي��ة الأبعاد يف منازلهم
حال ًيا ولكن يف امل�ستقبل �ستكون هناك �أجزاء ي�صنعونها يف
منازله��م مطبوع��ة ثالثي��ة الأبع��اد يف املنتج��ات الت��ي
ي�ستخدمونها يف �شتى جوانب حياتهم.
كم��ا �أ�صبح��ت التقني��ات احلديث��ة توف��ر تب��ادل املعلوم��ات
وامللف��ات التقني��ة اخلا�ص��ة بالطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد عرب
الع��امل .م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،فالت�صني��ع بتقني��ات الطباعة
ثالثية الأبعاد يقدم ح ًال مرن ًا ،قاب ًال للتطوير ،ومن املرجح
�أن نرى منتجات وخدمات الت�صميم القائمة على ال�سحابة
احلا�س��وبية ،تت�ضم��ن بع�ض جوان��ب الت�صني��ع القائم على
ال�س��حابة احلا�س��وبية .وعلى املدى الطوي��ل ،فالتقارب بني
الت�صمي��م باحلا�س��وب القائ��م عل��ى ال�س��حابة ،ومق ّدم��ي
خدم��ات �سل�س��لة التوريد (على �س��بيل املث��ال)MFG.com ،
�س � ُيم ِّكن امل�صمم�ين والهند�س��يني م��ن دم��ج الت�صني��ع
والت�س��ويق ،وخدمة �سل�سلة التوريد مع الت�صميم ب�سرعة يف
بيئة رقمية متقدمة.
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المصانع الذكية
مــع بدايــة القــرن الحالــي بــدأ التطور والتقــدم العلمــي والتقني بالتســارع بشــكل كبير وغير
مســبوق .وأصبــح للتقنيــة تأثير مباشــر على مختلف مناحــي الحياة االقتصاديــة واالجتماعية
والسياســية وغيرهــا .فالتنافــس اليوم بيــن األفراد أو الشــركات أو الدول قائــم على االبتكار
وامتــاك وتطويــر التقنيــة .أدى ذلك فــي جانبه اإليجابي إلــى توفر التقنية لشــريحة أكبر من
المستفيدين وكذلك إلى انخفاض تكلفة التقنية وبالتالي تحسين مستوى جودة الحياة .وفي
الجانــب اآلخــر أدى ذلــك إلى الضغــط على الدول والشــركات والمنشــآت الخدميــة والصناعية
لمواكبة هذا التطور التقني وكذلك التغير في سلوك ومتطلبات المستهلك .وبالتالي أصبح
لزاما عليها إعادة النظر في أنظمتها وطرق عملها وتقديم حلول اقتصادية لتقديم خدماتها
ومنتجاتها بما يلبي متطلبات السوق.

د .هشام الخليفة
شعبة الهندسة الصناعية
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�دد من
يف اجلان��ب ال�صناع��ي ،قام��ت العدي��د م��ن ال��دول وال�ش��ركات بتبني ع� ٍ
املبادرات بهدف متكني التقنية وتطويرها وتطويعها لتحقيق التميز والتقدم يف
املناف�س��ة مع اجلهات الأخرى .ومن �أهم املبادرات التي ظهرت و�أحدثت حتوال
يرا يف الأنظمة ال�صناعية هي مبادرة ال�صناعة الرابعة .مت تقدمي م�صطلح
كب� ً
ً
"ال�صناع��ة  "4.0لأول م��رة علن��ا يف معر���ض هانوف��ر يف عام 2011م با�س��م "
 "Industrie 4.0م��ن قب��ل جمموع��ة م��ن املمثل�ين م��ن خمتلف املج��االت مثل
الأعمال وال�سيا�سة والبحث والتطوير يف �إطار مبادرة لتعزيز القدرة التناف�سية
الأملانية يف الت�صنيع .تبع ذلك ظهور م�صطلح الثورة ال�صناعية الرابعة ()4IR
وهو م�صطلح �صاغه يف عام 2016م كالو�س �شواب امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
للمنتدى االقت�صادي العاملي (.)WEF
ت�أت��ي امل�صان��ع الذكي��ة كواحدة م��ن �أهم التطبيق��ات ملبادئ ال�صناع��ة الرابعة

والث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة ،فعل��ى الرغ��م م��ن وج��ود الأمتت��ة
والتحكم منذ عقود� ،إال �أن امل�صنع الذكي بالكامل مل يكت�سب قوته
�إال م�ؤخ � ًرا كم�س��عى قاب��ل للتطبي��ق م��ن قب��ل امل�صنع�ين به��دف
مواجهة التحديات املت�سارعة مثل:
 -1قدرات تكنولوجية �سريعة التطور.
 -2زيادة تعقيد �سال�سل الإمداد.
 -3تزايد ال�ضغوط التناف�سية من م�صادر غري متوقعة
 -4عملي��ات �إع��ادة التنظي��م الناجتة ع��ن تطور تقني��ة املعلومات
والتقنيات ال�صناعية
 -5ندرة املواهب وتطوير املهارات امل�ستمر
فم��ن ناحي��ة الق��درات التكنولوجي��ة �س��ريعة التط��ور ،فحتى وقت
قري��ب ظ��ل حتقي��ق امل�صن��ع الذك��ي بعي��د املن��ال ب�س��بب القي��ود
املفرو�ض��ة على �إمكانات التكنولوجيا الرقمية ،ف� ً
ضال عن تكاليف
احلو�س��بة والتخزي��ن والأمتت��ه و�س��رعة االت�ص��ال الباهظ��ة .ومع
ذلك فقد ت�ضاءلت هذه العقبات ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية،
مما جعل من املمكن القيام باملزيد بتكلفة �أقل عرب �شبكة �أو�سع.
�أم��ا فيم��ا يخ���ص �سال�س��ل الإمداد ،فنظ � ًرا لأن الت�صني��ع قد منا
عامل ًيا ب�ش��كل متزايد ،فقد جتز�أ الإنتاج مع انت�شار مراحل الإنتاج

ب�ين العديد من املرافق واملوردين ع�بر مناطق جغرافية متعددة.
�أي�ضا �أ�صبح هناك تقلبات قوية يف الطلب واملوارد النادرة من بني
حتوالت �أخرى جعلت �سال�س��ل الإمداد �أكرث تعقيدً ا .وب�س��بب هذه
التغي�يرات ،وج��د العدي��د م��ن امل�ص ّنع�ين �أنه م��ن امله��م �أن تكون
ً
ومت�صل وا�ستباق ًيا ملعاجلة الأولويات املتغرية با�ستمرار.
ر�شي ًقا
�أدى ظهور التقنيات الرقمية الذكية �إىل تزايد ال�ضغوط التناف�سية
عل��ى امل�صانع القائمة .وظهر تهديد جديد وهو تهديد املناف�س�ين
اجل��دد الذي��ن ميكنهم اال�س��تفادة م��ن الرقمنة وخف���ض تكاليف
الدخ��ول للح�ص��ول عل��ى موط��ئ ق��دم يف الأ�س��واق �أو ال�صناعات
اجلدي��دة الت��ي مل يك��ن لديه��م وج��ود فيه��ا �س��ابق ،وجتن��ب �إرث
الأ�ص��ول القدمي��ة واالعتم��اد الي��دوي عليه��ا وال��ذي يثق��ل كاه��ل
مناف�سيهم الأكرث ً
ر�سوخا.
حتدث قرارات �أمتتة امل�صانع عاد ًة على م�ستوى وحدة الأعمال �أو
امل�صن��ع ،مم��ا ي ��ؤدي غال ًب��ا �إىل خليط م��ن التقنيات وم�س��تويات
الق��درة املتباين��ة عرب �ش��بكة الت�صنيع� .أدى الت��زاوج املتزايد بني
تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا الت�شغيلية �إىل متكني امل�ؤ�س�سات
م��ن نق��ل العديد م��ن الق��رارات التي كان��ت على م�س��توى امل�صنع
�ساب ًقا �إىل م�ستوى املن�ش�أة� .أدى ذلك �إىل مواجهة حتديات كبرية
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يف عملي��ة �إعادة الهيكلة والتنظيم الت��ي تتطلب م�ضاعفة اجلهود
لت�صميم نظم �إدارية وت�شغيلية متكاملة ذات كفاءة عالية ومرونة
وذكاء .فعل��ى الرغم من �أن االت�صال داخل امل�صنع لي���س جديدً ا،
�إال �أن العدي��د م��ن امل�ص ِّنع�ين ظل��وا يف و�ضع حرج ب�ش ��أن ما يجب
فعله بالتقنيات احلديثة وبالبيانات التي يجمعونها وكيفية حتويل
املعلومات �إىل �أفعال.
من �أهم التحديات التي ت�س��تدعي �سرعة تطبيق ال�صناعة الذكية
هو حتدي ندرة املواهب وتطوير املهارات امل�س��تمر و�إن التحديات
املتعددة املتعلقة باملواهب و�سوق العمل التناف�سية املتزايدة وندرة
العم��ال ال�ش��باب املهتم�ين ب ��أدوار الت�صني��ع �أو املد ّرب�ين عليه��ا،
حتدي��ات ي�صع��ب حله��ا ومرتبطة بالعديد من اجله��ات .لذا وجد
العدي��د من امل�صنع�ين التقليديني �أنف�س��هم يكافح��ون للعثور على
العمال��ة املاه��رة وغ�ير املاه��رة عل��ى ح��دٍ �س��واء للحف��اظ عل��ى
قدراته��م .كما ت�س��تثمر العديد من ال�ش��ركات يف قدرات امل�صانع
الذكي��ة للتخفيف م��ن املخاطر املرتبطة بهذا النق�ص يف العمالة.
ومع ذلك ،فامل�صانع الذكية �س��تواجه حتدي��ات يف املواهب � ً
أي�ضا،
حي��ث تتطل��ب التقنيات الآلية اجلديدة �إىل موظفني ذوي مهارات
عالية لت�شغيلها و�صيانتها.
لذل��ك فامل�صن��ع الذكي ه��و مفهوم م��رادف ل �ـ � 4.0 Industryأو
التح��ول ال�صناع��ي يف الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة ،وميك��ن � ً
أي�ضا
الإ�ش��ارة �إليه با�س��م امل�صنع الرقمي .وميثل امل�صنع الذكي خطوة
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للأم��ام م��ن الأمتت��ة التقليدية �إىل نظ��ام مرن ومت�ص��ل بالكامل.
وي�ستخدم لتطبيق جمموعات خمتلفة من التقنيات احلديثة خللق
ق��درة ت�صنيعي��ة فائق��ة املرون��ة وذاتي��ة التكي��ف .وميك��ن تعريف
الت�صنيع الذكي على �أنه �أنظمة الت�صنيع املتكاملة التي ت�س��تجيب
يف الوق��ت الفعل��ي لتلبية املتطلبات والظ��روف املتغرية يف امل�صنع
ويف �ش��بكة التوريد واحتياجات العمالء .وهو حل �إنتاجي بطريقة
مرنة وفعالة لتلبية احتياجات ال�س��وق الي��وم ،ويحقق التكامل بني
خمتلف ال�شركاء ال�صناعيني وغري ال�صناعيني ،يعتمد هذا النوع
م��ن التكامل الذي يربط املكونات املادية لنظام الإنتاج واملكونات
الرقمية يف نظام واحد على الأنظمة ال�سيربانية الفيزيائية.
تعتمد ال�صناعة  4.0على  9ركائز:
• �إنرتنت الأ�شياء (.)IoT
• البيانات الكبرية.
• حو�سبة �سحابية.
• حماكاة متقدمة.
• الأنظمة امل�سرية والروبوتات.
• التكامل ال�شامل.
• الواقع املعزز.
• الت�صنيع بالإ�ضافة.
• الأمن الإلكرتوين.
فف��ي بيئ��ة الت�صني��ع ،تتكام��ل ه��ذه الركائ��ز الت��ي تعتم��د عليه��ا

ال�صناع��ة الرابع��ة يف الأنظم��ة ال�س��يربانية الفيزيائي��ة للم�صن��ع
الذك��ي من �آالت ذكي��ة� ،أنظمة تخزين ،وخطوط �إنتاج قادرة على
تبادل املعلومات ب�ش��كل م�س��تقل وحتريك الإج��راءات والتحكم يف
بع�ضها البع�ض ب�ش��كل م�ستقل .مبعنى �آخر ،ي�سمح امل�صنع الذكي
بتنفي��ذ العمليات ب�أقل قدر من التدخ��ل اليدوي ومبوثوقية عالية.
ميك��ن �أن ت ��ؤدي �أمتت��ة تدفق��ات العملي��ات ،ومزامن��ة الأ�ص��ول،
واجلدولة واملتابعة املتقنة ،واال�ستهالك الأمثل للطاقة يف امل�صنع
الذك��ي �إىل زي��ادة الكف��اءة ووق��ت الت�ش��غيل واجل��ودة ،ف� ً
ضال عن
تقلي��ل التكالي��ف والهدر يف النظام اال�س��تباقي ،ميك��ن للموظفني
والأنظمة �أن يتوقعوا ويت�صرفوا قبل ظهور امل�شكالت �أو التحديات،
بد ًال من جمرد الرد عليها بعد حدوثها.
تختل��ف احلاجة للقي��ام بالتحول �إىل ال�صناع��ة الذكية باختالف
املن�ش ��أة ويجب �أن يتما�ش��ى القرار ب�ش�أن كيفية ال�شروع يف مبادرة
امل�صن��ع الذك��ي �أو تو�س��يعها م��ع االحتياج��ات املحددة للمن�ش ��أة.
غال ًبا ما تتنوع الأ�سباب التي تدفع ال�شركات �إىل ال�شروع يف رحلة
امل�صن��ع الذكي �أو التو�س��ع فيه��ا وال ميكن ح�صرها ب�س��هولة .ومع
ذلك ف�إن القيام برحلة التحول الذكي للم�صنع ب�شكل عام تتناول
ع��دة جوان��ب مهم��ة مث��ل كف��اءة الأ�ص��ول واجل��ودة والتكالي��ف
وال�س�لامة واال�س��تدامة ،حي��ث �أن حتقيق هذه الأه��داف ي�ؤدي يف
النهاية �إىل زيادة �سرعة الو�صول �إىل ال�سوق؛ حت�سني القدرة على
احل�ص��ول عل��ى ح�ص��ة �أكرب يف ال�س��وق ،وزي��ادة الربحي��ة وجودة
املنتج وا�ستقرار القوى العاملة.
فم��ن جانب كف��اءة الأ�صول ،فامل�صنع الذكي يولد كمية كبرية من
البيان��ات الت��ي تك�ش��ف من خالل التحليل امل�س��تمر عن م�ش��كالت
نوعا من التح�سني الت�صحيحي.
�أداء الأ�صول التي ميكن �أن تتطلب ً
ويف الواق��ع ف ��إن مث��ل هذا الت�صحي��ح الذاتي هو م��ا مييز امل�صنع
الذكي عن الأمتتة التقليدية والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل زيادة كفاءة
الأ�ص��ول الإجمالي��ة ،وبالتايل يجب �أن تُرتج��م كفاءة الأ�صول �إىل
وقت تعطل �أقل وقدرة �أعلى ،ووقت تغيري �أقل وغريها من الفوائد
املبا�شرة وغري املبا�شرة.
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق باجلودة ،ف ��إن التح�س�ين الذاتي ال��ذي يتميز به
امل�صن��ع الذك��ي يتنب ��أ ويكت�ش��ف اجتاهات عيوب اجل��ودة يف وقت
�أقرب وميكن �أن ي�س��اعد يف حتديد الأ�س��باب الب�ش��رية �أو الآلية �أو
البيئي��ة ل�س��وء اجل��ودة ،وبالتايل ي ��ؤدي ذل��ك �إىل خف�ض معدالت
املنتجات املعيبة و�أوقات الت�س��ليم وزيادة معدالت حتقيق اجلودة.
املح�س��نة ب�ش��كل �أك�بر �إىل منتج ذو
ميك��ن �أن ت�ؤدي عملية اجلودة ّ
جودة �أف�ضل مع عدد �أقل من العيوب وعمليات اال�سرتجاع.

من �أهم اجلوانب للتحول الذكي للم�صانع هو خف�ض التكلفة ،لذا
ف ��إن حتوي��ل امل�صن��ع مل�صن��ع ذك��ي م��ن خ�لال حتوي��ل العملي��ات
ح�س��نة تقليد ًي��ا �إىل عملي��ات �أك�ثر فعالي��ة ي�س��اعد يف خف���ض
املُ َّ
التكالي��ف .وم��ن �أمثلة ذل��ك �إدارة �أف�ضل للمخ��زون والقدرة على
التنب ��ؤ باملتغريات ومعاجلتها ب�أقل التكالي��ف وكذلك �إدارة �أف�ضل
ل�ش��بكة و�سال�س��ل الإم��داد م��ع ا�س��تجابات �س��ريعة وب��دون ت�أخري
الحتياج��ات التوري��د وبالتايل خف�ض التكاليف ب�ش��كل �أكرب ،وكما
منتجا �أف�ضل فهي تعني � ً
أي�ضا
�أن عملي��ة اجل��ودة الأف�ضل قد تعني ً
انخفا�ض تكاليف ال�ضمان وال�صيانة.
ب�ش��كل ع��ام فال�صناعة الذكية �أو ال�صناع��ة الرقمية �أو ال�صناعة
الرابع��ة مهما اختلفت امل�س��ميات فهدفها الرئي�س��ي رف��ع الكفاءة
والفعالي��ة للمن�ش ��أة ال�صناعي��ة للمحافظ��ة عل��ى جناحه��ا
وا�س��تمراريتها ،لذا يجب على جميع املن�ش ��آت ال�صناعية التفكري
ب�ش��كل ج��اد يف عملي��ه التح��ول ول��و عل��ى م�س��تويات �أ�صغ��ر وعلى
مراح��ل �إن كان��ت ترغ��ب يف البق��اء يف املناف�س��ة ،ف��دورة حي��اة
املنتجات اليوم لي�س��ت كما كانت عليه من قبل ومتطلبات ال�س��وق
حتت��م عل��ى اجلمي��ع العم��ل عل��ى حت�س�ين الأداء ب�ش��كل م�س��تمر
و�سريع .وكلما ت�أخر التغيري �أ�صبح �أ�صعب الأمر و�أكرث كلفة.
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سالمة سكة حديد القطارات
يعد نظام الســكك الحديدية من اكثر انظمة النقل كفاءة وله مســتوى امان عالي اال انه
فــي نفــس الوقت من االنظمة المعقدة والذي يحــوي على انظمة متعددة متداخلة و
بنية تحتية طويلة تشمل منظومة االشارات والطاقة وغيرها و تشكل سكة القطار عمود
فقري لها ,لذلك تعد الســامة أحد أهم اإلجراءات ذات االولوية لســكة القطار لضمان
سالمة وجودة نقل الركاب أو البضائع.

م .حمد علي العوض

باحث في مجال السالمة والنقل
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يف الواقع يف �س��كة القطار يتقاطع الت�ش��غيل مع االلة والطاقة والبيئة وميتد اىل
عوام��ل اجل��ودة واملوثوقي��ة مم��ا ي�ش��كل حت��دي كبري ل�ضم��ان االمن وال�س�لامة
لت�أم�ين خطوط وق�ضبان ال�س��كك  ,هناك عوامل خمتلف��ة ت�ؤثر على العملية من
اهمه��ا معاي�ير ال�س�لامة وتطبيقها واعم��ال ال�صيان��ة والتكلفة ,خماطر �س��كة
احلديد لي�ست فقط ح�صرا على الركاب بل ت�شمل العاملني مثل عمال ال�صيانة
على ال�س��كة والعامة مثل عبور امل�ش��اة وتقاطعات ال�س��كة مع ال�س��يارات ,ت�ش��مل
�س��كة احلدي��د ق�ضب��ان الف��والذ امللحوم��ة Railsاملمت��دة الت��ي تتح��رك عليه��ا
عج�لات القط��ارات ,والعوار�ض اخلر�س��انية الداعمة لل�س��كة  Sleepersالتي
ت�ضم��ن بق��اء الق�ضب��ان عل��ى م�س��افة حم��ددة مب��ا يف ذل��ك ادوات التثبي��ت
 ,fasteningsو طبق��ة احل�ص��ى  ballastوالتي ت�ش��كل اهمية يف توزيع االحمال
وثبات ال�سكة اي�ضا املفاتيح  switchesالتي ت�ساعد القطارات يف االنتقال من

خط اىل اخر ,لذلك من االهمية �سالمة جميع مكونات ال�سكة مبا
يف ذل��ك الق�ضب��ان من العيوب او الك�س��ور والفراغ��ات او العوائق
واالنهي��ارات والتي ت�ؤدي اىل االلت��واء او االنحراف twist faults
واي اختالالت افقية او را�سية ,من الوا�ضح اهمية اعمال ال�صيانة
ل�ضمان �سالمة ال�سكة وجميع املكونات مبا يف ذلك عربات القطار
مث��ل العج�لات ,اي�ض��ا م��ن االهمي��ة الق�ص��وى كف��اءة االعم��ال
والتدري��ب جلمي��ع العامل�ين يف الت�ش��غيل وال�صيان��ة ل�ضم��ان بيئة
احرتافية قليلة او منعدمة االخطاء الب�ش��رية والتي ت�شكل يف كثري
من االحيان �س��بب رائ�س��ي لعدد من احلوادث ,ان حدوث ف�شل يف
احد مكونات الت�ش��غيل او ال�صيانة قد ي�ؤدي اىل حوادث الت�صادم
بني القطارات وخروج عربة �أو �أكرث عن الق�ضبان وبالتايل عواقب
كارثية على الركاب والبنية التحتية وال�س��معة وتكاليف باه�ضه ال
ق��در اهلل ,م��ن االهمية وجود خط��ة للطوارئ ت�ش��ارك فيها جميع
اجله��ات املعنية م��ع االخذ باعتب��ارات املواقع املختلف��ة على طول
امل�س��ار ورف��ع القط��ارات املت�ض��ررة وعملي��ات االخ�لاء يف جمي��ع
الظروف املحتملة و اعتبارات احلريق واالنهيارات وكذلك اعمال
التخري��ب او االره��اب والت�أثريات اجلوية مثل االمطار وال�س��يول,
وتوقف احلركة وتعطل امل�سار واملخاطر االخرى املتعلقة بقطارات

نق��ل الب�ضائ��ع وامل��واد البرتولي��ة او ال�س��امة وتاثريه��ا الب�ش��ري
والبيئ��ي  ,ت�ش��مل اخلط��ة االلي��ة املنا�س��بة ل�س��رعة اال�س��تجابة
واالت�ص��ال و التحقي��ق م��ن قب��ل املخت�صني ملن��ع تك��رار احلوادث
والدرو���س امل�س��تفادة ,ان التط��ور التقن��ي يف النظ��م الت�ش��غيلية
واالت�ص��االت واجهزة اال�ست�ش��عار والبيانات ال�ضخمة والتي قادت
اىل االمتت��ة وال�صيان��ة الذكي��ة والتنب ��ؤ ق��د لعب��ت دورا هام��ا يف
ال�س�لامة وكف��اءة الت�ش��غيل يف ال�س��نوات االخ�يرة مما �س��اهم يف
�س��رعة اكت�شاف الف�ش��ل مثل العيوب يف الق�ضبان وبالتايل �سرعة
اال�س��تجابة يف مرحل��ة مبك��رة ,عل��ى �س��بيل املث��ال ميك��ن تقي��م
اال�س��تقامة لل�س��كة  alignmentو فح���ص الق�ضب��ان م��ن خ�لال
اجه��زة اال�ست�ش��عار املركب��ة على عرب��ات القطارات اثن��اء عملها
املجدول  ,يف اخلتام ال يزال البحث العلمي والتقني م�ستمرا لرفع
كف��اءة الت�ش��غيل وال�س�لامة وال��ذي يع��د عن�ص��را وراف��دا مهم��ا
ال�ستمرار التطوير يف ال�سكك احلديدية ,حيث تنامت يف ال�سنوات
االخرية تطبيقات الذكاء ال�صناعي والتي �سوف ت�ساهم يف امتتة
الت�شغيل وال�صيانة وتقليل اخلطاء الب�شري للو�صول ال�سرتاتيجية
ذكية ذات فعالية عالية يف �ضل زيادة الطلب على انظمة ال�س��كك
احلديدية والتناف�سية يف ال�سنوات القادمة .
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االستدامة
قبل أن نبدأ أي مشروع
البد أن نفكر في استدامة المشروع
واالستدامة تعني القدرة على االستمرارية للمدى البعيد

م /حسيب عباس عمر بابكر
الصديق
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وال�شركات التي ظلت �صامدة يف وجه الأزمات االقت�صادية اخلانقة
...هي ال�شركات التي كانت تفكر يف اال�ستدامة قبل كل �شيء
فاال�ستدامة �أداة للتطور
واال�ستدامة توفري للمال ووقف للهدر
واال�ستدامة التفكري يف امل�شاريع ال�صحيحة
واال�ستدامة تنمية الرثوة على املدى البعيد
واال�ستدامة خلق وظائف �آمنة .
باخت�صار اال�ستدامة تعني البقاء ...والبقاء دائ ًما يكون للأف�ضل �أو
للأقدر على التكيف ولي�س للأقوى كما هو متعارف.
فالدينا�صورات انقر�ضت رغم قوتها الهائلة لأنها مل ت�ستطع الت�أقلم
مع الظروف املحيطة بها والتكيف معها.
وك��ي نح�ص��ل على اال�س��تدامة يج��ب التفك�ير بطريقة ا�س�تراتيجية
وم�ستقبلية.
لكن مع الأ�سف دائ ًما نختار احللول ال�سهلة والقريبة ...وال نفكر يف
احللول بعيدة املدى ...لأنها مكلفة
لذلك �سرعان ما تف�شل �أغلب م�شاريعنا وتتعرث  ...ودمتم �ساملني.
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SAPD Self-Cleaning Nano Coating Solar
Panel Technology

Abduallatif A Alomair
Southern Area Pipelines Dept

SAPD Self-Cleaning Nano Coating Solar Panel Technology Introduction Southern
Area Pipelines (SAPD) has several Solar systems in remote area. Dust is the one of
most popular Solar Challenges could lead to great opportunities. In Saudi Arabia.k
especially in Saudi Aramco solar systems is
always a challenge/need therefore, This
Technology Self Cleaning Nano Coating Solar
Panel will support to organization to overcome
the issue (Dust) of solar systems In fact, SAPD
is dealing with huge number of solar systems
such as CP solar systems and RTU solar
systems. And that’s why such technologies will
help us in promoting our business as mentioned
in SAPD’s Mission and Strategies. Technology
Photovoltaic (PV) systems, which harvest
sustainable and clean energy from the sun, the
most challenges is accumulate dirt or particles
like dust, water and sand. k
This build-up leads to a reduction in the light
energy reaching the solar cells and lowers their
power output by up to 50 %, according to some
studies. Therefore, it’s crucial to keep them
clean. However, the process of regular cleaning
and maintenance could be costly and also waste
water. Solar Panel Coat is a nanotechnology
enabled coating specially engineered for use on
solar panels. Once applied it fundamentally
changes the surface giving the surfaces
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hydrophobic and self-cleaning properties the
coating's self-cleaning effect stops dust, pollen,
pollution and bird faeces from sticking to PV
panels, keeping them clean, maintaining their
efficiency, ensuring the maximum amount of
electricity is produced. Advantages of using this
technology: • Reduce maintenance Work order
(snice it need cleaning, change battery) • Repels
water. And prevent the buildup of dirt and other
contaminates from environments • Long lasting
(up to 5 yrs). depend on the location • Invisible,
stable and chemical resistant • Easy to apply •
Most Effective in dry environments • Improved
Battery aged by continues charging • Low cost .
Conclusion This technology is expected to
enhance efficiency of solar panels by 25% and
has a total potential cost avoidance value of $
14,571,690.00 across PD&T. It is worth
mentioning that this innovative idea obtained
the final technology graduation from PD&T. In
addition, It worth to mention this technology has
been nominated to “Downstream Technology
Excellence Award” by Senior Vice president
(SVP).k

Inspection Tours on more than 383
Engineering Facilities in Several
Regions of the Kingdom
The Saudi Council of Engineers - represented by the Control and Inspection
Department - carried out inspection tours on a number of engineering sectors and
facilities in various regions of the Kingdom, in order to ensure the implementation
of the engineering professions system and its executive regulations, stressing all
facilities to comply with the regulations.K
The inspection tours included Riyadh, Makkah,
Sharqiya, Qassim, Madinah, Tabuk, Asir, Jizan
and Najran.k
The official spokesperson for the Saudi Council
of Engineers, Engineer Saleh Al-Omar, explained
that the field tours come to follow up all activities
related to professional work practices in
engineering facilities to apprehend violators
according to the engineering profession
practice system and its executive regulations,
noting that the authority signed 364 violations
of the practice system, during its censorship
and inspection tours. The authority has 132

seizure minutes with the aim of referring it to
the competent committee to issue penalties
according to the system.k
He stressed that the authority will continue its
tours and will not tolerate engineering facilities
that violate professional practitioners, and the
list of penalties and fines will be applied, adding
that the authority has carried out more than 383
field monitoring visits in various cities and
governorates of the kingdom since the
beginning of this year until the end of the
second quarter to control the outputs of
engineering work in the kingdom.K

Companies and Engineering offices 800
Benefit from Immediate Licensing

The total number of beneficiaries of the immediate licensing service for companies
and engineering offices has exceeded 800, since June of this year.k
Eng. Saleh Al-Omar, the official spokesperson
for the Saudi Council of Engineers, explained
that the immediate licensing service for
companies and engineering offices enabled the
beneficiaries to complete all their transactions
related to issuing, renewing and canceling a
license, adding and deleting an activity, changing
a manager, transferring a headquarters, and
transferring a company or an engineering office,
since it was launched in June until now, through
the “Mumaris” platform, in just 60 seconds.k
The spokesperson of the authority indicated that
this service comes within a number of digital
services that the authority provided to the
beneficiaries of companies, engineering offices
and members, as this comes as a continuation of
the strategies and directives of members of the
board of directors of the Saudi Council of Engineers
with the aim of raising the level of professional
registration services, engineering offices, training

programs and professional activities online to
achieve an integrated digital environment for all
beneficiaries, the implementation of all their
services and the possibility of following up the
progress of its procedures at any time and any
place, in order to develop the digital transformation
system in the Kingdom.k
Al-Omar explained that the authority continues
to work to achieve its goals and roles, through
the plans it has set, and by strengthening the
partnerships and broad agreements signed by
the authority with a number of relevant
authorities to raise the quality and efficiency of
the knowledge capabilities of national cadres,
including engineers, technicians, and students
of specializations engineering, and to achieve
development in the engineering sectors by
coordinating efforts to implement more content
of future joint engineering programs and
initiatives.k
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An Invitation to the Owners of
Engineering Offices to Participate in the
Engineering Monitor Program
Engineering
Monitor Program

The Saudi Council of Engineers called on the owners of engineering offices in the
Kingdom to register and participate in the "Engineering Monitor" program, one of
the initiatives of the Ministry of Municipal and Rural Affairs; to improve the urban
landscape in Saudi cities.k
The Secretary-General of the authority, Eng.
Abdulnasser
Al-abdullatif,
stressed
the
importance of the engineering observer
program initiative, which enables engineering
offices to participate in their fields of work in
improving the urban landscape and addressing
visual distortions through a number of
classifications, with the aim of benefiting from
their expertise, experience and successful
efforts, in addition to their various engineering
activities and to increase social responsibility.
They have in the engineering sector, indicating
that the program gives many advantages as it
provides a financial reward for engineering
offices participating in improving the urban
landscape in the cities of the Kingdom to
improve the quality of life.k
Al-Abdullatif pointed to the continuous efforts
of the Ministry of Municipal and Rural Affairs to
enhance its efforts to improve the urban
landscape, which is one of the programs and
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objectives of the Kingdom’s Vision 2030, in
addition to the authority’s awareness of national
initiatives and projects through cooperation
with relevant authorities in various engineering
fields, including the development of the
municipal sector.k
He added that the authority promotes the
dissemination of its culture of social responsibility
towards society and workers in the engineering
sector, as it forms an important part of its roles,
programs and professional initiatives with the
aim of empowering the capabilities of national
cadres from companies, engineering offices,
engineers, engineers, specialists, technicians,
students of engineering colleges and those
interested in the sector in order to develop and
qualify to raise the level of quality Services
provided in cities and to improve their urban
landscape in order to highlight the diversity of
their beauty and quality for citizens and visitors
from outside and inside the Kingdom.k

Classification of Geology and
Geophysics as Supporting Disciplines
in the Engineering Sector

The Saudi Council of Engineers has classified geology and geophysics within
the support engineering disciplines of the authority, which also falls under the
category of individual specialist membership.k
The
Acting
Secretary-General
of
the
commission, Eng. Abdulnasser Al-abdullatif,
explained that this professional step comes
within the academic plans of the commission
for all supporting engineering disciplines, as
the commission focuses on the levels of the
engineering study program plan levels issued
by academic institutions accredited by the
Ministry of Higher Education.k
He stated that the process of professional
registration for obtaining membership in the
Council of Engineers is linked to academic
qualifications, as the concerned department in
the authority reviews the academic courses and
the number of hours required in accordance
with the standards and requirements stipulated
in the engineering education standards in the
system of "Practicing Engineering Professions
and its Executive Regulations", to then
determine the category of membership for the
applicant based on these criteria, with the
benefit that specialists in geology and
geophysics can submit a request to open an
engineering office to practice the activity, with
the aim of organizing and developing their

activities and professional performance in order
to carry out the tasks of hydrological and
geophysical studies and consultancy projects
and engineering designs necessary to protect
the plans from the dangers of torrential rain and
storm water drainage to achieve the highest
levels of production efficiency in the sector.k
Eng. Al-Abdullatif referred to the tasks and roles
of the authority, stressing the application of the
standards of supporting engineering disciplines
approved by it to enhance the process of
controlling and organizing them and to increase
the percentage of knowledge of the criteria for
classifying membership categories among
beneficiaries towards achieving the safety of
professional practice in the sector, through
cooperation with sectors, facilities, universities
and engineering colleges about available
opportunities and fields covered by the
supporting engineering disciplines to enable
national cadres to benefit from their skills and
knowledge
capabilities
effectively
and
professionally in their field of specialization to
participate in various engineering projects in
the Kingdom.k
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The Local Content and Saudi Councilof
Engineers sign a Memorandum of
Understanding and Cooperation

The Saudi Council of Engineers and the Local Content and Government Procurement
Authority signed a memorandum of understanding aimed at cooperating to develop
and develop local content with its various elements in the engineering sector, and
to set a framework for joint cooperation between them; to enrich the professional
and practical aspects, exchange experiences and information, and contribute to
achieving the goals of the Kingdom's Vision 2030 and its executive programs.k
The memorandum was signed by the Acting
Secretary-General of the Saudi Council of
Engineers, Eng. Abdulnasser Al-abdullatif, and
the CEO of the Local Content and Government
Procurement Authority, Abdul Rahman bin
Abdullah Al-Samari, at the headquarters of the
General Secretariat of the Authority in Riyadh
on Monday, August 30, 2021 AD.k
This was explained by the Secretary-General in
charge of the Saudi Council of Engineers,
indicating that the signing of this memorandum
comes within the framework of the authority's
efforts to achieve integration and cooperation
between the authority and government agencies
to develop and develop local content and
improve government procurement in a way that
supports the national economy and achieves
.the goals of the Kingdom's Vision 2030
For his part, the CEO of the Local Content and
Government Procurement Authority stressed
that developing the engineering community and
building a professional environment for its
workers, those interested in it and its beneficiaries
is among the priorities of the authority, which is
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constantly working to achieve them and follow
up its progress to develop the sector and invest
opportunities that ensure its development and
enhance its effectiveness, indicating that the
signing of this the memorandum comes as part
of a number of partnerships that the authority
has concluded with leading authorities in the
public and private sectors.k
It is noteworthy that the memorandum of
understanding will enhance the cooperation of
the two parties in a number of areas, including
the development and follow-up of local content,
training of human cadres and sharing of data
and reports. The approved standard, in addition
to applying the mandatory list for construction
and building issued by the Local Content and
Government Procurement Authority. On the
level of human cadres, the two authorities
agreed to build and train young competencies
in the field of government procurement, and to
provide training workshops for engineering
offices and companies to enhance the
implementation of local content mechanisms in
the engineering sector.k
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