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الهندسية من صغريات لإلستشارات د بن عبدالكريم الصوفي ــيعتبر مكتب محم
المكاتب وذلك بحكم تخصصه الفريد رغم تغطيته لكافــة الجوانـب والمجــاالت ذات 

 .ـات ومعــارف المــاء والطـــاقةالصلة بتقنيــ
كتطويـر ُسبـل وينشـط المكتـب فـي إعـداد الـدراســات للتصـاميـــم المستقبليـة 

إنتـاج الطاقـــة المتجـــددة إعتمادًا من بعد الرزاق الوهاب على الطاقة الحرارية 
 للشمــس التــي أوســع المولــى فــي عطائهـا لبالدنــا ومنطقتنــا العربيــة.

ومايتبع ذلك من تطوير لُسبل إنتاج الطاقة الكهربائية والوقــود ويلـي ذلك 
امــات الوقود المتجــدد النظيـــف ( أي ذلك الوقــود الــذي مقترحــات إلستخد

 اليـؤدي إحتراقه نفث مسببات التلوث واإلحتباس الحـــراري).
ومن هذه المقترحات تطويـر ُسبــل إستعــذاب المــاء ( التحلية ) والمعالجة بأغشية 

اق الداخلــي النانو وإنتاج الكهربــاء وكوقود للمركبات بإستخدام آالت اإلحتر
الهجينة وخاليا الوقود بعد تطويرها. ويبين الشكــــل التالي خالصة المطروح 

 للبحث حسب الوارد أعــاله.
 

MAKS CEO is one of the very specialized engineering offices 
though its expertise covers all aspects of Water & Energy. 
As in its prime activity tackles future development studies of renewable 
energy based on the abundance of solar radiation. 
Harvested solar heat is directed towards electrical generation and in 
turn into the production of none polluting (clean) fuel for various sectors. 
Special consideration is being given to Desalination and Water 
Treatment particularly through the use of Nano Filters. 
Other uses of clean fuel would be electricity Generation, Hybrid 
Combustion Engines and Future Development of Fuel Cell.  
The below Figure depicts this concept. 

 ونـــــــــــــنـــــــــــًا وفـــارفــــــــــعــــــــاء زادي مــــــــمـــــــــال   
 ـونـــــــجــشه الـــــــيـــــكــم أشـــيــــتــــــــه مــــــا بـــــــأنـــــــــف   

 ــــونـــنـــــر حـــــريــحــــالـــي كــــــبـــــنـــــًا جــــســـالمـــــــوم   
 ونـــــــــجـــــمـــره الـــــاطــــــــــي أشـــوتــــلــــم خــــــــديــــــون   
 ـونـــــــــتــفــــــة المــيــــــاهــــتـــــعـــــي الـــــأبــــي بــنــرتـــذكـ   
 ونــــــــــــدجـــــــات الــــناجــي ومــــوتــــشــن نــلى مــيــن لــوأي   

 ــونــــكـــي ســـوع فـــشــخـــب الـــــراهــــًا لــــعـــومـــــــــــوص   
 ونـــــــجـــــــــســي الـــــــدي فــــيـــــــــاء قــــامــــــراك يــــــــأتـ   
 ونـــــدفـــــــه مـــــون بــــــــدًا أكـــــحـــك لــــتـــيــــم لــــا يـــــــأي   

Water gives thyself nourish of knowledge and arts 
Thyself adore and thou expresses my sentiments  
Thou gives my skin silky touch of compassionates 
A comrade in my solitude thou share my joy sets 
A reminder to thyself with a lured of time pasts  
Such lure does fade away in adoration of nights 
As monk’s hermitage submission in tranquilities  
Thyself wonder if be my chain of imprisonments 
Oh sea be my grave where body lays and rests 

 

Mohammed Abdul Kareem Al-Sofi 
Consulting Engineering Office 
Engineering License No. 3201/0 









اأن امل���ادة الثاني���ة من نظام الهيئ���ة ال�سعودية للمهند�سني ين�ض عل���ى اأن الهيئة تهدف اإىل النهو�ض 
مبهنة الهند�سة وكل ما من �ساأنه تطوير ورفع م�ستوى هذه املهنة والعاملني فيها، حيث تقوم الهيئة بعمل 

ممنهج ومربمج لتنفيذ االأهداف املحددة لها على مراحل، حيث اهتمت اأوال باأحد اأهم اجلوانب، والذي يتمثل باحلفاظ على 
مبادئ واأخالقيات وتقاليد املهنة، ومن تلك املبادئ ت�سجيل املهند�سني الوافدين العاملني والذين ي�سكلون اكرث من 80% من 

املهند�سني العاملني على ار�ض اململكة العربية ال�سعودية بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني. 
وقد اأتي هذا العمل بثماره بعد اأن حر�ست الهيئة على تطبيقه وتنظيم العمل املهني واملهند�سني، لعلمها اأن هناك مهند�سني 
يعملون يف القطاعني احلكومي واخلا�ض غري موؤهلني يف خمتلف التخ�س�سات الهند�سية، حيث اأن وجود هوؤالء ي�سكل خطرًا 
على امل�ساريع القائمة وامل�ستقبلية التي يعملون على تنفيذها، االأمر الذي يت�سبب يف ظهور كثري من امل�سكالت وال�سلبيات التي 
تع���ود �سلب���ا على الوطن واملواطن واالقت�ساد الوطني، فق مت اكت�ساف دخول اأكرث من 18 األف عامل و�سائق وخالفة من املهن 
املختلفة بتاأ�سريات مهن هند�سية، اإ�سافة  اإىل الك�سف عن اأكرث من األف �سهادة هند�سية مزورة، اإىل جانب وجود مهند�سون 
حقيقي���ون ا�ستقدم���وا بتاأ�س���ريات �سباكني وعم���ال وبّناءين وغريها، وكل ذلك ي���دل على فو�سى عارمة كان���ت حتيط بالعمل 
الهند�س���ي ولك���ن وهلل احلمد فاإن متكني الهيئة من قبل مقام وزارة الداخلية مبمار�سة دورها املهني الذي ا�س�ست له على انه 

ال ميكن الي وافد ا�ستخراج او جتديد رخ�سة اإقامته قبل العروج على الهيئة والت�سجيل املهني لديها.
اخلط���وة القادم���ة التي تعمل الهيئة عل���ى تفعليلها هي االأختب���ارات املهنية ح�سب نظ���ام االإعتماد املهني وذل���ك بعد اإكتمال 
ت�سكيل جمل�ض االإعتماد املهني وكذلك تفعيل االأتفاقية املربمة بني الهية وقيا�ض لكي تقوم قيا�ض بعمل االأختبارات ال�سرورية 

للح�سول على الدرجات املهنية. 
وم���ن منطلق التنظيم والتطوير واحلفاظ عل���ى تقاليد املهنة واأ�سا�سياتها اتفقت الهيئة م���ع املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 
واملهني، على تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بينهما والتي ياأتي من اأهم بنودها اأن تقوم الهيئة بالتعاون مع املوؤ�س�سة باالإ�سراف 
الفني على الربامج الهند�سية والدورات التدريبية املهنية التي تنظمها معاهد التدريب االأهلية، وذلك وفق اللوائح والقواعد 

التنفيذية املعتمدة يف املوؤ�س�سة.
اإن كل تل���ك الربامج واك���رث لن تكون ذات فعالية واهمية دون اقرار نظام مزاولة املهنة ال���ذي ينظم مزاولة العمل الهند�سي 
ويح���دد م���ن هم املهند�سني املوؤهلني للعمل الهند�سني وكذل يحمي املهنة م���ن املتعدين عليها والعمل يف املجال الهند�سي دون 
رقي���ب وال ح�سيب، كما تتمنى الهيئة باالإ�سراع بتطبيقه للمحافظة على مبادئ واأخالقيات وتقاليد املهنة، ملواجهة التحديات 
التي مير بها القطاع الهند�سي، وحماية املهنة و�سمان املمار�سة املهنية ال�سحيحة، واإتباع االأخالقيات املهنية والتزام املهند�ض 
بتل���ك القواع���د ودورها املهم والفّعال يف االرتقاء مب�ستوى ممار�سة املهند�ض للمهنة والق�ساء على ال�سلبيات يف املمار�سة، كل 
ذل���ك يف �سبي���ل رفع مهنة الهند�سة وتاأهي���ل مهند�سني قادرين على مواكبة التطورات العاملي���ة املت�سارعة والتحديات الكثرية 
يف احلق���ول الهند�سي���ة كافة، الذي من �ساأن���ه زيادة الفر�ض التناف�سية القت�ساد اململكة، من خ���الل برامج هند�سية متطورة 

ووا�سحة جلميع املهند�سني على كافة م�ستوياتهم الوظيفية وخربتهم العلمية والعلمية.
وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ برامج وخطط اأخرى �سمن �سياق ا�سرتاتيجياتها، اإىل جانب عملها بتقدمي خدمات رئي�سة للمهنة، 
املهند����ض، املكات���ب الهند�سية، واملجتمع، لتفعيل دورها وحتقيق اأهدافها يف بناء كي���ان هند�سي موؤ�س�سي قوي موثوق به يقود 

التنمية ال�ساملة بحرفية وبطاقات وطنية متجددة تنه�ض بالوطن وترتقي باملجتمع.

الحفاظ على مبادئ وأخالقيات وتقاليد المهنة

المهندس حمد بن ناصر الشقاوي 
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين 



ا�َض«.  كان هذا  َ َمْن اَل َي�ْسُك���ُر الَنّ ع���ن اأب���ي هريرة ر�سي اهلل عنه ع���ن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ق���ال: »اَل َي�ْسُكُر اهلَلّ
منطلق���ا للهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني، حيث نظمت ه���ذا العام حفل وفاء تكرمي���ًا ووفاًء لروؤ�س���اء واأع�ساء جمال�ض 
االإدارات واالأمناء وقدامى العاملني املوؤ�س�سني يف الهيئة، نظرا حلر�سها يف نهجها اجلديد على اإر�ساء تقاليد العرفان 

باجلميل لكل ما ُبذل من جهود من اأجل رقيها.
وهذا التكرمي مل�سة وفاء وتقدير لكل من بذل جهدا، وكل من عمل فيها بعطاء واإبداع من اأجل الرقي بها، وهو جزء من 
وفائه���ا نظري ما قدمته ه���ذه ال�سخ�سيات الكبرية باأفعالها واأ�سمائها من دعم كبري واهتمام بالغ بالهيئة، ودليل على 

اهتمامها بكل من �ساهم يف تطويرها وتقدم م�سريتها، واإ�سعارهم هوؤالء الرجال مبكانتهم ومنزلتهم.
كم���ا عم���دت الهيئة ه���ذا العام اإىل تنظيم حفالت معاي���دة احتفاء بعيد الفطر ال�سعيد، وذل���ك يف 16 مدينة يف كافة 
مناط���ق اململكة، بت�سري���ف معايل وزير التجارة وال�سناع���ة، عقب اأن كانت حم�سورة على ث���الث مدن رئي�سية فقط 
يف املا�س���ي، وهدف���ت من ذلك مل �سمل املهند�سني وب�س���ط اأوا�سر التعارف والتعا�سد بينه���م، والقيام بدورها املهني 

واالجتماعي.
وهدفت من ذلك مد ج�سور التعارف والتعا�سد والرتابط بني املهند�سني، وتعزيزا ملبادئ الرتابط والتقارب والتعارف 
وامل�سارك���ة فيما بني اأع�ساء الهيئة يف اململكة ب�سكل عام، وحافزا ملوا�سلة اجلهود خلدمة الوطن واملواطن وفق الروؤى 

والتطلعات التي ت�سعى الهيئة لتحقيقها.
وم���ن هذا املنطلق ت�ستنه�ض الهيئة املهند�سني جميعًا لدعمها من خ���الل ح�سورهم ودعمهم لها، وهي فاحتة اأبوابها 
ل���كل اقرتاح يقدم م���ن اأي مهند�ض لدفع عجلة التطور بالهيئة، وتاأكيد دورها القي���ادي والريادي، والعمل على تطوير 
اآلية عملها، من اأجل اأن تتبواأ مركزًا مرموقًا بني الهيئات واجلمعيات املهنية يف العامل. ومن ذلك تاأتي اأهمية االلتفاف 
ح���ول الهيئة م���ن املهند�سني ودعمها ب���كل الو�سائل املمكنة، لكي تق���وم بدورها احلقيقي بتطوي���ر املهنة واملهند�سني، 

خا�سة حديثي التخرج وقليلي اخلربة، للحفاظ على مكت�سبات الوطن التي حققها خالل الفرتة القليلة املا�سية.
ونح���ن بالهيئ���ة ناأمل اأن نك���ون قدمنا عمل يرق���ى للطموحات خالل الف���رتة  القليلة املا�سية، ونعدك���م ببذل اجلهود 
الكب���رية ملا ي�س���ب يف م�سلحة املهنة واملهند�سني كافة على اأر�ض اململكة العربي���ة ال�سعودية، وكلنا اآمل بتوا�سلكم مع 

هيئتكم التي لن تقوم بدورها الوطني بال�سكل املطلوب اإال بعد التفافكم معها.

هيئة المهندسين ... وفاء ألهل الوفاء

الدكتور غازي بن سعيد العباسي 
أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين 
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المشرف العام 
المهندس حمد بن ناصر الشقاوي

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير
الدكتور غازي بن سعيد العباسي 

أمين عام الهيئة

نائب رئيس التحرير
م. ابراهيـــم بـــن صالـــح الضبيعي

نائب األمين العام

مدير التحرير
أ. عبدالعزيـــز بـــن عبـــداهلل الجمعة

هيئة التحرير
ـــــصـــــحـــــاف ال عـــــــــدنـــــــــان  م. 
ــــعــــمــــود ال ســــلــــيــــمــــان  م. 
ــــــمــــــقــــــرن ال ـــــــــح  صـــــــــال د. 
الـــســـعـــدون  عـــبـــدالـــكـــريـــم  م. 
ـــــركـــــي ـــــت ال مـــــحـــــمـــــد  م. 
اللطيف الــعــبــد  الــنــاصــر  عــبــد  م. 

إدارة التحرير
ـــاداوود ــــ ــــ ــــ ــــ ب ــي  ــان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ه م. 
الـــــفـــــضـــــل مــــــــــمــــــــــدوح  أ. 
ــــــح ــــــصــــــال ال مــــــحــــــمــــــد  أ. 
ـــــــــــى ــــ الـــمـــوســــ عــــــبــــــداهلل  أ. 

رئيس مجلس اإلدارة 
المهندس حمـــد بن ناصر الشـــقاوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ــي ــحــرب الــمــهــنــدس مـــمـــدوح حــســن ال

األعضاء 
المهندس محمد عبداهلل محمد القويحص

األحمدي سعيد  محمد  سعود  المهندس 

الدين ضياء  محمد  علي  هبة  المهندسة 

ــحــمــاد ـــداهلل ال ـــب ـــراهـــيـــم ع ـــدكـــتـــور إب ال

باجبع علي  سليمان  محمد  المهندس 

ــــد الــعــرفــج  ــن زي ــم ــرح ــدال ــب ــدس ع ــن ــه ــم ال

الشيباني ســعــيــد  مــحــمــد  م.مـــخـــتـــار 

الــمــهــنــدس أحـــمـــد عــثــمــان الــخــويــطــر

الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين
ص.ب 85041 الرياض 11691

الفـــــــــــــــــــــروع
جدة   - المكرمة  مكة  منطقة 

21514 جــــــدة   54344 ص.ب 

+966  )  012  (  2844242 ــف  ــات ه

+966  )  012  (  2843377 فــاكــس 

بريد إلكتروني

e c w e s t @ s a u d i e n g . s a

المنطقة الشرقية: الدمام
الدمام  - السريع  الظهران  شــارع 

31461 ــــام  ــــدم ال  2689 ص.ب 

+966  )  013  (  8439288 هــاتــف 

+966  )  013  (  8439286 فــاكــس 

بريد إلكتروني

e a s t @ s a u d i e n g . s a

للمراسلة
التحرير مدير  نائب  باسم  والمراسالت  المشاركات 

ص.ب 85041 الرياض 11691 هاتف: 2405777 )011 ( 966+

MAQ@saudieng.sa    بريد إلكتروني

امتياز التسويق اإلعالني واإلخراج الفني 

الرياض - الملز ـــ شـــــارع الســـتين
31461 الـــــريــــاض   2689 ص.ب 
+966  )011(  4720332 هــــــــاتـــــف: 
+966  )011(  4720785 فـــــاكـــــس: 
s a m a . a l j a w a d @ g m a i l . c o m
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األمير منصور بن متعب يرعى ندوة 
»توطين الخبرات بالمشاريع الهندسية«

السمو  صـــاحـــب  تـــكـــرم 
الدكتور  األمــيــر  الملكي 
ـــن مــتــعــب بن  ــور ب ــص ــن م
الشؤون  وزيـــر  عبدالعزيز 
برعاية  والــقــرويــة  البلدية 
»توطين  ــــدوة  ن وحـــضـــور 
ــخــبــرات الــهــنــدســيــة في  ال
التي  التنمية«  مــشــاريــع 
السعودية  الهيئة  نظمتها 
بفندق  للمهندسين، وذلك 
الرياض  بمدينة  الفيصلية 
/1434/6ه   25 األحــــد  ـــوم  ي
2013/5/5م. الموافــــــــــــــــق 

اأو�س���ح ذل���ك �سع���ادة املهند����ض حم���د ب���ن 
نا�س���ر ال�سقاوي رئي�ض جمل����ض اإدارة الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ني. مبينًا ب���اأن ت�سريف 
�سم���وه � حفظه اهلل � رعاية الندوة جاءت بعد 
الزي���ارة التي قام بها رئي�ض واأع�ساء جمل�ض 
االإدارة واالأمني العام ونائبة اأخريًا ل�سموه يف 

مكتبه بالريا�ض.
واأ�س���اف املهند����ض ال�سق���اوي اأن اللق���اء مع 
�سموه ناق�ض كثريًا م���ن الق�سايا املهنية التي 
ته���م املهند�سني واملهن���ة والوط���ن، والطرق 
الكفيل���ة بتق���دمي العم���ل الهند�س���ي املهن���ي 
عل���ى اأكمل وج���ه عل���ى اأر�ض الوط���ن، منها 
ق�سي���ة كادر املهند�س���ني ) �سل���م الرواتب(، 
وال�سبل احلديث���ة بتاأهيل وتدريب املهند�سني 
ملواجه���ة  م�ستعدي���ن  ليكون���وا  ال�سعودي���ني 
التحدي���ات الت���ي تعرت����ض عمله���م  يف ظ���ل 
املناف�سة ال�سديدة مهنيًا وتقنيًا من اأقرانهم 
م���ن اجلن�سي���ات االأخرى. كا�سف���ًا يف الوقت 
نف�س���ه باأنه مت خالل اللقاء اإطالع �سموه على 

عدد من ال�سهادات املزورة امل�سبوطة من قبل 
الهيئة لوافدين خ���الل العام املا�سي 2012، 
وذلك من خالل �سرك���ة م�سئولة عن فح�ض 
ال�سه���ادات ح���ول الع���امل، منذ ب���دء تطبيق 
الهيئة لالعتماد املهني للمهند�سني الوافدين.
واأ�سار رئي�ض املجل�ض اإىل اأن اأع�ساء املجل�ض 
ناق�سوا مع �سموه اأي�سًا م�سروع نظام مزاولة 
املهن واالأعمال الهند�سية الذي متت موافقة 
اأع�س���اء جمل�ض ال�سورى علي���ه اأخريًا. مبينًا 
اأنه���م اأو�سحو ل�سم���وه اأن النظام �سيعزز من 
ال���دور املهم ال���ذي متثل���ه هيئ���ة املهند�سني 

يف امله���ن واالأعم���ال الهند�سي���ة واملعماري���ة 
والتخطيطي���ة، ودور املمار����ض الهند�س���ي يف 
القطاعني احلكوم���ي واخلا�ض، الذي ي�سدد 
على ح�سول املمار�ض الهند�سي على ترخي�ض 
مزاول���ة املهن���ة، اإ�ساف���ة اإىل اأهمية ح�سول 
املهند�س���ني اجلدد الذين يت���م تعيينهم على 
الوظائف الهند�سية احلكومية بعد نفاذ هذا 
النظ���ام عل���ى الرتخي�ض املهني م���ن الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�سني، االأم���ر الذي �سيعزز 
دورها يف تنظيم املهن���ة والعاملني فيها، من 
خالل لوائح ونظم مهنية وا�سحة تطبق على 
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جميع املهند�سني العاملني على اأر�ض الوطن.
اخل���ربات  "توط���ني  بن���دوة  يتعل���ق  وفيم���ا 
الهند�سي���ة يف م�ساريع التنمي���ة" اأبان رئي�ض 
املجل����ض اإىل اأن اأع�ساء املجل�ض اأبانوا ل�سموه 
اأهمي���ة هذه الندوة من اأجل االرتقاء مبعايري 
الب�سري���ة  امل���وارد  وتوط���ني  وتنمي���ة  االأداء، 
الهند�سي���ة الوطني���ة يف خمتل���ف القطاعات 
وعلى كافة االأ�سع���دة، اإ�سافة اإىل اال�ستفادة 
م���ن اخل���ربات وامله���ارات، اإذ يعت���رب توطني 
خي���ارًا  الهند�سي���ة  والوظائ���ف  اخل���ربات 
ا�سرتاتيجيًا ال ميكن حتقيقه دون تبني مفاهيم 
اإدارية جديدة، لتزويد مهند�سي الوطن بقدر 
كب���ري م���ن امله���ارات واخل���ربات احلديث���ة.

الن���دوة  ب���اأن  ال�سق���اوي  املهند����ض  وق���ال 
ا�ست�ساف���ت خ���رباء ومتخ�س�سني يف جمال 
توطني اخلربات، من جهات حكومية وخا�سة 
حملي���ة وعربية وعاملية، حي���ث قاموا بعر�ض 
جتاربه���م وخرباته���م املتعلق���ة باملخرج���ات 
اخلا�سة بتوطني اخلربات الهند�سية ال�سلبية 
منها واالإيجابية. موؤكدًا يف الوقت نف�سه على 
اأن هذه الندوة تناولت مو�سوعًا ا�سرتاتيجيًا 
وهو التوطني وتنمية الرثوة الب�سرية يف الوقت 
الذي ي�سهد فيه �سوق العمل املهني متغريات 
كثرية من حيث املهارات التي ينبغي توافرها 
يف طالب���ي الوظائ���ف من جه���ة، اإ�سافة اإىل 
تغري كبري وجذري يف بع�ض احلاالت بالن�سبة 
لبع�ض الوظائ���ف، خا�سة تلك التي اأ�سبحت 
تعتم���د اعتمادًا كليًا عل���ى التقنيات املتطورة 

يف اأدائها واخلربات يف اأفكارها.
م���ن جانب���ه اأ�س���ار الدكتور غازي ب���ن �سعيد 
ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  ع���ام  اأم���ني  العبا�س���ي 
اإىل  هدف���ت  الزي���ارة  اأن  اإىل  للمهند�س���ني 
ال���وزارة  ب���ني  التكاملي���ة  العالق���ة  حتقي���ق 
والهيئ���ة، م���ن خ���الل التعري���ف بدورها وما 
تقوم به م���ن جهود للنهو�ض باملهنة، وتطوير 
التع���اون ب���ني الهيئ���ة وال���وزارة، اإىل جان���ب 
اأهمية م�ساي���رة الهيئة املتغريات التي حتيط 
ب�س���وق العم���ل الهند�س���ي حملي���ًا واإقليمي���ًا 
ودولي���ًا، ودعم الهيئة من جمي���ع القطاعات 
احلكومي���ة واخلا�س���ة لتطوي���ر بيئ���ة العم���ل 

الهند�سي مل�سايرة التقدم الذي ت�سهده جميع 
دول العامل يف الوقت احلايل.

واأك���د ب���ان �سم���و الوزي���ر ناق�ض م���ع اأع�ساء 
جمل����ض االإدارة الطرق الكفيل���ة باإقرار كادر 
املهند�سني وحر�ض معاليه ال�سخ�سي باإقراره 
يف اأ�س���رع وقت ممك���ن، خا�س���ة اأن مو�سوع 
ال���كادر من اأه���م الق�ساي���ا الت���ي ت�سغل بال 
املهند�سني منذ ف���رتة طويلة، واأهمية الكادر 
من اأجل حتقيق مب���داأ العدالة وامل�ساواة من 
الناحية املهنية بني املهند�سني يف القطاعات 
الفج���وة  وتقري���ب  واخلا�س���ة،  احلكومي���ة 
الكب���رية يف املزاي���ا والرواتب فيم���ا بينهما.

واأ�س���اف العبا�سي اإىل اأن جمل����ض اإدارة الهيئة 
ا�ستعر����ض مع الوزير التحدي���ات التي يواجهها 
ع���ام،  ب�س���كل  اململك���ة  الهند�س���ي يف  القط���اع 
والتحدي���ات الت���ي تواج���ه املهند����ض ال�سعودي 
ب�سف���ة منفردة ودوره يف التعام���ل معها، االأمر 
الذي ي�ساهم يف تطوير البيئة الهند�سية واملدنية 
وال�سناعي���ة باململكة يف ظل التق���دم الهند�سي 
الذي ت�سهده جميع دول العامل يف الوقت احلايل.

واأب���ان اأمني ع���ام الهيئة باأن الن���دوة هدفت 
اإىل التعري���ف باأه���م امل�س���اكل الت���ي تواج���ه 
ومناق�س���ة  الهند�سي���ة  اخل���ربات  توط���ني 
احلل���ول، الوق���وف عل���ى اأه���م املعوق���ات يف 
توطني اخلربات الهند�سية التي تواجه اإدارة 
امل�ساري���ع واالإدارات الهند�سي���ة يف القط���اع 
احلكوم���ي، الوق���وف عل���ى بع����ض التجارب 
لتوط���ني  امل�ستف���ادة  والدرو����ض  الناجح���ة 
اخل���ربات الهند�سية، اإب���راز دور ال�سيا�سات 
والت�سريعات يف التوط���ني، م�ساركة اجلهات 
ذات العالق���ة وو�س���ع روؤي���ة عملي���ة حت���دد 
التوط���ني  لعملي���ات  امل�ستقبلي���ة  التوجه���ات 
وتدرجه���ا، واخل���روج بتو�سي���ات ترفع لويل 
االأم���ر للعمل عل���ى اعتماد �سيا�س���ة وا�سحة 
لتوطني اخل���ربات الهند�سي���ة. واأ�ساف باأن 
الن���دوة ت�سمنت حماور منه���ا: دور اجلهات 
قيا����ض  اآلي���ات  التوط���ني،  يف  الت�سريعي���ة 
القدرات، العقبات وال�سعوبات التي تواجهه 
التوط���ني و�سب���ل تذليلها، وعر����ض احلاالت 

الناجحة وغري الناجحة.

أهمية حصول المهندسين الجدد الذين يتم تعيينهم على الوظائف 
الهندسية الحكومية بعد نفاذ هذا النظام على الترخيص المهني 
الذي سيعزز دورها في  األمر  للمهندسين،  السعودية  الهيئة  من 
مهنية  ونظم  لوائح  خالل  من  فيها،  والعاملين  المهنة  تنظيم 
واضحة تطبق على جميع المهندسين العاملين على أرض الوطن
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سلطان بن سلمان يدشن شعبة التراث العمراني 
ويستلم عضوية فخرية من هيئة المهندسين 

المهندس  سعادة  سلم 
الشقاوي  ناصر  بن  حمد 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
العضوية  للمهندسين 
السمو  لصاحب  الفخرية 
سلطان  األمير  الملكي 
ـــان رئـــيـــس  ـــم ـــل بـــــن س
العامة  للسياحة  الهيئة 
بمكتب  ــرًا  ــي أخ واآلثـــــار، 
الرياض. بمدينة  سموه 

جاء ذلك خالل حفل تد�سني �ساحب 
ال�سم����و امللك����ي االأم����ري �سلط����ان ب����ن 
�سلمان رئي�ض الهيئة العامة  لل�سياحة 
واالآث����ار، ل�سعب����ة ال����رتاث العم����راين 
بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني بح�سور 
وفد من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 
واأع�س����اء ال�سعبة واأمني ع����ام الهيئة 

الدكتور غازي بن �سعيد العبا�سي.
واأو�س����ح املهند�����ض حم����د ب����ن نا�سر 
ال�سقاوي، اأن �سعبة الرتاث العمراين 
اأن�سئ����ت بناء على دعوة �سموه للجميع 
بالتع����اون مع الهيئ����ة العامة لل�سياحة 
واالآث����ار يف جهوده����ا للعناية بالرتاث 
العم����راين وتاأهيله، حيث يعد الرتاث 
العم����راين اأح����د الرم����وز االأ�سا�سي����ة 
لتطور االإن�سان ال�سعودي عرب التاريخ، 
ويعرب عن الق����درات التي و�سل اإليها 

يف التغلب على بيئته املحيطة به.

واأك����د رئي�����ض جمل�����ض اإدارة الهيئ����ة، 
اأن الع�سوي����ة الفخري����ة الت����ي منحت 
ل�سم����وه تق����دم ل�سموه تقدي����را ملا قام 
ب����ه من تاأهيل وتطوي����ر ملواقع الرتاث 
العمراين يف اململك����ة، وتبنيه م�سروع 
الرتاث الوطن����ي  حتى جعل احلفاظ 
على الرتاث العمراين جزءًا من ثقافة 
اأبن����اء الوط����ن الذي����ن يت�سابقون اإىل 
االإبداع يف ا�ستلهام الرتاث العمراين 
اإ�سافة  يف مبانيه����م وم�سروعاته����م، 

اإىل دعم توجه احلفاظ عليه.
يذك����ر اأن اأ�سم����اء الفائزي����ن بع�سوية 
املا�س����ي  االأ�سب����وع  اأعلن����ت  ال�سعب����ة 
التكميلي����ة  االنتخاب����ات  خ����الل  م����ن 
االلكرتوني����ة لل�سع����ب الهند�سية التي 
نظمتها الهيئة ال�سعودية للمهند�سني، 
من خ����الل عملي����ة اق����رتاع الكرتوين 
�س����ارك فيه نح����و اأكرث م����ن �سبعمائة 

مهند�ض من خمتلف اإنحاء اململكة.
وقد اأعلن رئي����ض جلنة االنتخابات 
املهند����ض اإبراهي���م ال�سبيع���ي عن 
النتيجة النهائية للفائزين بع�سوية 
ال�سعب، بعد فرز االأ�سوات اإلكرتونيًا 
من خالل ع�سوي���ة جمل�ض ال�سعبة 
ملدة ثالث �سنوات من تاريخه ح�سب 
للمهند�سني  ال�سعودية  الهيئة  نظام 
وقواع���د ال�سع���ب الهند�سية، حيث 
فاز يف �سعبة ال���رتاث العمراين كل 
من: ن���دى عبدالعزيز حمد النافع، 
وجدي حممود اأحمد حيدر، طالل 
عبداهلل نعمةاهلل �سمرقندي، خالد 
ال�سليم���ان،  عبدالك���رمي  عب���داهلل 
ح�سني توفيق ح�سني املدير، ح�سني 
توفي���ق ح�سني املدي���ر، اأمين زريعة 
عطي���ة اهلل ال�سي���خ، اده���م حممد 

رمزي �سالمه.
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هيئة المهندسين تقيم حفل معايدة 
للمهندسين بالمملكة في 16 مدينة

ألول مرة في تاريخ الهيئة

الدكتور توفيق  أكد معالـــي 
بن فوزان الربيعة وزير التجارة 
والصناعة على أهمية  اللقاءات 
للمهندســـين  االجتماعيـــة 
الهيئـــة  تنظمهـــا  التـــي 
للمهندســـين،  الســـعودية 
جاء ذلـــك في الكلمـــة التي 
فـــي  للمهندســـين  ألقاهـــا 
الســـنوية  المعايـــدة  حفـــل 
التـــي نظمته الهيئـــة احتفاء 
المبـــارك يوم  الفطـــر  بعيـــد 
هــــ.  1434 شـــوال   12 االثنيـــن 

أقامت الهيئة السعودية 

حفل  لــلــمــهــنــدســيــن 

مختلف  في  المعايدة 

المملكة  مـــنـــاطـــق 

ــــنــــة، مــــدي  16 فـــــــي 

واثني  معاليه على �سعادة املهند�ض حمد 
ب���ن نا�سر ال�سقاوي رئي�ض جمل�ض اإدارة 
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني و�سكره على 
دعوت���ه حل�س���ور هذا احلف���ل، وحر�سه 
على تطوير الهيئ���ة، اإ�سافة اإىل حر�ض 
الهيئة واهتمامها باملهند�سني يف اململكة.

من جانب���ه قدم �سع���ادة املهند�ض حمد 
ب���ن نا�سر ال�سقاوي رئي�ض جمل�ض اإدارة 
الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ني �سك���ره 
وتقديره ملعايل الدكتور توفيق بن فوزان 
الربيع���ة وزير التج���ارة وال�سناعة على 
تلبي���ة دعوة الهيئ���ة حل�سور هذا احلفل 
ال�سنوي الذي داأبت الهيئة على تنظيمه 
�سنوي���ا. م�سيدا باجله���ود التي يقوم بها 
معاليه  لدعم الهيئة يف جميع املجاالت.
كما ق���دم الرئي�ض �سكره وتقديره جلميع  
املهند�سني الذين ح�سروا هذه االحتفالية 
يف ال� 18 مدين���ة، مبينا بان هذا التجمع 

ال�سن���وي ال���ذي تنظم���ه الهيئ���ة �سم���ن 
االحتفاالت التي تنظمها احتفاء مبختلف 
املنا�سب���ات، ومنه���ا منا�سب���ات االأعياد، 
وذلك تعزيزا ملب���ادئ الرتابط والتقارب 
والتع���ارف وامل�سارك���ة فيما ب���ني اأع�ساء 
الهيئ���ة يف اململك���ة ب�سكل ع���ام، وحافزا 
ملوا�سلة اجلهود خلدمة الوطن واملواطن 
الت���ي ت�سع���ى  ال���روؤى والتطلع���ات  وف���ق 
هيئ���ة املهند�سني ال�سعودي���ني لتحقيقها.
من جانبه اأبان الدكتور غازي بن �سعيد 
العبا�سي اآمني ع���ام الهيئة، على اأهمية 
اإقام���ة وح�س���ور مث���ل ه���ذه الفعالي���ات 
واالأن�سط���ة من جميع املهند�سني، موؤكدا 
عل���ى  اأهمية اإقامة حف���ل للمعايدة التي 
يجتمع فيها اأع�ساء الهيئة يف كل مدينة 

يف م���كان واح���د يتبادلون م���ع بع�سهم 
التهاين بعيد الفط���ر املبارك و�سط جو 
م���ن الف���رح وال�س���رور، م�س���ريا اإىل اأن 
الهيئة داأبت على اإقامة هذه املنا�سبة كل 
عام لزيادة الرتابط والتواد والتوا�سل، 
راجي���ًا م���ن اهلل اأن يتقبل م���ن اجلميع 
ال�سيام والقيام، واأن يعيد هذه املنا�سبة 
على اجلميع باخل���ري واليمن والربكات 

مقرونة بدوام ال�سحة والعافية.
يذك���ر اأن الهيئ���ة اأقام���ت حف���ل املعايدة 
يف خمتل���ف مناط���ق اململك���ة م���ن خالل 
18 مدين���ة، هي: مدين���ة الريا�ض فندق 
م���دارمي ك���روان، ج���دة فن���دق ك���راون 
ب���الزا، الدم���ام فندق ب���رج ال�سرياتون، 
مكة املكرمة فندق جراند كورال، املدينة 
املنورة فندق املدينة موفنبيك، االإح�ساء 
فن���دق انرتكونتننتال االإح�س���اء، الباحة 
فندق ق�سر الباحة، تبوك فندق �سحاري 
تبوك، جازان فندق حياة جازان، اجلبيل 
فن���دق انرتكونرتنت���ال اجلبي���ل، اجلوف 
فن���دق الن���زل، الطائ���ف فن���دق اوالف، 
عرعر فندق الب�ستان بالزا، ع�سري فندق 
ق�س���ر اأبه���ا، الق�سيم فن���دق موفنبيك 
ان. هولي���دي  فن���دق  جن���ران  بري���دة، 
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الهيئة تحتفي بأعضاء 
مجالس اإلدارات واألمناء 

وقدامى العاملين بحفل 
مهيب

أثنى معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة على خطوة الهيئة السعودية 
للمهندســـين في فكـــرة وتنظيم حفل »وفاء«، الذي تم فيه تكريم رؤســـاء وأعضاء مجالس 
اإلدارات واألمناء وقدامى العاملين المؤسســـين في الهيئة، وأعضاء مجالس الشعب واللجان، 
وذلك يوم السبت 15 رجب 1434 هـ الموافق 25 مايو 2013 م، بفندق ريتز كارلتون بمدينة الرياض.

واأو�سح معايل الوزير يف كلمته التي األقاها 
يف احلفل اأهمي���ة تكرمي كل من عمل وبذل 
جه���دًا يف الهيئ���ة، مقدمًا �سك���ره وتقديره 
ل�سع���ادة املهند�ض حمد بن نا�سر ال�سقاوي 
رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة، و�سعادة االأمني 
الع���ام عل���ى اإقامة هذا احلف���ل الذي جمع 
لفيف���ًا ممن خدموا الهيئ���ة طيلة م�سريتها 

التي حفلت بالعطاء والتقدم.
وب���داأ احلفل ال���ذي ح�سره اأك���رث من 500 

مهند�ض م���ن كاف���ة اأنحاء اململك���ة، باآيات 
من القراآن الكرمي، ثم األقى الدكتور غازي 
ب���ن �سعيد العبا�سي اأمني ع���ام الهيئة كلمة 
اأ�ساد فيها باجله���ود املتميزة لكل من عمل 
عل���ى تطور الهيئ���ة من االروؤ�س���اء واأع�ساء 
واملوظف���ني  واالأمن���اء  االإدارات  جمال����ض 
ال�سابق���ني بالهيئ���ة. موؤك���دًا اأن ب�سم���ات 
جهوده���م الزال���ت موج���ودة عل���ى خارطة 
اإجنازات م�سرية الهيئة. وقدم  لهم ال�سكر 

والتقدي���ر على ما بذلوه من تفان واإخال�ض 
وعمل جاد من اأج���ل احلفاظ على الثوابت 
االأخالقي���ة للعم���ل الهند�س���ي يف ال�سنوات 

املا�سية، واالرتقاء وامل�سي قدمًا بالهيئة.
الهيئ���ة  ب���اأن  كلمت���ه  يف  العبا�س���ي  واأك���د 
ال�سعودي���ة للمهند�سني تتطلع اإىل امل�ستقبل 
القي���ادة احلكيم���ة  كب���رية يف ظ���ل  بثق���ة 
خلادم احلرمني ال�سريف���ني امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزيز وويل عه���ده االأمني االأمري 
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�سلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز � حفظهم���ا اهلل.
بع���د ذلك قدم �سع���ادة املهند����ض عبداهلل 
بن �سعي���د اأحم���د بق�سان كلم���ة املكرمني؛ 
ق���ال فيها باأن هذه اللفت���ة الكرمية يف هذا 
املحف���ل التكرمي���ي تعت���رب م���ن اللحظ���ات 
اجلميل���ة يف م�سرية كل مهند�ض على اأر�ض 
الوطن ق���دم وخدم الهيئة. ودفع���ًا للعطاء 
وب���ذل املزيد من العمل والتف���اين من اأجل 
رق���ي املهند����ض واملهن���ة والهيئ���ة. م�سيفًا 
ب���اأن ه���ذا التكرمي م���ن اخلط���وات املهمة 
يف م�س���رية الهيئة الت���ي ت�سجع كل مهند�ض 
حدي���ث التخرج على العم���ل وخدمة الهيئة 

ال�سعودية للمهند�سني.
م���ن جانبه اأو�س���ح �سع���ادة املهند�ض حمد 
بن نا�س���ر ال�سق���اوي رئي�ض جمل����ض اإدارة 
الهيئ���ة، ب���اأن التكرمي واجب ل���كل من بذل 
جهدًا م���ع الهيئ���ة وعمل معه���ا، مما جعل 
القائم���ني عل���ى الهيئة يف الوق���ت احلا�سر 
يهتم���ون باإقامة حفل له���م، واالحتفاء بكل 
م���ن �ساهم يف تطويرها وتق���دم م�سريتها، 

الإ�سعارهم مبكانتهم ومنزلتهم، واالحتفاء 
بجمي���ع امل�ساهم���ني يف تط���ور الهيئ���ة منذ 
فكرة اإن�سائها حيث كانت ت�سمى ب�" اللجنة 

اال�ست�سارية الهند�سية ".
واأك���د ال�سق���اوي ب���ان ه���ذه اخلط���وة تاأتي 
رغب���ة من الهيئ���ة الإر�ساء تقالي���د العرفان 
باجلميل لكل ما ُبذل م���ن اأجل رقي الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�سني. وه���ذا احلفل مل�سة 

وف���اء وو�سام تقدير لكل من ق���دم اأو يقدم 
جمه���ودًا للهيئ���ة، ول���كل من يوا�س���ل عمله 
فيها من اأجل اال�ستمرار يف العطاء واالإبداع 
اخل���الق، وهذا مايدعو للفخ���ر. مبينًا باأن 
الهيئ���ة �ستحتفل بتك���رمي نخبة متميزة من 
كب���ار ال�سخ�سي���ات ووجه���اء املجتم���ع من 
املهند�س���ني وغريه���م م���ن امل�ساهم���ني يف 

تطور الهيئة.
ويف نهاية احلفل قام معايل الدكتور توفيق 
بن فوزان الربيعة وزير التجارة وال�سناعة، 
بتقدمي ال���دروع للمحتفى بهم، ثم التقطت 
ال�س���ور التذكارية. ويف نهاي���ة احلفل قام 
�سع���ادة املهند�ض حمد ب���ن نا�سر ال�سقاوي 
رئي����ض جمل����ض اإدارة الهيئ���ة بتق���دمي درع 

ملعايل الوزير على رعايته احلفل.
يذكر اأن الهيئة قامت بتكرمي نحو اأكرث من 
450 �سخ�سية خدموا الهيئة، ومنهم وزراء 
�سابق���ني ووجه���اء م���ن كب���ار ال�سخ�سيات 
باملجتم���ع ال�سعودي، اإ�ساف���ة اإىل موظفني 

عا�سروا الهيئة منذ التاأ�سي�ض وحتى االآن.

الشـــقاوي: التكريم واجب 

لـــكل من بـــذل جهـــدًا مع 

الهيئة وعمـــل معها، مما 

جعل القائمين على الهيئة 

في الوقت الحاضر يهتمون 

بإقامة حفل لهم، واالحتفاء 

فـــي  بـــكل مـــن ســـاهم 

تطويرها وتقدم مسيرتها
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وزير التجارة والصناعة يدشن الملتقى 
الهندسي الخليجي 16

أوصى الملتقى الهندســـي الخليجي السادس عشر الذي اختتم أعماله في جدة خالل الفترة 2 
ـ 4 فبراير 2013م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ  
بطرح مشـــروعات استثمارية في إدارة النفايات الصلبة، وتدويرها عن طريق شركة متخصصة.

وكان امللتقى قد طال���ب يف تو�سياته اخلم�ض 
الت���ي اختتم بها جل�ساته بالعم���ل على اإن�ساء 
حماك���م بيئية؛ وه���و مقرتح مق���دم من قبل 
االحتاد الهند�سي اخلليجي، اإال اأنه مت �سطبه 

من قائمة التو�سيات يف اآخر حلظة.
واأق���ر امللتق���ى الهند�سي اخلليج���ي ال�ساد�ض 
ع�س���ر الذي اختت���م اأعماله موؤخ���رًا يف جدة 
خم�ض تو�سي���ات �سيتم الرفع به���ا اإىل مقام 
خ���ادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز - حفظة اهلل، ون�سخة منها ت�سلم 
جلمي���ع الهيئ���ات الهند�سي���ة يف دول اخلليج 
للرف���ع به���ا اإىل مل���وك واأم���راء وروؤ�ساء دول 
املجل����ض الإقرارها والعمل به���ا خالل الفرتة 

املقبلة حيث تتعلق جميعها بالبيئة.

واأعل���ن املهند����ض حمد ب���ن نا�س���ر ال�سقاوي 
ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  اإدراة  جمل����ض  رئي����ض 
للمهند�س���ني تل���ك التو�سي���ات، واأهمها طلب 
اإ�س���دار ق���رارات ملزم���ة ل���وزارات ال�سحة 
واملي���اه والبلدي���ات بت�سدي���د تطبي���ق معايري 
وت�سريع���ات حماية البيئة، وذلك نظرًا ملا لها 
من اأهمية، كذلك تفعيل االأنظمة والت�سريعات 
اخلليجية �سمن برنامج زمني يحدثه جمل�ض 
التعاون اخلليجي. وطالب امللتقى يف تو�سياته 
بت�سكيل جلنة عليا من اجلهات ذات العالقة 
بالتخل����ض م���ن النفاي���ات بجمي���ع اأنواعها: 
البلدي���ة االإ�سعاعي���ة، وال�سناعي���ة، والطبية 
اخلطرة، وغريها تتوىل التخطيط والتن�سيق 
لربام���ج التخل����ض م���ن النفاي���ات ومتابع���ة 

تنفيذها. كما اأو�سى امللتقى بطرح م�سروعات 
ال�سلب���ة  النفاي���ات  اإدارة  يف  ا�ستثماري���ة 
وتدويره���ا ع���ن طري���ق �سرك���ة متخ�س�سة.
وكان امللتق���ى ق���د طالب يف اإح���دى تو�سياته 
باإن�س���اء حماكم بيئية، وهو مقرتح مقدم من 
قب���ل االحت���اد الهند�سي اخلليج���ي اإال اأنه مت 

�سطبه من قائمة التو�سيات يف اآخر حلظة.
يذكر اأن امللتقى د�سنه معايل وزير ال�سناعة 
والتج���ارة الدكتور توفيق بن ف���وزان الربيعة 
بفن���دق ج���دة هيلت���ون، بح�س���ور ع���دد من 
ال�سخ�سيات اخلليجية وال�سعودية والعربية، 
ويف مقدمته���ا رئي����ض وزراء م�س���ر االأ�سب���ق 
الدكت���ور ع�سام �سرف، ووكيل اأمارة منطقة 
مكة املكرمة الدكتور عبدالعزيز اخل�سريي.

وزير التجارة يدشن الملتقى
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ويف حفل االفتت���اح األقى الوزير الربيعة كلمة 
نيابة عن خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني رحب 
فيه���ا باحل�س���ور، وحتدث ع���ن امللتقى الذي 
نظم حتت عنوان )البيئة  يف منطقة اخلليج 
العربي(. متمني���ًا اأن يخرج بتو�سيات تخدم 
البيئة واملجتمع، وتقدم اأفكارًا واآراًءا جديدة 
ح���ول اأ�ساليب الت�سميم، وامل���واد امل�ستعملة، 
وا�ستعم���ال  التكنولوجي���ا الذكية يف امل�ساريع 
لتوفري الطاقة، وتر�سيد املياه واملوارد االأخرى.
وق���ال: "لق���د �سع���ى االإن�س���ان وب���كل قوة يف 
التو�س���ع يف  اإىل  املا�سي���ة  اخلم�س���ني عام���ًا 
ا�سته���الك امل���وارد الطبيعية الت���ي اأنعم اهلل 
به���ا عل���ى ال���دول العربي���ة واخلليجي���ة، اإال 
اأن ذل���ك انعك����ض �سلب���ًا على تده���ور البيئة، 
و�سب���ب يف الكثري من الهدر يف ه���ذه املوارد 
غري املتجددة، االأمر ال���ذي اأدى اإىل �سعوبة 
احلي���اة عل���ى االأر����ض م�ستقب���اًل، والتغ���ري 
املناخي ما ه���و اإال اإنذاٌر مبك���ر للعامل اأجمع 
للتنب���ه لذل���ك، ومراجع���ة النف����ض والتعق���ل 
يف البن���اء وال�سناع���ة واال�ستخ���دام االأمثل 
يف امل���وارد الطبيعي���ة، على اأن تك���ون عملية 
البن���اء والعم���ران وال�سناع���ة تتما�س���ى مع 
مفه���وم اال�ستدام���ه ومب���داأ عم���ارة االأر�ض، 
م�ست�سعري���ن يف ذل���ك ق���ول اهلل تعاىل }هو 

اأن�ساأكم من االأر�ض وا�ستعمركم فيها{.
واعت���رب وزي���ر التج���ارة املهند�ض اأح���د اأهم 
املوؤثري���ن على ن�س���ق طبيعة االأر����ض. موؤكدًا 
"اإمنا يحدث يف املدن اليوم ي�سوبه الكثري من 
اخللل الذي يج���ب اأن نتداركه جميعًا، حيث 
هن���اك ممار�سات كب���رية ت�ساه���م ب�سكل اأو 
باآخر يف االإ�سراف يف ا�ستخدام هذه املوارد، 
كم���ا اأن امل�ساريع الكربى ق���د يكون لها تاأثري 
�سلب���ي عل���ى البيئة والتلوث، ل���ذا ينبغي على 
املهند����ض مراع���اة اال�ستفادة م���ن املعطيات 
تق���دمي  وامل�ساهم���ة يف  املتوف���رة  الطبيعي���ة 
احلل���ول واالإج���راءات للو�س���ول اإىل م�ستوى 
ع���ال م���ن اال�ستدام���ة، م�ستلهم���ني يف ذلك 
االأمان���ة امللق���اة على اأعتاقن���ا جميعًا يف بناء 
وعم���ارة االأر�ض، حمافظ���ني يف نف�ض الوقت 
على مواردها الطبيعي���ة لالأجيال القادمة".

وق���ال املهند����ض حمد ب���ن نا�س���ر ال�سقاوي 
ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  اإدارة  جمل����ض  رئي����ض 
للمهند�س���ني يف كلمت���ه الت���ي األقاها يف حفل 
االفتت���اح: "اإن الهيئ���ة اأدرك���ت م���دى اأهمية 
االأزم���ة البيئية التي مير به���ا العامل مبفهوم 
اال�ستدام���ة واال�ستمراري���ة يف احلي���اة عل���ى 
�سطح الكرة االأر�سي���ة". م�سيفًا: "اإن البعد 
البيئ���ي باملنطق���ة ويف  الع���امل ترك���ز عل���ى 
الثالثة حم���اور الرئي�سية للتنمية التي تتمثل 
يف العدال���ة والكفال���ة واال�ستدام���ة حلماي���ة 
البيئ���ة، اإال اأن النمو املتزاي���د يف �سكان  هذه 
املعم���ورة اأدى اإىل ارتفاع الطلب على املوارد 
الطبيعي���ة، ما يتطل���ب تنفيذ برام���ج هادفة 
للرقي بامل�ستوى التوع���وي للبيئة، واحل�سول 
عل���ى التكنولوجيا النظيف���ة، واإنتاجية عالية 
ق���ادرة عل���ى املناف�س���ة والبق���اء يف ج���و من 
االبت���كار، وزي���ادة االإنتاجي���ة دون االإ�س���رار 

بالبيئة واملوارد الطبيعية".
واختتم ال�سقاوي كلمت���ه على اأهمية حت�سني 
االأداء البيئ���ي من خ���الل ال�سيا�سات البيئية 
ال�سليم���ة، مثل ا�ستخ���دام الطاق���ة النظيفة 
وامل���واد االآمن���ة، وكذل���ك �س���ن الت�سريع���ات 
واللوائح التنظيمية وتطبيقه���ا جيدًا؛ ومنها 
مفه���وم االأبني���ة اخل�س���راء، والت���ي ميك���ن 

تعريفه���ا باأنه���ا تل���ك املن�س���اآت الت���ي تك���ون 
�سديقة للبيئة. 

بع���د ذلك األقى الدكتور اإبراهيم بن عبداهلل 
احلماد رئي�ض اللجنة املنظمة وع�سو جمل�ض 
االإدارة كلم���ة بهذه املنا�سبة، اأكد فيها اأهمية 
ه���ذا امللتقى الهند�س���ي اخلليج���ي ال�ساد�ض 
ع�س���ر ال���ذي ياأت���ي يف ظ���ل التحدي���ات التي 
ت�سهده���ا ال�ساح���ة االقت�سادي���ة والتنموي���ة 
ب�سكل ع���ام والهند�سية ب�سكل خا�ض. م�سريًا 
اإىل اأنه ب���داأ االإعداد له���ذا امللتقى منذ اأكرث 

من عام لتحقيق اأهدافه وجناحاته.
واك���د احلم���اد اأن امللتق���ى ي�سه���د اأك���رث من 
اأربع���ني جل�سة ومتحدث���ًا، واأكرث من مهند�ض 
م�سج���ل بامللتقى، واإثنا ع�س���ر رائدًا هند�سيًا 
على م�ستوى اخلليج العربي، واأربعون �سركة 
يف املعر����ض امل�ساحب للملتق���ى، كما �سارك 
باحل�س���ور اأك���رث م���ن خم�سمائ���ة مهند����ض 
ومهند�سة من النقابات واحتادات املهند�سني 

العربية والدولية.
و�سه���د امللتق���ى العدي���د م���ن اأوراق العم���ل 
واجلل�س���ات مب�سارك���ة خ���رباء وخمت�س���ني 
ومهتمني �سعوديني بارزين يف املجال، �سلطت 
ال�س���وء عل���ى اآخ���ر امل�ستج���دات والتطورات 

املت�سارعة يف جماالت الهند�سية املختلفة.

توزيع الدروع للرعاة والمشاركين

جانب من الملتقى
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رؤية عن أسباب تعثر تنفيذ المشاريع
والحلول المقترحة لعالجها

قبل اســـتعراض أسباب تعثر تنفيذ المشاريع المحتملة البد من تحديد الجهات الرئيسة 
التي تتســـبب في الـتعثر، وتشـــمل هؤالء مختلف أطراف العقد وهم المقاول، اإلدارات 
الهندسية المســـئولة عن المشاريع بالجهة المســـتفيدة، إحدى اإلدارات غير الهندسية 
بالجهـــة المســـئولة كإدارة العقـــود، أو أســـباب خارجة عـــن إرادة جميع أطـــراف العقد.

املق����اول  من�سوؤه����ا  الت����ي  فاالأ�سب����اب 
وطريق����ة اإدارته لعمله كثرية ومتعددة 
منها غي����اب التخطيط العلمي الإجناز 
امل�س����روع يف موع����ده املح����دد، وع����دم 
الت����زام من�سوب����و املق����اول باجل����داول 
الزمنية حتى ل����و و�سعت بدقة، وعدم 
م����ع  التج����اوب  عل����ى  املق����اول  ق����درة 
امل�ستج����دات التي تط����راأ على امل�سروع 
وتقت�سي اإع����ادة التخطيط والربجمة 
لن�ساط����ات امل�س����روع بن����اًءا عل����ى تلك 
امل�ستج����دات، و�س����وء اختي����ار املقاول 
اأو للمكتب اال�ست�س����اري الذي يقوم بعمل  للم�س����روع  التنفيذي����ة  الر�سوم����ات 

عدم اإدخاله اأتعاب اال�ست�ساري �سمن 
اأ�سعار امل�سروع من����ذ البداية، و�سعف 
كف����اءة اجله����از الفني ل����دى املقاول، 
و�سوء اختي����اره للموردين مما يت�سبب 
يف ع����دم التزامه����م باملواعي����د املتفق 
عليه����ا لتوري����د املطلوب، وع����دم قدرة 
مق����اويل الباط����ن يف اإجن����از االأعمال 
املواعي����د  يف  اإليه����م  اأ�سن����دت  الت����ي 
بعر�����ض  املق����اول  وتق����دمي  املح����ددة، 
اأ�سعار غ����ري مدرو�ض بدق����ة، واعتماد 
املق����اول عل����ى مكاتب توظي����ف ال تورد 
العمال����ة ذات الكف����اءة العالية، وعدم 

د.م/ محمود علي سليمان العوفي
مدير عام مركز تصاميم وبنيان 

لالستشارات الهندسية
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وج����ود نظام ملراقبة اجل����ودة من قبل 
املق����اول قب����ل ت�سليم االأعم����ال املنفذة 
املق����اول  واإهم����ال  اال�ست�س����اري،  اإىل 
للتخطي����ط امل����ايل الدقي����ق للم�سروع، 
و�سحب املقاول لل�سالحيات املمنوحة 
ملدير امل�سروع، وعدم توفري االإمكانيات 
الكافي����ة ل����ه الإجن����از العم����ل، و�س����وء 
التنظيم باملركز الرئي�ض للمقاول مثل 
غياب املتابعة اجليدة خلطوات تنفيذ 
امل�س����روع، وزيادة ع����دد امل�ساريع التي 
ينفذه����ا املقاول يف ع����دة مواقع ومدن 
تف����وق قدرت����ه على اإدارته����ا جميعًا يف 
وقت واح����د فيت�سب����ب يف اإرباك عمله 
وعجزه عن املتابع����ة واإجناز امل�ساريع 

يف مواعيدها.
اأم����ا االأ�سباب الت����ي من�سوؤه����ا االإدارة 
الهند�سي����ة بااجلهة امل�ستفيدة، ونعني 
به����ا اإدارة الدرا�س����ات والت�ساميم اأو 
اإدارة االإ�س����راف عل����ى التنفي����ذ فه����ي 
عدي����دة منه����ا ط����رح م�ساري����ع غ����ري 
مدرو�سة جيدًا يف مناق�سة عامة كاأن 
تكون الت�سميمات غري مكتملة وجداول 
الكميات غري دقيقة، وطبيعة املوقع مل 
تدر�ض جي����دًا م����ن حي����ث الت�ساري�ض 
وطبيعة الرتبة وغريه����ا. عدم تن�سيق 
م����ع  والت�سامي����م  الدرا�س����ات  اإدارة 
اإدارة الت�سغي����ل وال�سيان����ة عند كتابة 
موا�سفات امل�ساري����ع اجلديدة، حتمل 
عل����ى   للم�س����روع  الفني����ة  املوا�سف����ات 
تف�س����ريات عدي����دة اأو اإغفالها لنقاط 
مهم����ة تت�سبب يف خالفات بني املقاول 
امل�س����روع،  عل����ى  االإ�س����راف  وجه����از 
والتناق�ض يف �سياغة ن�سو�ض العقد، 
وو�سع مدد زمني����ة غري واقعية لبع�ض 
امل�ساريع ال تتنا�سب مع حجم  امل�سروع 
وقت����ًا  املقاول����ني  اإعط����اء  موقع����ه،  اأو 

ق�سريًا لدرا�سة املناق�سة مما يت�سبب 
يف تق����دمي عرو�����ض اأ�سع����ار منخف�سة 
ت����وؤدي حتمًا اإىل تعرث امل�سروع، جتزئة 
م�س����روع �سغ����ري عل����ى ع����دة مقاولني 
عمله����م مرتب����ط ببع�سه����م فيت�سب����ب 
تاأخ����ر مقاول عن تنفيذ اجلزء املكلف 
ب����ه يف تعرث مق����اول اآخ����ر دون اإرادته، 
تر�سي����ة امل�س����روع فقط الأق����ل االأ�سعار 
ح�س����ب االأنظمة والتعليم����ات قد توؤدي 
اإىل توقي����ع العق����د م����ع مق����اول غ����ري 
موؤهل، تاأخر جهاز االإ�سراف يف البت 
يف تقدمي����ات املقاول ي����وؤدي اإىل تعرث 
تنفيذ امل�سروع، تع�سف بع�ض امل�سرفني 
وتعقي����د اأم����ور املق����اول وع����دم اإب����داء 

املرونة بحجة تطبيق املوا�سفات، عدم 
التن�سي����ق امل�سبق م����ع اإدارات الت�سغيل 
وال�سيان����ة التابع����ة للجه����ة امل�ستفيدة 
ي�سيع الكثري من وقت تنفيذ امل�سروع، 
عدم تو�سيح ال�سورة احلقيقية لبع�ض 
عقود اال�ست�ساريني ب�سورتها احلالية 
ال حتمل اال�ست�ساري اأية م�سئولية اأمام 
اجلهات امل�ستفيدة يف حال عدم اأدائه 

لواجباته اأو الرتاخي فيها. 
اإح����دى  من�سوؤه����ا  الت����ي  واالأ�سب����اب 
االإدارات غ����ري الهند�سي����ة ونعن����ي بها 
تلك االإدارات التابعة للجهة امل�ستفيدة 
واإدارة  واملناق�س����ات  العق����ود  كاإدارة 
امل�سرتيات، ومن هذه االأ�سباب تاأخري 

غيـــاب التنســـيق المســـبق مـــع الجهـــات الحكومية  
إليصـــال الخدمـــات مثـــل الكهربـــاء والميـــاه والصرف 
المشـــروع تعثـــر  إلـــى  يـــؤدي  والهاتـــف  الصحـــي 
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تأخير صرف الدفعات المستحقة للمقاول لمدد تصل إلى عدة 
شهور يؤثر على قدرة المقاول المالية في اإلنفاق على المشروع، 
الروتيـــن الطويـــل المتبع للبت فـــي أوامر التغيير يســـتغرق 
أحيانًا وقتًا أطول من وقت التنفيذ ويؤدي إلى تعثر المشروع

توقي����ع العق����د اأو تاأخري ت�سلي����م املوقع 
للمق����اول بع����د تقدمي عطائ����ه مما قد 
يت�سب����ب يف ارتف����اع االأ�سع����ار وبالتايل 
ترك اأث����ر �سلب����ي يف تنفي����ذ امل�سروع، 
تاأخ����ري �س����رف الدفع����ات امل�ستحق����ة 
للمق����اول مل����دد ت�سل اإىل ع����دة �سهور 
يوؤث����ر عل����ى ق����درة املق����اول املالي����ة يف 
االإنفاق على امل�سروع، الروتني الطويل 
املتبع للب����ت يف اأوامر التغيري ي�ستغرق 
اأحيان����ًا وقت����ًا اأطول من وق����ت التنفيذ 
غي����اب  امل�س����روع،  تع����رث  اإىل  وي����وؤدي 
التن�سيق امل�سبق مع اجلهات احلكومية  
الإي�س����ال اخلدم����ات مث����ل الكهرب����اء 

واملي����اه وال�س����رف ال�سح����ي والهاتف 
يوؤدي اإىل تعرث امل�سروع كذلك، كما اأن 
تدخل اجله����ات امل�ستفيدة يف امل�سروع 
اأثن����اء التنفي����ذ واإدخ����ال تعديالت مل 
تك����ن موج����ودة يف العق����د ي����وؤدي اإىل 
اإع����ادة الت�ساميم وق����د يتطلب مبالغ 
مالي����ة اإ�سافي����ة قد ال  تك����ون متوافرة 
يف ميزاني����ة امل�س����روع، وج����ود املقاول 
واأف����راد اجله����ة امل�ستفي����ذة يف موق����ع 
امل�سروع يعر�ض املقاول اإىل �سغوطات 
لتنفيذ طلب����ات غري موجودة يف العقد 
وبالتايل اإىل اإرباك الربنامج الزمني 

لتنفيذ امل�سروع،  

واأخ����ريًا هن����اك اأ�سب����اب خارج����ة عن 
اإرادة جمي����ع االأطراف توؤدي اإىل تعرث 
امل�س����روع مث����ل اكت�ساف كاب����ل اأو خط 
مي����اه اأ�سفل مباين امل�س����روع، اأو وجود 
عوائق مثل وجود متفجرات،  اكت�ساف 
اأر�����ض �سخري����ة ال تنفع معه����ا و�سائل 
احلفر العادية اأو مياه جوفية عزيرة، 
واال�سطراب����ات،  احل����رب  ظ����روف 
�س����وء االأح����وال اجلوية، غ����رق �سفينة 
عليه����ا مع����دات ومواد امل�س����روع، نفاذ 
م����واد البن����اء الرئي�س����ة كاالأ�سمنت اأو 
احلدي����د من االأ�سواق اأو عدم توافرها 
بالكميات املطلوبة اأو االرتفاع ال�سديد 
يف اأ�سع����ار م����واد البن����اء يتع����ذر عل����ى 
املق����اول �سراوؤه����ا، جلب بع�����ض مواد 
ومعدات امل�سروع من اخلارج قد يعيق 
املق����اول يف حال تغري اأ�سعارها اأو تغري 
�سرف العمالت بف����ارق قد يوؤدي اإىل 

خ�سارته، ونفاذ مواد البناء.
وعالج االأ�سباب التي ت����وؤدي اإىل تعرث 
امل�ساريع يك����ون باتخاذ عدة اإجراءات 
م����ن اأهمها زيادة ع����دد االأيام املقررة 
لدرا�س����ة امل�س����روع وو�س����ع وثائق����ه يف 
اللب�����ض،  وا�سح����ة ال حتتم����ل  �س����ورة 
اإعطاء املقاولني الوقت الكايف لدرا�سة 
املناق�سة، درا�سة عقود اال�ست�ساريني 
ب�سف����ة عام����ة وت�سم����ني عقودهم ما 
ين�����ض عل����ى اأن اال�ست�س����اري م�سوؤول 
اأمام اجلهة امل�ستفيدة ويتحمل اأخطاء 
تعمده����م  اأو  وتق�سريه����م  موظفي����ه 
تعطي����ل املقاول وتاأخري تنفيذ امل�سروع 
بدون مربرات وا�سحة ومقنعة للجهة 
امل�ستفيدة، عدم اإطالق يد اال�ست�ساري 
يف االإ�س����راف عل����ى امل�س����روع دون اأي 
متابع����ة اأو حما�سب����ة من قب����ل اجلهة 
امل�ستفيدة ل�سم����ان عدم تع�سف جهاز 
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األيـــام  عـــدد  زيـــادة  المشـــاريع:  تعثـــر  أســـباب  عـــالج  أهـــم 
صـــورة  فـــي  وثائقـــه  المشـــروع ووضـــع  لدراســـة  المقـــررة 
الوقـــت  المقاوليـــن  إعطـــاء  اللبـــس،  تحتمـــل  ال  واضحـــة 
الكافـــي لدراســـة المناقصـــة، دراســـة عقـــود االستشـــاريين

االإ�س����راف �سد املق����اول، عل����ى اإدارة 
الدرا�س����ات والت�ساميم التابعة للجهة 
امل�ستفي����دة التن�سيق مع اإدارة الت�سغيل 
وال�سيانة امل�سوؤول����ة عن امل�سروع عند 
انتهائ����ه قب����ل ت�سميم ذل����ك امل�سروع 
وو�س����ع موا�سفات����ه، حيث ي����وؤدي هذا 
التن�سي����ق اإىل توحي����د م����واد ومعدات 
قط����ع  توحي����د  وبالت����ايل  امل�ساري����ع 
الغي����ار امل�ستخدم����ة لترتك����ز اجله����ود 
فتنخف�����ض تكالي����ف �سيان����ة وت�سغي����ل 
التكلف����ة  فتق����ل  م�ستقب����اًل  امل�س����روع 
الكلية للم�سروع،.عمل اأن�سب النماذج 
والعلوم����ات الت����ي يج����ب اأن يت�سمنها 
التقري����ر ال�سه����ري للم�س����روع الإعطاء 
�سورة وا�سحة لو�س����ع امل�سروع ليكون 
امل�سئول����ني الإعط����اء  مرجع����ًا جلمي����ع 
توجيهاته����م واتخ����اذ قراراتهم، عمل 
درا�س����ة لتاليف الروت����ني الطويل للبت 
يف اأوام����ر التغي����ري، درا�س����ة الكيفي����ة 
التي ت�سم����ن حق املقاول واال�ست�ساري 
يف  امل�ستحق����ة  دفعاتهم����ا  ل�س����رف 
مواعيدها، ا�ستبع����اد املقاولني الذين 
يتقدم����ون باأق����ل العرو�����ض وتعرثه����م 
املتكرر يف تنفيذ امل�ساريع، التن�سيق مع 
اجلهات احلكومي����ة لتوفري اخلدمات 
املطلوبة للم�سروع يف الوقت املنا�سب، 
يف ح����ال ع����دم ا�ستالم املق����اول موقع 
امل�س����روع خالل مدة �سالحية العر�ض 
املق����دم من����ه يعط����ي ل����ه خي����ار تنفيذ 
العق����د باالأ�سع����ار الت����ي قدمه����ا اأو اأن 
يعاد طرح امل�سروع يف مناف�سة جديدة 
ويعطى املقاول فرتة معقولة للرد على 
ه����ذا االختي����ار، اإجراء ح�س����ر �سامل 
جلميع املقاولني واال�ست�ساريني وو�سع 
ت�سني����ف خا�ض بهم م����ن قبل االإدارة 
الهند�سي����ة لال�ستفادة من����ه والرجوع 

اإليه عند وجود م�ساريع هامة وح�سر 
املجرب����ني  املوؤهل����ني  عل����ى  املناف�س����ة 
منهم فقط. و�سع م����دة زمنية واقعية 
ومدرو�س����ة ل����كل م�س����روع تعتم����د على 
وموقع����ه  وطبيعت����ه  ونوعيت����ه  حجم����ه 
اأي  اإنه����اء  اأن  االعتب����ار  يف  واالأخ����ذ 
م�سروع يف م����دة زمنية اأقل من املعتاد 
يتطلب عم����اًل متوا�ساًل ومعدات اأكرث 
وتكالي����ف مالي����ة اأعل����ى، التاأكيد على 
اأن تكون ات�س����االت املقاول مع اجلهة 
م����ن خ����الل ممثليه����ا يف  امل�ستفي����دة 

املوقع، البد من املرونة يف التعامل بني 
املق����اول واجله����ة امل�ستفيدة يف حاالت 
االرتف����اع ال�سدي����د لالأ�سع����ار اأو نف����اذ 
بع�ض مواد البناء فج����اأة من االأ�سواق 
املحلي����ة اأو العاملي����ة مم����ا ق����د يت�سبب 
يف خ�سائ����ر. ميكن تفاديه����ا بالتفاهم 
والتعاون بني الطرفني، كما اأن العقود 
يجب اأن تت�سمن �سيغًا تعالج احلاالت 
الطارئ����ة ليت����م تعوي�ض املق����اول ماليًا 
اأو زمني����ًا اأو بهم����ا معًا مب����ا يدفع عنه 
ال�سرر ويحقق العدالة لطريف العقد.   
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المكاتب الهندسية وجودة المنتج

م. صالح عبده  العليمي
إدارة المشاريع - بريطانيا

الــمــمــلــكــة  فــــي  الـــهـــنـــدســـيـــة  الـــمـــكـــاتـــب  الـــمـــتـــابـــع والـــمـــتـــعـــامـــل مــــع  إن 
ـــب تـــلـــك الـــمـــكـــاتـــب قــــد تـــحـــولـــت إلـــى  ـــل ـــة يـــجـــد أن أغ ـــســـعـــودي الـــعـــربـــيـــة ال
ــة الـــجـــاهـــزة. ــدســي ــهــن ـــات ال ـــف ـــوص ـــمـــكـــررة وال ــمــخــطــطــات ال ــبــيــع ال مــقــالــب ل

حيث تخلو منتجات تلك املكاتب وبع�سها قد 
ن����ال �سهرة ال باأ�ض به����ا نتيجة عمله يف بع�ض 
امل�ساري����ع العمالق����ة الت����ي تقع عل����ى حماور 
رئي�سية حتى ُخيل للكرث اأنها من املكاتب التي 
حت����رتم مهنتها وا�سمها . بل قد ي�سل احلال 
ببع�سه����ا اإىل التغا�سي عن الركاكة املوجودة 
يف منتجها ب�سبب ميولها التجارية والتغا�سي 
ع����ن النواح����ي الفني����ة. ويف حقيق����ة االأمر ال 
يوجد مربر لذلك ال�سوء حيث اأن تلك املكاتب 
تفر�����ض ر�سوم����ًا خيالي����ة للقي����ام باخلدم����ة 
الهند�سية الت����ي يفرت�ض اأن تكون على درجة 
عالية م����ن اجلودة وبالنظ����ر اإىل تلك املبالغ 
فاإنه����ا تفوق بكثري املبالغ التي تطلبها مكاتب 
هند�سي����ة اأكرث خربة وتهتم مبنتجها النهائي 
كتلك الت����ي يف مدينة دبي على �سبيل املثال .
ومن هنا نرى اأن تكون هناك جهة خمت�سة 

يف الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سني ينح�سر 
دوره���ا مبراقب���ة وتقييم املنت���ج الهند�سي 
ال�سادر من املكاتب الهند�سية حيث اأ�سبح 
وا�سحًا عدم ق���درة االأمان���ات على القيام 
بذلك الدور ويب���دو جليًا يف كل ما نراه من 

خمططات معتمدة م���ن قبل تلك االأمانات 
والتي حتتوي بع�سها على اأخطاء ت�سل اإىل 

اأن تو�سف باالأخطاء اجل�سيمة .
ناهي���ك عل���ى اأن تل���ك املكات���ب الهند�سية 
تغف���ل كثريًا القيام بعمل الدرا�سات البيئية  
الالزم���ة ب���ل اأن بع�سه���ا مل يق���م بدرا�سة 
املوقع ومعرفة منا�سيبه ومنا�سيب ال�سوارع 
من حوله ليفاجاأ املالك بعد ذلك مب�ساكل ال 
ح�س���ر لها مما ي�سطر املقاول يف كثري من 
احلاالت اإىل االجتهاد يف اإيجاد حلول لتلك 
امل�ساكل الطارئة وغالبًا ما تكون اجتهادات 
ناق�س���ة اأو م�ستعجل���ة م���ن قب���ل املهند�ض 
امل�سرف لتدارك الفرتة الزمنية للم�سروع.
ول���ذا ف���اإن كل مهند����ض اأو �ساح���ب مكتب 
هند�سي باالأح���رى اأن يتق���ي اهلل اأوالً، واأن 

يحرتم  املهنة  والق�سم املهني الذي اأداه .
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االستثمار في المهندس السعودي
تشـــهد المملكة العربية الســـعودية في عهد خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز حفظـــه اهلل ومنذ 
زمـــن تســـارع عجلـــة التنميـــة والتطـــور والنهضة الشـــاملة 
علـــى عدد مـــن المســـتويات واالصعدة وتشـــهد بذلـــك أعداد 
واحجـــام المشـــاريع واالختالفـــات النوعيـــة بهـــا والتـــي تقام 
في كافـــة المـــدن والمحافظـــات والقرى وبشـــكل متوازي.

فكاف���ة هذه امل�ساري���ع قد ال تتك���رر قبل عدة 
�سن���وات او على االقل البع����ض منها وقبل ان 
يف���وت قطار التطور والنه�س���ة البد ان يدعم 
املهند����ض والفن���ي ال�سع���ودي ليعمل���وا �سمن 
ه���ذه امل�ساري���ع ومي���روا بتجربته���ا وياأخذوا 
خرباته���ا ابت���داء م���ن التفك���ري والتخطي���ط 
اىل الت�سمي���م والتعدي���ل واملراجعة والتنفيذ 
وانتهاء بالت�سغي���ل وال�سيانة ،، �سعيا لتوطني 
ه���ذه اخلربات مل�سلح���ة الوطن ال���ذي ر�سم 
يف �سمائهم الطم���وح لالأف�سل دوما فالتنمية 
كمفه���وم وه���دف يج���ب ان ال ت�ستم���ر دوم���ا 
بي���د االآخري���ن فالب���د ان يك���ون للمهند�سني 
ال�سعوديني ح�سور  فاعل يف هذه امل�سروعات 
التنموي���ة العمالق���ة وذل���ك لدعمه���م وو�سع 
ب�سمته���م �سمن هذه امل�ساري���ع الأنها �ستعزز 
من خرباته���م وعطائهم ج���راء املمار�سة مع 
اخلربات االجنبية وكما �ستوؤهل هذه امل�ساريع 
لك���ي تكون متوافقة مع بيئتن���ا وخ�سو�سياتنا 
كمجتمع ل���ه افكاره ونهجه ق���د يختلف كثريا 
ع���ن من يعم���ل مب�ساريعن���ا الي���وم ، فاإعطاء 
املهند�س���ني ال�سعوديني ه���ذه الفر�سة �ست�سع 
يف انف�سه���م لبنات كثرية ق���د ال توفيها طرق 
التدري�ض والتدريب والتاأهيل حقها فاملمار�سة 
جان���ب مه���م الب���د ان نهتم ب���ه ونعم���ل على 
حتقيقه فاأهميته كاأهمية التدري�ض والتدريب 
ول�ست مبالغ���ا يف ذلك فقيمة الوقت مثال قد 
ال تزرعها طرق التدري�ض والتدريب والتاأهيل 
للمهند����ض والفن���ي ولكن الأهميته���ا يف ادارة 

امل�ساريع ومدى انعكا�سها على مراحل امل�سروع 
واالجناز فاأنها �ستزرع يف النف�ض تقدير عاليا 
للوقت والذي �سينعك����ض ايجابيا على اأ�سلوب 
احلي���اة فا�ستم���رار تهمي����ض القي���م املختلفة 
مث���ل الوقت وغ���ريه �سيعط���ي االولوية لالأمم 
االخرى يف نه�سة ت�سبقنا بها اأعواما كثرية .

ان غر����ض قيمة الوق���ت يف نفو�ض املهند�سني 
ال�سعوديني وغريها من القيم التي نحتاج لها 
عن طريق املمار�سة والتجربة �ست�ساهم كثريا 
يف ان تت�ساعف اهميتها يف االجيال القادمة 
م���ن بعدنا فالتطور والرق���ي لي�ض مهمة جيل 
واح���د ودوما البناء ال�سحيح ال يعقبه هدم .   
حقيق���ة ان املهند�ض ال�سع���ودي ال يحتاج اىل 
اإثبات مهنيته واحرتافيته وتطوره فال�سواهد 
كثريه يف ذلك مع الق�س���ور الواقع والوا�سح 

يف التطوير والتاأهي���ل املقدم حاليا له وذلك 
ال يعزز م���ن دوره املاأم���ول يف التنمية واحلل 
ه���و تغي���ري التفك���ري والنظ���ر قلي���ال خ���ارج 
ال�سندوق والبدء يف اال�ستثمار يف املهند�سني 
ال�سعودي���ني باعتباره���م املح���رك احلقيقي 
وراء اي منو مت�س���ارع للتنمية وفر�سهم على 
امل�ساري���ع العمالق���ة وعل���ى م�ستوي���ات فنية 
واإدارية خمتلفة حت���ى تكون الفائدة املرجوة 
اأك���رث م���ردودا باعتباره���م ا�ستثم���ارا طويل 
امل���دى باعتباره هذا احلل هو االأمثل حا�سرا 
وم�ستقبال ال�ستمرار التنمية والتقدم والتطور 

بيد اأبناء الوطن.

املهند�س / امين بن زريعة ال�شيخ
مهند�س تخطيط - رئي�س �شعبة الرتاث العمراين
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وزير النقل يؤكد على أهمية تسجيل جميع 
مهندسي القطاع الحكومي بهيئة المهندسين

أبـــدى معالي الدكتـــور جبارة بن عيد الصريصـــري وزير النقل حرصه على تأهيل المهندســـين 
المنتمين للوزارة من السعودييين والوافدين والتسجيل بالهيئة السعودية للمهندسين، خالل 
الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين برئاسة المهندس حمد 
بن ناصر الشقاوي، واألمين العام الدكتور غازي العباسي ونائبه المهندس إبراهيم الضبيعي، 
لمعالي وزير النقل مؤخرًا بمقر الوزارة بالرياض لمناقشـــة ســـبل التعاون بين الهيئة والوزارة.

واأو�سح املهند�ض حمد بن نا�سر ال�سقاوي، باأن 
اللق���اء مع معايل الوزير اأتى بثماره املرجوة، 
حي���ث مت التاأكيد خالله عل���ى اأهمية التاأهيل 
املهن���ي للمهند�سني ال�سعوديني والوافدين يف 
كاف���ة القطاعات احلكومي���ة واخلا�سة نظرًا 
الأهميت���ه، اإ�ساف���ة اإىل مناق�س���ة اأهمية دعم 
كادر املهند�س���ني، وبح���ث جم���االت التعاون 
ب���ني الطرفني يف املج���االت املهنية املختلفة.
واأب���ان رئي�ض املجل�ض باأن���ه متت دعوة معايل 
الوزي���ر للم�سارك���ة والدع���م وح�س���ور ندوة 
م�ساريع  الهند�سي���ة يف  اخل���ربات  "توط���ني 
التنمي���ة" التي �ستعق���د � مب�سيئة اهلل � بفندق 
الفي�سلي���ة مبدين���ة الريا�ض ي���وم االأحد 25 
مب�سارك���ة  )2013/5/5م(.  /1434/6ه���� 
الكث���ري من اجله���ات، منه���ا: وزارة ال�سوؤون 
البلدية والقروية، االأمانات والبلديات، وزارة 
التعليم العايل، وزارة ال�سحة، وزارة الرتبية 
والتعليم، وزارة النقل، �سركة اأرامكو، �سركة 
�سابك، ال�سركة ال�سعودي���ة للكهرباء، الهيئة 

امللكية للجبيل وينبع، وزارة اخلدمة املدنية، 
االإدارة العامة لالأ�سغال الع�سكرية.

واأك���د ان���ه مت خ���الل اللق���اء �س���رح اأهمي���ة 
م�ساركة الوزارة يف ندوة التوطني، خا�سة اأن 
الوزارة ت�سم عددًا كبريًا من املهند�سني من 
ال�سعوديون والوافدين من جن�سيات خمتلفة 
تعم���ل يف م�ساري���ع التنمي���ة، حي���ث اأن ه���ذه 
الن���دوة ته���دف اإىل التعريف باأه���م امل�ساكل 
الت���ي تواج���ه توط���ني اخل���ربات الهند�سي���ة 
اأه���م  عل���ى  والوق���وف  احلل���ول،  ومناق�س���ة 
املعوقات يف توطني اخلربات الهند�سية التي 
تواج���ه اإدارة امل�ساري���ع واالإدارات الهند�سية 
يف القط���اع احلكومي، والوق���وف على بع�ض 
امل�ستف���ادة  والدرو����ض  الناجح���ة  التج���ارب 
لتوط���ني اخل���ربات الهند�سي���ة، واإب���راز دور 

ال�سيا�سات والت�سريعات.
من جانب���ه ق���دم املهند�ض غازي ب���ن �سعيد 
العبا�سي اأم���ني عام الهيئة، �سك���ره وتقديره 
ملعايل الوزير على حفاوة اال�ستقبال وحر�ض 

معالي���ه عل���ى التعاون م���ع الهيئ���ة ال�سعودية 
معالي���ه  م���ع  مت  باأن���ه  مبين���ًا  للمهند�س���ني. 
مناق�سة ق�سايا مهني���ة عديدة؛ منها تطبيق 
االعتم���اد املهن���ي عل���ى جمي���ع املهند�س���ني 
باململكة م���ن ال�سعودي���ني والوافدين، وذلك 
�سيحق���ق  الأن���ه  املهن���ي  االعتم���اد  الأهمي���ة 
م�ستقب���اًل وغاي���ات �سع���ت الهيئ���ة للو�س���ول 
اإليه���ا، اإ�ساف���ة اإىل بناء عالق���ة تكاملية بني 
اخلا����ض  والقط���اع  احلكومي���ة  املوؤ�س�س���ات 
والهيئ���ة، و�سيعود بالفائدة للمهنة واملهند�ض 
والقطاعات الهند�سية احلكومية واخلا�سة، 
ومن اأهم فوائ���ده االرتق���اء بامل�ستوى املهني 
االأدائ���ي للمهند�سني، وحتفيزهم لالنخراط 
يف �س���وق العم���ل، وممار�س���ة العم���ل املهن���ي 
الهند�س���ي، وبن���اء خ���ربة حملي���ة وطنية يف 
وتطبي���ق  املختلف���ة،  الهند�سي���ة  املج���االت 
اإج���راءات التاأهيل املهن���ي، وحتقيق املواءمة 
بين���ه وب���ني متطلبات �سوق العم���ل من خالل 

التاأهيل العلمي والعملي.

صورة تذكارية مع وزير النقل أثناء اللقاء مع الهيئة
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العدد ) 94 ( ذو القعدة 1434هـ - سبتمبر 2013م

الهيئة تشارك بيوم ومعرض المهنة 
بجامعة القصيم

المهنة  يــــوم  بـــيـــوم ومـــعـــرض  لــلــمــهــنــدســيــن  الــســعــوديــة  ــهــيــئــة  ال شـــاركـــت 
ــقــصــيــم، وافــتــتــحــه مــعــالــي مــديــر جــامــعــة القصيم  ال نــظــمــتــه جــامــعــة  ــــذي  ال
1434هـــــــ.  /  7  /  2 األحـــــد  ــــوم  ي ـــحـــمـــودي  ال ــن  ــم ــرح ــدال ــب ع ـــن  ب خـــالـــد  الـــدكـــتـــور 

وقدم �سعادة املهند����ض اإبراهيم بن �سالح 
ال�سبيع���ي نائ���ب االأمني الع���ام، كلمة نيابة 
عن رئي����ض جمل����ض االإدارة املهند�ض حمد 
اب���ن نا�س���ر ال�سق���اوي يف حف���ل االفتتاح، 
تن���اول فيه���ا دور الهيئ���ة يف تطوي���ر املهنة 
والعامل���ني فيه���ا، اإ�ساف���ة اإىل تعريف عن 

الهيئة وما تقوم به من مهام. 
وعق���د على هام����ض املنا�سب���ة اجتماع �سم 
عمي���د كلي���ة الهند�س���ة بجامع���ة الق�سيم 
واأع�ساء هيئ���ة التدري����ض بالكلية مع نائب 
االأم���ني الع���ام، ناق�سوا في���ه اإمكانية توقيع 
واجلامع���ة  الهيئ���ة  ب���ني  تع���اون  اتفاقي���ة 
جان���ب  اإىل  املقبل���ة،  الف���رتة  خ���الل 
التعري���ف بالهيئ���ة واملهام الت���ي تقوم بها، 

واأهمي���ة دع���وة جمي���ع املهند�س���ني خا�سة 
للهيئ���ة. االن�سم���ام  التخ���رج  حديث���ي 
ب���ن �سال���ح  اإبراهي���م  واأو�س���ح املهند����ض 
ال�سبيع���ي نائب االأم���ني الع���ام، اأن الهيئة 

حر�س���ت عل���ى امل�سارك���ة يف ي���وم املهن���ة 
الذي يتزام���ن مع حفل التخ���رج خلريجي 
وخريجات اجلامعة، دعمًا لهم، وللتعريف 
بالهيئة، وبناء �سراكة بني الهيئة واجلامعة.
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600 مهندس يدشنون الوثيقة العشرية  
للممارسات المهنية للمباني الخضراء بالمملكة

دشن الدكتور غازي بن سعيد 
العباســـي أمين عـــام الهيئة 
للمهندســـين  الســـعودية 
كـــروان  مداريـــم  بفنـــدق 
بالريـــاض الوثيقـــة العشـــرية 
المهنيـــة  للممارســـات 
وذلـــك  الخضـــراء،  للمبانـــي 
والنشاطات  الفعاليات  ضمن 
تنظمهـــا  التـــي  المهنيـــة 
شعبة األبنية الخضراء بالهيئة 
للمهندســـين.  الســـعودية 

ون�س���ت الوثيقة عل���ى "تعزي���ز مبادرة 
لالأبني���ة  ال�سريف���ني  احلرم���ني  خ���ادم 
اخل�سراء يف اململكة العربية ال�سعودية"، 
حيث توؤكد �سعبة املباين اخل�سراء للهيئة 
ال�سعودية للمهند�سني، اأن ا�سرتاتيجيات 
املب���اين اخل�سراء يف مبادئه���ا واأ�س�سها 
هند�سي���ة  معاي���ري  ه���ي  وتطبيقاته���ا، 
دقيقة يف الت�سمي���م والتنفيذ والت�سغيل 
واالإزال���ة للمب���اين ال�سكني���ة والتجارية 
وامل�ساج���د  وامل�ست�سفي���ات  واملدار����ض 
والن���زل ال�سياحية واملراك���ز احل�سرية 
واالأحي���اء ال�سكني���ة وامل�ساري���ع الكربى 

للبنية التحتية واملن�ساآت. 
ومت اأي�سا خ���الل الفعالي���ة املهنية التي 
نظمتها ال�سعبة تقدمي حما�سرة بعنوان 
اخل�س���راء..  املب���اين  )ا�سرتاتيجي���ات 

مبادئ واأ�س�ض وتطبيقات(. 
وتاأت���ي املحا�سرة �سمن اإط���ار اجلهود 
املبذول���ة لتاأهيل1000مهند�ض يف جميع 

التخ�س�سات الهند�سية خلدمة �سناعة 
االأبني���ة اخل�س���راء وتر�سي���خ املفاهي���م 
الرئي�سية واملب���ادرة االإن�ساني���ة لالأبنية 
اخل�س���راء يف م�ساريع �سناع���ة الت�سيد 

والبناء. 
من جانبه اأو�سح املهند�ض في�سل الف�سل 
رئي�ض جمل�ض �سعب���ة املباين اخل�سراء، 
اأن اللق���اء ياأتي �سمن اإطار اإ�سرتاتيجية 
املعتم���دة  العام���ة  ال�سعب���ة  �سيا�س���ات 
به���ذا  املهن���ي  املهند����ض  دور  لتطوي���ر 
القط���اع، حيث اأن االأع�س���اء املهند�سني 
واملهتمني ملتزم���ون باملمار�سات املهنية 
للمباين اخل�س���راء اخلا�سة بالت�سميم 
والتنفيذ والت�سغي���ل واالإزالة للمباين يف 
اإن�س���اء وجتهي���ز املباين ل�سال���ح �سحة 
وامن و�سالمة االإن�سان والبيئة للنيل من 

حيوية احلياة" 
يذك���ر اأن ه���ذه الوثيقة تع���د اأول وثيقة 
تتبناه���ا الهيئة ال�سعودي���ة للمهند�سني، 

ال�س���رق  م�ست���وى  عل���ى  �سابق���ة  وه���ي 
االأو�س���ط، وذلك حر�س���ًا منها للحفاظ 
على مق���درات ومكت�سب���ات الوطن، اإىل 
جانب اال�ستف���ادة من امل���واد ال�سديقة 
للبيئ���ة يف ظ���ل الطف���رة العمرانية التي 
ت�سهدها اململكة العربية ال�سعودية. كما 
مت تبن���ي الوثيق���ة القائمة عل���ى مفهوم 
االأبني���ة اخل�س���راء، وال���ذي يعمل على 
احلد من الطاق���ة بن�سبة 24% واالنبثاق 
الكرب���وين 33% وتر�سيد ا�ستخدام املياه 
40% واإعادة تدوير خملفات البناء %70. 
وق����د اأي����د الوثيقة نح����و600 مهند�ض 
�سعودي ومقيم، ووقع عليها حتى عقد 
املحا�سرة نح����و 150 مهند�سًا، وهي 
متثل ميثاقًا بني املهند�سني للمجتمع 
وت�سغي����ل  وتنفي����ذ  ت�سمي����م  التب����اع 
املب����اين لزي����ادة الطاق����ة وت�ساميم 
البيئة، وااللتزام بالف�سول الرئي�سية 

لالأبنية اخل�سراء.
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العدد ) 94 ( ذو القعدة 1434هـ - سبتمبر 2013م

الهيئة تنظم ملتقى التعليم الهندسي 
الثالث بالمدينة المنورة

تعتـــزم الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين تنظيـــم الملتقـــى الهندســـي العالمـــي الثالـــث 
لعـــام 2013م  وذلك خـــالل الفتـــرة 19-1435/2/21هــــ الموافـــق 23-2013/12/25م  بمشـــاركة اتحاد 
المنظمات الهندســـية بالدول اإلســـالمية، وبالتعاون مـــع جامعة طيبة، جمعية المهندســـين 
المدينـــة  وامانـــة  الماليزيـــة،  بوتـــرا  وجامعـــة   ،Mset ماليزيـــا  الماليزيـــة  والتكنولوجييـــن 
المنـــورة، وأمـــارة منطقة المدينـــة المنورة، وذلـــك بفندق موفنبيـــك انوار المدينـــة المنورة.

واأو�سح الدكتور غازي بن �سعيد العبا�سي اأن 
امللتق���ى الذي ياأتي حتت �سعار " نحو التحول 
اال�سرتاتيج���ي"، يه���دف اإىل جم���ع كل م���ن 
االأكادمييني ذوي اخلربة احلقلية، والعاملني 
يف البحث العلمي، واملهند�سني والتقنيني من 
خمتلف ال���دول االإ�سالمية لتبادل اخلربات، 
بغر�ض ر�سد وتقومي التطور املعريف يف حقل 
التعلي���م الهند�سي والتقن���ي، تقوية الروابط 
االأكادميي���ني  والباحث���ني  ال�سناعي���ني  ب���ني 
العامل���ني يف ال���دول االإ�سالمي���ة، اال�ستثمار 
يف التنمي���ة والبح���وث التطبيقي���ة، وتب���ادل 
اخلربات يف حق���ل التعليم الهند�سي واملهني 

وتطوير اآليات التن�سيق بينهما.
وا�ساف بان امللتق���ى يتناول حمتور عدة من 
اأهمه���ا مناه���ج التعلي���م الهند�س���ي، وجودة 
الربامج الهند�سية واعتمادها، وطرق االإلقاء، 
الهند�س���ي،  التعلي���م  يف  العاملي���ة  واملعاي���ري 
والتعلي���م التقني، وط���رق التعل���م الهند�سي 

املبنية عل���ى املخرج���ات، والتدري���ب املهني 
واملهارة واالإبداع، وال�سالمة وال�سحة العامة.
من جانبه اأ�سار املهند�ض ابراهيم ال�سبيعي 
نائ���ب االم���ني الع���ام اإىل اأن���ه �سي�س���ارك يف 
امللتق���ى نخبة من االأكادميي���ني وال�سناعيني 
من خمتلف دول الع���امل االإ�سالمي توحدهم 
رغبة التطوير وتبادل التجارب واخلربات يف 

جمال التعليم الهند�سي.
وحول مدى اأهمية امللتقى الذي �سيجمع عددا 
م���ن اأبرز اخل���ربات االإ�سالمي���ة يف جماالت 
املتخ�س�س���ني  لغ���ري  والتعلي���م،  الهند�س���ة 
يف الهند�س���ة، اأو�س���ح ال�سبيع���ي اأن امللتق���ى 
يف االأ�سا����ض موج���ه نح���و املهند�ض غ���ري اأنه 
بالنظ���رة البعيدة لالأمور ميك���ن ت�سجيل اأثر 
غري مبا�سر للجمي���ع �سواء من املتخ�س�سني 
اأو غريه���م، وذل���ك م���ن خالل رف���ع م�ستوى 
املهند����ض يف عاملن���ا االإ�سالم���ي م���ن خالل 
مواكب���ة التطورات احلا�سل���ة يف هذا املجال 

مبا يتالءم مع معامل ح�سارتنا االإ�سالمية. 
وابان ال�سبيعي بان هذه املنا�سبة تاأتي امللتقى يف 
الوقت الذي يحتل فيه التعليم الهند�سي مركزا 
هاما يف كث���ري من الدول، كم���ا يت�سدر  قائمة 
االأولويات من حيث املعايري واملقومات لتحقيق 
االأهداف املحلي���ة واالإقليمية، حي���ث اإن العامل 
اليوم  مليء بالتحدي���ات املعرفية والعلمية، ما 
نحتاج مع���ه تطوير التعلي���م الهند�سي ودرا�سة 
الفجوات وكيفي���ة التغلب على املعوقات. وحيث 
اأن املهند�ض هو احد ركائز التنمية  الهامة فقد 
اأ�سب���ح لزاما اإلقاء ال�سوء على التحديات التي 
تواج���ه التعلي���م الهند�سي وحتدي���د املتطلبات 
امل�ستج���دة واال�ستجاب���ة له���ا، م���ع ا�ستعرا����ض 
والع���ام،  القطاع���ني اخلا����ض  ب���ني  ال�سراك���ة 
والق���درة عل���ى اإيج���اد تخ�س�س���ات هند�سي���ة 
جديدة، واإغالق الفجوات التي تقف عائقا اأمام 
نوعي���ة التعل���م الهند�سي يف الع���امل االإ�سالمي 
الغرب���ي. الع���امل  تل���ك املوج���ودة يف  لتواك���ب 

جانب من امللتقى الهند�شي الذي عقد �شابقا باملينة املنورة
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هيئة المهندسين تشرف على التدريب الهندسي 
بالمعاهد األهلية بالتنسيق مع التعليم المهني

اتفقـــت الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين مع المؤسســـة العامـــة للتدريـــب التقني 
والمهنـــي علـــى تفعيـــل مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة بينهمـــا؛ والتـــي يأتـــي مـــن 
أهـــم بنودهـــا أن تقـــوم الهيئـــة بالتعـــاون مـــع المؤسســـة باإلشـــراف الفنـــي علـــى 
البرامـــج الهندســـية والـــدورات التدريبيـــة المهنيـــة التـــي تنظمهـــا معاهـــد التدريـــب 
المؤسســـة. فـــي  المعتمـــدة  التنفيذيـــة  والقواعـــد  اللوائـــح  وفـــق  وذلـــك  األهليـــة، 

جاء ذلك خ���الل ور�سة العم���ل التي عقدتها 
الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ني اأخ���ريًا م���ع 
املوؤ�س�س���ة، وح�سره���ا نح���و خم�س���ة وثالثني 
معهدًا ومرك���ز تدريب يق���دم برامج تدريب 
هند�سية ملهند�سي القطاع اخلا�ض والعام يف 

مدينة الريا�ض.
واأو�س���ح �سع���ادة الدكت���ور غازي ب���ن �سعيد 
ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  ع���ام  اأم���ني  العبا�س���ي 
للمهند�سني، اأن مذك���رة التفاهم بني الهيئة 
الهند�س���ي  التدري���ب  جم���ال  يف  واملوؤ�س�س���ة 
قامت الهيئة بتفعيلها نظرًا الأهمية التدريب 
الهند�س���ي والتاأهيل املهني، واحلاجة املهنية 
املُلح���ة يف �سبيل رفع مهنة الهند�سة، وتاأهيل 
مهند�س���ني قادري���ن على مواكب���ة التطورات 
العاملي���ة املت�سارعة، والتحدي���ات الكثرية يف 

احلق���ول الهند�سي���ة كافة، والذي م���ن �ساأنه 
زي���ادة الفر�ض التناف�سي���ة القت�ساد اململكة، 
من خالل برامج هند�سية متطورة ووا�سحة 
جلمي���ع املهند�س���ني عل���ى كاف���ة م�ستوياتهم 

الوظيفية وخرباتهم العلمية والعلمية.
واأ�س���ار اإىل اأن الور�سة التي عقدت ناق�ست 
االأ�سل���وب االأمث���ل لالإ�س���راف الفن���ي على 
ال���دورات التدريبي���ة الت���ي تق���دم من قبل 
القط���اع اخلا����ض، وذل���ك ح�س���ب مذكرة 
الهيئ���ة  ب���ني  �سابق���ًا  املوقع���ة  التفاه���م 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ني واملوؤ�س�س���ة العامة 

للتدريب الفني والتقني.
موؤكدًا اأن هذا التوجه ياأتي اإميانًا من الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ني باأهمي���ة الدور الذي 
ميك���ن اأن يلعب���ه القطاع اخلا����ض يف تطوير 

االأداء وتقدمي ال���دورات املتخ�س�سة، وذلك 
بناًءا على املر�سوم امللكي الكرمي رقم م/36 
الهيئ���ة  خ���ول  ال���ذي  1423/9/26ه����،  يف 
باالإ�سراف على الدورات والربامج التدريبية 

الهند�سية وحرفية اأدائها وم�ستواها املهني.
واأ�ساف اأن���ه من املتوقع اخل���روج بربامج 
تك���ون اإط���ارًا لعالق���ة وثيق���ة ب���ني املراكز 
واملعاهد التدريبية الفني���ة وكل من الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ني واملوؤ�س�س���ة العامة 
للتدريب التقني واملهن���ي، حيث مت ت�سكيل 
فري���ق عمل ب���ني الطرف���ني ملتابع���ة تفعيل 
ه���ذه الربام���ج، وحتديد مه���ام اجلهتني، 
واالأعم���ال امل�سرتكة بينهم���ا، والعمل على 
تطوي���ر نوعية وكمي���ة الربام���ج التدريبية 

الهند�سية يف ال�سوق ال�سعودي.

جانب من اللقاء 
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العدد ) 94 ( ذو القعدة 1434هـ - سبتمبر 2013م

هيئة المهندسين وأرامكو تتعاونان لتهيئة 
سبل تطوير المهندسين

اجتمعـــت الهيئة الســـعودية للمهندســـين مع وفـــد من شـــركة أرامكو الســـعودية ممثلة 
فـــي مركـــز )واعـــد( ، يتم بموجبـــه دعم األعمـــال الهندســـية ودعـــم المهندســـين بمختلف 
خبراتهـــم وأعمارهم، وذلـــك في االجتماع الـــذي عقد بمقر الهيئـــة يوم األربعـــاء 1434/8/3هـ.

واأو�سح الدكتور غازي بن �سعيد العبا�سي 
اأمني عام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني، 
اأن مرك���ز واعد ه���و قط���اع م�ستقل من 
�سرك���ة اأرامك���و ال�سعودية، ته���دف اإىل 
ريادة االأعم���ال املح���دودة، وهي �سركة 
ذات م�سوؤولي���ة حم���دودة هدفه���ا دعم 
وتطوي���ر وتنوي���ع االقت�س���اد الوطن���ي، 

وتعزيز االبتكار يف جمال ريادة االأعمال 
م���ن خ���الل دع���م ال�س���ركات ال�سغرية 
واملتو�سطة ذات اجلودة العالية، ومن ثم 
توفري وظائف حيوية خلريجي اجلامعات 
والكلي���ات التقني���ة وكلي���ات الهند�س���ة.
وق���دم العبا�س���ي �سك���ره ملن�سوب���ي واعد 
بتبني  الطموحة  الهتمامهم ومبادرته���م 

اأف���كار االأعم���ال اجلدي���دة وحتولها اإىل 
اأر����ض الواق���ع،  م�ساري���ع ناجح���ة عل���ى 
وت�سجيع االأفراد عل���ى اكت�ساف ُقدراتهم 
واإمكانياتهم احلقيقية وتوفر لهم التدريب 
الالزم عل���ى كيفي���ة ا�ستخ���دام االأدوات 
واخلربات الذكية يف جمال ريادة االأعمال 
املختلفة ومنها قطاع االأعمال الهند�سية.
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اإعالن اخلليج 
العربي للتدريب

عبدالهادي القو�سي
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العدد ) 94 ( ذو القعدة 1434هـ - سبتمبر 2013م

هيئة المهندسين تعقد اختبارات مهنية 
احترافية للمهندسين 

دشن سعادة المهندس حمد 
ابـــن ناصـــر الشـــقاوي رئيس 
مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للمهندســـين يـــوم الســـبت 
13 أبريـــل 2013م، ورشـــة عمل 
االختبارات  )إدارة ومراقبة  حول 
المهنيـــة(، وحضرهـــا عدد 22 
مراقبـــًا لالختبـــارات المهنيـــة 
الذين تم اختيارهم من الهيئة، 
للبترول  فهد  الملك  وجامعة 
الدمام. وجامعـــة  والمعادن، 

كما اأطلقت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يوم 
االأحد 14 اأبريل 2013م، يف مدينة الظهران 
للمهند�س���ني  العاملي���ة  املهني���ة  االختب���ارات 
ال�سعودي���ني املحرتفني للح�س���ول على درجة 
مهني���ة، وذلك بالتعاون م���ع املجل�ض الوطني 
وامل�ساح���ة  الهند�س���ة  ملمتحن���ي  االأمريك���ي 
)NCEES( يف الواليات املتحدة االأمريكية. 
وقام���ت الهيئ���ة ب���اإدارة االختب���ارات املهنية 
الختباري اأ�سا�سي���ات الهند�سة، واملهند�سني 

.)FE & PE( املحرتفني
واأو�س���ح املهند�ض غازي ب���ن �سعيد العبا�سي 
اأمني ع���ام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني، اإىل 
اأن االختبارات انق�سمت اإىل ق�سمني ت�سمنت 
اأ�سا�سي���ات الهند�سة )FE( �سارك فيها 292 
مهند�سًا، واختب���ارات املهند�سني املحرتفني 

)PE( �سارك فيها 12 مهند�سًا.
واأ�ساف باأن االختبارات جاءت على جزئني؛ 
االأول بداأ ال�ساع���ة ال�سابعة �سباحًا، وا�ستمر 
حتى ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرًا، وتناول فيه 
قيا�ض قدرات املهند�سني يف العلوم الهند�سية 
العام���ة، اأم���ا اجل���زء الث���اين فب���داأ ال�ساعة 
ال�ساع���ة  حت���ى  وا�ستم���ر  الواح���دة ظه���رًا، 

ال�ساد�س���ة م�س���اًءا، وتن���اول قيا����ض ق���درات 
املهند�ض يف التخ�س�سات الهند�سية الدقيقة.
واأ�سار االأمني العام اأنه �سارك يف االختبارات 
292 مهند�سًا �سعوديًا ووافدًا، �سبق اأن �ساركوا 
يف دورة تدريبية ا�ستمرت ملدة اأ�سبوعني قبل 
 FE،( دخوله���م االختبارات املهني���ة العاملية
والهند�س���ة  الهند�س���ة،  الأ�سا�سي���ات    )PE

االختب���ارات  ه���ذه  وقدم���ت  االحرتافي���ة. 
FE(( الهند�س���ة  اأ�سا�سي���ات  مبرحلتيه���ا: 

Fundamental of Engineering  والتي يطلق 

Engineering- :عليه���ا يف ح���االت اأخ���رى
In-Training )EIT( حم���رتف الهند�س���ة 

.)Professional Engineering )PE

واأكد العبا�سي باأن االختبار هو اأحد ال�سروط 
الت���ي و�سعتها الهيئة ال�سعودي���ة للمهند�سني 
ملمار�سة مهنة الهند�سة يف اململكة، اإذ ي�سرتط  
اأن يكون لدى املهند�ض خربة عملية، وتدريب 
يف نف�ض تخ�س�سه. م�سيف���ًا اأن االختبارات 
�سمل���ت تخ�س�س���ات هند�سي���ة ع���دة منها: 
الهند�س���ة املدني���ة، الهند�س���ة الكهربائي���ة، 
الهند�س���ة الكيميائية،  الهند�سة امليكانيكية، 
هند�سة البيئة، وتخ�س�سات هند�سية اأخرى.

يذكر اأن الهيئة ال�سعودي���ة للمهند�سني �سبق 
واأن وقع���ت اتفاقي���ة م���ع املجل����ض الوطن���ي 
وامل�ساح���ة  الهند�س���ة  ملمتحن���ي  االأمريك���ي 
)NCEES( يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
حي���ث تاأتي هذه اخلط���وات من قب���ل الهيئة 
�سم���ن برناجمه���ا لالعتماد املهن���ي لتاأهيل 
املهند�سني، ورفع امل�ستوى املهني للمهند�سني 
كاأح���د متطلب���ات احل�سول عل���ى الدرجات 

املهنية التي متنحها الهيئة اإنفاذًا لنظامها.
كما تاأت���ي هذه اخلطوة �سمن برنامج الهيئة 
للتع���اون ال���دويل يف خمتلف املج���االت التي 
من �سمنه���ا التعريف باالختب���ارات املهنية، 
املهني���ة  باالختب���ارات  يتعل���ق  م���ا  وجمي���ع 
واإدارتها، والفوائ���د املتحققة منها، يف اإطار 
�سعي الهيئ���ة يف االرتقاء بالقطاع الهند�سي، 
وتطبيق برنامج االعتماد املهني للمهند�سني، 
وتعزي���ز اخلط���وات الت���ي تتخذه���ا الهيئ���ة 
لتعزي���ز حماية املهنة، وجمال تاأهيل الكوادر 
يف جم���ال الهند�س���ة، واالرتق���اء مبمار�س���ة 
امله���ن الهند�سي���ة، وتطوير امل�ست���وى املهني 
للمهند�س���ني مع العم���ل، وتواف���ق خمرجات 

التعليم مع متطلبات �سوق العمل.
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الهيئة تنظم الملتقى والمعرض 
الهندسي السعودي االردني2  بالرياض

الســـعودي  الهندســـي  والمعـــرض  )الملتقـــى  للمهندســـين  الســـعودية  الهيئـــة  تنظـــم 
األردنـــي الثانـــي( تحـــت شـــعار » نحـــو أداء هندســـي متقـــن« وذلـــك تحـــت رعايـــة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر منصور بن متعـــب بـــن عبدالعزيز وزير الشـــئون البلديـــة والقروية، 
بفنـــدق ماريـــوت بمدينـــة الريـــاض يومـــي األحـــد واالثنيـــن 27 ـ 1434/01/28هــــ )1 ـ 2013/12/2م(.

اأو�سح ذلك الدكتور غازي بن �سعيد العبا�سي، 
مبين���ا اأن امللتق���ى واملعر����ض ياأتي���ان تنفيذا 
ملذكرة التفاهم املوقعة بني نقابة املهند�سني 
والهيئ���ة ال�سعودي���ة يف ع���ام 2010م، والتي 
هدف���ت اإىل زيادة التع���اون وتبادل اخلربات 
الهند�سية، وهو يت�سمن العديد من اجلل�سات 
العلمي���ة والن���دوات املتخ�س�س���ة، و�ستدعى 
ل���ه اجلهات احلكومي���ة واملكات���ب الهند�سية 
واجلامع���ات وال�س���ركات ورج���ال االأعم���ال،
واأ�س���اف بان امللتقى يه���دف اإىل نقل وتبادل 
اخلربات بني املهند�سني يف البلدين، التعاون 
بني املكاتب وال�س���ركات الهند�سية يف جمال 
تق���دمي اال�ست�سارات الهند�سي���ة، اآلية تدقيق 
املخططات الهند�سية، التعرف على االعتماد 
املهني واأهميته للمهند�سني وملهنة الهند�سة. 
واأب���ان اإن امللتق���ى حدت له حم���اور عدة من 
اأهمه���ا: م�سبب���ات �سع���ف االأداء الهند�سي، 

اخل���ربات العاملي���ة حول تدقي���ق املخططات 
الهند�سية، والتج���ارب العاملية الهند�سية يف 

املخططات الهند�سية.
من جانبه اأ�سار املهند�ض ابراهيم ال�سبيعي 
نائ���ب االأم���ني الع���ام، اإىل اأن امللتق���ى ياأت���ي 
امتدادا للملتقى الهند�سي ال�سعودي االأردين 
االأول الذي نظمته نقابة املهند�سني االأردنيني 
والهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ني  عام 2011 
بالعا�سم���ة االأردني���ة عم���ان، به���دف تعزيز 
التع���اون والتن�سي���ق وتب���ادل اخل���ربات ب���ني 
النقاب���ة والهيئ���ة، وتتويجًا التفاقي���ة التعاون 
امل�س���رتك التي وقع���ت بني النقاب���ة والهيئة، 
لتعزيز العمل الهند�سي امل�سرتك يف جماالته 

املختلفة بني البلدين ال�سقيقني.
واأك���دا  اأن امللتق���ى االأول  خ���رج بتو�سي���ات 
مهم���ة اأبرزه���ا تعزي���ز التع���اون ب���ني الهيئة 
والنقابة، من خالل تبادل املعلومات املتعلقة 

باخلدمات الهند�سية عن طريق ربط املواقع 
االإلكرتوني���ة ل���كل منهم���ا وتب���ادل الن�سرات 
واملعلوم���ات واالأدلة، و�س���واًل اإىل اإيجاد بنك 
معلومات م�س���رتك، وتنظيم زيارات متبادلة 
لوف���ود هند�سية لتبادل اخل���ربات والتجارب 
والتع���رف على الفر����ض واالأ�س���واق املتاحة، 
وقي���ام نقاب���ة املهند�س���ني االأردني���ني بتاأمني 
الت�سهي���الت الالزمة لل�س���ركات واملوؤ�س�سات 
ال�سعودية الهند�سية للح�سول على الكفاءات 
الهند�سية االأردني���ة املطلوبة، واالطالع على 
التنموي���ة يف  وامل�ساري���ع  اال�ستثم���ار  فر����ض 
االأردن، ومبادرة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني 
اإىل تق���دمي الت�سهي���الت الالزم���ة لل�سركات 
الهند�سي���ة االأردنية بدخول ال�سوق الهند�سي 
يف اململكة العربية ال�سعودية، وت�سجيع ودعم 
ت�سكي���ل ائتالف���ات بني ال�س���ركات الهند�سية 

ال�سعودية واالأردنية.

جانب من امللتقى الهند�شي الذي عقد �شابقا - اإر�شيف
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هيئة المهندسين تدشن موقعا لتوظيف 
المهندسين والفنيين على االنترنت

ــــى الـــشـــبـــكـــة  ــــل ـــلـــمـــهـــنـــدســـيـــن أخــــــيــــــرا ع دشـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة ل
ــــي الــمــمــلــكــة  الــعــنــكــبــوتــيــة مـــوقـــعـــا لـــتـــوظـــيـــف الـــمـــهـــنـــدســـيـــن والـــفـــنـــيـــيـــن ف
http://careers.saudieng.sa االلـــكـــتـــرونـــي  الــــرابــــط  ــى  ــل ع الـــســـعـــوديـــة  ــة  ــي ــرب ــع ال

عبدالنا�س���ر  املهند����ض  ذل���ك  اأو�س���ح 
العبداللطيف مدير العالقات العامة بالهيئة 
ال�سعودية للمهند�سني، مبينا اأن املوقع يقدم 
خدم���ة توفري الوظائ���ف الهند�سية والكوادر 
ذات  القطاع���ات  لكاف���ة  والفني���ة  املهني���ة 
العالقة وا�ستعرا�ض اأبرز الوظائف ال�ساغرة 
يف املكات���ب وال�س���ركات الهند�سية وغريها، 
م���ن خ���الل انتق���اء اأف�س���ل ال�س���ري الذاتية 

املدرجة على موقع التوظيف االلكرتوين.
واأ�س���ار اإىل اأن املوقع يعت���رب االأول للتوظيف 
اخلا����ض باملهند�س���ني والفني���ني يف اململكة، 
حي���ث يعت���رب �سل���ة الو�س���ل ب���ني الباحث���ني 
ع���ن عم���ل واأ�سح���اب العم���ل الذي���ن ينوون 
التوظي���ف، بط���رق �سريع���ة وع�سري���ة م���ن 
خ���الل ال�س���رية الذاتية االإلكرتوني���ة املرئية 

التي تعترب احل���ل االأمثل للو�سول اإىل جهات 
يف خمتلف املناطق.

واأك���د اأن الهيئة �سلكت هذه الطريقة خلدمة 

املهند�سني والفنيني واأ�سحاب العمل، بعدما 
االإلكرتوني���ة  التوظي���ف  مواق���ع  اأن  اأيقن���ت 
ل���دى  التوظي���ف  ث���ورة يف جم���ال  اأحدث���ت 
اأ�سح���اب العم���ل و الباحث���ني عن���ه، وزادت 
ب�س���كل كبري فاعلي���ة ق���رارت التوظيف التي 

ميكن اأن توؤخذ.
واأبان اأن موقع التوظي���ف االإلكرتوين ي�سمح 
بالتفاع���ل املبا�سر وا�ستم���رار عملية البحث 
والتوظيف على مدار ال�ساعة طوال االأ�سبوع، 
حيث ميكن الأ�سحاب العمل اأن يبعثوا بوظيفة 
يف وقت قليل، ويبداأ با�ستقبال ال�سري الذاتية 
يف احل���ال، ويبق���ى االإع���الن فع���اال وب�سكل 
منوذج���ي طيل���ة وقت البحث ع���ن الوظيفة، 
وي�ستمر با�ست���الم ال�سري الذاتية للمتقدمني 

حاملا يجده الباحثون عن العمل.

عبدالناصر العبداللطيف
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أعضاء هيئة المهندسين يوافقون على مواضيعها 
في اجتماع الجمعية العمومية

صوت األعضاء األساســـيين للهيئة الســـعودية للمهندســـين بالموافقة علـــى المواضيع التي 
طرحـــت مؤخـــرًا فـــي الجمعيـــة العموميـــة العادية التاســـعة التي عقـــدت في المـــدن الثالث 
الريـــاض وجـــدة والدمـــام ببث فضائي مباشـــر ربـــط بينهم مـــن المقـــر الرئيســـي بالرياض.

وح���ث �سع���ادة املهند�ض حمد ب���ن نا�سر 
ال�سق���اوي رئي����ض جمل����ض اإدارة الهيئ���ة 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ني يف الكلم���ة الت���ي 
األقاها يف افتتاح اأعمال اجلمعية االأع�ساء 
االأ�سا�سي���ني يف اجلمعية على العمل قدمًا 
يف الرقي باملهنة، ودعم الهيئة من خالل 
تق���دمي املقرتحات التي ت�س���ب يف �سالح 
املهن���ة واملنتم���ني اإليه���ا، والت���ي بدورها 

ت�سب يف م�سلحة الوطن واملواطن.
الهيئ���ة  اإدارة  جمل����ض  رئي����ض  واأو�س���ح 
االأع�س���اء  ب���اأن  للمهند�س���ني  ال�سعودي���ة 
�سوت���وا باملوافقة بن�سب���ة 77.94 % على 

التقرير ال�سن���وي للعام 2012م. وموافقة 
بن�سب���ة 69.1% على احل�س���اب اخلتامي 
للهيئ���ة للع���ام 2012م، واملوافق���ة  بن�سبة 
69.86% على اختيار مراقب احل�سابات 

لعام 2013م.
اأن  اإىل  ال�سق����اوي  املهند�����ض  واأ�س����اف 
جمل�ض اإدارة الهيئة اأدرك اأهمية اإ�سراك 
اأكرب ع����دد من االأع�ساء م����ن املهند�سني 
يف قرارات الهيئة يف خمتلف املدن، ومن 
ه����ذا املنطلق وجه االأمانة العامة بالربط 
بني امل����دن الرئي�سية الثالث ف�سائيًا ببث 
مبا�س����ر ع����رب االأقم����ار ال�سناعية، حيث 

فتح����ت ه����ذه الطريقة ب����اب امل�ساركة يف 
االجتم����اع واتخاذ القرار م����ن االأع�ساء، 
وتلق����ي املداخ����الت ب�س����كل مبا�سر خالل 
فرتة املناق�س����ة واملداخالت التي متت يف 

االجتماع. 
وطالب ال�سق���اوي االأع�ساء االأ�سا�سيني 
يف  معه���ا  والوق���وف  الهيئ���ة  بدع���م 
جه���ودًا  ي�سه���د  ال���ذي  الوق���ت  ه���ذا 
متوا�سل���ة م���ن اأع�ساء جمل����ض االإدارة 
باالإ�ساف���ة اإىل جه���ود االأمان���ة العام���ة 
لتطوي���ر  والدم���ام  بج���دة  وفروعه���ا 
الهيئ���ة، ويف الوق���ت ال���ذي ي�سه���د فيه 
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الع���امل قف���زات يف جمي���ع القطاعات. 
من جانبه اأ�سار �سعادة الدكتور غازي بن 
�سعيد العبا�سي اأمني عام الهيئة ال�سعودية 
للمهند�س����ني اإىل اأن هذا االجتماع مت فيه 
مث����ل  التط����ورات يف  اأح����دث  ا�ستخ����دام 
ه����ذه االجتماعات، مث����ل النقل الف�سائي 
املبا�س����ر، والت�سوي����ت االلك����رتوين الذي 
اأعط����ى ن�س����ب حم����ددة وثابت����ة يف عملية 
الت�سوي����ت، حي����ث �س����ارك يف الت�سويت 
جمي����ع االأع�س����اء الذي����ن ح�س����روا ه����ذا 

االجتماع.
واأ�ساف االأمني الع����ام باأن هذه اجلمعية 
تق����ام �سنوي����ًا وب�س����كل دوري ب����ني م����دن 
الريا�����ض وج����دة والدم����ام، وكان املوعد 
يف فن����دق ك����راون ب����الزا مبدين����ة ج����دة 
بالتزامن م����ع بث مبا�سر ومداخالت من 
جمل�����ض الغ����رف ال�سعودي����ة يف الريا�ض، 
والغرف����ة التجارية ال�سناعية يف املنطقة 

ال�سرقية.
واأ�سار الدكتور العبا�سي اإىل اأن اجلمعية 
حفلت بكثري من املداخ����الت التي �سبت 
يف �سالح تطوير الهيئة، حيث اأ�سار بع�ض 
امل�ساركني م����ن االأع�ساء ب�سرورة تطوير 
الهيئة، والعمل على دفعها باتخاذ القرار 
بالن�سب����ة لت�سمي����م املخطط����ات، وفت����ح 
املجال اأمام تكت����الت املكاتب الهند�سية. 
اإ�ساف����ة اإىل االإ�س����راع يف ط����رح م�سابقة 
ت�سمي����م مق����ر االأمان����ة العام����ة جلمي����ع 
املكات����ب واملهند�س����ني يف اململك����ة لني����ل 
�سرف ت�سمي����م مبنى يلي����ق باملهنة ومن 

ينتمي اإليها.
وت�سمن االجتماع مداخالت �سارك فيها 
عدد م����ن املهند�س����ني يف الريا�ض وجدة 
والدم����ام يف فرتة تلق����ي املداخالت، كما 
ت�سم����ن جدول االجتماع التقرير ال�سنوي 
واحل�ساب اخلتامي لعام 2012م، وتعيني 

مراقب احل�سابات لعام 2013م.
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بـــانـــورامــــا
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اعتبارات حماية البيئة في محطات
توليد الكهرباء

تعتبر دراســـة المشكالت التي تتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها واحدة من أهم 
الدراسات التي يلزم إجراؤها واالهتمام بها وتطبيقها عند اختيار مواقع المصانع على 
اختـــالف أنواعها وبصفة خاصة محطات التوليد الكهربائيـــة )حيث هي موضوع البحث(. 

ويف حقيقة االأمر فاإن هذا املو�سوع وتاأثرياته 
ب���داأ ياأخ���ذ اهتمام���ًا متزاي���دًا يف ال�سنوات 
االأخرية عل���ى جمي���ع االأ�سع���دة وامل�ستويات 
املحلي���ة واالأقليمية والعاملية، وقد اأ�سبح هذا 
املو�س���وع الأهميته وبعد اأث���ره واحدًا من اأهم 
املجاالت الرئي�سية ملراف���ق الكهرباء للبحث 
عن حلول - من خ���الل الدرا�سات والبحوث 
العلمي���ة - مل�س���كالت البيئة املت�سل���ة بتوليد 
ونقل وتوزيع وا�ستخ���دام الطاقة الكهربائية 
وكيفي���ة تقلي���ل االآث���ار ال�س���ارة عل���ى البيئة 
والكائن���ات احلي���ة الت���ي تعي����ض يف كنفه���ا 
م���ن اإن�س���ان وحيوان ونبات الأق���ل حد ممكن 

واالإ�سه���ام يف امل�ساع���دة على �سالم���ة البيئة 
واملحافظة على �سماتها ومقوماتها. 

لق���د اأ�سبحت حمطات التوليد والتي يتم فيها 
ح���رق الوقود الإنتاج احلرارة التي ت�ستخدم يف 
ت�سغيل مولدات الكهرباء م�سدرًا من امل�سادر 
الرئي�سة الت���ي تت�سبب يف تلويث الهواء والبيئة 
املحيط���ة. وت���زداد ح���دة امل�سكل���ة باالإقب���ال 
املتزاي���د على ا�ستخ���دام الطاق���ة الكهربائية 
ال���ذي ي�ساحب���ه بال�س���رورة ازدي���اد وانت�سار 
حمط���ات الق���وى الكهربائية. كم���ا اأن انبعاث 
العوادم واالأبخرة والغازات من حمطات توليد 
الكهرب���اء اإىل الهواء اخلارجي يت�سبب يف رفع 

درجة حرارة اله���واء املحيط مقارنة بدرجات 
احل���رارة يف املناطق املعي�سي���ة، باالإ�سافة اإىل 
ذل���ك ف���اإن بخ���ار امل���اء املنبعث م���ن وحدات 
التربيد قد يت�سب���ب يف تكوين الرذاذ والبخار 
اأو ال�سحب امللوثة يف املناطق املجاورة ملحطات 
توليد الكهرباء مما ينتج عنه يف بع�ض االأحوال 
انخفا����ض يف م���دى الروؤية يف تل���ك املناطق.

ونظ���رًا  الأهمية ه���ذه التاأثريات عل���ى البيئة 
معظ���م  ف���اإن  االإن�س���ان  و�سالم���ة  و�سح���ة 
البل���دان ق���د قامت بو�س���ع مقايي�ض ومعايري 
لكل املو�سوعات الت���ي تت�سل ب�سالمة البيئة 
و�سيانتها وحمايتها من التدهور واالنحدار.

األستاذ الدكتو/عبد اهلل محمد الشعالن
أستاذ الهندسة الكهربائية

كرسي الزامل لترشيد الكهرباء
كلية الهندسة - جامعة الملك سعود 1. مقدمة
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ت�ستخ���دم اأنواع عديدة م���ن املحطات لتوليد 
االأن���واع  تل���ك  وم���ن  الكهربائي���ة،  الطاق���ة 
الرئي�سية املحط���ات الكهرومائية واملحطات 
التقلي���دي  الوق���ود  باإح���راق  تعم���ل  الت���ي 
)الطم���ري( واملحطات النووي���ة. وفيما يلي 

نبذة عن تلك االأنواع املذكورة.
1/2 املحطات الكهرمائية:

ت�ستخ���دم م�ساقط املي���اه واالأنه���ار يف توليد 
الطاقة الكهربائية وذل���ك بت�سغيل توربينات 
تق���وم بدورها باإنتاج الكهرب���اء من املولدات 
الطاق���ة  كمي���ة  وتتوق���ف  به���ا.  املت�سل���ة 
الكهربائية املنتجة عل���ى تدفق املياه، وعادة 
ما يت���م ا�ستغالل ال�س���دود التي يت���م بناوؤها 
لغر����ض تنظي���م الري خ���الل اأوق���ات ال�سنة 
كه���دف ثانوي يف توليد الطاق���ة الكهربائية، 
ويف اأحي���ان اأخرى يتم بن���اء �سدود وبحريات 
ا�سطناعية لغر�ض توليد الطاقة الكهربائية 
كه���دف اأ�سا�س���ي حيث يتم �سح���ب املياه اإىل 
امل���كان املرتف���ع يف االأوقات الت���ي تكون فيها 
االأحم���ال الكهربائي���ة منخف�س���ة ث���م يع���اد 
�سخه���ا لت�سغيل التوربينات يف اأوقات الذروة 

عندما تكون االأحمال الكهربائية مرتفعة.
يف�سل كثري من املهتمني بحماية البيئة املحطات 
الكهرمائية يف توليد الطاقة الكهربائية وذلك 
نظرا  الأنها التقوم بتلويث الهواء املحيط وعادة 
مايطلق على الطاقة املنتجة من تلك املحطات 
النظيفة" وذلك خللو  الكهربائي���ة  " الطاق���ة 
اله���واء املحيط بها م���ن اأية غ���ازات اأو اأبخرة 
منبعث���ة م���ن تل���ك املحط���ات، بي���د اأن���ه يجب 
االإ�سارة اإىل اأنه قد تكون هناك تاأثريات �سلبية 
اأخ���رى عل���ى البيئ���ة تنجم من تل���ك املحطات 
نتيج���ة لبناء ال�س���دود واإن�س���اء اخلزانات مثل 
ح���دوث الت�سدع���ات وتاآكل الرتب���ة والت�سحر 
ال���زالزل. هيدرولوجي���ة  عل���ى  والتاأث���ريات 

2/2 املحطات البخارية: 
تعم���ل املحط���ات البخارية عن طري���ق اإحراق 
الوق���ود الطمري التقلي���دي ) الغاز - البرتول 

- الفح���م( وذلك عن طريق توليد بخار حتت 
درجة ح���رارة مرتفعة و�سغط مرتفع ثم ميرر 
ه���ذا البخار عل���ى مراحل خ���الل التوربينات 
البخاري���ة ليتمدد البخار داخ���ل التوربينة ثم 
تنخف����ض حرارات���ه و�سغطه حي���ث ميرر من 
خالل املكثف وعندئذ يتم مترير مياه التربيد 
من م�س���ادر مياه مث���ل االأنه���ار اأو البحريات 
ح���ول ملفات التربي���د حيث يتم �س���خ البخار 
املكث���ف لتحويلة اإىل بخ���ار ذي �سغط ودرجة 
ح���رارة مرتفعني مرة اأخرى، كم���ا يتم اإرجاع 
مي���اه التربي���د م���رة اأخ���رى اإىل م�سادره���ا 
وتت���م اإعادة الدورة املتعلق���ة مرة اأخرى داخل 
التوربين���ة واملكث���ف. ويف املحط���ات البخارية  
يت�سبب م���رور مياه التربيد ح���ول البخار املار 
يف موا�سري املكث���ف يف رفع درجة حرارة املياه 
يف املناطق القريبة واملجاورة ملحطات التوليد 
مما قد يكون له تاأثريات �سارة على الكائنات 
احلية الت���ي تعي�ض يف تلك امل�س���ادر واملناطق 
م���ن جراء التلوث االأمر الذي قد يجلب �سررا 
للكائن���ات احلي���ة الت���ي تعي����ض فيه���ا وكذلك 
البيئ���ة املحيطة بها.  تك���ون وت�ساقط االأمطار 
احلم�سي���ة وتلوي���ث اله���واء والرتب���ة والنبات 
واملاء. ونظرا  الأن حمط���ات التوليد البخارية 
حتتاج اإىل كميات كبرية من املياه ال�ستخدامها 
يف التربيد من خ���الل دورانها داخل املكثفات 
ثم يتم اإرجاعها مرة اأخرى اإىل املجرى املائي 

التي اأخذت منه فاإن هذه املحطات تت�سبب يف 
رف���ع درجة ح���رارة املياه يف املناط���ق القريبة 
منه���ا وقد يت�سبب ذلك يف حدوث اأ�سرار على 
الكائن���ات احلية التي تعي����ض يف هذه املناطق، 
كم���ا يعترب البع����ض من خرباء البيئ���ة اأن رفع 
درجات احلرارة عل���ى الرغم من اأنها قد تتم 
يف منطقة �سغ���رية حمدودة جماورة ملحطات 
التوليد فاإنها قد تتجه اإىل قلب التوازن البيئي.

3/2 املحطات الغازية:
يف هذا النوع من املحطات يتم اإحراق الوقود 
ونق���ل طاق���ة االح���رتاق املتمثل���ة يف غازات 
ون���واجت االحرتاق على �س���ورة �سغط ودرجة 
حرارة عاليتني اإىل التوربينات الغازية حيث 
يت���م حتويل تلك الطاقة اإىل طاقة ميكانيكية 
تقوم بدوره���ا بت�سغيل املول���دات الكهربائية 
وانتاج الطاقة الكهربائية، والوقود امل�ستخدم 
يف ه���ذا النوع من املحطات هو الزيت اخلام 
اأو الزيت املكرر اأو الغاز الطبيعي. وينتج عن 
حرق تلك االأنواع من الوقود عوادم تنبعث اإىل 
اله���واء اخلارجي املحي���ط باملحطة فتت�سبب 
يف تلويث���ه مما يكون له تاأث���ريات �سارة على 
االإن�سان واحليوانات والنب���ات والبيئة ب�سكل 
ع���ام. ومن بني تلك املواد املنبعثة اإىل الهواء 
املحيط اأكا�سيد الكربي���ت والنرتوجني واأول 
اأك�سي���د الكرب���ون ومواد �سلب���ة دقيقة ومواد 

اأخرى هيدروكربونية غري تامة االحرتاق. 

2. أنواع محطات التوليد الكهربائية 
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4/2 املحطات النووية:
يت���م ا�ستخدام الوق���ود النووي م���ن عنا�سر 
اأو  الثوري���وم  اأو  لليوراني���وم  كيميائي���ة 
البلوتونيوم يف املفاعالت النووية يف حمطات 
تولي���د القوى الكهربائية النووية الإنتاج طاقة 
حرارية �سخمة حيث يتم اإنتاج البخار الذي 
يقوم بت�سغي���ل املولدات الكهربائي���ة. وت�سبه 
حمطات التولي���د النووية املحطات التقليدية 
التي تعمل باإحراق الوق���ود التقليدي غري اأن 
االخت���الف اجلوهري يتمثل يف طريقة توليد 
احلرارة والتحكم فيها وا�ستخدامها يف اإنتاج 
البخ���ار الذي يقوم بدوره يف ت�سغيل املولدات 
الكهربائي���ة، وعلى الرغم م���ن اأن املحطات 
النووي���ة الت�سبب تلوثا لله���واء املحيط وذلك 
لعدم اإح���راق اأي وقود تقليدي وبالتايل عدم 
وجود عوادم لكن هناك م�ساكل بيئية اأخرى 
مرتبطة بتلك املحطات يلزم تركيز الدرا�سات 
املرتبط���ة  امل�س���اكل  اأهمه���ا  وم���ن  عليه���ا، 
باالأم���ان واالإ�سعاع والتخل����ض من النفايات.

3. مقاييس حماية البيئة  
واملتزاي���دة  الكب���رية  للتاأث���ريات  نظ���را  
الناجم���ة ع���ن تل���وث اله���واء فق���د تكونت 
جهات ت�سريعية وتنظيمية يف بع�ض البلدان 
واأخذت على عاتقها م�سئولية حماية البيئة 
م���ن التلوث وذلك بو�س���ع مقايي�ض التحكم 
يف نوعي���ة اله���واء، واأخ���رى حت���دد تركيز 
وانبعاث���ات العوادم والغ���ازات، وتكون هذه 
املقايي����ض ملزمة جلميع اجله���ات املعنية، 
ومن بينها مرافق الكهرباء وامل�سانع �سواء 
للمراف���ق احلالي���ة اأو للمراف���ق امل�ستقبلية 
ه���ذا  له���ا. ويف  التخطي���ط  يج���رى  الت���ي 
ال�سدد فيج���د اأن يقوم القائمون على تلك 
املرافق باالت�سال بتلك اجلهات التنظيمية 
والتفا�سي���ل  املعلوم���ات  كاف���ة  واإعطائه���ا 
قب���ل الب���دء يف االإن�ساء بالن�سب���ة للمن�ساآت 
اجلديدة حي���ث تقوم اجله���ات التنظيمية 
مبراجع���ة تل���ك البيانات واإعط���اء املوافقة 

عليها قبل البدء يف التنفيذ. 

1/3 مقايي�س نوعية الهواء:
يت���م ع���ادة و�س���ع مقايي����ض متث���ل احل���دود 
الق�س���وى لرتكي���ز امللوثات يف اله���واء والتي 
يج���ب عدم جتاوزها ب�سب���ب ت�سغيل املن�ساآت 
احلالية اأو امل�ستقبلية، وميكن اأن ت�ستمل تلك 
املقايي����ض على جمموعة من القي���م الن�سبية 
اأو القي���م الق�سوى خالل ف���رتة زمنية )مثل 
املعدالت خالل �ساع���ة - خالل يوم - خالل 
عام(، فعلى �سبيل املثال قد ت�ستمل املقايي�ض 
عل���ى معدل تركي���ز اأكا�سي���د الكربيت خالل 
الع���ام اأو القيم���ة الق�س���وى للرتكي���ز خالل 
�ساعة اأو يوم. ويف مرحل���ة التخطيط الإقامة 
من�ساأة جديدة ق���د يت�سبب ت�سغيلها يف زيادة 
تل���وث الهواء فاإنه يجب عم���ل منوذج لتقييم 
التاأث���ري الن���اجت عن تل���ك املن�س���اأة يف زيادة 
تركي���ز امللوث���ات والتاأك���د م���ن ع���دم جتاوز 
احلدود الق�سوى الت���ي ت�سمح بها املقايي�ض، 
وع���ادة مايت���م املحافظة على نوعي���ة الهواء 

وااللت���زام باملقايي����ض ع���ن طري���ق االختيار 
االأمثل ملوقع املن�ساأة اجلديدة، واإذا لزم االأمر 
يت���م ا�ستخدام اأجه���زة اأو معدات للتحكم يف 

امللوثات ال�سادرة من تلك املن�ساأة.
2/3 مقايي�س اإنبعاث امللوثات:

نظ���را  خلطورة اأن���واع حمددة م���ن امللوثات 
الت���ي تنبع���ث اإىل اله���واء اخلارج���ي عل���ى 
ال�سحة العامة والبيئة قامت بع�ض  اجلهات 
التنظيمية واملخت�سة بحماية البيئة يف بع�ض 
البل���دان بو�س���ع مقايي����ض تو�س���ح احل���دود 
الق�سوى النبعاث هذه امللوثات والتي ت�سدر 
من بع�ض املن�ساآت امل�سئولة عن تلويث الهواء 
اجلوي بغ�ض النظر عن نوعية الهواء، وعادة 
مايتم عمل ذل���ك بالن�سبة للمن�ساآت الكبرية 
اأو بع����ض اأنواع املن�س���اآت الهامة. فعلى �سبيل 
املث���ال يتم يف بع�ض البل���دان اإعداد مقايي�ض 
النيرتوج���ني   اأكا�سي���د  ملوث���ات  الإنبع���اث 
واأكا�سي���د الكربي���ت  واجل�سيم���ات ال�سلب���ة 
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4. مستويات اإلهتمام بتلوث الهواء
يتزاي���د االهتم���ام بامل�س���اكل الناجت���ة ع���ن 
تلوث اله���واء بحيث اأ�سبحت من االإعتبارات 
االأ�سا�سي���ة الت���ي يل���زم اأخذه���ا يف االإعتبار 
واإن�س���اء  الت�سمي���م  اأو  التخطي���ط  عن���د 
وت�سغي���ل املن�س���اآت ال�سناعي���ة والكهربائية 
وغريها التي ت�ساه���م يف تلويث الهواء، ومن 
املتوق���ع اأن تلق���ى تل���ك امل�س���اكل مزي���دا من 
االإهتمام يف امل�ستقب���ل، وقد ت�سبح من اأهم 
املو�سوعات الت���ي توؤثر يف ر�س���م ال�سيا�سات 
واال�سرتاتيجي���ات خلط���ط اإن�س���اء امل�سان���ع 
وحمط���ات تولي���د الق���وى الكهربائي���ة ب�سكل 
خا����ض، وكان من املتب���ع اأن يتم عمل منوذج 
مب�س���ط لتمثي���ل ومن ثم تقدير تاأث���ري اإن�ساء 
تلك املحطات على البيئة وخا�سة فيما يتعلق 
بتل���وث الهواء يف تلك املواق���ع والتاأكد من اأن 
ذلك التاأثري �سوف يكون يف احلدود املقبولة. 
ولقد كان ذلك هو املتبع عادة ونادرا ماكانت 
االعتب���ارات البيئي���ة له���ا تاأث���ري كب���ري على 
خط���ط برام���ج تولي���د الطاق���ة الكهربائية، 
غري اأن ذلك مل يعد هو املتبع فقط يف اأيامنا 
هذه فقد اأخ���ذت االأعتب���ارات البيئية اأبعادا 
جديدة وتالقي اإهتماما  متزايدا  على جميع 
امل�ستويات املحلية - الوطنية واالإقليمية وحتى 
العاملية، واأ�سبحت االعتب���ارات البيئية توؤثر 
وب�س���كل جذري على �سيا�سات وبرامج خطط 
تولي���د الطاق���ة الكهربائية يف بل���دان كثرية.

1/4 الإهتمامات املحلية:
عند درا�س���ة اعتبارات حماية البيئة وخا�سة 
تلوث الهواء عل���ى امل�ستوى املحلى يف مراحل 
تخطيط وت�سميم حمط���ات توليد الكهرباء 
واختيار مواقعها فاإنه يلزم درا�سة مو�سوعني 
اأ�سا�سني اأوالهما: املحافظة على جودة الهواء 
والتاأكد م���ن اأن حمطة التوليد لن تت�سبب يف 
تغيري كب���ري يف نوعية الهواء واأن ذلك التغري 

�سوف يكون �سمن احلدود املعقولة واملعايري 
املقبول���ة واملو�سحة �سم���ن مقايي�ض ومعايري 
نوعي���ة وجودة الهواء وثانيهم���ا: و�سع حدود 
ق�س���وى النبع���اث امللوث���ات ذات التاأث���ريات 
اخلط���رية عل���ى البيئة وال�سح���ة العامة من 
حمطات توليد الكهرباء والتي تعمل بالوقود 
التقلي���دي، والتي يجب مراعاته���ا وااللتزام 

بها للمحافظة على نوعية وجودة الهواء.
2/4 الإهتمامات الوطنية:

اأكدت الدرا�سات واالأبحاث العاملية احلديثة 
اإمكانية اإنتقال بع�ض اأنواع العوادم وامللوثات 
مثل اأكا�سيد الكربي���ت واأكا�سيد النيرتوجني 
م�ساف���ات كب���رية ق���د تبل���غ مئات ب���ل اآالف 
الكيلوم���رتات ع���رب الغ���الف اجل���وي وذلك 
يعن���ي اأنه من املمك���ن اأن تتاأثر مناطق بعيدة 
عن مواقع حمطات توليد الكهرباء بامللوثات 
التي تنبعث من تلك املحطات، ومن هنا تبدو 
اأهمي���ة ح�س���اب الكمية االإجمالي���ة للملوثات 
الت���ي تنبع���ث م���ن جمي���ع حمط���ات تولي���د 
الكهرب���اء اىل اله���واء اخلارج���ي وذلك على 
م�ست���وى البلد خالل عام و�س���رورة اأن تكون 
تل���ك الكمية �سم���ن احلدود الدني���ا، ولذلك 
فاإنه عندالتخطيط لربام���ج اإن�ساء حمطات 
التولي���د على م�ست���وى البلد يج���ب اأن يوؤخذ 
بع���ني االإعتب���ار الكميات االإجمالي���ة املتوقعة 
للع���وادم وخا�س���ة بع�ض اأن���واع امللوثات التي 
من املمكن اأن تنتقل م�سافات �سا�سعة ويكون 
لها تاأثريات خطرية عل���ى البيئة ومكوناتها. 
ونظ���را  الأن كمي���ات الع���وادم تتح���دد بن���اء  
عل���ى عوامل كثرية منها واأهمه���ا نوع الوقود 
امل�ستخدم فقد يقت�سي االأمر ر�سم �سيا�سات 
التولي���د  برام���ج حمط���ات  وا�سرتاتيجي���ات 
بحي���ث تتم�س���ى م���ع احل���دود امل�سم���وح بها 
لكمي���ات امللوث���ات التي تنبع���ث من حمطات 

التوليد احلالي���ة وامل�ستقبلية، ومن بني ذلك 
ا�ستخدام���ات اأنواع حمددة م���ن الوقود مثل 
الغ���از الطبيعي اأو حتى ا�ستخ���دام الطاقات 
غري التقليدية مث���ل الطاقة ال�سم�سية وطاقة 
الري���اح، اأو اإع���داد برام���ج اإدارة االأحم���ال 
لتخفي����ض اأحمال ال���ذروة ومن ث���م تقلي�ض 
قدرات التوليد املطلوبة ملجابهة وتغطية تلك 
االأحم���ال. وقد بداأت بلدان كث���رية يف اإعادة 
درا�س���ة اال�سرتاتيجي���ات اخلا�س���ة بربام���ج 
حمطات التوليد لتاأخ���ذ يف االإعتبار اإمكانية 
تخفي����ض الع���وادم وامللوث���ات املنبعث���ة م���ن 
املحط���ات التي تعمل بالوق���ود التقليدي ومن 
بني تلك البلدان دول اأوروبية مثل الدمنارك 

واأيرلندا وفنلنداواأ�سرتاليا واليابان.
3/4 الإهتمامات الإقليمية والعاملية:
يتزايد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يوما بعد 
يوم ليغطي خمتلف جماالت احلياة، و�سوف 
ي�ستم���ر ه���ذا االإجت���اه يف امل�ستقب���ل ليغط���ي 
مناط���ق وا�سع���ة واأقاليم ت�ستم���ل على اأقطار 
عدي���دة وذلك لتحقي���ق التط���ور االإجتماعي 
واالإقت�سادي ورفع م�ستويات املعي�سة وحتقيق 
الرخاء ل�سعوب تلك البلدان. وبطبيعة احلال 
ف���اإن هذا يقت�سي اإن�س���اء مزيد من حمطات 
تولي���د الطاق���ة الكهربائية ملواجه���ة التزايد 
امل�ستم���ر يف ا�سته���الك الطاق���ة الكهربائية، 
وهذا بدوره قد يعني ا�ستخدام وحرق كميات 
كب���رية من الوقود التقلي���دي حيث اإنه مازال 
واحدا م���ن اأهم امل�س���ادر الرئي�سي���ة الإنتاج 

الطاقة الكهربائية.
وكم���ا �سب���ق الق���ول ف���اإن ح���رق املزي���د من 
الوق���ود التقلي���دي بجمي���ع �سوره ي���وؤدي اإىل 
زيادة معدالت تل���وث الهواء اجلوي بالعوادم 
واالأبخرة التي تنطلق من تلك املحطات وذلك 
بدوره ي�سبب اأ�س���رارا بليغة بال�سحة العامة 

م���ن املحط���ات اجلديدة التي تعم���ل بالوقود 
التقلي���دي. كم���ا اأن بع�ض البل���دان اأي�سا قد 
و�سعت باالإ�سافة اإىل ذلك مقايي�ض الإنبعاث 

تلك امللوثات من جمي���ع املحطات التي تعمل 
بالوقود التقليدي مبا فيها املحطات احلالية، 
وتل���زم القائمني على تل���ك املحطات باتخاذ 

االإج���راءات الالزم���ة وا�ستخ���دام الو�سائ���ل 
واالأجه���زة التي تكفل ت�سغي���ل تلك املحطات 

مع االإلتزام بتلك املقايي�ض. 
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والبيئ���ة املحيط���ة، ومم���ا يزيد االأم���ر �سوءا  
اأن بع�س���ا من تلك امللوث���ات مثل ثاين اأك�سيد 
النيرتوج���ني ت�ستطي���ع  واأكا�سي���د  الكربي���ت 
اأن تنتق���ل م�ساف���ات �سا�سع���ة وتبقى يف اجلو 
لف���رتات زمنية طويلة قد ت�ستمر عدة اأ�سهر. 
وق���د ثب���ت باالأدل���ة العلمية اأن تل���ك امللوثات 
والت���ي تنطلق م���ن مواقع يف بع����ض االأقطار 
تنتقل عرب االأجواء لتعرب حدود تلك االأقطار 
وتوؤث���ر عل���ى اأقط���ار اأخرى جم���اورة اأو حتى 
بعيدة، وذلك يعن���ى اأن تلوث الهواء اليعرف 
احل���دود ب���ني ال���دول، واأبلغ دلي���ل على ذلك 
اأن بع����ض دول اأوروب���ا حتدث تدم���ريا  وا�سع 
النطاق للغابات املوجودة بها مما ينجم عنه 
انبعاث كميات هائلة من غازات ثاين اأك�سيد 
الكربيت التي تختلط بالهواء يف اأوروبا بن�سب 
تتج���اوز ح���واىل ن�سف مليون ط���ن كل عام.
وق���د اأدركت بع����ض الدول اأن احل���ل الوحيد 
للت�س���دي لتل���ك امل�سكل���ة يتاأت���ى م���ن خالل 
اإج���راء تخفي�ض كبري لكمي���ات هذه امللوثات 
واإجراء تن�سيق م�ستمر يف هذا املجال، وبناءا  
على ذل���ك فقد قامت بع�ض البل���دان بتوقيع 

اإتفاقيات م�سرتكة لتحقيق هذا الهدف، ومن 
ب���ني هذه االتفاقيات الربوتوكول الذي وقعته 
بع����ض دول اأوروبا يف هل�سنك���ي عام 1985م 
حيث اتفقت تلك الدول على اإجراء تخفي�ض 
يف كمية ث���اين اأك�سيد الكربي���ت املنبعثة اإىل 
اله���واء بن�سب���ة التقل ع���ن 3.% بحل���ول عام 
1993م ، وعل���ى اأ�سا����ض ا�ستخ���دام الكمي���ة 
الت���ي انبعثت من ذل���ك امللوث ع���ام 198.م 
كاأ�سا�ض حل�ساب ذلك التخفي�ض، كما قامت 
هذه الدول بتوقي���ع بروتوكول يف جنيف عام 
1988م والذي وافقت في���ه كل دولة بتحديد 
كمية اأكا�سيد النيرتوجني املنبعث اإىل الهواء 
اخلارج���ي لتظ���ل ه���ذه الكمي���ة ثابت���ة ودون 
ح���دوث اأي���ة زي���ادة فيه���ا اإعتبارا  م���ن عام 
1994م وعلى اأ�سا�ض الكمية التي انبعثت من 
ه���ذا امللوث ع���ام 1987م .ويتزايد االهتمام 
العاملي بامل�سكالت الت���ي تتعلق بالبيئة وذلك 
بعدم���ا اأثبت���ت الدرا�سات احلديث���ة احتمال 
تعر�ض بع�ض املناطق مل�ساكل خطرية تتعدى 
حدود تل���ك البلدان ومن بني تل���ك امل�ساكل: 
1( تكون وت�ساقط االأمطار احلم�سية وتلويث 

اله���واء والرتبة والنبات واملاء 2( تاآكل طبقة 
االأوزون بالغالف اجلوي الواقية �سد االأ�سعة 
الكونية ال�سارة 3( احتمال حدوث تغريات يف 
الطق�ض وخا�سة يف درج���ات احلرارة نتيجة 
لزي���ادة تركيز غاز ث���اين اأك�سيد الكربون يف 
طبق���ات اجلو العليا. وق���د وقعت حديثا عدة 
اتفاقيات عاملية يف وقت ق�سري جدا تخت�ض 
مب�سكل���ة وجود ثقب يف طبقة االأوزون كما اأن 
م�سكل���ة احتمال حدوث تغ���ريات يف الطق�ض 
نتيجة زيادة تركيز غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
اأ�سبح���ت م���ن املو�سوع���ات ذات االأولوية يف 
املوؤمترات العاملية وقدمت مقرتحات ملعاجلة 
تل���ك امل�سكل���ة منه���ا املحافظ���ة عل���ى تركيز 
ه���ذا الغ���از يف اجل���و دون حدوث اأي���ة زيادة 
م�ستقبلية. وت���زداد ال�سغوط ال�سيا�سية على 
امل�ستوى العامل���ي ب�سكل م�ستمر وذلك الإيجاد 
احللول للم�س���اكل الناجمة عن تل���وث البيئة 
وم���ن املوؤم���ل التو�س���ل يف امل�ستقب���ل القريب 
اإىل اإج���راءات عملي���ة ناجع���ة ملعاجل���ة هذه 
امل�س���اكل والق�ساء عليه���ا اأو على االأقل احلد 

من اآثارها املدمرة. 

5. أساليب تخفيض مستويات تركيز الملوثات في الهواء 

اإن تخفي����ض م�ستوي���ات تركي���ز امللوث���ات يف 
اله���واء يعني بب�ساطة تقلي���ل اإنبعاث العوادم 
والغ���ازات ومكوناته���ا م���ن م�سادرها ومنها 
اىل  الكهربائي���ة  الطاق���ة  تولي���د  حمط���ات 
اله���واء اخلارجي وميكن التو�س���ل اإىل ذلك 
با�ستخدام عدد كبري من الو�سائل والتقنيات 

من اأهمها:
الوق���ود  ا�ستخدام���ات  م���ن  االإق���الل   1/5
التقليدي الإنتاج الطاقة الكهربائية واالجتاه 
نح���و  ط���رق اأخ���رى بديل���ة منه���ا التو�سع يف   
ا�ستخ���دام الطاق���ات غ���ري التقليدي���ة مث���ل 
الطاق���ة ال�سم�سي���ة  وطاق���ة الري���اح وطاق���ة 
حرارة باطن االأر�ض، اإل���خ، كذلك ا�ستغالل 
م�س���ادر املي���اه املتاح���ة بان�س���اء املحط���ات 
الكهرمائية )الهيدروليكي���ة( الإنتاج الطاقة 

الكهربائية كلما كان ذلك ممكنا.

2/5 االإجت���اه نحو تبني وتطبيق ا�سرتاتيجية 
اإدارة االأحم���ال بدال من اال�ستمرار يف اإن�ساء 
حمطات توليد الكهرباء مما يعني خف�سا يف 
قدرات التولي���د الكهربائية املطلوبة ملواجهة 

منو االأحمال.
3/5 اإتب���اع جميع الو�سائ���ل املمكنة للحفاظ 
عل���ى الطاق���ة بجمي���ع م�سادرها ب���دءا من 
الطاق���ة  اإنت���اج  بعملي���ات  وم���رورا  الوق���ود 
وانته���اء  وتوزيعه���ا  ونقله���ا  الكهربائي���ة 
با�ستهالكه���ا واتباع �سيا�س���ة تر�سيد الطاقة 

وتقليل الفاقد فيها. 
4/5 ا�ستخ���دام التقني���ات املتقدم���ة لرف���ع 
كف���اءة واأداء االأنظم���ة الكهربائي���ة بجمي���ع 
�سورها وتطوي���ر تلك التقنيات وخا�سة فيما 
يتعلق بالنظ���م والتقنيات احلديثة واملتقدمة 

لتحويل وتخزين الطاقة الكهربائية.

اأخ���رى م���ن الوق���ود  اأن���واع  5/5 ا�ستب���دال 
التقليدي مثل الوقود ال�سلب وال�سائل بالغاز 
الطبيعي االأمر الذي يوؤدي اإىل تقليل انبعاث 
بع����ض امللوثات من حمط���ات توليد الكهرباء 

اإىل الهواء اخلارجي.
6/5 يف حال���ة ا�ستخ���دام الوق���ود ال�سائل ) 
الب���رتول ( اأو الوق���ود ال�سل���ب ) الفح���م ( 
يج���ب عمل مقارن���ة فني���ة واقت�سادية كاملة 
بني ا�ستخدام االأنواع ذات املحتوى االأقل من 
الكربيت وبني االأن���واع االأخرى ذات املحتوى 
االأعلى منه م���ع ا�ستخدام االأجهزة واملعدات 
اخلا�سة با�ستخال�ض الكربيت من الغازات.

7/5 حي���ث اإن الوق���ود عامل مه���م جدا  يف 
تخفي����ض م�ستوي���ات امللوث���ات املنبعثة فاإن 
ثم���ة درا�سات جترى حالي���ا يف اإنتاج الوقود 
االأق���ل م���ن  االأف�س���ل نوع���ا  ذي املحت���وى 
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لع���ل احل���ل الناجع واملوؤث���ر لق�ساي���ا البيئة يف 
بالدن���ا يكم���ن يف مب���ادرة خ���ادم احلرم���ني 
ال�سريف���ني الت���ي مت االإع���الن عنه���ا يف القمة 
الثالثة لقادة منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول 
)اأوبك( التي عقدت موؤخرا يف مدينة الريا�ض 
بتخ�سي�ض مبلغ مليار ريال لتكون نواة لربنامج 
ميول االأبح���اث والدرا�س���ات العلمي���ة املتعلقة 

بالطاق���ة والبيئة والتغ���ري املناخ���ي لعالقاتها 
الوثيق���ة بحياة االإن�س���ان ومعا�س���ه وبقاء كافة 
الكائنات احلية يف كوكبنا االأر�سي. وال غرو اأن 
هذه املبادرة ال�سخية �ستحقق تطلعات اجلهات 
املعني���ة لدين���ا بالتطوير والبح���ث العلمي نحو 
اإن�س���اء مراكز اأبحاث متميزة ورائدة ت�سهم يف 
تطوي���ر البحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية 

لالإهتمام بق�سايا الطاقة والبيئة واملناخ ووفقا 
للخط���وات التطويرية احلثيثة الت���ي ت�سري بها 
اجلامعات ال�سعودي���ة من اإيجاد مراكز للتميز 
البحثي وكرا�سي البح���وث وما ي�ستقطبه ذلك 
م���ن دعم كب���ري ومتويل �سخي م���ن قبل جهات 
تنوي���ع  اأبح���اث  لتموي���ل  وحكومي���ة  �سناعي���ة 
الطاقة وتر�سيدها وحماي���ة البيئة و�سالمتها.

عن�سر الكربي���ت، كما جترى اأبحاث اأخرى 
لدرا�سة امكانية اإ�سافة بع�ض املواد خلف�ض 
م�ستوي���ات وكمي���ات امللوث���ات الت���ي تنبعث 
نتيج���ة اح���رتاق الوق���ود وبالت���ايل خف����ض 

م�ستويات التلوث يف الهواء.
8/5 اختيار املواقع املالئمة ملحطات التوليد 
الكهربائية واأماكن توزيعها حيث ي�سهم ذلك 
يف خف����ض تركيز امللوث���ات يف بع�ض املناطق 
وله���ذا فاإن���ه م���ن االأهمي���ة مب���كان اإج���راء 
الدرا�س���ات الكافية التي م���ن خاللها ميكن 
حتديد املواقع املنا�سبة ملحطات التوليد ومن 
ثم حتدي���د االأماكن االأك���رث مالءمة ملداخن 
ه���ذه املحطات والت���ي ينبعث منه���ا الغازات 

واالأبخرة وعوادم االحرتاق.
9/5 توزيع الع���وادم وامللوثات على م�ساحات 
وا�سع���ة من اله���واء اجلوي وق���د يتاأتي ذلك 
بزيادة ارتفاعات املداخن وكذلك توزيعها يف 
مناطق متفرقة بي���د اأن ذلك قد الميثل حال  
كامال  للمع�سلة حيث يعتمد ذلك احلل على 
اأن املداخن املرتفعة والتي قد ي�سل اإرتفاعها 
يف بع�ض االأحيان اىل اأكرث من مرتين ت�ساعد 
يف توزيع ون�سر امللوث���ات على م�ستوى مرتفع 
وبذلك تتحلل يف طبقات الهواء العليا وبذلك 
يق���ل تركيز امللوثات عل���ى �سطح االأر�ض،ويف 
ه���ذه احلالة يج���ب درا�سة ظ���روف الطق�ض 
بعناية عند اللجوء اىل زيادة اإرتفاع املداخن 
للتاأك���د م���ن اأنه لن حتدث ظ���روف جوية قد 
تعك����ض اإجت���اه امللوثات لترت�س���ب على �سطح 
االأر�ض وتلوث الرتبة والنبات بدال من قذفها 

اإىل اأعلى بعيدا عن �سطح االأر�ض.
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أفكار تنهض بالمنطقة المركزية 
بالمدينة المنورة

مهندس استشاري
جمال خليل عبد الحافظ

المدينة المنورة عاصمة اإلســـالم األولى تستحق منا كل الجهد واإلخالص لما تحتل في 
قلوب المســـلمين من مكانة خاصة. لذا  فأنا أتقدم لكم بفكرة بســـيطة ومتواضعة 
بشـــأن موضوع )توســـعة الحرم النبوي الشـــريف ( وهي تتلخص في النقـــاط التالية: 

1- االإبق���اء عل���ى الفنادق املقام���ة حاليًا مع 
اإلغاء جمي���ع االأن�سطة التجاري���ة من االأدوار 
االأر�سي���ة جلميع الفنادق حول احلرم وتكون 
و�سيل���ة ات�س���ال اأفق���ي للم�سل���ني م���ن واإىل 

احلرم اأو ت�ستخدم يف و�سائل اخرى.
اىل  احل���رم  ح���ول  التخطي���ط  2-حتوي���ل 

تخطيط �سعاعي .
3-التدرج الراأ�سي يف ارتفاعات الفنادق حول 
احلرم النبوي يبداأ باأقل ارتفاع اأمام احلرم 
وي���زداد تدريجي���ًا كلما ابتعدن���ا عن احلرم.
4- التو�سعة امل�ستقبلية للحرم تتم عن طريق 
)العم���ارة امل�ستدامة( على اأن يك���ون البناء 
الهيكل���ي )مع���دين ( مرن���ًا وقاب���اًل للتعديل 

واالإ�سافة واحلذف.
5- يت���م بن���اء م�سن���ع حدي���د خا����ض يق���وم بعم���ل 
القطاعات املعدنية الالزمة لهذه النوعية من البناء .
6- ت�سطيب���ات املب���اين تتم مب���واد وخامات 

قابلة الإعادة التدوير.
7-التباين الب�س���ري والكتلي للفنادق وذلك 
اأغل���ب احلج���اج واملعتمري���ن  م���ع  لتت���الءم 
وخا�سة كبار ال�س���ن منهم، حيث ميثلون فئة 

لي�ست بالقليلة.

8- االهتمام باملناطق اخل�سراء    وزيادة م�ساحتها .
9-ع���دم دخ���ول االآليات واملركب���ات املنطقة 

املحيطة باحلرم .
10-زيادة عدد البدرومات اىل 6 بدرومات يف 
حالة اأن ت�سمح طبيعة االر�ض بذلك ال�ستيعاب  
كاف���ة االأن�سط���ة التجاري���ة واخلدمي���ة به���ا.
11-االت�سال االأفقي بني الفنادق يف االأدوار 
العليا والبدرومات اأي�سًا وذلك ال�ستخدامها 
يف حاالت الطوارئ القدر اهلل ، ولتقليل الزحام 
يف االدوار االر�سي���ة يف املراك���ز التجاري���ة .
12- ا�ستخدام اال�سجار والنخيل يف التظليل 

ب���ني الفن���ادق للتقلي���ل م���ن ح���رارة اجل���و 
والتظليل اأي�سًا.

13-نقل بع�ض االن�سطة التجارية اإىل االأ�سطح.
14-دخول ال�سم�ض واله���واء يف كافة الغرف 

املوجودة بالفنادق.
15-بن���اء عدد مماثل من الغ���رف الفندقية 
املراد ازالته���ا يف املنطق���ة ال�سمالية، وذلك 
يف املناط���ق اخلالية بطريق���ة بناء مرنة قبل 
الب���دء يف التو�سعة، وذلك ملنع حدوث تكد�ض 

يف الفنادق املتبقية.
16- ا�ستخ���دام زج���اج بالواجه���ات مولد للتيار 
الكهربائي واال�ستغناء عن املولدات االحتياطية .
17- االأ�سرة امل�ستخدمة يف الغرف الفندقية 
يج���ب اأن تنطب���ق اإىل اأعل���ى / اأو ترتفع اإىل 
ال�سق���ف حت���ى يت�سن���ى للح���اج اأو املعتمر اأن 

ميار�ض االن�سطة اخلا�سة به داخل الغرفة.
18- اإلغ���اء االجهزة ال�سحية مثل )البانيو/ 
البيدي���ه( وذلك ال�ستغناء احلاج عنها متامًا 

وا�ستهالكها م�ساحات اإ�سافية دون فائدة .
19- ا�ستخدام الفراغات كعازل حراري بينها 
وبني مواد االإك�ساء للواجهات واال�ستغناء عن 
امل���واد االآيبوك�سي���ة والدهان���ات واملوكي���ت .



49



دراسات وأبحاث

50

العدد ) 94 ( ذو القعدة 1434هـ - سبتمبر 2013م

الثنائيات الباعثة للضوء
 Light Emitting Diodes )LEDs(

قـــال اهلل ســـبحانه وتعالـــى في اآلية الخامســـة من ســـورة يونـــس )هو الذي جعل الشـــمس 
ضيـــاًء والقمـــر نـــورًا( و التعبيـــر القرآني يفرق بيـــن الضوء والنـــور حيث أن االشـــعاع الصادر من 
المصـــدر وهـــي الشـــمس في هـــذه الحالة يســـمى ضوًء أمـــا إذا مـــا انعكس من الجســـم 
الســـاقط عليه فيســـمى نورًا كمـــا هو الحال في نـــور القمر لذا ال يمكن أن يكـــون هناك نور 
دون وجـــود مصـــدر للضـــوء كالشـــمس و المصابيـــح و العكـــس غيـــر صحيح اذ باالمـــكان ان 
يكـــون هناك ضـــوء وال يوجد نور مـــا لم ينعكس الضوء على الجســـم الســـاقط عليه او يقع 
علـــى العين مباشـــرة كما يمكن رؤيته عندما يتشـــتت خالل مروره بالدخـــان أو الغبار او كما 
هـــو الحـــال في عروض الليـــزر التي تقام على شـــاطئ البحر حيث الرطوبـــة عالية و نحن في 
 Light Emitting Diodes هذه المقالة الموجزة ســـنلقي الضوء علـــى الثنائيات الباعثة للضـــوء
LEDs(( وســـنركز على النوع المســـتخدم لالضاءة المســـمى الثنائيات الباعثـــة للضوء عالي 
اختصـــارًا  عليهـــا  وســـنطلق   )High Brightness Light Emitting Diodes )HBLEDs الســـطوع 
الثنائيات الضوئية الساطعة نظرًا النتشـــارها باالسواق في اآلونه االخيرة ولكثرة التساؤل عنها.
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د. محمد عبدالرحمن الحيدر

ترك���زت االبحاث يف جمال الثنائيات الباعثة 
لل�س���وء بداية ال�ستين���ات امليالدية من القرن 
املا�سي وذلك با�ستخ���دام اأ�سباه املوا�سالت 
وقد مت التو�سل اىل ت�سنيع انواع كثرية منها 
وكانت تعط���ي لونًا واحدًا فقط وكان الرتكيز 
ه���و احل�سول على ثالثة ال���وان وهي االأحمر 
و االأخ�س���ر و االزرق النها املكونات اال�سا�سية 
لل���ون االبي�ض غ���ري اأن ال�س���وء ال�سادر منها 
كان �سعيفًا لذا �س���اع ا�ستخدامها كموؤ�سرات 
يف االأجه���زة االلكرتوني���ة املختلفة و يف حقبة 
زمنية معين���ة ا�ستخدمت على نطاق وا�سع يف 
ال�سيارات كموؤ�سرات  ال�سرعة وال�ساعة وما اىل 
ذلك. وبعد فرتة مل تعد ت�ستعمل يف ال�سيارات 
ال�سب���اب عدي���دة اأدت اىل ق�س���ر عمره���ا.

لكن االبحاث مل تقف عند هذا احلد بل كان 
الرتكي���ز يف الت�سعين���ات امليالدية من القرن 
املا�س���ي ه���و احل�س���ول على ثنائي���ات تبعث 
ال�س���وء ال�ساط���ع ولتفريقه���ا ع���ن �سابقتها 
فقد اطلق عليه���ا الثنائي���ات الباعثة لل�سوء 
 High Brightness Light  ع���ايل ال�سط���وع
Emitting Diodes )HBLEDs(  و�سنطلق 

عليها اإ�سم الثنائيات ال�سوئية ال�ساطعة.
HBLEDs  2- الثنائيات ال�شوئية ال�شاطعة
للح�سول على اللون االبي�ض هناك طريقتني 
االوىل تتمث���ل يف ا�ستخ���دام ثالث���ة ثنائيات 
�سوئي���ة تتك���ون م���ن االل���وان الرئي�سية وهي 
االحم���ر و االخ�س���ر و االزرق لتمت���زخ م���ع 
بع�سه���ا وت�س���ع الل���ون االبي�ض اأم���ا الطريقة 
االخ���رى و التي ت�ستخدم يف معظم  م�سابيح 
االإ�س���اءة املوج���ودة يف ال�س���وق فتعتمد على 

ا�ستخ���دام م���واد فو�سفورية لتحوي���ل ال�سوء 
االزرق او ف���وق البنف�سج���ي اىل �سوء اأبي�ض 
وباأطياف خمتلفة كما هو احلال يف م�سابيح 
الفلور�سن���ت وت���رتاوح االأل���وان البي�ساء من 
اللون املائل للحمرة و الذي ي�ستخدم يف اإنارة 
اللح���وم يف ال�سوبرماركت حيث تبدوا وكاأنها 
طازجة.والل���ون االأبي�ض املائ���ل للزرقة حيث 
ي�ستخدم يف حمالت خياطة االثواب الرجالية 
البي�س���اء حي���ث تب���دوا اأكرث بيا�س���ًا وهناك 
ال���وان بي�ساءعديدة تقع ب���ني هذين اللونني 
معتم���دًا بذلك عل���ى نوع امل���ادة الفو�سفورية 
لتحاكي تلك امل�ستخدمة يف املكاتب و املنازل 
و ال�س���ورة التالي���ة تو�سح مناذج م���ن انواع 
خمتلف���ة من امل�سابي���ح الثنائي���ة ال�ساطعة.
2-1 مزايا و عيوب الثنائيات ال�شوئية 

ال�شاطعة
2-1-1  املزايا

اأ - الكف��اءة: كف���اءة ال�س���وء ال�سادر من 

وات  ل���كل  ال�ساطع���ة  ال�سوئي���ة  الثنائي���ات 
)watt( يفوق ال�سوء ال�سادر من امل�سابيح 
املتوهج���ة )Incadescent lamps( والت���ي 
بداأ يق���ل ا�ستخدامها وقد من���ع ا�ستخدامها 
يف امريكا و كندا نظ���رًا ال�ستهالكها املرتفع 
للطاق���ة مقارنة مبا ي�سدر منه���ا من �سوء. 
ولق���د ع���م انت�س���ار م�سابي���ح الفلور�سن���ت 
املدجم���ة لتحل حملها وه���ي تناف�ض اىل حد 

ما الثنائيات ال�سوئية ال�ساطعة .
ب - اللون: ميكن احل�سول على عدة الوان 
منه���ا دون احلاج���ة ال�ستخ���دام مر�سح���ات 

ويقلل هذا من تكلفة �سرائها.
ج- احلج��م: حجمه���ا �سغري ج���دًا اذ يقل 

عن 2 ملم.
د- الفت��ح والغل��ق: تعطي �س���وًء اآنيًا عند 
فتحه���ا وال تتاأثر بعدد مرات الفتح و الغلق او 

بتعبري اآخر اال�سعال و االنطفاء.
ه���- �شدة الإ�شاءة : ميكن التحكم ب�سدة 
االإ�س���اءة عن طريق ا�ستخ���دام دوائر حتكم 

كهربائية خا�سة.
و- احلرارة: احلرارة املنبعثة عند ا�سعالها 
قليل���ة ج���دًا و خا�سة االأ�سعة حت���ت احلمراء 
وبذل���ك ال تتاأثر االقم�س���ة امل�ستخدمة داخل 
املبن���ى كال�ستائ���ر وغريها. وه���ذه اخلا�سية 

تقلل من حمل التكييف.
ز- العم��ر الأفرتا�ش��ي: تدع���ي كثري من 
ال�س���ركات امل�سنعة له���ذا الن���وع ان عمرها 
االفرتا�س���ي يرتواح ب���ني 50000 و 100000 
�ساع���ة او ب���ني 15 و 25 �سن���ة وه���ذة االرقام 
لي�س���ت مبني���ة عل���ى ا�ستخدام فعل���ي بل هي 
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ارقام م�ستنبط���ة او تقديرية اأم���ا الثنائيات 
وحت���ت  كموؤ�س���رات  امل�ستخدم���ة  ال�سوئي���ة 
ظروف معينة فقد ا�ستخدمت من ال�سبعينات 

امليالدية من القرن املا�سي حتى االآن.
ح- ال�شدمات: حيث انها م�سنعة من مواد 
�سلبة من ا�سباة املوا�سالت فاإنها اكرث مقاومة 
لل�سدمات الفجائي���ة او االهتزازات مقارنة 
مب�سابيح الفلور�سنت او امل�سابيح املتوهجة.
ط- ميك���ن ا�ستخ���دام اخلالي���ا ال�سم�سي���ة 
لتزويدها بالطاقة خا�سة يف االماكن النائية.

2-1-2 العيوب 
اأ - الثم���ن او ال�سعر: ال ي���زال �سعرها مرتفع 
ن�سبي���ًا مقارن���ة مبعظ���م م�سابي���ح االإ�ساءة 
االأخ���رى. غ���ري اأن بع����ض م���ا يب���اع منها يف 
ال�س���وق املحلي���ة و خا�سة تل���ك امل�سنعه من 
بع�ض ال�سركات ال�سينية ال تخ�سع ملوا�سفات 
ت�سنيع من�سبطة وهي اأقل جودة من غريها.
ب - احل��رارة: تل���ك اأه���م العي���وب الت���ي 
تعاين منه���ا هذه الثنائيات حيث تتاأثر كثريًا 
بدرج���ة حرارة اجلو و احل���رارة الناجتة من 
التيار امل�سغل له���ا خا�سة يف اأجوائنا احلارة 
ون���رى تاأثري ذلك جلي���ًا يف ا�سارات املرور يف 

�سوارعن���ا اذ يقت�س���ر عمره���ا عل���ى ا�سابيع 
او اأ�سه���ر معدودة وميكن االإق���الل من تاأثري 
احلرارة من خالل ا�ستخدام م�ستت احلرارة 
)Heat Sink( وه���ذا عن�س���ر �سروري عند 
ا�ستخدامها يف ال�سي���ارات او اال�ستخدامات 
الع�سكري���ة ون���رى يف ال�س���وارع ان كثريًا من 

�سانعي ال�سيارات بداأو با�ستخدامها. 
كاأ�س���اءه م�سانده لالأن���وار االأمامية واخللفية 
وكذلك م�سابي���ح املكابح اخللفية لكي ينبهو 
�سائقي احلافالت الذين خلفهم وميكن االأقالل 
من التاأثري احلراري بتقليل التيار امل�سغل لها 
و�سيقل���ل هذا من قيمة ال�س���وء املنبعث منها 
خا�سة عند ا�ستخدامه���ا لالأنارة اخلارجية.

اما يف حالة ا�ستخدامها داخل مباين مكيفة 
ال تتعدى درجة احلرارة فيها 25 درجة مئوية 
فاأن عمرها االفرتا�س���ي �سيكون طوياًل غري 

ان ال�سوء املنبعث منها ي�سعف مع الزمن.
ج- نوعي��ة ال�ش��وء: نظ���رًا لن���وع امل���واد 
الف�سفورية امل�ستخدم���ه للح�سول على اللون 
االأبي�ض فاإن االلوان البي�ساء ال�سادرة منها 
قد التكون مقبولة عند كثري من امل�ستخدمني 
مما يتطل���ب جتربتها قبل اتخاذ قرار نهائي 

باأ�ستخدامه���ا وقد تظهر ال���وان االأثاث بلون 
يختلف عما يف�سله امل�ستخدم.

ال�سع���اع  اليتع���دى  الآ�شع��اع:  زاوي��ة  د- 
املنبع���ث من هذه الثنائيات عن عدة درجات 
ترتاوح ب���ني 8 و10 اأو اكرث قلياًل مما يتطلب 
و�سع جمموع���ة منها �سم���ن كب�سولة واحده 

الأنارة م�ساحة حمدده.
ه��� - ال�شالم��ة والأم��ان: هن���اك تخوف 
متزاي���د م���ن ال�س���وء االأزرق ال�س���ادر منها 
الأن���ه يتع���دى حدود االآم���ان امل�سم���وح به من 
قبل بع�ض الهيئ���ات املتخ�س�سة وقد حتدث 
ما ي�سمى بالعم���ى املوؤقت عند �سقوطها على 
الع���ني املبا�سرة اذا كان ال�سوء املنبعث منها 
براق���ًا وحم�سورًا بزاوية يف حدود 8 درجات 
ام���ا وج���ود الزرني���خ او الر�سا����ض بداخلها 
فف���ي راأي كاتب ه���ذا املق���ال اأن وجودها يف 
تركيبته���ا ال ميثل تهديدًا لع���دم ا�ستخدامها 
وال ي�ستح���ق اعتباره���ا كاأحد العي���وب، على 
عك����ض م�سابي���ح الفلوري�سن���ت اأو الزئبقي���ة 
الت���ي حتتوي عل���ى الزئب���ق ال�س���ام بداخلها 
وقد ت�سب���ب اأ�سرارًا عند انك�سارها وحماولة 

التخل�ض منها يدويًا.
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3- النظرة امل�شتقبلية
هن���اك تناف����ض �سدي���د ب���ني االآف ال�سركات 
الع���امل  م�ست���وى  عل���ى  االبح���اث  ومراك���ز 

للح�سول على ثنائيات �سوئية �ساطعة
 High Brightness Light Emitting

Diodes )HBLEDs( حت�س���ن من مزاياها 

وتاليف عيوبها وقد عمدت كثري من ال�سركات 
 )lighting Fixtures( اىل ت�سني���ع جنفات
مبختلف اال�س���كال واالأل���وان وتنا�سب اأذواق 
�سريح���ة وا�سعة م���ن امل�ستخدم���ني و حتاكي 
تل���ك امل�ستخدم���ة يف املب���اين حت���ى ميك���ن 
ا�ستب���دال القدمي م���ن النجف���ات امل�ستهلكه 
للطاق���ة بالثنائيات ال�سوئي���ة ال�ساطعة. ويف 
راأي  الكاتب ان املباين اجلديدة �سواء كانت 
مكتبيه او �سكني���ة ف�سيطغى عليها ا�ستخدام 
هذا النوع من م�س���ادر ال�سوء مما يتما�سى 
مع املب���اين اخل�سراء وال ي���كاد مير �سهر اال 
و ن���رى انواع���ًا جدي���دة منه���ا. ومل تقت�س���ر 
االبحاث يف هذا املجال على اإ�ستخدام ا�سباه 
املو�س���الت لت�سنيعه���ا بل اإمت���د ال�ستخدام 
مواد ع�سوية لت�سنيع ثنائيات �سوئية ويطلق 

عليها الثنائيات ال�سوئية الع�سوية 
 Organic Light Emitting Diodes

OLEDs(( وه���ي ثنائي���ات م�سطح���ة مرنة 

ت�ستخ���دم ك�سا�سات عر����ض وقد متكن بع�ض 
الباحث���ني من ت�سني���ع عينة ت�س���در ال�سوء 
االأبي����ض وق���د تناف����ض م�ستقب���اًل �سا�س���ات 
و  التلفزيون���ات  يف  امل�ستخدم���ة  العر����ض 
ابح���اث  احلا�سب���ات و االعالن���ات وهن���اك 

جترى للبحث عن مواد اخرى منا�سبة.
وقد ا�ستخ���دم كاتب هذا املقال لوح���ه اأبعادها 
24�س���م x 37�س���م حتت���وي عل���ى جمموعة من 
الثنائي���ات ال�سوئي���ة ال�ساطعة وميك���ن تغذيتها 
بجه���د يرتواح ب���ني 100و220 فولت النارة احد 
ال�س���وارع ال�سيق���ة طوال ف���رتة ال�سيف وكانت 
النتائ���ج م�سجع���ة كم���ا مت ا�ستب���دال جنف���ات 
هالوجني م�ستخدمه داخل منزلة بنجفات حتتوي 
كل منها على جمموعة م���ن الثنائيات ال�سوئية 
وه���ي تعمل ب�س���ورة جيدة لل�سنت���ني املا�سيتني 
لكن ال�سوء املنبعث منها وكذلك م�ستوى االنارة 

اأق���ل مم���ا كان عليه عن���د بداي���ة ا�ستخدامها.
عل���ى الرغم من التق���دم الهائ���ل يف اأبحاث 
وت�سني���ع الثنائي���ات ال�سوئي���ة ال�ساطعة اال 
اأن اإ�ستخدامه���ا يف بع����ض املج���االت كاإنارة 
املالع���ب الريا�سي���ة او ال�س���وارع الرئي�سي���ة 
بعيدة املنال وال ميكنها ان ت�ساهي م�سابيح 
األ�سودي���وم ال�سفراء )HPS( او الهاليدات 

املعدنية )Metal Halides( او الزئبقية.
اأرج���و اين قد وقف���ت يف اعطاء طرح مب�سط 
ع���ن الثنائي���ات ال�سوئية ال�ساطع���ة وحاولت 
االبتع���اد عن ا�ستخ���دام املع���ادالت او بع�ض 

النظري���ات ذات العالق���ة وهن���اك مالي���ني 
م���ن املواقع عل���ى ال�سبك���ة العنكبوتية تعطي 
خمتلف���ة  لنجف���ات  ومن���اذج  تف�سي���الت 
اال�س���كال و االل���وان واملواقع املذك���ورة ادناه 
تعط���ي تفا�سيل اكرث مما جاء يف هذا املقال 

وحتتوي على م�سادر عديدة.
املراجع

1- http://en.wikipedia.org/Light-
emitting_diode 
2- http://en.wikipedia.org/wiki/
LED_lamp 
3- http://edisontechcenter.org/
LED.html 

استخدام أشباه المواصالت وقد تم التوصل الى تصنيع انواع كثيرة 
منها وكانت تعطي لونًا واحدًا فقط وكان التركيز هو الحصول 
المكونات  النها  االزرق  و  األخضر  و  األحمر  وهي  الوان  ثالثة  على 
االساسية للون االبيض غير أن الضوء الصادر منها كان ضعيفًا لذا 
شاع استخدامها كمؤشرات في األجهزة االلكترونية المختلفة
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دور الرصد الحضري في إدارة التنمية 
وتحليل القضايا والمشكالت الحضرية

إن مـــا أل إليـــه دور المدن فـــي النظام العالمي يوضـــح أهمية العملية التنمويـــة في التصدي 
لمعوقات وتحديات النمو الحضري المتوازن والمســـتدام لقضايا المستوطنات البشرية وذلك 
بغية توفير حلول لإلشـــكاليات التي تعترض دول العالم وخلق مجتمع دولي أساســـه اإلنصاف 
والعدالة والتضامن، ونشير تحديدًا إلى الفقر والبطالة وسوء توزيع الكثافات السكانية والتهديد 
البيئي والتدني النوعي لمســـتوى الحياة، إضافة إلى األزمة اإلســـكانية إلى جانب القصور في 
تحقيـــق األداء المالئم ألنظمـــة اإلدارة الحضرية المتكاملة على مســـتوى المنهجية والتطبيق.

م/ محمد السيد طلبة
مخطط إقليمي وحضري /أخصائي مراصد حضرية

 Ecoo_plan@hotmail.com

لذا اأ�سبح���ت التنمية احل�سري���ة امل�ستدامة 
اآخ���ذ يف التح�س���ر  نهج���ًا بدي���اًل يف ع���امل 
ياأخذ املدينة ب���كل قطاعاتها كوحدة حتليلية 
متكامل���ة ملعرفة مدى االرتق���اء اأو الرتدي يف 
نوعية احلي���اة بها بكل م�سامينه���ا الب�سرية 
والعمراني���ة  واالجتماعي���ة  واالقت�سادي���ة 
وال�سكاني���ة والبيئي���ة والثقافي���ة، باالإ�ساف���ة 
اإىل اإعطاء �س���ورة م�ستقبلية عن و�سع ذلك 
املجتمع يف ظل املتغريات املحيطة به.هذا ويف 
ظل التغريات العاملية واملحلية احلالية يعترب 
الر�سد احل�سري اأح���د املحددات االأ�سا�سية 

لتحدي���د الق�سايا ومتابعتها الأن عدم اأخذها 
يف االعتب���ار يرتت���ب علي���ه تاأث���ري �سلبي على 
واإدارته���ا. امل�ستدام���ة  احل�سري���ة  التنمي���ة 
اإن التنمية بلفظها املطلق هي تو�سيع خيارات 
النا�ض وقد ا�ستخدم الأول مرة هذا التعريف 
االقت�سادي "ارثور لوي�ض" عام 1955م، كما 
اإنه���ا يف حقيقة االأمر ما هي اإال جمموعة من 
الق���رارات التي اإذا اأ�ساب���ت حتققت التنمية 
الت���ي نن�سده���ا واإن كانت غري ذل���ك ت�سببت 
يف اإعاقته���ا ل�سنوات، كم���ا اأنه ال تنمية بدون 
ر�س���د. وم���ن ه���ذا املنطل���ق ف���اإن االهتمام 
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1- الرصد الحضري ودوره في دعم متخذي القرار واألعمال التخطيطية: 

ب�سناع���ة الق���رارات وال�سيا�س���ات التنموية 
يعت���رب م���ن اأه���م خط���وات حتقي���ق التنمية 
بامل���دن واملناطق العمرانية، �سواء كانت هذه 
الق���رارات متعلقة بحل م�سكالت اأو ا�ستغالل 
اإمكان���ات اأو غريه���ا م���ن �سي���غ الق���رارات 

التنموية االأخرى.
وتعترب عملية التوازن يف التنمية بني قطاعات 
العمران احل�س���ري يف جميع االجتاهات من 
اأ�سعب املمار�سات االإداري���ة املحلية؛ وتتمثل 

الر�س����د  ع�س����ب  ه����ي  املوؤ�س����رات  تعت����رب 
احل�س����ري، فجميع الدرا�سات وامل�ساركات 
الت����ي تت����م م����ع كاف����ة القطاع����ات يك����ون 
الهدف االأ�سا�س����ي منها هو اإنتاج جمموعة 
م����ن املوؤ�س����رات احل�سرية والت����ي تتفق مع 
تعري����ف  ويتلخ�����ض  املدين����ة،  احتياج����ات 
املوؤ�س����ر باأن����ه مقيا�����ض يلخ�����ض معلوم����ات 
ملو�س����وع مع����ني، اأو ي�س����ري اإىل م�س����اكل اأو 
ظاه����رة معين����ة ليوف����ر بدرج����ة منا�سب����ة 
معين����ة  واأ�سئل����ة  الحتياج����ات  التج����اوب 
ي�ستف�س����ر عنها متخ����ذ القرار، كم����ا توفر 
املوؤ�سرات معلومات كمية اأو/ نوعية ت�ساعد 
يف حتدي����د االأولويات واالحتياجات، وتكون 
اأكرث فائدة اإذا كانت مرتبطة بعملية و�سع 

ال�سيا�سات لتحقيق اأهداف وا�سحة.
كما اأن توفري املعلوم����ات "املوؤ�سرات بوجه 
خا�ض كاأ�سا�����ض لعملية الر�سد احل�سري" 
عن�سر حاك����م يف عملية �سناعة القرار يف 
خمتل����ف مراحله وباخت����الف اأنواعه حيث 
اأن����ه ال يوجد ق����رار بدون وج����ود معلومات 
دقيقة و�سفافة ت�سهم يف عملية �سنع القرار 
ور�سده. وكما قيل " تتوقف جودة القرار على 
ما يتاح ل�سانعه من بيانات، كما يوؤثر ذلك 
عل����ى درجة التاأكد الت����ي يتخذها القرار".
لذا حتتل املوؤ�سرات امل�ستعملة الإدارة املدينة 
حيزًا هام����ًا يف تدبري وت�سيري احل�سر على 
املدى الق�س����ري واملتو�س����ط والبعيد، حيث 

ه���ذه ال�سعوب���ة يف مرحلة و�س���ع ال�سيا�سات 
واتخاذ القرارات، وتت�سح اأكرث على م�ستوى 
التنفيذ وال���ذي ت�سطلع به االإدارات املحلية، 
لذلك يتطلب االأمر التاأكد من كفاءة عمليات 
االإدارة احل�سرية وذل���ك بتوفري ر�سد دائم 
ل�س���ري عملي���ة التنمي���ة احل�سري���ة يف جميع 
جوانبه���ا العمرانية واالقت�سادي���ة والبيئية؛ 
ه���ذا الر�سد يتطل���ب توافر حج���م كبري من 
املعلومات واالإح�ساءات مت حتليلها وا�ستنتاج 

متك����ن ه����ذه املوؤ�سرات من جم����ع معطيات 
كثرية يف �سكل متغ����ريات تركيبية، متعلقة 
بتعري����ف النق����ط االأ�سا�سي����ة )الق�ساي����ا( 

املرتبطة باتخاذ القرار وامل�سئولية. 
ال�سيا�س����ات  ومتابع����ة  اإع����داد  عملي����ة  اإن 
احل�سري����ة -  حي����ث اإن ال�سيا�سات لي�ست 
هي االأهداف املطلوب حتقيقها اأو االأو�ساع 
املرغوبة املطلوب حتقيقها اأو الو�سول اإليها 
 ،)Target and Objectives(
ولكنها االأ�سلوب االبتكاري اخلا�ض لكيفية 
حتقي����ق هذه االأهداف يف حدود االإمكانات 
املتاح����ة وال�سعوب����ات املتوقع����ة والظروف 
اخلارجية يف بيئة العمل واحلركة يلزم كل 
مرحلة من مراحله����ا اال�ستعانة مبجموعة 
من املوؤ�سرات، فاالنتقال من اال�سرتاتيجية 
لل�سيا�س����ة يلزمها موؤ�س����رات تقي�ض التقدم 
وحتقيق اأه����داف ال�سيا�س����ة املتبعة لتنفيذ 

جمموع���ة من املوؤ�سرات منه���ا لو�سعها اأمام 
متخ���ذ الق���رار الذي يه���دف دائم���ًا لتحقيق 
التنمية احل�سرية امل�ستدامة التي توفر حياة 
جيدة ملواطن املدينة، ويعترب هذا هو الهدف 
من فك���رة اإن�ساء املر�سد احل�س���ري اأال وهو 
و�س���ع اآلية ل�ساح���ب القرار لروؤي���ة امل�ساكل 
الت���ي تع���اين منها املدين���ة ب�س���ورة وا�سحة 
وحمددة يتمكن خاللها من و�سع ال�سيا�سات 

ب�سورة منا�سبة.

االإ�سرتاتيجي����ة التنموي����ة، وعندم����ا تنف����ذ 
جمموع����ة  خ����الل  م����ن  اال�سرتاتيجي����ة 
برام����ج وم�سروع����ات فاإن املوؤ�س����رات تكون 
وظيفته����ا ر�س����د التحوالت وجن����اح تطبيق 
اال�سرتاتيجية، ويجب ا�ستخدام املوؤ�سرات 
النج����اح  ملراجع����ة  وذل����ك  االأداء  لتق����ومي 
يف تطبي����ق اال�سرتاتيجي����ة وبل����ورة واإعداد 

�سيا�سات جديدة للتنمية. 
االإدارة  يف  املوؤ�س����رات  ا�ستخ����دام  ويت����م 
احل�سري����ة كاإط����ار لتنمي����ة املدين����ة تنمية 
ح�سري����ة م�ستدام����ة م����ن خ����الل من����وذج 
ال�سغ����وط- الو�سع الراه����ن- اال�ستجابة، 
وه����و اإط����ار ي�ستخ����دم يف العدي����د من دول 

العامل يف اإدارة املدينة. 
االإدارة  باأ�سل���وب  اخلا�س���ة  وال�سيا�س���ات 
احل�سرية هي املعني���ة برفع كفاءة وفعالية 
التنمي���ة  اإدارة  واآلي���ات  واأدوات  اأ�سالي���ب 
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شكل ) 1 (: دائرة إعداد سياسات التنمية الحضرية

شكل ) 2 (: اإلطار النظري لتطوير وإعداد المؤشرات

النوعي���ة  ه���ذه  اأمثل���ة  وم���ن  احل�سري���ة. 
ال�سيا�س���ات املعني���ة برف���ع كف���اءة عملي���ة 
�سن���ع الق���رار واآلي���ات التنفي���ذ من خالل 
حتقيق م�ساركة فعال���ة وتكامل اإيجابي بني 
اأدوار �س���ركاء التنمي���ة )االأجه���زة املحلية 
– االأجهزة املركزية – القطاع اخلا�ض – 
موؤ�س�س���ات املجتمع املدين( . كما اأن هناك 
�سيا�س���ات  التدخل يف االأنظم���ة احل�سرية 
والبيئي���ة(   واالقت�سادي���ة  )االجتماعي���ة 
املعنية باإحداث تغريات حمددة – ملمو�سة 
ومقا�سه – يف االأنظمة احل�سرية من خالل 
التدخل املبا�سر اأو غري املبا�سر. وال�سيا�سات 
ال ت�س���كل اآلي���ة م�ستقل���ة ل�سناع���ة الق���رار 
واإمنا ه���ي اآلية فرعي���ة يف املنظومة الكلية 
ل�سناعة القرار واإدارة التنمية احل�سرية.

2- المرجعيات النظرية والتطبيقية للمؤشرات الحضرية وتطورها:

م���ن خالل عر����ض االأدبيات لق���د ا�ستعملت 
املوؤ�س���رات ب�س���ورة غري ر�سمي���ة منذ فرتة 
طويل���ة وخا�س���ة يف املج���االت االقت�سادية 
واالجتماعية وذلك للتقييم ولقيا�ض التقدم 
باجت���اه حتقيق االأه���داف املن�س���ودة. ولقد 
اأظه���رت اأدبيات ودرا�سات ح���ول املوؤ�سرات 
�سمن هذا املفه���وم منذ اأوا�سط ال�ستينات، 

حيث مت الرتكيز على املوؤ�سرات االجتماعية 
وق���د ازداد االهتم���ام به���ذا املو�سوع خالل 
والثمانين���ات حي���ث مت  ال�سبعين���ات  ف���رتة 
تطوي���ر العديد م���ن برامج املوؤ�س���رات التي 
االجتماعي���ة  اجلوان���ب  مبختل���ف  تت�س���ل 
واالقت�سادي���ة والبيئي���ة وغريه���ا. حيث مت 
التوج���ه لتطوي���ر جمموعات م���ن املوؤ�سرات 

بحيث يتم تبنيها على م�ستوى عاملي، اأما يف 
املج���ال احل�سري فقد بداأ االهتمام بتطوير 
موؤ�سرات تتعلق بنمو وتطور املدن منذ اأوائل 
ال�سبعين���ات وفى جمال االإ�س���كان على وجه 
التحدي���د فقد بداأ تطوي���ر املوؤ�سرات مبكرًا 
ولكنها كانت تتناول جوانب وق�سايا حمددة 

ومل تكن تتناول القطاع مبجمله.
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3- كيفية توظيف الرصد الحضري لتحديد القضايا والمشكالت 

الحضرية الملحة: 

اإح�س���اءات موجه���ة نح���و  املوؤ�س���رات ه���ي 
ق�سايا بعينها وت�سري نحو نتائج واإ�ستنتاجات 
نافع���ة لل�سيا�س���ات حي���ث تتداخ���ل الق�سايا 
احل�سري���ة تداخ���اًل وثيقًا م���ع كافة جماالت 
التنمية امل�ستدام���ة والتي تهدف اإىل حت�سني 
نوعية حياة االأفراد باعتباره اخلطوة االأوىل 
لتح�سني نوعية حياتهم ملا يوفره من ا�ستقرار 
له���م وبيئة �سحي���ة اآمنة م���زودة باخلدمات 

االأ�سا�سية.
ولقد اأ�سبح ع���الج ق�سايا التنمية احل�سرية 
بامل���دن العربية مرهونًا مبدى كفاءة وفاعلية 
توظيف الر�سد احل�سري ل�سناع القرار ملن 
هم عل���ى راأ�ض منظوم���ة االإدارة احل�سرية، 
ونظ���رًا للتعقي���دات ال�سدي���دة والت�ساب���كات 
الوا�سح���ة ب���ني العنا�س���ر املكون���ة لق�ساي���ا 
املختلف���ة  مب�ستوياته���ا  احل�سري���ة  التنمي���ة 
)اجتماعية- اقت�سادية- عمرانية- بيئية... 
ال���خ( ف���اإن االعتم���اد عل���ى اأ�سالي���ب تقنية 
متط���ورة اأ�سبح هو العالم���ة الفارقة للتمايز 
احل�سري���ة  االإدارة  يف  االأداء  م�ست���وى  ب���ني 
للم���دن �سواء على امل�ست���وى العام )الدويل( 
اأو االإقليمي )العرب���ي( اأو الوطني )كل دولة 

على حدة(.
واأدت جه���ود االأمم املتحدة يف ظهور مفهوم 
" والذي  امل�ستدام���ة  " التنمي���ة احل�سري���ة 
تبل���ورت مفاهيم���ه يف ع���ام 1990م بو�س���ع 
برنام���ج لقيا����ض "موؤ�سرات االإ�س���كان ثم مت 
تطوي���ره " اإىل مفهوم اأ�سمل وهو "املوؤ�سرات 
احل�سري���ة" لت�س���م بجانب موؤ�س���رات قطاع 
االإ�سكان، قطاع النقل، وقطاع البنية التحتية، 
وقطاع التنمية االقت�سادية واالجتماعية من 
خ���الل تو�سي���ات اأجندة املوئل ع���ام 1996م 
ب�س���رورة اإن�س���اء مرا�س���د ح�سري���ة تعم���ل 
بداف���ع الرغب���ة يف تطوي���ر نظ���ام معلومات 
قائم على املعارف وال���ذي ميكن ا�ستخدامه 
ب�سورة مطلقة لدعم و�سع برامج و�سيا�سات 

احل�س���ري  بالواق���ع  وعي���ًا  اأك���رث  ح�سري���ة 
للتجمعات احل�سري���ة، ومتثيله كاأداة ملعاونة 
�سان���ع الق���رار يف التع���رف عل���ى امل�س���اكل 
الت���ي تعاين منها املدين���ة ومتابعة تطور تلك 
امل�ساكل )�سلبًا اأو اإيجابًا( وو�سع ال�سيا�سات 
والربامج التنفيذية للتغلب عليها ويف النهاية 
يعت���رب املر�س���د احل�س���ري النه���ج اجلدي���د 
امل�ستدام���ة. احل�سري���ة  التنمي���ة  لقاط���رة 
وقد مت تعري���ف املر�سد احل�سري من املوئل 
ع���ام 2001 باأنه �سبكة حملية جتمع اأ�سحاب 
امل�سال���ح امل�سرتك���ة والتي تع���د م�سئولة عن 
جتمي���ع وحتلي���ل ون�س���ر البيان���ات املتعلق���ة  
مبجموع���ة م���ن املوؤ�س���رات الهادف���ة والت���ي 
تعك����ض الق�سايا املجتمعي���ة ذات االأولوية يف 
ميدان التنمية امل�ستدامة. كما يتم ا�ستخدام 
البيانات وموارد املعلوم���ات التي يتم جمعها 
بوا�سط���ة ال�سبك���ة املحلية بغية دع���م عملية 
�سناع���ة الق���رار و�سياغة �سيا�س���ات واعية، 
ولذا، فيعد املر�سد احل�سري نقطة مركزية 
للمراقب���ة احل�سرية عل���ى امل�ستوى املحلي اأو 

الوطني.
ويف عام 2007م عق���د جمل�ض اإدارة برنامج 
الب�سري���ة  للم�ستوطن���ات  املتح���دة  االأمم 
موؤمت���ره الواح���د والع�سرين الإق���رار اخلطة 
االإ�سرتاتيجي���ة واملوؤ�س�سي���ة املتو�سطة االأجل 
ملوئ���ل االأمم املتحدة للف���رتة 2008 – 2013 
والت���ي ترك���ز عل���ى خم�س���ة جم���االت عم���ل 
رئي�سي���ة ت�سم���ل ر�س���د الواق���ع احل�س���ري، 
ال�س���راكات احلكومي���ة مع القط���اع اخلا�ض 
والقط���اع املحلي، توفري االإ�س���كان واالأرا�سي 
اخلدم���ات  توف���ري  املي�س���ورة،  بالتكالي���ف 
االأ�سا�سي���ة املتوافق���ة م���ع البيئ���ة، التموي���ل 
املبتك���ر للم�ستوطنات الب�سري���ة، والتخطيط 

والتنظيم واالإدارة احل�سرية.
وم���ن االأمور املهم���ة التي ينبغ���ي على متخذ 
الق���رار ادراكه���ا وه���و ب�سدد التع���رف على 

امل�سكلة اأو الق�سية الت���ي يريد اأن ياأخذ فيها 
ق���رارًا فاع���اًل حللها ه���و درج���ة اأهمية هذه 
امل�سكل���ة واأ�سب���اب حدوثه���ا والوق���ت املالئم 
حللها. وبعبارة اأخرى فان فهم امل�سكلة فهمًا 
حقيقيًا واقرتاح بدائل منا�سبة حللها يتطلب 
توف���ر معلومات وبيانات تخ�ض امل�سكلة حمل 
الق���رار وامل�س���اكل املرتبط���ة به���ا مما ميكن 
متخ���ذ الق���رار مبقارن���ة احلقائ���ق واالأرقام 
ويخ���رج م���ن ذل���ك مبوؤ�س���رات ومعلوم���ات 

ت�ساعده على الو�سول اىل القرار املنا�سب.
ولذل���ك ته���دف عملي���ة حتلي���ل امل�سكل���ة اأو 
الق�سي���ة من واقع موؤ�س���رات الو�سع الراهن 
اإىل تاأ�سي����ض عالق���ة بني ال�سب���ب يف امل�سكلة 
مقا�س���ة باملوؤ�س���رات م���ن ناحي���ة، والنتائ���ج 
املرتتبة عليها من اأعرا�ض تقدرها املوؤ�سرات 
من ناحية اأخ���رى، لذلك ف���اأن عملية حتليل 
امل�سكل���ة بر�س���م �سج���رة جذوره���ا االأ�سباب 
وفروعه���ا واأوراقها االأعرا����ض والنتائج اأمر 
حي���وي يف عملية االإدارة احل�سرية، والنجاح 
يف حتدي���د ال�سج���رة ومكوناته���ا ي���وؤدى اإىل 
بل���ورة ا�ستجابة تت�س���م باملنطقية والعقالنية 

والر�سد. 
وبذل���ك ال يقت�س���ر دور املوؤ�س���رات يف ر�سد 
الو�س���ع الراه���ن ملجتم���ع ما فقط ب���ل ميتد 
اإىل م���ا بع���د و�س���ع احلل���ول للم�س���كالت اأو 
الق�ساي���ا حي���ث ميك���ن قيا����ض م���دى جناح 
تلك الربامح وم���دى تاأثريها باملجتمع طوال 
م���دة تنفيذه. وه���و ما اأدى لظه���ور م�سطلح 
 Urban( موؤ�س���رات العمران احل�س���ري
Indicator( والتي تعرف باأنها مقايي�ض 
لتزويدنا مبعلومات حول االجتاهات املا�سية 
واحلالي���ة وم�ساع���دة املخطط���ني ومتخ���ذي 
الق���رار يف اتخاذ القرارات ال���ذي يوؤثر على 
النتائ���ج امل�ستقبلية العاك�س���ة التفاعالت بني 
العوامل االجتماعي���ة و البيئية واالقت�سادية 

التي ُتوؤّثُر على املنطقة اأَو املجتمع
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العدد ) 94 ( ذو القعدة 1434هـ - سبتمبر 2013م

شكل )3(: حلقات التغذية المرتجعة اإلقليمية والعالمية في دورة االستدامة 

4- تفاعل وتكامل الرصد الحضري والتنمية والقضايا التنموية: 

بامل���دن  التنمي���ة  ق�ساي���ا  ط���رح  عملي���ة  اإن 
واأولوي���ات التنمي���ة احل�سرية به���ا على وجه 
اخل�سو�ض تتم من خ���الل عر�ض للمعوقات 
والتحدي���ات )الق�سايا الرئي�سي���ة( الهيكلية 
للتنمية يف مرحل���ة ت�سخي�ض الو�سع الراهن 
والت���ي ق���د توج���د منف���ردة اأو متكامل���ة يف 
احلاالت املختلف���ة واإن كانت جميعها ترتبط 

فيما بينها بعالقات ع�سوية.
ومن املعل���وم اأن عملية التنمي���ة تقوم بر�سد 
جمموعة من الق�سايا والتي على اأ�سا�سها يتم 
بلورة اال�سرتاتيجية واملبادئ العامة باملدينة، 
وه���ذه الق�سايا نابعة م���ن ت�سخي�ض وحتليل 
الو�س���ع الراه���ن م���ن خ���الل جمموع���ة من 
موؤ�سرات القيا�ض، حيث اأتاحت عملية حتليل 
املوؤ�س���رات الفر�سة لتكوين روؤية عامة حلالة 
التنمية الب�سرية واإف���راز عددد من الق�سايا 
الت���ي يتطل���ب و�سعه���ا يف دائ���رة االهتم���ام 

وذل���ك يف اإط���ار جمموع���ة م���ن ال�سيا�سات 
التي ميك���ن اأن تتعامل معه���ا وت�ستجيب لها.
الق���رار  ل�سناع���ة  �سروري���ة  فاملوؤ�س���رات 
وال�سيا�س���ات التنموية. حي���ُث تن�ساأ احلاجة 
اإليها ل�سمان ا�ستمرارية اأداء �سانعي القرار 
على خمتل���ف م�ستوياتهم. وال تن�سب اأهمية 
واالإداري  احلكوم���ي  باجله���از  املوؤ�س���رات 
للدول���ة فق���ط، ب���ل متت���د للم�ستخدمني غري 
احلكومي���ني، حي���ث تق���دم لرج���ال االأعمال 
الق���رارات،  التخ���اذ  املطلوب���ة  املعلوم���ات 
باالإ�سافة اإىل �سرورة تلك املوؤ�سرات لتمكني 

املواطنني ِمن متابعة اأداء حكوماتهم.
لقد اختل���ف املتخ�س�سون ح���ول العالقة بني 
حل امل�سكلة بعملية �سناعة القرار وبني العملية 
التخطيطية والتي ميكن تو�سيحها فيما يف االآتي:

� هن���اك تكام���ل وثي���ق ب���ني مراح���ل العملي���ة 
التخطيطية وبني مراحل �سناعة القرار واتخاذه 

بدًءا من حتديد امل�سكلة حتى التنفيذ واملتابعة.
� ت�س���كل عملية �سناعة القرار واتخاذه جزًءا 

ال يتجزاأ من مراحل العملية التخطيطية. 
� تعت���رب االإح�س���اءات واملوؤ�س���رات اأحد اأهم 
جوان���ب املعرف���ة، حي���ث اأن تواف���ر بيان���ات 
وموؤ�س���رات دقيقة تعترب من اأه���م متطلبات 

العملية التخطيطية وعملية �سناعة القرار.
وعلي���ه ف���اإن عملي���ة التنمي���ة ومراحله���ا هي 
ج���زء م���ن عملية اأك���رب واأ�سمل وه���ى عملية 
امل�سكلة"  Problem Solving، فعملية  "حل 
التنمي���ة ترك���ز على االختيار ب���ني البدائل - 
اأما عملية حل امل�سكلة فهي تركز على االإطار 
االأ�سمل ال���ذي يبداأ باملالحظ����ة واالإح�سا�ض 
بوج�ود امل�س�كلة وتف�س�ريها وحتليلها وعادة ال 
يتم ذلك اإال بوجود قاعدة معلومات وبيانات 
متوفرة يت���م حتويلها اإىل موؤ�س���رات قيا�سية 
واأخريًا تنفيذ احلل الذي يعتقد انه املنا�سب.
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5- طرق قياس القضايا التنموية وتقييم كفاءتها في رصد القضايا: 

6- أهم النتائج والتوصيات: 

اال�سرتاتيجي���ة  بل���ورة  اأ�سا�سه���ا  عل���ى  ويت���م 
واملب���ادئ العام���ة لعملي���ة التنمي���ة باملدين���ة.
اإن حتدي���د الق�ساي���ا التنموي���ة تع���د م���ن اأهم 
امل�ساكل الت���ي تواجه متخذي الق���رار وفاعلية 
اإع���داد املخطط���ات العمراني���ة وللتعام���ل م���ع 
ق�ساي���ا امل�ستوطن���ات الب�سري���ة كان ال بد حلل 
اأي ق�سي���ة االأخ���ذ يف االعتب���ار اأرب���ع خطوات 
اأ�سا�سية هي: حتديد االأبعاد املتعلقة بالق�سية، 
واختيار موؤ�س���ر)اأو موؤ�س���رات( الإعطاء تعبري 
اإح�سائ���ي ل���كل بعد من ه���ذه االأبع���اد، حتليل 
عنا�سر الق���وة وال�سعف واملخاط���ر والفر�ض، 
وحتلي���ل دقي���ق للموؤ�س���رات وتف�سي���ل النتائج
وتتمثل اأهم معايري اختيار املوؤ�سرات املرتبطة 
بالق�ساي���ا يف اأن تكون ذات �سلة خا�سة باأبعاد 
الق�سي���ة، واأن يك���ون املوؤ�س���ر مفهوم���ًا وميكن 
تف�س���ريه ب�سهول���ة م���ن قب���ل الق���ارئ العادي، 
واأن يك���ون الرتكي���ز عل���ى النتائ���ج )ب���داًل من 
الإنت���اج  امل�ستخدم���ة  العملي���ات  اأو  املدخ���الت 
النتائ���ج(، واإي�ساح اجتاه حرك���ة املوؤ�سر �سواء 
كان���ت جي���دة اأو �سيئ���ة، واأن تتوف���ر على �سكل 
�سل�سلة زمنية، واأن يكون بطبيعته موجزًا، واأن 
يك���ون قاباًل للتف�سيل ح�س���ب، مثاًل، جمموعة 
جغرافية اأو �سكانية، وقاباًل للقيا�ض املو�سوعي 

يف  املوؤ�س���رات  توظي���ف  تعزي���ز  اأن  �س���ك  ال 
الق�ساي���ا  وحتلي���ل  وحتدي���د  التنمي���ة  اإدارة 
وامل�س���اكل احل�سري���ة وانعكا�سها عل���ى �سياغة 
التنمي���ة  �سيا�س���ات  وتعزي���ز  اال�سرتاتيجي���ات 
تطوي���ر  يتطل���ب  امل�ستدام���ة،  احل�سري���ة 
وا�ستح���داث اإط���ار ر�سد يجمع ف���ى داخلة كل 
مدخالت التنمية، وميكن تلخي�ض اأهم النتائج 
والتو�سيات من خ���الل م�ساركتي خالل الع�سر 
�سن���وات املا�سي���ة يف اإن�س���اء وت�سغي���ل املرا�سد 
احل�سري���ة وتطوير موؤ�سراته���ا وانعكا�سها على 
�س���ريورة عملي���ة التنمي���ة يف �س���رورة تعمي���ق 
وتر�سي���خ دور الر�س���د احل�س���ري م���ن خ���الل 

)مث���ال، توق���ع احلي���اة  واملوؤه���الت العلمية(، 
وجتنب املوؤ�سرات الت���ي تعترب �سخ�سية ب�سكل 
جوه���ري )كال�سع���ادة( اأو مو�سوعية، والتي ال 
يتواف���ر له���ا مقايي����ض متفق عليه���ا )كاحلرية 
ال�سيا�سي���ة(، واأن تكون املوؤ�س���رات تعبريًا عن 
الو�س���ع الراه���ن وامل�ستقي���ل ومتابع���ة االأداء.

وبذلك يعد من اأهم فوائد نتائج عملية الر�سد 
احل�سري هي التعرف على الق�سايا وامل�سكالت 
اخلا�سة ب���كل قط���اع؛ وذلك نتيج���ة ملوؤ�سرات 

املرا�سد احل�سرية يف اإدارة التنمية احل�سرية، 
تطوير بنية املوؤ�سرات احل�سرية امل�ستدامة  من 
خ���الل مراجعة املوؤ�س���رات التي تتعل���ق بر�سد 
وحتلي���ل الق�سايا وامل�س���اكل احل�سرية وحتديد 
اإط���ار اأ�سم���ل ميكن ل���كل دول���ة االختي���ار منه 
مبا يتواف���ق وهويتها املجتمعي���ة، والتاأكيد على 
اأهمي���ة املوؤ�سرات يف ر�س���د اأي ظاهرة كنقطة 
بداي���ة ث���م ر�س���د تطوره���ا، و�س���رورة االتفاق 
ب�س���اأن جمموعة م���ن املوؤ�س���رات الرئي�سية لكل 
ق�سي���ة مطروحة بحيث تكون البيانات متوافرة 
اأو ميك���ن توفريه���ا، طريقًا لبن���اء وخلق حافز 
م���ن اأجل عمليات ر�سد وجتمي���ع بيانات طويلة 

الر�س���د احل�س���ري الأو�س���اع املجتم���ع ومنه���ا 
ميكن مل�ض كاف���ة االإ�سكاليات، وو�سع ت�سورات 
و�سيا�سات للحلول �سواًءا على املدى القريب اأو 
املدى البعيد، كما ميك���ن اال�ستفادة من نتائج 
الر�سد احل�سري يف قيا�ض مدى كفاءة احللول 
لكاف���ة الق�سايا، وقيا�ض حرك���ة امل�سكلة �سواء 
بال�سل���ب اأو االإيجاب متهي���دًا ملتابعة تطورها، 
حيث اأن عملية التنمية ومراحلها هي جزء من 
عملية اأكرب واأ�سمل وهى عملية "حل امل�سكلة". 

االأج���ل، و�س���رورة تركيز قيا����ض الق�سايا علي 
ر�س���د الظاهرة وتداعياته���ا ولي�ض ر�سد حجم 
الظاه���رة فق���ط مث���ال ق�سي���ة ك���رثة املناطق 
الع�سوائي���ة واملتدهورة عمراني���ا داخل املدينة 
رك���زت عل���ى تداعياته���ا االجتماعي���ة  والت���ي 
وال�سحي���ة ..ال���خ.اأو ر�س���د الظاه���رة واالأث���ر 
املرتتبة عليها مثل الق�سايا البيئية، لغة احلوار 
واملفاهيم تختلف نظرًا لتعدد املدار�ض يف حتديد 
الق�سايا واملوؤ�سرات املرتبط���ة بقيا�سها. والتي 
تتطلب م�ستقبليًا توحيدًا لطرق قيا�ض الق�سايا 
وامل�س���اكل التخطيطي���ة املحلي���ة عل���ى م�ستوى 
الوط���ن العربي مع تكوين قاع���دة معرفية بها.

شكل)4( : دور المرصد في تحديد القضايا لمتخذي القرار
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االعتماد المهني للمهندسين ... انجازات  
وتطوير منظومة مهنية وطنية

قامـــت ادارة االعتماد المهني بالهيئة الســـعودية للمهندســـين خالل الفترة الســـابقة بالعمل 
علـــى تطويـــر منظومـــة العمـــل بـــاالدارة، من خـــالل محـــاور عـــدة منهـــا االختبـــارات المهنية 
التـــي يعدهـــا مركـــز قيـــاس واالختبـــارات المهنيـــة األمريكيـــة بالتعـــاون مـــع NCEES اضافة 
الـــى تدقيـــق المؤهـــالت العلمية الهندســـية، والتســـجيل المهنـــي للمهندســـين الكترونيا.

 كم���ا قام���ت االدارة مبخاطب���ة اجله���ات 
املخت�سة بطل���ب تعديل مه���ن نحو18000 
م���ن الوافدي���ن الذي���ن وردت يف اإقاماتهم 
مهن���ة مهند�ض وه���م ال يحمل���ون �سهادات 
)عل���وم  تخ�س�س���ات:  مث���ل  هند�سي���ة، 
عل���وم  االآيل،  احلا�س���ب  عل���وم  الزراع���ة، 
اجليولوجيا، دبلوم���ات الهند�سة امل�ساعدة 
�سنتان اأو ث���الث �سن���وات(، اأو من اكت�سب 
املهن���ة وفق���ًا للخ���ربات اأو ال يحم���ل موؤهل 
هند�س���ي يف االأ�س���ل. وك���ذاك تعديل مهن 
مهند�سني وردت يف اإقاماتهم مهن اأخرى، 

مث���ل )عام���ل، فني، ر�س���ام، وغريها( بعد 
التاأكد من �سهاداتهم الهند�سية.

ويف ه���ذا التقرير ن�ستعر����ض اجلهود التي 
قامت بها االدارة من حيث التايل:

الختبارات املهنية للمهند�شني:
 اأ  - الختب��ارات املهنية التي يعدها 

مركز قيا�س:
قامت وتقوم الهيئة ومركز قيا�ض يف تنفيذ 
اإج���راءات اإعداد االختب���ارات املهنية وفقًا 
لالتفاقي���ة املوقعة مع مرك���ز قيا�ض، وذلك 
باإع���داد حمتوى ه���ذه االختب���ارات املهنية 

مب���ا  واملحرتف���ني،  الهند�س���ة  الأ�سا�سي���ات 
يف ذل���ك اإع���داد جتارب له���ذه االختبارات 
واق���رتاح الربامج التدريبي���ة عليها واإتاحة 

الفر�سة للمهند�سني للجلو�ض لها. 
ب – الختب��ارات املهنية الأمريكية 

:NCEES بالتعاون مع
ا�ستمرت الهيئة – وفق���ًا لالتفاقية املوقعة 
م���ع املجل����ض الوطن���ي االأمريك���ي ملمتحني 
الهند�سة وامل�ساح���ة NCEES -، بعقد 
االختب���ارات املهني���ة االأمريكي���ة يف اململكة 
مرتني يف العام يف �سه���ري اأبريل واأكتوبر، 
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وذل���ك لال�ستف���ادة من اخل���ربة املرتاكمة 
الإع���داد مثل هذه االختبارات، واإتاحة عقد 
مثل ه���ذه االختبارات العاملي���ة يف اململكة، 
وقد قام املجل�ض الوطني االأمريكي ملمتحني 
الهند�س���ة وامل�ساحة NCEES بتوجيه دعوة 
ال�ست�سافة الهيئ���ة حل�سور امللتقى ال�سنوي 
رق���م 92للهيئ���ات املهني���ة االأمريكية الذي 
عق���د يف والية تك�سا����ض، ونوق�ست فيه عدة 
ق�ساي���ا له���ا عالق���ة باالختب���ارات املهنية 
وور����ض عم���ل متخ�س�س���ة عل���ى م���دى 4 
اي���ام. وم���ن اأه���م املوا�سيع اأمتت���ة اختبار 
اأ�سا�سي���ات الهند�س���ة )FE( والت���ي �ستبداأ 
 Pearsonيف عام 2014م، ع���ن طريق �سركة
و�ستق���وم  الع���امل،  يف  املنت�س���رة   Vue

الهيئ���ة بالتعاق���د مع ال�سرك���ة لتوفري اأعلى 
م�سائ���ل اأمن االختب���ارات االإلكرتونية وفق 
موا�سف���ات وتعليم���ات NCEES يف كل من 

الريا�ض وجدة والدمام.
وفيم���ا يتعلق باختبار FE  و PE القادم فقد 
اأع���دت الهيئة جمي���ع اال�ستع���دادات لعقد 
هذي���ن االختبارين يف الظهران، و�سجل يف 

 ،PE و 34 الختبار FE الهيئ���ة 306 الختبار
ميثل ال�سعوديني منهم اأكرث من %85.

العلمي��ة  املوؤه��الت  تدقي��ق 
الهند�شية:

تقوم �سرك����ة "داتا فل����و" Data Flow وفقًا 
لالتفاقية املوقعة مع الهيئة، باال�ستمرار يف 
الك�سف عن �سحة املوؤهالت من م�سادرها، 
والتاأكد م����ن موؤهالت املهند�سني املتقدمني 

للح�س����ول عل����ى درجة مهنية قب����ل اأن تقوم 
واإ�س����دار  املهني����ة  الدرج����ة  الهيئ����ة مبن����ح 
ال�سهادة للرتخي�ض مبمار�سة العمل املهني 
الهند�س����ي. وتق����وم ال�سرك����ة بتدقيق معدل 
3000 �سهادة �سهريًا. وقد مت �سبط جمموعة 
م����ن ال�سه����ادات امل����زورة اأو ال�س����ادرة عن 
جامعات وهمية، حيث بلغ ما مت �سبطه حتى 
تاري����خ 31 اأغ�سط�ض 2013م 1200 �سهادة.

أحد االختبارات الهندسية التي نظمتها الهيئة في الظهران

ضبط 1200 من الشهادات 

المزورة أو الصادرة عن 

جامعات وهمية حتى 31 

أغسطس 2013م
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تق���وم الهيئ���ة با�ستقب���ال طلب���ات الت�سجي���ل 
املهني للمهند�سني الكرتونيًا عن طريق موقع 
الهيئ���ة عل���ى االإنرتنت، ويتم قب���ول الطلبات 

وفقًا للمراحل التالية:
1. مرحلة تدقيق الطلبات:

حيث يقوم فيها جمموعة من املدققني مبراجعة 
امللف الكرتونيًا للتاأكد من اكتمال الطلب، ويف 
حالة املوافقة ي�سعر املهند�ض الكرتونيًا بقبول 
ملفه ويطلب منه ا�ستكمال املرحلة التي تليها، 
ويف حالة وجود مالحظ���ات اأو نواق�ض ير�سل 
للمهند�ض ر�سالة بالربي���د االإلكرتوين لتكملة 
االإي�ساح���ات. بع����ض  اإ�ساف���ة  اأو  النواق����ض 

2. مرحلة ت�شديد الر�شوم:
يف حالة قبوله الطلب يحال اإلكرتونيًا للمالية 
يق���وم  امل�ستحق���ة حي���ث  الر�س���وم  لت�سدي���د 
املهند����ض يف الوقت احلا�س���ر بتحويل املبلغ 

املطلوب للهيئة اأو احل�سور للت�سديد، ومن ثم 
يح�سل املهند�ض الوافد على خطاب للجوازات 
الإنه���اء اإج���راءات اإقامت���ه وفق���ًا لتوجيهات 
�ساحب ال�سمو امللك���ي النائب الثاين لرئي�ض 
جمل�ض الوزراء ووزير الداخلية بربط اإ�سدار 
وجتدي���د االإقام���ات للمهند�س���ني الوافدي���ن 
بالت�سجي���ل بالهيئة. وج���اري التن�سيق حاليًا 
مع اجلهات املعنية ب���اأن يتم ت�سديد الر�سوم 
ع���ن طريق �سداد، وكذل���ك الربط اإلكرتونيًا 
م���ع وزارة الداخلي���ة دون احلاج���ة حل�س���ور 
املهند����ض للهيئ���ة الإكم���ال اإج���راءات ملفه.
3. مرحلة التحقق من �شحة ال�شهادة:
تر�سل ن�سخة من �سهادة املهند�ض وجواز �سفره 
واالإقرار والتفوي�ض اإلكرتونيًا اإىل �سركة داتا 
فلو الإعداد تقرير عن ال�سهادة العلمية، ففي 
حالة �سح���ة ال�سهادة ينتقل املل���ف للمرحلة 

الت���ي تليها، اأما يف حالة وجود مالحظة على 
ال�سه���ادة من تزوي���ر اأو اأن اجلامعة املتخرج 
منه���ا وهمية فتقوم الهيئة باإ�سعار جهة عمله 
باإيقاف���ه عن العم���ل الهند�سي ف���ورًا متهيدًا 
الإحال���ة املو�س���وع ل���وزارة الداخلي���ة التخاذ 

االإجراءات النظامية بحقه.
واإ�ش��دار  املل��ف  تقيي��م  مرحل��ة   .4

ال�شهادة والبطاقة:
تت���م يف هذه املرحل���ة مراجعة ملف املهند�ض 
من قب���ل مقيم���ني متخ�س�سني م���رة اأخرى 
للتاأكد م���ن اكتمال امللف وال�سه���ادة العلمية 
واخل���ربات العملية ومن���ح املهند�ض الدرجة 
املهنية وفقًا ملتطلب���ات الدرجة املهنية، وبعد 
ذل���ك تتم طباعة ال�سه���ادة والبطاقة وي�سعر 
املهند�ض باحل�س���ور ال�ستالمها. ولقد قامت 
الهيئ���ة لتب�سي���ط وت�سهي���ل ه���ذه االإجراءات 
بالتعاقد مع الربيد ال�سعودية لتطبيق خدمة 
"مري���ح" بحيث يتم اإي�سال �سهادة وبطاقة 

املهند�ض اإىل اأي مكان يف اململكة.

التسجيل المهني للمهندسين:

الدورة اإللكترونية لدراسة ملفات المهندسين

119198 مهندس يسجلون ببرنامج االعتماد المهني 
حتى أغسطس 2013م والسعوديين %8,7
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ولقـــد قامـــت الهيئة بتســـجيل عـــدد )119198( مهنـــدس ببرنامـــج االعتماد 
الســـعوديين  يمثـــل  2013م،  أغســـطس  شـــهر  نهايـــة  حتـــى  المهنـــي 
التاليـــة: والجنســـيات  للتخصصـــات  وفقـــًا  فقـــط.   %8,7 نســـبة  منهـــم 

الهندســـية  التخصصات 
المسجلة بالهيئة

التخ�ش�س م
هند�سة معمارية 1
عمارة وتخطيط 2
ت�سميم داخلي 3
هند�سة مدنية 4

هند�سة كهربائية 5

هند�سة اإلكرتونيات واإت�ساالت 6
هند�سة اأجهزة طبية 7
هند�سة حا�سب اآيل 8
هند�سة الربجميات 9

هند�سة كهرباء تقنية 10
هند�سة الكرتونيات تقنية 11
هند�سة ات�ساالت تقنية 12

هند�سة حا�سب ايل تقنية 13
هند�سة ميكانيكية 14

هند�سة بحرية 15
هند�سة ميكانيكا تقنية 16

هند�سة زراعية 17
هند�سة �سناعية 18

هند�سة �سناعية تقنية 19
هند�سة كيميائية 20

هند�سة كيميائية تقنية 21
هند�سة نفط 22

هند�سة تعدين وجيولوجيا 23

وبلغ عدد المهندسات المسجالت بالهيئة )150( مهندسة وفقًا لما يلي :
51 - السعوديات    

99 - الغير سعوديات    

أعداد المهندسين حسب الدرجات المهنية

العدد الدرجة املهنية م

106687 مهند�ض 1

2756 م�سارك 2

3311 حمرتف 3

3604 م�ست�سار 4

كما قامت الهيئ���ة بالكتابة للجهات املخت�سة 
بطل���ب تعديل مهنة ما يزي���د على )18000( 
من الوافدين الذين وردت يف اإقاماتهم مهنة 
مهند�ض وال يحملون �سهادات هند�سية مثل ) 
عل���وم الزراعة، علوم احلا�س���ب االآيل، علوم 
اجليولوجي���ا، دبلوم���ات الهند�س���ة امل�ساعدة 
�سنتان اأو ثالث �سنوات ( اأو من اكت�سب املهنة 
وفقًا للخ���ربات اأو ال يحمل موؤهل هند�سي يف 
االأ�سل. وكذاك تعديل مهن مهند�سني وردت يف 
اإقاماتهم مهن اأخر مثل )عامل، فني، ر�سام، 
....( بعد التاأكد م���ن �سهاداتهم الهند�سية.
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المسكن االقتصادي الجميل

يمثل المسكن أحد العناصر األساسية الستقرار وراحة األسرة، والمسكن منذ القدم والبشرية 
في تطور مســـتمر لهذا العنصر الهام في راحة اإلنســـان وســـكونه، ولهذا تطورت المساكن 
عبـــر التاريخ وأصبح الكثير مـــن األفراد في تفكير دائم في كيفية إنجاز هذا المســـكن بصورة 
مريحة  تتوفر به جميع الوظائف المطلوبة للســـاكن سواء كان فردًا او مجموعة،  وبتكاليف 
مقبولة يســـتطيع هذا الفرد أو المواطن أن يدفعها دون أن تؤثر في مسيرة حياته المعيشية.

العربي���ة  اململك���ة  يف  الر�سي���دة  حكومتن���ا 
ال�سعودية قامت موؤخرًا م�سكورة بزيادة قر�ض 
�سندوق التنمية العقارية من 300،000 ريال 
اإىل 500،000 ري���ال، و�ساهمت هذه الزيادة 
يف تخفي���ف عبء  البناء عل���ى الكثريين من 
ذوي الدخل املحدود الذين يعتمدون اعتمادًا 
كاماًل عل���ى قيم���ة القر�ض يف اإجن���از وبناء 

وحداتهم ال�سكنية.
وحيث اأن خرباتنا الهند�سية يف جمال مباين 

االإ�س���كان طويلة وعميقة، حي���ث �سبق ملكتبنا 
ت�سميم وتنفيذ تعلية فل���ل االإ�سكان باملدينة 
املنورة وعددها 2000 وحدة �سكنية بطريقة 
تنفيذية واإن�سائي���ة مبدعة ومبتكرة �ساهمت 
يف خف�ض تكاليف التعلية باأكرث من 50% من 
التكالي���ف ال�سابقة للتعلي���ة، كما  �سارعت يف 
وترية االإجناز لهذه الفلل واإنهاء الكثري منها 

� بف�سل اهلل.
ومن منطلق التكاليف االقت�سادية املنا�سبة، 

ع���الوة على احل�سول عل���ى ت�سميم واإجناز 
من���زل مري���ح متكام���ل يحت���وي عل���ي جميع 
ال�سعودي���ة  لالأ�س���رة  املطلوب���ة  الوظائ���ف 
متو�سطة احلجم )4 - 6( اأفراد، فقد فكرنا 
يف عم���ل عدة من���اذج منا�سبة ل���ذوي الدخل 
املحدود ومنا�سبة لكي يتم اإجنازها وبناوؤها 
بقيم���ة قر�ض �سندوق التنمية العقارية فقط  
دون اأي زي���ادات تذك���ر للتخفي���ف عن كاهل 
املواطن���ني الك���رام. وكان لزام���ًا علين���ا من 

م/ كمال حسني رشيد القبلي 
algobali@gmail.com
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مبداأ امل�ساع���دة وامل�ساندة كمكتب ا�ست�ساري 
هند�سي �سعودي ي�ست�سع���ر �سرورة امل�ساندة  
للوطن واملواطن  يف هذه اخلدمة االجتماعية  
الت���ي �سوف توف���ر كثريًا م���ن الوقت واجلهد 

الدور األرضي: 
لقد حاولن���ا اأن يكون النم���وذج حمتويًا علي 
جمي���ع عنا�س���ر ال�سك���ن املري���ح، والوظائف 
املطلوبة الدارجة مثل غرفة ا�ستقبال رجال، 
وغرفة ا�ستقبال ن�ساء، وغرفة طعام، و�سالة 
معي�سة كبرية، مع وجود مطبخ كبري ومب�ساحة 
كافي���ة لالأ�سرة حتى م���ع التم���دد امل�ستقبلي 
لالأ�سرة. ولهذا فاإن الدور االأر�سي يتكون من 
غرفة ا�ستقبال رجال ) 4م × 6م (، وغرفة 
طع���ام ) 4م ×5 م (، وغرفة ا�ستقبال ن�ساء 
) 4 م × 4م (، و�سال���ة معي�س���ة متو�سط���ة 
مب�ساحة ) 6 م × 7 م (، ومطبخ ) 4م × 5م 
(، مع وجود دورتني للمياه يف الدور االأر�سي 
مب�ساحة ال تقل عن ) 2م × 3 م(، ومب�ساحة 
.  ) م2   178  ( االأر�س���ي  لل���دور  اإجمالي���ة 

وامل���ال يف اإجناز وبن���اء تلك الفل���ل واملنازل 
املريحة الت���ي حتتوي  على خدم���ات االأ�سرة 
املتو�سطة  املتكاملة وبتكاليف قر�ض �سندوق 
التنمي���ة العقاري���ة فقط،  ليعم ه���ذا املفهوم 

ي�ستطي���ع  ولك���ي  واالقت�س���ادي،  املعم���اري 
املواط���ن بكل �سهولة و�سال�سة احل�سول على 
ال�سك���ن املن�س���ود ب�سورة الئق���ة و�سريعة مع 

تكاليف اقت�سادية منا�سبة.

النموذج  التصميمي رقم ) 1 (

الدور األرضي
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الدور األول: 
يتك���ون ال���دور االأول م���ن اأربع���ة غ���رف نوم  
اإحداه���ا رئي�سي���ة مب�ساحة اإجمالي���ة قدرها 
)30م2 (، وبحمام وغرفة مالب�ض وغرفتان 
نوم مب�ساح���ة ) 4م × 4م (، وبحمام خا�ض 
لكل منهما،  وغرفة نوم مب�ساحة ) 4 م × 5م(، 

 مع وجود �سالة علوية مب�ساحة ) 6م × 7م(، 
وق���د  وحم���ام.  �سغ���ري،  خدم���ات  ومطب���خ 
راعينا قدر االإم���كان جعل املنزل يبدو كبريًا  
ومريح���ًا بتوظي���ف امل�ساح���ات ب�س���كل جي���د 
ومبدع، وهنا �س���ر الت�سميم املبدع اجلميل، 
واإجمايل م�ساحة ال���دور االأول ) 180م2 ( .

الملحق العلوي : 
يحتوي امللح���ق العلوي يف ال�سطح على غرفة 
خادم���ة مع حمام خا�ض به���ا، وغرفة غ�سيل 
وكوي لتكون جميع االأعمال اخلا�سة باخلادمة 
يف ال�سطح بعيدًا عن مرافق الفيال االأ�سا�سية.  
وتبل���غ  م�ساح���ة امللحق العل���وي ) 34 م2 ( .
واإجم���ايل م�ساح���ة املباين يف جمي���ع االأدوار 
للفي���ال ) 390م2 (. ونتوق���ع تنفيذها مببلغ 
– 1300 ( ري���ال /  ب���ني ) 1100  ي���رتاوح 
م2، اأي بتكالي���ف  اإجمالي���ة قدره���ا ح���وايل 
) 450،000 (، ري���ال م���ع تقديرن���ا لتكاليف 
ال�سور، وخ���زان ال�س���رف ال�سحي، وخزان 
املي���اه االأر�س���ي بباق���ي املبل���غ اأي ح���وايل ) 
بالنق����ض  املبل���غ  وه���ذا  ري���ال.   )  50،000
والزي���ادة يعتم���د على م�ساح���ة و�سعة خزان 
ال�س���رف، واخل���زان االأر�سي للمي���اه. وهذه 
الدرا�سة تتوقع امل�ساح���ة املتو�سطة واملقبولة  
لكل من خزان ال�سرف وخزان املياه االأر�سي 

مبقا�ض ) 3م × 3 م × 3م  عمق ( .

الخالصة والتوصيات :
من خالل هذا الريبورت���اج املب�سط نود فعاًل 
اأن ن�سح���ذ عق���ول املهند�س���ني يف التفكري يف 
بدائل ت�سميمي���ة ومعمارية  مبدعة وجديدة 
ومبتك���رة. فاملهند����ض املعم���اري امل�سمم هو 
من ي�س���كل عنا�سر التكاليف ب���كل تفا�سيلها 
من خر�سان���ات، وحديد ت�سلي���ح، ومتديدات 
كهربائي���ة، و�سباكة وتغذي���ة مياه، وم�ساحات 
م�ستخدمة ب�سكل جيد دون اأي هدر بها، حيث 
متثل تلك امل�ساحات عنا�سر اأ�سا�سية يف ترجمة 
التكالي���ف املبا�سرة للمب���اين. ونود اأن نهم�ض 
يف اإذين املواط���ن الك���رمي، وكذل���ك يف اأذان 
مطورين���ا وم�ستثمرينا الك���رام اأن الت�سميم 
اجلي���د املدرو����ض هو �سم���ام االأم���ان جلميع 
جوانب تنفيذ املبني، وامل�سروعات العمرانية  
للمب���اين، وخ�سو�س���ًا النواح���ي االقت�سادية  
التكالي���ف  اأو  املبا�س���رة،  التكالي���ف  �س���واًءا 
الأعمال ال�سيانة والت�سغيل اأثناء عمر ت�سغيل 
املبن���ي،  ونرج���و للجميع التوفي���ق والنجاح .

الدور األول

الملحق العلوي
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اإعالن 
املركز املعماري

)املاوري(
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مشروع تطوير صاالت الحج والعمرة

يعتبـــر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أحد أهـــم المطارات الدولية في المملكة العربية 
الســـعودية، حيث يمثل بوابة الحرمين الشـــريفين الرئيســـية. وقد تم افتتـــاح المطار في عام 
1981م – 1401 هــــ، ويحتـــوي على خمس صاالت ضخمـــة من ضمنها صاالت الحـــج والعمرة. وتقع 
صـــاالت الحـــج والعمرة فـــي الجزء الشـــمالي الغربي من المطـــار، وتبعد عن مكـــة المكرمة 
100كيلومترًا، وعن المدينة المنورة 385 كيلومترًا. وتبعد عن وســـط مدينة جدة 30 كيلومترًا.

نبذة عن امل�شروع:
اإن م���ن اأولوي���ات حكوم���ة خ���ادم احلرم���ني 
وت�سهي���ل  احلج���اج،  خدم���ة  ال�سريف���ني 
اخلدم���ات  كاف���ة  وتوف���ري  االإج���راءات، 
املعلوماتي���ة وال�سحية، وتطوير كافة املرافق 
اخلا�س���ة مبطار املل���ك عبدالعزي���ز الدويل 
بجدة؛ الذي يعترب بوابة احلرمني ال�سريفني 
الرئي�سي���ة. حي���ث ح�سل���ت الهيئ���ة العام���ة 
للط���ريان امل���دين عام 2005 م عل���ى موافقة 
املجل�ض االأعلى االقت�سادي يف اإعادة ت�سميم 
وبناء وت�سغيل جمم���ع �ساالت احلج والعمرة 

مبطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة.

م/ هشام بن عبدالمنعم سعيد
مشرف مركز عمليات الحج

وومت ط���رح امل�س���روع تر�سيته عل���ى جمموعة 
اب���ن الدن ال�سعودية مثمثل���ة يف �سركة اإدارة 
تطوير املوانئ املحدودة بالتحالف مع �سركة 
ADPM الفرن�سية؛ اإحدى ال�سركات العاملية 

الرائدة يف م�ساريع املطارات الدولية.
التفاقي������ة:

اإ�س���ارة اإىل اتفاقية الت�سغي���ل BTO املربمة 
بني الهيئ���ة العامة للطريان امل���دين وامل�سغل 
)امل�ستثم���ر(، والت���ي تتطل���ب م���ن امل�ستثمر 
�سرك���ة  وه���ي  جدي���دة؛  �سرك���ة  ت�سجي���ل 
"امل�سروع" التي تاأ�س�ست حتت م�سمى �سركة 
. PPMDC  اإدارة وتطوير املوانئ املحدودة
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امل�شروع من الناحية الهند�شية:
تركزت اأه���داف امل�سروع عل���ى تطوير وزيادة 
الطاق���ة اال�ستيعابية يف اأع���داد القادمني من 
�سي���وف الرحم���ن يف مو�سم احل���ج والعمرة، 
وارتق���اء م�ست���وى اخلدم���ات املقدم���ة له���م، 
حي���ث ا�ستقطب���ت ال�سركة الك���دوادر الوطنية 
املوؤهلة من خمتل���ف التخ�س�سات الهند�سية، 
وكان���ت الهند�س���ة ال�سناعي���ة له���ا دور رائ���د 

�سالة.  16 احلجاج  انتظار  • �ساالت 
احلجاج. النتظار  مك�سوف  مكان   20 • عدد 

قاعة.  40 االنتظار  ملناطق  ال�سالة  • قاعات 
جممعًا.  40 عدد:  مياه  دورات  • جممع 

مربعًا. مرتًا   1500 التجارية  واالأ�سواق  املطاعم  • م�سطحات 
مربعًا. مرتًا   85000 املكيفة  املناطق  • م�سطحات 

مربع. مرت   600 الزوار  كبار  انتظار  • �سالة 
مربعًا. مرتًا   520 الطبي  • املركز 

يف و�س���ع الدرا�س���ات الهند�سية الت���ي هدفها 
زي���ادة الطاق���ة اال�ستيعابي���ة للم�س���روع م���ن 
خالل مب���داأ املعيار الزمن���ي املطلوب لتحقيق 
عدد مع���ني من الركاب يف ال�ساع���ة الواحدة.

الدرا�س���ات  قام���ت  املب���داأ؛  ه���ذا  ولتحقي���ق 
الهند�سي���ة من خالل الهند�س���ة ال�سناعية يف 
و�سع الدارا�سات املتعلقة بالزمن املطلوب لكل 
اإج���راء مير به الراكب، وتطوير هذا االإجراء، 

وو�س���ع عدد امل���وارد املنا�سبة لتحقي���ق املعيار 
الزمن���ي املطل���وب لتحقي���ق اله���دف املرجو.
ومتثل ه���دف امل�سروع يف حتقي���ق عدد 3500 
راك���ب يف ال�ساع���ة الواحدة ملرحل���ة املغادرة، 
الو�س���ول. مرحل���ة  يف  راك���ب   2800 وع���دد 

واو�سحت الدرا�سات الهند�سية املوارد املطلوبة، 
واالأزمن���ة امل���راد حتقيقه���ا لتحقي���ق اله���دف 
املن�سود كم���ا هو مو�سح يف اجل���داول التالية:

مقارنة وضع مجمع صاالت الحج والعمرة القديم بالوضع بعد التطوير

الخدمات الجديدة لتطوير مساحة 260 ألف متر مربع

بعد التطويرالو�شع احلايلالبيان

90 الف مرت مربع30الف مرت مربعم�ساحة مبنى �ساالت احلج

40الف مرت مربع20الف مرت مربعم�ساحة مباين اخلدمات

10 بوابات6 بواباتعدد بوبات ال�سفر

14 ج�سرا6 ج�سورعدد ج�سور الطائرات

72136ِ كاونرتعدد كاونرتات اجلوازات

140 كاونرت96 كاونرتعدد كاونرتات ال�سفر

1880 م480 ماطوال �سيور ا�ستالم احلقائب
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جدول يوضح المعيار الزمني المطلوب:

زمن تدفق ركاب املغادرةزمن تدفق ركاب القدوم

3500عدد الركاب3800عدد الركاب

0.25  اىل 4 دقائقفح�ض احلقائب0.5 اىل 5  دقائقالفح�ض الطبي

3 اىل 30 دقيقهوكاالت ال�سفر2 اىل 30 دقيقهفح�ض اجلوازات

2 اىل 5 دقائقفح�ض اجلوازات15 دقيقها�ستالم احلقائب

0.5 اىل 10 دقائقالتفتي�ض الذاتي0.5 اىل 5 دقائقاجلمارك

0 دقيقهبوابات ال�سفر 1.54 اىل 5 دقائقوزارة احلج

46 دقيقه اىل 89 دقيقهاالجمايل19.5 اىل 60 دقيقهاالجمايل

لالإجابة على هذا ال�شوؤال، هناك فروع عدة يبغي تطويرها لتحقيق التميز يف اخلدمات املقدمة ل�شيوف بيت اهلل احلرام، 
واأهم هذه الفروع:

واملوا�سالت. النقل  خدمات  يف  • التميز 
بري(. بحري،  جوي،  )ميناء  الو�سول  حمطة  يف  املقدمة  اخلدمات  يف  • التميز 

املغادرة. حمطة  اأو  الو�سول  حمطة  يف  احلرام  اهلل  بيت  �سيوف  على  املطبقة  االإجراءات   وت�سهيل  تطوير  يف  • التميز 

كيف يكون التميز في خدمات الحج والعمرة؟
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المكاتب الهندسية طيف من 
النجاح والفشل

تمثـــل عمليـــة البنـــاء فـــي المملكـــة، ومنطقـــة الخليـــج عامـــة أهمية كبـــرى في 
اقتصادهـــا. إذ أن قطـــاع صناعـــة البنـــاء يمثـــل أكبـــر القطاعـــات نموًا، ويحتل نســـبة 
فـــي االقتصـــاد المحلـــي ال يمكـــن تجاهلهـــا. ويمثـــل المكتـــب الهندســـي النـــواة 
األولـــى التـــي تولد صناعـــة البناء من رحمـــه. لذلك فإن هـــذا الكتاب يســـعى للتعرف 
علـــى البيئـــة المهنية للعمل الهندســـي بشـــكل عـــام والمعماري بشـــكل خاص.

وميك���ن من خالل ق���راءة ه���ذا الكتاب 
التو�سل اإىل ما يلي:

1- معرف���ة اأ�سباب وعوامل جناح وف�سل 
املكات���ب الهند�سي���ة واملعماري���ة والت���ي 
بدوره���ا �ستمك���ن م���ن حتدي���د م�ستوى 

اأداء وكف���اءة املكتب الهند�سية و�سياغة 
اآلي���ة متكن املكاتب م���ن معرفة وحتديد 
م�ستواها. وبالتايل قد يكون لذلك االأثر 
الكبري يف احلد من اإغالق بع�ض املكاتب 
الهند�سي���ة والتي يوؤدي ف�سلها واإغالقها 

اإىل اإهدار الكثري من املوارد.
2- �سي�ساهم يف تاأ�سي�ض قاعدة معرفية 
تتعلق ب���اأداء املكاتب الهند�سية وبالتايل 
ق���د ي�ساع���د يف �سياغ���ة بع����ض االأ�س�ض 

لت�سنيفها و�سروط ترخي�سها.
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3- التو�س���ل ملعرف���ة اأ�سب���اب وعوام���ل 
جناح وف�سل املكاتب الهند�سية، ومعرفة 
دور العميل وخ�سائ�سه و�سفاته، واحلد 
م���ن امل�ساكل التي حتدث لبع�ض املكاتب 
مع اجله���ات واالأطراف املهنية املختلفة 
)اجله���ات الر�سمي���ة، املال���ك، املقاول، 

واملكتب الهند�سي(.
4- التو�س���ل اإىل ت�سنيف اأنواع العمالء 
والتع���رف عل���ى �سفاته���م. اإذ اإن ه���ذا 
الت�سنيف �سي�ساع���د يف حت�سني اأ�سلوب 
م���ع  واملهند�س���ني  املعماري���ني  تعام���ل 
عمالئه���م. وهذا بالنتيج���ة �سيوؤدي اإىل 
تطوي���ر اأداء املكاتب الهند�سية وبالتايل 
احلد م���ن امل�ساكل التي حت���دث لبع�ض 
املكات���ب م���ع العمي���ل والزب���ون. و�سوف 
ي���وؤدي ذل���ك اأي�س���ًا اإىل اإيج���اد قاعدة 
وخلفي���ة معرفي���ة ت�ساع���د عل���ى حتديد 
و�سياغ���ة معاي���ري عامة متك���ن املكاتب 
الهند�سية من اختيار عمالئهم. اإ�سافة 
اإىل ذل���ك فاإنه ومن خالل نتائج البحث 
فق���د تتمك���ن املكاتب م���ن تطوي���ر اأداء 
عملها داخليًا )داخل املكتب نف�سه( من 

خالل اجلوانب التالية:
اأواًل: جوان���ب متعلق���ة ب���االأداء االإداري 
للمكت���ب الهند�س���ي، وه���ذا اجلانب له 

عدة �سمات:
- رف���ع االأداء االإداري الداخلي للمكتب 
)اأي مع اأق�سام داخ���ل املكتب الهند�سي 
نف�س���ه( من قبيل التن�سي���ق بني اأطراف 

فريق الت�سميم.
- رف���ع االأداء االإداري اخلارجي للمكتب 
)اأي م���ع اأط���راف خارجية( م���ن قبيل 
تنظيم العالقات اخلارجية مع اجلهات 

الر�سمية ومع املالك واملقاول.
الختي���ار  العام���ة  ال�سيا�س���ة  تطوي���ر   -

امل�ساريع والعمالء.

ثانيًا: جوان���ب متعلق���ة بالتنظيم املايل 
للمكتب، وهذه لها عدة �سمات:

- تطوير �سيا�سة املكتب يف و�سع تكاليف 
اإع���داد املخططات واالإ�سراف وخدمات 

املكتب.
- تطوير نظام تدقي���ق ح�سابات املكتب 

وم�ساريفه.
ثالثًا: جوانب متعلق���ة مبراقبة اجلودة، 

وهذه لها عدة �سمات:
- حت�س���ني اأدوات مراقبة ج���ودة االأداء 

االإداري.
- حت�سني اأدوات مراقبة جودة التنظيم 

املايل.

- حت�س���ني اأدوات مراقبة ج���ودة الناجت 
الفن���ي للمكتب من قبيل االرتقاء بجودة 
املخطط���ات الهند�سي���ة املنتجة من قبل 

املكتب، االرتقاء بجودة االإ�سراف.
- وميكن للراغبني احل�سول على ن�سخة 
م���ن الكتاب م���ن داخل اململك���ة العربية 

ال�سعودية، التوا�سل مع:
دار اطياف للن�سر والتوزيع – القطيف، 

هاتف 009663859545
اأم���ا الذي���ن يرغب���ون يف احل�سول على 
الكتاب خارج اململكة فيمكنهم التوا�سل 

مع:
خارج ال�سعودية من خالل الدار العربية 
هات���ف  ب���ريوت،   – نا�س���رون  للعل���وم 

00961785107
وكذل���ك ميك���ن احل�سول عل���ى الكتاب 
ع���رب الت�س���وق االإلك���رتوين م���ن خ���الل 

املواقع التالية:
1- من خالل موقع نيل وفرات.كوم 

h t t p : / / w w w .
 /neelwafurat.com

/http://www.nwf.com
2-من خالل مكتبة االمازون - الواليات 

املتحدة االمريكية
Amazon.com

م. موفق بـــن حمزة بن مجيد الماجد
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دعوة ألعضاء الهيئة للمشاركة 
في مجلة المهندس

تتشـــرف الهيئة السعودية للمهندسين بدعوة الســـادة األفاضل المهندسين والعلماء 
واألكاديمييـــن والكتـــاب والمهتميـــن بشـــؤون مهنة الهندســـة بكافـــة تخصصاتها، 
للمشـــاركة في مجلة »المهندس«، وذلك عقب فتح باب المشـــاركات والمساهمات 
للراغبين بتقديم مواضيع مهنية، من أجل تفعيل التواصل مع الهيئة واإلســـهام بنشر 
بحوثهم ودراســـاتهم وتقاريرهم، إلى جانب طـــرح القضايا المهنية المهمة، وذلك من 
خالل مجلة »المهندس«، التي سوف تصدر بحلتها الجديدة ضمن الخطوة التطويرية لها.

وتاأتي هذه اخلط���وة التطويرية لتحقيق نقلة 
نوعي���ة يف تطوي���ر املجل���ة �س���كاًل وم�سمونًا، 
حي���ث كان هاج����ض جمل����ض اإدارة الهيئ���ة، 
العمل على تطوير جمل���ة )املهند�ض( �سمن 
هوية اإعالمي���ة متميزة م���ن الناحية املهنية 
واالأداء، واحلر����ض عل���ى �سدوره���ا ب�س���كل 
منتظ���م ير�سي طم���وح وتطلع���ات من�سوبيها 
مبختل���ف فئاته���م. بع���د اأن مت توقي���ع عق���د 
م���ع ال�سرك���ة ال�سعودي���ة للن�س���ر املتخ�س�ض 
ال�سعودي���ة  املجموع���ة  �س���ركات  )اإح���دى   �

لالأبح���اث والن�س���ر(� لتطوي���ر املجل���ة كجهة 
اإعالمي���ة متخ�س�س���ة ق���ادرة عل���ى حتديث 
ورف���د امل�سم���ون االإعالم���ي املهن���ي ب���كل ما 
هو جديد م���ن معلومات وبيان���ات ودرا�سات 
وتقاري���ر واأخب���ار تعنى مب�ستج���دات القطاع 
الهند�س���ي باململك���ة، وتقدميه���ا ع���رب جملة 
"املهند�ض" قادرة على اإي�سال الر�سالة اإىل 
اجلمهور امل�ستهدف باأ�سلوب مهني، م�سايرة 
الأه���داف الهيئة الت���ي يف مقدمته���ا التاأكيد 
على جهود ون�ساطات الهيئة وت�سليط ال�سوء 

عل���ى اإجنازاته���ا، وتر�سيخ مفه���وم ر�سالتها 
جتاه املجتمع.

كم���ا �س���وف تق���وم ال�سرك���ة بتوزي���ع املجل���ة 
ب�س���كل اأ�سا�سي على اأع�ساء الهيئة ال�سعودية 
للمهند�سني داخ���ل اململكة العربية ال�سعودية 
ودول اخللي���ج العربي وال���دول العربية، كما 
�سيت���م التوزيع عل���ى املكتب���ات ومنافذ البيع 
الهام���ة،  واملراك���ز  االأ�س���واق  للمج���الت يف 
اإ�سافة اإىل اال�سرتاكات للمهتمني بهذه املجلة 
من االأفراد والقطاعات احلكومية واخلا�سة.
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الأبواب الرئي�شية املقرتحة للمجلة: 
اإن م���ا نورده من االأبواب، اإمنا هو على �سبيل 
االقرتاح، واملجال مفتوح ملا هو مندرج �سمن 

االأبواب الرئي�سية للمجلة، واالأبواب كاالآتي:
واأبحاث: • درا�شات 

ب���اب يتن���اول اأح���دث االأبح���اث والدرا�سات 
الهند�سية.

• اإ�شاءات:
ب���اب ي�سل���ط ال�سوء عل���ى موا�سي���ع وق�سايا 

هند�سية وعلمية وبيئية.
هند�شية: • م�شاريع 

باب ي�ستعر�ض م�ساريع هند�سية مميزة.
مهنية: • روؤية 

ب���اب يط���رح موا�سي���ع له���ا عالق���ة مبهن���ة 
الهند�سة مبختلف فروعها.

• م�شاريع:
باب يتن���اول امل�سروع���ات الهند�سية باململكة 
بروؤية خا�سة من قبل متخ�س�سني يف الهيئة.

حديثًا: • �شدر 
ب���اب ي�سلط ال�س���وء على اأح���دث اإ�سدارات 

الكتب الهند�سة والتقنية.
وتعليق: • �شورة 

ب���اب ي�س���م جمموعة م���ن ال�س���ور اخلا�سة 
مب�سروعات خمتلفة يت���م انتقائها، مع تعليق 

خمت�سر لكل �سورة يو�سح ما حتتويه.
• معار�س:

باب يقدم اإ�س���اءة على املعار�ض واملوؤمترات 
اخلا�س���ة مبج���االت الهند�س���ة يف خمتل���ف 

التخ�س�سات ون�سرها ح�سب التواريخ.
املنا�شبات: • اأجندة 

باب يعر�ض املوؤمترات واملعار�ض والندوات التي 
تهم املهند�س���ني واملتوقع عقده���ا يف امل�ستقبل.

هند�شية: • مواقع 
ب���اب يعر�ض يف كل عدد جمموعة من املواقع 

االإلكرتونية التي تهم املهند�سني.
قواعد الن�شر:

. املو�سوع  �ساحب  هو  الكاتب  يكون  • اأن 
• اأال يك���ون ق���د �سب���ق واأن ن�س���ر يف و�سيلة 

اإعالمية اأخرى.
والدرا�س���ات  البح���وث  املجل���ة  ت�ستقب���ل   •

العلمي���ة املتخ�س�س���ة يف خمتل���ف جم���االت 
مهن���ة الهند�س���ة. وتخ�س���ع ه���ذه البح���وث 
ملعاي���ري و�سروط التحكي���م يف البحث العلمي 
م���ن قب���ل متخ�س�س���ني، وتخ�س���ع ل�سروط 

املجالت العلمية.
تتوفر فيها  الت���ي  البحوث  املجل���ة  • تن�س���ر 

احلداثة واالأ�سالة واالبتكار.
والدرا�س���ات  البح���وث  عل���ى  الرتكي���ز   •
االإبداع���ات  اإىل  اإ�ساف���ة  باملهن���ة،  املتعلق���ة 

املهنية الر�سينة.
اأهداف  العلمية مع  امل���ادة  • ع���دم تعار�ض 

و�سروط الن�سر.
و�سروط  العلمية  باالأمانة  الكات���ب  • التزام 
البح���ث العلم���ي: �س���كل الكتاب���ة، االإحاالت، 

املراجع وامل�سادر، تو�سيح الرموز.
• يرفق الباحث تعريفًا به وب�سريته العلمية 

وب�سورة �سخ�سية له.

التحكيم وموافقة  بعد  اإال  املواد  تن�س���ر  • ال 
هيئة التحرير.

• املقاالت املن�سورة تعرب عن راأي اأ�سحابها 
فقط.

• تر�س���ل امل�س���اركات اإلكرتونيًا على عنوان 
املجل���ة )االإميي���ل(. ويبلغ الباح���ث با�ستالم 

بحثه خالل 20يومًا.
الت���ايل:  الربي���د  عل���ى  املو�س���وع  • ير�س���ل 
مل���ف  �سيغ���ة  عل���ى   mag@saudieng.sa

word وي�س���رتط اإر�س���ال �س���ورة �سخ�سي���ة 

 jpg ، gif للكات���ب على االمت���دادات النقطية
png ، tif ، كم���ا ي�سم���ح بت�سمني ال�سورة مع 

مل���ف  word  �سريطة اأن تكون ال�سورة ذات 
دق���ة عالي���ة، ويف ح���ال كان املو�س���وع يحوي 
جتارب وفعاليات يف�سل اإر�سال �سور توثيقية.
• ال تع���اد املوا�سي���ع اإىل اأ�سحابه���ا �س���واء 

ن�سرت اأم مل تن�سر.
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التعريــف بـسعود كونسلت
السعودي  االستشارية  الخدمات  مكتب  إن 
)سعودكونسلت( هو واحد من أقدم وأكبر 
متعددة  والمعمارية  الهندسية  المكاتب 
االختصاصات في المملكة العربية السعودية 
. وقـــد أســســه فــي عـــام 1965م)1384هــــــــ( 
الدكتور  ادارتــــه  مجلس  ورئــيــس  رئيسه 
الــشــواف.  علي  محمد  طـــارق  المهندس 
ذو  خاص  هندسي  استشاري  مكتب  وهو 
المائه. في  مائه  سعودي  منفردة  ملكية 

وي�سم املكت���ب االآن قوة عاملة يزيد تعدادها 
عل���ى 2500 مهند�ض ، ومعماري ، وم�ست�سار، 
وم�سم���م ور�س���ام، وفن���ي ، واداري . وت�سمل 
م�ساري���ع ال�سرك���ة جمي���ع جوان���ب التطوي���ر 
من م���دن ومراك���ز �سناعي���ة ، وم�ست�سفيات 
، ومدار����ض وجامع���ات ، وط���رق ، وج�سور ، 
ومطارات، و�س���كك حديدة، و�سب���كات املياه 
، و�سب���كات ال�س���رف ال�سح���ي ، و�سب���كات 
ت�سري���ف ال�سيول ، وال���ري ، واأعمال جتميل 
زراعية ، و�س���دود ، وموانئ ، ومرافق بحرية 
، وحمط���ات حتلي���ة، وحمط���ات تنقي���ة مياه 
ال�س���رف ال�سحي ، وب���رتول وغاز ، واأنظمة 

برتوكيماوية وطاقة كهربائية وات�ساالت.
ويتمت���ع املكت���ب باملق���درة على تق���دمي كافة 
م���ن  امل�ساري���ع  لت���ويل  الالزم���ة  اخلدم���ات 
مرحلة درا�س���ات اجلدوى االأولية والت�سميم 
الت�سمي���م  م���رورا" مبراح���ل   ، الت�س���وري 
التف�سيلي ، وادارة امل�سروع ، واال�سراف على 
التنفي���ذ ، وامل�ساع���دة يف تاأم���ني امل�سرتيات 
والت�سغي���ل التجريب���ي ، واأخ���ريا" الت�سغي���ل 
وال�سيان���ة . كم���ا ميكنه اأي�س���ا" تقدمي هذه 
اخلدم���ات منف���ردة اأو جمتمع���ة لتلبية عدد 

حمدد من االحتياجات.
ويقوم بر�س���م �سيا�س���ة �سعودكون�سلت رئي�ض 

جمل����ض االإدارة الدكت���ور املهند����ض ط���ارق 
حممد علي ال�سواف.

ا�سافة اىل املكتب الرئي�سي يف الريا�ض فان 
هناك مكات���ب اقليمية يف ، املنطقة ال�سرقية 
يف اخل���رب ، ومكتب���ا" للمنطق���ة الغربي���ة يف 
جدة ، ومكتبا" دولي���ا" يف مملكة البحرين، 
ومكتبا" دوليا" يف م�سر، ومكتب ات�سال يف 

لندن لو�ض اجنلو�ض بالواليات املتحدة  .
ان معرف���ة املكتب ب���كل منطقة م���ن مناطق 
اململك���ة ذات قيمة خا�سة يف �سمان االجناز 
الناج���ح للم�ساري���ع ، مب���ا يف ذل���ك تاأم���ني 
العط���اءات وتقييمه���ا ، وادارة امل�سرتي���ات ، 

وادارة التنفيذ واال�سراف عليه . 
املرن���ة  الالمركزي���ة  البني���ة  ج���اءت  وق���د 
لالحتياج���ات  ا�ستجاب���ة  ل�سعودكون�سل���ت 

اخلا�سة يف عملها الوا�سع النطاق . 
ومبا اأن متطلب���ات االأعمال والتطوير تختلف 
اختالف���ا" كب���ريا" م���ن منطق���ة الأخرى يف 
اململكة ، فقد اأقام املكتب اأربعة مراكز للعمل 
ومنه���ا املق���ر الرئي�س���ي يف الريا����ض . وعلى 
راأ����ض كل مرك���ز م���ن مراكز املناط���ق يوجد 
مدير ع���ام يتمتع ب�سالحيات وا�سعة التخاذ 
القرارات يف ح���دود منطقته . ويعترب مدراء 

امل�ساريع م�سوؤولني اأمام مدير منطقتهم . 

ان الالمركزي���ة تتيح امكاني���ة اأكرب للتحكم 
ب���كل م�سروع م���ن امل�ساريع و�سم���ان ح�سول 
اأ�سح���اب العم���ل عل���ى تلبي���ة احتياجاته���م 
ب�سرع���ة . كم���ا اأن���ه �سم���ح ملراك���ز املناط���ق 
بايج���اد جمموع���ات اخت�سا�سي���ني يتمتعون 
بتفه���م متميز لالحتياج���ات والفر�ض داخل 

جماالت اخت�سا�سهم  . 
الرئي�س���ي  املق���ر  اأن  ذل���ك  اىل  اأ�س���ف 
ل�سعودكون�سل���ت ي�س���م اخت�سا�سي���ني فنيني 
يف نط���اق وا�سع من احلق���ول والتخ�س�سات 
، حي���ث يت���م توجيهه���م حيثما وكلم���ا دعت 
احلاجة اىل خرباتهم ، وهذا ي�سمن �سبطا" 

للجودة يف جميع اأعمال �سعود كون�سلت . 
وبه���ذا اجلم���ع ب���ني االدارة الالمركزي���ة ، 
وتركي���ز الق���درات الفني���ة ي�ستطي���ع املكتب 
امله���ارات واخلدم���ات واال�ستجاب���ة  تق���دمي 

ملطتلبات اأ�سحاب العمل . 
لقد ب���رز مكت���ب �سعودكون�سل���ت كواحد من 
اأك���رث املوؤ�س�سات اال�ست�سارية خربة يف العامل 
املتطور بع���د م�ساركته يف فعالي���ات التطوير 
يف اململك���ة خالل ف���رتة االزده���ار املرتبطة 
بثورة النفط والتي تعد اأعظم واأ�سرع مراحل 
التطور يف التاريخ الب�سري . لقد حاز املكتب 
بجه���وده واهتمامات���ه عل���ى خ���ربات وا�سعة 
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النطاق وف���از بالثقة واجلدارة خالل م�سرية 
االأربع���ني عام���ا" املا�سية ، وذل���ك باجنازه 
للعدي���د من امل�ساري���ع يف وقت قيا�سي يف ظل 

ظروف زاخرة باملتطلبات وامل�سوؤوليات  .
لق���د حق���ق مكت���ب اخلدم���ات اال�ست�ساري���ة 
ال�سع���ودي )�سعودكون�سل���ت( قف���زه نوعي���ة 
عالي���ة  ا�ست�ساري���ة  موؤ�س�س���ة  اىل  بتحول���ه 
متط���ورة رائدة يف ف���رتة ق�س���رية ن�سبيا" ، 
وذل���ك بف�س���ل التفاعل القوي م���ع التقنيات 
املتط���ورة يف بوتق���ة التط���ور ال���ذي حدث يف 
اململك���ة . واليوم تتوفر ل�سعود كون�سلت جميع 
الو�سائ���ل احلديثة املتط���ورة الالزمة الجناز 

اأك���رث االأعمال تعقيدا" بكف���اءة وفعالية . وال 
يقت�سر دور �سعودكون�سلت على وقوف املكتب 
يف طليع���ة التطور احل���ايل يف اململكة ، وامنا 
يقوم كذل���ك بتطبيق التقني���ات املكت�سبه يف 
البل���دان النامية بافريقي���ا وال�سرق االأو�سط 
وباعتب���ار اأن  �سع���ود كون�سل���ت ن�س���اأ يف دولة 
نامي���ة فانه يتمي���ز بفهم فري���د لالعتبارات 
االجتماعية واالقت�سادي���ة الدقيقة واملعقدة 
يف البل���دان النامي���ة . ان اأ�س���د مايحتاج���ه 
الع���امل النام���ي ه���و التكنولوجي���ا احلديث���ة 
املدعمة بادراك احتياجاتها اخلا�سة . وهذا 
املزي���ج من املهارة واخل���ربة الفنية املتطورة 

والوعي لالحتياج���ات الوطنية ، مع االلتزام 
الذي اليتزعزع باجلودة واالمتياز ، هو الذي 

ي�سفي هذا التميز على �سعود كون�سلت . 
لق���د ا�ستقطب مكت���ب �سعودكون�سلت خرباء من 
جميع اأنحاء العامل ، ا�سافة اىل العقول ال�سابة من 
اخلريج���ني ال�سعوديني بدرجات جامعية تقنية . 
ل���دى  الفن���ي  اجله���از  عنا�س���ر  ويتمت���ع 
�سعودكون�سل���ت بنط���اق وا�سع م���ن اخلربات 
وي�سف���ون على املكت���ب نكهة عاملي���ة متعددة 
اجلن�سيات . وهذا اأحد االأ�سباب الذي اأك�سب 
هذا املكتب مرونة لتحقيق التعاون الناجح مع 
�س���ركاء مت�سامنني من جميع اأنحاء العامل .

�س . ب : 2341 الريا�س  11451مكتب �شعودكون�شلت الرئي�شي
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صورة توضح النشاط السكاني على حدود المسار الرئيسي لوادي البجيدي

Table 2 General urban water reuse applications and treatment requirements



Figure 1. Location map of the study area.

Appendix
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Table 3 Cost of integrated water resource management 

Decision tree 



71- Assumption 
 This research has the following assumption: 
-Full damage will happen  in plants during unexpected situation 
-Unexpected situation will be during 5 years
72- Limitation
This research has the following limitation : 
• From government point of view There is  no tangible benefits 
• The expected cost of lossing life  is intangible then convert it to tangible will be with one million/person cost .
-the  rate of loosing life )10000 person/year( due to thirst ،it is inaccurate  put when the full damage of plants 
occurs the supply will be nothing .whilst ، with using the alternative water resource. 
- Ignore the cost of public awareness

 Table. 2 Cost during current water resource 
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Natural water resources، either rainfall- surface water- groundwater، form the main pillar for life on earth 
and gears sustainable development )1(. But water is unevenly distributed and variable. Accordingly water 
resources engineers play a key role to reduce the differences between what is available and what is desired، 
with respect to quantity، quality and their distribution over space and time)2(. Also، to increase the total 
benefits derived from water resources and improve the regional distribution of those benefits.

Natural water resources، either rainfall- surface water- groundwater، form the main pillar for life on earth 
and gears sustainable development )1(. But water is unevenly distributed and variable. Accordingly water 
resources engineers play a key role to reduce the differences between what is available and what is desired، 
with respect to quantity، quality and their distribution over space and time)2(. Also، to increase the total 
benefits derived from water resources and improve the regional distribution of those benefits.

7- Water conservation
Water conservation is the most cost-effective and environmentally sound way to reduce our demand for 
water )3(. Water management actions should be taken to conserve water ، table 2 

Decision theory is a general 
approach to decision making. It 
is very useful for a decision maker 
who must choose from a list of a 
alternative. Knowing that one 
of a number of possible future 
states of nature will occur and 
that this will have an impact on 
the cost realized by a particular 
alternative.
In this case we will decide which 
alternative should be followed، 
whether as current situation 
or proposed integrated water 

6- Principals of Water Resources Management

6- Principals of Water Resources Management

7 - Applying uncertainty decision making theory 

resource management in Makkah 
during tow natural effect Pease 
and unexpected situation.
Decision theory problems are 
characterized by the following :
1. A list of alternatives . 
2. A list of possible future states 
of natures .
3. Cost associated with each 
alternative / state of nature 
combination .
4. An assessment of the degree 
of certainty of possible future 
events.

5. A decision criterion .
Case study :-
      in our case we have the following 
alternative :
A:current situation 
B: using integrated water resource 
management 
Suppose that the government 
views the possibilities as natural 
effect :
1. stable situation   =0.2
2. unexpected situation  )war( = 0.8
Suppose the cost during 5 years 
ignore tangible benefits. 



52- Reused after Collected rain water 
Prophet Muhammad Pease be upon him said that drink rain water because it comes from sky from Allah. 
Water comes from collecting rain water from Naman and Oranah valleys can be used as drinking water 
during unexpected situation and irrigation usage during the quiet seasons  .
Naman is located 25 km south of Makkah city. It drains from a large catchment area of 3000 km2. The 
catchment area starts from Alhada mountains which has a high amount of annual rainfalls of more than 
200 mm. Recharge rate of Naman valley was estimated as 4.3 million m3/year )own study ، 2010( 
Orana valley is located 20 km south of Makkah city. It drains from a catchment area of about 4000 km2، 
this catchment area is characterized by high amount of rainfall of about 120 mm/year. Recharge rate was 
estimated as 5 million m3/year.
Indeed، This amount of water is not enough put it is still better than nothing in such current situation.

Figure 2: The concept of engineered urban water cycle with reuse (Asano et al.,



Article

No.:( 94 ) tho al qadah 1434 h - september 2013

Figure1: Water Resource Model Of Makkah (current )

4.1 Rainfall distribution over study area
The mean annual rainfall distribution map is presented in Figure 3، which shows the precipitation over-study area.
Table 1:Mean Annual Rainfall Around The Study Area.

51- Reused waste water 
          Research suggested from the commercial sector to share of treat for their waste water and amount of 
domestic waste water in order to use it for irrigation in the commercial area. From government point of view 
this action will not cost anything. As shown in figure 2 )Asano et al.، 1996( an example of such a looped system 
with water reuse activities such as irrigation and groundwater recharge. Also، Appendix1، Table 2.1 shows 
the detailed of water reuse categories and corresponding treatment requirements.

St. Name Longitude Latitude Mean Annual  
Rainfall )mm(

Makkah 39.83 21.427 100

Bahrah 39.7 21.43 60

Jeddah 39.18 21.568 60

5- Proposed Resources to be used for integration 



2- Methodology

3- Objective 

4- Current resource 

Integrated water resources 
management is the practice of 
making decisions and taking 
actions while considering multiple 
viewpoints of how water should 
be managed )1(. To clarify these 
points that the Integrated water 
resources management begins 
with the term "water resources 
management" which indeed، uses 
structural measures and non-
structural measures to control 
natural and human-made water 
resource’s system for beneficial 
uses)1(. From the integrated water 
resource management point of 
view، water comes as flood from 
these valleys which actually can 
be used for agriculture during the 
quiet seasons and also، to avoid 
scarce of water during unexpected 
damage in desalination plants 
by using strategic runoff 
reservoir with some treatment.
Naman basin drains a wide 
catchment area of about 3000 
km2، while Orana valley drains 
catchment of about 4000 km2. 
However، Both catchment areas 
start from the Hijaz، which has 
high amount of annual rainfall 
of more than 100 mm. While 
further downstream it is as part 
of Red Sea coastal plain )Abu 
riziah ،lecture (.
In this paper، Uncertainty 
decision making theory is used to 
decide which alternative should 
be followed، whether as current 
situation or proposed integrated 
water resource management in 
Makkah during tow natural effect 
Pease and unexpected situation.
As result، It was found that by 
using integrated water resource 
management the cost will be 
101*10^9 SA whilst current 
situation will cost us 106*10^9 
Therefore، we will go with proposed 
integrated water resources.

Uncertainty decision making 
theory is used to decide which 
alternative should be followed، 
whether as current situation 
or integrated water resource 
management in Makkah during 
tow natural effect Pease and 
unexpected situation.

Decide which alternative 
should be followed، whether as 
current situation or integrated 
water resource management in 
Makkah during tow natural effect 
Pease and unexpected situation.

Nowadays، most of water 
supply for Makkah area )more 
than 90%( is obtained from 
desalination plants on the 
Red Sea )Sogreah، 1968; 1983، 
Fourth and Fifth Development 
Plan، 1985، 1990 (.
These days ، waste water are 
used for irrigation and main 
waste water treatment plants is 
located at Alocatiah area south 
of Makkah city with capacity 
of 150000 m3/day while 
receives 2150000 m3/day this 
means there is a chance for 
commercial To contribute.
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Integrated water resource management through using 
reused waste water and rain water to support water 
resource in Makkah: using uncertainty decision making 
theory for comparison with or without.

Mohammed Omar Abdullah 
Al-Amoodi

 Makkah has become one of 
the fastest-growing major city 
in the western region of Saudi 
Arabia. The rapid growth is not 
accompanied by comparable 
growth in essential public services 
such as an available water supply. 
Water is one of main factors in the 
city's existence، Quantity of water 
available and became considered 
important factors in the social 
political and economic life of 
urban area. However، Water is 
still scarce resource in KSA due 
to lacking of rains. In addition، 
It has very little and irregular 
occurrence of precipitation، 
but heavy during the local 
storms. Moreover، there are no 
continuous streams in the proper 
sense. These conditions make 

it necessary to conserve every 
single drop of water in Makkah.
The government gave  a great 
effort to supply Makkah with 

sufficient quantity of water as 
much as possible. The search 
for development of new water 
resources in Makkah is considered 
one of  the top priorities because 
the consumption of water is 
rising with time، particularly  
in Hajj and Omrah seasons 
)ministry of water(. Makkah is 
an arid region; it obtains good 
quantity of rainfall from the 
Mountains in the east in different 
seasons which can be used to fill 
the cub of water scarce during 
unexpected condition. In the 
sometime  most of water resource  
for Makkah area )more than 90%( 
is obtained from desalination 
plants on Red Sea )Sogreah، 
1968; 1983، Fourth and Fifth 
Development Plan، 1985، 1990(.

1- Introduction
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credited and eventually certified، 
rather than specific products. 
The intent is that the
building as a whole uses a variety 
of design strategies and products 
that together
contribute to a “green” building. 
Two Gold rated buildings may 
use completely different
systems and strategies.
A project must satisfy three 
requirements for certification:
1. Meet the Minimum Program 
Requirements
2. Satisfy all Prerequisites
3. Satisfy a combination of 
Credits that achieve a certain 
number of points for the
desired certification level.
These three requirements will be 
covered in more detail later in 
this section.
Points are available in each of 
the LEED credit categories، and 
the points are weighted to
reflect the reduction of negative 
impacts associated with 
buildings، as well as positive
environmental impacts.

- Minimum Program 
Requirements
Projects registered under any of 
the LEED 2009 rating systems 
must comply with the
Minimum Program 
Requirements )MPRs(. MPRs 
help define what types of 
buildings the
rating systems are used to 
evaluate. For example، a 10’ x 
10’ shed can’t be LEED
certified، because it wouldn’t 
meet the MPRs. According to 
GBCI the purpose of MPRs
are to:
- Provide guidance on what 
types of projects are eligible for 
certification
- Protect the integrity of the 
LEED program
- Reduce the number of issues 
that come from the certification 
process
There are specific MPRs to some 
of the rating systems، so make 
sure you check out the
reference document for details. 
All projects must:

1. Comply with all local، state، 
and federal environmental laws
2. Be built at a permanent 
location، and be a complete 
structure – the structure can’t
be a modular home or be moved 
to another location in the future
3. Use a reasonable site boundary 
– the project can’t exclude some 
project areas or
include extra project areas 
for the purposes of skewing 
calculations to achieve
more points )gerrymandering(.
4. Have a minimum amount of 
floor space :
a. Commercial interiors: 250 
square feet )22 square meters( of 
gross floor area
b. All others: 1،000 square feet )93 
square meters( of gross floor area.
5. Meet certain occupancy 
requirements
a. All projects: Serve at least one 
Full Time Equivalent
b. Operations & Maintenance: 
Must be in a state of typical 
occupancy. For
example، a hotel that is 60% full.
c. Operations & Maintenance: 
The building must be occupied 
for 12 months prior to                   
applying for certification.
6. Share all energy and water use 
data with USGBC
7. Have a minimum building 
to site area ratio  “The gross 
floor area of the LEED project 
building must be no less than 
2% of the gross land area within 
the LEED project boundary.”
- References : 
1 EPA، Basic Information، Green 
Building.
2 Energy Information 
Administration، January 15، 2009.
3 Average Retail Price of 
Electricity to Ultimate Customers: 
Total by End-Use Sector.



sometimes take ten years to build
out. There are three phases in 
terms of certification where the 
project team doesn’t have to 
wait until project completion to 
get certified.
LEED for Neighborhood 
Development is a pilot program 
scheduled to be launched in
2010 that will extend LEED 
beyond the building footprint.
LEED for Schools recognizes the 
unique nature of the design and 
construction of K-12
schools and addresses the 
specific needs of school spaces.
LEED for Retail recognizes the 
unique nature of retail design 
and construction projects
and addresses the specific needs 
of retail spaces.
LEED for Healthcare promotes 
sustainable planning، 
design and construction for 
highperformance healthcare 
facilities.
- LEED Green Building 
Categories
LEED can be applied to any 
building at any point in the 
building’s lifecycle. In order to
measure if a building has met the 
definition of a high-performance 
green building as
defined by LEED، every LEED 
rating system has performance 
criteria in six major areas:
• Sustainable sites – is the 
selected site able to maximize 
sustainability?
• Water efficiency – what can 
you do to save on landscaping 
water use، and
• interior water use?
• Energy and atmosphere – how 
can you save energy، cut energy 
costs and
• encourage green energy 
development and use?
• Materials and resources – 

are your building materials 
sustainable for the
• environment، and where does 
the waste go?
• Indoor environmental quality 
– how can you increase the 
productivity،
• satisfaction، and health of the 
occupants?
• Innovation in Design )or 
Operations(– what can you 
discover that isn’t in the
• rating system to add even 
further value to the project?
• Regional Priority - encourages 
teams to address specific 
environmental priorities in the 
project’s region
- Extended LEED Green Building 
Categories
Above and beyond the six shared 
categories، LEED for Homes and 
LEED for
Neighborhood Development 
each have two additional 
categories.

The two additional categories 
for LEED for Homes are:
• Location and linkages
• Education and awareness
• The two additional categories 
for LEED for Neighborhood 
Development are:
• Neighborhood pattern & 
design
• Green infrastructure & 
buildings
- How to Achieve LEED 
Certification
The ‘greenness’ of a LEED 
project is based on a 100 point 
scale، with an additional 10
bonus points.
There are four levels of LEED 
certification:
• Certified: 4049- points
• Silver: 5059- points
•  Gold: 6079- points
• Platinum: 80+ points
No specific products or design 
strategies are credited. The 
entire project or building is
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to the following -
building operations، processes، 
systems upgrades، minor space-
use changes، and minor
facility alterations This rating 
system is very policy oriented. 
Some of the very large 
developers across the country 
are specifically interested in this 
rating system because they’re 
interested in greening not just 
one building، but their portfolio 
of buildings. If you implement 
the policy once، it can be applied 
to other buildings with little or 

no modifications. The project 
team can do facility alterations 
and additions on the existing 
building while not having to 
change to the LEED BD&C 
rating system. Alterations refer 
to changes made to the building 
that do not affect its original 
design character – such as new 
paint، flooring، etc. Additions 
are add-ons to the building but 
not large enough to be a major 
renovation. They are minor in 
scale compared to the building. 
Projects can be recertified under 

LEED O&M.
LEED for Core & Shell aids 
designers، builders، developers 
and new building owners in
implementing sustainable 
design for new core and shell 
construction. Core & Shell is
really for the speculative 
developer who wants to market 
to perspective tenants that the 
building is a potential LEED 
project and they’re able to 
do that in what’s called the 
precertification process. It means 
that very early the developer and 
design team can submit credits to 
the USGBC for pre-certification 
and if the project earns that 
certification the project can be 
called pre-certified. The owner 
can then market that the building 
is a pre26 certified LEED project. 
The building isn’t certified; 
it’s pre-certified، but it’s an 
important marketing distinction 
for developers.
LEED for Homes promotes the 
design and construction of high-
performance green
homes. The LEED for Homes 
Rating System and reference 
guide will not be affected by
the launch of LEED v3. The next 
version of LEED for Homes is in 
development، and is
slated for public release in 2011.
LEED for Neighborhood 
Development integrates the 
principles of smart growth،
urbanism and green building 
into the first national program 
for neighborhood design.
Neighborhood Development 
is about residents’ access to 
transportation & multi-family
housing related to commercial 
mixed-use development، and is 
aimed at large-scale
projects. The approach is 
different because projects 



– your voice can be heard. If
you find something in the Rating 
System you don’t like، or you 
want added، then get
involved in the process.
USGBC member committees 
develop the LEED Rating System 
via a robust consensus
process that has been refined 
since its inception. The key 
elements of the LEED Rating
Systems are:
• A consensus process that has 
a balanced and transparent 
committee structure
• Technical Advisory Groups 
to ensure scientific consistency 
and rigor
• Opportunities for stakeholder 
comment and review
• Member ballot of new rating 
systems and certain changes to 
existing rating
•  Systems.
• A fair and open appeals 
process
LEED isn’t driven by product 
manufacturer’s trying to sell the 
latest technologies،
politicians، or the finance 
industry. LEED comes from 
everyone that is involved.
 EED Rating Systems
LEED is a flexible system – not a 
one-size-fits-all approach. LEED 
not only applies to
different building types 
)commercial vs. residential(، but 
also beyond the building
footprint. Because of this 
flexibility، there are different 
versions of LEED depending on
the project type:
LEED for Building Design & 
Construction )formerly LEED 
for New Construction and
Major Renovation( is designed 
to guide and distinguish high-
performance commercial
and institutional projects. Once a 

building earns this certification، 
the certification is
never taken away. However if 
the building owner wants to 
maintain their green merits in 
the marketplace they would then 
move to LEED for Operations & 
Maintenance. LEED
for Building Design & 
Construction does not 
include facility alterations and 
additions.
Major renovations of existing 
buildings can also be certified 
under BD&C. A major
renovation involves major 
HVAC renovation، significant 
envelope modifications or
major interior rehabilitation. 
For a major renovation of an 
existing building، LEED
BD&C is the appropriate rating 
system.
LEED for Interior Design & 
Construction )formerly LEED 
for Commercial Interiors( is a

benchmark for the tenant 
improvement market that gives 
the power to make sustainable 
choices to tenants and designers. 
Essentially a building exists، and 
a new tenant wants to move in.
LEED for Operations & 
Maintenance )formerly LEED 
for Existing Buildings( provides 
a benchmark for building 
owners and property managers 
to measure operations،
improvements and maintenance. 
This is the rating system that is 
used if the building has
already been constructed and 
the building managers and 
operators want to make it more 
efficient from the operational 
side. If the project scope does 
not involve significant
design and construction 
activities and focuses more on 
operation and maintenance
activities LEED O&M is more 
appropriate. O&M is applicable 
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and Maintenance.
LEED facilitates integrated 
design from start to finish - 
LEED encourages design teams
to use a holistic approach and to 
measure progress. Using LEED 
ensures that your
building will have a low impact 
on its occupants and the 
environment، and a positive
economic impact over the 
lifecycle of the building. Rather 
than attempting to follow
local green building programs 
that may vary from city to city، 
or using bits and pieces of
different green building 
approaches، LEED addresses 
a complete range of green 
building
issues and does so on a national 
level for consistency. If you build 
a LEED certified
building in Florida، and build 
a LEED certified building in 
Washington، you will be using
the same guidelines. That saves 
your project time، and saves 
your project money.
Third party validation of 
achievement – LEED is the 
mechanism through which 
project
teams certify the performance 
of their buildings through an 
independent third party
certification. LEED certification 
has become accepted as the 
standard that distinguishes
a building as green. Good PR 
– Your project will receive 
marketing exposure through 
USGBC Web site، case studies، 
media announcements، and a 
LEED certification plaque to 
mount on the building.

- Why LEED?
The wonderful thing about 
LEED is that you can participate 

as well. This added
cost comes in the form of 
USGBC correspondence، LEED 
consultants، and the hiring of
the required Commissioning 
Authority )CxA( - all of which 
would not necessarily be
included in an environmentally 
responsible project unless it 
were also seeking LEED
certification. But keep in mind 
that when there are additional 
up front green premiums،
the long term savings in the 
building operation costs is 
significant and payback periods
are quick. Since tenants or 
residents desire these green 
buildings، it leads to higher 
rents
or sales prices. This leads to a 
higher net present value for the 
project. Net present value
is a calculation that takes into 
account future earnings and 
future expenses. By having a

LEED certified project، an owner 
can expect higher earnings and 
lower expenses –
meaning the building is worth 
more now.
Some of the other benefits of 
LEED certification include:
State and local government 
incentives - many government 
agencies give tax breaks for
green building.
Projects may require it - 
many local، state، and federal 
government agencies، as well as
developers are requiring LEED 
certification in order to win bids 
and award contracts. If
your organization wants those 
contracts، you’re going to need 
to know about LEED in
order to do business. In a 
February 2009 speech، President 
Obama stated existing federal
buildings were going to become 
more energy efficient. That 
screams LEED Operations



LEED stands for LEADERSHIP 
in ENERGY and 
ENVIRONMENTAL DESIGN.
- History of LEED
LEED was developed by USGBC، 
and the LEED Green Building 
Rating System is the
USGBC's primary vehicle for 
promoting sustainable design 
and construction. The LEED
standard was created through 
volunteer committees. From 
1994 to 2006، LEED grew
from one standard for new 
construction to a comprehensive 
system of interrelated
standards covering all aspects 
of the development and 
construction process. LEED 
also
has grown from six volunteers 
on one committee to more than 
200 volunteers on nearly
20 committees and nearly 150 
professional staff.

- Why Was LEED Created?
LEED was created to accomplish 
the following:
Define "green building" by 
establishing a common standard 
of measurement
Promote integrated، whole-
building design practices
Recognize environmental 
leadership in the building 
industry
  Stimulate green competition
Raise consumer awareness of 
green building benefits
 Transform the building market
LEED helps to evaluate a 
building’s performance 
throughout the building’s life 
cycle.
- LEED Certification Benefits
LEED certification saves money 
over the life of the building. We 
looked at the financial
benefits of green building earlier 

in the presentation: lower 
operating costs، increased
building value، higher occupancy 
rates، and higher rents.
Quite simply، LEED certified 
buildings use key resources 
more efficiently when
compared to conventional 
buildings which are simply built 
to code or a strict budget.
LEED certified buildings 
have healthier work and 
living environments، which 
contributes
to higher productivity and 
improved employee health and 
comfort. The USGBC has also
compiled a long list of benefits of 
implementing a LEED strategy 
which ranges from
improving air and water 
quality to reducing solid waste، 
benefitting owners، occupiers،
and society as a whole.
Sometimes when LEED 
certification is pursued، the 

initial cost for design and
construction will increase. 
One reason is that sustainable 
construction principles may not 
be well understood by the design 
professionals undertaking the 
project. This could
require time to be spent on 
research. Some of the finer 
points of LEED certification
)especially those which demand a 
higher-than-orthodox standard 
of service from the
construction team( 
could possibly lead to 
misunderstandings between the 
design team،
construction team، and client، 
which could result in delays. 
Also، there may be a lack of
abundant availability of 
manufactured building 
components which meet LEED 
standards.
Pursuing LEED certification for 
a project is an added cost in itself 



Article

No.:( 94 ) tho al qadah 1434 h - september 2013

industry and public about best 
practices in green
building، and about green 
building in general. USGBC 
tries to teach fact from fiction in
regards to green building، so 
that people around the world 
have an accurate view of green 
building practices.
Expertise: USGBC members are 
the leaders in the green building 
industry.
The organization is at the 
forefront of green building 
technologies، and tries to be a 
resourcefor anyone interested in 
learning about green building.
Resources: USGBC provides 
tools and resources for project 
teams interested in executing 
green building plans.
Forum for industry dialog: 
USGBC is a central point of 
communication for anyone
interested in green building or 
involved in green building. A 

free flowing exchange of
ideas and a group atmosphere 
is what has contributed to the 
success of USGBC so
quickly.
Committees، chapters، and 
conferences: The many avenues 
USGBC provides for people
to participate from the local 
level to the national level gives 
everyone an opportunity to
become involved، or just to listen 
and learn.
Committees are made of 
volunteers whose job is to listen 
to what the industry is
demanding، and respond 
accordingly.

- Principles
USGBC has six guiding 
principles2 used for making 
the decisions that will guide 
the organization:
1. Promoting the Triple Bottom 
Line

2. Establishing leadership
3. Creating and restoring 
harmony between humans and 
nature
4. Maintaining integrity by using 
technical and scientific data to 
help guide decision making
5. Ensure inclusiveness by using 
a democratic process and giving 
everyone an opportunity to be   
heard
6. Exhibit transparency by 
having open standards.
- Members
The USGBC is a tremendously 
diverse non-profit membership 
based organization.
USGBC members and volunteer 
leaders come from leading 
organizations in the building
and design industries. As 
mentioned previously، USGBC 
has over 15،000 member
companies. The following are 
some of the types of professions 
and companies that have

joined USGBC:
• Building owners and end-
users
• Real estate developers
• Facility managers
• Interior designers
• Architects
• Designers
• Engineers
• Utility managers
• Landscape planners
• Contractors
• Product and building system 
manufacturers
• Government agencies
• Nonprofits
• College Students and Faculty
As you can see that is a pretty 
diverse group، and includes 
everyone and anyone that
might ever be involved in a 
construction project.

- LEED:
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20% every year on energy bills. 
Is it worth it? The
project team will need to decide. 
The project needs some green 
building expertise. If no one on 
staff has significant experience، 
you will need to find some 
outside help to walk you through 
the process successfully. This 
cannot be emphasized enough 
– don’t try to go it alone. 
Consultants do not have to be 
expensive and will likely pay for 
themselves with their advice and 
LEED assistance.

- The Triple Bottom Line:
How is true sustainability 
defined? The key indicator of 
true sustainability is the triple
bottom line. You are probably 
already familiar with the 
traditional bottom line. In
business، the bottom line is 
on the bottom of the financial 
statement. The bottom line
indicates how much money the 
business/project/investment 
made. Every business places the 
bottom line at or near the top of 
any important decision- making 
process.
When we think about 
sustainability we need to look 
beyond the traditional bottom 
line.

True sustainability has 
three key aspects:
1. Economics
2. Environment
3. Social responsibility
These aspects make up the triple 
bottom line. The three aspects 
succinctly describe the
goal of sustainability. In practical 
terms، triple bottom line 
accounting means expanding
the traditional reporting 
framework to take into account 
ecological and social

performance in addition to 
financial performance.
- Economics: Economic bottom 
line of a company that produces 
a long-term، positive economic 
impact.
- Environment: Sustainable 
environmental practices. 
Organizations should endeavor 
to benefit the planet as much 
as possible or at the least do 
no harm and curtail negative 
environmental impact.

- Social Responsibility: 
Improving the lives of those with 
whom the building interacts.
The well- being of a building’s 
workers، occupants، community 
members، neighbors، and
other stakeholder interests 
should be interdependent.

- USGBC: 
Before we can discuss LEED، 
we need to know where LEED 
comes from and who
created it.
Founded in 1993، the U.S. Green 
Building Council )USGBC( 
is a non-profit community of 
leaders working to make green 
buildings available to everyone 
within a generation.
USGBC has more than 15،000 

member organizations from 
every sector of the building
industry and works to 
promote buildings that are 
environmentally responsible، 
profitable and healthy places 
to live and work. To achieve 
this it has developed a variety 
of programs and services، and 
works closely with key industry 
and research organizations 
and federal، state and local 
government agencies.
USGBC also offers a host of 
educational opportunities، 
including workshops and Web 
based seminars to educate the 
public and industry professionals 
on different elements of the 
green building industry، from 
the basics to more technical 
information.
- Mission:
USGBC’s mission is “to 
transform the way buildings and 
communities are designed،
built، and operated، enabling an 
environmentally and socially 
responsible، healthy، and
prosperous environment that 
improves the quality of life”. 
USGBC accomplishes this
mission through several means:
Education: USGBC educates the 
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Green Buildings

Green buildings are specifically designed structures that reduce the 
overall negative impact of the built environment on human health and 
the natural environment by:

Mohammed Omar Abdullah 
Al-Amoodi

• Efficiently using energy، water، 
land، and materials
•  Protecting occupant health 
and improving employee 
productivity
• Reducing waste and pollution 
from each green building
High-performance green 
buildings address sustainable 
development throughout the
building’s entire life cycle – from 
the beginning with the building’s 
site selection and
design all the way through to the 
end of the building’s life.
Sustainable buildings are 
significantly better than standard 
buildings. They use less
energy، save money over time، 
provide better occupant health 
and comfort، and are better for 

the environment.
To achieve the many benefits of 
green building، whole building 
design was developed.

- Define Green Building 
Budget Items:
Green building has a few added 
expenses compared to traditional 
building. Project teams should 
determine relevant design fees 
and construction costs. Also 
address:
Life-cycle cost analysis design 
and cost advice from experienced 
green building professionals 
contingencies for research of 
unconventional techniques or 
materials
consider the life cycle cost of 
each green technology and 
strategy. A high-efficiency
HVAC system may cost 10% 
more upfront، but the simple 
payback may be 5 years and
after that the building will save 




