صدود القطاع الخاص عن المهندس السعودي!

هلل احلمد واملنة ،متر اململكة العربية ال�سعودية بع�صر ذهبي من البناء والتطوير ،ويتجلى ذلك باعتماد حكومة خادم احلرمني ال�شريفني ـ وفقه
اهلل ـ موازنات غري م�سبوقة ب�ضخ املليارات يف �شرايني االقت�صاد ال�سعودي .وتقدر الإح�صاءات �أن هناك نحو  30,000مهند�س �سعودي مقابل
 150,000غري �س���عودي ,كما يقدر عدد املهند�س�ي�ن امل�سجلني بالهيئة ال�س���عودية للمهند�سني حتى هذه اللحظة نحو  165,000مهند�س �سعودي
وغري �س���عودي .ويف املقابل يقدر عدد امل�ؤ�س�س���ات وال�ش���ركات العاملة بقطاع املقاوالت نحو � 200ألف� ،إ�ضافة �إىل 2150مكتب و�شركة هند�سية
ا�ست�شارية ،وعدد املكاتب الهند�سية اململوكة ملكية فردية  1800مكتب ،بينما يبلغ عدد ال�شركات الهند�سية امل�سجلة نحو � 300شركة.
منذ مطلع عام  2012حتى الآن مت ت�أ�س���ي�س عدد � 194ش���ركة هند�س���ية ،منها � 127ش���ركة �س���عودية ،و� 67ش���ركة خمتلطة �ش���راكة �سعودية مع
غري �س���عوديني �أغلبها ن�س���بة ال�ش���ريك ال�سعودي الأقل ،و� 21شركة �أجنبية بالكامل برتاخي�ص م�ؤقتة مل�ش���روع واحد ،و� 14شركة مهنية متكاملة
( .)EPCوهنا كان لزاما علينا معرفة كم ن�ص���يب املكاتب وال�ش���ركات الهند�سية الوطنية من ح�صة �سوق اخلدمات اال�ست�شارية الهند�سية،
حيث تو�ضح امل�ؤ�شرات والت�صريحات من بع�ض م�سئويل تلك املكاتب �أن املكاتب وال�شركات اال�ست�شارية الوطنية ت�ستحوذ على الي�سري من تلك
امل�ش���اريع ،بينما ت�س���تحوذ ال�شركات الأجنبية على ح�صة الأ�سد من تلك امل�شاريع كم ًا ونوع ًا ،والتي يتوىل تخطيطها وتنفيذها والإ�شراف عليها
ب�ش���كل �ش���به كامل "للأ�سف" مهند�سون غري �س���عوديني ،الغالبية منهم اكت�س���بوا خرباتهم ومهاراتهم من خالل امل�شاريع التي عملوا بها داخل
اململكة ،ويتم تقدمي الدعم املادي واملعنوي والفني لهم� ،إىل جانب اكت�س���ابهم اخلربة املهنية! ما ي�ؤهلهم للعمل يف �أي دولة حول العامل ،حيث
تف�ض���ل الكثري من الدول املهند�س�ي�ن الذين �س���بق له���م العمل يف اململكة وبرواتب مغرية ج���د ًا ،ما يعني انتقال تلك اخل�ب�رات �إىل دول �أخرى,
ليتم التعوي�ض عنهم وبكل �أ�س���ف �أي�ض��� ًا با�ستقدام �آخرين من املهند�سني غري امل�ؤهلني ،لتبد�أ هذه الدائرة من جديد .وهنا ي�أتي ال�س�ؤال�( :أين
املهند�س ال�سعودي من ذلك امل�شهد املهني واالقت�صادي يف هذه امل�شاريع؟).
ويرى كثري من املحللني واملراقبني �أن الغالبية من املهند�سني الوطنيني يعي�شون حتت وط�أة التهمي�ش املهني واملادي� ،إ�ضافة �إىل ق�صور التدريب
و�ضعفه ،ال�سبب الذي جعل مهنة الهند�سة مهنة غري جاذبة ,و�شريحة ال ي�ستهان بها ممن هم يتخرجون مهند�سني ويتوجهون للأعمال الإدارية
الرتفاع رواتب تلك الوظائف ،على الرغم مما لهذه النوعية من الأعمال متطلبات خمتلفة عن �أعمال الت�ص���اميم الهند�س���ية واالبتكار ،وبذلك
يفقد الوطن واملواطن هذه الأيدي والعقول التي �صرفت عليها الدولة الكثري.
�إن تلك التوجهات حمبطة لزمالئي املهند�س�ي�ن الذين نالوا ال�ش���هادات املهنية املتخ�ص�ص���ة واملميزة ،وعندما تخرجوا وتقدموا للعمل يف تلك
اجلهات من �أجل خدمة �أنف�س���هم ووطنهم ا�ص���طدموا مبعوقات من �أبرزها قفل باب العمل �أمامهم يف بع�ض ال�ش���ركات الكربى التي �س���يطرت
على امل�شهد املهني ،وا�ستولت على امل�شاريع ،وف�ضلت املهند�س الوافد وميزته ،مع �أن اجلامعات الوطنية تخرج �آالف املهند�سني ال�سعوديني كل
عام� ،إال �أنهم ال يجدون الفر�ص���ة الكت�س���اب اخلربة التي تكت�س���ب من خالل ممار�س���ة العمل املهني الذي ال يتوفر مع وجود كثري من ال�شركات
التي تهم�ش املهند�س الوطني ،حتى �أ�صبح املهند�س ال�سعودي (منبوذ ًا) من بع�ض اجلهات ذات العالقة وبع�ض ال�شركات الكربى ،حتى �أ�صبح
يعامل ب�صدود يف وطنه!.
وهنا البد من تكاتف اجلميع يف �إعطاء املهند�س ال�سعودي حقه وحمايته واحلفاظ على حقوقه املهنية واملادية ،وهذا ال ي�أتي فقط بالت�صريحات
الإعالمي���ة ،بل يجب �أن نقف جميع ًا �ص���ف ًا واحد ًا يف �إن�ص���افه و�إجبار كل ذي عالقة به على توظيفه وتدريب���ه وت�أهيله ،وتقديره التقدير املادي
الذي يليق به وب�إمكاناته ,وحتديد ن�سبة كبرية وحمددة منهم يف ال�شركات املختلطة ب�شكل خا�ص.
�إن الهيئة تبذل جهود ًا لتطوير قدرات املهند�س ال�سعودي ،وهي لي�ست قادرة على ذلك وحدها ،حيث يجب توحيد اجلهود من جميع القطاعات
احلكومية و�ش���به احلكومية واخلا�ص���ة واجلهات ذات العالقة ،من خالل �إعطاء املهند�س حقه املهني واملادي� ،إ�ض���افة �إىل منحه الثقة ليعمل
ويبني هذا الوطن.
والهيئ���ة عل���ى �أمت اال�س���تعداد للعمل يد ًا بيد مع اجلميع لعالج هذه الظاهرة ،كما �أنها م�س���تعدة للعمل على كبح ه���ذه الظاهرة متى توفرت لها
ال�صالحيات من اجلهات ذات العالقة �صاحبة القرار؟.
واهلل ويل التوفيق،،
المهندس حمد بن ناصر الشقاوي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

الهيئة وتنمية القرار الجماعي في العمل

تنتهج الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يف عملها منهج العمل امل�ؤ�س�سي ،الذي يتميز باملوا�صفات واخل�صائ�ص
التي جتعل ما تقدمه من خدمات متميزة وفريدة من نوعها ،ومبا ي�ضمن لها االلتزام مبنظومة من القيم
واملبادئ ،وتطبيق �أف�ض���ل الأ�س���اليب والنظريات الإدارية التي حتقق �أعلى ن�سبة من النجاح� ،إ�ضافة �إىل
تقدمي �أف�ضل م�ستوى للخدمات التي تقدمها حتقيق ًا للتنمية املهنية امل�ستمرة.
وي�أتي هذا التوجه متا�شي ًا مع ما يفر�ضه الواقع احلايل من حتديات ت�ستلزم تطوير �إ�سرتاتيجيات و�أ�ساليب
وتقنيات العمل ،لالنتقال ب�أدائها �إلـى امل�س���توى املن�ش���ود ,مبا يتنا�سب مع �أدائها وقدراتها ،لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات لأع�ضائها من املكاتب واملهند�سني باختالف تخ�ص�صاتهم.
وقد اتبعت الهيئة �أخري ًا يف هذا ال�س���ياق جمموعة من نظم العمل (�سيا�س���ات وقواعد و�إجراءات) التي
تعم���ل على �أهداف وو�س���ائل تتفق مع ر�ؤيتها ،مبا ي�ض���من االلتزام مبنظومة من القي���م واملبادئ وانتهاج
�أف�ضل الأ�ساليب والنظريات الإدارية التي حتقق �أعلى ن�سبة من النجاح ،حيث تعمل حالي ًا يف نهج العمل
اجلماعي من خالل ت�شكيل املجال�س واللجان لأداء العمل بن�سق منظم قائم على �أ�س�س ومبادئ تنظيمية
حمددة ،لتحقيق �أهداف الهيئة التي �أ�س�ست من �أجلها بكفاءة وفعالية.
وتعم���ل الهيئ���ة حالي ًا على تكوين عدد من جلان املجال�س لتطوير العمل الهند�س���ي الذي تقدمه ،حيث مت
تكوين جمال�س( :جمل�س الت�أهيل املهني ،جمل�س التحكيم الهند�س���ي ،جمل�س التدريب الهند�سي ،جمل�س
املكات���ب)� ،إ�ض���افة �إىل اللج���ان واملجال�س التي مت تكوينه���ا منذ فرتة ،مثل( :جمال����س الفروع ،جمال�س
ال�شعب ،وغريها).
و�س���وف يتم تكوين كل جمل�س ب�ش���راكة من اجلهات ذات العالقة احلكومية واخلا�ص���ة ،حيث تقوم تلك
اجلهات برت�شيح خمت�صني عاملني فيها للم�شاركة بع�ضوية تلك املجل�س .وي�ضم كل جمل�س  9خمت�صني،
 3منهم مر�شحني من اجلهات ذات العالقة� ،أما البقية فري�شحون من قبل جمل�س �إدارة الهيئة.
وي�أتي هذا التوجه من الهيئة طمع ًا للم�ش���اركة يف اتخاذ القرار ،وال�سعي للح�صول على �أف�ضل التوجهات
املهنية ،وكي ال يتم اتخاذ القرارات ب�شكل فردي ،حيث حر�صت الهيئة على �أن يكون هناك م�شاركة لأكرب
ع���دد من املخت�ص�ي�ن يف القطاعني احلكوم���ي واخلا�ص يف تلك القرارات التي ت�ص���در عنها ،كما هدفت
من ذلك �إىل تو�س���يع دائرة اتخاذ القرار لي�شمل الكثري من اجلهات ،لتبادل الآراء معهم ،وا�ست�شارتهم،
واال�س���تفادة من اقرتاحاتهم ،وتنمية القرار والقيم اجلماعية يف العمل� ،إ�ضافة �إىل تبني مبد�أ ال�شراكة
مع اجلهات ذات العالقة ،طمع ًا يف و�ضوح الر�ؤية وتبادل الر�أي والتعاون للو�صول �إىل قرارات �أكرث �صحة
و�أبعد عن اخلط�أ ي�ؤيدها اجلميع.
واهلل ن�سال التوفيق،،،
الدكتور غازي بن سعيد العباسي
أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين

مجلة تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين
العدد (  ) 95شـعـبـان 1435هـ  -يونيو 2014م

المشرف العام
المهندس حمد بن ناصر الشقاوي
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
الدكتور غازي بن سعيد العباسي
أمين عام الهيئة
نائب رئيس التحرير
م .ابراهي���م ب���ن صال���ح الضبيعي
نائب األمين العام
مدير التحرير
أ .عبدالعزي���ز ب���ن عب���داهلل الجمعة

م.
م.
د.
م.
م.
م.

هيئة التحرير
ع���������دن���������ان ال�����ص�����ح�����اف
س����ل����ي����م����ان ال����ع����م����ود
ص���������ال���������ح ال������م������ق������رن
ع���ب���دال���ك���ري���م ال���س���ع���دون
م�����ح�����م�����د ال�����ت�����رك�����ي
ع��ب��د ال��ن��اص��ر ال��ع��ب��د اللطيف

إدارة التحرير
م .ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ان��ي ب���ـ���ـ���ـ���ـ���اداوود
أ .م����������م����������دوح ال�����ف�����ض�����ل
أ .م������ح������م������د ال������ص������ال������ح
أ .ع������ب������داهلل ال���م���وس���ـ���ـ���ـ���ـ���ى
للمراسلة
ال��م��ش��ارك��ات وال��م��راس�لات ب��اس��م م��دي��ر التحرير
ص.ب  85041الرياض  - 11691الرقم الموحد920020820 :
ت - 2942999 :ف+966 ) 011 ( 2405855 :
بريد إلكتروني mag@saudieng.sa

امتياز التسويق اإلعالني واإلخراج الفني

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس حم���د بن ناصر الش���قاوي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ال��م��ه��ن��دس م���م���دوح ح��س��ن ال��ح��رب��ي

األعضاء
المهندس محمد عبداهلل محمد القويحص
المهندس سعود محمد سعيد األحمدي
المهندسة هبة علي محمد ضياء الدين
ال���دك���ت���ور إب���راه���ي���م ع���ب���داهلل ال��ح��م��اد
المهندس محمد سليمان علي باجبع
ال��م��ه��ن��دس ع��ب��دال��رح��م��ن زي����د ال��ع��رف��ج
م.م���خ���ت���ار م��ح��م��د س��ع��ي��د الشيباني
ال��م��ه��ن��دس أح���م���د ع��ث��م��ان ال��خ��وي��ط��ر

الهيئة السعودية للمهندسين
ص.ب  85041الرياض 11691

الفـــــــــــــــــــــروع
منطقة مكة المكرمة  -جدة
ص.ب

54344

ج������دة

21514

ه��ات��ف +966 ) 012 ( 2844242
ف��اك��س +966 ) 012 ( 2843377
بريد إلكتروني
ecwest@saudieng.sa

المنطقة الشرقية :الدمام
ش��ارع الظهران السريع  -الدمام
ص.ب

2689

ال����دم����ام

31461

ه��ات��ف +966 ) 013 ( 8439288
ف��اك��س +966 ) 013 ( 8439286
بريد إلكتروني

ال��ري��اض  -الملز ـــ شـــــارع جرير
ص.ب  2689الـــــريــــاض 31461
ه��ـ��ـ��ات��ـ��ف+966 )011( 4720332 :
ف��ـ��اك��ـ��س+966 )011( 4720785 :
sama.aljawad@gmail.com

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

المحتويات
C o n t e n t s

12

مستشار خادم الحرمين الشريفين
رئيسًا لمركز التحكيم بهيئة
المهندسين وعضوًا فخريًا

28

14

هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم
مع برنامج «بادر» لحاضنات التقنية

30

48

16

الشقاوي يدشن معرض
«فن التصميم المعماري والديكور»
بالرياض

األخـــــبـــار

مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيسًا
لمركز التحكيم بهيئة المهندسين
وعضوًا فخريًا

وافق صاحب السمو األمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين
الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
باختياره رئيس���ًا فخريًا لمركز التحكيم الهندسي بالهيئة الس���عودية للمهندسين .كما تم
منح سموه العضوية الفخرية من سعادة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة
الهيئة ،وذلك خالل زيارة سموه لمقر األمانة العامة للهيئة بمدينة الرياض يوم األربعاء 1435/6/9هـ.

ورحب �س���مو الأم�ي�ر بهذه الثق���ة واالختيار،
و�أب���دى موافقت���ه لتقل���د من�ص���ب الرئي����س
الفخري للمركز الهند�سي بالهيئة ،داعي ًا اهلل
�أن يعينه على حمل هذه امل�س�ؤولية الكبرية يف
امل�س���اهمة والعمل مع �إخوانه رئي�س و�أع�ضاء
جمل����س الإدارة يف رفع املركز �إىل م�ص���اف
املراكز العربية والدولية ،ولي�ساهم مع �إدارة
املركز يف حتقيق �أهداف���ه والنهو�ض مبهامه
وتو�سعة ن�ش���اطه وت�أمني فر�ص �أكرب لنجاحه

لالنطالق به �إىل م�س���توى املراك���ز الدولية.
وق���ال �س���موه بع���د الزي���ارة" :لقد ت�ش���رفت
يف ه���ذا اليوم بزي���ارة هذه الهيئ���ة املباركة،
ووج���دت وهلل احلمد ما ي�س���رين ويرفع ر�أ�س
كل �سعودي ،خا�ص���ة املهند�سني منهم ،حيث
�أ�ص���بحت الهيئ���ة مكان ًا ومرجع ًا ي����ؤون �إليه،
ومقر ًا لتنظيم �شئون املهند�سني .وقد وجدت
هيئ���ة مهنة ذات م�س���توى ممي���ز وراق ،لي�س
فقط على امل�ستوى الداخلي �أو حتى الإقليمي،
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ونح���ن نتطل���ع و�ص���ولها مل�ص���اف الهيئ���ات
واجلمعيات العاملية .ومن هذا املنطلق الباب
مفتوح للإخوة جميع ًا لبذل اجلهود وامل�ض���ي
قدم ًا يف تطوير الهيئة ورقيها ورفعتها".
و�أ�ض���اف �س���موه ب����أن التطلع���ات كب�ي�رة
والإ�سرتاتيجية والأهداف وا�ضحة وحمددة،
حي���ث �أن خ���ادم احلرم�ي�ن ال�ش���ريفني وويل
عهده الأم�ي�ن وويل ويل العهد ـ حفظهم اهلل
جميع��� ًا ـ يدعم���ون م�س���ار رفعة راي���ة اململكة

العربي���ة ال�س���عودية يف كاف���ة �أرج���اء العامل
ويف كافة املجاالت ومنها املجال الهند�س���ي.
ونح���ن نتطل���ع ـ �إن �ش���اء اهلل ـ يف امل�س���تقبل
القريب �إىل انتقال الهيئة بعد �س���نوات قليلة
�إىل املقر الدائم لها ،ومن هناك تبد�أ م�سرية
م�ستقبلية جديدة.
و�أكد �سموه على �أهمية ومتيز مركز التحكيم
الهند�س���ي بالهيئة ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن،
مبين ًا يف الوقت نف�س���ه �أن املرك���ز هو امل�ؤهل
احلقيقي لقيادة التحكيم الهند�سي باململكة
العربي���ة ال�س���عودية ،وه���و يتمت���ع بالأنظم���ة
والقوان�ي�ن واللوائ���ح الت���ي تخ���دم التحكي���م
الهند�سي .منوه ًا بدور الهيئة يف تطوير املهنة
واملهند�سني باململكة ،وجهودها الريادية على
امل�ستوى املحلي والعربي والإقليمي.
م���ن جانب���ه �أكد �س���عادة املهند����س حمد بن
نا�صر ال�ش���قاوي رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة،
�أن اختي���ار �س���موه رئي�س���يا فخري���ا ملرك���ز
التحكيم الهند�س���ي بالهيئ���ة ،نظرا ملا عرف
ع���ن �س���موه مبواقف���ه الإيجابي���ة الداعم���ة
ملنظومة الق�ض���اء والتحكي���م ،وهو من رجال
القان���ون والتحكيم الذي ميتلك �س���عة العلم
واالخت�صا�ص والكفاءة واملعرفة ،كما يتجلى
ب�سموه الوقار وامل�صداقية والنزاهة وال�سمعة
الطيب���ة واملواقف الداعمة مل�س�ي�رة منظومة
التحكي���م حملي���ا وخليجيا ب�ص���فة خا�ص���ة،
والوطن العربي ب�صفة عامة.
و�أ�ضاف ال�شقاوي بان الع�ضوية الفخرية التي
منحت ل�س���موه تقدم تقديرا ملا قام به �سموه
م���ن جه���ود للمهن���ة واملهند�س�ي�ن والتحكيم
الهند�س���ي باململك���ة ،وذل���ك يف زيارته التي
ت�أتي �ض���من اهتمامات �سموه يف دعم العمل
الهند�سي ب�ش���كل عام ،ودعم مركز التحكيم
الهند�سي بالهيئة ب�ش���كل خا�ص ،وهو املركز
ال���ذي يحقق التكام���ل القان���وين والتنظيمي
ب�أنظمته ولوائحه.
و�أ�ش���ار ال�ش���قاوي �إىل انه مت خالل اللقاء مع
�س���موه مناق�ش���ة �أهمية التحكيم ودوره امل�ؤثر
على اال�س���تثمار واالقت�ص���اد وحل النزاعات
باململك���ة ،مبا يتفق مع �سيا�س���ة الدولة وعدم

جان���ب م���ن زي���ارة س���موه للهيئ���ة

خمالفت���ه لل�ش���ريعة الإ�س�ل�امية ،واالرتق���اء
مبرك���ز التحكي���م بالهيئة ملناف�س���ة نظرياته
الدولية� ،إ�ض���افة �إىل ن�ش���ر ثقاف���ة التحكيم
م���ن خالل الن���دوات وامل�ؤمترات والن�ش���رات
املتخ�ص�صة.
وكان يف ا�س���تقبال �س���موه ل���دى زيارت���ه ملقر
الأمانة العامة للهيئة ال�س���عودية للمهند�سني
�س���عادة املهند�س حمد بن نا�ص���ر ال�ش���قاوي
رئي����س جمل����س �إدارة الهيئ���ة ،والدكت���ور
ابراهي���م بن عبداهلل احلماد ع�ض���و جمل�س
الإدارة ،والدكتور غازي بن �س���عيد العبا�سي
الأمني العام ،واملهند�س ابراهيم بن �ص���الح
ال�ض���بيعي نائ���ب الأم�ي�ن الع���ام ،واملهند�س
عدن���ان ب���ن عبدامللك ال�ص���حاف م�ست�ش���ار
الهيئ���ة ،واملهند����س عب���د الكرمي ال�س���عدون
رئي����س مرك���ز التحكي���م بالهيئة وع���دد من
من�س���وبي الهيئ���ة .ومت خالل الزي���ارة تقدمي
عر����ض مرئي عن مركز التحكيم الهند�س���ي
بالهيئ���ة ،قدمه���ا املهند����س عبدالك���رمي
ال�سعدون مدير مركز
التحكيم بالهيئة� ،شارحا �آلية ت�أهيل املحكمني
وما يق���وم به املرك���ز من ن�ش���اطات .ثم بعد

ذلك قام �س���موه بجولة عل���ى مرافق الهيئة.
ويف ختام الزيارة ت�س���لم �سموه درعا تذكاريا
م���ن �س���عادة رئي����س جمل����س �إدارة الهيئ���ة.
يذكر �أن �صاحب ال�سمو الأمري الدكتور بندر
ب���ن �س���لمان ب���ن حممد �آل �س���عود م�ست�ش���ار
خادم احلرمني ال�ش���ريفني ،هو ال�شخ�ص���ية
ال�س���عودية الثاني���ة الت���ي متن���ح الع�ض���وية
الفخرية ،بعد �أن ت�سلم �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �س���لطان ب���ن �س���لمان رئي����س الهيئة
العامةلل�س���ياحة والآثار الع�ض���وية الفخرية
للهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،وذلك ا�ستنادا
على املادة الثالثة من نظام الهيئة التي تن�ص
على �إن نظام الهيئة ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن
ال�ص���ادر باملر�س���وم امللك���ي رق���م م 36/يف
26/9/1423ه���ـ املبن���ي عل���ى ق���رار جمل�س
الوزراء املوقر رقم  226يف 13/9/1423هـ،
ين����ص يف مادته الثالث���ة يف نظامه على منح
جمل�س �إدارة الهيئة منح الع�ض���وية الفخرية
ملن يقدم �إ�س���هامات متميزة تخ���دم الهيئة،
حيث يتم منح الع�ضوية الفخرية بعد �أن يتم
تر�ش���يحه من قبل ثالثة �أع�ض���اء من جمل�س
الإدارة� ،أو من قبل الأمانة العامة.
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هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم
مع برنامج «بادر» لحاضنات التقنية

وق���ع صاح���ب الس���مو األمي���ر الدكت���ور ترك���ي ب���ن س���عود ب���ن محم���د آل س���عود،
نائ���ب رئي���س مدين���ة المل���ك عبدالعزي���ز للعل���وم والتقني���ة لمعاه���د البح���وث
م���ع س���عادة المهن���دس حم���د ب���ن ناص���ر الش���قاوي رئي���س مجل���س إدارة الهيئ���ة
الس���عودية للمهندس���ين ،ي���وم االثني���ن 2014/3/31م بالري���اض مذك���رة تفاه���م م���ع
برنام���ج «ب���ادر» لحاضن���ات التقني���ة بمدين���ة المل���ك عبدالعزي���ز للعل���وم والتقني���ة.

و�أو�ض���ح رئي����س جمل����س �إدارة الهيئ���ة
ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن �أن هذه املذكرة
ته���دف �إىل توف�ي�ر �إط���ار عم���ل ميك���ن
من خالل���ه برنامج "بادر" حلا�ض���نات
التقنية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية والهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
وا�س���تطالع �س���بل �إ�س���هام كل طرف يف
�أه���داف الط���رف الآخ���ر ،واال�س���تفادة
م���ن اخل�ب�رات املوج���ودة ل���دى الهيئ���ة

ال�سعودية للمهند�سني يف دعم وم�ساعدة
حمت�ض���ني برنامج "بادر" حلا�ض���نات
التقنية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،وذلك من �أجل تطوير وت�أهيل
امله���ارات ملمار�س���ة الأعم���ال و�إدارتها،
واالرتقاء باملهنة الهند�س���ية وتطويرها،
وتفعيل دورها الإيجابي يف املجتمع.
من جانب���ه �أبان �س���عادة الدكتور غازي
ابن �س���عيد العبا�س���ي �أمني ع���ام الهيئة
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ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن �أن املذك���رة
تخت�ص بربنامج الإر�ش���اد ،وهو برنامج
لدى "بادر" حلا�ض���نات التقنية مبدينة
املل���ك عبدالعزي���ز للعل���وم والتقني���ة،
يقوم فيه املر�ش���د من الهيئة ال�س���عودية
للمهند�س�ي�ن بتق���دمي اال�ست�ش���ارة
والتوجيه وامل�ساعدة ملحت�ضن الربنامج
يف م�ش���روعه (امل�ش���روع املحت�ض���ن) يف
برنامج بادر.

و�أ�ض����اف �أن املذك����رة �س����تقوم بدع����م
وت�ش����جيع روح املب����ادرة واالبت����كار،
وتطوي����ر الأعم����ال الهند�س����ية باململكة
العربية ال�س����عودية ،من خالل برنامج
بادر حلا�ض����نات التقنية ،حيث يندرج
حت����ت مظل����ة برنامج ب����ادر ع����دد من
احلا�ض����نات يف ع����دد خمتل����ف م����ن
القطاع����ات "امل�ش����اريع املحت�ض����نة"،
حي����ث �أن الربنام����جٌ ،يعد �أح����د برامج
مدين����ة املل����ك عبدالعزي����ز للعل����وم
والتقنية ،وقد ت�أ�س�س عام 2007م.
ويعني م�ص���طلح بادر (املب���ادرة) ،وهو
برنامج وطني �ش���امل ي�س���عى �إىل تفعيل
وتطوي���ر حا�ض���نات الأعم���ال التقني���ة
لت�س���ريع ومنو الأعمال التقنية النا�ش���ئة
يف اململك���ة .ويعمل برنامج بادر ب ّفاعلية
عل���ى تطوير و�إمناء ودع���م عملية ريادة

الأعم���ال التقنية واحلا�ض���نات يف كافة
�أنحاء اململكة ،من خالل تطبيق الربامج
الوطنية ال�ش���املة اخلا�صة بهذا ال�ش�أن،
ودعم مبادرات ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية
املطبق���ة يف جم���ال ري���ادة الأعم���ال
واحلا�ض���نات بالتع���اون م���ع الهيئ���ات
احلكومية واجلامعات والقطاع اخلا�ص.
م���ن جانبه قال �س���عادة الأ�س���تاذ نواف
ال�ص���حاف املدي���ر التنفي���ذي لربنامج
بادر حلا�ض���نات التقني���ة مبدينة امللك
عبدالعزي���ز� ،إن توقي���ع ه���ذه االتفاقية

ي�أت���ي ت�أكيد ًا للدور الرائ���د ملدينة امللك
عبدالعزي���ز للعلوم والتقني���ة وجهودها
املبذول���ة ع�ب�ر برنام���ج ب���ادر يف دع���م
ورعاية املبتكرين من املهند�س�ي�ن ورواد
ورائ���دات الأعمال ال�س���عوديني ،وتقدمي
خمتل���ف �أوج���ه الدع���م والت�س���هيالت
التي ت�س���اعدهم على حتوي���ل �أفكارهم
�إىل م�ش���اريع ا�س���تثمارية ناجحة ،تعود
عليه���م بالنف���ع والفائ���دة ،وت�س���هم يف
تنويع م�صادر الدخل ،وتوفري املزيد من
الفر�ص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

توقيع هذه االتفاقية يأتي تأكيدًا للدور الرائد لمدينة
ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة وج��ه��وده��ا
المبذولة عبر برنامج بادر في دعم ورعاية المبتكرين
م��ن المهندسين ورواد ورائ���دات األع��م��ال السعوديين
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الشقاوي يدشن معرض «فن التصميم
المعماري والديكور» بالرياض

دش���ن س���عادة المهن���دس حمد بن ناص���ر الش���قاوي ،رئيس مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية
للمهندسين معرض (فن التصميم المعماري والديكور) تحت شعار «من األرض إلى السقف»،
الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندس���ين بالتعاون مع «سمو التنظيم» بفندق فورسيزنز
بمدين���ة الرياض ،بتاري���خ الثالث���اء 2014/04/08م ،واس���تمرت فعالياته حتى الخمي���س 2014/04/10م.

وانطلق���ت فعالي���ات املعر����ض بحف���ل
خطابي ،بدئ ب�آيات م���ن القرن الكرمي،
ثم كلم���ة للهيئة ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن
قدمه���ا �س���عادة الدكتور غازي العبا�س���ي
�أمني ع���ام الهيئة� ،أكد فيه���ا على �أهمية
هذه املعار�ض ،نظر ًا ملا ت�شهده اململكة من
نه�ضة تنموية وعمرانية ،وي�شهد فيه �سوق
الت�ص���ميم املعماري والداخلي يف اململكة
من���و ًا متزاي���د ًا ،حيث يوف���ر فر�ص هائلة
لقطاعات و�ش���ركات وخرباء الت�ص���ميم
املعم���اري والداخل���ي .م�ش�ي�ر ًا يف الوقت

نف�سه �إىل �أن املعر�ض يعتلي قمة معار�ض
فن���ون الت�ص���ميم املعم���اري والديك���ور
باململك���ة ،بع���د �أن جم���ع جه���ات مميزة
وكثرية ما بني احلكومية واخلا�صة ،والتي
تعترب م���ن �ص���فوة اجله���ات والتوكيالت
العاملية لتعر�ض �أحدث منتجاتها مبختلف
الط���رازات ،وب�أح���دث م���ا و�ص���لت �إلي���ه
التكنولوجيا والتي ت�شهد تطور ًا م�ستمر ًا.
و�أب���ان �أن املعر����ض ميث���ل فر�ص���ة
مثالي���ة للزوار للتوا�ص���ل مع العار�ض�ي�ن
وال�ش���ركات امل�ش���اركة ،وا�س���تعرا�ض
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�أح���دث احلل���ول التقني���ة واملنتج���ات
واخلدمات املبتكرة يف جمال الت�صميم
املعم���اري والديكور الداخلي واخلارجي
والأثاث ،حيث تركز �أق�سام املعر�ض على
الإك�س�س���وارات والفنون ،وت�صميم �أثاث
املنازل ،والت�صميم الداخلي واخلارجي
والديك���ور ،والإ�ض���اءة ،ومن���ط احلي���اة
الفاخ���رة ،والأ�س���طح والت�ش���طيبات،
م�ؤك���د ًا �أن وج���ود كل ه���ذه الأق�س���ام
�س���يجعل املعر�ض حمطة �أ�سا�س���ية يجد
فيها الزائر كل ما يحتاجه.

بع���د ذل���ك قدم���ت اجله���ات الراعي���ة
والداعمة كلمات بهذه املنا�س���بة �شكرت
فيها الهيئة ال�سعودية للمهند�سني و�سمو
التنظيم على ح�س���ن التنظي���م ،م�ؤكدة
على �أهمية مثل هذه املعار�ض.
بع���د ذلك قدم املهند����س نواف الدخيل
نائ���ب املدي���ر التنفيذي ل�س���مو التنظيم
كلمة �ش���كر فيه���ا الهيئة على ا�س���تجابة
الدع���وة يف امل�ش���اركة بتنظي���م ه���ذا
املعر�ض ،وت�س���هيلها مهام �سمو التنظيم
يف تنظي���م املعر�ض .منوه��� ًا على �أهمية
ه���ذا املعر����ض ال���ذي يعت�ب�ر م���ن �أهم
املعار����ض حالي ًا يف اململكة من خالل ما
تقدمه ال�ش���ركات واجلهات من عرو�ض
منوع���ة مب���اركات وت�ص���ميمات عاملي���ة
بكاف���ة املجاالت العمرانية والت�ص���اميم
الهند�س���ية اال�ست�ش���ارية والديك���ورات
والإك�س�سوارات الفنية.
بع���د ذلك ق���دم راعي احلف���ل املهند�س
حمد بن نا�ص���ر ال�شقاوي كلمة �أكد فيها
ب����أن ه���ذا املعر����ض ي�أتي انطالق��� ًا من
ا�ست�شعار الهيئة ال�س���عودية للمهند�سني
ب�أهمية �إقام���ة ودعم مثل هذه املعار�ض
لإبراز الدور الفاع���ل والتطور احلقيقي
ال���ذي ي�ش���هده قط���اع البناء والإن�ش���اء
باململك���ة ،و�إلق���اء ال�ض���وء عل���ى تط���ور
ال�ص���ناعة والتقني���ة ال�س���عودية يف هذا
املج���ال� ،إ�ض���افة �إىل دفع عجل���ة النمو
ليكون �أح���د الرواف���د الفاعلة يف حركة
التنمي���ة االقت�ص���ادية الت���ي تعي�ش���ها
اململكة .م�ض���يف ًا ب�أنه م���ن هذا املنطلق
قام���ت الهيئ���ة بدع���م �س���مو التنظي���م
والتع���اون معها يف تنظي���م هذا املعر�ض
امله���م ،والت���ي قام���ت بجه���ود �ش���املة
للو�ص���ول �إىل �أك�ب�ر ع���دد م���ن رج���ال
الأعمال و�صانعي القرار املعنيني بقطاع

المهن���دس الش���قاوي :ه���ذا المع���رض يأت���ي انطالق���ًا من
استش���عار الهيئة الس���عودية للمهندس���ين بأهمية إقامة
ودع���م مثل ه���ذه المع���ارض إلبراز ال���دور الفاع���ل والتطور
الحقيقي الذي يش���هده قط���اع البناء واإلنش���اء بالمملكة
البناء والإن�شاء ،و�أحدث ما و�صلت �إليه
املواد امل�ستخدمة يف الت�صميم الداخلي
وديك���ورات املنازل واملب���اين ,كما قامت
بتوف�ي�ر جمي���ع اخلدم���ات امل�س���اعدة
واللوج�س���تية لإخ���راج ه���ذا احل���دث
بال�ش���كل الذي يالئم مكانة اململكة على
امل�ستويني الإقليمي والدويل.
و�أك���د ال�ش���قاوي يف كلمت���ه عل���ى �أن
املعر����ض ي�س���عى للإ�س���هام يف تطوي���ر
البيئة الهند�س���ية واملدنية وال�ص���ناعية
بوطننا الغايل ،يف ظل التقدم الهند�سي
ً
ف�ض�ل�ا
الذي ت�ش���هده جميع دول العامل،

ع���ن مواكب���ة جدي���د التقني���ة واملعرفة
الهند�س���ية يف العامل ،والتعريف ب�أف�ضل
التجارب الدولية والعربية يف الت�صميم
والديكور الداخلي.
ويف نهاي���ة احلف���ل ق���دم راع���ي احلفل
املهند����س حم���د ال�ش���قاوي الهداي���ا
التذكاري���ة وال�ش���هادات للم�ش���اركني يف
املعر�ض ،واجلهات الراعية والداعمة له
مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض.
بع���د ذل���ك ق���ام راع���ي احلف���ل بق�ص
�ش���ريط افتتاح املعر����ض ،ثم قام بجولة
عل���ى الأجنح���ة امل�ش���اركة يف املعر�ض.
17

األخـــــبـــار

هيئة المهندسين تتفق مع وزارة العدل
بالشراكة باعتماد المحكمين
ات��ف��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة
للمهندسين ووزارة العدل على
الشراكة باعتماد المحكمين
من المهندسين ،بحيث تضمن
وزارة العدل للهيئة السعودية
للمهندسين العمق النظامي
للمحكمين ،وذل��ك في اللقاء
ال����ذي ج��م��ع م��ع��ال��ي الدكتور
محمد بن عبدالكريم العيسى
وزي���ر ال��ع��دل رئ��ي��س المجلس
األع��ل��ى ل��ل��ق��ض��اء ف��ي مكتبه
ي���وم األح���د 1435/3/25ه�������ـ ،مع
سعادة المهندس حمد بن ناصر
الشقاوي رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمهندسين.

ووج���ه مع���ايل الوزي���ر الهيئ���ة ال�س���عودية
للمهند�س�ي�ن بال�س���عي ليكون مركز التحكيم
فيها م���ن املراكز املميزة يف اململكة يف جمال
ف����ض النزاع���ات الهند�س���ية ،و�أن ُي�س���هم يف
خدمة م�ؤ�س�سات املجتمع ال�سعودي من خالل
ف�ض النزاعات وت�أهيل املحكمني ،خا�ص���ة يف
ظل اعتماد الهيئة �آلية للت�أهيل والتحكيم ذات
معايري دولية .كما ناق�ش �سعادة رئي�س جمل�س
�إدارة الهيئة مع معاليه �س���بل و�ض���ع �ضوابط
وقواع���د لرتاخي����ص و�إج���ازة املهند�س�ي�ن
املحكم�ي�ن ،عل���ى غ���رار تراخي����ص و�إج���ازة
املحامني ،وذلك بالتعاون بني الوزارة والهيئة.
وافتتح اللقاء الذي ح�ضره الدكتور غازي بن
�سعيد العبا�س���ي �أمني عام الهيئة ،واملهند�س
عب���د الكرمي بن فحل ال�س���عدون مدير مركز
التحكي���م الهند�س���ي بالهيئ���ة ،بعر�ض قدمه
املهند�س حمد ال�شقاوي عن الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني و�أهدافها ونظامها ،وقدم �ضمنه

تعريف ًا عن مركز التحكيم الهند�سي و�آلياته
و�أهدافه و�أغرا�ض���ه ،وطرق ت�أهيل املحكمني
التي تتم عن طريق الهيئة.
وبعد العر����ض ناق�ش املهند�س ال�ش���قاوي مع
معايل الوزير مقرتحات تت�ضمن و�ضع تنظيم
خا�ص ل�ضبط عمل مراكز التحكيم املوجودة
حالي��� ًا وفق نظام حمدد ،وذلك بالتعاون بني
وزارة العدل والهيئة ال�س���عودية للمهند�سني،
كذلك ناق�ش مع معاليه تعيني ع�ضو دائم من
وزارة الع���دل يف جلن���ة االختب���ار التحريري
واملقابل���ة ال�شخ�ص���ية يف اختب���ارات ت�أهي���ل
املحكم�ي�ن املهند�س�ي�ن� ،إ�ض���افة �إىل طل���ب
م�س���اندة وزارة العدل للهيئ���ة يف دعم مركز
التحكي���م الهند�س���ي م���ن �أجل �أداء ر�س���الته
والقي���ام مبهامه ،وذلك من خالل م�ش���اركة
الوزارة ب�أن�ش���طة املركز م���ن دورات وندوات
وم�ؤمت���رات خا�ص���ة بالتحكي���م الهند�س���ي
ومعاجلته للق�ضايا املعا�صرة.
م���ن جانبه �أو�ض���ح الدكتور غازي العبا�س���ي
�أم�ي�ن ع���ام الهيئة ،وج���ود معان���اة يواجهها
القط���اع الهند�س���ي فيم���ا يخ����ص التحكي���م
الهند�س���ي يف ظ���ل و�ص���ول ع���دد الق�ض���ايا
الهند�س���ية �إىل � 4آالف ق�ض���ية ت���رد �س���نوي ًا
�إىل دي���وان املظامل ،مطالب ًا يف الوقت نف�س���ه
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بزي���ادة ع���دد املحكم�ي�ن املهند�س�ي�ن� ،إذ �إن
عدده���م ال يغطي �س���وى  %1.1من االحتياج
الفعل���ي .وم�ؤكد ًا �أن الهيئ���ة تعمل على ت�أهيل
مهند�س�ي�ن �سعوديني لي�ص���بحوا حمكمني يف
قطاع الت�ش���ييد والبناء� ،إذ �أن القطاع يحتاج
�إىل نحو �ألفي حمكم هند�س���ي ،يف حني يبلغ
عدد املحكمني  140حمكم ًا فقط.
و�أ�شار �إىل �أن الهيئة اتفقت مبدئي ًا مع ديوان
املظامل على حتويل الق�ض���ايا الهند�سية �إىل
الهيئ���ة ،لتتوىل بدورها تر�ش���يح مهند�س�ي�ن
متخ�ص�ص�ي�ن يقوم���ون مبهم���ة التحكي���م يف
تلك الق�ض���ايا ،بنا ًء على خرباتهم والدورات
العلمية التي ح�ص���لوا عليه���ا يف هذا املجال.
وين����ص االتف���اق عل���ى ع���دم االلتف���ات �إىل
الأحكام يف ق�ض���ايا التحكيم التي ال ت�ص���در
عن مهند�س�ي�ن معتمدين لدى الهيئة ،وذلك
يف اللقاء الذي �ض���م وفد ًا م���ن الهيئة التقى
م���ع مع���ايل ال�ش���يخ عبدالعزي���ز ب���ن حممد
الن�ص���ار رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س
ّ
الق�ض���اء الإداري ،ونتج عنه اتفاق الطرفني
عل���ى حتوي���ل الق�ض���ايا الهند�س���ية للهيئ���ة،
بحي���ث تر�ش���ح مهند�س�ي�ن متخ�ص�ص�ي�ن يف
التحكيم ،بح�س���ب نوع الق�ضية املنظور فيها
وقيمتها املالية ودرجة التعقيد فيها.

اتفاقية تعاون بين الهيئة ونقابة
المهندسين الفلبينيين
وق��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة السعودية
ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن م���ع نقابة
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن

الفلبينيين

بتاريخ الخميس 1435/3/28هـ،
م��ذك��رة تفاهم ت��ه��دف إلى
ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات وال��ت��ع��اون
ال���م���ش���ت���رك ب���ي���ن ال��ن��ق��اب��ة
وال��ه��ي��ئ��ة للمساهمة في
تطوير مستوى المهندس
ال��س��ع��ودي ،واالس��ت��ف��ادة من
ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات ف��ي تعزيز
وت��ط��وي��ر العمل الهندسي
ب��ال��م��م��ل��ك��ة ،إل�����ى ج��ان��ب
تدريب المهندسين الشباب
ب���ه���دف ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م.

وقد وق���ع االتفاقية من اجلانب ال�س���عودي
�س���عادة املهند����س حم���د ال�ش���قاوي رئي�س
جمل����س الإدارة ،وم���ن اجلان���ب الفلبين���ي
املهند�س���ة تر�س���تا مانزاال ،وذلك بح�ضور
عدد من امل�س���ئولني ومدي���ري الإدارات من
اجلانبني.
و�أك���د �س���عادة املهند����س حم���د بن نا�ص���ر
ال�ش���قاوي �أن �أوج���ه التعاون التي ت�ش���ملها
مذكرة التفاهم تغطي العديد من اجلوانب
التي تهم املهند�س ال�سعودي ،وتعود بالنفع
علي���ه ومن ثم للف���رد وللمجتمع .متمني ًا �أن
حتق���ق هذه املذك���رة قنوات توا�ص���ل تنظم
ب�ي�ن الطرفني ،وتعزز الثقة والتعاون البناء
من �أجل تطوير املهند�سني.
و�أ�ش���ار ال�ش���قاوي �إىل �أن االتفاقي���ة تن�ص
عل���ى تب���ادل اخل�ب�رات واال�س���تفادة م���ن

جانب من توقيع االتفاقية  -وتبادل الهدايا

التجارب التي خا�ضها كل من اجلانبني يف
تطوير املهنة الهند�سية ،يف مبادرة من قبل
الهيئة ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن لفتح املجال
يف توثي���ق العالقات بني الهيئ���ة والنقابات
الهند�س���ية يف دول العامل ،وتطوير القطاع
الهند�سي والعاملني فيه.
من جانب���ه �أك���د الدكتور غازي بن �س���عيد

العبا�س���ي �أم�ي�ن ع���ام الهيئ���ة� ،أن ه���ذه
االتفاقية �س���تعزز م���ن م�س���تويات التعاون
ب�ي�ن الطرف�ي�ن ،و�ست�ض���ع قاع���دة �ص���لبة
لعمل م�ش�ت�رك ي�ص���ب يف �ص���الح املهند�س
ال�س���عودي ،و�س���تفتح املج���ال للعدي���د م���ن
الفر����ص وتعزي���ز العالقات ب�ي�ن الطرفني
واالرتقاء بنوعية التعاون.
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هيئة المهندسين و»نزاهة» تنظمان
ورش عمل لضبط المشاريع الهندسية
بح���ث معال���ي األس���تاذ محم���د ب���ن
عبداهلل الشريف رئيس الهيئة الوطنية
لمكافح���ة الفس���اد «نزاه���ة» م���ع
رئي���س وأعض���اء مجل���س إدارة الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين واألمي���ن
الع���ام ،س���بل التع���اون بي���ن الهيئ���ة
الس���عودية للمهندس���ين والهيئ���ة
الوطني���ة لمكافحة الفس���اد ،وإقامة
ورش عم���ل بش���أن األنظم���ة الرقابية
والمالية واإلدارية ،وتقديم المقترحات
لتطوي���ر تل���ك األنظم���ة وع���دد م���ن
الموضوع���ات ،وذل���ك ف���ي االجتم���اع
ال���ذي جم���ع الطرفي���ن ي���وم الثالث���اء
 1435/6/22هـ ،بمقر «نزاهة» بالرياض.

و�أو�ض���ح املهند�س حمد بن نا�ص���ر ال�شقاوي
رئي����س جمل����س �إدارة الهيئ���ة ال�س���عودية
للمهند�س�ي�ن� ،أنه مت خالل االجتماع االتفاق
عل���ى �أهمي���ة عم���ل اللجن���ة امل�ش�ت�ركة ب�ي�ن
الطرفني� ،إىل جانب مناق�شة �أوجه ال�شراكة
املمكن���ة يف خمتل���ف اجلوان���ب .م�ؤك���د ًا يف
الوقت نف�س���ه عل���ى حر�ص هيئة املهند�س�ي�ن
عل���ى تعزيز عالق���ات التعاون وال�ش���راكة مع
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،والتي ك�شفت
خالل االجتماع عدد ال�ش���هادات الهند�س���ية
امل���زورة الت���ي قدم���ت للهيئة م���ن الوافدين
خالل ال�سنوات املا�ض���ية� ،إ�ضافة �إىل تعديل
املهنة ملن يحملون امل�ؤهل الهند�س���ي ويعملون
يف وظائف خمتلفة.
و�أك���د املهند�س ال�ش���قاوي �أن جمل�س الإدارة
عر����ض على معاليه �إمكاني���ات الهيئة املهنية
واال�ست�ش���ارية والفني���ة والإداري���ة يف جم���ال
مكافحة الف�س���اد� ،إىل جانب اال�س���تفادة من
العمل الذي تقدمه يف جماالت اال�ست�ش���ارات

الفنية والتحكيم الهند�س���ي .مبين ًا يف الوقت
نف�سه ب�أنهم �أو�ضحوا ملعاليه �أهمية التحالف
بني هيئة مكافحة الف�س���اد وهيئة املهند�سني
ملكافحة الف�ساد.
و�أ�ض���اف �أن���ه مت خ�ل�ال االجتماع مناق�ش���ة
�س���بل التع���اون يف كافة الأ�ص���عدة ،و�ض���بط
ج���ودة تنفي���ذ امل�ش���اريع احلكومي���ة ،لإيجاد
حلول جذرية مل�ش���كلة تعرث امل�ش���اريع و�ضعف
تنفيذه���ا ،بالإ�ض���افة �إىل الأخط���اء يف
الت�صاميم واملخططات الهند�سية ،والتوعية
لقط���اع الأعم���ال واال�ست�ش���ارات الهند�س���ية
والعمارة والت�شييد يف البالد بخطورة الف�ساد
وت�أثرياته ال�س���لبية على االقت�ص���اد الوطني،
�إىل جانب مناق�ش���ة م�س����ألة عقود امل�شاريع،
و�ضعف بع�ض اجلوانب التي تتيح املجال �أمام
ممار�سات الف�ساد .مبين ًا يف الوقت نف�سه �أنه
مت يف االجتماع الت�أكيد على �ضرورة �أن يكون
لهيئ���ة املهند�س�ي�ن دور يف معاجل���ة مثل هذه
امل�شكالت� ،إىل جانب احلاجة امللحة لتطبيق
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عق���د (فيديك) املوحد ،ال���ذي يحمي حقوق
جمي���ع الأط���راف ،و�أهمي���ة متابع���ة �إع���داد
املوا�صفات واملخططات للم�شاريع.
و�أبان �أع�ض���اء جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ملع���ايل رئي����س الهيئ���ة الوطنية
ملكافح���ة الف�س���اد �أهمي���ة �ص���دور كادر
املهند�سني ،حيث �سي�ؤدي �إىل حت�سني �أو�ضاع
مهند�س���ي القطاع احلكومي الذين ي�شرفون
على امل�شاريع احلكومية ،التي متثل �أكرث من
 %40من ميزانية الدولة.
ح�ض���ر اللق���اء وف���د م���ن الهيئ���ة ال�س���عودية
للمهند�س�ي�ن تر�أ�س���ه رئي�س جمل����س الإدارة،
وع�ض���وا جمل����س الإدارة الدكت���ور �إبراهي���م
احلماد واملهند�س خمتار ال�شيباين ،والأمني
الع���ام الدكت���ور غازي بن �س���عيد العبا�س���ي،
ونائبه املهند�س �إبراهيم بن �صالح ال�ضبيعي،
ومدير العالقات العام���ة والإعالم املهند�س
عبدالنا�ص���ر �سيف العبداللطيف� ،إىل جانب
عدد من م�سئويل (نزاهة).

الجوازات تشدد على تسجيل الوافدين
مهنيًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين
أكد س���عادة اللواء س���ليمان ب���ن عبدالعزيز
اليحي���ى مدي���ر عام الج���وازات عل���ى أهمية
التنس���يق والمتابع���ة والتعاون بي���ن الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين والمديرية العامة
للج���وازات من أجل التطبي���ق التام لقرار ربط
إصدار وتجديد إقامات المهندس���ين الوافدين
العاملين عل���ى أرض المملكة بالتس���جيل
مهنيًا لدى الهيئة الس���عودية للمهندسين،
وذل���ك خالل لقاء س���عادته بالدكتور غازي بن
سعيد العباسي أمين عام الهيئة السعودية
للمهندس���ين ونائبه المهن���دس إبراهيم بن
صالح الضبيعي وعدد من منس���وبي الهيئة،
يوم االثنين 1435/3/26هـ ،الموافق 2014/1/27م.

وناق�ش وفد الهيئة ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن
برئا�س���ة الأم�ي�ن العام م���ع �س���عادة اللواء
العدي���د من املوا�ض���يع ،من �أهمه���ا الربط
الإلكرتوين ب�ي�ن الهيئة واجل���وازات لإنهاء
�إج���راءات املهند�س�ي�ن الوافدي���ن ،فيم���ا
يخ�ص جتديد الإقامات وت�أ�شريات اخلروج
والعودة ،وغريها ،كما تناول اللقاء الت�شديد
عل���ى �أهمي���ة حتدي���ث البيانات اخلا�ص���ة
باملهند�س�ي�ن م���ن الوافدي���ن العاملني على
�أر�ض اململكة العربية ال�سعودية.
وبع���د االجتم���اع �أو�ض���ح الدكت���ور غ���ازي
العبا�س���ي �أم�ي�ن ع���ام الهيئ���ة �أن���ه مت يف
االجتم���اع مناق�ش���ة الآلي���ة الت���ي مت م���ن
خالله���ا تطبيق القرار بالتع���اون مع مركز
املعلوم���ات الوطن���ي يف وزارة الداخلي���ة
واجلهات املعنية ،والط���رق الكفيلة بتاليف
ال�سلبيات التي تعرت�ض تطبيقه ب�شكل تام،
�إ�ضافة �إىل مناق�ش���ة �أبرز جماالت التعاون
امل�س���تقبلية بني املديري���ة العامة للجوازات
والهيئ���ة يف جمال اخلدم���ات الإلكرتونية،

واحلر����ص عل���ى ب���دء مرحلة جدي���دة من
العم���ل والأداء املهني الهند�س���ي لت�أ�س���ي�س
دور فاعل تق���وم به الهيئة مبعاونة املديرية
خلدمة الوطن واملجتمع.
ويف نهاي���ة االجتماع قدم الدكتور غازي بن
�سعيد العبا�سي درع ًا تذكاري ًا ل�سعادة اللواء
�س���ليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام
اجل���وازات على جه���وده املمي���زة يف العمل
على �إنهاء الربط الإلكرتوين بني اجلهتني.
م���ن جانب���ه �أ�ش���ار املهند����س �إبراهي���م
ال�ض���بيعي نائب الأم�ي�ن الع���ام� ،أن الهيئة
حر�ص���ت من ه���ذا اللق���اء لتقدمي ال�ش���كر
ل�س���عادة اللواء عل���ى تطبيق ه���ذا القرار،
لعل���م اجلهت�ي�ن ب����أن هن���اك مهند�س�ي�ن
يعمل���ون يف القطاع�ي�ن احلكومي واخلا�ص
غ�ي�ر م�ؤهل�ي�ن يف خمتل���ف التخ�ص�ص���ات
املعمارية ،املدنية ،الكهربائية ،امليكانيكية،
الطبي���ة ،الإلكرتوني���ات ،وغريه���ا م���ن
التخ�ص�ص���ات الأخ���رى .الفت��� ًا �إىل �أن
وجود ه�ؤالء املهند�س�ي�ن ي�شكل خطر ًا على

امل�ش���اريع القائمة �أو امل�ش���اريع التي يعملون
على تنفيذها ،الأمر الذي يت�سبب يف ظهور
كثري من امل�ش���كالت وال�س���لبيات التي تعود
�سلب ًا على الوطن واملواطن.
و�أ�ش���اد بجه���ود وزارة الداخلي���ة ودعمه���ا
وم�س���اندتها لربنام���ج االعتم���اد املهن���ي
للمهند�سني الذي ي�أتي حتقيق ًا لنظام الهيئة
ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن عرب ربط �إ�ص���دار
وجتديد �إقامات الوافدين من املهند�س�ي�ن
بالت�س���جيل املهن���ي .م�ؤك���د ًا �أن هذا الربط
حقق الأهداف املرجوة يف تنظيم ممار�سة
العمل املهني الهند�سي ،وت�أهيل املهند�سني
ومنحهم الدرجات املهنية بح�سب امل�ؤهالت
والكفاءات املهنية.
و�أ�شار املهند�س ال�ض���بيعي �إىل �أن من �أراد
الت�س���جيل يف الهيئ���ة فعلي���ه الدخ���ول عرب
البوابة الإلكرتونية ،وتقدمي الطلب بح�سب
درجته� ،س���وا ًء �أكان مهند�س��� ًا �أم مهند�س ًا
م�ش���ارك ًا �أم مهند�س��� ًا ا�ست�ش���اري ًا ،مع رفع
�صورة من ال�شهادة ليتم فح�صها.
21

األخـــــبـــار

«هيئة المهندسين» و«جمعية علوم
العمران» تتعاونان في عدة مجاالت

وقع���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ي���وم األح���د ف���ي الري���اض  1435/5/8ه���ـ ،المواف���ق
2014/3/9م ،مذك���رة تفاه���م م���ع الجمعي���ة الس���عودية لعل���وم العم���ران ته���دف إل���ى
التع���اون ف���ي المج���االت العلمي���ة والبحثي���ة والتوعوي���ة وغيره���ا م���ن المج���االت المهني���ة.

وقد مثل الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يف
توقيع االتفاقية �سعادة املهند�س حمد بن
نا�صر ال�شقاوي ،رئي�س جمل�س الإدارة،
ومثل اجلمعية ال�سعودية لعلوم العمران
�س���عادة الدكت���ور عبدالعزيز بن نا�ص���ر
الدو�سري ،رئي�س جمل�س الإدارة ،وذلك
بح�ضور �أمني عام الهيئة الدكتور غازي
بن �سعيد العبا�سي ،ونائب الأمني العام
املهند�س �إبراهيم بن �ص���الح ال�ضبيعي،
وعدد من امل�سئولني يف اجلمعية والهيئة.
ون�ص االتفاق بني الطرفني على التعاون
فيما بينهما يف جماالت خمتلفة� ،أهمها
املج���االت العلمي���ة ،وذل���ك م���ن خالل
الن���دوات واملحا�ض���رات واملنتدي���ات
واللقاءات وامل�ؤمترات العلمية لال�ستفادة
من جتارب الطرفني ،كذلك يف املجاالت
البحثي���ة وذلك من خ�ل�ال فتح جماالت

التع���اون يف البحث العلمي بني الطرفني
ونق���ل اخل�ب�رة ونتائ���ج البح���وث فيم���ا
بينهما� ،إ�ض���افة �إىل التع���اون يف جمال
الن�ش���ر  ،وذلك من خالل امل�ش���اركة يف
حترير املجالت العلمية التي ي�ص���درها
الطرفان ون�ش���رها وتوزيعها وت�سويقها،
�إىل جانب تب���ادل الزيارات الر�س���مية،
وذلك من خالل تنفيذ زيارات ر�س���مية
للأع�ض���اء بني الطرفني ،و�أي�ض��� ًا تبادل
املعلومات وقواعد البيانات.
م���ن جانبه �أكد �س���عادة الدكت���ور غازي
بن �س���عيد العبا�س���ي �أمني ع���ام الهيئة،
�أن ه���ذه االتفاقي���ة ته���دف �إىل تعزي���ز
التعاون امل�ش�ت�رك بني اجلمعية والهيئة
للم�س���اهمة يف تطوير م�س���توى املهند�س
ال�س���عودي ،واال�س���تفادة م���ن القدرات
واخل�ب�رات ب�ي�ن الطرف�ي�ن يف تعزي���ز
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وتطوي���ر العمل الهند�س���ي باململكة� ،إىل
جانب تطوير قدرات املهند�سني.
و�أ�ض���اف �أن االتف���اق �س���يعزز م���ن
م�س���تويات التع���اون ب�ي�ن الطرف�ي�ن،
و�سي�ض���ع قاعدة �ص���لبة لعمل م�ش�ت�رك
ي�ص���ب يف �ص���الح املهند�س ال�س���عودي،
و�س���يفتح املج���ال للعدي���د م���ن الفر�ص
وتعزيز العالقات بني الطرفني واالرتقاء
بنوعية التعاون ،خا�ص���ة �أن الهيئة تهتم
بتطوي���ر وخدم���ة املج���االت الهند�س���ية
كافة ب�ش���عبها املتعددة ،ومنها ال�ش���عب
الت���ي تهتم بالعم���ران ،كما تهتم �أي�ض��� ًا
بتطوير وخدمة �أع�ض���ائها� ،إ�ض���افة �إىل
�أن اجلمعية ال�س���عودية لعل���وم العمران
تهتم بتطوي���ر وخدمة العمران مبختلف
جماالت���ه وخدم���ة �أع�ض���ائها يف جمي���ع
املجاالت التي تهمهم.

التعاون بين هيئتي «اإلعالم المرئي
والمسموع» و«المهندسين»

اس���تقبل رئي���س هيئة اإلع�ل�ام المرئي والمس���موع الدكت���ور رياض نجم ف���ي مكتبه رئيس
مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين المهن���دس حم���د ب���ن ناص���ر الش���قاوي في
لق���اء يه���دف مد جس���ور التعاون والش���راكة بي���ن الهيئتين ،وذلك ي���وم االثني���ن 1435/4/24هـ.

وح�ضر اللقاء �سعادة الأمني العام لهيئة
املهند�س�ي�ن الدكت���ور غ���ازي بن �س���عيد
العبا�س���ي ،وامل�ست�ش���ار املهند�س عدنان
ب���ن عبداملل���ك ال�ص���حاف ،واملهند����س
عبدالنا�ص���ر العبداللطي���ف مدي���ر
العالق���ات العام���ة .وق���د تن���اول اللقاء
ال���ذي تناول تط���ور الإعالم وانعكا�س���ه
عل���ى قطاعي البن���اء والت�ش���ييد والعمل
الهند�س���ي يف ظل تعدد القنوات وزيادة
انت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و�أكد املهند�س ال�ش���قاوي يف اللقاء على
�أهمية عمل و�س���ائل الإعالم ال�س���عودية
ب�ض���رورة التوعية الهند�سية للمواطنني
و�أهمي���ة العمل الهند�س���ي� ،إ�ض���افة �إىل

توف�ي�ر برام���ج �إعالمي���ة تق���وم بتثقيف
امل�س���تهلكني بالأعم���ال الت���ي حتتاج �إىل
مهند�سني ،مثل بناء امل�ساكن وغريها.
و�أ�ش���ار �إىل �أن الدور التثقيفي لو�س���ائل
الإع�ل�ام ال�س���عودية حالي��� ًا يحت���اج �إىل
مزيد م���ن اجلهود كي تق���وم بدور مهم
يف بناء االقت�ص���اد ال�س���عودي للتعريف
بالطرق احلديثة للمحافظة على كفاءة
الطاقة وجودة امل�شاريع.
و�أبان ال�ش���قاوي �إىل �أن هيئة املهند�سني
�سوف تقوم مبا يطلب منها يف �سبيل رفع
الثقافة الهند�سية للمواطنني بال�شراكة
مع و�س���ائل الإع�ل�ام من خ�ل�ال برامج
لتوعية املواطنني حول �ص���يانة امل�ساكن

واملباين .مبدي��� ًا ا�س���تعداد الهيئة التام
للتوا�صل مع اجلهات الراغبة باال�ستفادة
م���ن خربة ك���وادر الهيئة الهند�س���ية يف
املجاالت الهند�سية ،وذلك بهدف ن�شر
الثقافة والتوعية الالزمة للمواطنني.
وي�أت����ي اهتم����ام الهيئة بتق����دمي هذه
اخلدم����ة للت�أكي����د عل����ى �أهمية ن�ش����ر
الثقافة والوع����ي الالزمة للمواطنني
يف كيفية املحافظة على م�س����اكنهم،
والط����رق املثل����ى لل�ص����يانة ،وحتقيق
ر�س����الة الهيئ����ة الرامي����ة لتحقي����ق
التنمية امل�س����تدامة املتوازنة ،وتوفري
جودة حياة عالية لل�ش����عب ال�سعودي،
وتقليل الأموال املهدرة.
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ندوة حول (مميزات التحكيم
الهندسي لعالج تعثر المشاريع) بجدة

نظمت ش���عبة التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين يوم األحد  16فبراير
2014م بفندق كراون بالزا بمحافظة جده ندوة بعنوان (مميزات التحكيم الهندسي لعالج
تعثر المشاريع) ،تضمنت ثالث أوراق علمية إلى جانب حلقة نقاش قدمها أعضاء الشعبة.

وب���د�أت الن���دوة بكلم���ة ترحيبي���ة لفرع
الهيئ���ة مبنطق���ة مك���ة املكرم���ة قدمها
الأ�س���تاذ عبداهلل ب���ن عو�ض ال�ش���هري
مدير الف���رع ،ث���م كلمة لرئي�س �ش���عبة
التحكي���م الهند�س���ي بالهيئ���ة الدكت���ور
عبدالرحمن الربيعة.
بعد ذل���ك انطلقت فعاليات الندوة بورقة

علمي���ة قدمه���ا الدكتور نبي���ل القحطاين
بعن���وان (مفه���وم وممي���زات التحكي���م
الهند�س���ي) ،بع���د ذل���ك ق���دم الدكت���ور
�إبراهيم بن عبداهلل احلماد ع�ضو جمل�س
�إدارة الهيئة ال�س���عودية للمهند�سني ورقة
علمي���ة بعنوان (عق���ود امل�ش���اريع العامة
وتطبي���ق مب���د�أ التحكي���م) ،ث���م ق���دم
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املهند�س �سعد العمري بعنوان ( تطبيقات
التحكيم الهند�سي لعالج تعرث امل�شاريع).
وقب���ل ختام اللقاء ب���د�أت حلقة النقا�ش
حول مناق�شة التحكيم الهند�سي ب�إدارة
املهند����س خال���د �س���مان ،حيث �ش���ارك
احلا�ض���رون بط���رح الأ�س���ئلة والآراء
للمحا�ضرين ومناق�شتها.

هيئة المهندسين تلغي رسوم الطلبة وتتحول
إلى التصويت اإللكتروني بانتخاباتها
أقرت الجمعية العمومية
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���س���ع���ودي���ة
ل���ل���م���ه���ن���دس���ي���ن ف��ي
اجتماعها العادي العاشر
مساء الثالثاء 1435/5/17هـ،
الموافق 2014/3/18م ،الذي
ع��ق��د ب��م��ج��ل��س ال��غ��رف
الصناعية بالرياض ،ونقل
حيًا على الهواء مباشرة
إل���ى ال��غ��رف��ة الصناعية
ال��ت��ج��اري��ة ب��ج��دة والغرفة
الصناعية التجارية بالدمام،
أق������رت ت��ش��ك��ي��ل لجنة
اإلش����راف ع��ل��ى انتخابات
الدورة القادمة (الخامسة)
م���ن أع���ض���اء الجمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة ،إض��اف��ة إلى
إقرار العديد من المواضيع
التي طرحت على األعضاء
األساسيين في الجمعية.
و�أو�ض���ح الدكتور غازي بن �س���عيد العبا�س���ي
�أمني عام الهيئة ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن �إىل
�أن اجلمعي���ة العمومية وافق���ت على التقرير
ال�س���نوي لع���ام 2013م ،وعل���ى احل�س���اب
اخلتامي لعام 2013م ،كما وافقت على تعيني
مكت���ب ال�س���بتي وبانقا كمراقب للح�س���ابات
لع���ام 2014م� ،إىل جانب املوافقة على �إلغاء
ر�سوم ا�شرتاك الطلبة ،وعلى �صرف مكاف�أة
ملجل�س الإدارة حل�ض���ور االجتماعات اعتبار ًا
من الدورة القادمة (اخلام�سة).

و�أ�ضاف الأمني العام �أن الأع�ضاء الأ�سا�سيني
الذين �ش���اركوا باجتم���اع اجلمعية يف كل من
الريا�ض وجدة والدمام وافقوا على احل�ساب
اخلتام���ي لع���ام 2013م ،وعل���ى التعدي�ل�ات
املقرتح���ة لالئح���ة االنتخاب���ات ح�س���ب
املقرتح���ات الت���ي قدم���ت ،وهي الت�ص���ويت
الإلك�ت�روين بالكام���ل ،والرت�ش���يح الف���ردي
بحي���ث يك���ون الرت�ش���يح فردي��� ًا ،و�أن يق���وم
الناخب باختيار مر�ش���ح واحد فقط� ،إ�ضافة
�إىل ت�ش���كيل جلنة الإ�شراف على االنتخابات
م���ن قب���ل اجلمعي���ة العمومي���ة ،والتعري���ف
باملر�ش���حني م���ن قب���ل الهيئ���ة ع���ن طري���ق
موقعه���ا الإلكرتوين ،و�إلغاء لقاءات التعريف
باملر�شحني يف املدن ،وفتح املجال للمر�شحني
بتعريف �أنف�س���هم م���ن خالل موق���ع الهيئة.
و�أك���د الدكت���ور غ���ازي العبا�س���ي �إىل �أن���ه مت

انتخاب �أع�ضاء جلنة الإ�شراف على انتخابات
الدورة القادمة (اخلام�سة) من قبل الأع�ضاء
الأ�سا�س���يني ،وهم علي �س���عيد القرين� ،سعد
خال���د الف���وزان ،حمم���د �أحمد ال�ش���نقيطي،
�سعود ذعار الدلبحي ،علي حممد القحطاين.
و�أ�ض���اف الأمني العام ب�أن احل�ض���ور اقت�صر
عل���ى الأع�ض���اء الأ�سا�س���يني "املهند�س�ي�ن
ال�س���عوديني" امل�س���ددين ال�ش�ت�راكاتهم يف
الهيئة حتى يوم انعقاد اجلمعية العمومية على
الأقل ،مبا فيهم �أ�صحاب املكاتب وال�شركات
الهند�س���ية واال�ست�ش���ارية واال�ست�ش���ارات
الهند�سية التي كانت تواريخ انتهاء ع�ضويتهم
يف الهيئة هي تواريخ انتهاء �سريان تراخي�ص
مكاتبهم نف�س���ها احلا�صلني عليها من الهيئة
ال�س���عودية للمهند�س�ي�ن ،حيث كان احل�ضور
للأع�ض���اء �شخ�ص���ي ًا ،ومل ي�س���مح بالتوكيل.
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التطوير المستمر لهندسة القيمة بدول
مجلس التعاون  ...حكاية جميله باألرقام
أيش؟ «هندس���ة قومية» ه���ذا ما قاله لي أحد الزمالء المهندس���ين عندما حاولت أن أش���رح له
مفه���وم الهندس���ة القيمية .كان هذا قبل أكثر من عش���رين عامًا .وش���اء اهلل أن التقيت بهذا
الزميل قريبًا ،وكم كانت مفاجأة سارة عندما قال أنه بعد مقابلتنا األولى قد قرأ عن الهندسة
القيمية وحضر دورات تدريبية في الهندسة القيمية ،وأخيرًا توج هذا التحصيل العلمي والمهني
بمش���اركته في ثالث دراسات هندسة قيمية لثالثة مشاريع خاصة به .وذكر أن ذلك ساهم في
تحسين جودة تلك المشاريع الثالثة ،مع حصوله على وفر مادي ساعده في إقامة مشروع رابع.

رويت هذه الق�صة لت�أكيد �أن منهج الهند�سة
القيمية بات مفهوم ًا ومطبق ًا لدى الكثري من
املهند�سني يف ال�ش���رق الأو�سط (وبالذات يف
دول جمل����س التع���اون) و�آ�س���يا ب�ش���كل عام.
�ش���تان بني الأم����س واليوم فبعد م���رور ثالثة
عق���ود على تطبيق الهند�س���ة القيمية ،ميكن
الق���ول وب���كل ثقة �أنن���ا جتاوزن���ا مرحلة نقل
تقنية الهند�سة القيمية �إىل توطينها.
وقب��ل تق��دمي الرباه�ين عل��ى تط��ور
تطبيقاته��ا ،لنلق��ي نظ��رة �سريع��ة
عل��ى م�س�يرة مفه��وم ومنه��ج الهند�سة
القيمية.
منذ ن�ش����أتها يف �أواخ���ر الأربعينات امليالدية،
مرت الهند�سة القيمية (ت�سمى �آنذاك حتليل
القيم���ة  )Value Analysisبع���دة
مراح���ل؛ ب���د�أت يف ال�ص���ناعة بالرتكيز على
احلاجة (التحليل الوظيفي) والتكلفة الأولية،
وكان اله���دف �إيج���اد بدائل �أق���ل كلفة للمواد
ال�ض���رورية وامللحة دون الرتكيز على حت�سني
جودتها .ومعظم العاملني يف جمال الهند�سة
القيمية �آنذاك كانوا من ذوي التخ�ص�ص���ات
الهند�س���ية التقني���ة الدقيق���ة ،وبالتحديد يف
جم���ال الهند�س���ة الكهربائي���ة وامليكانيكي���ة.
وبع���د تطبيقها يف امل�ش���روعات الإن�ش���ائية يف
ال�س���تينات تو�س���ع املج���ال لي�ش���مل لي�س فقط
احلاج���ة ولك���ن �إيج���اد بدائل للرغب���ات التي
�صارت يف بع�ض الأحيان مطلب ًا ملح ًا للمناف�سة.

المهندس /عبدالعزيز سليمان اليوسفي
رئيس مكتب اليوسفي للهندسة القيمية

و�أ�صبحت ت�سمى بالهند�سة القيمية �أو هند�سة
القيم���ة ٍ(،)Value Engineering
وا�س���تقطبت تخ�ص�ص���ات هند�س���ية جدي���دة
مث���ل املدني���ة واملعماري���ة والإن�ش���ائية ..ال���خ.
وهن���ا ب���د�أ البح���ث لي����س فق���ط يف الأم���ور
ال�ض���رورية ولك���ن �ش���مل �أي�ض��� ًا النواح���ي
اجلمالي���ة واجل���ودة وح�س���ن الأداء والإنتاج.
ومع ثورة اجلودة ()TQM, QC, QA
يف بداي���ة الثمانين���ات �أ�ص���بح لدين���ا و�س���ائل
وتقني���ات �إداري���ة تناف����س الهند�س���ة القيمية.
و�أ�ص���بحت متار�س من قبل متخ�ص�صني لي�سو
يف جمال الهند�س���ة ولكن �إداريني وحما�س���بني
وحمامني ...الخ .مما حدا باملتخ�ص�صني تغيري
منهجي���ة الهند�س���ة القيمية للتو�س���ع يف جمال
اجلودة وت�سويقها على �أنها �أحد و�سائل حت�سني
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اجلودة .و�أ�ص���بح مفهومها ؟�أق���رب �إىل �إدارة
القيم���ة (.)Value Management
ولك���ن م���ع مطل���ع الت�س���عينات ظه���رت عدة
و�س���ائل وتقنيات تخ�ص�ص���ية �أكرث دقة .مثل
6sigma, BBR, ..etc ,Kaizen
وهنا �ص���ار لزام ًا على املتخ�ص�ص�ي�ن تطوير
منهجية الهند�سة القيمية لكي تبقى مناف�س ًا
�أو مكم ًال لتل���ك التقنيات احلديثة .ونتج عن
ذل���ك طرح مفاهيم كثرية حت���ت مظلة كلمة
" قيمة ُ " Valueجمعت مبا �صار ي�سمى
الآن" ممار�سات حت�سني القيمة " Value
Improvement Practices
 )(VIPsومنه���ا Best Practice,
Benchmarking, Lesson
learned, Constructability,
 Project Optimizationحتى بلغ
عدد هذه املمار�س���ات �أكرث من خم�سة ع�شر،
و�أ�صبح �أ�س���لوب الهند�سة القيمية واحد ًا من
تلك الأ�ساليب .وجل هذه الأ�ساليب تركز �أو ًال
على اجلودة ثم ح�س���ن الأداء و�أخري ًا التكلفة
الكلية (.)LCC
ولك��ن يظ��ل منه��ج الهند�س��ة القيمية
م��ن �أهم ه��ذه الأ�ساليب الت��ي تطبقها
الكثري من ال��دول املتقدمة تقني ًا .لذا
مت �إع��ادة تعريف الهند�س��ة القيمية
ليكون كما يلي:
�أ�س���لوب هند�س���ي �إداري ترك���ز يف البداي���ة

على الفعالي���ة ( )Effectivenessعن
طري���ق حتلي���ل الوظيف���ة ()Function
�أو الوظائ���ف املطل���وب حتقيقه���ا ،وحتدي���د
الأهداف واالحتياجات واملتطلبات والرغبات
(Goals, Objectives, Needs,
 )Requirements, Desiresومن
ث���م تبح���ث يف الكف���اءة ()Efficiency
عرب حتدي���د معايري اجلودة ()Quality
الت���ي جتعل م���ن املنتج �أكرث قب���و ًال ،و �أخري ًا
ت�س���عى للح�ص���ول على ذلك ب�أوفر التكاليف
املمكن���ة .والتكاليف هنا يعن���ى بها التكاليف
الكلية ()Life Cycle Cost, LCC
ولي�س التكاليف الأولية فقط.
توطني الهند�سة القيمية:
الآن ع���ودة �إىل بداي���ة احلدي���ث وتق���دمي
الرباهني العلمية والعملية اخلا�ص���ة بتوطني
الهند�سة القيمية يف منطقة اخلليج العربي؛
على امل�ستوى الت�شريعي ،مت اعتمادها كجزء
من طبيعة العمل ،ومت تقنينها ليكون تطبيقها
�إلزامي ًا .فعلى م�س���توى ال���دول ،ومن �أبرزها
الياب���ان وال�س���عودية وماليزي���ا و�س���نغافورة
والهن���د وال�ص�ي�ن وكوري���ا اجلنوبي���ة .وعلى
م�س���توى اجله���ات احلكومي���ة ،وزارة املي���اه
والكهرب���اء ،وزارة البلدي���ات ،وزارة الدفاع،
بلدية دبي و�أبوظبي ،هيئة الأ�شغال يف قطر.
�أما ال�ش���ركات؛ �ش���ركة الكهرباء ال�سعودية،
�أرامكو ال�س���عودية� ،س���ابك ،م�ؤ�س�س���ة حتلية

املياه ،قطر للبرتول ،بالإ�ض���افية �إىل العديد
من �شركات التطوير العقارية.
منذ بداية تطبي��ق الهند�سة القيمية
يف بداي��ة ال�سبعين��ات يف دول جمل�س
التع��اون ،مت حتقي��ق النجاح��ات
التالية:
 -1مت �إجراء �أكرث من �سبعة �آالف ()7.000
درا�سة قيمية.
� -2ش���ارك فيه���ا �أك�ث�ر م���ن ثمان�ي�ن �أل���ف
(� )80.000شخ�ص.
 -3تطبق الهند�سة القيمية مبعدل يزيد على
ثالثمائة ( )300درا�سة قيمية بال�سنة.
 -4بالإ�ض���افة �إىل حت�سني جودة امل�شروعات
الهند�س���ية ،مت احل�ص���ول على وفر زاد على
مائة مليار ريال من التكلفة الأولية.
 -5ت���راوح الوفر مابني  %30- 5من �إجمايل
التكلفة الأولية.
 -6العائد امل���ادي من ا �إىل � .100أي مقابل
كل ري���ال ي�ص���رف عل���ى �أتع���اب الدرا�س���ة
القيمية يتم احل�صول على وفر وعائد مادي
يقارب املائة ريال.
 -7مت ت�ألي���ف �أربعة كت���ب باللغة العربية عن
الهند�س���ة القيمية ،وجميعه���ا م�ؤلفة من قبل
�أربعة مهند�سني �سعوديني.
 -8تدر����س نظري���ة الهند�س���ة القيمي���ة الآن
يف �س���بع جامعات ومعاه���د علمية يف اململكة
واخلليج.

� -9أكرث من ثالثة �آالف ( )3.000مهند�س
�س���عودي وخليج���ي ح�ص���لوا عل���ى �ش���هادات
مهني���ة يف الهند�س���ة القيمية.،م���ع العلم �أن
املتخ�ص����ص يف العامل يبلغ حتى الآن حوايل
ع�شرة �آالف فقط.
 -10مت �إن�شاء �أكرث من خم�سة ع�شر برناجماً
للهند�س���ة القيمي���ة يف القطاع�ي�ن احلكومي
واخلا�ص.
 -11زاد الإقبال على تعلم الهند�سة القيمية
حيث تق���ام الدورات التدريبية يف الهند�س���ة
القيمية مبعدل ( )150دورة �سنوي ًا.
� -12أ�صبحت الدرا�سات القيمية تطبق لي�س
فقط على امل�شروعات الهند�سية فح�سب ،بل
تعداها �إىل برامج الت�ش���غيل وال�ص���يانة ويف
العمليات الإدارية.
ما ر�أيكم الآن ؟
ولك��ن يظ��ل ال�س���ؤال الأه��م  ....ماذا
عن التطبيق؟
�أي كم هي ن�س���بة تطبيق املقرتحات القيمية
مقارن���ة م���ع املقرتح���ات الت���ي مت املوافق���ة
عليها .وكم ن�س���بة الوف���ر احلقيقي؟ وما هي
كيفية قيا�س حت�سني اجلودة؟
يف �أح�س���ن الأحوال بلغ���ت .%70من الناحية
العملي���ة هذا مقبول ولكن م���اذا عن الـ %30
الباقية؟ وما هي الأ�سباب؟
�س����ؤال �آخر ،م���اذا عن املتابع���ة؟ �أي متابعة
التطبيق وتوثيقها فعلي ًا.
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إدارة تقنية المعلومات

خطوات تطويرية ومستديمة نحو خدمات
إلكترونية عالية الجودة بهيئة المهندسين

ف���ي إط���ار إس���تراتيجية التطوي���ر الدائم���ة الت���ي تتبناه���ا الهيئة الس���عودية للمهندس���ين،
والس���عي الدائ���م إلى الوصول إل���ى أفضل معايير قياس���ية ف���ي منظومة العم���ل الداخلية،
قام���ت إدارة تقني���ة المعلوم���ات خ�ل�ال الفت���رة الس���ابقة بالعم���ل عل���ى تطوي���ر الخدم���ات
اإللكترونية الخاص���ة بالهيئة وفق خطة طموحة وأهداف مرحلية محددة المعالم اس���تخدمت
فيه���ا أفض���ل الممارس���ات القياس���ية وعب���ر العديد م���ن المش���اريع التقني���ة الت���ي ترفع من
كف���اءة العم���ل واإلنتاجي���ة وتتبني أتمت���ة كافة التعام�ل�ات الورقية ف���ي كاف���ة إدارات الهيئة.

كما ب���د�أت �إدارة تقني���ة املعلومات عامها
املا�ض���ي مب�ش���روع اخلدمات الإلكرتونية
للهيئة ال�س���عودية للمهند�سني (توا�صل)؛
وال���ذي يحتوي بداخله على  19م�ش���روع ًا
فرعي��� ًا يخ���دم الإدارات املختلف���ة للهيئة
ر�أت العدي���د منه���ا الن���ور ،والباق���ي يف
مرحلة التنفيذ واالختبار.

تطوير مركز االت�صال:
يق���وم املرك���ز بخدم���ة املهند�س�ي�ن
وال���رد عل���ى ا�ستف�س���اراتهم ع�ب�ر
مرك���ز االت�ص���ال ،وال���ذي ت�ت�راوح
عدد اال�ستف�س���ارات الت���ي يتم الرد
عليها ما ب�ي�ن � 15000-13000ألف
ا�ستف�س���ار �ش���هري ًا .وتق���وم الإدارة
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بتنفي���ذ م�ش���روع اخلدم���ة الذاتي���ة
وال���ذي يتي���ح للمهند����س �إمكاني���ة
�إجراء بع�ض العمليات على ح�س���ابه
ال�شخ�صي من خالل الرد الآيل دون
احلاج���ة �إىل التحدث مع املوظف �أو
االنتظ���ار يف حال���ة كثافة ال�ض���غط
على مركز االت�صال.

نظام االعتماد املهني:
يعترب نظام االعتماد املهني هو الع�ص���ب
الرئي�س���ي يف �أنظم���ة الهيئ���ة ال�س���عودية
للمهند�س�ي�ن نظ���ر ًا للحرك���ة الدائم���ة
م���ن خ�ل�ال ت�س���جيل املهن�س�ي�ن وطلبات
التجديد والرتقية للأع�ض���اء .وقد قامت
�إدارة تقني���ة املعلوم���ات بالعم���ل عل���ى
تطوي���ر نظ���ام االعتماد املهن���ي وفق �آخر
التقنيات احلديثة امل�س���تخدمة لت�ص���ميم
تطبيقات الويب و�أنظم���ة حلول الأعمال.
ويت�ض���من امل�ش���روع حت�س�ي�ن الواجه���ات
الداخلية واخلارجية للنظام لتكون �سهلة
اال�س���تخدام ،عالوة على حت�سني وظائف
النظام وت�سل�س���له من خ�ل�ال �إعادة بنائه
و�إ�ض���افة العدي���د م���ن اخلي���ارات ل���دى
امل�س���تخدم �سواء كان مهند�س��� ًا �أو موظف ًا
يقوم ب�أعماله اليومية على النظام.
الربط مع خدمة �سداد:
قام����ت �إدارة تقني����ة املعلوم����ات بتنفي����ذ
عملية الربط الإلكرتوين مع نظام �س����داد
من امل�ؤ�س�س����ة العام����ة للنقد ،وذلك لتوفري
عمليات ال�سداد الإلكرتونية الآمنة مع جميع
البن����وك ال�س����عودية باململك����ة ،ومن خالل
جمي����ع القن����وات امل�ص����رفية ويف �أي وقت.
الرب��ط م��ع الإدارة العام��ة
للجوازات:
كما قامت �إدارة تقني���ة املعلومات بتنفيذ
الرب���ط الإلك�ت�روين بني نظ���ام االعتماد
املهن���ي والإدارة العامة للج���وازات ،مما
�أ�س���هم م���ن �إلغ���اء املعام�ل�ات الورقي���ة
واخلطاب���ات ال�ص���ادرة م���ن الهيئ���ة
للإدارة العامة للجوازات ،و�إغالق الباب
�أم���ام حم���اوالت بع����ض املزوري���ن ممن
ا�ست�ص���دروا �إقام���ات مبه���ن هند�س���ية،
�إ�ض���افة �إىل توفري الوقت واجلهد املبذول
يف �إ�ص���دار اخلطاب���ات الورقي���ة عل���ى
املهند�سني وموظفي الهيئة.

نظام املكاتب الهند�سية:
قام���ت �إدارة تقني���ة املعلوم���ات ب�إط�ل�اق
نظام املكاتب الهند�سية ،والذي يعد نقلة
نوعي���ة يف �إدارة املكاتب الهند�س���ية حيث
ي�س���تطيع املهند�س���ون و�أ�ص���حاب املكاتب
وال�ش���ركات م���ن �إمتام كاف���ة معامالتهم
م���ن خالل بواب���ة اخلدم���ات الإلكرتونية
للهيئة ونظام املكاتب الهند�سية.
نظام �إدارة التدريب والت�أهيل:
قام���ت �إدارة تقني���ة املعلوم���ات ب�إط�ل�اق
�إدارة التدريب والت�أهيل ،والذي ميكن من
خالله ت�سجيل مراكز التدريب والت�أهيل،
�إ�ض���افة �إىل اعتماد براجمه���ا التدريبية
الهند�س���ية من قبل الهيئة ،والإعالن عن
هذه الربامج ومواعيدها.
مرك��ز املعلوم��ات واال�ست�ضاف��ة
ال�سحابية:
م���ع ازدي���اد ع���دد الأنظم���ة واخلدم���ات
الإلكرتوني���ة التي قامت به���ا �إدارة تقنية
املعلوم���ات وزي���ادة حج���م املعلوم���ات
والبيان���ات وح�سا�س���ية حمتواه���ا؛ بات���ت
احلاج���ة �إىل تطوي���ر مرك���ز معلوم���ات
متكامل يفي باحتياج���ات الهيئة احلالية
وامل�ستقبلية ،فقامت �إدارة تقنية املعلومات
بتنفيذ م�ش���روع اال�ست�ض���افة ال�س���حابية
 ، private Cloudحي���ث مت بن���اء مرك���ز
معلوم���ات متكامل على �أح���دث التقنيات
امل�ستخدمة يف الأجهزة والعتاد والأنظمة
والربجمي���ات ال�ست�ض���افة الربام���ج

والأنظمة واخلدمات الإلكرتونية اخلا�صة
ب����إدارات الهيئ���ة املختلف���ة ،مم���ا يتي���ح
التعامل معها ب�سرعة فائقة وكفاءة عالية،
مطبقة �أف�ض���ل معايري ال�س���رية والأمان.
البوابة الإلكرتونية اخلارجية:
قام���ت �إدارة تقني���ة املعلوم���ات ب�إن�ش���اء
البواب���ة اجلدي���دة للهيئ���ة ال�س���عودية
للمهند�س�ي�ن عل���ى النط���اق اجلدي���د
 ، www.saudieng.saو�إطالق
ن�سختها اجلديدة �شك ًال وم�ضمون ًا ،حيث
مت اختيار ت�صميم مبتكر يجمع بني �ألوان
�ش���عار الهيئة وما تعطيه هذه الألوان من
دالالت ،وب�ي�ن �س���هولة التنق���ل والبح���ث
ع���ن املعلوم���ات .وق���د ت�ض���منت البواب���ة
الإلكرتوني���ة اجلديدة العدي���د من املزايا
والإمكاني���ات الت���ي حتقق للزائر �س���رعة
الو�ص���ول للمعلوم���ات املطلوب���ة والتفاعل
الإيجابي وال�سريع لطلباته وا�ستف�ساراته.
من هذه املزايا نذكر وجود حمرك للبحث
عن �أي معلومة تخ�ص الهيئة �أو �أن�شطتها
�أو الإدارات املختلفة بها.
وتق���وم �إدارة تقني���ة املعلوم���ات بتق���دمي
الدعم الكام���ل لإدارات الهيئ���ة املختلفة
م���ن خ�ل�ال توظي���ف التقني���ة لتحقي���ق
متطلب���ات الهيئة واملهند�س�ي�ن من خالل
عدة �أ�ساليب من �أهمها تطوير اخلدمات
الإلكرتونية للهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
وانتهاج مفهوم التحول للعمل الإلكرتوين
بد ًال من العمل الورقي.

 "  15000- 13000استفسارًا يتم الرد عليها شهريًا عبر مركز االتصال". «  500مهندس���ًا يقوم���ون بالتس���جيل يومي���ًا في نظ���ام االعتمادالمهني».
 «  300مهندس���ًا يس���تكملون إج���راءات التس���جيل حت���ى اكتمالاالعتماد المهني».
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العمارة الوظيفية
في التراث العمراني

ما ش���دني كثي���رًا للكتابة عن العمارة الوظيفية في الت���راث العمراني هي قراءتي المتعددة
ف���ي مفردات العمارة التراثية لمناطق المملكة العربية الس���عودية المختلفة ،وكذلك االطالع
والزيارات على العديد من المباني التراثية ولما أجده فيها من تفصيالت معمارية تعاملت بنسق
ُ
وأوجدت بش���كل وظيفي يتناس���ب ويتمازج مع البيئات المختلفة م���ع أن لكل من المفردات
المعمارية وظيفة محددة وخصائص معروفةّ ،إال أنها كذلك أصبحت جز ًءا من المالمح التي تعبر
عن حس وذائقة عالية وإتقان في العمل ،باإلضافة إلى تعبيرها الصريح عند القدرات التي بلغتها
المجتمعات الس���ابقة في تطويع المواد األولية وتطويرها بما يتناس���ب مع الحاجة الوظيفية
له���ا ،وإن كان الجمال الكامل والكامن فيها إلى اليوم هي اس���تخداماتها المتعددة وظيفيًا.

فالعمارة الوظيفية التي ن�ستلهمها اليوم
من املب���اين الرتاثي���ة يف مدننا �س���وا ًءا
يف العم���ارة النجدي���ة �أو احلجازي���ة �أو
اجلنوبية ـ على �س���بيل املثال ال احل�صر
ـ للمف���ردات املعماري���ة وج���ب �أن نعي���د
درا�س���تها ومتحي�ص���ها و�إعادة التفكري
فيه���ا بنط���اق �أو�س���ع و�أعمق مب���ا يحقق
لنا اال�س���تفادة من تطوي���ع املواد الأولية
املتوف���رة لنا الي���وم م���ن الطبيعة ،ومبا
يحقق الو�ص���ول بنتاجن���ا العمراين �إىل
القمة الإبداعية التي كنا عليها ،تاركني
ملن ي�أت���ي بعدنا تطور ًا عمراني ًا �أ�ص���ي ًال

المهندس :أيمن بن زريعة الشيخ
مهندس تخطيط ـ رئيس شعبة التراث العمراني
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نحق���ق ب���ه درج���ة �س���مو وعلو يف �س���لم
الإبداع العمراين ناف�ض�ي�ن عن �أنف�س���نا
كمتخ�ص�ص�ي�ن مالم���ة بق���اء الو�ض���ع
العم���راين باململك���ة العربية ال�س���عودية
بهذه ال�صورة الباهتة.
وكمثال م���ن العمارة احلجازي���ة الغنية
باملف���ردات املعماري���ة التي اخت���ار منها
الروا�ش�ي�ن عل���ى �س���بيل املث���ال ،والت���ي
تتزين به���ا واجهات املن���ازل احلجازية
قدمي ًا واملوجودة من مدينة ينبع �ش���ما ًال
�إىل الطائ���ف جنوب��� ًا ،وم���ع �أنه���ا حتمل
نف����س الهوي���ة والوظيف���ة الرئي�س���ية �إال

�أنه���ا تتمايز كثري ًا فيم���ا بينها بت�أثريات
خمتلفة كمواد بنائها ـ على �س���بيل املثال
ـ بالدرج���ة الأوىل ،وكذلك اختالف نوع
الزخرفات امل�س���تخدمة والذي خلق لنا
ً
جمي�ل�ا ومبدع��� ًا وتف���رد ًا وهوية
تنوع��� ًا
و�شخ�ص���ية للرو�ش���ان ل���كل مدين���ة من
املدن ولكل مبنى من املباين الرتاثية� ،إال
�أن مثل هذه املفردة مع معرفتنا ب�أ�صول
�ص���نعتها مل تعطى الوقت ال�ستخراج كل
ما لديها؛ فمازال بالإم���كان �أن نبد�أ يف
تطويره وتعميق درا�ستنا حياله ،وتطوير
ا�ستخداماته واال�ستفادة منه وظيفي ًا يف
املباين احلديثة بخالف ال�صورة الباهتة
التي ظهرت عليها يف بع�ض املباين ممن
�أع���ادوا ا�س���تخدامه ك�ش���كل فق���ط دون
وظيفة حقيقية له �ضمن املبنى تظاهر ًا
بالأ�ص���الة الزائفة التي مل حتقق عائد ًا
�إ�ض���افي ًا ،بل قد ت�س���بب بال�ضرر الكبري
يف املفهوم العام للرو�شان وا�ستخداماته
جراء اخللط ب�ي�ن اجلماليات املعمارية
للمب���اين احلجازية واملفردات املعمارية
الوظيفي���ة .وبالأخ���ذ مبف���ردة معمارية
�أخ���رى م���ن العم���ارة اجلنوبي���ة ملنطقة
ع�س�ي�ر مث ًال ،والتي ا�س���تخدمت الطني
واحلج���ارة كمواد �أ�سا�س���ية للبن���اء بها
و�أ�ش���جار العرعر �أو الطلح �أو الزيتون �أو
ال�سمر للأ�سقف والتي تعترب مواد �أولية
�ش���احبة املنظر يف جممله���ا� ،إال �أنه من
املالح���ظ يف منطق���ة ع�س�ي�ر �أن هنالك
اهتمام��� ًا كب�ي�ر ًا يف تزي�ي�ن املب���اين بعد
اكتمالها بالنقو�ش والزخارف والر�سوم
واخلطوط والأ�شكال الهند�سية املختلفة
با�س���تخدام الأل���وان و�أحج���ار املرو من
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن طل���ي
الداخ���ل واخل���ارج،
الأبواب والنواف���ذ بالقطران .وكما كان
ير�سم على بع�ضها لوحات جميلة ب�ألوان

خمتلفة وتلون الأ�سقف وال�سواري كذلك
ب�ألوان متع���ددة ،واهتمام خا�ص بطالء
الأق�س���ام العلوي���ة للمب���اين والنواف���ذ
بالألوان الزيتية البي�ضاء والزرقاء .
�إن ه���ذه املفردات املعماري���ة واجلمالية
التي كتبت عنها و�سواها الكثري والكثري
والتي بلغت حد الن�ض���ج يف زمنها تفتح
�أفاق��� ًا لنا يف �س���بيل �إع���ادة التعلم منها
وتطويرها ليتحقق بها تطور م�س���تقبلي

طبيع���ي جذوره هو تراثنا وحا�ض���ره هو
ما ن�ص���ل �إليه من ح�ضور هذه املفردات
املعماري���ة الرتاثي���ة يف مبانينا احلديثة
ب�ش���كل وظيف���ي حقيق���ي بعي���د ًا ع���ن
ا�ستخدامه ك�شكليات فقط.
�أمني��ة :منل��ك �أرث�� ًا وتراث�� ًا
نفتخ��ر به ,,والأم��د معقود ب�أن
نفاخر به �أكرث حينما ن�ستعيده
ب�شكل وظيفي.
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اتفاقية تفاهم بين شعبة التراث
العمراني بالهيئة وأمانة جدة

ش���هد مقر أمانة جدة مس���اء يوم الثالثاء الموافق  1435/1/9توقي���ع اتفاقية تفاهم بين
شعبة التراث العمراني ،ويمثلها المهندس أيمن بن زريعة الشيخ رئيس الشعبة ،وأمانة
جدة ويمثلها الدكتور عبدالواحد بن يحيى الزهراني مدير عام الموارد البشرية باألمانة .

وق���د ا�ش���تملت اتفاقي���ة التفاه���م عل���ى
توحيد اجله���ود الرامية لإر�س���اء وتعزيز
و�إث���راء ثقاف���ة املحافظ���ة عل���ى ال�ت�راث
العم���راين ب�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن واملهتمني

بالرتاث العم���راين ،وت�أهيل املهند�س�ي�ن
ال�س���عوديني وتوعيته���م ب�س���بل املحافظة
عل���ى الرتاث العم���راين .وت�أتي االتفاقية
�ض���من الإ�س�ت�راتيجيات الت���ي اعتمدها

جمل����س �ش���عبة ال�ت�راث العم���راين م���ن
ت�أهيل وتدريب للمهند�س ال�س���عودي لرفع
امله���ارات والق���درات املهني���ة للمهند����س
ال�سعودي يف �أحد �أهم املجاالت العمرانية.

ورشة عمل «آليات تأهيل العاملين
في مجال التراث العمراني»
�شارك��ت �شعب��ة ال�تراث العم��راين بالهيئ��ة ال�سعودي��ة
للمهند�س�ين يف امللتقى الوطن��ي الثالث للرتاث العمراين،
ال��ذي �أقيم بجامع��ة طيب��ة باملدينة املن��ورة يف الفرتة
م��ن  5ـ � 9صف��ر  1435ه��ـ بور�ش��ة عم��ل حت��ت عن��وان
"�آلي��ات ت�أهي��ل العامل�ين يف جم��ال ال�تراث العمراين"
والت��ي كانت برئا�سة �سعادة رئي���س جمل�س �إدارة الهيئة
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ال�سعودية للمهند�سني املهند�س حمد بن نا�صر ال�شقاوي.
هذا وقد مت خالل ور�شة العمل ا�ستعرا�ض الآليات احلالية
لت�أهيل املكاتب الهند�سية واملقاولني العاملني يف جماالت
الرتاث العمراين ،كما مت اقرتاح بع�ض التعديالت ،و�أخذ
�آراء بع���ض احل�ضور من املهتم�ين واملتخ�ص�صني يف ت�أهيل
العامل�ين يف ال�تراث العم��راين على الآلي��ات املقرتحة.

ȷǋŲǈǍƪŸǕŮƾƉŽȚȬǍƱŽȚǠƀ&ǀƁȢǞƯƉŽȚǀƸŮǍƯŽȚǀƳƴƵƓȚ&ȩƾƁǍŽȚ&ǀŮǍƄŽȚȶȝȚǍƃƄƈƵƴŽǀƸŮǍƯŽȚǀżǍƪŽȚȴȘ
ǀŸǞƵƆžǁƎȴȢȤǈȚ ȴƾƵŸ&ǠźȳȈȐȏȊȳƾŸǠźǁƉŴƺůǠƄŽȚȶǠŮǍƯŽȚǜŶǞŽȚǠźǀƸŴǋƶƷŽȚȝƾżǍƪŽȚȷǍƃż
ȜǋƁǍŮȶȴȚǍƍȶȜǋűȶǍƃƒȚȶȩƾƁǍŽȚȚǋŸ ȜǋƁǋŸȬȶǍźǜƵƬƄůǠƄŽȚȶ ACES ǀƸŴǋƶƷŽȚȝƾŴȚȤǋƴŽǠŮǍƯŽȚǎżǍƓȚ
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ǚƸƵŸȌȇȇȇǜžǍƅżȚȶ ǗŷǞžȈȉȇȇǜžǍƅżȚǎżǍƓȚǜƵƬƄƁȶȳǞŶǍƒȚȶȔƾƯƶǧȶǓƲƉžȶǀŲȶǋŽȚȶƞƯŽȚȶ
ǀƸŽƾƄŽȚȝǽƾƣȚǠźǀƫƫƈƄžȬȶǍƱŽȚȵǌƀǕƸƵűȶ
ǀƸǣƾƪſȁȚȢȚǞƓȚǑƇźȉ ǀƁȤƾƃƄųǈȚȝƾƉƐȚǌƸƱƶůȶǀƸƶƲůǞƸƐȚȝƾŴȚȤǋŽȚ ǕŻǞƓȚȬǾƭƄŴȘȶǀŮǍƄŽȚǑƇźȈ
ǀƸǣƾƪſȁȚǕƁȤƾƪƓȚȜȢǞűǓƃǤȋǀƵǣƾƲŽȚȰǍƭŽȚȶǠſƾƃƓȚȝƾŴȚȤȢȶǀƸźǾůǈȚǍƸŹȨǞƇƱŽȚȊ
ǀƸǣƾƁǎƸźǞƸƐȚȝƾŴȚȤǋŽȚ&ȎǀƸƂƸƃŽȚȝƾŴȚȤǋŽȚȍ ǍƇƃŽȚǠźȶǏŮƾƸŽȚǟƴŸ ǀƸŲƾƉƓȚȲƾƵŸǈȚȌ
ǀŴƾƸŴǟƴŸȸǞƄƇƁȤǞƭƄžǚžƾƳƄžȜȢǞűȳƾƮſƾƷŽƾƵŸȖǕƸƵűǠźǀŮǍƄŽȚȶȝȚǍƃƄƈƵƴŽǀƸŮǍƯŽȚǀżǍƪŽȚǘƃƭů
ȲƾƵŸǈȚǀźƾżȴȖǜžǘƲƇƄŽȚȶǀŻǋŽȚȴƾƵƬŽǙŽȣȶƾƷƲƸŻǋůȶȝƾǧǞƇƱŽȚǍƁȤƾƲůȶȟȣƾƵƶŽȚȶȜȢǞƐȚȝȚȔȚǍűȘȜȢǞƐȚ
ȝƾƱǧȚǞƓȚȹǾƅžȝƾƱǧȚǞƓȚȵǌƀǜžȶǀƶƸƯŽȚǑƇźȰǍŶȶǀƸŴƾƸƲŽȚȝƾƱǧȚǞƓȚȶǀƸƶƱŽȚȝƾƱǧȚǞƵƴŽȹƾƲƃŶǛƄů
.(3EF?33E:FAO\R35; ǀƸƳƁǍžǈȚȝƾƱǧȚǞƓȚȶ 6;@ ǀƸſƾƓǈȚȝƾƱǧȚǞƓȚȶ BS ǀƸſƾƭƁǍƃŽȚ
ǀƱŽƻžǀƴƁǞŶȝȚǍƃųȶǀƸŽƾŸǀƸƵƴŸȝǾƀƻžȶȣǠƶźȥƾƷűǀƸƃƄƳƓȚǍƁȤƾƲƄŽȚȶǀƸſȚǋƸƓȚȲƾƵŸǈȚǕƸƵűǌƸƱƶƄŮȳǞƲƁ
ǀƸƴƵƯŽȚȶǀƸƵƴƯŽȚȝȚȔƾƱƳŽȚȸȶȣƞźǍƪƓȚȶƞŴǋƶƷƓȚǜžǀƃƈſȯȚǍŵȘǁƎǜƁȤƾƱƑȚȶƞƸƶƱŽȚȶƞŴǋƶƷƓȚǜž
ȴȶƻƪŽȚȜȤȚȥȶȝƾƷƐȚȵǌƀǜžȶǀƸƵŴǍŽȚȶǀƸžǞƳƑȚȝƾƷƐȚǗƴƄƈžǜžȜǋƵƄƯžǀżǍƪŽȚȴƺŮǛƴƯŽȚǟűǍƁǀƸŽƾƯŽȚ
ƿƸƭųȶǠƶŶǞŽȚȦǍƑȚȶǠƶƱŽȚƿƁȤǋƄŽȚȶȵƾƸƓȚȶȔƾŮǍƷƳŽȚȶǀƇƫŽȚȶǛƸƴƯƄŽȚȶǚƲƶŽȚȝȚȤȚȥȶȶǀƁȶǍƲŽȚȶǀƁǋƴƃŽȚ
ǀƸŴǋƶƷŽȚȝƾƷƐȚǜžǋƁǋƯŽȚȶǝƸűȶȖȸȢǞƯŴȶȴȢǽǜŮȶǙŮƾŴȶǞƳžȕȤȚȶǁƴƉſǞżȢǞƯŴȶǀŴǋƶƷŽȚȤȚȢȶǠƵƴŸȶ
ǀƁȤƾƲƯŽȚƿůƾƳƓȚȶǜƁȤǞƭƓȚȶƞŽȶƾƲƓȚȶƞƁȤƾƪƄŴǈȚǜž

ǀŮǍƄŽȚȶȝȚǍƃƄƈƵƴŽǀƸŮǍƯŽȚǀżǍƪŽȚ
ȈȈȌȋȉȩƾƁǍŽȚȋȍȏȐȈțȨ
+ȐȍȍȈȈȉȊȌȋȋȏȈȐȍȍȈȈȉȊȎȉȉȉȉǗůƾƀ
+ȐȍȍȈȈȉȊȌȎȋȊȋǏżƾź
OQSa`WgORV2OQSaW\bQ][ǠſȶǍƄƳŽȁȚǋƁǍƃŽȚ
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مزرعة العذيبات
مدرس���ة معمارية لتأصيل العمارة النجدية

يعتب���ر إع���ادة بنـ���اء وترمي���م مزرع���ة العذيب���ات ،وه���ي مدرس���ة معمـاري���ة
لتأصــــي���ل العمـــ���ارة النجـدي���ة بجمي���ع معانيه���ا ومفرداته���ا ،فهــ���ذا المش���ـــروع
مـ���ن الش���ـــواهد الت���ي تذك���ر عن���د الحدي���ث ع���ن األصال���ة المعمــــاري���ة وتأصــيله���ا.

وذل����ك للإ�ش����راف واملتابع����ة التي لقيها
هـذا امل�ش����ــروع من قبل �ص����احب ال�سمو
امللك����ي الأمري �س����لطان بن �س����ـلمان بن
ع ــبدالعــزي����ز الأمــ��ي�ن الع����ام للهـ ــيئ����ة
العام����ة لل�س���� ــياحة والآث����ار ،واهتمامه ـ
رعـاه اهلل ـ فـي كــل م ــا من �ش ـ�أنه ت�أ�صيل
العمارة التقليدية والعناية بالرتاث.
وق����د متكـ ـ����ن م�ش����روع البن����اء و�إع����ادة
الرتميم ملزرعة العذيبات بك ــل ج ــدارة
وا�س����ــتحقاق من رب����ط املعنى احلقيقي
والأ�صيل للعمارة التق ــليدية فـي جنــد،
وما هذا التقرير �إال قراءة مـ ــتوا�ض����عـة
وخمت�صـ ــرة لكتاب العودة �إىل الـ ــرتاث

المهندس
خالد بن عبداهلل السليمان
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 البن ــاء بال ــطني فـي اململكة العربي ــةال�ســعوديـة ( Adobe Building
in Saudi Arabia - Back
 )to Earthمل�ؤلفـ ـ����ه وليام في ــ�س����ي
( )William Facyاملول ـ ـ����ود فـي
زامبي����ا عـ ـ����ام  1948م ،ونـ ــ�ش���� ـ ـ�أ فـ����ي
اململكة املتحدة ،وكـ ـ����ان مطـ ـل ــع ًا عــلى
الفـ ـ����ن ال ـ ــتاريخ����ي والفل ـ ــ�س����فة فـ����ي
�أك�س����فورد ،ولـه العديد م����ن الكتـب فـي
هذا املجال .وجميع ال�ص����ور الواردة يف
التقري����ر من كت����اب "�س��ي�رة يف الرتاث
العمراين" للأمري �س����لطان بن �س����لمان
مع �أ .د م�شاري النعيم.

بعض مالمح مزرعة العذيبات
�أهمية تاريخية فر�ضت التطوير:
تق���ع مزرع���ة العذيبات �ش���مال العـ ــا�ص���مة
الريـ ــا����ض عــلى بـعد حـ ـ���وايل  15كيلومرت ًا،
مبــحاذاة وادي حنيفــة ج ـ ـنـ ــوب الدرعــية.
ومتتاز ب�أ�ش���جار النخي���ل الطويل���ة و�آب ــارها
العمــيقة ومبــانيه���ا الطينية ،ولوادي حنيفة
�أهمية تاريخية كبرية.
املوقع املميز:
تق���ع مزرعــة العذيبات يف وادي حنيفة �ش���مال
غرب مدينة الريا�ض ،ويعترب واحـد ًا من �أع ــظم
الأودي ــة فـي و�سط اجلزيـ ــرة العربـيـة� ،شم ـ ــال
جبـ ـ���ل ط ــوي���ق ،والـ ـ���ذي يت ــمي���ز مبنحدراته
القوية باجتاه الغـ ــرب ،م�شـ ــكلة منحــنى على
طول ال�ش���مال ال�ش���ـرقي للم ــرتفع الأو�س���ـ ــط
للجزيرة العربية والذي ي�س���مى ه�ض���بة جند.
وتق���ع العـذيب���ات فـ���ي بق ــعة ممي���زة جنوب
الدرعيـ���ة فـي التــقاء �ش���عيب �ص���فر باجلـزء
امل�أهول غ ــرب وادي حنيفــة ،وي ــقول ال�سكان
الأ�ص���ليون �إن اال�س���ـم (العذيبـ���ات) يرج���ع
�إىل ح ــ�ل�اوة التم���ر ،بالرغم م���ن �أن تعريف
القـامو����س يرج���ع العذيب���ات للم���اء؛ وه���ي
م�س���ـتمدة من كلمة عذب ومعنــاها �س���ل�س �أو
حــلو وهي �صفة تطلق عـلى املاء مثل ماء عـذب،
وهذه الأ�سماء م�س���تمدة من هذا الأ�صل مثل
العذيب والعذيبات وخا�ص���ة يف �ألأماكن التي
يتوفر فيها املاء بغزارة فـي اجلزيرة العربية.
خم�سة بدائل تناف�ست للتطوير:
كان الأم�ي�ر �س��� ــلطان بن �س���ــلمان ميا ًال �إلـى
احل ــ�صول علـى مزرعة ،وعنــدما ر�أى مزرعة
العذي ـب���ات اجنـ���ذب ف ـ���ور ًا لهـ���ذه املزرعــة
والبي���ت عـل���ى الرغـم مـ ـ���ن �أنهم���ا كــانا فـي
حاجه �إىل الكثري من العمل .فـي ذلك الوقـت
كانت املــزرعة حتتوي بــ�ش���كل رئيــ�س���ي على
النخيل فـي اجلزء اجلنوبي ،بينما القطعتني
ال ــ�شماليتيـن مل تزرعا �أبد ًا ،وفـي هذا اجلزء
ال�ش���مايل هـناك ق�سم �صغري قد زرع من قبل
(قطعة م���ن الأر�ض) حماطة بج���دار طـيني

وحتتوي على بئرين قـدميني ،وغالبــية اجلهة
ال�شـمالية كانت مــنفتحة متام ـ ًا على �شـ ــعيب
�ص���فر بـ ـ���دون جـ ـ���دران فا�ص��� ــلة ،وكــان���ت
ت�س���تخدم من قبل املقاولني كمكب للنفايات.
وكان القائ ــم على املزرعــة ي�س���تــخدم جز ًءا
م���ن البـ ـي���ت لنف�س���ه وللحيــوان���ات ،وب ــاقي
املنزل ك ــان غري م�سكون ،وق ــد ع ــانى ب�شدة
من العوا�ص���ـف واالجنراف كمــا هو احلــال
فـي جميع الأبنية الطينية.
وقد قرر الأمري �س���لطان �إع���ادة ترميم بيت
املزرع���ة ،وذل���ك بع���د �أن تـوىل بن���ا ٌء حملي
يعم���ل يف الطني من عرقـة حظرية احليونات
الـ ـت���ي �أن�ش���ـ ـ�أت مبلح���ق يف اجله���ة الغربية
م���ن بيت املزرعة ،وكذلك ج���زء من اجلدار
الغربي للمزرعة.
بعد ذلك مت اال�س���تعانة بالربفــ�س���ور �ص���الح
مل ـع���ي وال���ذي يعت ــ�ب�ر م���ن �أب���رز املعماريني
امل�ص���ريــني ،وح ــائ���ز ع ــلى ج ـ ــائ���زة الآغا
خ ـ ـ���ان لرتمي���م املب ـ ـ���اين التاريخي ـ ـ���ة،
واملعـ ـ���روف برباعت���ه فـ���ي املحـافظـ ـ���ة على
املبـ ـ���اين فـ���ي ال�ش���ـرق الأو�س��� ــط .وبع���د
الدرا�سة املبدئية للــموقع ُدع ــي الربوف�ســور
ملعـ ـ���ي فـ���ي يناي���ر 1994م لعم���ل الدرا�س���ة
املبدئية لت�ص���ميم بيت املزرعة ،وقـدم ملعي
خاللها خم�س���ة بدائل للت�صميم ،ومت درا�سة
هذه البدائ���ل ،ومت اختي���ار البديل اخلام�س

ك�أ�س���ا�س لإج���راءات الرتميـم ،وت ـ���م البــدء
فـي التنفيذ فـي �صيف عام 1994م.
وبع���د بـ���دء التـنفي���ذ مت تغي ــ�ي�ر بع ــ����ض
االق ــرتاحات اخلــا�ص���ة بالبديل الت�صميمي
رق���م خم�س���ة تبع��� ًا لتـط���ور امل�ش���ــروع ،مثـل
غرفة الطعام احلالية التي حلت حمل غرفة
املطب���خ ،و�ش���غل املطـبخ املنطق���ة التي كانت
خم�ص�ص���ة لإح ــدى غــرف النوم القدميـة،
وكذلك تغري �ش���كل امل�س���جد ،هذا بالإ�ضافة
لتغي�ي�ر مواقع بع����ض الأبواب وال�ش���بابيك .
وكــانت هذه التغ ــيريات ممكنة ل�سببني:
• الأول  :طبيع��ة الطــ�ين (اللين��ة)
كم��ادة للبن��اء �سمـح��ت لـــعــم��ل
التعديالت بكل �سهولة .
• الـث��اين  :العـــالق��ة ب�ين الأمــــ�ير
�ســـلطان وامل�شــروع وكامل فريق العمل.
و�س���بب �آخر �أي�ض��� ًا �أن الرتميم كان ي�س��� ــعى
�إلـ ـي���ه ليــ�س فقط لإع ـ ـ���ادة الب ــناء كما هو،
ولك ـ ـ���ن �أي�ض��� ًا م���ع تطوير بع����ض الفراغات
با�ستخدام املواد املحلية.
حل مميز جلدار القبلة:
كان امل�س ــجد فـي الع ــذيبات اجلزء الوح ــيد
املتـ ــكام���ل فـ���ي املخطـ ـ���ط الأ�ص��� ــلي لبيت
امل ــزرعة .وكما كانت املـ�ســاجد فـي عهد امللك
في�صل بال�ش���كل املنحني على واجــهة القبــلة
ت�ش���كل املح ــراب ،وكان �ص ــحن امل�سجد غري
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م�سقوف ،وكانت املحافظة عـلى هذا امل�سجد
عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا ،ولــكن كانت هناك م�شكلة
�أ�سـا�س���ية حيث كان���ت القبـلة غــ�ي�ر دقــيقة؛
حيث تب�ي�ن م���ن الدرا�س���ة انح ـ���راف زاوية
القــبلة بحوايل  32درجة �إىل ال�شمال .ولذلك
واج���ه البن���اءون م�ش���كلة بناء ج���دار القبلة
باالجتاه ال�صحيح مع املحافظة على �شكله.
ل���ذا قام���وا مبحاولة عم���ل ت�س���وية مبدئية،
فعملـ ـ���وا على ت ــرمـيم جدار القبلة القدمية.
وقاموا ببن���اء ج���دار جــديد للــقبل���ة خ ــلف
اجلــدار الق���دمي ،وكــان اجلـ ـ���دار اجل ــديد
م ــواجــها لالتـجــاه ال�صحيح للقبلة .وبذلك
رمم امل�س���جد مـ���ع املحافظة على ت�ص���ميمه
الأ�ص���لي ،وه ــكذا �أ�ص��� ــبح اجلزء الأول من
بيت املزرعة جمدد ًا كلي ًا �أكرث مما هو مرمم.
نخيل يعانق �سماء الدرعية:
عن ــدما تـ�س���لم الأمري �س���ـلطان املزرعة فـي
�أواخـر ع���ام 1980م كان���ت املنطقة تقع فـي
خم�س���ة �أجزاء  .تق���ع ب�س���ـ ــاتني النخيل فـي
الأرب���ع قطـ ـ���ع ال�ش���ـ ــرقية عــلى ط���ول وادي
حنيف���ة ،والـ ـ���وادي خ ـل ـ���ف بي���ت امل ــزرع ــة
والق ــطعت ــني ال�ش ــمالي ــتني التي ا�س ــتخدمتا
كمـ ـك���ب للنف ــاي���ات ،وم ــنطق���ة احلديق���ة
الت���ي تق���ع بداخـ���ل القطــعتني ال�ش���ماليتني
والت���ي كان���ت حماط���ة باجل���دران ،وحتتوي
عل���ى بئـرين .و�أي�ض��� ـ ًا هنــاك اجلب���ل فـ ــوق
املزرعـ ـ���ة والـ ـ���ذي يكت ــ�س���ي بف�ص���ل الربيع
بالأع�ش���اب ال ــربية� .أما الأربع قطع الغــربية
فكـانت حت ــتوي على �أ�شجار النـخيل الطويلة

الت���ي يبلغ عمرهـا ما بني � 40إلـى � 65س���ــنة،
وبع ــ�ضها �أكرب مـ ــن ذلك.
�أم���ا القطعت�ي�ن ال�ش���ماليتني فق���د توقـ���ف
�إنتاجهما نتيجة جلف���اف الآب ــار (البئرين)
فيهما ،وك ــانت م ــنطقة الـوادي (ال�ش���عيب)
خلف بيت املزرعة مزروعة فـي ذلك الوقت،
ب���ل كان���ت ت�س���تخدم لرع���ي احليوان���ات.
وكان التخـطي���ط �إىل الإنت���اج الــزراعـ���ي
م���ن الأولويات فـ���ي منطقة ال ــ�ش���عيب وقطع
الأرا�ضي حــول بيـت املزرعة .وكانت امل�ش ــكلة
ال�ص���عبة هي القطعتني ال�شماليتني التي تبلغ
ح ـ ـ���وايل  8هكـت���ارات وامللوثـ���ة وامل ــ�ش���ـوهة
بجــميع �أنواع النفايات التي ت�ش���مل املخلفات
ال�ص���ــناعي ــة والبنــائي���ة ومتثـ ـ���ل تهدي���د ًا
�سـلبي ًا جلــودة املياه اجلــوفية.
وق���د اتخ���ذ الأم�ي�ر �س���لطان ق���رار ًا برتميم
ه���ذه الأر����ض مت ــام��� ًا .وكـ ــان���ت اخلـ ــطوة
الأولـ���ى ه ـ���ي �إزال ــة امل ـ���واد امل�ؤذيـ ـ���ة بيئي ـ ًا
كالبال�س���تيك والإطارات املطاطية واملعادن
والأخ�ش���اب والتي دفنت يف امل���كان ،والرماد
الذي مت اال�ستفادة منه ك�سماد.
وبــعد ذلك جـاءت م�شك ــلة الردم م ــن الرتبة
الر�س���ــوبية اجل ــيدة التي كانت تبلغ طـبقتها
� 40-30س���ــم لت ــجنب انخــفا�ض���ــها الحق ًا.
وبع���د ذلك بن���ي ج ــدران جدي���د على ط ــول
ال�ش���ـعيب ،وزرعت �أنواع خمتلفة من النخيل
وال ــتي ت�س���اعد على تــوف�ي�ر الب ــيئة الرطبة
والــظ�ل�ال لأنـواع خم ــتلفة م���ن املزروع ــات
كالف ــواكه واخل�ضروات.
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الآبار� :إحداها من عهد امللك في�صل:
كما هو معروف باملا�ضي ك ــانت احل ـيـاة فـي
ف�ص ــل ال�صـيف فـي املزرعة م�صحوبة طوال
النهار والليل ب�ص���ـرير املحاحي���ل على البئر
من خالل قنوات مائية (�س���واقي ) ل�س ــقاية
الأر�ض ،وذلك مب�س���اعدة احلم�ي�ر والبغــال
التي جتر املاء �إىل �أعلى.
وقد بنى امللك في�ص���ل قن���اة مائية على طول
املنحدر من �شعيب �صفر ويلتف �إىل �أن ي�صل
�إىل القط���ع الأرب���ع الـقدمي���ة ،ويف النهاي���ة
الغربي���ة له���ذه القطع يوجد ج�س���ر فوق هذه
الــقن���اة يعـم���ل �أيــ�ض��� ًا كفتحة للت�ص��� ــريف
للتمكني من ال�س���ـيطرة على املياه الفائ�ض���ة
من و�إلـى القــناة ،و�أي�ض���ـ ـ ًا ليـمنع املاء الذي
ينح���در من �أعلى املنح���در �إىل القناة من �أن
يجري �إىل �شــعيب �صفر.
وبقي���ت هن���اك قن���وات �ش���ــبيهة عل���ى طول
املنح ـ���در والـ ـت���ي حت���دد ال���وادي خلف بيت
املزرعة .ويف مزرعة العـذيبات مت ا�س���تبدال
تلك املحاحيل القدمية بغطا�سات ت�ضخ املاء
�أوتوماتيكي ًا م���ن ثالثة �آبار .وكـان واحـد من
�آبار النخيل من ع ــهد امللك في�ص���ل وبعـ ــمق
 40مـ ــرت ًا ،وكــان �ض���ح ًال ن�س���بي ًا .والبئرين
الآخرين فـي القطعتني ال�شـ ــماليتني العلـي ــا
وال�س���ـ ــفلى ق ـ���د �أقامه ــما الأمري �س���لطان،
وي�ضخان املاء مــن عمق  200مرت تقريب ًا.
كان البئ���ر الكبري خلف املزرع���ة دلي ًال قوي ًا
عل���ى براعـ���ة الط���رق الزراعي���ة القدمية،
وقد �أوليت رعاي���ة ك ــبرية لإع ــادة ترميمه.
وكانت احلياة يف و�س���ط اجلزي���رة العربية
م�س���تـحيلة ل���وال ه���ذه الآبار العظيم���ة التي
تعك����س �أهم ــيته���ا م���ن خ�ل�ال العن ــاية بها
وتنظيمه���ا .البئ���ر الكب�ي�ر فـ���ي مزرع���ة
العذيبات والآبار الأخرى تعـد تذكرة قـ ــوية
للكد وامل�ش���قة فـي املا�ض���ي ،وحت ّمل و�ص���ـرب
املزارع النجدي على مر الع�صور.
ال�سقف  ..ت�أثري مرئي مبهج:
كانـ ــت اخلطوة الأوىل فـي بنـ ــاء ال�سقف و�ضـع
العار�ضات الأ�سا�سية على طول و�سط الغرفة
من العمود الر�أ�سي �إىل العمود الر�أ�سي الآخر

�أو اجل ـ���دار ،وكانت العار�ض��� ــات فـي �أغ ــلب
الغرف تتكون م ــن جذعني من �ش���جر الأثل،
و ُقطر كل واحد مـ ـ���ن هذين اجل ــذعني �أكرث
من � 25س���نتيمرت ًا ،ومو�ص���ولة من اجلهتني.
وفـي الغرف الكب ــرية يتم و�ض ــع ثالثة جـذوع
 .وكل ج ـ���ذع م ـ���ن ه���ذه اجلـ���ذوع مقطـ ـ���وع
وم�ش��� ــذب م���ن اجله���ة ال�س���فلية ل���ه ليك ــون
�س��� ــطحه �أمل����س ،وذلك ي�س���ـاعد على تثبيت
الأعمدة الرا�ســية ،ومي ــكن تــزيينها الحــق ًا،
وترب���ط اجلذوع مع بع�ض���ها بحب���ل ،وبعـدها
تو�ص���ل باجل ــ�سور التي يبلغ متو�سطها حوايل
� 35-40س���نتيمرت ًا ،وهي جمز�أة ،ثم تو�ص���ل
بالأحجار املوجودة فـي �أعلى اجل ــدار لتعمـ ــل
على ت ــوزيع احلم���ل .بعد ذلك جترد �أو تنزع
الأوراق من ال�س��� ــقف ،ثم يو�صل مع الأعمدة
الأخ���رى املنزوع���ة ويو�ض���ع ف���وق اجل�س���ر.
وكانت امل�شكلة هنا هي فـي تثبيتهم مع بع�ض
ب�إح���كام ،وكان احلل وا�ض��� ـ ــح ًا ،حيث يبدو
فـي تثبي ــتهم بالعـ ــوار����ض ،ولك ــن الفـ ــريق
رفـ ــ�ض ا�س���ت ــخدام املثبتات احلـ ــديدية فـي
الــبناء ،وابتكرت طريقة جيدة بديلة حتتوي
عل���ى ا�س���ــتخدام عـ ـم���ود �س���ـ ــعف النخ ــيل
قائـ ـم���ة ب ــموازاة العــوار����ض بين ــهما وذلك
بربطها بالأعمدة الأخرى من �سعف النـخيل
بوا�س���طة احلبل .وك ــان مـ ـ���ن املف ــرت�ض �أن
تكـ ـ���ون هـ ـ���ذه الأع ــمدة مـ�ؤقت���ة فـي مكانها
�إىل �أن يكتم���ل بنـ ـ���اء ال�س���قف ولك���ن كان
ت�أثريه���ا املرئي مبهــج ًا ،ولذل���ك قرر ت ــرك
هذه الأع ــمدة فـي مكانها .وفـي تـلك الأثناء
ك ــان يجب العثور على �شـخ�ص ي�س ــتطيع �أن
يجـدل �سعف النخيل ل�صناعة احل�صري.
وكان من املقرر �إح�ض���ار �شـخ�صني يجيدان
هــذا العمـل من م�صر �إىل �أن ظهر واحد من
العـمال الباك�س���تانيني يف املوق���ع يجيد هــذه
املهنة وا�سـتطاع تعليم العمــال الآخرين هذه
املهارة ،وبالتايل �صنعت جميع احل�صر التي
ا�ستخدمت لل�سقف فـي املوقع.
والطبق���ة التالي���ة فـ���ي بن���اء الـ�س���قف بعــد
احل�ص�ي�ر كانت بعرثة �س���عف النخي���ل التي
ت�شكل �أ�سا�س ًا لطبقة الطـني الكثيفة .ثم بعد

ذل���ك طبقة الطني بعمق �17-15س���نتيمرت ًا،
والتي تر�ص ب�ش���كل جي���د وترتك لتجف ملدة
ثالثة �أو �أربعة �أيام كحد �أدنى.
وبعـ���د اجل ـف���اف التـ ـ���ام لطبق���ة الط�ي�ن
تو�ض���ـع طبق���ة �أخــرى من الطـ ــني امل�ش��� ــابه
امل�ستــخدم فـي التج�صي�ص ،والذي يحت ــوي
على كمية �إ�ضـافية م ــن الت ــنب فـي اخللطة،
وبعدها ي�ض���غط الطني بوا�س���طة ا�س���طوانة
وي�ت�رك ليــجف �إلـى �أن تظهر ال�ش���قوق التـي
متلأ ب�صلـ�ص���ال الرتبة ،ويعـ ـ���اد م ــلء هذه
ال�شقوق يف حالة ظهورها مرة �أخرى.
وال�س���ـقوف م���ن هـ ـ���ذه الن���وع تعد �ش���ديدة
ال�صالبة ،فهي تتحمل الأحمال عليها وكانت
ت�س���تخدم �س���ابق ًا كم���كان للجلو����س والن���وم
وخا�ص���ة فـ���ي ليايل ال ــ�ص���يف ،وهي �أي�ض��� ًا
�ش���ديدة الكثافة بحيث �أنها عازل جيد مينع
دخول املاء واحلرارة.
املزاريب �أ�سلوب هند�سي متقن:
كان الب���د من وج���ود �أنابيب لت�ص���ريف مياه
الأمط���ار فـي �س�ت�رة اجلدار العلوي���ة وبعدد
منا�س ــب لتع ــمل على ت�صريف ال�سطح مـ ــن
زيادة كمي���ات مياه الأمطار مـ ــن الـ ــ�س���قف
ومت ــنع تراكم املـاء.
و�صنعت املزاريب من خـ�شب الأثــل ومنحوتة
ب�أ�سـ ــلوب هند�سي متقن وقطعت ط ــولي ًا من
الن�ص���ف ،ومت جتويفها من الداخ ــل ومن ثم
تثبي ــت هذه الأن ــابي���ب فــي داخــل اجل ــدار
ب�إحكام بوا�س���طة م�س���ــامري خ�ش���بية بداخل
اجلدار ،وه���ذا مينع ا�س���تبدالها �أو تغيريها
بوا�س���طة الفي�ض���انات الغ ــزي���رة للم ـ���اء.
�ألوان مميزة على خلفية طينية:
كان البناءون و�أ�ص���حاب املن���ازل النج ــديني
يفتخ���رون دائم��� ًا بالأب���واب والنوافـ ـ���ذ
اخل�ش��� ــبية لبيوتهم ،وكانت تـ�ب�رز كثري من
الرباعة يف هذه الأعمال فـي املا�ضــي ،وكــان
بال�شـك ب�سبب املهارة ال�شائعة بني املالك ــني
والبنائ�ي�ن ورغ ــبته���م فـ���ي �إبـ���راز املداخل،
ولك���ن �س���بب ن���درة الأخ�ش���اب وغالئه���ا مع
كونه���ا توفر جما ًال وا�س���ع ًا لنحته���ا وتلوينها
خا�ص���ة فـي جند ،ويخل���ق منظـ ـ ـ���ر الـ ــباب

امللون فـي اجلـ ــدار الطيـني مـ ــنظر ًا مـ ـثـري ًا
للإعجاب ،ودائم ًا يالحظ من قبل املارة .
وغالب��� ًا الأبواب والنوافذ ت�ص���نع من خ�ش���ب
الأثل ثم تن�شر لت�ص���بح لوح ًا خ�شبي ًا �سميك ًا،
وتث ــبت بوا�س���ـطة امل�س���امري .وا�س��� ــتخدمت
�أخ�ش ــاب الأثــل فـي مزرعة العــذيبات ل�ص ــنع
الأبـ���واب والنوافـ ـ���ذ ولك ــن ن ــ�ش���رت و�أعدت
بوا�س ــطة الأدوات والأجهزة احلديثة ،و�أي�ض ًا
مل يكن هـناك حرفـي �أو ور�ش ــة لعمل الأبواب
والنواف���ذ مبنطق���ة الريا�ض ،ولك���ن على �أية
حال قد �أعطيت ن�صيحة لتجربة �صنع النوافذ
والأبواب يف عنيزة مبنطقة الق�ص���يـ ــم والتي
تعـ ــد املـوطن التقـ ــليدي لأف�ض���ـ ــل البن ــائني
فـي جند ،حيث �أن هــذه احلــرف ــة مل تن ــدثر
هن���اك .وقـ ـ���د وجد رجل يعمل على �ص���ناعة
الأب���واب والنوافذ من خ�ش���ب الأث���ل ،وقد مت
تكليفه ب�صنع الأبواب والنوافذ لبيت املزرعة.
اجلب�س الأبي�ض يف املجل�س:
منذ القدم كانت الأجـزاء ال�ش���ع ــبية �أو مكـان
ال�ض��� ــيوف فـ���ي البي���وت النــجدي���ة مزينـ ـ���ة
ومنحوتة ب�أ�سلوب هند�سـ ــي م ــتقن باجلــب�س
الأبي ــ����ض ،وكـ���ان هذا النوع م���ن الزين ــة هو
الأك ــرث �ش���يوع ًا فـي املجال�س ،وكان العن�ص���ر
الأ�سا�سي يف اجلب�س هو كربيتات الكال�سيوم.
وكان اجلب�س ي�ص���نع يف املا�ض���ي حملــي ًا عــن
ط ــريق �إح ــراق �ص���ـخور اجلبــ�س م ــع املـادة
امل�ضافة ،وب ــعدها يتم �سحقها لت�صـ ــبح بودرة
م�س���ـ ـحـوقة ،ويعرف ه ـ ـ���ذا التح ــول املح ــلي
باجلب�س ،وهو �إىل الآن ي�صنع بهذه الطريقة.
ثم يخـلط اجلب ــ�س باملاء ويو�ضع على اجلدار،
وبعدهــا تطـ ـب���ع ال�ص���ــورة املطـ ــلوبة عـ ــلى
�س ــطح اجل ــدار وين ــقل ال ــ�شكل با�ستــخدام
القلـ ـ���م ،وبينمـا ه ــو يجـ ـ���ف يكون بالإمـكان
نحت ال�شكل بوا�سطة �سكني �صغرية.
ويف الواقع تتيح مزرعة الع ــذي ــبات لطــالب
العمارة والتـخطيط بحث الأ�ساليب القــدمية
للبيئـ ـ���ة النجدي���ة ،والتع���رف عل���ى جميـ���ع
الأدوات التقليدي ــة ،و�إعادة بحـ ــث الدرا�سـات
القدمية فـي الع ــ�صور الأخرى ل�صياغة �أ�سـئلة
جديدة والك�شف عن مناطق جديدة للبحث.
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التراث العمراني

مشروع تطوير حي سمحان التاريخي
التراث ه���و لبنة تاريخية ،وتصور تت���درج به ماهية وهوية
كل إنسان؛ فهي تجسد ماض يرتبط بحاضره وغده ،وهي
إحدى بنود التقدم والعولم���ة والتطور بجميع المعايير،
فحيث ث���ورة التكنولوجي���ا والتقني���ة والتعليم تطورات
متالزم���ة لكل م���ن نهضة العم���ران والهندس���ة والبناء،
واس���تثمار بنية اإلنس���ان رس���الة اهلل لخلق���ه حين قضى
باستخالف آدم وحواء والتي هي البنية التحتية واالجتماعية
الت���ي تهيئ طابع���ًا حياتيًا منعمًا بكل م���ا يتواكب مع
حاجات���ه لتلك النقل���ة والتط���ورات الحياتي���ة واالقتصادية
الت���ي يعي اإلنس���ان م���دى التحامه���ا بالفك���ر التراثي.

فنجد �أن مو�ض���وع الرتاث واملحافظة عليه
هو م�سئولية الإن�سان الأوىل ،ور�سالته التي
تل���ي عبادته هلل عز وج���ل ودينه ،فهو جزء
ال يتج���ز�أ م���ن حميط���ه؛ فه���ي ال متوت مع
مرور الوقت ،بل هي التاريخ لذلك الإن�سان
ولهوية �أر�ض���ه ووطن���ه ،ينبع من الإن�س���ان
نف�سه ,تاريخه وم�ستقبله .ولعل هذا ي�شكل
مفارقة عند بع�ض���هم كونهم يرون الرتاث
جم���رد تاري���خ حكاي���ات و�ص���ور انتهت وال
ميكن �أن تعود ،بينما الإن�سان يجدد نف�سه
وتاريخه من خالل درو�س وعرب املا�ضي.
ومن باب �إمياين بحاجة التخطيط والهند�سة
لآلية تت�ص����ف بطاب����ع احلاجات الإن�س����انية،
حي����ث افتق����رت بع�ض امل����دن احلديث����ة لدينا
مراع����اة حاجات الإن�س����ان وعادات����ه ابتدا ًءا

من تكوينها وحتى عمرانها ،ومواكبتها لهذه
اخل�صائ�ص بكل املعايري على املدى البعيد يف
وقتنا احلا�ضر .نفتقد �إىل اجلانب الإن�ساين
يف مدنن����ا احلديث����ة ،وذلك لأن����ه مت تخطيط
�أحيائه����ا دون مراع����اة اجلان����ب الإن�س����اين،
وو�ض����عت تنظيمات بنا ًءا على �أ�س�����س ال تتفق
مع عاداتنا االجتماعية.
وحي���ث �أتيح���ت يل الفر�ص���ة يف �أن �أط���رح
�أف���كاري ور�ؤيت���ي لتطوير "حي �س���محان"
يف مدين���ة الدرعي���ة (منطق���ة الريا�ض)،
حيث يتكون حي �س���محان من جزء تاريخي
تراث���ي قائ���م �ش���اهد عل���ى تاري���خ احل���ي
ون�ش���اطاته ،وطريقة احلي���اة اجلميلة التي
كان���ت تزخر بها مدنن���ا الرتاثية القدمية.
وهو غ�ي�ر م�أه���ول بال�س���كان ،وتعترب حالة

م .ناصر بن محمد التركي
باحث معماري

املباين فيه نظر ًا لعمرها الكبري جيدة جد ًا
(املادة امل�س���تخدمة يف البناء الطني واللنب
واخل�ش���ب) ,و�أما اجل���زء الآخر فهو عبارة
عن تخطيط �ش���بكي حديث تختلف حاالت
املباين فيه ما بني املمتازة والرديئة و�أي�ض ًا
تختل���ف �أعمارها م���ا بني الق���دمي املتهدم
واحلديث.
ولتطوير مث���ل تلك امل�ش���اريع احليوية البد
م���ن وج���ود ر�ؤي���ة و�إ�س�ت�راتيجية وا�ض���حة
عامة للم�شروع ي�ضعها امل�صمم ,بالإ�ضافة
للر�س���الة الت���ي يري���د �أن يو�ص���لها ،وم���ن
ثم و�ض���ع الأهداف الرئي�س���ية الت���ي ت�ؤدي
بطبيع���ة احلال �إىل �سيا�س���ات ت�ص���ميمية،
وبع���د ذل���ك �إىل بدائل ت�ص���ميمية تنعك�س
على تطوير امل�شروع.

تعريف موجز بالمشروع
يتناول امل�ش���روع تطوي���ر و�إع���ادة ت�أهيل حي
�س���محان التاريخي ،وجعله مق�صد ًا �سياحي ًا
مهم ًا ملا يحويه من مبانٍ تراثية ذات موروث
ثق���ايف وتاريخي كب�ي�ر .وقد اهتم���ت الهيئة
العليا لتطوير مدينة الريا�ض والهيئة العامة
لل�س���ياحة والآثار بالدرعية حتى تكون مهي�أة

للزوار وال�سياح ,وقد جرى يف بداية امل�شروع
م�سح �شامل حلي �سمحان ،والتعرف امليداين
على املوقع ،وجمع املعلومات املهمة للحي من
�أن���واع ا�س���تعماالت الأرا�ض���ي ،وارتفاع���ات
املباين ،ودرا�س���ة حاالت املب���اين واخلدمات
العامة املوجودة ،ودرا�س���ة �أن���واع الفراغات،
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ودرا�سة الطرق واملداخل واملخارج الرئي�سية,
وبع���د ذلك مت و�ض���ع الر�ؤية العام���ة للموقع،
والأه���داف التي يراها ،ومن ثم ال�سيا�س���ات
والبدائل الت�صميمية.
حي���ث كان���ت الر�ؤي���ة العام���ة للم�ش���روع هي
(�سمحان � ..أ�سلوب احلياة اجلميل ).

دراسة استعماالت االراضي لحي سمحان

دراسة حاالت المباني
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التراث العمراني

الفكرة التصميمية للمشروع
تطوي���ر ح���ي �س���محان التاريخ���ي ك�أمن���وذج
لعم���ران الواحات ال���ذي كانت علي���ه مدينة
الدرعي���ة التاريخي���ة يف �أوج تطورها ,وذلك
بتكوي���ن بيئة عمراني���ة تقليدي���ة مثالية ،مع

مراعاة الن�سيج العمراين املرتابط للمنطقة,
واملحافظة على الطاب���ع الرتاثي النجدي يف
املباين املقرتح���ة واملوجودة ,ومراعاة حركة
امل�ش���اة ،وتوفري مناط���ق ترفيهية و�س���ياحية

سمحان  ..أسلوب الحياة الجميل
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وثقافي���ة وعام���ة وجتاري���ة حت���ى يك���ون حي
�سمحان مق�ص���د ًا للزوار وال�سياح من داخل
اململكة وخارجها.
الر�ؤية� ( :سمحان�..أ�سلوب احلياة اجلميل)

العمق الفكري للمشروع ,وتأثيره العمراني والمجتمعي،
ومدى استلهام التراث العمراني فيه:
يتمث���ل العم���ق الفك���ري للم�ش���روع يف �إيجاد
�أ�س���لوب من احلياة الهادئة والآمنة لل�س���كان
وال���زوار ,وذل���ك بتوف�ي�ر بيئة الواح���ة التي
تتمثل البيئة الأ�صلية ملدينة الدرعية.
وللم�شروع ت�أثري عمراين وجمتمعي من خالل
ا�س���تغالل ال�س���احات احلالي���ة واملقرتح���ة،
وتهيئة املمرات للم�شاة ،وتكوين نقاط جذب
ترتبط بالأ�سواق التجارية واملناطق الرتفيهية
التي تخدم جمتم���ع الدرعية ومن يفد �إليها.
ويتحدد ا�س���تلهام الرتاث العم���راين (ك�آلية
�إن�سانية جتميلية عمرانية اجتماعية حياتية
�سياحية اقت�صادية) يف بيئة الن�سيج العمراين
التقلي���دي واملحافظ���ة علي���ه ق���در الإمكان,
و�أي�ض���ا ترمي���م البي���وت الرتاثي���ة القدمية،

و�إزال���ة البي���وت ذات احلالة ال�س���يئة والآيلة
لل�سقوط ،و�إعادة بنائها على ال�صفة الرتاثية
التي كان���ت عليها مع توفري �أ�س���اليب احلياة
احلديث���ة من كهرباء ,ماء  ,و�ص���رف ..الخ.
كم���ا مت حتديد البيوت ذات النمط احلديث،
والتي ال تتنا�س���ب وت���راث املنطق���ة لكي يتم
�إعادة ت�ص���ميم واجهاتها حتى تتنا�س���ب مع
الطابع العمراين التقليدي.
وتكوي���ن واحات �ص���غرية يف داخل احلي يتم
زراعته���ا بالنخي���ل واملزروع���ات التقليدية،
حت���ى يعي����ش ال�س���اكن والزائ���ر وال�س���ائح
عل���ى حد �س���واء احلياة القدمي���ة الرائعة يف
الدرعي���ة بجمي���ع تفا�ص���يلها م���ن الزراع���ة
وال�س���قاية وقطف الثمار ،مما يولد التوا�صل

واالرتباط االجتماعي املتعارف عليه والنادر
الوجود ،واملفتقد يف حياتنا املعا�صرة.
وتعترب ال�س���ياحة والعمران هي �أكرب مفاتيح
النه�ض���ة الرتاثي���ة والعمراني���ة ،وبه���ذه
االعتب���ارات يتحق���ق اجلان���ب االجتماع���ي
واملردود االقت�صادي ،والذي يتمثل يف املحال
التجاري���ة واملراف���ق الرتفيهية وال�س���ياحية،
وحتقي���ق املتطل���ب البيئ���ي م���ع الأخ���ذ بعني
االعتبار اال�ستدامة يف كامل امل�شروع.
وم���ن باب ر�س���التي امل�س���ئولة عل���ى تطوير
هوي���ة جمتمع���ي املعماري���ة والهند�س���ية
واالقت�ص���ادية والإن�س���انية وددت ت�س���ليط
ال�ضوء على هذا الت�صور الرتائي املعماري
الهام  ..واهلل ويل التوفيق ,,,

تفصيل ألجنحة الفندق والمقهى التراثي
• مت درا�س���ة املنطق���ة الرتاثية كل بيت املطاع���م الرتاثي���ة واملقاه���ي ال�ش���عبية ,واملطاع���م ك���ي يعي����ش الزائ���ر احلي���اة
على ح���دة حت���ى يع���اد توظيفه بال�ش���كل بطريقة حتافظ على املنزل بتفا�صيله .القدمية اجلميل���ة ،والفندق يكون املحفز
املنا�س���ب للفندق املقرتح ،بالإ�ض���افة �إىل • الفك���رة من قرب الفندق من املقاهي لتمديد الإقامة لعدة �أيام .

صورة توضيحية للمشروع
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مشــروع مطــار األميــر محمــد بن
عبــدالعزيز الــدولي بالمدينــة المنــورة
قامت «الهيئة العامة للطيران المدني– »GACAبوضع التوصيف التفصيلي للمشروع،
وأوردت ذلك في وثيقة تحت اس���م «معايير الحد األدنى للتصميم والمتطلبات الفنية
– ،»MTRث���م قامت بطرح عملية التصميم والتنفيذ والتش���غيل لذلك المش���روع في
عط���اء بين الش���ركات العالمية المتخصصة في تصميم وإنش���اء المط���ارات الدولية.

م .محمد سهيل

وت�ض����منت �ش����روط العط����اء ت�ص����ميم
املخط����ط الرئي�س����ي للمط����ار ،وو�ض����ع
املعاي��ي�ر الالزم����ة للت�ص����ميم ،واعتبار
كثافات امل����رور يف الأوقات العادية ويف
�س����اعات ال����ذروة ،ومراعاة م�س����تويات
اخلدم����ة املطلوب����ة واملحددة م����ن قبل
"احت����اد النق����ل اجل����وي ال����دويل -
 ،"IATAثم متت الرت�س����ية و�ص����درت
موافق����ة املجل�����س االقت�ص����ادي الأعلى
رق����م ( )29/4لتنفيذ م�ش����روع تطوير
مط����ار الأمري حمم����د ب����ن عبدالعزيز
الدويل باملدينة املنورة مب�شاركة القطاع
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اخلا�ص ،و�أن�شئت "�شركة طيبة لتطوير
املطارات" ك�شركة ا�س����تثمارية لغر�ض
متويل وتنفيذ وت�ش����غيل م�ش����روع املطار
اجلدي����د ،و�أ�س����ندت عملية الت�ص����ميم
والتنفيذ �إىل التحالف الفائز بامل�شروع
وامل�ؤلف من ال�شركة الرتكية " "TAVمع
ال�شركة ال�س����عودية "العراب للمقاوالت
املح����دودة" ،ومت اعتماد الت�ص����ميمات
والب����دء يف التنفي����ذ يف منت�ص����ف عام
2012م عل����ى �أن ينته����ي العم����ل يف 32
�شهر ًا� ،أي يف غ�ضون نهاية �شهر مار�س
من عام 2015م .

وقد مت ا�س���تلهام ت�ص���ميم مباين املطار
اجلديد من طبيعة املدينة املنورة ،حيث
تق���ع به���ا �أ�ش���جار النخيل ب�ي�ن اجلبال
الربكاني���ة ،وكذلك م���ن تاريخ العمارة
الإ�س�ل�امية الغنية واملتنوعة ،ومن البقع
الأكرث ا�س���تثنائية يف العامل مثل احلرم
املكي وامل�سجد النبوي والتي تعترب الأكرث
تعظيم��� ًا م���ن النواحي الديني���ة ملاليني
امل�س���لمني يف جميع �أنح���اء العامل ،حيث
تعت�ب�ر املدينة املن���ورة تاريخي��� ًا واحدة
من املدن املزدهرة واملقد�سة للإ�سالم.
وهي من الأماكن التي نزل فيها القر�آن
الكرمي ،وت�أ�س����س فيها امل�س���جد النبوي
ك�أول م�س���جد جام���ع قبل كل امل�س���اجد،
وفيه مت���ت تغطية اجلدارين ال�ش���مايل
املتجه نحو القد�س واجلنوبي املتجه نحو
القبلة مبكة املكرم���ة بجذوع النخيل مع
تدعيمها ب�س���عف النخيل .وكان امل�سجد
مبثل هذه الب�ساطة ي�سجد فيه امل�ؤمنون
به���دوء �أم���ام اهلل ،وظهوره���م مغط���اة
ببقع من �أ�ش���عة ال�ش���م�س التي تن�س���اب
من خالل �س���عف النخيل بال�سقف ،لذا
�أ�ص���بحت �ش���جرة النخي���ل له���ا �أهمي���ة
تاريخية قوية منذ فجر الإ�س�ل�ام ،وفى
املدين���ة املن���ورة على وجه اخل�ص���و�ص
وبالتايل �أ�ص���بحت م�ص���در ًا للإلهام يف
التعبري املعم���اري ملباين املطار ب�ص���فة
عامة ومبنى الركاب ب�صفة خا�صة.
وقد تطرقت موا�صفات العنا�صر الفنية
يف عر����ض "�ش���ركة طيبة"اقرتاح���ات
جدي���دة وفري���دة ته���دف �أ�سا�س��� ًا �إىل
خل���ق حال���ة م���ن الف���ن امل�س���توحى من
عبق التاري���خ مبا يوف���ر للمدينة املنورة
بوابة جدي���دة وحديثة لتلبي���ة متطلبات
" "MTRبل وتتجاوزها لتحقيق احللول
التي تكفل على �سبيل املثال ما يلي:

• ت�شغيل املطار على مدار ال�ساعة بال
انقطاع وب�أمان تام.
• ال�س���هولة يف �إجناز �أعمال ال�صيانة
بطرق اقت�صادية فاعلة.
• احلد الأدنى من الت�أثريات ال�س���لبية
على البيئة.
• الق���در الأق�ص���ى م���ن املرون���ة يف
الت�صميم لتلبية املطالب امل�ستقبلية.
• ال�س���هولة واملرونة الكافية يف التو�سع
امل�ستقبلي للمطار.
الهدف من امل�شروع:
تت�ض���من املرحلة الأوىل من التطويرات
الأ�سا�س���ية للمط���ار حتقي���ق ق���درة
ا�س���تيعابية ت�ص���ل �إىل  8مليون م�س���افر
�س���نوي ًا ،وي�ش���مل ذلك حتقيق الأهداف
التالية:
• تطوير كل ما يتعلق ب�أنظمة و�أن�شطة
الطريان بامل�ش���روع مب���ا يف ذلك متديد
طول �أحد املدرج�ي�ن املوجودين باملطار
(م���ن  3,850م�ت�ر �إىل  4,335م�ت�را)
ليتحمل ا�س���تقبال الطائ���رات العمالقة
وه���ى يف �أق�ص���ى حمولته���ا ،مع �إن�ش���اء

مم���رات م�س���اعدة و�س���احات انتظ���ار
جدي���دة للطائ���رات ،و�إع���ادة تطوي���ر
وت�أهي���ل وتو�س���عة املدرج�ي�ن واملم���رات
املوج���ودة جنب��� ًا �إىل جن���ب م���ع تطوير
�أنظمة الإ�ض���اءة اخلا�صة بهذه املمرات
واملدارج ،الخ.
• تطوي���ر الأنظمة الربي���ة باملطار مبا
ي�ش���مل �إن�ش���اء مبن���ى حمط���ة ال���ركاب
اجلدي���دة (مب�س���احة داخلي���ة تبل���غ
 154,000م�ت�ر مرب���ع) ،م���ع �إن�ش���اء
الط���رق امل�ؤدي���ة م���ن و�إىل املبن���ى
واملمرات اخلا�ص���ة بحرك���ة الركاب يف
جميع االجتاهات ،وكذا �إن�ش���اء �ساحات
كافي���ة النتظار ال�س���يارات واحلافالت،
و�إن�شاء م�سجد ومبانٍ جديدة ال�ستقبال
وخدمة احلجاج تت�سع للأعداد الكبرية
املتوقع���ة ،وك���ذا مب���اين اخلدم���ات
امل�س���اعدة للأم���ن واجلم���ارك ووزارة
احلج وحمط���ات الطاقة واملي���اه ،وغري
ذلك من اخلدمات (بع���دد يبلغ حوايل
 22مبن���ى) ،بالإ�ض���افة �إىل م���ا يتطلبه
ذل���ك م���ن مراف���ق جدي���دة ،و�أعم���ال
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الت�ش���جري ،مع جتديد حمطات الركاب
القدمية القائمة باملطار احلايل ،الخ.
وحيث ت�ش�ي�ر التوقعات احلالية للحركة
اجلوي���ة �إىل �أن رقم " 8مليون م�س���افر
�س���نوي ًا" �س���وف يتحق���ق بحل���ول ع���ام
2023م� ،أي بعد ع�شر �سنوات من الآن،
مم���ا �س���وف يتطلبه ذل���ك من تو�س���يع
وتنمي���ة و�إن�ش���اء مرافق جدي���دة لتلبية
الطلب املتوقع بعد ذلك العام بالو�صول
�إىل  14ملي���ون م�س���افر �س���نوي ًا ،وه���و
ما �س���يتم �إع���داده للمرحل���ة الثانية من
التطوير التي ت�شتمل على:
• �إن�ش���اء م���درج جدي���د للطائ���رات،
مب���ا يف ذل���ك كاف���ة املم���رات الثانوي���ة
امل�س���اعدة وغريه���ا مم���ا يتطلب���ه
التخطيط اجلديد.
• �إن�ش���اء ب���رج مراقب���ة �آخ���ر للتحكم
يف احلرك���ة اجلوي���ة ،وجميع املن�ش����آت
اخلا�صة مبتابعة وتنظيم حركة الطريان.
• تعدي���ل وتو�س���عة مبن���ى ال���ركاب
لي�س���توعب  6ماليني م�سافر �سنوي ًا ،وما
يتطلبه ذلك من �ش���بكة للطرق واملباين

امللحق���ة ومواق���ف ال�س���يارات ،ال���خ.
وت�شمل �إ�سرتاتيجية التو�سع الكلي ملطار
املدينة املنورة الدويل تطويره لي�ص���بح
البواب���ة الثانية للمملكة بالإ�ض���افة �إىل
مطار ج���دة الدويل ال�س���تيعاب الأعداد
املتزاي���دة م���ن احلجاج الذي���ن يزورون
املناط���ق املقد�س���ة يف اململك���ة العربي���ة
ال�سعودية.
كم���ا �أن تطوير حرك���ة احلجاج ال يعترب
فقط خالل مو�س���م احل���ج ،ولكنه ي�ؤخذ
عل���ى م���دار ال�س���نة كله���ا حي���ث تك���ون
رح�ل�ات العمرة مع احلج ه���ي املحرك
الرئي�س���ي للتطوي���ر يف �أع���داد كل م���ن
حركة الط�ي�ران اجلوية وحركة الركاب
من و�إىل مطار املدين���ة ،ففي املطارات
التقليدية تتوزع حركة املرور بالت�س���اوي
عل���ى م���دار ال�س���نة م���ع وج���ود بع����ض
االختالفات املو�س���مية الب�سيطة� ،إال �أنه
م���ع مو�س���م احل���ج ترتكز حرك���ة املرور
الق�ص���وى خالل فرتة �ش���هرين ب�أعداد
كبرية من الركاب الذين يتطلب التحكم
يف حركته���م من و�إىل املط���ار بعدد من
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احلافالت يقارب عدد  10حافالت لكل
طائرة ،الأمر الذي ينعك�س على �ضرورة
حتري الدقة التامة يف التخطيط.
الأ�س���س الرئي�سي��ة يف ت�صمي��م
مبنى حمطة الركاب:
• التكام���ل م���ع مرافق املط���ار والبنية
التحتية احلالية.
• ت�ص���ميم ب�س���يط ومتما�س���ك لتوفري
الراحة التامة للركاب.
• حتقي���ق �أق�ص���ى درج���ات ال�س�ل�امة
والأمن طبق��� ًا للوائح منظم���ة الطريان
املدين الدويل.
• الف�ص���ل بني فئات الركاب املختلفة
من مغادرة ،وو�ص���ول ،وعبور ،ورحالت
دولية وحملية.
• حتقي���ق الكف���اءة الت�ش���غيلية بو�ض���ع
معايري دقيقة مل�س���احة جمي���ع املجاالت
املطلوبة برية وجوية.
• �إمكاني���ة التو�س���عات امل�س���تقبلية
املحتمل���ة ب�س���هولة دون �أي تعطي���ل
للعمليات القائمة.
• مراع���اة العامل االقت�ص���ادي بحيث
يتم ت�س���ليم امل�ش���روع مبا يحق���ق توازن ًا
بني ر�أ�س املال والتكلفة.
• تقلي���ل ا�س���تهالك الطاق���ة والتحكم
يف ا�س���تخدام �ض���وء النه���ار الطبيع���ي
والطاقة ال�شم�سية.
• ا�س���تعمال التداب�ي�ر التقني���ة لإعادة
تدوير املخلف���ات واحلفاظ على الطاقة
لتحقيق بيئة نظيفة.
• �أف�ض���ل كف���اءة لنظ���ام مناول���ة
الأمتعة.
• حتقي���ق التكامل من اال�س���تخدامات
التجارية باملبنى.
• املرون���ة والق���درة عل���ى التكي���ف م���ع
التغيريات غري املتوقعة ملتطلبات امل�شغلني.

أبرز أسباب تعثر المشاريع

كش���فت هيئ���ة الرقاب���ة و التحقي���ق ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���عودية ع���ن
وج���ود  1053مش���روعا متعث���را ف���ي  11وزارة ،وبالتال���ي ه���در للم���ال الع���ام.
و لتسليط الضوء على أبرز األسباب لتعثر المشاريع الحكومية نجدها على النحو التالي:

 -1نظام املناق�صات و التي تعتمد يف تر�سية
امل�شاريع على معيار الأقل �سعرا.
 -2املوا�ص���فات و التي تكون عائمة يف و�صف
البند و بالتايل جتعل املالك �أو من ينوب عنه
(اال�ست�شاري) يف حرية من �أمرهم يف تنفيذ
املوا�صفة.
 -3الرتكي���ز عل���ى مقاول�ي�ن حمددي���ن و
اعطاءهم م�شاريع متعددة يف نف�س التوقيت
و نتيجة لذلك تقل كفاءة تنفيذ امل�شاريع .
 -4التكرار الغري مربر ما بني الو�صف الفني
و الو�صف التعاقدي يف امل�شاريع الهند�سية .
 -5ا�ستعانة املقاولني مبهند�سني غري م�ؤهلني
فنيا و ب�أجور مالية �ضعيفة جدا.
و ميكن ايجاز بع����ض احللول املمكنة لتفادي
تعرث امل�شاريع احلكومية على النحو التايل:
-1ان�ش���اء وزارة خا�ص���ة تعن���ى بامل�ش���اريع
احلكومية فقط (وزارة الأ�شغال احلكومية),
فلي�س مبقدور وزارة ال�ص���حة مثال اال�شراف

ماجد عثمان محمد مليباري

مهندس كهربائي في شركة دار
الهندسة لالستشارات الهندسية  -جدة

عل���ى امل�ش���اريع الهند�س���ية بكف���اءة فني���ة
متخ�ص�صة.
-2توحيد العقود الهند�س���ية جلميع امل�شاريع
احلكومي���ة حتت ا�ش���راف الهيئة ال�س���عودية
للمهند�سني بنظام فيديك(.)FIDIC
-3تفعي���ل الغرام���ات املالية (اجل���زاءات) على

املقاول املتعرث بحيث يكون التقييم كل ربع �سنوي.
-4الزام املقاول بو�ضع خطة زمنية حمددة و
التقيد بتنفيذها .
-5ال���زام املقاول بتوف�ي�ر �س���يولة مادية الداء
امل�شروع حت�سبا لت�أخر امل�ستخل�صات من املالك.
-6التوافق بني جدول الكميات و املوا�ص���فات
و املخططات يف كل عقد هند�سي حكومي.
-7حتديد املوا�ص���فات الفنية فقط بالو�صف
الفن���ي الدقي���ق و ال تتعار����ض م���ع ج���دول
الكميات و املخططات نهائيا.
(خاطرة )

 ,,, Cheap is Very Expensiveتلخ�ص
ه���ذه احلكم���ة الأمريكي���ة حال املناق�ص���ات
احلكومية لأنها رخي�صة يف جدول الكميات و
بعد فرتة من الزمن ي�صعب �صيانتها بال�سعر
الرخي�ص و بالتايل ت�ص���بح �صيانتها باهظة
يف املبالغ املادية.
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مشاريع أعيت الخطط التصحيحية

بي���ن فينة وأخرى ُيعلن عن مش���اريع ضخم���ة بأرقام فلكية تدعونا إل���ى التفاؤل واالبتهاج،
حت���ى أصب���ح الملي���ار وح���دة ألفت األذن على س���ماعها ه���ذه األي���ام .وما إن يت���م االحتفال
بتوقيع العقد تمر الس���نين مر الس���حاب ،وال ترى نتائج ملموس���ة لهذه المش���اريع ،لدرجة
أن بع���ض هذه المش���اريع الت���زال حبيس���ة وثائق العق���د التي ت���م توقيعها .وفي أحس���ن
األح���وال تج���د أن المش���روع متعث���ر أو متخل���ف عن جدول���ه الزمن���ي بمدة طويل���ة أعيت
الخطط التصحيحية ،ومن المس���تحيل رده إلى مس���اره الصحيح ،فلماذا تتعثر المشاريع؟

الإجابة ع����ن مثل هذا ال�س�����ؤال تتطلب
درا�سة علمية مبنهجية بحثية �صحيحة،
يت����م م����ن خاللها درا�س����ة عين����ة كافية
متثل هذه امل�شاريع باختالفها وتنوعها
يتم م����ن خاللها ت�ش����خي�ص الأ�س����باب
الت����ي �أدت �إىل ف�ش����ل �أو تع��ث�ر �أو جناح
م�ش����اريع ه����ذه العينة ،وم����ن ثم ميكن
تعمي����م النتائ����ج عل����ى جميع امل�ش����اريع
املماثلة للعينة وفق �أ�س�س البحث العلمي
ال�صحيحة .وهنا �س����وف �أ�سلط ال�ضوء
عل����ى �أكرث مراحل امل�ش����روع ح�سا�س����ية
وت�أثري ًا على جناح امل�ش����روع من عدمه،
وهي مرحلة بداية امل�شروع.

للتنفي����ذ ،ولكن ه����ي املرحل����ة التي يتم
من خاللها املوافقة على وثيقة ت�أ�سي�س
امل�شروع ( ،)Project Charterومن ثم
املوافقة على امل�ش����روع .وتكم����ن �أهمية
هذه املرحلة ودورها يف جناح امل�ش����روع
يف �أن قرار بداية امل�ش����روع يتم اتخاذه
خالله����ا .ويفرت�����ض �أن ال تت����م املوافقة
عل����ى امل�ش����روع �إال بع����د الت�أك����د من �أن
هذا امل�ش����روع متوافق مع �إ�س��ت�راتيجية
د .محمد بن عوضه آل الشيخ املنظم����ة التي حتت�ض����نه ،و�أنه �أف�ض����ل
احلل����ول للحاج����ة القائم����ة ،و�أن����ه
ومرحلة بداية امل�ش����روع التي �أ�شري لها ا�ستثمار ناجح لأموال املنظمة الراعية
هنا هي لي�س����ت مرحلة البداية الفعلية للم�ش����روع .ويتم اختبار ذلك من خالل
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طرح جميع البدائ����ل املمكنة مع حتليل
املخاط����ر واالفرتا�ض����ات واملح����ددات
امل�ص����احبة له����ا .فقد يف�ش����ل امل�ش����روع
حتى لو مت تنفيذه وفق جميع املحددات
م����ن وقت وجودة ونط����اق وغريه ،ويعود
ذلك لعدم توافق����ه مع �أهداف املنظمة
الراعي����ة له �أو �إ�س��ت�راتيجيتها .كما �أنه
م����ن املهم خ��ل�ال هذه املرحل����ة حتديد
الأطراف املت�أثرة بامل�ش����روع (�أ�صحاب
امل�ص����الح) ،وحتديد ت�أثريهم وت�أثرهم
بامل�ش����روع ،وبالتايل حتدي����د متطلبات
امل�ؤثرين منهم و�أخذه����ا بعني االعتبار
�أثناء تعريف امل�شروع وحتديد �أهدافه.
ويتم بنا ًء على �أهداف امل�ش����روع حتديد
نطاق����ه خ��ل�ال ه����ذه املرحل����ة وحتديد
امل�صادر املالية لتمويله .وجتدر الإ�شارة
هنا �إىل �أن امل�ش����روع قد يكون جز ًء من
حمفظة م�ش����اريع �أو ج����ز ًء من برنامج
يتم تنفيذه لتحقي����ق فوائد �أو مبادرات
�إ�س��ت�راتيجية للمنظم����ة .وهن����ا تتجلى
�أهمية �إدارة التداخالت واالعتماديات
بني ه����ذا امل�ش����روع وامل�ش����اريع الأخرى
املتعلق����ة ب����ه يف الربنام����ج .ويف ه����ذه
احلال����ة يقا�س جن����اح الربنامج بنجاح
امل�شاريع التي يت�ضمنها .كما �أنه يتم يف
هذه املرحلة �إعداد احلالة االقت�صادية
للم�ش����روع ( ،)Business Caseوالت����ي
تت�ض����من املعلوم����ات الت����ي ميك����ن م����ن
خالله����ا الت�أك����د م����ن �أن احلاج����ة ال
ت����زال قائم����ة للم�ش����روع ،و�أن����ه قاب����ل
للتطبيق وميكن تنفي����ذه .ومن الأهمية
مب����كان اال�س����تمرار يف اختب����ار احلالة
االقت�ص����ادية للم�شروع ب�ش����كل م�ستمر
ط����وال حيات����ه للت�أك����د من �أن����ه ال يزال
اال�ستثمار الأمثل للمنظمة التي ترعاه،
و�أن مربرات �إن�ش����اء امل�ش����روع واحلاجة

قد يكون المش���روع جز ًء م���ن محفظة مش���اريع أو جز ًء من
برنام���ج يت���م تنفيذه لتحقيق فوائ���د أو مبادرات إس���تراتيجية
للمنظمة .وهنا تتجلى أهمي���ة إدارة التداخالت واالعتماديات
بين هذا المشروع والمشاريع األخرى المتعلقة به في البرنامج
ل����ه ال تزال قائم����ة .ويج����ب النظر �إىل
امل�ش����روع على �أنه و�س����يلة لتحقيق غاية
ولي�����س ه����و بذات����ه الغاي����ة� ،أي �أنه يتم
�إن�ش����اء امل�ش����روع للم�س����اهمة يف حتقيق
�أهداف �إ�سرتاتيجية للمنظمة.
وختام ًا ف�إن القرارات التي يتم اتخاذها
يف ه���ذه املرحلة ت�ؤثر ب�ش���كل كبري على
تكلفة امل�شروع ونطاقه وجودته وبالتايل
جناح���ه .لذلك ف�إنه يج���ب �إعطاء هذه

املرحلة الوقت والأهمية الكافية ل�ضمان
جن���اح امل�ش���روع ،حيث �أنه يت���م تعريف
نط���اق امل�ش���روع خ�ل�ال ه���ذه املرحلة.
وعمل ذلك ب�ش���كل دقيق يحد من �أوامر
التغي�ي�ر الت���ي ت�س���بب يف ح���االت كثرية
تع�ث�ر امل�ش���روع �أو ت�أخ�ي�ره� ،إذا مل يت���م
التعامل معها ب�ش���كل اح�ت�رايف .وجناح
هذه املرحلة ينعك�س ب�ش���كل كبري وجلي
على جناح امل�شروع وحتقيق �أهدافه.
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مراجعة الخبـراء لتصميم
المشاريع  ...ضرورة ملحة

PEER REVIEW

م.عبد الرحمـن الهـزاع

د .محمد ميسر الطباع

ك��ث��ر ال���ح���دي���ث ف���ي ال���س���ن���وات األخ����ي����رة ع���ن ت��ع��ث��ر ال��م��ش��ـ��اري��ع الحكومية
وخ��اص��ة ذات ال��ح��ج��م ال��م��ت��وس��ط وال��ك��ب��ي��ر ،وأص��ب��ح ال��ج��م��ي��ع ي��دل��ي ب��دل��وه في
وس���ائ���ل اإلع���ل��ام ،ب��ع��ض��ه��م ع���ن ع��ل��م وت��ج��رب��ة وب��ع��ض��ه��م ب�����دون ه����ذا وذاك.

ال�شك �أن هناك �أ�سباب ًا كثرية وهناك ظروف ًا
وح���االت خا�ص���ة ال ميك���ن تعميمه���ا ،لكنن���ا
نعتق���د �أن هناك قا�س���م ًا م�ش�ت�رك ًا بني عدد
كبري من امل�ش���اريع املتعرثة .وهناك م�ش���اكل
و�أخط���اء فني���ة وهند�س���ية و�إداري���ة ومالي���ة
ت�ساهم يف تعرث امل�ش���اريع ،وقد يكون بع�ضها
خارج ًا على �إرادة الإدارات احلكومية ،ولكن
بع�ض���ها الآخر قابل للتحك���م و�إيجاد احللول
قبل وقوع امل�شاكل.
لذا نعتقد �أن ن�سبة عالية من امل�شاريع املتعرثة
ت�ت�راوح ب�ي�ن  % 50-30تع���اين م���ن �أخطاء
ت�ص���ميمية وتنفيذية مل يتم الك�شف عنها يف
مرحلة مبكرة قبل تر�س���ية امل�ش���روع� ،أو قبل

دخول املقاول للموق���ع وبداية العد التنازيل.
وهذه الأخطاء تتطلب �إ�صالحات �أو تعديالت
تنعك�س بال�ضرورة على الكلفة ومدة التنفيذ،
حي���ث ميك���ن التغل���ب عل���ى ه���ذه امل�ش���اكل
ب�إجراء مراجعة للت�ص���ميم م���ن قبل خرباء
من خارج اجلهة امل�ص���ممة ال�س���تدراك هذه
امل�ش���اكل قبل بداية امل�ش���روع ،وهو ما ي�سمى
PEER REVIEW
مقـدمـة:
املق�ص���ـود بتعرث امل�ش���ـاريع هو ت�أخ���ر �إجناز
وت�شغيل وت�سليم امل�ش���روع ملدة طويلة تتجاوز
 %20من مدة العقد� ،أو ارتفاع كلفة امل�ش���روع
ع���ن قيم���ة العقد من خ�ل�ال �أوام���ر التغيري
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والأعمال الإ�ض���افية تتج���اوز  %10من قيمة
العق���د .ومبوجب عق���د جمل�س ال���وزراء ف�إن
هذه احلاالت ت�ؤدي �إىل ت�أخر ت�شغيل امل�شروع
واال�س���تفادة من���ه ،كم���ا ت����ؤدي �إىل م�ش���اكل
مالي���ة و�إدارية ق���د تذهب �إىل الق�ض���اء وما
يرتتب على ذلك م���ن تكاليف وت�أخري كبري.
ل�س���ـنا هنا ب�صدد مناق�شة امل�ش���اكل املتعلقة
بالعق���ود ،ولك���ن ب�ص���دد احلدي���ث عن تعرث
امل�شاريع ب�س���بب �أخطاء ت�صميمية وتنفيذية
مل يت���م الك�ش���ف عنه���ا يف مرحل���ة مبك���رة،
و�ض���رورة �إجراء مراجعة لت�صميم امل�شاريع
يف مرحل���ة مبك���رة لتجن���ب الوق���وع يف هذه
امل�ش���ـاكل .و�س���وف نناق����ش يف ه���ذا البحث

تفا�ص���يل عملي���ة مراجعة الت�ص���ميم (ماذا
ومتى نراجع ومن يقوم باملراجعة) ،وجتربة
ب�ل�اد �أخرى يف هذا املج���ال مع �إعطاء بع�ض
الأمثلة من خالل خربات حملية.
�أ�سـباب تعرث امل�شـاريع:1
ً
ه���ذا املو�ض���وع وا�س���ع وه���ام جدا ،وق���د بد�أ
يحظى ببع�ض االهتمام يف �أو�س���اط املهنة يف
اململك���ة ،وهنا نقرتح الرج���وع �إىل بحث هام
للدكت���ور حبيب م�ص���طفى زي���ن العابدين 1
يناق����ش فيه خمتلف الأ�س���باب املتعلقة بتعرث
امل�شاريع ،ويقرتح طرق املعاجلة ،وي�ستعر�ض
بع����ض امل�ش���اريع الهام���ة الت���ي �أُجن���زت يف
امل�ش���اعر املقد�س���ة يف مك���ة ومن���ى ،حيث مت
�إجنازه���ا ب���دون تع�ث�ر �أو �أي م�ش���اكل تذكر.
باخت�ص��ار ميكن تلخي���ص �أ�سباب تعرث
امل�شاريع كما يلي:
ـ هن���اك �أخط���اء ت�ص���ميمية ت�ت�راوح ب�ي�ن
املعماري والإن�ش���ائي وامليكانيكي والكهربائي
و�أنظمة �ص���رف الأمطار وال�سيول وال�صرف
ال�ص���حي ومكافحة احلريق .وهناك �أي�ض��� ًا
خمالف���ات للأك���واد (معم���اري – �إن�ش���ائي
– حري���ق – مي���اه و�ص���رف – كهرب���اء –
ط���رق  -ات�ص���االت) ،و�أنظم���ة وتراخي����ص
البلدي���ات والدف���اع املدين و�س�ل�امة املرور.
ـ هن���اك �أي�ض��� ًا ظهور عي���وب �أثن���اء التنفيذ
ب�سبب �أخطاء تنفيذية �أو ت�صميمية.
ـ هناك �أي�ض��� ًا م�ش���اكل و�أخط���اء تظهر �أثناء
الت�شغيل والت�سليم االبتدائي.
ـ هناك �أي�ض ًا م�شاكل تتعلق ب�إمكانيات املقاول
الإدارية والفنية واملالية و�أدا�ؤه يف امل�شروع.
ـ هناك م�شاكل تتعلق ب�إمكانيات و�أداء مقاويل
الباط���ن واملوردين و�ص���رف م�س���تحقا تهم.
ـ هناك م�ش���اكل تتعلق بالعق���د و�إدارة العقد
و�ص���رف امل�س���تحقات ومتوي���ل امل�ش���روع.
ـ هناك م�ش���اكل تتعلق بارتفاع الأ�سعار فج�أة
�أثن���اء التنفي���ذ �أو ع���دم توف���ر بع����ض املواد
كالأ�سمنت وحديد الت�سليح.
ً
ـ هن���اك ظروف طارئ���ة �أحيان���ا خارجة عن
�سيطرة املقاول واملالك كاحلروب واحلرائق
وال�سرقات وال�سيول والزالزل وما �شابه ذلك.

مراجعة اخلرباء لت�صميم امل�شاريع:
ميكنن���ا تعريف " " PEER REVIEWب�أنه
�أ�س���لوب مراجعة اخلرباء لت�صميم امل�شاريع
للتحكم بجودة الت�ص���ميم يقوم به فريق من
اخل�ب�راء ،بتفوي����ض م���ن املال���ك �أو املقاول
�أو ط���رف ثالث ،ملراجعة الت�ص���ميم مع �أخذ
العوامل التالية بعني االعتبار:
 التكاليف. الأمن وال�سالمة. قابلية التنفيـذ. كـافة الأخطـار. الأكواد والأنظمـة النافـذة. العم���ر املجـ���دي ودرج���ة الأداء واخلدمـة.ويج���ب التميي���ز ب�ي�ن الهند�س���ـة القيمية –
حي���ث يط���رح الـ�س����ؤال :ه���ل ميك���ن خف�ض
التكاليف بدون خف�ض الأداء؟ وبني مراجعة
الت�ص���ميم – حي���ث يط���رح الـ�س����ؤال :ه���ل
الت�ص���ميم �ص���حيح وجيد و�آمن ب�شكل كايف؟
هناك نوعان من مراجعة الت�صميم:
 OrganizationalPeerReviewsمراجعةتنظيمفريق الت�صميم – حيث تتم مراجعة وتنظيم
طريقة عمل الفريق امل�صمم لدى اال�ست�شاري.
  Project Peer Reviewsمراجعة ت�ص���ميمم�ش���ـروع مع�ي�ن – حي���ث تت���م مراجع���ة
الت�صميم نف�س���ه بغ�ض النظر عمن قام به.
ت�ضارب م�صالح الفرقـاء:
لي�س �سر ًا �أن م�ص���الح الفرقاء امل�شاركني يف
امل�ش���روع لي�س���ت متطابقة ،بل هي مت�ضاربة
يف بع�ض الأحيان ،فعلى �س���بيل املثال �س���وف
يقاوم امل�ص���مم الأ�صلي للم�شروع �أي حماولة
ملراجعة الت�ص���ميم �أو تقييمه من قبل خرباء
م�ستقلني ،كذلك جند �أن املالك �سوف يقاوم
�أي تعدي�ل�ات ميكن �أن ينتج عنه���ا زيادة يف
التكالي���ف �أو زيادة يف م���دة التنفيذ .كما �أن
اال�ست�شاري امل�صمم �سوف يحاول �إلقاء اللوم
على اال�ست�ش���اري امل�ش���رف واملقاول واملالك
عندما يتعلق الأمر بتعديل الت�صميم.
ويجب التنبيه هنا �إىل �ض���رورة االبتعاد عن
�إلق���اء الل���وم عل���ى بع����ض الفرق���اء �إذا تبني
وجود �أخطاء �أو ق�ص���ور يف الت�ص���ميم ما قد

ينتج عنه ق�ض���ايا قانونية ،وقد ي�س���بب تعرث
امل�ش���روع .املهم هنا هو تدارك هذه الأخطاء
يف الوقت املنا�سب.
لذلك ف����إن جناح عملية مراجعة الت�ص���ميم
يحتاج اىل تعاون خمتلف الفرقاء امل�شاركني
يف امل�ش���روع بهدف �إجن���از امل�ش���روع بنجاح
واالبتعاد ق���در الإمكان عن �إلقاء امل�س����ؤولية
على الآخري���ن والتالوم وال�ص���دام واللجوء
للمحاكم ،ما ي�ؤدي �إىل تعرث امل�شاريع.1
ولتحقيق ذلك البد من التخطيط ال�ص���حيح
والتن�س���يق امل�س���تمر بني جميع الفرقاء ،و�أن
يقوم كل فريق بعمله على الوجه ال�ص���حيح،
وفق��� ًا للعق���ود واملخطط���ات واملوا�ص���فات
والربنامج الزمني ،يف جو من التعاون واملهنية
ت�ض���ع م�ص���لحة امل�ش���روع يف املرك���ز الأول.
ماذا نـراجع:
 Project Design Peer Reviewعندم���ا نقوم
مبراجع���ة ت�ص���ميم م�ش���روع مع�ي�ن – يت���م
التحقق من النواحي التالية:
ـ مطابقة متطلبات الأكواد املختلفة.
ـ التن�س���يق مع الهيئ���ات املانحة للف�س���وحات
واخلدمات والدفاع املدين.
ـمراجعةالت�صميم(معماري�-إن�شائي–�صحي
– كهربائي – تكييف – �صرف �سيول – الخ)
مراجعة املخططات والتن�سيق بينها.
 Cross-referenceمراجع���ة املوا�ص���فات
وجداول الكميات والتن�سيق بينها –
 Constructabilityمراجع���ة �إمكانية التنفيذ
والطرق املمكنة واملتطلبات اخلا�صة.
ـ مراجعة االنعكا�سات البيئية للم�شروع.
ـ مراجع���ة االعتب���ارات االجتماعي���ة ذات
العالقة بامل�شروع.
ـ مراجعة متطلبات الت�شغيل وال�صيانة.
� Project Management Peer Reviewأم���ا
عندما نقوم مبراجعة �إدارة امل�شروع.
يتم التحقق من النواحي التالية:
• توزيع خمتلف وثائق امل�شروع على خمتلف
الإدارات ومقاويل الباطن ب�شكل من�ضبط.
• مراجع���ة الربنام���ج الزمن���ي للم�ش���روع
ومدى قابليته للتنفيذ.
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• الهيكل التنظيمي لفريق العمل لدى املقاول.
• الف�س���وحات والرتاخي����ص الالزم���ة
للم�شروع من البداية حتى النهاية.
• جتهيز قاعدة املعلومات للم�شروع ونظام
التحكم فيها.
• اجتماعات وتن�سيق مع فريق الت�صميم.
•الو�ضع املايل للم�شروع والتدفق النقدي املتوقع.
• التقاري���ر ال�ش���هرية ونظ���ام االجتماعات
الدورية على خمتلف امل�ستويات.
متى تتم املراجعـة؟
م���ن حي���ث املب���د�أ يف�ض���ل �أن تت���م املراجعة
عقب انتهاء الت�ص���ميم من قبل اال�ست�ش���اري
امل�ص���مم ،ولك���ن قب���ل تقدي���ر الأ�س���عار
وتخ�ص���ي�ص امليزانية اخلا�ص���ة بامل�ش���روع،
وبالطب���ع قب���ل ط���رح امل�ش���روع للمناق�ص���ة،
�أي قب���ل االلت���زام مبيزانية حم���ددة وعقود
حم���ددة .يف ه���ذه الظ���روف ميك���ن التحكم
بامل�ش���اكل الناجت���ة ع���ن زي���ادة الأ�س���عار �أو
تفاوتها بن�س���ب غري متوقع���ة� .أي �أن التدخل
يف مرحلة انتهاء الت�صميم �سوف يوفر كثري ًا
من امل�صاعب الفنية والإدارية واملالية.
�أم���ا �إذا ت�أخ���رت املراجع���ة و�أ�ص���بح هن���اك
ميزاني���ة حم���ددة وعق���د ًا حم���دد ًا ف����إن �أي
تغي�ي�ر يف نطاق العمل قد يعن���ي �إدخال بنود

جدي���دة ،وبالطب���ع تعديل قيم���ة العقد ومدة
التنفي���ذ ،وهذا يطرح كثري ًا من ال�ص���عوبات
الفنية والإدارية واملالية ،خا�صة يف امل�شاريع
احلكومية ،وقد يتحول �إىل ق�ضايا يف املحاكم.
من يقوم باملراجعـة:
يفرت����ض �أن يق���وم باملراجع���ة جمموعة من
اخل�ب�راء من خ���ارج اجلهة امل�ص���ممة ،على
�أن يغط���وا مع��� ًا خمتل���ف االخت�صا�ص���ات
الالزم���ة للم�ش���روع .بهذه الطريق���ة نتجنب
حدوث �أي ت�ض���ارب يف امل�ص���الح� ،أو حماولة
التغطي���ة على الأخطاء من قبل اال�ست�ش���اري
امل�ص���مم .ه�ؤالء اخلرباء يفرت�ض �أن يكونوا
من �أ�ص���حاب اخلربة املميزة ل�س���نني طويلة
تف���وق بكثري خ�ب�رة املهند�س�ي�ن الذين قاموا
بالت�ص���ميم .ه�ؤالء اخلرباء ميكن �أن يكونوا
م�ست�ش���ارين م�س���تقلني �أو تابع�ي�ن جله���ة
ا�ست�شارية م�ستقلة.
ولن يجدي تكليف اال�ست�شاري امل�صمم بهذه
املهم���ة ،لأن ه���ذا �س���يكون من ن���وع التحكم
بجودة الت�ص���ميم الذي يجريه اال�ست�ش���اري
ب�ش���كل دوري .كذل���ك ف����إن من الأف�ض���ل �أن
يقوم املالك  Quality Controlبتكليف خرباء
املراجع���ة ودفع تكاليف ه���ذا العمل ،بدل �أن
يكلف املقاول بهذا العمل ودفع تكاليفه.
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االنعكا�س��ات عل��ى الزم��ن والكلف��ة /
امليزانية:
ال�ش���ك �أن مراجع���ة الت�ص���ميم �س���يكون لها
انعكا�س���ات على كلفة امل�شروع ومدة التنفيذ.
وبالطبع يحاول املالك واال�ست�شاري امل�شرف
احت���واء ه���ذه الزي���ادات لتبق���ى يف احلدود
امل�س���موحة يف عقد الأ�ش���غال العامة (%10 +
م���ن قيم���ة العق���د  %20 + -من م���دة العقد
) .وي�ض���اف �إىل ذل���ك دور غرام���ة الت�أخري
ومتدي���د العق���د ع���ن طري���ق �أوام���ر التغيري
وت�أثريها على �أداء املقاول.
�أم���ا �إذا نتج ع���ن مراجعة الت�ص���ميم زيادة
كب�ي�رة يف قيم���ة العق���د �أو م���دة العق���د،
فيمك���ن احتوا�ؤها قبل طرح املناق�ص���ة وقبل
تخ�صي�ص ميزانية امل�ش���روع� .أما �إذا جاءت
املراجعة مت�أخرة (�أي بعد تر�س���ية امل�ش���روع
وااللت���زام مبيزاني���ة حم���ددة وم���دة تنفي���ذ
تعاقدي���ة) فيمك���ن ط���رح ه���ذه التعدي�ل�ات
�أو الأعم���ال الإ�ض���افية كم�ش���روع جدي���د �أو
كمرحلة ثانية يف امل�ش���روع ،ويف�ضل ا�ستعمال
نف����س املق���اول ونف�س اال�ست�ش���اري امل�ش���رف
اخت�صار ًا للوقت والتكاليف.
خبـرات بالد �أخـرى:
لقد �س���بق لبع�ض الدول املتقدمة �أن �ش���هدت
م�ش���اكل متنوعة وتعرث ًا يف بع�ض امل�ش���ـاريع،
مما ح���دا بها للبح���ث عن �أ�س���اليب مبتكرة
للتغلب على هذه امل�شاكل .وقد ن�شرت جمعية
املهند�سني املدنيني يف عام  1989دلي ًال هام ًا
يحم���ل عن���وانAmerican Society of :
 Civil Engineersالأمريكية – Manual of
Professional Practiceدلي���ل املمار�س���ة املهنية
– اجلودة يف �إن�شاء امل�شروع 2Quality -
 in the Constructed Projectمراجع���ة
تف�صيلية لكافة الأ�س���اليب والتقنيات املتبعة
يف ت�ص���ميم وتنفي���ذ و�إدارة ،حيثيق���دم هذا
الدليل امل�شاريع ل�ضمان التو�صل �إىل م�ستوى
���ال من اجل���ودة والأداء يف كافة العنا�ص���ر
ع ٍ
واخلدمات املطلوبة يف �أي م�شروع .وخ�ص�ص
الف�ص���ل  13م���ن ه���ذا الدلي���ل ال�س���تعرا�ض
�أ�س���لوب مراجعة اخلرباء الذي �أ�صبح متبع ًا

يف معظم امل�ش���اريع الهامة يف �أمريكا .
 Reviewلت�صميم امل�شاريع.
جتدر الإ�ش���ارة �إىل �أن �أعمال اال�ست�شاري يف
�أمريكا ال�ش���مالية واالحت���اد الأوروبي مغطاة
بالت�أمني ،وتتعر�ض لدعاوى ق�ضائية يف بع�ض
الأحوال مثل ح�ص���ول �أخطاء Professional
liabilityاملهن���ي ،وق���د ت�ؤث���ر على �س�ل�امة
امل�ش���روع �أو ت�أخ���ره �أو ارتف���اع تكاليف���ه الخ.
�أما يف الع���امل العربي عموم��� ًا ،فلي�س هناك
مثل هذا الت�أمني املهني الذي يهدف حلماية
الوطن واملواطنني و�أ�ص���حاب امل�شاريع ورفع
م�ستوى مهنة اال�ست�شارات الهند�سية.
ف�إنه يطلب من كافة اجلمعيات الهند�سية FIDIC
�أما االحتاد الدويل للمهند�سني اال�ست�شاريني –
واال�ست�شاريني الأع�ض���اء يف االحتاد �أن يقوموا
مبراجعة الأ�ساليب املتبعة يف �إدارة امل�شاريع3 .
عل���ى �أن يق���وم به���ذه املراجع���ة فري���ق م���ن
اخل�ب�راء �أو ط���رف ثال���ث متخ�ص����ص Peer
 Reviewيف هذا املجال �أو ما ي�س���مىQuality
.Management
الآليات املقرتحة للمراجعة يف اململكة:
اليزال عقد الأ�شغال العامة هو الأكرث تداو ًال
يف عق���ود املق���اوالت احلكومي���ة يف اململكة،
وه���و م�س���تمر ب���دون تعدي���ل ملدة تزي���د على
Peer

 20عام��� ًا رغ���م تغ�ي�ر الظ���روف والتحديات
وتراك���م التجارب واخل�ب�رات املحلية .لذلك
يعتق���د كث�ي�رون �أن ه���ذا العقد يحت���اج الآن
�إىل مراجعة �ش���املة ت�أخ���ذ بعني االعتبار كل
التطورات التي ح�صلت.
كذل���ك ن�ش�ي�ر �إىل تط���ور مهن���ة املهند����س
اال�ست�ش���اري ال�س���عودي خالل ه���ذه الفرتة،
وتنظيم ممار�س���ة مهنة الهند�س���ة وت�أ�سي�س
الهيئة ال�س���عودية للمهند�سني ،مما �أدى �إىل
ان�ض���باط �أكرث يف ت�أهيل املهند�سني وارتفاع
الأداء والنوعي���ة بالن�س���بة ملهن���ة الهند�س���ة
عموم ًا ،وماتزال هذه العملية م�ستمرة.
نقرتح �أن تقوم الهيئة ال�س���عودية للمهند�سني
بت�أهي���ل ا�ست�ش���اريني وخ�ب�راء م�س���تقلني يف
خمتل���ف االخت�صا�ص���ات لأعم���ال مراجع���ة
الت�ص���ميم ،وميك���ن �أن تق���وم الهيئ���ة كذلك
بدور الو�سيط الراعي ملثل هذا الن�شاط .ويف
ح���ال فر����ض املراجعة على بع�ض امل�ش���اريع،
ف�إنه من الواجب حتديد امل�س����ؤوليات ملختلف
الأطراف وتنظيم عملية املراجعة من حيث،
من ومتى وماذا نراجع؟
م�سـ�ؤولي��ة املق��اول ع��ن الت�صمي��م
الإن�شائي – ال�ضمان الع�شـري:
ين�ص عق���د الأ�ش���غال العامة على م�س����ؤولية

املق���اول ع���ن مراجعة الت�ص���ميم الإن�ش���ائي
وال�سالمة الإن�شائية ملدة ع�شر �سنوات .وعادة
ما يعود املقاول �إىل مهند�سني غري متخ�ص�صني
م���ن جه���ازه الفني �أو م���ن مكتب ا�ست�ش���اري
لعمل مراجعة للت�ص���ميم الإن�شائي وحت�ضري
املخطط���ات التنفيذي���ةshop drawings
ولقد �سـاعد هذا الن�ص على حماية �أ�صحاب
امل�ش���روع من م�س����ؤولية الأخطاء الإن�ش���ائية،
�سواء كانت ت�ص���ميمية �أو تنفيذية وحتميلها
للمقاول .لكن املقاول مع الأ�سف لي�س م�ؤه ًال
يف الغال���ب للقي���ام بهذه املهمة� ،إ�ض���افة �إىل
وج���ود ت�ض���ارب م�ص���الح بين���ه وب�ي�ن املالك
واال�ست�ش���اري امل�ش���رف ،ما ي�ؤث���ر على جدية
ونتائج هذا العمل .وقد يلج�أ املقاول لالنتظار
�إىل �أق�صى مدة ممكنة بعمل �إ�صالحات دون
اللج���وء �إىل عمل �إ�ص�ل�احات جذرية مكلفة،
وهذا ما نراه عادة Cosmeticrepair
�س���ـطحية يف م�ش���اكل الت�ش���ققات الإن�ش���ائية
وهب���وط الأر�ض���يات وم�ش���اكل الأ�سا�س���ات.
لذلك نرى �أن هذا املخرج �أو هذا احلل غري
منا�س���ب ،ونقرتح ا�ستبداله ب�ضمان م�صريف
ميك���ن ا�س���تعماله لتمويل عمليات الإ�ص�ل�اح
ح�س���ب اللزوم ،على �أن يقوم بهذه العمليات
�شركات متخ�ص�صة كطرف ثالث.

أمثـلة من بعض المشـاريع
 -1م�ش��اكل �أ�سا�س��ات – وج��ود ترب��ة
انتفاخية.
يقع هذا املبنى �ضمن جممع كبري يف مدينة
تب���وك ،وقد ظه���رت يف اجلدران ت�ش���ققات
كب�ي�رة �أثن���اء التنفي���ذ� .أظه���رت درا�س���ة
هند�س���ية دقيقة �أن ال�س���بب الرئي�س���ي وراء
ه���ذه الأ�ض���رار وجود �ض���عف �إن�ش���ائي يف
امليدات احلاملة  Expansive soilللجدران
ووجود تربة انتفاخية
حت���ت املي���دات مبا�ش���رة مل ت�ؤخ���ذ بع�ي�ن
االعتبار .جتدر الإ�شارة �إىل �أن ثالثة تقارير
للرتب���ة يف هذا امل�ش���روع مل ت�ش���ر �إىل وجود
الرتب���ة االنتفاخية نهائي ًا ،عل���ى الرغم من

�أن الرتبة االنتفاخية موجودة قرب ال�س���طح
وميك���ن ر�ؤيته���ا بالعني املج���ردة ،ووجودها
مع���روف يف تب���وك ،وقد ت�س���ببت ب�أ�ض���رار
�إن�ش���ائية كبرية يف جممع �آخر مال�صق �أدى
�إىل �إغالق���ه .كان من املفرو����ض �أخذ ذلك
بع�ي�ن االعتبار وعمل بع����ض االحتياطات يف
الت�ص���ميم الإن�ش���ائي فيما لو متت مراجعة
الت�صميم الإن�شائي.
 -2م�ش��اكل �إن�شائي��ة – �إجه��ادات
حرارية:
هذا املن�ش�أ عبارة عن م�ستودع دائري للحجر
اجلريي املطحون يف �أحد م�ص���انع الأ�سمنت
– قط���ر  120م .ترتكز القبة املعدنية على

ج�س���ر خر�س���اين دائري حممول على دعائم
خر�س���انية جتل�س على الأ�س���ا�س مبا�شرة .مت
ت�صميم اجل�سر اخلر�س���اين الدائري بطول
حوايل  380م كحلقة مغلقة بدون �أي فا�صل
متدد.
مت ت�ص���ميم ه���ذا امل�س���تودع دون �إدخ���ال
الإجه���ادات احلراري���ة يف الت�ص���ميم
الإن�ش���ائي .ومت �إن�ش���اء اجل�س���ر اخلر�ساين
الدائ���ري يف ف�ص���ل الربيع ولك���ن مع ارتفاع
درج���ات احل���رارة يف �أول ف�ص���ل ال�ص���يف
( 45-40يف الظ���ل ،بينم���ا ت�ص���ل �إىل -70
 80حتت �أ�ش���عة ال�ش���م�س يف الريا�ض) ،فقد
ظهرت ت�ش���ققات يف جهةcm 210 x 70 .
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اجل�س���ر واحدة من هذا اجل�س���ر (مقطع).
وتب�ي�ن بعد �إج���راء حتليل �إن�ش���ائي دقيق مع
�أخذ الإجه���ادات احلرارية بعني االعتبار �أن
�إجهادات ال�شد الناجتة عن ارتفاع احلرارة
�س���تكون مرتفعة جد ًا يف اجل�سر اخلر�ساين
الدائري ،ما يف�سر ظهور الت�شققات .ن�ضيف
�إىل ذلك �أن هذه الإجهادات احلرارية �سوف
ترتاكم وت�صل �إىل م�ستويات مرتفعة جد ًا يف
ما تبقى من احللقة املفتوحة ،وبالتحديد يف
اجلهة املقابلة.
لذل���ك ج���اءت التو�ص���ية بعم���ل فا�ص���لني
مت���دد متقابل�ي�ن ع���ن طري���ق ق�ص اجل�س���ر
اخلر�س���اين الدائ���ري بالكام���ل يف طرف�ي�ن
متقابل�ي�ن .وبالفع���ل مت تنفي���ذ ه���ذا احل���ل
ب���كل ثقة ومل يح���دث �أي م�ش���كلة بعدها .مل
ت�س���بب ه���ذه امل�ش���كلة �أي ت�أخري للم�ش���روع،
ولكن كان ميك���ن تفاديها لو �أجريت مراجعة
للت�ص���ميم الإن�ش���ائي يف الوق���ت املنا�س���ب.
 -3م�ش��اكل �أ�سا�س��ات – تغ�ير عم��ق
الت�أ�سي�س:
جمموع���ة م���ن املب���اين اخلر�س���انية متعددة
الأدوار – �س���كن ط�ل�اب جامعيني – �ص���مم
املن�ش����أ كجدران ،بينما تبني �أثناء التنفيذ �أن
الرتب���ة ال�ص���احلة  Strip Footingsحامل���ة
م�س���تندة على �أ�سا�سات �ش���ريطية للت�أ�سي�س
واقع���ة على عم���ق  6مرت ،مم���ا �أوجب تغيري
ت�ص���ميم القواع���د .وتوق���ف العم���ل لإع���ادة
الت�ص���ميم و�إ�ض���افة �ش���بكة م���ن Spread
 footingsومت ا�ستبدال الأ�سا�سات ال�شريطية
ب�أ�سا�س���ات منف�ص���لة الأعم���دة واجل�س���ور
الأر�ض���ية من من�س���وب القواعد �إىل من�سوب
الدور الأر�ضي .ما �أدى ذلك �إىل ت�أخر امل�شروع
لعدة �ش���هور وزي���ادة التكاليف بحوايل .%15

 -4م�شاكل ان�شائية – خط�أ يف ت�صميم
الأعمدة:
جممع �س���كني م�ؤلف م���ن مباين خر�س���انية
ذات دوري���ن وخم�س���ة �أدوار .وق���د الح���ظ
املق���اول �أثناء مراجعة الت�ص���ميم وحت�ض�ي�ر
املخطط���ات التنفيذي���ة �أن هن���اك خط����أ يف
الت�ص���ميم الإن�ش���ائي (نق����ص يف ت�س���ليح
الأعم���دة اخلا�ص���ة مبب���اين اخلم�س���ة �أدوار
 ت�س���ليح مماث���ل لنم���وذج دوري���ن) ،مم���اا�س���تدعى توقف العم���ل لعدة �ش���هور وزيادة
التكالي���ف  Variation Orderو�إع���ادة
الت�صميم واملطالبة ب�أمر تغيري.
اخلامتة والتو�صيات:
�أ�ص���بح تع�ث�ر تنفي���ذ امل�ش���اريع �أزم���ة كبرية
خا�صة يف امل�ش���اريع احلكومية .ومما ال�شك
فيه �أن هناك �أ�س���باب ًا كث�ي�رة وهناك ظروف ًا
وح���االت خا�ص���ة ال ميك���ن تعميمه���ا ،لكنن���ا
نعتق���د �أن هناك قا�س���م ًا م�ش�ت�رك ًا بني عدد
كبري من امل�ش���اريع املتعرثة .وهناك م�ش���اكل
و�أخط���اء فني���ة وهند�س���ية و�إداري���ة ومالي���ة
ت�ساهم يف تعرث امل�ش���اريع ،وقد يكون بع�ضها
خارج��� ًا عن �إرادة الإدارات احلكومية ،ولكن
بع�ض���ها الآخر قابل للتحك���م و�إيجاد احللول
قبل وقوع امل�ش���اكل .لذا نعتقد �أن ن�سبة عالية
من امل�ش���اريع املتعرثة ت�ت�راوح بني % 50-30
تعاين من �أخطاء ت�ص���ميمية مل يتم الك�شف
عنها يف مرحلة مبكرة قبل تر�سية امل�شروع.
للتحك���م " ب�أن���ه �أ�س���لوب PEER REVIEW
ميكننا تعريف " مراجعة اخلرباء لت�ص���ميم
امل�ش���اريع  -بجودة الت�صميم يقوم به فريق
من اخلرباء ،بتفوي����ض من املالك �أو املقاول
�أو طرف ثالث.
وم���ا ي���زال عقد الأ�ش���غال العامة ه���و الأكرث
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تداو ًال يف عقود املقاوالت احلكومية باململكة،
وه���و م�س���تمر ب���دون تعدي���ل ملدة تزي���د على
 20عام��� ًا رغ���م تغ�ي�ر الظ���روف والتحديات
وتراك���م التجارب واخل�ب�رات املحلية .لذلك
يعتق���د كث�ي�رون �أن ه���ذا العقد يحت���اج الآن
�إىل مراجعة �ش���املة ت�أخ���ذ بعني االعتبار كل
التط���ورات التي ح�ص���لت .نقرتح ا�س���تبدال
ال�ضمان الإن�شائي للمقاول ملدة ع�شر �سنوات
ب�ض���مان م�ص���ريف ميك���ن ا�س���تعماله لتمويل
عملي���ات الإ�ص�ل�اح ح�س���ب الل���زوم ،على �أن
يقوم به���ذه العمليات �ش���ركات متخ�ص�ص���ة
كطرف ثالث.
ونقرتح �أن تقوم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
بت�أهي���ل ا�ست�ش���اريني وخ�ب�راء م�س���تقلني يف
خمتل���ف االخت�صا�ص���ات لأعم���ال مراجع���ة
الت�ص���ميم ،وميك���ن �أن تق���وم الهيئ���ة كذلك
ب���دور الو�س���يط الراع���ي ملثل هذا الن�ش���اط،
يف حال فر�ض املراجعة على بع�ض امل�ش���اريع
ف�إنه من الواجب حتديد امل�س����ؤوليات ملختلف
الأطراف وتنظي���م عملية املراجعة من حيث
من ومتى وماذا نراجع؟
املراجـع:
 1ـ د .حبي���ب م�ص���طفى زي���ن العابدي���ن "
تعرث تنفيذ امل�ش���روعات – الأ�سباب واحللول
" جمل���ة تقني���ة البن���اء – العدد ال�س���اد�س
والع�شرون 1434-هـ  -وزارة ال�شئون البلدية
والقروية – الريا�ض

 American Society of Civilـ 2
Engineers – “ Manual of
Professional Practice – Quality in
the Constructed Project “ 1989
3- FIDIC – International Federation
of Consulting Engineers – Quality
Management – Geneva
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أمين عام اتحاد المهندسين العرب لمجلة المهندس:

الهيئة السعودية للمهندسين رغم حداثتها
إال أنها قامت بتطوير المهنة في المملكة

 بعض الكليات األهلية للهندسة تمتاز بالرصانة ،وبعضها تمارس التجارة. تعريب التعليم الهندسي حاليًا يسبب ضررًا بالغًا للمهنة. اتحاد المهندسين العرب يواجه مشاكل في تفاوت المشاركة الفاعلة.يعتب���ر المهندس أح���د ركائز التنمية ف���ي دول العالم في كافة المش���اريع العمالقة الضخمة
والمبان���ي الش���اهقة ،إلى المش���اريع الدقيق���ة الفائقة ،مث���ل تقنيات النانو وهندس���ة الخلية
والس���يلكون وغيرها .لذلك فقد رأت أس���رة تحرير مجلة المهندس إلقاء الضوء على التحديات
الت���ي تواج���ه المهن���دس العرب���ي في حوار م���ع أحد رج���ال العمل النقاب���ي ،أمين ع���ام اتحاد
المهندس���ين العرب ،األستاذ بجامعة بغداد سابقًا ،وهو سعادة األستاذ الدكتور عادل الحديثي.
في حوار حوى الكثير من المعلومات والجوانب التي تطرق إليها سعادته ..وإلى تفاصيل الحوار:

يواج��ه العم��ل النقابي حتدي��ات عدة ت�ش��مل حتديات
مالي��ة وتنظيمية ،بل وحتدي رف��ع الوعي ب�أهمية هذا
العمل ,ما ر�أيكم يف هذا؟
• �إن التحديات التنظيمية التي تواجهها الهيئات الهند�س���ية مبختلف
ت�س���مياتها ترتك���ز يف �أن عدد ًا منها لي����س هناك �إلزام ًا للمهند�س�ي�ن يف
دولها باالنت�س���اب لتلك الهيئات ،والعدد الآخر هناك �إلزام ،وال ي�ستطيع
املهند�س العمل يف �أي جمال عام �أو خا�ص �إال �إذا انت�سب للهيئة الهند�سية
يف دولته ،وهناك البع�ض ي�شمل فقط مهند�سي القطاع اخلا�ص� .إن هذا
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حتد كبري حيث �أن �إلزام االنت�س���اب ي�ض���من ب�شكل كبري تدقيق العاملني
ٍ
كمهند�س�ي�ن ومعرفة كونهم مهند�س�ي�ن �أم ال ،وهذا ما ح�ص���ل يف الهيئة
ال�سعوديةللمهند�سنيالتيعندها�أ�صبح�إلزامباالنت�سابجلميعاملهند�سني
العاملني يف اململكة ,وعلى �ض���وء ذلك مت اكت�ش���اف حاالت تزوير كبرية.
•�إ�ض���افة �إىل �أن الهيئ���ة الهند�س���ية ت�ش���ارك �أو ت�ش���رف عل���ى
ت�ص���نيف وت�أهي���ل املهند�س�ي�ن مم���ا يرف���ع كفاءته���م ،وي�ؤهله���م
ب�ش���كل �أف�ض���ل ,كذلك �إدخالهم يف دورات تعليم م�ستمر وتدريب
وخ�ضوعهم الختبارات �شفهية وحتريرية.

ما ه��ي مقرتحاتك��م ملواجهة تلك التحدي��ات من خالل
خربتكم الطويلة يف جمال العمل النقابي؟
•اقرتح �أن ت�سعى الهيئات الهند�سية يف هذا اجلانب ،و�أن تو�ضح
نواح كب�ي�رة تخدم الدولة،
للم�س���ئولني يف دوله���ا �أهمية ذلك من ٍ
وتك���ون للهيئة الهند�س���ية م�س���اهمة وتع���اون مع الدول���ة تطوير ًا
ملهنة الهند�س���ة واالرتقاء مب�ستوى املهند�س ,كما �أدعو اجلمعيات
الهند�سية يف دول اخلليج العربي لكي ت�سعى للتحول �إىل هيئات ولي�س
جمعيات لي�س لها عالقة مبمار�س���ة املهنة �إال يف حاالت حمدودة.
•�إن هذا من �ش�����أنه �أن يحقق تعزيز ًا للموارد املالية للهيئة ،بحيث
ت�س����تطيع �أن تق����دم خدم����ات يف خمتل����ف املج����االت العلمي����ة واملهنية
واالجتماعيةملهند�سيها,كماميكنتعزيزاملواردمنخالل�إ�ضافةمراكز
لتدريب املهند�س ,وتقدمي اال�ست�شارات واخلدمات الهند�سية ملختلف
القطاعات العامة واخلا�ص����ة ،و�أن تكون مناف�س ًا للغري ولي�س حمتكر ًا.
•�إن �أهمية العمل النقابي بالن�سبة للمهند�سني تن�ش�أ من خالل
ما تقدمه النقابات للمهند�س�ي�ن على خمتلف امل�ستويات باملعرفة
اجلديدة من خالل التدريب ودورات التعليم امل�ستمر على امل�ستوى
االجتماع���ي من خالل رحالت و�أن�ش���طة ترفيهية �أخ���رى� ،أو من
خالل توفري بع�ض م�س���تلزمات ومتطلبات احلياة كذلك� ,إ�ضاف ًة
لذلك ال�ضمان ال�صحي ,التقاعد �أو الدعم املادي عند احلوادث
والوف���اة ،وهذا معم���ول به من قبل عدد من الهيئات الهند�س���ية.
 .1م��ن اجلان��ب الإداري يوج��د العدي��د م��ن اللوائ��ح
والقواعد املنظمة ل�ش��ئون العم��ل النقابي .كيف ترون
ت�أثري هذه اللوائح �سلب ًا او �إيجاب ًا؟
• �أعتقد من خالل اطالعي على القوانني والأنظمة واللوائح التي
حتكم عمل الهيئات الهند�سية �أن العديد منها حمتاج �إىل درا�سة
عميقة م�سرت�ش���د ًا بالقوان�ي�ن املعمول بها يف الهيئات الهند�س���ية
الأخرى لال�س���تفادة منها ومن جتاربها وما ح�ص���ل من تطور يف
قوانينها ،و�أرى �ض���رورة ت�شكيل فريق عمل �أو جلنة لهذا الغر�ض
ت�شارك فيها اجلهات الر�سمية ذات العالقة واملهند�سون من ذوي
اخل�ب�رة الطويل���ة يف العمل النقابي ،وهذا حتم��� ًا ينعك�س �إيجابي ًا
عل���ى اللوائح التي تنظم العمل مبختلف جوانبه الإدارية واملهنية.
 .2يعد التعليم الأهلي ب�ش��كل عام ومنها الهند�سي �أحد
الروافد الهامة للتعليم العام حيث يخفف العبء املايل،
وي�سهم يف ا�ستيعاب الطالب ..كيف ترون التعليم الأهلي
الهند�سي من حيث جودة الأداء وكفاءة املخرجات؟
• قد اخت ً
ُلف يف مو�ضوع تخفيف العبء املايل ،حيث �أن ر�سوم
ً
الكلي���ات الأهلية �أو اخلا�ص���ة عالية جدا مقارنة بر�س���وم الكليات
الر�س���مية والتي تك���ون جمانية �أو �ش���به جماني���ة يف بع�ض الدول

العربية وحتى الأجنبية ،ولك َني �أتفق يف مو�ضوع ا�ستيعاب الطالب
وحتقيق رغبة الطالب الذي ال يجد له جما ًال يف التعليم الر�سمي.
• �أ ّما ب�ص���دد ج���ودة الأداء وكفاءة املخرج���ات فهناك تفاوت
كب�ي�ر ،حي���ث �أن هناك عدد ًا من الكلي���ات الأهلية متتاز باجلودة
وخمرج���ات متميزة وقد تكون قليلة �إذا قي�س���ت بج���ودة الكليات
الر�سمية التي قد يعاين البع�ض منها من رداءة اجلودة وانخفا�ض
م�ستوىاملخرجات،وهذابالت�أكيديختلفمندولةعربية�إىل�أخرى.
• حيث �أن هناك كليات �أهلية يف بع�ض الدول متتاز بالر�صانة،
يف ح�ي�ن �أن البع����ض الآخر حتول �إىل جت���ارة مربحة .ومن خالل
جتربت���ي يف هذا املج���ال �أرى �أن يكون هناك �إ�ش���راف علمي من
قب���ل وزارة التعليم العايل �أو جمل�س اجلامعات �أو �أية جهة �أخرى
خمت�صة يف الدولة.
• بع�ض الدول تخ�ص����ص دائرة متخ�ص�صة لذلك وت�ضع خطة
ملراقبة الكفاءة واملخرجات ب�شكل متوا�صل ،وال متنح الرخ�صة �إال
بعد التدقيق ملنهاجها وفق معايري اجلودة العاملية ،كذلك الوقوف
علىمايتمتهيئتهمنخمتربات,ومكتباتوجميعاملرفقاتالأخرى.
 .3م��ا ه��ي مقرتحاتك��م ح��ول مو�ض��وع تطوي��ر العم��ل
النقابي ملواكبة متطلبات �سوق العمل؟
• �إن ه���ذا املو�ض���وع معقد ويحت���اج �إىل درا�س���ة عميقة ،و�أرى
�ض���رورة �أن ي�أخذ االحتاد على عاتقه امل�سئولية بدعم وتعاون من
قبل الهيئات الهند�س���ية ،وهذا ال�س����ؤال يدعوين �إىل االجتاه نحو
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عقد ور�ش���ة عمل �أو ندوة �أو م�ؤمتر يح�ض���ره ممثلون عن الهيئات
الهند�س���ية و�سوق العمل يقدم فيه �أوراق عمل من الطرفني ،حيث
�أن هذا �س���ي�ؤدي بالنتيجة للو�ص���ول �إىل فهم م�شرتك ن�سبي ًا حيث
�أن هناك تباين بني الدول العربية لكنه �س���يحقق ا�ستفادة وتبادل
خربة على �أن يتابع.
• �إ�ض���اف ًة لذل���ك ف����إين �أرى �أن الفائ���دة للطرف�ي�ن الذين هم
بالنتيجة ي�س���عون مل�ص���لح ٍة واحدة هي م�ص���لحة الدولة �أن يتمثل
كل ط���رف يف جل���ان وجمال�س وهيئ���ات الطرف الآخ���ر حيث �أن
ذلك يعمق العالقة ويعزز الفهم امل�شرتك.
 .4هن��اك م��ن ين��ادي بتعري��ب التعلي��م الهند�س��ي ،هل
تعتقد ب�أهمية ذلك؟
• �إن ه���ذا الن���داء رغ���م �أهميته لكنه طم���وح ال ميكن حتقيقه
الآن ،ف�أغل���ب ال���دول املتقدمة يف العامل يكون التعليم الهند�س���ي
بلغ���ة �أهل الدولة ،لكن ه���ذا املمكن واملفيد بالن�س���بة لهذه الدول
حيث تتوفر كل متطلبات التعليم الهند�سي بلغة الدولة غري متوفر
حالي ًا بالن�س���بة للدول العربية التي ال يتوفر بها هذا� ،إ�ض���افة �إىل
ان ه���ذه ال���دول تفر�ض لغ���ة ويف �أغلبها لغتني �إ�ض���افة للغة الأم,
لذلك فهم ي�س���تطيعون املتابعة بعدد من اللغات الأخرى ،غري �أن
هذا غري موجود يف �أغلب الدول العربية.
• وحت���ى �إن كان���ت اللغة الإجنليزية تدر�س للطالب �إ�ض���افة
للغ���ة العربي���ة ,فه���ي ال ت���زود الطالب اللغ���ة املطلوب���ة للكتابة
والق���راءة والتح���دث� ,أما وجود مدار�س خا�ص���ة تتيح للطالب
ا�س���تيعاب اللغ���ات الأخ���رى فع���دد طالبه���ا قليل���ون وهم من
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�أ�ص���حاب الإمكاني���ة العالي���ة والرفاهية ,لذا �أرى �أن مو�ض���وع
التعريب حالي ًا ي�سبب �ضرر ًا بالغ ًا.
 .5م��ن املعروف �أنكم تعمل��ون يف تخ�ص�ص الهند�سة ومن
النا�شطني يف هذا املجال .كيف تق ّيمون تعاون النقابات
والهيئ��ات واجلمعي��ات الهند�سي��ة العربي��ة يف �سبي��ل
تذلي��ل ال�صعوبات وفتح �آف��اق التع��اون واال�ستفادة من
التجارب والدرو�س؟
• �إن احتاد املهند�سني العرب هو املظلة جلميع الهيئات الهند�سية
العربية الأع�ض���اء ،وهيكلة االحتاد من هيئات متخ�ص�صة وجلان
دائمة ،وما تقوم به والأمانة العامة لالحتاد امل�شرفة على �أعمالها
يعاين من م�ش���كلة وهي تفاوت امل�ش���اركة الفاعلة يف هذه الهيئات
واللج���ان و�أن�ش���طتها املختلفة من م�ؤمترات ون���دوات وور�ش عمل
وم�ش���اريع �آمل �أن ن�ستطيع التو�صل �إىل تفعيل ذلك ,حيث �أن هذا
يفت���ح �آفاق ًا للتعاون امل�س���تمر واملفيد �إ�ض���اف ًة �إىل تبادل التجارب
واال�س���تفادة منه���ا ك���ي تطور عمله���ا فت�أخذ وت�ض���يف وت�ص��� ّوب
وت�ص���حح امل�سارات من خالل احلوار ،وا�ستمرارية التوا�صل لي�س
كل منها.
فق���ط بني الهيئات الهند�س���ية ولكن بني املهند�س�ي�ن يف ٍ
 .6بالرغ��م م��ن االتفاق ح��ول �أهمي��ة العم��ل النقابي
يف ال��دول العربية لتحقيق �أهداف��ه املعروفة والنبيلة
ف�إن هن��اك اختالف ًا ظاه��ر ًا حول الإج��راءات الالزمة
لتحقيق هذه الأهداف .ما تعليق �سعادتكم؟
• يف الواق���ع �أن ل���كل دولة عربية واقعه���ا املهني واالجتماعي،
�صحيح �أن هناك تفاوت ,لكن هناك تقارب.

• �إن احت���اد املهند�س�ي�ن الع���رب باعتباره الوع���اء الذي يجمع
الهيئ���ات الهند�س���ية العربية يجب �أن يلع���ب دور ًا يف هذا املجال،
و�أهداف االحتاد معروفة وقد دققت و�ص���يغت مب�ش���اركة وا�س���عة
ونقا�ش عميق من قبل الهيئات الهند�س���ية .ويف ت�ص���وري �أن هذه
الأه���داف ميكن �أن تكون القاعدة �أو املنطلق الذي بالت�أكيد يجب
�أن يدر�س ويف�سر ويعمق فلكل دولة واقعها وظروفها.
 .7من خالل تتب��ع امل�شاكل الهند�سية العاملية جند �أن
م�شاكل البيئة والتل��وث البيئي التي ال تعرف احلدود
اجلغرافية للدول مثل التخل�ص من النفايات ،انقرا�ض
بع���ض الكائن��ات احلية ،تلوث امل��اء واله��واء والتلوث
الإ�شعاع��ي .كي��ف تق��درون التع��اون ال��دويل يف ه��ذا
املجال ،وم��ا هي �أهمية التقاري��ر الدولية التي ت�صدر
�سنوي ًا من املنظمات مثل تقارير  UNDPو .UNEP

• رغم �أن االحتاد قام بت�شكيل جلنة دائمة للبيئة عام
� 2001إ ّال �أن عمله���ا يف البداي���ة كان متعرث ًا ،لكني �آمل
�أن ت�أخ���ذ دورها من خالل �أع�ض���ائها ممثل���ي الهيئات
الهند�س���ية والذين هم من املخت�ص�ي�ن يف هذا املجال،
واالجتم���اع الأخ�ي�ر للجنة يبع���ث على الأمل ب����أن ت�أخذ
اللجنة دورها مع الهيئات الر�سمية يف الدول العربية �أو
جامعة الدول العربية يف خمتلف املجاالت التي طرحها
ال�س�ؤال ,كما و�آمل �أن تقوم ببناء عالقات مع املنظمات
الدولية يف هذا املجال ,واحتاد املهند�سني العرب يدعم
بكل الو�س���ائل هذا امل�سار؛ فالتعاون الدويل و�إقامة هذه
العالقات مهم وذات فائدة كبرية يف تطوير عمل اللجنة
للم�ساهمة يف و�ضع حلول للم�شاكل البيئية.

� .8سع��ادة الدكت��ور كم��ا تعلم��ون �أن الهيئ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ين �أوج��دت خلدمة قطاع الهند�س��ة يف اململكة،
وكذل��ك الرق��ي باملهن��ة واملهند���س م��ن خ�لال العدي��د
م��ن امل�شاري��ع واملقرتحات الت��ي حملتها الهيئ��ة مل�سئويل
الدول��ة وعل��ى ر�أ�سها خادم احلرم�ين ال�شريفني ـ حفظه
اهلل  ..وم��ن �أهم هذه امل�شاريع املثرية لالنتباه واالهتمام
ه��و ت�أهيل وت�صنيف املهند�س�ين العاملني باململكة .كيف
ترون هذا الربنامج ،وما هي مقرتحاتكم لتطويره؟
• للحق �إن الهيئة ال�س���عودية للمهند�سني رغم حداثة ت�أ�سي�سها
�إال �أنه���ا خطت خط���وات مهم���ة ويف خمتلف املج���االت باذل ًة كل
اجله���د من �أج���ل تطوير مهن���ة الهند�س���ة يف اململكة وم�س���اهم ًة
ب�شكل فعال يف االرتقاء مب�ستوى املهند�سني ،كما �أن م�ساهمتها يف
�أعمال االحتاد من اجتماعات و�أن�ش���طة للجان الدائمة والهيئات
املتخ�ص�صة تطورت و�أ�صبح لها فاعلية وا�ضحة وم�ؤثرة.
• وق���د مل�س���ت �أن هناك جتاوب��� ًا ودعم ًا كب�ي�ر ًا من قبل
م�س���ئويل الدول���ة حت���ت رعاي���ة وعناي���ة خ���ادم احلرمني
ال�ش���ريفني املل���ك عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز .ون�أم���ل �أن
حت���ذوا ال���دول العربية حذوها ،كما و�أن للهيئة ال�س���عودية
للمهند�س�ي�ن جترب���ة متميزة يف جم���ال ت�أهيل وت�ص���نيف
املهند�س�ي�ن ،وه���ذا م���ا مل�س���ته خ�ل�ال اجتماع���ات الهيئة
العربية لت�أهيل واعتماد املهند�س�ي�ن يف احتاد املهند�س�ي�ن
العرب ،والتي كان ملمثل الهيئة ال�سعودية للمهند�سني فيها
دور ًا متمي���ز ًا ،عار�ض��� ًة جتربته���ا يف هذا املج���ال مع قيام
العديد من منت�سبي الهيئة بتقدمي �أوراق عمل وحما�ضرات
خ�ل�ال الور�ش التي تعقدها الهيئة العربية لت�أهيل واعتماد
املهند�س�ي�ن .وكان له���ا دور ًا متمي���ز ًا يف �ص���ياغة الكرا�س
الذي �أعدته الهيئة عام  2012حتت عنوان (نظام الت�أهيل
واالعتماد املهني للمهند�سني العرب).
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المرصد الحضري ألحياء مكة المكرمة

تع���د عملي���ة ضب���ط التنمية ف���ي العمران الحض���ري القائم م���ن أصعب الممارس���ات
اإلداري���ة المحلي���ة ،ويتضح ذلك س���وا ًء ف���ي مرحلة وضـع السياس���ات واتخـ���اذ القرارات،
أو عل���ى مس���توى التنفي���ذ وال���ذي تضطلع ب���ه اإلدارات المحلي���ة ،لذل���ك يتطلب األمر
التأك���د م���ن كف���اءة عملي���ات اإلدارة الحضري���ة ،وذل���ك بتوفي���ر آلي���ة رصـد دائ���م ألداء
عمليـ���ة التنميـ���ة الحضري���ة ف���ي جمـي���ع جوانبهـ���ا العمراني���ة واالقتصادي���ة والبيئية.

وهكذا ف�إن �آليات ر�صد مردود العملية التنموية،
وتطبيقات ال�سيا�سات احل�ضرية يتطلب حجم ًا
كبري ًا من املعلومات والإح�ص���اءات ،والتي يتم
حتليله���ا وا�س���تنتاج جمموع���ة من امل�ؤ�ش���رات
منه���ا؛ متهيد ًا لو�ض���عها �أمام متخ���ذ القرار،
والذي يهدف دائم ًا لتحقيق التنمية احل�ضرية
امل�س���تدامة التي توفر جودة احلياة للمواطن،
ومتثل ه���ذا الهدف يف دع���وة اجلمعية العامة
للأمم املتحدة لو�ضع �إ�سرتاتيجية املوئل ب�ش�أن
�إن�شاء املرا�صد احل�ض���رية لو�ضع �آلية لإعداد
و�إنتاج ون�ش���ر هذه امل�ؤ�شرات وتوفريها ل�صانع
القرار على امل�ستوى املحلى.
املر�صد احل�ضري؟
املر�ص���د احل�ض���ري هو "مركز متخ�ص�ص"
ي�أخ���ذ �ش���كل �إدارة متخ�ص�ص���ة فنية تن�ش����أ

المهندس أحمد بن حسين الخالقي
المدير التنفيدي ـ المرصد الحضري
بأمانة العاصمة المقدسة

يف �ص���لب الهيكل التنظيم���ي لإدارة املدينة.
تق���وم ه���ذه الإدارة الفني���ة بعملي���ات جم���ع
وحتلي���ل البيانات والإح�ص���اءات واملعلومات
يف جم���االت التنمي���ة احل�ض���رية املختلف���ة،
وت�ش���غيلها ومعاجلتها لتتم�ش���ى مع متطلبات
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القيا����س واملقارن���ة والن�ش���ر واحلف���ظ
واال�س�ت�رجاع ع���ن جم���االت تنمي���ة املدين���ة
به���دف العمل على حت�س�ي�ن ظ���روف احلياة
ل�س���كان املدينة� .أي تقوم هذه الوحدة الفنية
بتحوي���ل املعلوم���ات �إىل جمموعة م�ؤ�ش���رات
ت�س���اعد �صناع القرار امل�س���ئولني عن التنمية
احل�ض���رية يف و�ض���ع ال�سيا�س���ات ور�س���م
اخلط���ط التي حتق���ق �أهداف تنمي���ة املدينة
و�س���كانها �س���واء تنمية العمران �أو االقت�صاد
�أو االجتماع �أو البيئة� ،أي التنمية احل�ض���رية
ال�ش���املة وامل�س���تدامة لأحياء مك���ة املكرمة.
�أه��داف امل�ؤ�ش��رات احل�ضري��ة عل��ى
م�ستوى الأحياء:
ـ تقدير الأو�ضاع احل�ضرية الراهنة للأحياء
واجتاهاتها.

ـ مقارن���ة الأحي���اء و�أو�ض���اعها يف زمن معني
�أوعلى املدى الزمني.
ـ �إحداث توازن يف توزيع اخلدمات والأن�شطة
ب�ي�ن �أحي���اء مكة املكرم���ة ،وخف����ض الفجوة
احل�ضرية بينها.
ـ توفري معلومات الإنذار املبكر عن امل�ش���اكل
احل�ضرية باحلي.
ـ مراعاة التغي�ي�رات العمرانية واالجتماعية
والثقافية الناجمة عن ُقرب �أو ُبعد احلي من
احلرم ال�شريف.
ـ حتقي���ق تنمي���ة اجتماعي���ة ملختل���ف فئ���ات
املجتم���ع مما ي�ض���من النم���و االقت�ص���ادي،
والتوزيع العادل للموارد.
ـ و�ض���ع الر�ؤي���ة امل�س���تقبلية لتطوي���ر البيئ���ة
احل�ض���رية للح���ي مب���ا ي�ش���مله م���ن بني���ة حتتية
ومبان وم�ش���روعات خدمية ،ومواجهة التحديات
ٍ
االقت�ص���ادية وال�س���كانية والبيئي���ة الت���ي حتت���اج
لتدخ�ل�ات �إمنائي���ة عاجل���ة �أو م�س���تقبلية.
�أهميـ��ة قــ��راءة امل�ؤ�ش��رات احل�ضرية
على م�ستوى الأحياء:
ـ حتديد مواقع القوة وال�ضعف.
ـ مدى ت�أثر الأحياء مبركز املدينة من ناحية.
ـ قراءة م�ستوى اخلدمات احل�ضرية باحلي.
ـ مدى ا�س���تيفاء اخلدمات احل�ض���رية للحيز
املكاين واجلغرايف.
ـ تعظي���م الفوائ���د م���ن خالل تطوي���ر �إعداد
املراحل املختلفة لل�سيا�سات احل�ضرية.
ـ �إن����ت����اج خ��ط��ط ع��م��ل ت��ف��ي ب����الأه����داف
ع������ن ط�����ري�����ق امل����ت����اب����ع����ة وال�����ت�����ق�����ومي.
ـ �أهمية امل�ؤ�شرات احل�ضرية يف حتليل م�شكلة
ح�ضرية بعينها.
امل�ؤ�شرات وهرمية املعلومات:
ي�أخ���ذ قط���اع املعلوم���ات ال���ذي تبن���ي عليه
وت�س���تخرج منه امل�ؤ�ش���رات ال�ش���كل الهرمي،
حيث يتكون من قاعدة عري�ضة من البيانات
اخلام التي جتمع وترتاكم عن جماالت التنمية
املختلفة .ويف الدرجة الأعلى من �س���لم ذلك
الهرم تتحول هذه البيانات اخلام �إىل �صورة
�أف�ضل حيث تبوب يف جداول �إح�صائية ذات
�أ�شكال معينة ،وت�صنف ح�سـب معايري كثـرية

تخدم �أهداف امل�س���تخـدم وبطرق علمية قد
تكون ا�ستنتاجات نظرية �أو معادالت ريا�ضية
�أو �أ�س���اليب �إح�ص���ائية متقدمة ،تتحول هذه
الإح�ص���اءات �أو ي�س���تخرج منه���ا م�ؤ�ش���رات
ومقايي����س ،وميك���ن جتمي���ع بع����ض ه���ذه
امل�ؤ�ش���رات ال�ستخراج دليل حمدد مثال ذلك
دليل التنمية الب�ش���رية املكون من م�ؤ�ش���رات
مثل القي���د يف التعليم والأمية والعمر املتوقع
عن���د املي�ل�اد ومتو�س���ط ن�ص���يب الف���رد من
الن���اجت املحل���ي الإجم���ايل ،وه���ذا ميثل قمة
هرم املعلومات.
توزيع �سكان مكة املكرمة :
تتك���ون حمافظ���ة مك���ة املكرم���ة من ع�ش���رة
مراكز �إدارية ت�ض���م نح���و  31جتمع ًا عمراني ًا
رئي�س���ي ًا ،وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن %97.6
تقريب��� ًا م���ن �س���كان حمافظ���ة مك���ة املكرمة
يتمرك���زون يف مدين���ة مك���ة املكرم���ة ،وتتوزع
الن�س���بة املتبقية على املراكز الإدارية الأخرى
بن�س���ب �أقل م���ن  %0.5يف معظ���م احلاالت.
يبل���غ ع���دد �س���كان مدين���ة مك���ة املكرم���ة
 1.549.777ن�س���مة تقريب��� ًا ،ح�س���ب م���ا
�أ�ص���درت م�ص���لحة الإح�ص���اءات العام���ة
واملعلوم���ات ب���وزارة االقت�ص���اد والتخطي���ط
يف التع���داد الع���ام لل�س���كان وامل�س���اكن عام
1431ه���ـ ،وترتك���ز �أعل���ى ن�س���بة م���ن ع���دد
ال�س���كان يف بلدي���ات امل�س���فلة والعتيبي���ة
واملعابدة ،حيث تراوحت ما بني ()%17.59
�إىل ( ,)%14.07والبلدي���ات الت���ي يرتك���ز
فيها �أقل ن�س���بة من عدد ال�سكان هي بلديات
غزة و�أجياد بن�سبة تراوحت ما بني ()%2.2
�إىل (.)%7.5
البلدي��ات الفرعي��ة مبدين��ة مك��ة
املكرمة :
تنق�س���م مدينة مك���ة املكرم���ة �إىل  9بلديات
فرعي���ة .وتت�أث���ر م�س���احات تل���ك البلدي���ات
بالق���رب �أو البعد من مركز املدينة (احلرم
املكي ال�شريف) ،وتق�س���م البلديات الفرعية
ملدينة مكة املكرمة �إىل عدة �أحياء بكل بلدية
فرعية ,حيث ت�شمل  60حي ًا متثل  %12تقريب ًا
من �إجمايل م�ساحة املدينة.

اال�ستخدامات العامة لنظم املعلومات
اجلغرافية:
ت�س���تخدم تقنية املعلومات اجلغرافية يف العديد
من املج���االت املختلف���ة ,حيث ت�ؤمن �س���هولة يف
حتدي���ث اخلرائط م���ن دون احلاج���ة �إىل �إعادة
توليد جميع تف�ص���يالتها ,م���ع الأخذ يف االعتبار
احلفاظ على تال�ؤم البيانات وتكاملها فيما بينها.
وتربز فائ���دة نظم املعلوم���ات اجلغرافية يف
عملي���ة البح���ث يف قواع���د البيان���ات وتنفيذ
اال�ستف�سارات املختلفة ،و�إظهار هذه النتائج
يف �صورة مب�س���طة ملتخذي القرار يف العديد
من املجاالت ومنها :
�إدارة الأزمات:
تتوفر �إمكانية حتليل �ش���بكات الطرق والبنية
الأ�سا�س���ية لتحدي���د �أق�ص���ر امل�س���ارات ب�ي�ن
نقطتني ,و�أن�س���ب امل�سارات بني جمموعة من
النقاط .كما يفيد يف ت�س���هيل عملية �ص���يانة
ال�ش���بكات مما يوفر الوق���ت واجلهد ,وعادة
م���ا تك���ون الأزم���ات �أحداث��� ًا مكاني���ة (مثل
ال�س���يول والفي�ض���انات واحلرائ���ق وانت�ش���ار
الأوبئ���ة) .من هنا يعترب امت�ل�اك اخلرائط
واملعلومات �أمر ًا مهم ًا لإدارة الكوارث.
التخطيط العمراين:
يفي���د نظام املعلوم���ات اجلغ���رايف يف تقييم
�أداء اخلدمات املختلفة (تعليمية� -ص���حية-
�أمنية  ,,,ال���خ) يف خمتلف املناطق والأحياء
به���دف حتدي���د املناط���ق املحروم���ة متهيد ًا
لإع���ادة توزيع اخلدمات فيه���ا ,كما يفيد يف
مقارنة م���ا هو خمطط مبا ه���و واقع بالفعل
ملنطقة معينة لتحديد امللكيات وامل�س���ئوليات
القانونية ,وي�س���اهم يف بناء مناذج ريا�ض���ية
للمناطق عن طرق حتديد اجتاهات النمو.
ال������درا�������س������ات االق����ت���������ص����ادي����ة
واالجتماعية:
ت�ساهم نظم املعلومات اجلغرافية يف درا�سة
اخل�ص���ائ�ص االقت�ص���ادية واالجتماعي���ة
ملنطق���ة معين���ة وحتليله���ا بنا ًء عل���ى معايري
خا�صة يحددها اخلرباء ال�ستنتاج امل�ؤ�شرات
التنموي���ة الت���ي ت�س���اهم يف اتخاذ ق���رارات
منا�سبة يف كافة اجتاهات التطوير.
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�إنتاج اخلرائط:
تعت�ب�ر اخلريطة �إحدى و�س���ائل عر�ض نتائج
حتلي�ل�ات البيانات ب�ص���ورة متثي���ل كمية �أو
نوعية ال�س���يما خرائط التوزيعات كتوزيعات
ال�س���كان واخلدم���ات وامل���وارد الطبيعي���ة,
ويعت�ب�ر نظ���ام املعلومات اجلغرافي���ة نظام ًا
ع���ايل التقني���ة يف التعام���ل م���ع اخلرائ���ط
واملخطط���ات؛ ل���ذا تعت�ب�ر عملي���ة �إنت���اج
اخلرائ���ط عملية �س���ريعة وفعال���ة من خالل
نظم املعلومات اجلغرافية.
�إ�ض���افة �إىل ذل���ك ي�ؤم���ن نظ���ام املعلوم���ات
اجلغرافي���ة �إمكاني���ة متثي���ل املع���امل ب�ش���كل
يتطابق مع متثيله���ا يف الواقع احلقيقي على
الأر�ض كما يتيح �إمكانية تنفيذ ا�س���تعالمات
وحتاليل معقدة ومت�ش���عبة عل���ى هذه املعامل
مثل �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية للمدن.
اتخاذ القرارات املنا�سبة:

ينطبق هنا القول امل�أثور (البيانات الأف�ض���ل
تق���ود لق���رارات �أف�ض���ل) متام��� ًا عل���ى نظم
املعلوم���ات اجلغرافية لأنه لي�س و�س���يلة �آلية
التخاذ القرار فح�س���ب ،بل �أداة لال�ستف�سار
و�إج���راء التحليالت ,مما ي�س���اهم يف و�ض���ع
املعلوم���ات وا�ض���حة وكامل���ة ودقيق���ة �أم���ام
متخذ القرار .كما ت�س���اهم نظ���م املعلومات
اجلغرافي���ة يف اختي���ار �أن�س���ب الأماكن بنا ًء
على معايري يختارها امل�س���تخدم (مثل البعد
عن الطرق الرئي�سية مب�سافة حمددة وحتديد
حالة املراف���ق والبعد عن مناط���ق التلوث).
فتق���وم نظ���م املعلومات اجلغرافي���ة ب�إجراء
هذا اال�ستف�سار على قواعد البيانات ،ويقوم
باختيار جمموعة امل�ساحات التي حتقق هذه
ال�ش���روط بعر�ض �أرقام واقعية و�إح�صاءات,
وو�ض���ع الأولوي���ات للم�ش���كالت ,وال�س���ماح
بتحليالت �سريعة لها ,و�إيجاد العالقات بني
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املتغ�ي�رات ,وتق���دمي ر�ؤى مب�س���طة ملتغريات
ومعاي�ي�ر متعددة عل���ى م�س���تويات خمتلفة,
ويرتك ملتخ���ذ لقرار حرية االختي���ار الأمثل
وفق معطياته التقوميية.
ا�ستخ��دام نظم املعلوم��ات اجلغرافية
يف املرا�صد احل�ضرية:
تع���د نظم املعلومات اجلغرافي���ة من الأدوات
املهم���ة الت���ي ت�س���عى امل�ؤ�س�س���ات واملنظمات
العامل���ة يف جم���االت التخطي���ط والتنمي���ة
امل�ستدامة – والذي متثل املرا�صد احل�ضرية
�أح���د روافده���ا – �إىل ا�س���تخدامها ب�ش���كل
�أ�سا�س���ي يف دعم اتخاذ القرار ,والإفادة من
قدراتها العالية يف الر�صد والتوثيق والتحليل
والإظهار والتنوع ,وغريها من القدرات التي
تتطلبها طبيعة تلك الدرا�سات التي تتعامل مع
كميات كبرية من البيانات املكانية والو�صفية.
ولتعظيم اال�ستفادة من البيانات املكانية التي
يتم جمعها تهتم املرا�صد احل�ضرية بتحويل
قواع���د البيان���ات اجلغرافي���ة �إىل ال�ش���كل
امل�ؤ�س�س���ي الذي يتيح لأكرث من م�س���تخدم �أو
�إدارة الو�ص���ول �إىل البيان���ات وتعديلها �آلي ًا,
كما يوفر الكثري من الوقت واجلهد والتكلفة
على املدى املتو�س���ط واملدى الطويل ,ويعطي
الحق ًا �أفق ًا �أو�س���ع يف ن�شر البيانات وت�صميم
تطبيقات م�ؤ�س�سية عليها.
ويعترب العر�ض الرئي�س���ي من ا�ستخدام نظم
املعلومات اجلغرافية يف املرا�ص���د احل�ضرية
م�س���اعدة �ص���انعي القرار وت�ش���جيعهم على
�إدخال �سيا�س���ات مبنية على �أ�سا�س الأمكنة
واملواق���ع ,ومن ثم و�ض���ع الأولوي���ات و�إعادة
حتديد املهام التنموية الالزمة وتوزيعها.
ومن خ�ل�ال طرق التحلي�ل�ات املكانية بنظم
املعلوم���ات اجلغرافي���ة ميك���ن �أن تتكام���ل
م���ع امل�ؤ�ش���رات احل�ض���رية م���ن �أج���ل دع���م
التحلي�ل�ات على م�س���تويات خمتلفة للمدينة
مث���ل البلدي���ات واملناط���ق والأحي���اء ,حي���ث
ت�شكل البيانات اجلغرافية الركيزة الأ�سا�س
التي ميكن �أن تبن���ى عليها �أنواع متعددة من
البيانات الإح�صائية.
وميكن للم�ؤ�شرات التي يتم �إنتاجها با�ستخدام

نظ���م املعلوم���ات اجلغرافي���ة �أن تك���ون �أداة
قيمة لو�ص���ف االختالفات يف ج���ودة احلياة,
والدخ���ول �إىل خدم���ات ,وحتديد االجتاهات
واملي���ول ,كم���ا �أنه���ا تق���دم معلوم���ات قيم���ة
ومفي���دة ,وتك���ون �إىل حد ما �أ�سا�س��� ًا التخاذ
ق���رارات وتقيي���م �أداء ال�سيا�س���ات .ويعت�ب�ر
امل�ؤ�شر مقيا�س ًا يلخ�ص معلومات حول مو�ضوع
معني ،وي�شري �إىل م�ش���كلة �أو ميزة �أو ظاهرة
معينة ,كما يوفر امل�ؤ�ش���ر الإجابة على �أ�س���ئلة
معينة ي�ستف�س���ر عنها متخذ القرار التنموي.
�إ�ستخ��دام نظم املعلوم��ات اجلغرافية
يف املر�صد احل�ضري ملكة املكرمة:
قامت �أمانة العا�ص���مة املقد�سة بتطوير نظام
معلوماتي للمر�صد احل�ضري يت�ضمن عدد ًا من
التطبيقات املبنية على �أ�سا�س نظم املعلومات
اجلغرافي���ة (  ،)Arc GIRبالإ�ض���افة �إىل عدد
من التطبيقات وقواعد البيانات الداعمة لها.
وقد �أخذ املر�صد احل�ضري ملكة املكرمة بهذا
التوجه من خالل الت�أكيد على �إن�ش���اء قاعدة
بيانات جغرافية م�ؤ�س�سية للمر�صد احل�ضري,
وعل���ى �ض���رورة تكثيف الأخ���ذ به���ذه الأداة
والتكنولوجي���ات امل�ص���احبة لها يف امل�ش���روع
من قدراتها يف دعم متخذي القرار املعنيني.
ت�صنيف امل�ؤ�ش��رات احل�ضرية املنتجة
للدورة الأوىل ملكة املكرمة:
اعتم���دت امل�ؤ�ش���رات احل�ض���رية املنتج���ة
بال���دورة الأوىل ع���ام 1431ه���ـ عل���ى بيانات
تعداد ال�س���كان وامل�س���اكن والتي جعلت �سنة
الإنت���اج وهي 1431ه���ـ هي ال�س���نة املرجعية
للعدي���د من امل�ؤ�ش���رات املو�ض���حة بالتقرير.
وبعد االطالع ودرا�سة كافة البيانات املتوفرة
وم�س���توى توفره���ا ومرجعيته���ا الزمنية ,مت
ح�ص���ر البيان���ات واجله���ات املنتج���ة له���ذه
البيان���ات .وبن���ا ًء عل���ى ه���ذه الدرا�س���ة ,مت
ت�صنيف امل�ؤ�شرات �إىل �أق�سام رئي�سية:
�أ -م�ؤ�شرات متاحة (مبا�شرة):
وهيامل�ؤ�شراتاملتوفرةمنم�صادرها�أالتيميكن
�إنتاجها مبا�شرة من خالل البيانات الإح�صائية
املتاح���ة م���ن م�ص���ادرها الثانوي���ة املحدث���ة .
ب -م�ؤ�شرات تن�سيقية:

هي امل�ؤ�شرات التي ال تتوفر مبا�شرة من م�صادرها
الأ�سا�س���ية ب���ل عل���ى بياناتها م���ن خالل التن�س���يق
م���ع اجله���ات احلكومي���ة املختلف���ة واجلمعي���ات
اخلريي���ة وم�ؤ�س�س���ات القط���اع اخلا����ص ,وم���ن ثم
�أمكن ح�س���ابها .وللح�ص���ول عليها ب�ش���كل مبا�ش���ر
كان الب���د م���ن التن�س���يق م���ع اجله���ات امل�ص���درة
للبيانات ,فهي ً
غالبا ال تكون من�شورة �ضمن تقارير
اجله���ات املنتج���ة له���ا ,وهي تل���ك امل�ؤ�ش���رات التي
حتت���اج �إىل معاجل���ة و�إع���ادة �إنتاج عرب التوا�ص���ل
م���ع اجلهات املختلفة (م�ص���ادر البيان���ات) ،حيث
يل���زم لإنتاج ه���ذه النوعية من امل�ؤ�ش���رات تن�س���يق
مع م�ص���ادر البيانات ومعاجلتها بال�ش���كل املالئم.
ت -م�ؤ�شرات امل�سح امليداين:
وهي امل�ؤ�ش���رات الت���ي ال تتوف���ر بياناتها
م���ع �أي���ة جه���ة ,ويتطل���ب �إنتاجه���ا على

م�ستوى العا�صمة املقد�س���ة تنفيذ م�سوح
ميداني���ة لقيا�س م�س���توى ر�ض���ا املواطن
واملقي���م ،واحل�ص���ول على قيم عنا�ص���ر
هذه امل�ؤ�شرات .بلغ عدد م�ؤ�شرات امل�سح
امليداين  31م�ؤ�ش���ر ًا ح�ض���ري ًا موزعة يف
جمموع���ة تنموية حملي���ة كالتعليم ومياه
ال�ش���رب والفق���ر والبطالة والن�س���اء غري
املتزوجات واملطلقات وتوزيع اخلدمات.
مثلت م�ؤ�ش���رات امل�س���ح امليداين الهدف
الرئي�س���ي الأول للم�س���ح� ,إ�ض���افة �إىل
�أخرى �ش���ملها امل�س���ح مثل توف�ي�ر قاعدة
م���ن البيانات التي تعك����س �أحوال جمتمع
ا�س���رة مك���ة املكرم���ة وجمموع���ة م���ن
العالقات البيانية ,بالإ�ض���افة �إىل م�س���ح
ر�ضا املواطن املكي واملقيم.
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طفرة التشييد الوطنية الكبرى
والتحكم في إدارة وصيانة مرافقها

تعيش المملكة العربية السعودية طفرة جديدة وحديثة من نوعها في المنطقة والعالم بفضل
اهلل ،وذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل .طالت هذه
الطفرة شتى المجاالت والقطاعات التي تمس حياة المواطن والمجتمع واقتصاد الدولة ككل.

وجت���در الإ�ش���ارة هن���ا �أن �أي���ادي ه���ذه
الطف���رة طالت القط���اع اخلا�ص وذلك
انعكا�س��� ًا مع توجه القيادة الر�شيدة يف
توف�ي�ر البنى التحتي���ة ،و�س���ن الأنظمة
والقوان�ي�ن الت���ي من �ش����أنها توفري تربة
خ�ص���بة للتو�س���ع يف �أعم���ال �ش���ركات
وم�ؤ�س�س���ات القط���اع اخلا�ص باختالف
جماالته���ا �س���وا ًء عل���ى �ص���عيد قط���اع
ال�ص���ناعة �أو التج���ارة �أو الزراع���ة �أو
اخلدم���ات وغريها من �أن�ش���طة القطاع
اخلا����ص ذات العالق���ة .وقد ت�ض���منت
ميزانية عام 1436/1435هـ (2014م)
ميزانية لربامج ومراحل �إ�ضافية لبع�ض
امل�ش���اريع التي �س���بق اعتماده���ا بقيمة

م���ن مراف���ق ومن�ش����آت ،والت���ي بدورها
ت�صبح من ممتلكات وم�ؤ�س�سات الدولة،
�أو �ش���ركات القطاع اخلا����ص لتبد�أ بعد
انته���اء امل�ش���روع دورة حي���اة ال�ص���يانة
والت�ش���غيل له���ذه املراف���ق .وميكنن���ا �أن
ن�س���تنتج مما �س���بق ذكره تو�س���ع �س���وق
�ص���يانة وت�ش���غيل املرافق ،وتكوين �سوق
خا�ص لت�شغيل امل�ش���اريع ذات التقنيات
املنفردة ،وهذا له انعكا�سه و�أثره املبا�شر
عمر محمد عمر طه
عل���ى زي���ادة الطل���ب لك���وادر هند�س���ية
هندسة مدنية
وفنية لتغطية الطلب يف جمال الت�شغيل
�إجمالية وقدرها  248مليار ريال .وتعد وال�ص���ايانة و�إدارة املرافق واملمتلكات.
ه���ذه امليزاني���ة الأك�ب�ر يف املنطق���ة من وتعاين املباين واملمتلكات يف اململكة من
حيث ال�ض���خامة وكذلك م���ا ينتج عنها انخفا����ض معدل متو�س���ط �أعمارها �أو ًال
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لأ�سباب �سوء الت�صميم �أو اختيار املواد،
وثاني ًا ل�ض���عف ال�ص���يانة الدورية و�سوء
اال�س���تخدام ،والذي �س���وف ن�س���تعر�ض
يف ه���ذا املق���ال �أه���م �أ�س���بابه والطرق
الأ�سا�سية وال�ص���حية لبداية دورة حياة
ت�ش���غيل �آمنة للمبنى مما ي�ؤثر يف زيادة
ط���ول عمر املبن���ى وانعكا�س���ه الإيجابي
على كل من امل�ستخدم وامل�شغل.
يواج���ه مدي���رو ومهند�س���و املمتل���كات
واملراف���ق حتدي���ات جدي���دة يف �إدارة
و�صيانة وت�شغيل هذه املن�ش�آت ال�ضخمة
نظر ًا لطفرة الت�شييد احلالية وامل�ستمرة
�إىل حين���ه ,وتختل���ف ال�ص���عوبات
والتحدي���ات بتع���دد �أنواع ه���ذه املرافق
وباخت�ل�اف قطاعاتها �س���وا ًء كانت من
ذات التم���دد العام���ودي مث���ل ناطحات
ال�س���حاب والأب���راج� ،أو ذات النط���اق
اجلغ���رايف الوا�س���ع مث���ل �أف���رع البنوك
ووح���دات الإ�س���كان� ،أو ذات التم���دد
الأفق���ي مثل الطرق واجل�س���ور و�س���كك
احلديد وخطوط و�أنابيب النفط واملياه،
وتكون �أكرث تعقيد ًا �إذا ما تبنت امل�شاريع
تقنيات حديثة منفردة والتي من �ش�أنها
�أن تتطل���ب توف�ي�ر الك���وادر الهند�س���ية
والفنية اخلا�صة وامل�ؤهلة لإدارة ت�شغيلها.
يع���د احلف���اظ عل���ى ج���ودة املمتل���كات
واملرافق و�إبقائها على حالتها الأ�ص���لية
�أو تطويرها ب�سبب تغيري معطيات العمل
�أو الأعطاب �أو ارتفاع القيمة الت�ش���غيلية
لأجهزته���ا �أو تبن���ي تقني���ات حديث���ة
لت�ش���غيلها هو التح���دي الأكرب ,ويتوجب
عل���ى مدي���ري املراف���ق وفري���ق العم���ل
�إدارة املرافق وت�ش���غيلها ب�أ�سلوب علمي
�ص���حيح مبن���ي على �أ�س����س الإح�ص���اء
والدرا�س���ة واملقارنة والتحليل بعيد ًا عن
زخم املخاط���ر والع�ش���وائية وخالي ًا من

الق���رارات واال�س���تنتاجات االرجتالية.
وتتيح هذه املعلومات ملديري ومهند�سي
املراف���ق اتخاذ الق���رارات ال�س���ليمة يف
وقت ق�صري و�ض���مان ا�ستمرارية �أعمال
املن�ش����آت .وجتدر الإ�ش���ارة هنا جلانب
ال�س���يطرة والتحكم بتكاليف ال�ص���يانة
والت�ش���غيل والت���ي متثل اجلان���ب الأهم
ملدي���ري املراف���ق واملمتل���كات وداعم��� ًا
لتوف�ي�ر امل���ال الع���ام �أو زي���ادة الربحية
ل�ش���ركات القط���اع اخلا�ص م���ن خالل
خف����ض تكاليف الت�ش���غيل وال�ص���ايانة,
وهنال���ك ع���دة عوام���ل �أ�سا�س���ية لتبني
�أ�س�س �إدارية وهند�سية يف �إدارة ناجحة
ل�ص���يانة وت�ش���غيل املراف���ق واملمتل���كات
يجدر �أخذه���ا بعني االعتبار لل�س���يطرة
والتحكم الفعال عليها و�أهمها ما يلي:
 .1التخطي��ط الإ�سرتاتيج��ي
ل�ل�إدارة وت�شغي��ل املراف��ق
واملمتلكات:
 .1.1ترتيب الأولويات �سواء كانت على
املدى الطويل �أو املدى الق�صري.
� .1.2إدارة الأ�ص���ول واملمتل���كات
العقاري���ة وبالأخ����ص مرافقه���ا الفنية
وذلك با�س���تغالل املمتلكات على الوجه
الأكم���ل ،ودرا�س���ة وتخطي���ط حاج���ة
الأعمال للتو�سع �أو التقل�ص �أو نقلها �إىل
م���كان �آخر بنا ًء على معطيات الن�ش���اط
اخلا�ص باملنظمة.
 .1.3درا�س���ة م�ب�ررات تبني امل�ش���اريع
اخلا�ص���ة بتطوي���ر مراف���ق املمتل���كات،
وذالك با�س���تخدام �أدوات اتخاذ القرار
مث���ل درا�س���ة العائ���د اال�س���تثماري من
النواحي االقت�صادية وغري االقت�صادية
بع���د النظ���ر ملتطلب���ات العم���ل الفن���ي
للم�شروع ،وذلك التخاذ قرار �سليم من
جميع النواحي قبل تبني امل�شروع و�ضمه

ملنظومة ت�شغيل املرافق.
 .1.4مراقب���ة مع���دالت الإنفاق مقارن ًة
بالأرب���اح ،وذل���ك بربطها مع تفا�ص���يل
ال�ص���رفيات مهما �صغرت واالبتعاد عن
الطريق���ة التقليدي���ة ملراقب���ة امليزاني���ة
ككل والتي من �ش����أنها مراقبة انخفا�ض
امليزانية املقررة فقط و�إهمال �أو جتاهل
التفا�ص���يل الدقيق���ة الت���ي بني���ت عليها
امليزانية �أ�سا�س ًا.
 .1.5تبني نظم معلوماتية لدعم اتخاذ
الق���رارات الإ�س�ت�راجتية م���ن ناحي���ة،
ومراقب���ة التكالي���ف م���ن ناحي���ة �أخرى
والتحا�شي عن الأر�شفة التقليدية.
 .1.6املقاول���ة م���ع �ش���ركات وموردي���ن
مطلب �أ�سا�س���ي وخ�صو�ص��� ًا للمنظمات
التي لي�س من �ص���لب �أعمالها التوريد �أو
املقاوالت ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أهمية
احلفاظ على العالقة مع هذه ال�شركات
وخ�صو�ص��� ًا ذات الأ�س���عار التناف�س���ية
واجلودة املطلوب���ة �أو مقدمي اخلدمات
ذوي االنت�شار والتغطية اجليدة .وميكن
تعميم هذه النقطة على القطاع اخلا�ص
نظر ًا ل�س���هولة تبني الق���رار يف االختيار
مقارن��� ًة مع القط���اع احلكومي اللتزامه
بعقود ت�شغيل موحدة.
� .2إدارة التكاليف اليومية:
 .2.1تق���در التكاليف عاد ًة بالتوقعات،
وتك���ون مبني���ة عل���ى قوائ���م الت�ش���غيل
وامل�صاريف ال�سابقة �أو من خالل بيوت
اخل�ب�رة النتخ�ص�ص���ة �أو �إ�ص���دارات
الت�س���عريات املعياري���ة �أو ا�س���تخدام
�أدوات علمية خا�ص���ة ب�إع���داد املوازنات
والتكاليف.
 .2.2ا�س���تخدام ط���رق التحك���م
بامل�صاريف ،وذلك بتحديد �سقف احلد
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الأعلى للم�ص���اريف اليومية مبنية على
ميزانة الت�ش���غيل للمراف���ق وقد تختلف
ه���ذه الطرق بن���ا ًء على اخت�ل�اف نظم
التحكم بامل�صروفات.
 .2.3ا�ستخدام الطرق احلديثة ملراقبة
امل�ص���اريف واحلد من ارتفاعها ،وذلك
بت�شجيع ا�س���تخدام التقنيات اخلاف�ضة
للتكاليف الت�ش���غيلية وااللت���زام بجدول
ال�ص���يانة املق���رر م���ن قبل امل�ص���مم �أو
امل�ص���نع ملعدات و�أجهزة املرافق والذي
من �ش����أنه خف�ض تكاليف ال�صيانة على
املدى القري���ب والبعي���د واحلفاظ على
عمرها االفرتا�ضي .ويعد ما �سبق ذكره
معاك�س ًا للنظام املتبع واملبني على �أ�س�س
خف�ضالتكاليفامل�ستمرلنفقاتالت�شغيل
بطرق منع ال�ص���رف �إال عند ال�ضرورة.
 .2.4مقارن���ة التكاليف باملناف�س�ي�ن �أو
باملرافق امل�شابهة (،)Benchmarking
وتبن���ي التقني���ات �أو ط���رق التحك���م

بالتكاليف امل�س���تخدمة م���ن قبل الآخر
للحد م���ن ارتف���اع التكاليف م���ع الأخذ
باالعتب���ار م���دى مواءمته���ا لبيئة العمل
والت�شغيل املحت�ضنة لها.
 .2.5مقارنة تكلفة الت�ش���غيل مب�س���توى
اخلدم���ات املتوقع���ة م���ن العمي���ل �أو
امل�س���تخدم ،وذلك للحد من رفع م�ستوى
اخلدمة املتفق عليها مع املورد �أو املقاول
(،)Service Level of Agreement
والت���ي تزي���د الأعب���اء املالي���ة وتكاليف
�إ�ض���افية تك���ون غ�ي�ر ملحوظ���ة �أو غ�ي�ر
مطلوبة بالإ�ضافة �إىل زيادة �أعباء املقاول
امل�ش���غل للمرافق والتي تق���ود املالك �إىل
�إنهاء دورة حياته الت�شغيلية ب�شكل �سريع.
 .3فري��ق عم��ل �إدارة املمتل��كات
واملرافق:
 .3.1بناء فريق عمل من كوادر هند�سية
وفني���ة ذات اخل�ب�رة الفني���ة والكف���اءة
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الإدارية لإدارة املرافق واملمتلكات.
 .3.2التطوي���ر والتدري���ب امل�س���تمر،
و�إن�ش���اء بيئ���ة خ�ص���بة الحت���واء فري���ق
العم���ل ،واحليلولة دون تغيريهم ب�ش���كل
دوري مم���ا ل���ه الأث���ر الإيجاب���ي لفه���م
طبيع���ة عم���ل املنظم���ة وط���رق ت�ش���غيل
املراف���ق و�إدارتها وبناء قاع���دة بيانات
ونظم معلومات دقيقة.
 .3.3بن���اء منظوم���ة العم���ل والعالق���ة
اخلا�ص���ة بفريق عم���ل �إدارة املمتلكات
واملرافق وب�ي�ن العميل الداخلي والعميل
اخلارجي لتكون �أ�سا�س��� ًا ل�سيا�سة �إدارة
متطلبات املرافق الت�ش���غيلية والإدارية،
عالو ًة على كونه���ا مرجع ًا لبناء الهيكلة
الإداريةاملطلوبةلإن�شاء�أوتطويرالفريق.
الأخ���ذ بالنق���اط ال�س���ابقة يع���د بداي��� ًة
لأ�س���ا�س �ص���حي و�س���ليم ،وخطوة �أوىل
ل�ض���مان ج���ودة ودميوم���ة املمتل���كات
واملراف���ق التي ا�س���تثمرت فيه���ا ر�ؤو�س
�أموال �ضخمة ،وذلك للحيلولة دون تدين
م�ستواها �س���وا ًء من ناحية امل�ستخدم �أو
الت�ش���غيل مما �س���يكون له مردود مادي
على املدى الطويل ،وذلك بتقليل التكلفة
الت�ش���غيلية ،وتقلي���ل خماط���ر توق���ف �أو
�إخ�ل�اء املن�ش����آت لغر����ض عمل �ص���يانة
طارئة ب�س���بب �إهمالها ،و�أي�ض��� ًا املردود
املعن���وي وه���و الأه���م بالن�س���بة ملرتادي
وم�ستخدمي هذه املرافق ،وذلك ب�ضمان
ا�ستمرارية ظهورها باملظهر الت�صميمي
الأ�سا�سي وحتقيق الغر�ض الذي �صممت
من �أجل���ه املرافق .والهدف مما �س���بق
ذك���ره ه���و �ض���مان ا�س���تمرارية بيئ���ة
ا�س���تخدام �صحية وت�شغيلية متخ�ص�صة
للهدف الأ�سا�س الذي �أعدت له املرافق
واملمتلكات وا�ستغالل احلد الأق�صى من
عوائدها باملنهجية ال�صحيحة.
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اللدائن  ....ثقافة وتثقيف

في الوقت الذي ال نلحظ فيه استخدام مفردة اللدائن على نطاق واسع في حياتنا اليومية
وال ف���ي أدبياتن���ا العلمية ،فإنه من باب االعتزاز واالعتداد بلغتنا الجميلة واإلش���ادة بقدرة
لس���اننا العربي المبين على اس���تيعاب معطيات التقنية العصري���ة بمفرداته البديعة.

ويف �س���بيل تعزيز الإث���راء اللغوي للقارئ
الك���رمي وتثقيفه فتجدر الإ�ش���ارة �إىل �أن
مفردة اللدائ���ن تعد املف���ردة الأكرث دقة
والأقرب داللة لرتجمة املفردة ال�صناعية
املعروفة بالبال�ستيك (  ،)Plasticوالتي
تطل���ق على �ص���نف م���ن املواد امل�ص���نعة
م���ن بع����ض م�ش���تقات النف���ط ،والت���ي
تتك���ون يف �أ�ص���لها م���ن ع���دد كب�ي�ر م���ن
اجلزئيات ال�صغرية �أو الوحدات املفردة
امل�ص���طلح على ت�س���مية الواحد منها بـ (

 )Monomerوالت���ي تتح���د مع بع�ض���ها
البع�ض ب�أوا�صر كيميائية مت�شابهة نا�شئة
بفع���ل احت���اد كيميائي ي�ش���كل م���ا يعرف
بــاجلزيئ���ات املتع���ددة املتع���ارف عل���ى
ت�س���ميتها بالبوليم���رات ( )Polymers
الظاهرة ال�ص���ناعية التي ميثل الكربون
دور العن�ص���ر الرئي�س فيه���ا ،والذي يعد
�أ�سا�س ًا يف �صناعة وتكوين اللدائن.
يعد الع���امل الكيميائي الأمريكي ( Leo
� ) Baekelandأول م���ن ق���ام بابت���كار
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اللدائن ،وذلك من خالل �أبحاثه العلمية
التي كان ي�س���عى من ورائها للتو�صل ملادة
بديلة ع���ن الطالء التقليدي وذلك �س���نة
 1907م� ،إال �أن���ه م���ن طري���ف الأم���ر �أن
�سل�س���لة �أبحاثه التجريبية قادته من غري
ق�ص���د لت�س���خني مادة الطالء اخلا�ضعة
للبح���ث والتجري���ب يف �إن���اء مع���دين
فتمخ�ض���ت حماولت���ه ع���ن تك���ون �أق���دم
�أجي���ال اللدائ���ن والت���ي ت�س���مى بيكاليت
(  .) Bakeliteوامت���داد ًا لأح���داث

ق�ص���ة احلظ والطرافة فق���د كانت �أوىل
تطبيق���ات امل���ادة املبتك���رة �آن���ذاك �أن���ه
وظفه���ا ل�ص���ناعة ك���رات البلي���ارد بغية
ا�س���تبدال الك���رات التقليدي���ة التي كانت
ت�صنع وقتها من مادة العاج .وبالرغم من
ك���ون هذا الكيميائي النجيب له ابتكارات
عدي���دة ومفيدة وذات ب�ص���مة ملمو�س���ة
و�آثار حم�سو�سة يف حياة الإن�سانية ب�صفة
يومي���ة �إال �أن ابت���كاره للبال�س���تيك ت���رك
ب�صمة �أو�س���ع يف احلقل ال�ص���ناعي على
امل�س���توى العامل���ي ،ناهي���ك ع���ن كونه قد
غري جمرى حياته ال�شخ�ص���ية وجعله يف
م�صاف الأثرياء وقاده �إىل عامل التجارة
والأعم���ال م���ن خالل ت�أ�سي�س���ه ل�ش���ركته
اخلا�ص���ة التي بد�أت ن�شاطها ب�إنتاج مادة
البيكاليت (  ،) Bakeliteوالتي �شرعت
ال�ش���ركة بت�ص���نيعها وترويجه���ا به���دف
ا�س���تخدامها يف �أغرا�ض العزل و�صناعة
م���واد الكهرب���اء و�ص���ناعة م���واد البناء،
وغري ذلك من التطبيقات ال�صناعية.
و�إذا م���ا �أردن���ا الإ�ش���ارة لأهم حما�س���ن
اللدائ���ن ف����إن �أهم ما مييزه���ا هو الثمن
الزهي���د ال���ذي يجعل منها �س���لع ًة �س���هلة
املن���ال ومتاح��� ًة يف متن���اول كاف���ة فئ���ات
امل�ستهلكني ،وكذلك قدرتها املمتازة على
ً
ف�ض�ل�ا
توفري العزل الكهربائي املنا�س���ب
بهيئات
ع���ن �إمكانية ت�ش���كيلها �ص���ناعي ًا
ٍ
متنوع���ة و�أل���وانٍ خمتلفة ح�س���ب احلاجة
مع متيزها باملقاومة لظاهرة الت�آكل التي
تهدد كثري ًا من املنتجات املعدنية ،عالو ًة
على قدرة امل�ص���نعني على �إنتاج �أ�صناف
م���ن اللدائ���ن ذات خ�ص���ائ�ص فيزيائية
متمي���زة بخف���ة ال���وزن م���ع توف���ر مزايا
القوة وال�ش���فافية وال�ص�ل�ابة واملرونة يف
�آن واحد .ويف املقاب���ل ف�إن للدائن عيوب ًا
وم�س���اوئ ال تقل عن حما�سنها؛ فاللدائن
البال�س���تيكية ق���د تك���ون �س���بب ًا رئي�س��� ًا

ينبغ���ي على امل�س���تهلك �أن يكون على قد ٍر
عال من الوعي ب�أنواع اللدائن وحما�سنها
ٍ
وعيوبه���ا ،و�أن يجعله���ا حم���ل اهتمام���ه
وعنايته عند رغبته يف توظيفها لأغرا�ضه
املتنوعة يف حياته اليومية ،كما يجب عليه
�أن ال يغفل عن �آثارها ال�ص���حية والبيئية
يف حال���ة ا�س���تخدامه له���ا ،و�أن يتنب���ه
لتداعياتها على البيئة عند تخل�صه منها
م .عطية الدوسي الزهراني على هيئة نفاي���ات ،وعليه �أن يراعي قدر
الإمكان اتباع التو�ص���ية البيئية امل�شهورة
لإ�صابة امل�س���تخدم ببع�ض الأمرا�ض التي (  ،)3 R'sوالت���ي ت�ش���تمل عل���ى ث�ل�اث
تن�ش����أ ب�س���بب احتوائها عل���ى بع�ض املواد توجيهات مقت�ضبة ومرتبة ح�سب الأولوية
امل�س���رطنة �أو ذات ال�س���مية العالي���ة ،كما ميكن �إيجازها يف العبارات التالية:
�أن �أحد �أظه���ر عيوبها يتمثل يف افتقارها
للقدرة على التحلل ال�س���ريع ،الأمر الذي  ) Reduce (-1قل��ل اال�ستهالك
ي�ص���نفها غالب��� ًا كمواد م�ض���رة بالبيئات قدر الإمكان.
املختلف���ة ،كم���ا �أنه���ا تخف���ق يف مقاوم���ة
درج���ات احلرارة العالية مما يجعل منها  ) Reuse (-2ح��اول �إع��ادة
م���واد ًا �س���هلة الك�س���ر وقابلة لالن�ص���هار اال�ستخدام لغر�ض �آخر.
وعر�ض��� ًة للتلف والت�شوه وتغري الأبعاد مع
عدم ا�ستجابتها لعمليات الرتق والإ�صالح  ) Recycle (-3احر���ص عل��ى
يف الغالب ،ورمبا كانت م�ص���در ًا النبعاث �إعادة التدوير.
روائح غري مقبولة ت�سبب عزوف امل�ستهلك �أما �أنواع اللدائن ( البال�ستيك ) فكثرية
ومتع���ددة الأن���واع ومتنوعة اال�س���تخدام،
ونفوره عن ا�ستخدامها.
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ولي�س من املنا�س���ب الإثق���ال على القارئ
غري املتخ�ص����ص باحلديث عن �س�ل�ائف
امل���واد البرتوكيماوية الت���ي �أجريت عليها
عملي���ات البلم���رة يف بداي���ة الت�ش���ييد
الكيميائ���ي ملراح���ل �ص���ناعة اللدائ���ن.
وال يه���م امل�س���تخدم الع���ادي الإغراق يف
�ش���رح الطرائ���ق ال�ص���ناعية والتقني���ات
امل�ستخدمة لإنتاجها.
ومت�ش���ي ًا مع عنوان املقالة وان�س���جام ًا مع
�أهدافها ف�س�أكتفي بالإ�شارة لأهم الأنواع
الأك�ث�ر �ش���يوع ًا ،وذل���ك لرف���ع م�س���توى
الوع���ي املع���ريف ل���دى الق���ارئ ،وتثقيفه
ببع����ض املعلوم���ات املهمة ل���ه يف التعامل
م���ع اللدائ���ن يف حياتن���ا اليومي���ة ،وفيما
يل���ي �أهم الأن���واع مرتب��� ًة وفق الت�سل�س���ل
املرجعي املتفق عليه دولي ًا طبق ًا للتق�سيم
والت�ص���نيف الذي �أعدته جمعية م�صنعي
البال�س���تيك الأمريكي���ة SPI ( Society
 ،) of the Plastics Industryوالت���ي
ب���د�أت بتنفي���ذه �س���نة  1988م على هيئة
رم���وز خمت�ص���رة تو�ض���ع عل���ى املنتجات
البال�س���تيكية بق�ص���د �إر�ش���اد وتوجي���ه
العامل�ي�ن يف جم���ال تدوي���ر املنتج���ات
البال�س���تيكية ،والذي ي�شري للنوع ويو�ضح
�إمكاني���ة التدوير ويتكون الرمز من مثلث
ذي �أ�س���هم متالحق���ة يع�ب�ر ع���ن عملي���ة
التدوي���ر ،ويو�ض���ع رقم��� ًا يف قل���ب املثلث
ي�ش�ي�ر لنوع املادة ،كما يكتب حتت قاعدة
املثلث حروف خمت�صرة م�شتقة من ا�سم
املادة وذلك على النحو التايل:
-1ال����ب����ويل �إي��ث��ل�ين ت�يرف��ث��االت
Po lyethylene
 ،Terephthalateوي�شار له
باالخت�صار (.) PET
ي�س���تخدم ه���ذه النوع ب�ص���فة �ش���ائعة يف
�ص���ناعة عبوات املي���اه ،وعلب الع�ص���ائر
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وبع����ض الأوعي���ة املخ�ص�ص���ة حلف���ظ
وتخزي���ن املواد الغذائي���ة ويعد هذا النوع
�آمن ًا ج���د ًا يف اال�س���تخدام ،وقاب ًال ب�أمان
لعمليات التدوير و�إعادة الت�ص���نيع ،ولكن
ال يو�صى ب�إعادة ا�ستعماله قبل التدوير.
 -2ال�����ب�����ويل �إي����ث����ل��ي�ن ع���ايل
ال��ك��ث��اف��ة High Density
 : Polyethyleneوي�شار له
باالخت�صار ( .) HDPE
نظ���ر ًا لكون���ه يتمت���ع بدرج���ة �ص�ل�ابة
ن�س���بية ،ول���ه ق���درة عل���ى مقاوم���ة نفاذ
الأبخرةوالغازات والروائح ف�إنه ي�ستخدم
غالب��� ًا يف �ص���ناعة العبوات املخ�ص�ص���ة
حلفظ م�ستح�ضرات التجميل واملنظفات
و�س���وائل اال�س���تحمام و�أكيا����س النفايات
وغريها ،ويعد من الأنواع الآمنة والقابلة
لعمليات التدوير و�إعادة الت�صنيع.
 -3ال����ب����ويل ف��ي��ن��ي��ل ك���ل���وراي���د
:Polyvinyl
Chloride
وي�شار له باالخت�صار (.) PVC
غالب ًا ما ي�ستخدم هذا ال�صنف يف �صناعة
اجللود ال�صناعية والأر�ضيات ال�شهرية
ب�أر�ضيات الفينيل و�أنابيب ال�صرف ،كما
ي�س���تخدم لتغلي���ف الأ�س�ل�اك الكهربائية
وتغليف املواد الغذائية لقدرته على مقاومة
االن�صهار واالحرتاق ،كما ي�ستخدم �أي�ض ًا
ل�ص���ناعة بع����ض �أن���واع الأقم�ش���ة وبع�ض
العبوات وغريها م���ن املنتجات الأخرى.
ويعد من الأنواع اخلطرة جد ًا على �صحة
الإن�سان الحتوائه على مواد �أ�صلية و�أخرى
م�ضافةت�صنف كمواد �ضارة جد ًا ال�سيما
يف ح���االت االبتالع ،وله �آثار �س���لبية على
ال�ص���حة العامة عند ا�ستخدامه لفرتات
طويل���ة ،وال يع���د نوع��� ًا منا�س���ب ًا لإع���ادة
التدوير ال�صناعي.

 -4الب��ويل �إيثيل�ين منخف���ض
LOW
الكثاف��ةDensity
 : Polyethyleneوي�ش��ار ل��ه
باالخت�صار ( .) LDPE
له ا�س���تخدامات �ص���ناعية عدي���دة منها
�صناعة املعاطف املعملية والأغلفة الرقيقة
والعب���وات اخلفيف���ة امل�ش���ابهة للعب���وات
الزجاجي���ة ،و�ص���ناعة �أكيا�س الت�س���وق،
و�إنتاج علب الأقرا�ص امل�ضغوطة وغريها
م���ن املنتجات اخلفيف���ة املرنة .ويعد هذا
النوع �آمن��� ًا جد ًا وقاب ًال لإع���ادة التدوير.
-5ال�����������ب�����������ويل ب����روب����ي����ل��ي�ن
 :Polypropyleneوي�شار له
باالخت�صار (.) PP
يعد هذا النوع من �أف�ض���ل �أن���واع اللدائن
و�أخفها وزن ًا ،وله مقاومة جيدة لدرجات
احلرارة ،ولذلك ي�ستخدم يف �صناعة بع�ض
الأجزاء يف الثالجات املنزلية والغ�ساالت،
ف�ض ًال عن ا�ستخداماته الوا�سعة يف �صناعة
عب����وات حف����ظ امل����واد الغذائي����ة (�أواين
و�ص����واين الطعام وعلب الأدوية وغريها)،
وه����و م����ن الأن����واع الآمن����ة ج����د ًا يف جمال
اال�س����تخدام و�إع����ادة التدوير ال�ص����ناعي.

كثري م���ن الدول ملنع ا�س���تخدامه مطلق ًا،
وه���ذا الن���وع خط���ر وال ين�ص���ح بتك���رار
ا�س���تخدامه ،وال ميك���ن �إع���ادة تدوي���ره.
ويو�صى باجتناب ا�ستخدامه ف�ض ًال
عن �إعادة اال�ستخدام �أو التدوير.

� -7أنواع �أخرى  : Othersوي�شار
 -6ال��������ب��������ويل �����س����ت��ي�ري����ن لها باالخت�صار (.) Others
 :Polystyreneوي�����ش��ار له ال ميكن ت�صنيف هذا النوع ت�صنيف ًا دقيق ًا
لكونه يف الغالب م�صنوع ًا من مزيج
باالخت�صار ( .) PS
ي�ش���به يف هيئت���ه وملم�س���ه عل���ب الفل�ي�ن
املعروفة ،ويتمتع بخوا�ص ال�ش���فافية وقوة
ال�ش���د مع خفة الوزن ومقاومة املذيبات.
وغالب��� ًا م���ا ي�س���تخدم ل�ص���ناعة عب���وات
الوجب���ات ال�س���ريعة و�أكواب امل�ش���روبات
ال�س���اخنة ذات اال�ستخدام امل�ؤقت وبع�ض
عب���وات امل���واد الغذائي���ة وغ�ي�ر ه���ا من
الأغلف���ة .ويع���د نوع��� ًا خط���ر ًا ج���د ًا على
ال�صحة العامة وعلى البيئة .وقد اجتهت

م���ن الأن���واع امل�ش���ار �إليه���ا وغريه���ا من
الأنواع ،وي�ش���يع ا�س���تخدامه يف �ص���ناعة
عب���وات املي���اه الكب�ي�رة وبع����ض العبوات
املخ�ص�ص���ة لل�س���وائل الأخرى .وال ميكن
التنب����ؤ مبخاط���ره ال�ص���حية �إال بنا ًء على
معرفة املكونات الفعلية امل�س���تخدمة فيه،
�إال �أن���ه يف العم���وم يو�ص���ى باحل���ذر منه
واجتناب ا�س���تخدامه يف كافة التطبيقات
املت�صلة بالأغذية خا�صة .ويعد من الأنواع
غري ال�صاحلة لإعادة التدوير.
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تكلفة سهولة الوصول الشامل إنتاجية
في التط���ور ال���ذي تش���هده المملكة في
كاف���ة النواح���ي التنظيمي���ة ف���ي مختلف
القطاع���ات س���وا ًء االقتصادي���ة أو المعرفية
أو المجتمعي���ة فإن���ه من الطبيع���ي جدًا أن
تواكب هذه التط���ورات تكاليف إضافية من
أجل تحقيقها ,ولعل التعريف األكثر انتشارًا
للتكلفة ه���و الذي يعتبره���ا قنبلة تنفجر
لتحق���ق اإليرادات ,بمعن���ى أن ال إيرادات بدون
تكاليف ,إال أن العديد من القيادات اإلدارية في
المؤسس���ات تعتبر أن بعض التكاليف هي
تكاليف إضافية ال ت���ؤدي إلى زيادة اإلنتاجية،
وبالتال���ي تحقق إيرادات إضافية أو تس���اهم
ف���ي ثب���ات مع���دل اإلي���رادات بش���كل عام.

من �ضمن هذه التكاليف التي ينظر �إليها
امل�ل�اك على �أنه���ا تكاليف �إ�ض���افية غري
جمدي���ة تكالي���ف تطبيق برامج �س���هولة
الو�ص���ول ال�ش���امل والت���ي تعن���ى ب�ش���كل
�أ�سا�س���ي بت�س���هيل عملية الو�ص���ول لذوي
االحتياجات اخلا�صة مبرافقة الأ�صحاء
ليندم���ج االثن���ان مع ًا يف اال�س���تفادة من
اخلدمات التي ي�سعون لها ,واململكة الآن
ت�س���عى �إىل �إلزامية تطبيق هذه الربامج
ب�ش���كل ع���ام �س���وا ًء عل���ى الإن�ش���اءات
احلديث���ة �أو ال�س���ابقة ,و�أن كانت الفكرة
من وراء ذلك من مبد�أ �إعطاء الفر�ص���ة
للجمي���ع للعم���ل وامل�س���اهمة يف م�س�ي�رة
بناء ومن���اء الوط���ن� ,إال �أن هناك جانب
�آخر ا�س���تثماري من وراء ه���ذه التكاليف
اخلا�صة ب�سهولة الو�صول ال�شامل.
�إن امل�س����ؤولية يف تغ�ي�ر وجه���ة نظ���ر املالك
�إىل ه���ذه التكالي���ف م���ن تكاليف �إ�ض���افية
غري �إنتاجية �إىل تكاليف ر�أ�سمالية �إنتاجية
تقع عل���ى عاتق مقدمي هذه الربامج وطرق

الدكتور طالل بن سليمان الحربي-
استشاري الوصول الشامل

عر�ض���ها� ,إذ يجب �أن نراعي م�ستوى الوعي
يف هذا اجلان���ب واملتعلق بذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة ،و�أن دورهم يف املجتمع ككل يجب
�أن يكون فعا ًال و�إيجابي ًا لأنه �سي�ؤدي حتم ًا �إىل
اال�ستفادة مما ميلكونه من خربات ومواهب
وحاجات ا�ستهالكية �أي�ض ًا ,وهذا كله �سي�ؤدي
بطبيع���ة احل���ال �إىل زي���ادة حج���م العملية
الإنتاجي���ة وزيادة حجم الإيرادات املتوقعة.
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التكالي���ف املحمل���ة عل���ى برام���ج �س���هولة
الو�ص���ول ال�ش���امل يج���ب اعتباره���ا م���ن
التكاليف الإنتاجية �س���وا ًء ثابتة �أو تكاليف
متغ�ي�رة ,وبالتايل ف�إنه يج���ب �أن ال نتوقف
عند نقطة �أنها �أ�ص���بحت �إلزامية وبالتايل
�س���ندخل يف جمال خف�ض التكلفة وحتقيق
احلد الأدنى املطل���وب لكي يتم الرتخي�ص
�أو الإجازة للإن�ش���اء .علينا �أن نعمل ب�شقني
هند�س���ي �إبداع���ي تطويري و�ش���ق �إعالمي
توع���وي ،عل���ى �أن���ه كلم���ا قدم���ت خدمات
�أف�ضل يف جمال �س���هولة الو�صول ال�شامل،
كلم���ا زادت الدائرة الإنتاجي���ة والإيرادية
ول���و على امل���دى البعيد ,م�ض���اف ًا �إىل ذلك
�أن التطوي���ر على برامج �س���هولة الو�ص���ول
ال�ش���امل و�ص���يانتها �إن مل تك���ن م�ؤ�س�س���ة
بطريق���ة حديث���ة و�إيجابي���ة �س���تكون عالية
ومرتفعة� ,س���هولة الو�صول ال�شامل �ضرورة
جمتمعية ت�ؤدي �إىل زيادة م�س���احات العمل
واال�س���تهالك ،وه���ذا كله م���ن �أهم مالمح
االقت�صاد القوي واملطرد.
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هل تعتبر الهندسة القيمية
خفضًا دائمًا للتكاليف؟

كثي���رًا ما تنعت الهندس���ة القيمي���ة بأنها خف���ض للتكاليف ،وغالب���ًا ما تقاس نتائج دراس���ات
الهندس���ة القيمي���ة بحجم الوفرات المالي���ة الناتجة عنها ،كما يتوقع خف���ض للتكلفة من أي
جهد للهندس���ة القيمية ،هذا هو واقع الحال بالنس���بة للهندسة القيمية الذي ال يمكن إنكاره،
وبذلك الزمت الهندسة القيمية صفة خفض التكاليف ،بل ُعرفت بأنها دراسة لخفض التكاليف.

م /علي بن محمد الخويطر
رئيس شعبة الهندسة القيمية

كث�ي�ر ًا ما تنع���ت الهند�س���ة القيمي���ة ب�أنها
خف����ض للتكالي���ف ،وغالب ًا م���ا تقا�س نتائج
درا�سات الهند�سة القيمية بحجم الوفرات
املالي���ة الناجت���ة عنه���ا ،كما يتوق���ع خف�ض
للتكلفة من �أي جهد للهند�سة القيمية ،هذا
هو واقع احلال بالن�س���بة للهند�س���ة القيمية
ال���ذي ال ميك���ن �إن���كاره ،وبذل���ك الزم���ت
الهند�س���ة القيمية �ص���فة خف�ض التكاليف،
بل ُعرفت ب�أنها درا�سة خلف�ض التكاليف.
ولك���ن ملاذا و�ص���ل الأمر �إىل ه���ذا الفهم
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ال�ضيق للهند�سة القيمية خالف ما تعرف
به نظري ًا من قبل املخت�ص�ي�ن و�أ�ص���حاب
املهن���ة من �أنها درا�س���ة لتح�س�ي�ن القيمة
لنب���د�أ �أو ًال من التعري���ف النظري للقيمة
الذي و�ض���عته اجلمعية الدولية ملهند�سي
القيمة � ) International ) SAVEأو
ما ي�سمى مبعادلة القيمة وهي:
القيمة = الوظيفة ÷ التكلفة

وه����ذا يعن����ي �أن حت�س��ي�ن القيمة ه����و حتقيق
الوظيف����ة ب�أق����ل تكلف����ة ،ويت�ض����ح م����ن ه����ذه
املعادلة �أن امل�س����تهدف هو الوظيفة ولي�س����ت
التكلف����ة التي هي نتيج����ة مرتتبة على اجلهد
ال����ذي يقوم ب����ه فريق العم����ل لتحقيق وظيفة
امل�ش����روع �أو املنت����ج �أو اخلدم����ة ب�أق����ل تكلفة،
ويعزز هذا الفهم العالقة التالية التي ر�سمها
منهج الهند�س����ة القيمية للمقارنة بينها وبني
الأ�س����لوب التقلي����دي خلف�����ض التكالي����ف:
الهند�س���ة القيمي���ة موجه���ة نح���و وظائف
امل�شروع ،بينما خف�ض التكاليف موجه نحو
عنا�صر امل�شروع:
Value Engineering is Function oriented Vs. Cost Reduction is Part oriented

�أي �أن درا�سات هند�س���ة القيمة تتعرف على
وظائ���ف امل�ش���روع وتبحث ع���ن البدائل التي
حتققه���ا ب�أقل التكالي���ف ،بينما الدرا�س���ات
الأخ���رى الت���ي ت�س���عى خلف����ض التكالي���ف
بالطرق التقليدية تبحث عن البدائل الكفيلة
بتحقيق عنا�صر امل�شروع ب�أقل التكاليف دون
النظ���ر يف وظائفها ،وهنا يكم���ن الفرق بني
الأ�س���لوبني ! لذا ف�إن خف����ض التكاليف الذي
ينتج عادة من درا�سات الهند�سة القيمية هو
يف الواق���ع نتيجة تلقائية له���ذا الهدف الذي
ت�س���عى �إليه الهند�س���ة القيمية .وثمة �س���بب
جوه���ري �آخ���ر ي����ؤدي دائم��� ًا �إىل �أن تنته���ي
درا�س���ات هند�س���ة القيمة بخف�ض للتكاليف
وهو �أن معظم الت�ص���اميم الهند�س���ية �إن مل
يك���ن جميعها ال تخلو من ت�ص���اميم زائدة �أو
مفرطة (  ،)Over designمما يجعل �أي جهد
للبح���ث عن بدائ���ل �أق���ل تكلفة �س���ينتج عنه
حتم ًا خف�ض للتكاليف.
ومن الطبيعي �أن جند �ض���من نتائج درا�سات
الهند�س���ة القيمي���ة بع�ض االقرتاح���ات التي
يرتت���ب عليها تكلفة �إ�ض���افية على امل�ش���روع
ب�س���بب �أن الوظيف���ة املطلوب���ة مل ت�أخ���ذ م���ا
ت�س���تحق من تكلفة� ،أو نتيجة لتحقيق وظيفة
مفق���ودة يف امل�ش���روع� ،أو لتعزي���ز جوان���ب
وظيفية �أخرى .وقد يوج���د اقرتاح يزيد من

التكلف���ة الأولي���ة للوظيف���ة من �أج���ل خف�ض
التكالي���ف الت�ش���غيلية له���ا .هذا الت���وازن يف
الإنفاق هو �أحد الأهداف الرئي�س���ة للهند�سة
القيمية ،والذي يتما�ش���ى م���ع الآية الكرمية
يف ق���ول اهلل تع���اىل "والذي���ن �إذا �أنفقوا مل
ي�سرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما".
خال�ص���ة القول �أن الهند�س���ة القيمية)�أ�سلوب
خلف����ض التكالي���ف( ال ي�ؤث���ر عل���ى متطلب���ات

الوظيفة وجمالياتها ،كما �أنها لي�س���ت ح�ص���ر ًا
على ذلك ،بل حتمل يف طياتها �أي�ض ًا خ�صائ�ص
وممي���زات غري مالية كتح�س�ي�ن القيمة وتعزيز
الوظيفة والرتكيز عل���ى اجلودة والأداء وت�أكيد
اقت�ص���ادية الأنظمة .كل ذلك حتققه الهند�سة
القيمي���ة من خ�ل�ال جهد جماع���ي لفريق عمل
متعدد التخ�ص�صات ميلك نظرة �شمولية ويقوم
بتحلي���ل وظيفي للو�ص���ول �إىل حل���ول �إبداعية.

دراس���ات هندس���ة القيم���ة تتع���رف عل���ى وظائف المش���روع
وتبح���ث ع���ن البدائل الت���ي تحققه���ا بأق���ل التكالي���ف ،بينما
الدراس���ات األخ���رى الت���ي تس���عى لخف���ض التكالي���ف بالطرق
التقليدي���ة تبح���ث ع���ن البدائ���ل الكفيل���ة بتحقي���ق عناص���ر
المش���روع بأق���ل التكالي���ف دون النظ���ر ف���ي وظائفه���ا
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االعتـــراف بالحـــق فضيلــــــــة !!
تشهد اإلن��س��ان��ي��ة كافة
ف���ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة
تطورًا واضحًا وملحوظًا
ف��ي العلوم اإلنسانية،
وخاصة تلك التي تهتم
بتطوير الفرد وشخصيته
وأدائ����ه ،حتى أن دورات
التطوير الذاتي أصبحت
م���ص���در رزق للكثير
م��م��ن ل���دي���ه اه��ت��م��ام
بهذا النوع من العلوم.
م /عبدالعزيز بن امين المدني
مهندس تحلية بالمؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة – محطات ينبع

وم���ا يهمن���ي هنا ه���و ما حت���ث عليه هذه
ال���دورات من تعلي���م املدراء وامل�س���ئولني
بتطوي���ر الأنظم���ة والربام���ج واملع���دات
وغريها يف م�صانعهم ومن�ش�آتهم مما حدا
ببع�ضهم �إىل القفز فوق حدود امليزانيات
لتحقيق ه���ذا التغيري والتطوير ،و�إىل هنا
يب���دو الأمر �أكرث من رائ���ع ،ولكن ما نراه
نظري ًا لي�س هو ما نعي�شه ونلم�سه يف بع�ض
امل�ش���اريع �س���وا ًءا الكب�ي�رة �أو ال�ص���غرية؛
الإداري���ة �أو الفني���ة .فك���م من مع���دة �أو
نظ���ام مت العمل عليها �ض���من م���ا يعرف
مب�شروع حتديث وتطوير ،وكان نتاج ذلك
امل�شروع هو �أ�سو�أ مما كان عليه احلال قبل
امل�شروع ،ول�سان حال الناظر �إليه يقول لو
ت���رك كم���ا كان ل���كان �أح�س���ن م���ن الآن.
�إن امل�ش���اريع التطويري���ة الت���ي يتبناها
امل�س���ئولون لك���ي حتق���ق ما يطم���ح �إليه

امل�سئول البد �أن توفر لها عنا�صر معينة
الزم���ة لنجاح هذا التطوير ،ولي�س فقط
ليقال �إن امل�سئول مهتم بالتطوير ولديه
العديد من م�ش���اريع التطوير يف �إدارته،
بينما احلقيقة التي يلم�س���ها املتعاملون
مع هذه امل�ش���اريع �أن منه���ا ما مل يحقق
�أي حت�س���ن �أو تطوي���ر ،ب���ل منه���ا ما هو
ت�أخ�ي�ر وت�ش���ويه مل���ا كان علي���ه الو�ض���ع
ال�س���ابق ،وهنا ي�أتي التحدي النف�س���ي،
وهو هل �س���يتقبل امل�س���ئول هذا الف�شل؟
وهل �س���يعرتف �أن م�ش���روعه كان نكا ًال
عل���ى �ش���ركته �أو م�ؤ�س�س���ته؟ والغالبي���ة
منه���م يف�ش���لون يف ه���ذا التح���دي ،بل
وي�ص���رون عل���ى التعاي�ش م���ع منتجات
م�ش���اريعهم عل���ى عالتها ،حت���ى لو كان
هناك �إمكانية �إعادة الو�ضع �إىل ما كان
علي���ه .جتده���م يكابرون بل ق���د يرمون
غريه���م بعدم القدرة عل���ى التطور ،وال
يقبل���ون بر�أي الغري حتى ل���و كان هناك
�إجماع عليه ،فخوفهم من امل�س���اءلة عن
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الأموال املهدرة و�سوء الإدارة �إىل �آخره
من امل�ساءالت يجربهم على هذا التوجه
والعناد .وحتى �إن مل يكن هناك م�ساءلة
فالواح���د منه���م يهت���م بكونه مط���ور ًا،
واعرتافه بف�شل بع�ض امل�شاريع �سيك�سر
لدي���ه هذا ال�ش���عور� ،أم���ا �إن كان هناك
معار�ض�ي�ن للم�ش���روع يف بدايات���ه فهنا
يلعب التحدي دوره ،فاالعرتاف بالف�شل
ه���و يف نف����س الوق���ت اع�ت�راف بق���درة
وجدارة املعار�ضني وهو �أمر �صعب على
النف�س تقبله ،و �أي ًا كانت الأ�س���باب ففي
النهاية �سيفر�ض الواقع ر�ضي من ر�ضي
و�أبى من �أبى ،ونبقى يف انتظار �أ�ساتذة
الدورات التطويرية كما علموا امل�سئولني
�أهمي���ة التغي�ي�ر والتطوي���ر �أن يعلموهم
�أمري���ن؛ الأول �أهمي���ة تقيي���م م�ش���اريع
التطوي���ر والبح���ث يف خمرجاتها حتى
ال يقودن���ا التطوي���ر الوهم���ي �إىل الوراء
ب���دل �أن يدفعنا �إىل الأم���ام ،والثاين �أن
االعرتاف باحلق ف�ضيلة.

هندسة الصيانة والتجربة اليابانية

أصبح���ت الصيان���ة وتطويره���ا ه���ي ترمومت���ر ومؤش���ر تق���دم الش���عوب ومص���درًا م���ن
مص���ادر الدخ���ل القوم���ي ال���ذي يؤخذ ف���ي الحس���بان بتقلي���ل الفاقد والخس���ائر وتحس���ين
الج���ودة واألداء و تنمي���ة الم���وارد البش���رية ،م���ا ينعك���س إيجاب���أ عل���ى الف���رد والمجتم���ع.
وف���ي ه���ذا اإلس���هام س���نتناول التجرب���ة اليابانية ف���ي ه���ذا المجال ألنه���ا جدي���رة بالتعميم.

فكم���ا عودت الياب���ان العامل ب����أن تكون
له���ا �شخ�ص���يتها املمي���زة يف جمي���ع
املج���االت ،كان���ت ال�ص���يانة طليعة هذا
االنفراد وانطلقت منها �ش���راره Total
Productive Maintenance TPM

ال�صيانة الإنتاجية ال�شاملة.
وال�س���يناريو اخلا�ص بها يب���د�أ من بيئة
العم���ل والرتكي���ب والإنت���اج وال�ص���يانة
كمنظوم���ة متكامل���ة تعم���ل ب�أ�س���لوب
متناغ���م يف �آن واح���د ،وجوهره���ا ه���و
العم���ل اجلماعي .وق���د قامت ب�إن�ش���اء
املراكز اخلا�صة بها يف املدن الرئي�سية،
وه���ذه املراك���ز م���ن املب���اين ال�س���يادية

الأن�ش���طة ذات العالق���ة .وتق���دم العون
�إىل جميع امل�ؤ�س�سات وامل�صانع التي تقع
يف جمالها اجلغرايف.
و�إذ نق�ت�رح ب�أن تطبق التجربة اليابانية
يف هذا املجال ب�إن�ش���اء مراكز يف املدن
الكربى تغطي كافة �أن�ش���طة ال�ص���يانة
الت���ي تقع يف جماله���ا اجلغرايف ،وذلك
باال�س���تعانة باخل�ب�رة اليابانية يف هذا
م.إبراهيم بسيوني القسطاوي املجال ،Life Cycle Engineering LCE
واال�س���تعانة ببي���وت اخل�ب�رة العاملي���ة
للدول���ة والت���ي مت�س الأم���ن القومي يف الأمريكي���ة عل���ى �س���بيل املثال ،ون�ش���ر
جديته���ا ،وه���ذه املراكز بها خمت�ص�ي�ن ثقاف���ة ال�ص���يانة يف �أجه���زه الإع�ل�ام
يف �إدارة الأزم���ات والتدري���ب ومتابع���ة واملدار�س واجلامعات.
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تحديث الهوية لآلثار وتوظيفها
محلية
من رؤيا
ّ

الدرعية

األثري���ة أو األماكن التراثية بحس���ب الس���ن أو العمر
ربم���ا ال نس���تطيع تصني���ف األبني���ة ّ
والعلمي���ة
الزمن���ي له���ا ،بق���در م���ا يمكنن���ا الحك���م عليه���ا م���ن قيمته���ا الفني���ة
ّ
الجمالي���ة ،وأهمي���ة ذل���ك بالنس���بة ألف���راد المجتم���ع الحال���ي .وذل���ك
والتاريخي���ة و
ّ
ّ
حقيق���ة تعريف المعلم األث���ري .وعليه فالتراث ه���و تلك العالقة بين اإلنس���ان والمادة.
أي مجم���وع القي���م الت���ي يمنحه���ا المجتم���ع لعنص���ر معم���اري أو بيئ���ي معي���ن.

• الوظيفة ال�سياح ّية:
()Occupation
مما يدعون���ا لالهتمام بال�س���ياحة وتفعيل
دوره���ا ك�ص���ناعة وطني���ة ومفه���وم ثقايف
وطريقة تفكري ميكن تلخي�صه بالتايل:
1ـ عندم���ا يتم االعتناء باملرفق ال�س���ياحي
وجتميل���ه ف�إن���ه يدع���و املواط���ن – ب�ش���كل
عام – قبل الزائر �إىل االهتمام بجميع ما
حوله واالعتناء به مبا يتما�ش���ى مع البيئة
التي يقع �ضمنها املرفق بذاته.
2ـ يزيد يف القيمة املادية واملعنوية للمدينة
�أو احلي الذي يحوي على عن�ص���ر �سياحي
حمرتم ،مم���ا يرف���ع م�س���تواه االجتماعي
وحتى م�ستوى �ساكنيه.
3ـ �إن االهتمام بالعن�ص���ر ال�س���ياحي يفتح

�أنظار الكثري لإعطاء ه���ذا املنتج اهتمام ًا
ينعك�س �أثره على كامل �أفراد املجتمع.
5ـ يعطي توظيف الآثار ب�شكل بيئي ومكاين
وطبيعي �أث���ر ًا لدى عامة ال�ش���عب بالأدوار
التاريخي���ة للبل���د ،ويحر����ض عل���ى جتديد
النهو�ض والرفعة ل�ساكنيه.
• ت�صنيف الآثار)rank( :
تختل���ف وجهات النظ���ر ب�ي�ن الأكادمييني
والأثري�ي�ن واملعماري�ي�ن وموظف���ي الدوائر
م اكثم مصطفى الباكير
احلكومي���ة بني حتقيق احلف���اظ على الأثر
�آفاق ًا جدي���دة لتوظيف ا�س���تثمارات كانت �أو ب�ي�ن تفعيل وظيفته ،مما ي�ؤدي �إىل ركود
مناط���ق �س���ياحية مهم���ة وحمبب���ة لقلوب
غري ذات �أهمية بدون هذا التوظيف.
4ـ �إن ت�س���ويق منت���ج �س���ياحي حملي واحد النا�س ،وب���ذل جمهودات مادية وعلمية يف
ب�ش���كل �إع�ل�اين مميز له���و كفي���ل بتوجيه غري مو�ضعها.
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نجـــــران

مما ا�ستدعى هن��ا تو�ضيح الت�صنيف
للأبني��ة الأثري��ة ودرجاتها ح�سب
�سلم التقومي التايل:
1ـ من�ش����آت ذات قيمة تاريخية :وهي �سجل
ملجتمع ما .وتقا�س بالتايل:
�أ ـ امل�ؤ�ش���ر الزمن���ي :فكلم���ا زاد عمر الأثر
�أخذ قيمة تاريخية �أكرب.
ب ـ امل�ؤ�ش���ر الرمزي :ويت�أثر بع�ص���ر الأثر
وتاريخه.
ـ ندرة الطراز امل�شكل للأثر.
ـ ق���وة احل���دث امل�ش���كل للأث���ر و�أهميت���ه
العلمية.
ـ م���دى �أ�ص���الة عنا�ص���ره وابتعاده���ا عن
الإ�ضافات.
ـ �أهمية الفرتة التاريخية التي يعرب عنها.
2ـ من�ش�آت ذات قيمة وطنية:
�أ ـ الأبنية املرتبطة ب�أحداث هامة.
ب ـ مباين تعرب عن �سلطة هامة.
ج ـ مباين لها عالقة ب�شخ�صية هامة.

3ـ ـ القيمة العمرانية:
�أ ـ الآثار ذات الطابع املحلي.
ب ـ الكتل املميزة ب�صري ًا.
ج ـ �أبنية هامة يف ت�شكيل الطابع العام.
4ـ القيمة املعمارية:
وت�ش���مل القيم���ة اجلمالي���ة والوظيفي���ة
والإن�شائية للمبنى .
• ا�ستخدام مواد البناء احلديثة
يف الرتميمtreatment and :
Maintenance
1ـ التوثيق الفوتوغرايف.
2ـ �أعم���ال امل�س���احة والت�س���وير
والطبوغرافيا.
3ـ فح����ص خمتل���ف العنا�ص���ر الإن�ش���ائية
وت�صنيفها.
4ـ عمل جداول بالتلفيات.
5ـ الفح����ص املخ�ب�ري ملختل���ف امل���واد
امل�ستخدمة يف الإن�شاء.

6ـ �أعمال التنظيف وت�شمل:
�أ ـ تنظيف ميكانيكي (جاف – رطب).
ب ـ تنظيف يدوي ( م�ش���ارط – فرا�شي –
ل�صقات).
ج ـ تنظي���ف كيميائي ( مذيبات – املاء مع
الكلوريد .)..
7ـ �أعم���ال الإح�ل�ال بامل���واد
املقرتح���ة ح�س���ب نتائ���ج التحلي���ل
(بوليم���رات – احلق���ن – التقوي���ة).
8ـ يت���م التعام���ل م���ع ال�ش���روخ والك�س���ور
والتلفيات بالأ�سمنت الأبي�ض واجل�ص بعد
خلط���ه بالن�س���ب املح���ددة ( ،)8/1وذلك
للأبنية الطينية واخل�شبية.
9ـ بالن�س���بة للرتمي���م احلج���ري يف�ض���ل
ا�ستخدام الق�ص احلجري من نف�س البيئة
املحيطة ،ويلج�أ يف الرتميم �إىل ا�س���تخدام
ال�ض���غط الهيدروليك���ي لإنتاج موا�ص���فات
قريبة من حيث ال�ش���كل والبني���ة للأجزاء
املتهالكة.
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قلعة ضباء

10ـ جمي���ع الرتميم���ات اخل�ش���بية تعال���ج
باحلق���ن الراتنج���ي �أو �ش���دات معدنية �أو
اال�ستبدال.
11ـ يت���م عم���ل درا�س���ة لإ�ض���افة عنا�ص���ر
تزيني ال�شكل العام ،وتتما�شى مع الرتكيبة
الأ�سا�سية للمن�ش�أ.
12ـ �إح�ل�ال ت���رب و�أ�سا�س���ات تدعي���م
خارجية.
13ـ ربط املبنى باملوقع العام مع املواقف.
14ـ حتدي���د الوظيفة الأق���رب للمبنى لبدء
ا�ستثماره ال�سياحي.
• �إمكانيات التوظيف للآثار يف
اململكةrehabelation:
حت���وي اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية عل���ى
مواق���ع �أثرية و�س���ياحية غاي���ة يف الأهمية
واجلم���ال ولكن ع���دم التوظيف املثايل لها
وفق���ر الإمكانات الفنية و�ض���حالة الثقافة
ال�س���ياحية املرتبطة بالبيئة مل ت�صل بهذه
العملية للم�ستوى املطلوب .والأمثلة كثرية:

م���ن ال�ش���مال� :إن قلع���ة املل���ك عبدالعزيز
ب�ض���باء ومدائ���ن �ص���الح تتمتع���ان مبواقع
طبيعي���ة رائعة (البحر وال�ص���حراء) ف�إذا
قمنا بعمل مهرجان �س���نوي فيها مع زراعة
املطاعم واملقاهي بداخلها وحولها مع دعوة
لأم�س���يات ثقافية و�ش���عرية فيه���ا ،و�إدخال
تقنيات الإن���ارة احلديثة وال�ص���وتيات مع
الأر�ص���فة واجلل�س���ات العائلي���ة ،وربطه���ا
مبحيطه���ا واملواق���ف اخلدمي���ة له���ا ،م���ع
الرب���ط اخلارج���ي باملط���ارات والفن���ادق
القريبة ،عالوة على ن�شاط جلان �سياحية
باملنطق���ة ت�ش���رح ع���ن تاريخه���ا و�أهميتها
الرتاثية ،لكان ذلك من امل�ش���اريع احليوية
والتي بدورها حتقق مردود ًا مادي ًا ومعنوي ًا
يناف�س ك�ب�رى ال�ص���ناعات ،وينعك�س على
ر�ؤية التطوير التي خل�صناها �سابق ًا.
م���ن اجلن���وب :فمن عاي���ن جن���ران و�أبها
وجي���زان حت���ى �ش���رورة ف�إنه يق���ف بخجل
دون �أن ي�ست�ش���عر �أهمي���ة واجب���ه بتق���دمي
الأفكار اخلالقة واملنتجة مقابل ما قدمته
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الطبيع���ة لتلك املناطق وامل���دن وما حباها
اهلل م���ن �إرث طبيعي وتاريخي؛ .ف�إذا قمنا
بدرا�س���ة منتج���ع �س���ياحي يف جن���ران بني
�س���دها وغاباتها وواديها .ومن ع�س�ي�ر �إىل
�أبه���ا �أوجدنا م�ص���يفا �س���ياحي ًا متكام ًال،
ويف �ش���رورة منتجع ًا ا�ست�ش���فائي ًا ،مع ربط
املنطق���ة برمتها ب�ش���كل �س���ل�س باخلدمات
املدنية املحيطة ملا ا�س���تطاع الزائر بد ًا من
ق�ضاء �ص���يف و�آخر و�آخر ي�ستك�شف معامل
فيه���ا الكثري من ال�س���حر واجلمال .فنحن
حقيقة ن�صنع مدينة مدنية.
يف ال�ش���رقية :رمب���ا قمن���ا مب�س���ابقة لعمل
متح���ف عاملي يط���ل على اخللي���ج العربي،
ويحفظ ا�سمه وكنوزه .فما مت اكت�شافه بني
اجلبيل و�أبوقري واخلفجي والأح�ساء ،وبني
الطبيعة اخلالبة ويف ظل التطور ال�سياحي
للمنطق���ة ومقارنته���ا بامل���دن وال���دول
اخلليجية املجاورة جند �أنف�س���نا مطالبني
متام��� ًا بتطوير وحتدي���د خطواتنا للتحفيز
�إىل �إر�ساء نقاط ح�ضارية وا�ضحة .وتكون

نقطة �إ�شعاع وتدري�س الثقافة ال�سياحية يف
اخلليج العربي والعامل.
�أ ّم���ا املنطق���ة الغربية :فلي معها �ش���جون؛
فم���ن ال�س���ياحة الديني���ة يف مك���ة املكرمة
واملدين���ة املن���ورة �إىل ال�س���ياحة التاريخية
يف جدة و�أ�س���واقها �إىل ال�سياحة الطبيعية
يف الطائف وينب���ع .فمازالت حقيقة تعاين
من البطال���ة التقنية للعنا�ص���ر املعمارية.
�إن رب���ط ه���ذه املناط���ق فيم���ا بينه���ا م���ن
جه���ة واملنطقة الو�س���طى من جه���ة �أخرى
ب�شبكة قطارات �سريعة لهو من �ضروريات
و�أ�سا�س���يات االرتق���اء بال�س���ياحة الدينية
والتاريخي���ة وحت���ى التجارية وال�ص���ناعية
واحل�ض���ارية .ولي����س �أروع م���ن �إن�ش���اء
جممع العامل الإ�س�ل�امي �ض���من الأرا�ضي
املقد�س���ة ي�س���تقطب جمي���ع املفكري���ن من
الع���امل وي�ش���رف عل���ى املنا�س���ك وي�ؤم���ن
متطلبات م�س���تقلة من قوانني وا�شرتاطات
تتيح ب�ش���كل �س���هل ومبا�ش���ر ن�ش���ر الدعوة
الإ�س�ل�امية والتب�ش�ي�ر به���ا يف الأر�ض .يف
�ضوء الإمكانات املتوفرة.
ومما يحز بخاطري ومل�س���ته كثري ًا الت�ش���وه
املعم���اري والب�ص���ري احلا�ص���ل يف ه���ذه
املدن ،ويف �أماكن م���ن املفرو�ض �أن تعطي
نبذة عن التاريخ الإ�سالمي وح�ضارته.
ث���م لدين���ا �أخ�ي�را ولي����س �آخ���ر ًا املنطق���ة
الو�سطى وحائل والق�صيم ،والتي �أنعم اهلل
عليه���ا بطبيعة وتاريخ عري���ق .فجبال �أجا
لوحدها متحف مفتوح �ض���خم .والق�صيم
ي�س���توعب حممية طبيعية عمالقة وعاملية.
وت�أت���ي الريا����ض ب�إمكاناته���ا ال�ض���خمة
وامل�ش���تتة لتلح���ق برك���ب املدن ال�س���ياحية
واملتح�ضرة وال تلحق.
�إن ه���ذه العجال���ة وهذا العر����ض ،رمبا لن
يتوفر هنا يف �أوقات �أخرى ،مع الأخذ بعني
االعتبار �أن جنعل البيئة ميزاننا ،والعمارة
اخل�ض���راء مقيا�س���نا ،والإن�س���ان هدفن���ا،

الجوف

والرتاث ركيزتنا ،ثم ننظر ونحلل ونقرتح
ون�صنع بر�ؤية احلاذق.
�سياحة حملية مبردود عاملي:
()Recommendations
�إن توثيق املرافق الأثرية وال�سياحية وحتى
الطبيعي���ة والإعالن عنها ،ومن ثم �ض���مها
لل�ت�راث العاملي �ض���من منظمة اليون�س���كو
العاملي���ة ح�س���ب اتفاقي���ة �أثين���ا  1966لهو
دعاية و�شيك �ضمان ملرافق الرتاث والبيئة
يف اململكة  .مع عدم حما�سي ل�شروطه.
 �إن رب���ط املع���امل الأثري���ة وال�س���ياحية�ض���من منطقة معينة بالعنا�ص���ر احلديثة
حولها ( معمارية وفكري���ة )� .إن هذا علم
وفن عظيم ومن �أ�سا�س���يات التطور البيئي
والعم���راين واحل�ض���اري لأي جمتم���ع من
املجتمعات.
 �ض���خ عنا�ص���ر فنية وب�ش���رية تقوم حتترعاية ال���وزارة املخت�ص���ة بعم���ل قانون �أو
د�ستور ي�ض���م طرق ًا و�آليات ،وحتى الزمان
واملكان وامل���واد واخلطط التي تهيئ لهكذا
عم���ل ،وربطها باجلهات �ص���احبة العالقة

م���ن بلدي���ات وط���رق وعمال���ة وال���وزارات
الرديف���ة م���ن مالي���ة و�إ�س�ل�امية ،وذل���ك
من �أج���ل �إنتاج م�ش���هد بانورام���ي متوازن
للمناطق املعنية.
 ا�س���تغالل املناط���ق الأثرية وال�س���ياحيةوالطبيعية بن�ش���اطات يومية وحتى خا�صة
�ض���من �ش���روط معينة ت�س���مح ب�ص���يانتها
دوري��� ًا وتهيئ النا�س للم���رور اليومي عليها
وا�س���تخدامها ،ولو ا�ض���طر الأمر لإ�ضافة
عنا�ص���ر �إن�ش���ائية �أو معماري���ة تخدمه���ا
كمرف���ق بال�ش���كل ال���ذي ال ي�ض���ر ببنيته���ا
ودوره���ا ووظيفته���ا .مث���ال ( ك���ود املباين
ال�سياحية والأثرية).
نعم ل���ن تكون ه���ذه العجالة كافي���ة متاماً
لتفري���غ املحت���وى وامل�ض���مون ال�س���ياحي
والأثري والبيئي عل���ى مرافقنا ومنتجاتنا
ال�س���ياحية .و�إمنا هي بذرة لتحفيز العمل
املنت���ج والبن���اء �أن يكون يف حمل���ه ويخدم
غايات �سامية.
ن�أم���ل م���ن اهلل التوفي���ق  .وان يك���ون لن���ا
لقاءات �أخرى مبا يخدم هذا البلد الطيب
املبارك .ونعطيه كما �أعطانا.
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ضغط التربة الجانبي
الناتج عن الردميات ذات العروض المحدودة
خلف الجدران الساندة
تقدي���ر الضغ���وط الجانبي���ة الناتج���ة ع���ن
الردمي���ات ذات العروض المح���دودة خلف
الج���دران الس���اندة ,ه���و مح���ل النق���اش
في ه���ذه الورق���ة البحثي���ة .ويعتب���ر هذا
الموض���وع م���ن المواضي���ع المهمة في
مجال الهندس���ة الجيوتقنية ,الذي تناوله
المهندسون في أبحاث علمية عديدة منها
أبح���اث تعتمد عل���ى التج���ارب المعملية
وأخرى نم���اذج محاكاة رياضي���ة تحليلية.

ويظه����ر ت�أثري ه����ذه الدرا�س����ة يف مقدار
الوف����ر الذي ميكن حتقيقه يف القطاعات
اخلر�س����انية للجدران ال�ساندة للردميات
ذات العرو�����ض املح����دودة ،حي����ث ينت����ج
�ضغط جانبي عن هذه الردميات �أقل من
قيمه املعتادة يف ح����االت الردميات ذات
العرو�ض غري املحدودة.
وبالت����ايل ف�����إن مق����دار الع����زوم الناجتة
ع����ن ال�ض����غط يف احلال����ة الأوىل �أقل من
مثيالتها يف احلالة الثانية.
• ال���ن���ظ���ري���ات وامل����راج����ع����ات
العلمية:
هن����اك العدي����د م����ن الدرا�س����ات العلمية
الت����ي تناولت ت�أث��ي�ر ال�ض����غوط اجلانبية
الناجت����ة ع����ن الردمي����ات ذات العرو�ض
املح����دودة عل����ى اجل����دران ال�س����اندة.
ويعت��ب�ر �أب����رز تل����ك الدرا�س����ات هي تلك
الت����ي ق����ام به����ا & 1898 ,Janssen’s

م .أحمد حسن العرابي
و م .موسى عفانة

 ،1989 ,Barghouth’sحيث اعتمدت
تل����ك املناه����ج النظري����ة تطوي����ر احل����ل
الكال�س����يكي ل�ض����غط الرتبة اجلانبي يف
احلالة العامة Coulomb Solution
لك����ي ي�ص����بح منا�س����ب ًا حلال����ة الردميات
ذات العرو�����ض املحدودة الت����ي تنتج عن
حف����ر التكوين����ات ال�ص����خرية مب�س����افة
ردود ,لل�س����ماح ب�إن�ش����اء ال�ش����دات �أو �أي
�أن�شطة �إن�ش����ائية �أخرى ت�س����تلزم حتقيق
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م�س����افة منا�س����بة للقيام بتل����ك الأعمال.
تعت��ب�ر نظري����ة التقو�����س Arching
 Theoryم����ن �أ�ش����هر الدرا�س����ات الت����ي
تناول����ت ه����ذا املو�ض����وع ،حي����ث ق����ام
 Janssenبدرا�س����ة ال�ض����غط الر�أ�س����ي
الن����اجت ع����ن حب����وب ال����ذرة عل����ى ق����اع
ال�ص����ومعة ,وق����د الح����ظ �أن ال�ض����غط
الر�أ�سي الناجت عن حبوب الذرة على قاع
ال�ص����ومعة �أقل من الوزن الفعلي حلبوب
ال����ذرة .ومن هن����ا ا�س����تنتج �أن االحتكاك
ب��ي�ن ج����دران ال�ص����ومعة وحب����وب الذرة
قد ق����ام بتقلي����ل ال�ض����غط الر�أ�س����ي على
ق����اع ال�ص����ومعة .ومع الأخ����ذ يف االعتبار
الطبيعة احلبيبية حلبوب الذرة والعر�ض
املحدود لل�ص����ومعة ,ف�إن نظرية التقو�س
 Arching Theoryت�ص����لح للرتب����ة
احلبيبية  Granular Soilsوللحوائط
اجلا�سئة .Non-Yielding Wall

الشكل باألسفل يوضح النموذج الحسابي
للردميات ذات العروض المحدودة (.)B

يكون ال�ضغط اجلانبي للرتبة طبقا لنظرية التقو�س Arching Theory
يف حالة عدم وجود حمل �إ�ضايف على �سطح الأر�ض كالآتي:

يك����ون ال�ض����غط اجلانب����ي للرتب����ة طبق���� ًا لنظري����ة التقو�����س
 Arching Theoryيف حال����ة وج����ود حمل �إ�ض����ايف
( )qoعلى �سطح الأر�ض كالآتي:
• درا�سة تطبيقية:
نتناول يف هذه الفقرة درا�س���ة ت�صميمية لربج يف الريا�ض �سيتم �إن�شا�ؤه
م�س���تقب ًال .يتكون امل�ش���روع من ب���رج ارتفاعه  365م�ت�ر ًا تقريب ًا ،وعدد
ث�ل�اث �أقبية حتت الأر�ض .و�أ�سا�س���ات الربج عبارة عن لب�ش���ة مت�ص���لة
ميليثي ًا مع احلوائط اخلارجية للربج .Basement Wall
ولإن�ش���اء الثالث �أقبية ف�س���يتم حفر املوقع بالكام���ل �إىل عمق حوايل 20
مرت ًا من من�س���وب �س���طح الأر�ض الطبيعية ،حيث طبيعة الرتبة يف املوقع
كالآتي� :أول � 5أمتار مكونة من مواد رملية �س���لتية وح�ص���ى (دفان) ،ثم
تليها طبقة �صخرية مكونة من اجلحر اجلريي متو�سط الت�شقق والتجوية
والقوة ممتدة �إىل �أعماق كبرية ،حيث مت احلفر يف املواد الرملية مبيول
اثنان �أفقي �إىل واحد ر�أ�سي ولطبقة ال�صخر مبيول ر�أ�سية تقريب ًا.
كان����ت حدود احلفريات برفرفة حوايل � 4أمتار عن حدود الإن�ش����اءات.
وم����ن هنا ظهرت احلاجة �إىل ح�س����اب ال�ض����غط اجلانب����ي على جدران
الأقبي����ة الن����اجت عن مواد الدفان التي �ست�س����تخدم الحق���� ًا لردم هذه الـ
� 4أمتار فيما بعد.
قامت ال�شركة العربية للمختربات وال�ترب��ة بتقدير
ال�ضغط اجلانبي ال��ن��اجت على تلك اجل���دران �آخ���ذة يف
االعتبار النموذج التحليلي التايل:
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وكان أقصى ضغط ناتج في حدود  85kPaأنظر الشكل باألسفل:
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تقنية الدقة فائقة الوضوح 4K

في البث التلفزيوني

لقد مر التلفزيون وكل ما يتعلق به منذ بداية ظهوره كأحد أدوات العصر الحديث ،وكواحد من أكبر أدوات
الملون ،ومن
الثورية ،ابتدا ًءا من انتقاله من األبيض واألسود إلى
اإلعالم واإلعالن والترفيه بالكثير من التغيرات
ّ
ّ
القياسية  SDإلى الجودة عالية ّ
الدقة
الجودة
ومن
الرقمي،
التلفزيون
ثم اإلنتقال من التلفزيون التماثلي إلى
ّ
 ،HDومن التلفاز ضخم الحجم ذو أنبوب الكاثود إلى الشاشات األنيقة والخفيفة مثل البالزما والـ ،LCDباإلضافة
تطور في عالم النقل الفضائي الذي حمل للبيوت آالف المحطات التلفزيونية المتنوعة.
لما رافق ذلك من ّ

خ�ل�ال العقد املن�ص���رم كان ال�ص���راع حامي
الوطي�س على تقنية  HDالو�ضوح العايل (High
 )Definitionم���ن قبل امل�ص���ممني و�ش���ركات
التكنولوجيا يف العامل  ..وبات ال�ص���راع على
حت�س�ي�ن هذه اجلودة وحت�سني طرق عر�ضها
وبناء التجهيزات واال�س���تديوهات و�ص���ناعة
الكامريات والتلفزيونات التي تتكفل بذلك.
تغ���زو من���ذ ف�ت�رة لي�س���ت بالي�س�ي�رة الأ�س���واق
العاملي���ة حمل���ة ت�س���ويقية مرافق���ة للمنتج���ات
(خا�ص���ة الكام�ي�رات والربوجكت���ورات
والتلفزيون���ات) لتقنية الـ 4Kوالتي �س����أحاول
يف ه���ذا املق���ال ت�س���ليط ال�ض���وء عليه���ا.
ما يهم املنتج واملتابع للمادة التلفزيونية على
عال من الو�ضوح
حدٍ �سواء �أن تكون على قد ٍر ٍ
والدقة للإ�ش���ارة التلفزيونية لنقل ال�ص���ورة
احلقيقية واالقرتاب من الإح�سا�س باحلدث
املنقول تلفزيون ّي ًا ،هذه الد ّقة تعني االهتمام
على نحو �أف�ضل يف عديد من التفا�صيل منها
عدد البيك�س�ل�ات (يعرف البك�س���ل بعن�ص���ر
ال�صورة� ،أي �أ�صغر جزء مك ّون لل�صورة وهو

م .اسماعيل بركات

م�أخوذ م���ن الكلمة الإجنليزي���ة  ،Pixelوهي
اخت�ص���ار ل���ـ ،picture elementانظر للر�س���م
�أدن���اه) ،هذا م���ا الزم دوم ًا تط ّور الت�ص���وير
التلفزي���وين بطبيع���ة احل���ال م���ن الأبي����ض
والأ�س���ود �إىل املل ّون ب�ص���يغ قيا�س��� ّية لتتطور
الدقة بعد ذلك وي�صبح الت�صوير بتقنيتي الـ
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 HDوالـ  Full HDوالتي يتم تعريبها بالتقنية
عالية الو�ضوح وهي التقنية التي تبد�أ من دقة
 P480و  P720و  i1080و�أخري ًا و�أعالها
( P1080تقريب ًا  2.1ميجابي�سكل للإطار)
وكله���ا تتعلق بعدد عنا�ص���ر ال�ص���ورة ومدى
تطور احل�صول على تفا�ص���يل �أكرب للم�شهد
امل���راد التقاط���ه .طبع ًا م���ع الإ�ش���ارة لتطور
التقنيات امل�س���تخدمة �أي�ض ًا ل�ش���كل الإ�شارة
من الإ�شارة التماثلية ِ(� )analogإىل الرقمية
( )Digitalيف ع���دد كب�ي�ر م���ن جتهي���زات
اال�س���تديوهات التلفزيونية ،وتطور ت�صحيح
الألوان ومعاجلتها وحلول الإ�ضاءة وتقنياتها.
�إال �أننا مقبلون عل���ى جتربة الـ 4Kوالتي هي
بب�س���اطة دقة ت�سمح باحل�صول على تفا�صيل
�أك�ث�ر لل�ص���ورة امللتقطة وذل���ك بتوفري عدد
بيك�س�ل�ات م�أخوذة لل�ص���ورة (منعك�سة عن
امل�ش���هد) �أكرث ب�أربعة �أ�ض���عاف م���ن تقنية الـ
( HDالر�س���م املو�ض���ح �أدناه) ،مما �سيوفر
للم�ش���اهد  8.3ميجا بيك�س���ل ب�شكل مبدئي
لكل �إطار (.)2160 x 3840 Pixels

يظن كث�ي�رون �أن ه���ذه التقني���ة حديثة
العه���د ،وه���ي لي�س���ت كذل���ك متام��� ًا،
احلدي���ث العه���د ه���و �أن تنتق���ل ه���ذه
التقنية من �أن تكون حكر ًا على ال�سينما
وامل�سارح الكبرية �إىل املنازل.
فال�شا�ش���ات العمالقة لل�سينما وامل�سارح
كانت تتطلب انت�ش���ار البيك�س�ل�ات على
م�س���احة كبرية مما فر�ض ع���دم �إتاحة
جي���دة للر�ؤي���ة (حت���ى عند ا�س���تخدام
�شا�ش���ات وبروجكرتات � )1080Pإال عند
م�س���افات �أبعد مبرة ون�صف من ارتفاع
ال�شا�شة (الر�سم املو�ضح �أدناه).
م���ع تط���ور تقني���ات �أ�ش���باه املو�ص�ل�ات
والتكنولوجي���ا بزغ���ت دق���ات تلفزيونية
�أعلى لتنا�س���ب ال�شا�ش���ات الكبرية2K ،

تاريخ الـ 4K

يف عام  2002و  4Kيف عام  2005وعدة
�أفالم �صدرت بهذه الد ّقة ،ولكن قلة من
�أدوار ال�س���ينما كان���ت جمه���زة لتعر�ض
كامل هذه الدقة املثرية للده�شة.
� اّإل �أنّ بع�ض اخلرباء والباحثني يعتقدون

�أن الفرق الذي قدمته تقنية الـ HDعن الـ
 SDكان ملحوظ ًا وم�ؤثر ًا �أكرث من الفرق
الذي قدمته الـ 4Kعن الـ HDخا�صة �أن
ه���ذا الفرق ال يبدو ملحوظ ًا �أكرث �إال �إذا
حتدثنا عن �شا�شات �أكرب من 55بو�صة.

مستقبل البث الفضائي بتقنية الـ 4K

�إنّ جتاربنا كمهند�س���ي البث تلفزيوين �أثناء
�ص���عود تقني���ة دق���ة ال���ـ HDيتم مالم�س���تها
جمدد ًا وب�ش���كل �أكرب ،فا�ستديوهات ت�سجيل
َ
ناهيك
بتقني���ة الـ 4Kتك ّل���ف ثروة حقيق ّي���ة،
عن �ص���عوبة النق���ل الف�ض���ائي الت���ي حتتاج
لعر����ض حزمة عالية جد ًا ه���ذا مع مالحظة
�أن النق���ل الف�ض���ائي لل���ـ HDمل ن���راه عل���ى
القنوات الف�ض���ائية �إال عرب �س���نني مت�أخرة،
وم���ازال الب���ث بتقني���ة ال���ـ SDنا�ش���ط ًا وح ًال
مقبو ًال للقنوات ذوات امليزانيات املنخف�ض���ة
ن�س���بي ًا ،فنقل �إ�ش���ارة  4Kمع � 30إطار/ثانية
با�س���تخدام ترميز � HEVCس���يحتاج �ضعف
عر����ض احلزم���ة امل�س���تخدمة حال ّي��� ًا والت���ي
تعتم���د عل���ى ترمي���ز مث���ل  ،MPEG-2وعند
ا�س���تخدام نف�س الإ�شارة عند �60إطار/ثانية
خا�صة لعرو�ض الأحداث الريا�ضية واحلركة
والأح���داث الت���ي تتطل���ب دقة �أعل���ى فنحن
بحاجة لثالثة �أ�ضعاف عر�ض احلزمة.
�إنّ �شراءتلفزيونات4Kللم�ستخدمالعاديمقارنة

مببالغها الباهظة الثمن يبدو خيار ًا غري منطقي
خ�صو�ص��� ًا �أن اال�س���تفادة من التلفاز حم�صورة
حتّ���ى الآن بالأف�ل�ام املنتج���ة به���ذه التقني���ة.
�أحد الأم���ور الإيجابية التي ح�ص���لت م�ؤخر ًا
خا�ص���ة للم�س���تخدمني املحرتفني ه���و �إنتاج
كامريات  4Kب�أ�س���عار ج ّيدة جد ًا مما �أعطى
جما ًال وا�سع ًا للهاوين واملحرتفني للدخول يف
عامل الدقة املده�ش���ة التي ميكن احل�ص���ول
عليه���ا باقتن���اء ه���ذا النوع م���ن الكامريات.
يذكر على �سبيل املثال كامريا �سوين PXW-
 Z100وكام�ي�را  CINECAMPROD4Kم���ن
�شركة .BlackMagicDesign
( HEVC or H.265ترمي���ز الفيدي���و ع���ايل
الكفاءة)high efficiency video coding-
�س���يذكر �أنّ عام ( 2013خا�صة بعد معر�ض
 CESالعاملي) كان العام الذي �أ�صبح احلديثُ
فيه عن اجلودة فائقة الو�ضوح واقع ًا ملمو�ساً
�أكرث وقاب ًال للإنت�شار ب�شكل �أكرب.
وبعد ع���دّة �أ�ش���هر قامت منظم���ة  ITU-Tو

 ISO/IECبن�شر ترميز HEVC

فلب���ث ونق���ل وتخزي���ن الإ�ش���ارة التلفزيونية
بتقني���ة �( 4Kأو �ألرتا ات�ش دي) وجب تطوير
كودي���ك جدي���د ( )CODECلل�ض���غط وفك
ال�ض���غط متهي���د ًا لنقلها وتخزينها لتنا�س���ب
حجم الإ�ش���ارة اجلديدة ب�ش���كل �أكرث فعالية
مم���ا يفعل���ه ترمي���ز  ،H.264/AVCلذل���ك
يط��� ّور الباحث���ون � HEVCأو  H.265له���ذه
املهمة ،ويدعم  8-bitبيانات الألوان وال�صور
الثابتة �أي�ض ًا وهذه �أحد �أهم التحديات �أمام
امل�ص���نعني واملط ّوري���ن للتو�ص���ل �إىل القدرة
ّ
عل���ى ب���ث حزم���ة �إ�ش���ارة ال���ـ 4Kالت���ي حتتل
م�س���احات تخزي���ن �أكرب مما يعن���ي احلاجة
لرتميز و�ضغط �أف�ض���ل وحتتاج ملعدل �سرعة
بيانات �أعلى بكثري من امل�ستخدم حال ّي ًا.
ال���ـ� HEVCأي�ض��� ًا �س���تتيح ا�س���تخدام تقنيات
التخزي���ن ال���ـ( Blue Rayحتّ���ى  50جيج���ا)
والأقرا����ص ال�ض���وئية لتخزي���ن حمتوي���ات
تلفزيونية فائقة الد ّقة.
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 2160×3840و 2160×4096

�إنّ عدد البيك�س�ل�ات اخلا�ص بال���ـ 4Kيختلف،
فبينم���ا ه���ي  2160×3840فيم���ا ي�س��� ّمى
( )ULTRA HD 4Kخا�ص���ة بالتلفزيون���ات
املنزلية ذات ن�س���بة العر����ض لالرتفاع 16:9

لإي�ص���ال �إ�ش���ارة فيديو بدقة 1920x1080
عند � 60إطار يف الثانية فهذا يتطلب �س���رعة
بيان���ات  4.46جيجاب���ت/ث ومب���ا �أنن���ا يف
ال���ـ� 4Kأكرب من تقنية الـ HDب�أربعة �أ�ض���عاف
عدد البيك�سالت مما يتطلب زيادة يف �سرعة
البيانات ب�أربعة �أ�ضعاف �أي�ض ًا ،و�أعلى و�صلة
تدعم �س���رعة نقل بيانات عالية هي HDMI
 1.4والت���ي تدعم معدل نق���ل بيانات �أعظمي
مبقدار  10.2جيجابت/ث.
لذل���ك� ،أجهزة ال���ـ 4Kحم�ص���ورة ب� 30إطار
للثانية �أو �أقل ،فالتحدي هو ت�ص���ميم �أنظمة
ق���ادرة عل���ى �إدارة حمتويات عن���د ،25 ،24
 ،50 ،30و� 60إطار يف الثانية.
لكن م���ن اجلدي���ر باملالحظة �أنَ ا�س���تخدام
التكنولوجيا امل�سماة chrome subsampling
والتي ت�س���مح بنقل �إ�شارة ال 4Kعند � 60إطار
للثاني���ة تعد نافع���ة فهي تقوم ب�أخ���ذ عينات
�ش���دّة الإ�ض���اءة عند كامل الد ّق���ة بينما يتم
�أخذ العين���ات للألوان بدقة منخف�ض���ة (يف
هذه احلالة  ،)1080×1920حيث �أنّ العني
لديها ح�سا�س ّية �أكرب حلدّة الإ�ضاءة عن حدّة
امل�صنعون �سيعتمدون
اللون ،و�سرنى �إن كان ّ

ف�إنّ  2160×4096خا�ص بال�سينما و�شا�شات
عر�ض امل�س���ارح بن�سبة عر�ض الرتفاع تقريب ًا
(.)17:9
معظم الكام�ي�رات متتلك الدقتني ،ويالحظ

التحديات:

عل���ى هذه التكنولوجيا م�س���تقب ًال للح�ص���ول
عل���ى � 50أو � 60إط���ار للثانية م���ع  4:2:0من
�أخذ العينات (.)chrome subsampling
حت���دي �آخر يفر�ض نف�س���ه عل���ى الباحثني
وامل�ص���نعني فل���م تع���د الأط���وال العظم���ى
ّ
لكوابل الفيديو التي ميكن �أن حتمل �إ�شارة
 1080Pق���ادرة على حمل �إ�ش���ارة  4Kبنف�س
الأط���وال .فالكاب�ل�ات ذات طول  100مرت
والتي تنقل �إ�شارة  FULL HDيجب �أن تكون
بط���ول  70مرت لنقل �إ�ش���ارة بجودة ال،4K
هذا ي�ساهم �أكرث يف م�شكلة التكلفة العالية
للح�ص���ول على مث���ل هذه الأجه���زة والتي
نعتق���د �أ ّنها لن تبق���ى عائق ًا يف امل�س���تقبل
�ضمن ع�ص���ر التكنولوجيا الأ�س ّية التطور،
�أنظ���ر للر�س���م �أدن���اه الذي يب�ّي نّ احلاجة
ال�ستخدام م�ضخمات �إ�شارة عند م�سافات
�أق�ص���ر عند ا�س���تخدام كاب�ل�ات .HDMI

�أن ه���ذا االخت�ل�اف ب�ي�ن ن�س���بتي العر����ض
لالرتفاع بالن�سبة للدقة فائقة اجلودة ،4K
ي�أت���ي بعد فرتة طويلة من التطابق بالن�س���بة
ملختلف دقات الـ.HD

والتي حتتاج مل�س���افة قيا�سية مقدارها 40
قدم لنقل �إ�شارة بجودة .1080P
الب���ث التلفزي���وين به���ذه الدق���ة ،والب���ث
ع�ب�ر الإنرتن���ت وحتمي���ل املقاط���ع ،النقل
التلفزيوين الأر�ضي والـ IP TVكلها �ستواجه
حتدي احلاجة لعر�ض حزمة عايل وتكلفة
�أعلى وجتهيزات جديدة للهجرة �إىل عامل
الأربع���ة �أ�ض���عاف الدقة عالية الو�ض���وح،
بع�ض ال�شركات باتت مقتنعة �أنّ الدخول يف
م�ض���مار الـ 4Kب�شكل وا�سع لن يعود بفائدة
ج ّمة مبا �أ ّنه هنالك من يعد الع ّدة لي�س���بق
اجلميع ويعلن والدة الـ 8Kوالتي متتلك عدد
بك�س�ل�ات �أكرب ب 16مرة مما حتتويه دقة
الـ� ،HD 1080Pشارب اليابانية ت�سعى لهذا
التحدي كمان �أن اليابان تعد العامل بالبث
التلفزيوين بهذه الدقة حني ت�ستقبل العامل
يف �أح���داث �أوملبي���اد اليابان ع���ام .2020

 4Kفي السينما

�إن تقني���ة الو�ض���وح الفائ���ق الد ّق���ة � 4Kأكرث
ما �س���تكون مثمرة ومفيدة يف عامل ال�س���ينما
والأفالم وامل�سارح ملا حتتاجه هذه العوامل من
�أدوات تتناف�س فيها على تقدمي ما هو �أف�ضل
دائما للح�ض���ور وما ميكن �أن ي ّوفره ذلك من
عوائد اقت�ص���اد ّية ي�س���عى لها القائمون على
�أدوات العر�ض هذه والعاملون بها.

هنال���ك اخت�ل�اف يف عدد البيك�س�ل�ات التي
تقدم���ه ال���ـ 4Kبني التلف���از العادي و�شا�ش���ات
امل�سارح وال�س���ينما ،فينما هي  3840بيك�سل
لكل خ���ط يف التلف���از العادي بن�س���بة ارتفاع
لعر����ض  16:9فهي  4096يف عامل ال�س���ينما
وامل�س���ارح بن�س���بة ارتفاع لعر����ض  ،17:9ويف
احلقيقة ما ا�س���تطاعت �أن تقدمه �أي�ض ًا هذه
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التقنية مبا يتفوق على التقنية عالية الو�ضوح
الـ Full HDهو متكنها من توفري م�ساحة �أكرب
للح�ضور يف �أدوار ال�سينما وامل�سارح.
معظم الأفالم الآن والوثائقيات باتت ومنذ فرتة
لي�ستبالوجيزةتعملعلى�إنتاجموادهابكامريات
وجتهي���زات ال���ـ 4Kالتلفزيوني���ة (مث���ل الأف�ل�ام
العاملي���ة  ،The dark knightو .)Men In Black3

مسافة (حقل) الرؤية:

يف احلقيق���ة حج���م ال�شا�ش���ة لي����س العام���ل
احلقيقي اللتقاط تفا�ص���يل امل�ش���هد ،العامل
الهام هو امل�س���افة بني امل�ش���اهد وال�شا�شة �أو
م�س���افة الر�ؤي���ة ،فعند م�س���افات ر�ؤية كبرية
بدرجة ما �سيبدو التلفاز بالدقة العالية HD
كم���ا بالدق���ة القيا�س���ية � ،SDأو كم���ا بالدقة
العالية  HDكما بالدقة فائقة الو�ضوح .4K
�إذا ال�س����ؤال الهام خا�صة مل�صممي امل�سارح،
م���ا هي احلدّة لر�ؤية الإن�س���ان؟ خا�ص��� َة �أنها
العن�صر الوحيد الثابت لدينا هاهنا.
فالدرا�سات القدمية يف ع�صر الدقة القيا�سية
 SDتبينّ �أن م�سافة الر�ؤية الفعلية للم�شاهدة
تقريب ًا  10قدم (�أي ثالثة �أمتار) مبا ينا�سب

�شا�ش���ة � 28إن����ش ،وهذا ما كان���ت عليه فعل ّيا
�أغلب �شا�شات الـ CRTالقدمية يف ذلك الزمن.
لتقدي���ر الفروفات مع و�ض���وح ال،FULL HD
�شا�ش���ات اخلم�س�ي�ن �إن�ش��� ًا وما فوقه���ا تبدو
مثالية ج���د ًا لعر�ض هذه الدق���ة ،لكن ميكن
مالحظة وم�ش���اهدة فروقات الـULTRA HD
�أو  4Kمن �شا�شات الأربعني �إن�ش ًا وما فوق.
بح�سب الباحثني ،ميكن �أن يظن امل�شاهدون
�أن الد ّق���ة حتتاج ل�شا�ش���ات �أك�ب�ر يف غرفهم
ال�ص���غرية ،لكن ه���ذه لي�س���ت احلالة ،حيث
ميكن �أن جتلب الدقات الأعلى كالـ  4Kجتربة
م�شاهدة ممتعة للمنازل مع حقل ر�ؤية �أو�سع.
املثال الب�س���يط ال���ذي قد ي�س���اعد على فهم

ذل���ك ه���و التفك�ي�ر ب�شا�ش���ات الكمبيوت���ر
ال�شخ�ص���ية حيث م�س���افة الر�ؤي���ة التقليدية
هي � 24-18إن�ش ًا ل�شا�شة � 27إن�ش ًا.
يف �شا�ش���ة� 1080Pإذا و�ض���عت الدقة لـ� 640أو
 480بيك�سل (الدقة القيا�سية  ،)SDال�صورة
لن تكون مر�ض���ية �أو ح���ادّة بينما تبدو رائعة
عند  1080Pبيك�س���ل .هذا املفه���وم ميكن �أن
يطبق �أي�ض��� ًا على �شا�شات امل�سارح وال�سينما
فم�ش���اهدي الـ 4Kيفرت�ض �أن يجل�س���وا بقرب
ال�شا�ش���ات م�س���تمتعني بروع���ة العر����ض يف
حقل ر�ؤية �أو�س���ع من ال�س���ابق كما هو مو�ضح
يف الر�س���م � 4أدناه والذي ّ
يو�ض���ح م�س���افات
الر�ؤية التي يو�صى بها.

وعود البث الفضائي:

لبث الإ�شارة التلفزيونية عرب الأقمار ال�صناعية

واملحطات الف�ضائية الأر�ضية بتكنولوجيا الـHD

ا�س���تغرق ذلك حوايل العقدين ح ّتى مت بثها على
نطاق وا�س���ع وا�ص���بح ب�إمكاننا ر�ؤي���ة الكثري من
املحط���ات والفعاليات العاملية الهامة بهذه الدقة
العال ّي���ة ،و�أتاح���ت لكثري م���ن م�س���تثمري النقل

التلفزي���وين احل�ص���ول عل���ى عوائد اقت�ص���ادية
�أكرب بكثري من �أولئك الذين مازالوا ي�س���تثمرون
العر�ض التلفزيوين بالدقة القيا�س ّية القدمية .SD
ي�س���عى املهند�س���ون يف جمال البث التلفزيوين
الف�ض���ائي لل�س���باق حتّ���ى يوف���روا �إمكانية بث
الـ ،4Kمثال تعد ال�شركة الرائدة يوتيل �سات يف

فرن�سا و�أوروبا �أن تتمكن قريب ًا با�ستخدام ترميز
 HEVCومقايي�س  DVB-S3لنقل خم�سة قنوات
 ULTRA HDعن���د � 50إطار/الثاني���ة بحزم���ة
 36ميجاهريت���ز للحام���ل (.)Transponder
كل ه���ذا يف �إط���ار التناف�س مع تقني���ات النقل
الأخرى مثل ا�ستخدام نواقل الألياف ال�ضوئية.

التقريب /االستخدام ألغراض أمنية:

بالإ�ضافة ملا �أدرجناه من املميزات التي وفرتها جودة فائقة الو�ضوح
الـ� 4Kأو  ULTRA HDبطبيعة احلال �إال �أ ّنه من املفيد الإ�شارة لهذه
املي���زة ب�إمكانية احل�ص���ول عل���ى تقريب لل�ص���ورة ومقاطع الفيديو
بدون خ�س���ارة تفا�ص���يل �أكرث عن���د القيام به���ذه العملي���ة ،فيمكن
كما يو�ض���ح الر�س���م �أدناه احل�ص���ول على �ص���ورة مق ّربة وم�أخوذة
من �ص���ورة ملتقطة بكامريا فائقة الو�ض���وح �أتاح لنا احل�صول على
�ص���ورة بجودة عالية الو�ض���وح ال���ـ .HDكما ميك���ن مقارنة الدقات

املختلفة والفروقات فيما بينها عند ا�ستخدام التقريب.

المراجع
Challenges of distributing 4K video, white paper, Crestron
Arri, Theory Basics for Motion Picture Imaging
Discussion Paper - 4K UHDTV - Opportunity or Hype
Does 4K really make a difference? 4K digital projection in the theater environment, Sony.
UtelSat Spotlight, Ultra High Definition HD, the next revolution in the TV world.
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األلياف البصرية
تعتبر األلي���اف البصرية العم���ود الفقري لالتصاالت الس���لكية ،والتي
ازداد االهتم���ام به���ا ف���ي العق���ود الثالث���ة الماضية ،وه���ذا االهتمام
س���ببه كثره المس���تخدمين والنهم المتزايد لنقل أكبر كمية من
المعلوم���ات بأق���ل ثم���ن ممكن .تقوم تل���ك األلياف بنق���ل الصوت
والص���ورة والبيانات بأنواعه���ا المختلفة ،والنتش���ار االنترنت أثر كبير
ف���ي تطويرها .ولعل المحفز لالهتمام باأللي���اف البصرية كما نراها
ف���ي وقتنا الحاضر ه���و اختراع الليزرع���ام  1960مما ش���جع الباحثين
للتفكير في كيفية اس���تخدامه .وكانت أول ورقة نش���رت في هذا
المج���ال عام  ،1966وهي العامل المهم ف���ي تصنيع أول ليف بصري
عملي والذي تم تصنيعة من قبل ش���ركة كورننج للزجاج(Corning
 )Glassعام  1970مما حفز كثيرًا من الباحثين تحويل هذا االكتش���اف
ليك���ون القن���اة األساس���ية لالتص���االت ،وتب���دأ حقبة جديدة س���ميت
باتص���االت األلياف البصرية .وس���نطرح ف���ي هذا المقال نب���ذة تاريخية
ع���ن األلياف البصرية ،ثم نعرج على تركيب���ة األلياف البصرية وأنواعها،
مزاياه���ا واس���تعماالتها ،ونب���ذة موجزة ع���ن كابالته���ا .)1(.ونختـتـم
المقالة بملحق يحتوي على جداول للوحدات المستخدمة والمراجع.

 .1نبذه تاريخية:
�أدى اخ�ت�راع الليزر عام � 1960إىل فتح
�آف���اق متع���ددة يف كافة املج���االت ،وقد
�س���ميت الليزر باحلل ال���ذي يبحث عن
م�ش���اكل ،ولعل �أحد املجاالت التي كانت
تواج���ه م�ش���اكل هو جمال االت�ص���االت
نظ���ر ًا ملحدودي���ة الأ�س�ل�اك املجدول���ة
واملحورية لال�ستجابة لطالبي اخلدمة،
أ.د .محمد بن عبدالرحمن الحيدر
ولعل الورقة التي ن�شرت عام  1966من
مستشارأكاديمي أول
جامعة الفيصل – الرياض
قب���ل عامل�ي�ن هم���ا ت�ش���ارلز كاو وجورج
ه���وكام ( ،)2والل���ذان كان���ا يعم�ل�ان م���ن زج���اج ع���ايل النق���اوة م���ن مادة
يف خمت�ب�رات االت�ص���االت البعي���دة ال�س���ليكا ( ،)SiO2بعده���ا توجه فريق
 Standard Telecommunicationمن مكتب الربيد الربيطاين �إىل �شركة
 )Laboratories (STLيف بريطاني���ا ،كورجن للزجاج يف �أمريكا لت�صنيع زجاج
ق�صب ال�س���بق يف فتح جمال �إت�صاالت بنق���اوة عالي���ة ج���د ًا ك���ي ي�س���تخدم يف
الألي���اف الب�ص���رية �إذ اقرتحا يف هذه جمال االت�صاالت الب�صرية لأن الزجاج
الورقة �إمكانية ت�ص���نيع �ألياف ب�صرية الع���ادي ال ي�ص���لح نظ���ر ًا الحتوائه على
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�شوائب متت�ص ال�شعاع املار من خالله،
لذا كان فقده عالي ًا جد ًا ،وقد مت بالفعل
ت�ص���نيع ليف ب�ص���ري �أدى �إىل حت�سني
�شفافية الزجاج  1098مرة ،وكان ذلك
ع���ام  1970مما فتح املجال لالت�ص���ال
ع�ب�ر الألي���اف الب�ص���رية .وق���د توالت
الأبح���اث للإقالل من الفقد يف القدرة
الب�ص���رية �أو ال�ض���وئية امل���ارة باللي���ف
الب�ص���ري حتى مت احل�صول على �أعلى
�شفافية ممكنة ،وهو �أقل فقد نظري يف
القدرة ال�ض���وئية وهو Decidel 0.16
عند الط���ول املوج���ي  .1550nmكما
مت ا�س���تخدام طرق متع���ددة لنقل �أكرب
كمي���ة من املعطيات والت���ي يطلق عليها
�س���رعة نق���ل املعطي���ات ()Data rate
ويع�ب�ر عنه���ا باجليجابايت ل���كل ثانية
(� Giga bits per second (Gb/sأو

بالترياباي���ت لكل ثاني���ة (Tb/s) Tera

 . bits per secondوقد تو�صلت �إحدى
ال�شركات اليابانية �إىل �إر�سال معطيات
ب�سرعة  Peta bits per second 1لليف
ب�ص���ري واحد وقدمت خمتربات بل يف
�أمريكا ورقة علمية تفيد بنقل ما يعادل
 DVD 400ل���كل ثاني���ة مل�س���افة 7000
 kmبكيبل ب�صري واحد.
و�أول �ش���بكة �ألياف ب�ص���رية �أن�ش���ئت لنقل
املكاملات الهاتفية كانت عام  1977يف والية
كاليفورنيا ب�أمريكا ،وقامت بنقل  24مكاملة
هاتفي���ة �آنية ل���كل ليف ب�ص���ري ،ويف عام
 1978مت تركيب �ألياف ب�صرية يف بريطانيا
لتق���دمي اخلدمة الهاتفية لألف م�ش�ت�رك.
ولتقريب ال�ص���ورة للقارئ ف�إن �إر�س���ال
معطي���ات ( )Dataب�س���رعة 100Gb/s
تعن���ي �إمكاني���ة نق���ل �أك�ث�ر م���ن مليون
ون�ص���ف امللي���ون مكاملة هاتفي���ة �أو نقل
�أك�ث�ر م���ن �ألفي قن���اة تلفزيوني���ة يف �آن
واح���د .والب���د م���ن الإ�ش���ارة هن���ا �إىل
ع���دم اخللط بني �س���رعة نقل املعطيات
و�س���رعة ال�شعاع �أو ال�ض���وء املار بالليف
الب�صري� ،إذ �أن �سرعة ال�ضوء يف داخل
الليف الب�ص���ري امل�ص���نوع من الزجاج
هي.km/s 200000
 .2الألياف الب�صرية و�أنواعها:
 1-3تركيبة الليف الب�صري:
ميت���از اللي���ف الب�ص���ري امل�س���تخدم يف
جمال االت�صاالت ب�أنه مرن و�شفاف ومن
زج���اج عايل النقاوة وم�ص���نع من مادة
ال�سليكا ( )SiO2و�أ�سمك قلي ًال من �شعرة
الإن�س���ان ،ويتكون من جزئني �أ�سا�سيني
هما لب �شفاف ()Transparent Core
حماط بك�ساء �ش���فاف (Transparent
 ،) Claddingكم���ا ه���و مو�ض���ح يف
املقط���ع اجلانب���ي يف ال�ش���كل ()1

ال�شكل ( )1مقطع جانبي لليف ب�صري

ولكي ينح�صر ال�ش���عاع داخل اللب البد
�أن يدخل بزاوية معينة ،و�أن يكون معامل
انك�سار اللب � n2أكرب من معامل انك�سار
الك�س���اء  n1لكي نح�صل على االنعكا�س
الداخلي الكلي (TIR) Total Internal
 .Reflectionللك�ساء وظيفتني �أحدهما
هي حماية اللب �إىل حد ما من امل�ؤثرات

اخلارجي���ة كاخلد����ش والثن���ي والتلوث،
�أما الوظيفة الأخرى فهو ي�ش���كل م�سار ًا
لبع�ض ال�شعاع الذي ي�سري فيه .لذا البد
�أن يك���ون نقي ًا كنقاوة اللب .ونظر ًا لرقة
اللي���ف الب�ص���ري البد من و�ض���ع طبقة
حماية �أخرى ت�ضمن عدم ت�أثره بالعوامل
اخلارجية كما هو مو�ضح بال�شكل (.)2

ال�شكل ( )2ليف ب�صري بطبقات حماية متعددة
89

مــقـــــــال

�3-2أنواع الألياف الب�صرية
Types of Optical Fiber

تطرقن���ا يف الق�س���م ال�س���ابق �إىل الألي���اف ال�ش���ائعة
اال�س���تخدام يف االت�ص���االت الب�ص���رية ،وه���ي الألي���اف
الزجاجي���ة غ�ي�ر �أن هن���اك �ألياف��� ًا عدي���دة ت�ص���نع م���ن
م���واد زجاجي���ة وغ�ي�ر زجاجي���ة نذك���ر منه���ا م���ا يل���ي:
�أ-الألياف الب�صرية البال�ستيكية
(POF) Plastic Optical Fiber

ت�صنع الألياف البال�ستيكية من البوليمرات ( ،)Acrylicوكما

هو احلال مع الليف الزجاجي فهي حتتوي على لب وك�ساء لكن
�إجنازها الي�صل �إىلالليفالزجاجيمنحيثفقدقدرةال�شعاع
وكمي���ة املعطيات املنقولة ،لكن متانته ورخ�ص ثمنه و�س���هولة
التعامل معه يجعله �ص���احل ًا لبع�ض اال�ستخدامات كامل�سافات
الق�ص�ي�رة داخل البيوت وامل�ص���انع ،وكذلك لنقل ال�ضوء من
م���كان �إىل �آخر با�س���تخدام املناب���ع الباعثة لل�ض���وء (.)LEDs
يو�ضح ال�ش���كل ( )4مقطعني لليف زجاجي وليف بال�ستيكي،
ون���رى الفرق الوا�ض���ح بينهم���ا �أي �أن قط���ر الليف ، 125m
بينما قطر الليف البال�ستيكي يبلغ � 1mmأو .1000m

ال�شكل ( )4مقارنة بني مقطع ليف زجاجي وليف بال�ستيكي POF
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ب -ليف زجاجي بك�ساء بال�ستيكي

د -الليف البللوري الفوتوين

)Plastic Clad Silica Fiber (PCS

Photonic- crystal Fiber

هو �أحد الألياف الب�ص���رية متعددة النمط ،وي�صنع اللب من
ال�س���ليكا (الزجاج) والك�ساء من البوليمر ،وميتاز بكرب قطر
الل���ب غ�ي�ر �أن املعطيات املنقول���ة من خالله قليلة ومل�س���افات
حمدودة ،مقارنة بالليف الزجاجي ،وي�س���تخدم يف امل�ص���انع
ويف املناظري الطبية واملج�سات.
ج -ليف بك�ساء الهااليد

له����ذا النوع م����ن الليف خ�ص����ائ�ص البل����ورات الفوتونية
الت����ي لديها الق����درة على ح�ص����ر ال�ض����وء يف لب جموف
 Hollow Coreوله �أنواع عديدة ،وقد مت ا�ستخدامه
يف نظم ات�ص����االت الألياف الب�ص����رية واملج�سات والليزر
الليف����ي  Fiber Laserوغريه����ا .ي�ص����نع هذا الليف
م����ن مادة ال�س����ليكا كما ه����و احلال يف اللي����ف الزجاجي،
و�أول ن����وع مت ت�ص����نيعة ع����ام  ،1996وال�ش����كل ( )5يب��ي�ن
�ص����ورة مقطعي����ة ل����ه التقط����ت مبيكرو�س����كوب �إلكرتوين
ويقا�س ال�ش����عاع هنا بتعديل بنية الليف الب�ص����ري ،ولي�س
باختالف معامالت االنك�س����ار كما هو احلال يف الألياف
الب�صرية املذكورة يف البند (.)1-3

)Halide Cladding Fiber (HCF

يتكون الليف من بلورات هااليد الف�ض���ة وهو �أحادي النمط،
ويعمل يف الأ�شعة حتت احلمراء ذات الأطوال املوجية الواقعة
بني  3mو  ،30mوميتاز ب�ش���فافيته ومرونته وعدم �سميته،
وي�ستخدم يف قيا�س الإ�شعاع و التحليل الطبقي.

ال�شكل ( )5مقطع لليف بللوري فوتوين

مم����ا �س����بق يت�ض����ح �أن اللي����ف الب�ص����ري ع����ايل النقاوة
وامل�ص����نوع من مادة ال�سليكا هو �أف�ض����ل نوع لالت�صاالت
الليفي����ة الب�ص����رية ،وب�ص����فة خا�ص����ة اللي����ف الزجاجي
�أح����ادي النم����ط لقدرته الهائل����ة يف نق����ل املعطيات عرب
م�س����افات طويلة ،ولي�س كل الألياف الب�صرية زجاجية �أو
�ضوئية كما يحلو للبع�ض ت�سميتها �إذ �أن الألياف الب�صرية
امل�ستخدمة يف االت�صاالت ت�ستخدم الأ�شعة حتت احلمراء
وبال����ذات الطولني املوجب��ي�ن  1310nmو .1550nm
وهناك �أنواع �أخرى لنقل ال�ضوء املرئي الذي يبد�أ باللون
البنف�س����جي ( )400nmواللون الأحمر (.)700nm
وي�صح �إطالق ا�سم الألياف ال�ضوئية عليها ،كما نرى يف
ال�شكل ( ،)6وغالب َا ما ت�صنع من مواد بال�ستيكية.

ال�شكل ( )6حزم �ألياف �ضوئية ت�ستخدم للزينة
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 .3ميزات الألياف الب�صرية
Advantages of Optical Fibers
قبل �أن نتطرق �إىل ميزات الألياف الب�ص���رية البد من الإ�ش���ارة �إىل
�أن هن���اك قيود ًا اقت�ص���ادية وتقنية الب���د من اعتباره���ا قبل اختيار
نظام الليف الب�ص���ري ،والبد من درا�سة �أنظمة االت�صاالت ال�سلكية
والال�س���لكية ومقارنة مزايا وم�ساوئ كل نظام من الأنظمة ،ومل ي�أتي
اختيار الألياف الب�صرية عبث ًا بل هناك �أ�سباب كثرية لهذا االختيار.
و�سنتطرق يف هذا البند �إىل هذه امليزات ،والبد من الإ�شارة �أنه كانت
هناك م�ساوئ للألياف الب�صرية يف بداية ا�ستخدامها كارتفاع تكلفة
املو�ص���ل الب�ص���ري ،وكرب فقده ،و�ص���عوبة تو�ص���يل الألياف ببع�ضها
وباملنابع والكوا�ش���ف ال�ض���وئية مقارن���ة بالأنظمة ال�س���لكية الأخرى.
ولك���ن هذه امل�س���اوئ ق���د مت تداركه���ا وال تقلل م���ن �أهمي���ة الألياف
الب�صرية لالت�صاالت للميزات الكثرية التي �سنذكرها وهي:
 .1عر�ض نطاقها عال جد ًا.
 .2قطرها �صغري ووزنها خفيف.
 .3ال يوجد تداخل بينها مهما قربت امل�سافة بينها.
 .4ال تت�أثر باحلث �أو التدخل الكهرومغناطي�سي.
 .5انخفا�ض يف �سعر تكلفة املكاملات.
� .6أكرث �أمان ًا و�سالمة.
 .7حياتها طويلة.
 .8تتحمل درجات حرارة عالية وال تت�أثر باملواد الكيميائية.
� .9سهولة ال�صيانة كما ميكن االعتماد عليها.
و�سن�شرح الآن الفوائد الرئي�سية للألياف الب�صرية:
� .1إن ال�س���عة اال�س���تيعابية الفائقة للألياف الب�ص���رية تعني �إمكانية
نقل معطيات عالية جد ًا بوا�سطة ليفة ب�صرية واحدة ،وقد تكون هذه
املعطيات �ص���ور ًا تلفزيونية �أو مكاملات هاتفية �أو معطيات للحوا�سيب
�أو مزيج منها.
لقد ا�س���تخدمت تقنيات عديدة لزيادة �سعة الألياف الب�صرية ،ولعل
م���ن �أحدثها عملي��� ًا تعدد الإر�س���ال بتق�س���يم الطول املوج���ي املكثف
،)Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM

وقد ا�س���تكملت �شركة االت�ص���االت ال�س���عودية( )STCت�شغيل �شبكة
 DWDMب�س���عة ت�ص���ل �إىل  ،8Tb/sوتربط ال�ش���بكة جميع مناطق
اململكة العربية ال�س���عودية بط���ول  ،12000kmوهذا يعني �أن ال�ش���بكة
ت�س���تطيع ا�س���تيعاب  125مليون مكاملة هاتفية �آنية� ،أو �أكرث من 180
�ألف قن���اة تلفزيونية �آنية وخدمة  400000م�ش�ت�رك بالإنرتنت �آني ًا،
بحيث يح�صل كل م�ستخدم على �سرعة ()20Mb/s
Mega bits per second 20.

 .2قطرها �ص���غري ووزنها خفيف ،يبلغ �سمك الليفة الب�صرية تقريب ًا
�سمك ال�شعرة .وعلى الرغم من �أن هناك طبقات واقية تو�ضع فوقها
�إال �أنه���ا التزال �أقل حجم ًا ووزن ًا من الأ�س�ل�اك الهاتفية �أو املحورية،
ومث���ا ًال على ذل���ك �أن ليف ًا ب�ص���ري ًا بقطر يبلغ � 125mض���من كابل
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يبل���غ قط���ره  6ملم ميكن ل���ه �أن يحل حمل كابل هاتفي قطره � 8س���م
ويحتوي على  900زوج من اخلطوط ال�س���لكية النحا�س���ية كما هو يف
ال�ش���كل ( ،)7وه���ذا يعني �أن احلج���م قد انخف�ض بن�س���بة تزيد عن
 ،10:1وكمثال �آخر على �صغر حجم الكابالت الب�صرية ف�إن كابالت
حمورية بطول  230مرت ًا وقطر � 46س���م وتزن  7طن ًا كانت ت�س���تخدم
يف نظام رادار متقدم على ظهر �إحدى ال�سفن مت ا�ستبدالها بكابالت
ب�صرية تزن  18كغم وقطرها � 2.5سم.
مما �سبق يت�ضح لنا �إمكانية �إ�ضافة كابالت ب�صرية يف نف�س م�سارات
الكابالت النحا�سية واملحورية يف �شتى جماالت االت�صاالت ال�سلكية.
ونظ���ر ًا لهذه املي���زة فقد مت ا�س���تبدال الكابالت النحا�س���ية يف كثري
من الطائرات والبواخر ب�ألياف ب�ص���رية .وب�سبب �صغر احلجم وقلة
الوزن ف�إن نقلها وتركيبها يتم ب�ص���ورة �أ�س���هل و�أ�س���رع من الكابالت
النحا�سية وهذا يعني تكلفة �أقل.

ال�شكل( )7مقارنة بني ليف ب�صري وكابل نحا�سي
 .3نالحظ �أحيان ًا عند �إجراء حمادثة هاتفية �سماع �أ�صوات حمادثات
هاتفي���ة �أخرى ،وهو ما يطلق علية باللغط وهذا النوع من التداخل ال
يحدث عند ا�ستخدام الألياف الب�صرية مهما قربت امل�سافة بينها.
 .4تتمت���ع الألي���اف الب�ص���رية لكونه���ا م�ص���نعة م���ن م���واد عازل���ة
 dielectricsبع���دم ت�أثره���ا باحل���ث الكهرومغناطي�س���ي ال�ص���ادر
م���ن امل�ص���ادر الكهرومغناطي�س���ية ال�ص���ناعية كاملح���ركات
واملول���دات والأجه���زة الكهربائي���ة املختلف���ة� ،أو الطبيعي���ة
كال�ب�رق ،وتل���ك اخلا�ص���ية تغنين���ا ع���ن و�ض���ع م���واد عازل���ة
حلمايته���ا م���ن احل���ث  inductionوالتداخ���ل .interference
 .5ت�ص���نع معظ���م الألي���اف الب�ص���رية يف وقتنا احلا�ض���ر من مادة
ال�س���ليكا املوج���ودة بك�ث�رة يف الرم���ل والتي يقل �س���عرها كث�ي�ر ًا عن
مع���دن النحا�س الذي ب���د�أ ينفذ يف �أماكن كثرية م���ن العامل .ونظر ًا
للمي���زات الت���ي ذكرناه���ا يف البن���ود  1و� 2أع�ل�اه ف����إن ثم���ن نق���ل
املعلوم���ات ب�أنواعها املختلفة �س���يقل عن الأنظم���ة املختلفة الأخرى.

 .6نظر ًا لأن ال�شعاع �أو ال�ضوء هو الو�سط الناقل للمعطيات يف الألياف
الب�صرية وال يو ّلد هذا ال�شعاع �أو ال�ضوء �أي جمال مغناطي�سي خارج
الكابل ف�إن من ال�ص���عوبة مبكان التج�س����س ومعرف���ة املعلومات التي
يحويها الكابل الب�ص���ري ،كما �أن من ال�ص���عوبة معرفة وجود الكابل
الب�ص���ري ب�س���بب املادة امل�ص���نع منها ،وال يوجد جزء معدين �إال يف
بع�ض احلاالت حيث تتم �إ�ضافة كابل فوالذي لتقوية الكابل الب�صري،
�أو ت�سليح معدين حلماية الكابل من القوار�ض والأحمال اخلارجية.
�أما امليزة الأخرى فهي �سالمة الألياف الب�صرية لأن ال�شعاع �أو ال�ضوء
هو الناقل ،والميكنه �أن يحدث �شرر ًا �أو دائرة ق�صر لعدم وجود تيار
كهربائي فيه ،ولهذا ال�س���بب ميكن ا�س���تخدام الألياف الب�ص���رية يف
املح�ل�ات احلاوية على غازات �أو مواد قابلة لالحرتاق وم�س���تودعات
املواد اخلطرة ،كما �أن احتمال كهربة العاملني يف الألياف الب�صرية
غري وارد.
ً
 .7يتوقع �أن يكون عمر الألياف الب�صرية يف حدود  25عاما ،مقارنة
بخم�س���ة ع�ش���ر عام ًا للنظ���م الأخرى ،حي���ث �أن املكونات الأ�سا�س���ية
للألي���اف ه���ي الزجاج والذي ال ي�ص���د�أ ،على عك����س النظم الأخرى
والتي حتوي على معادن تتعر�ض لل�صد�أ.
 .8ميك���ن للزج���اج �أن يتعر����ض لدرجات ح���رارة متفاوت���ة من حيث
االنخفا����ض واالرتف���اع ،كما ميكن ا�س���تخدامه يف �أجواء حتتوي على
مواد كيميائية خمتلفة دون �أن يتعر�ض للتلف.
� .9أثبت���ت التج���ارب الت���ي �أجري���ت حديث��� ًا �إمكانية و�ض���ع املكررات
 repeatersعلى م�سافة  100كم بني مكرر و�آخر ،وهذا يقلل من
عدد املكررات وبالتايل من �ص���يانة النظام ،كم���ا يزيد من االعتماد
على النظام لقلة الأجهزة امل�ستخدمة بينما امل�سافة بني املكررات يف
النظام الهاتفي امل�ستخدم حالي ًا ترتاوح بني � 4إىل  6كم.
 .4ا�ستخدام الألياف الب�صرية
Applications of Optical Fibers
تعر�ضنا يف الق�سم ال�سابق �إىل فوائد الألياف الب�صرية ،ومما ال�شك
فيه �أن كثري ًا من احلقول يف املجاالت املدنية والع�سكرية بد�أت ت�ستفيد
من هذه الفوائد ،ومن ال�ص���عب جد ًا التعر����ض لكل املجاالت املمكن
ا�س���تخدام الألياف الب�صرية فيها .و�سنقوم يف هذا الق�سم بالتعر�ض
لبع�ضاال�ستخدماتالعامة،و�أهماال�ستخدماتللأليافالب�صريةهي:
�أ -االت�صاالت الهاتفية
Telephone Communications
لعبت الأ�س�ل�اك املجدولة والكابالت املحوري���ة دور ًا كبري ًا يف العقود
املا�ضية يف جمال االت�ص���االت الهاتفية وب�صفة خا�صة بني البداالت
 ،exchangesوحي���ث �أن �أح���د ال�ص���فات الهام���ة هي �س���عة الألياف
الب�ص���رية ،فقد ب���د�أت كثري من ال�ش���ركات يف بناء خط���وط هاتفية
جديدة و�إحالل بع�ض اخلطوط القدمية �سواء كانت �أ�سالك ًا جمدولة
�أو كابالت حمورية ب�ألياف ب�صرية.

ب -االت�صاالت التلفزيونية
TV Communications
بد�أ �أول ا�س���تخدام للألياف الب�ص���رية بربط الكامريات التلفزيونية
ب�س���يارات النق���ل التلفزي���وين ويف الدوائر املغلقة ثم ا�س���تخدمت يف
�إي�ص���ال اخلدمات التلفزيوني���ة للمنازل وقد ا�س���تخدمت يف البداية
لنق���ل قن���اة واح���دة فق���ط وت�س���تخدم الآن لنق���ل ع�ش���رات القنوات
التلفزيوني���ة و الفيدي���و وقر�ص الفيديو الرقمي  DVDوذلك �ض���من
نظ���ام الكاب���ل التلفزي���وين  Cable Television CATVاملوجود يف
بع�ض الدول.
ج -حمطات القوى
Power Stations
نظ���ر ًا لعدم ت�أث���ر الألياف الب�ص���رية بالتداخل �أو احل���ث الناجت عن
املولدات الكهربائية �أو خطوط ال�ضغط العايل فقد مت تركيب الألياف
الب�صرية يف حمطات القوى الكهربائية لنقل املكاملات الهاتفية ونقل
املعلومات ،كما مت تركيبها جنب ًا �إىل جنب مع خطوط ال�ضغط العايل
لنقل املعطيات  data transmissionوال�سيطرة .control
د -ال�شبكات املحلية
Local Area Networks
يطلق هذا اال�سم على �شبكات االت�صاالت امل�ستخدمة لتبادل املعطيات
بني احلا�سبات وامل�ستخدمني ،وهذه ال�شبكات تكون يف نطاق جغرايف
حمدود كمكاتب ال�ش���ركات �أو اجلامعات �أو امل�ست�ش���فيات �أو غريها،
وجماالتها تزاوح بني 100مرت �إىل 10كم ،و�سعتها يف حدود 10Gb/s
وقد تزيد عن ذلك.
هـ -خدمات الإنرتنت
Internet Services
ً
مل يعد ا�س���تخدام الإنرتنت ترفا بل �أ�ص���بح �ض���رورة ال ي�ستغنى عنها
يف حياتن���ا �أف���راد ًا وجماع���ات .وت�س���تخدم لنقل الر�س���ائل والفيديو
والأفالم ب�سرعات عالية .وقد ا�ستخدمت كثري من �شركات االت�صال
�ألياف��� ًا مظلمة  Dark Fibersحت�س���ب ًا لزيادة الطل���ب على املعطيات
�أو لت�أجريه���ا لآخري���ن ،ولع���ل ما قامت به �ش���ركة جوج���ل Google
من �إن�ش���اء ليف ب�ص���ري �س���مي بليف جوج���ل  Google Fiberالذي
ي�ص���ل �إىل املنازل واملن�ش�آت ب�سرعة  ،1Gb/sوهذا يعطي امل�ستخدم
الفر�ص���ة للح�ص���ول عل���ى �إنرتن���ت بنط���اق عري����ض Broad Band
� Internetإ�ضافة �إىل قنوات تلفزيونية عالية الو�ضوح.
و -اال�ستخدامات الع�سكرية Military Application
ب���د�أ �أول اال�س���تخدامات الع�س���كرية للألياف الب�ص���رية يف ال�س���فن
والطائرات احلربية نظر ًا للميزات التي ذكرناها؛ وب�ص���فة خا�ص���ة
قل���ة الوزن واحلج���م .ثم تال ذل���ك ا�س���تخدامها يف ميادين املعارك
حي���ث خف���ة الوزن و�ص���غر احلجم و�س���هولة النقل ،وه���ي �أمور هامة
يف مثل هذه الأو�ض���اع ،كما مت ا�س���تخدامها يف اخلطوط الأمامية يف
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جبهات القتال.
ز -ا�ستخدمات �أخرى Other Applications
ذكرنا بع�ض اال�ستخدامات الهامة للألياف الب�صرية ،وحيث �أن من
ال�صعوبة التطرق لكل اال�ستخدامات املمكنة البد من ذكر بع�ض منها:
 .1اال�ستخدامات الطبية (املناظري الطبية بكافة �أنواعها).
 .2قيا�س درجات احلرارة عن بعد.
 .3قيا�س املجاالت املغناطي�سية اخلطرة.
 .4م�صانع البرتوكيماويات وامل�صايف.
� .5شبكات ات�صال ذات �سعات عالية تربط القارات مع بع�ضها.
 .5الكابالت الب�صرية Optical Cables
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هناك مئات الأنواع من الكابالت الب�ص���رية ،ولكن تربطها عنا�ص���ر
حمدودة هدفها حماية الألياف من التعر�ض للآتي:
 .1ال�شد وال�ضغط.
 .2املاء والرطوبة.
 .3غاز الهيدروجني.
 .4الثني املفرط.
 .5الت�أثريات البيئية.
 .6القوار�ض.
 .7الوزن.
و�س���يتم طرح مو�ضوع الكابالت الب�صرية يف مقالة قادمةـ ب�إذن اهلل.

95

متفرقات

مكتب الخدمات االستشارية
السعودي (سعودكونسلت)
مكت��ب الخدم��ات االستش��ارية الس��عودي (سعودكونس��لت) م��ن أول واكب��ر المكات��ب
االستش��ارية الهندس��ية متع��ددة االختصاص��ات ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية.
أسس��ه ف��ي ع��ام 1384ه��ـ (1965م) الدكت��ور المهن��دس ط��ارق محم��د الش��واف
رئي��س مجل��س اإلدارة ،وه��و مكت��ب هندس��ي س��عودي ذو ملكي��ة فردي��ه خاص��ة.

ي�ضم مكتب اخلدمات اال�ست�شارية ال�سعودي
(�سعودكون�سلت) ما يزيد عن  2500مهند�س
وفني و�إداري يف كافة التخ�ص�صات .ويتمتع
املكت����ب بالقدرة على تق����دمي كافة اخلدمات
اال�ست�ش����ارية الهند�سية الالزمة لتويل �إدارة
و ت�صميم امل�ش����اريع بداء من مرحلة درا�سة
اجل����دوى الأولي����ة والربجم����ة والت�ص����ميم
الت�ص����وري ،م����رورا مبراح����ل الت�ص����ميم
التف�صيلي ،والإ�شراف على التنفيذ ،و�إدارة
الإن�ش����اء وامل�س����اعدة يف تام��ي�ن امل�ش��ت�ريات
والت�ش����غيل التجريب����ي ،وانته����ا ًء بربام����ج
الت�ش����غيل وال�صيانة .كما ميكنه �أي�ضا تقدمي
ه����ذه اخلدمات منف����ردة �أو جمتمع����ة لتلبية
متطلبات �أ�صحاب العمل.
لقد ب����رز مكت����ب �سعودكون�س����لت كواحد من
�أكرث امل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية خربة يف العامل
املتطور بعد م�شاركته يف فعاليات التطوير يف
اململك����ة خالل فرتة االزدهار املرتبطة بثورة
النف����ط ،والت����ي تع����د �أعظم و�أ�س����رع مراحل
التطور يف التاريخ الب�شري .لقد حاز املكتب
بجه����وده واهتمامات����ه عل����ى خربات وا�س����عة
النطاق ،وفاز بالثقة واجلدارة خالل م�سرية
الأربع��ي�ن عام���� ًا املا�ض����ية ،وذل����ك ب�إجن����ازه
للعديد من امل�ش����اريع يف وقت قيا�سي يف ظل
ظ����روف زاخ����رة باملتطلب����ات وامل�س�����ؤوليات.
لق����د حق����ق مكت����ب اخلدم����ات اال�ست�ش����ارية
ال�س����عودي (�سعودكون�س����لت) قف����زة نوعي����ة
بتحول����ه �إىل م�ؤ�س�س����ة ا�ست�ش����ارية عالي����ة

متط����ورة رائ����دة يف ف��ت�رة ق�ص��ي�رة ن�س����بي ًا،
وذل����ك بف�ض����ل التفاعل القوي م����ع التقنيات
املتط����ورة يف بوتق����ة التطور ال����ذي حدث يف
اململكة .واليوم تتوفر ل�سعودكون�س����لت جميع
الو�س����ائل احلديثة املتطورة الالزمة لإجناز
�أك��ث�ر الأعمال تعقي����د ًا بكف����اءة وفعالية .وال
يقت�صر دور �سعودكون�سلت على وقوف املكتب
يف طليع����ة التطور احل����ايل يف اململكة ،و�إمنا
يقوم كذل����ك بتطبيق التقنيات املكت�س����بة يف
البلدان النامية ب�أفريقيا وال�ش����رق الأو�سط.
وباعتب����ار �أن �سعودكون�س����لت ن�ش�����أ يف دول����ة
نامي����ة ف�إنه يتمي����ز بفهم فري����د لالعتبارات
االجتماعية واالقت�ص����ادية الدقيقة واملعقدة
يف البل����دان النامي����ة� .إن �أ�ش����د م����ا يحتاجه
الع����امل النام����ي ه����و التكنولوجي����ا احلديث����ة
املدعمة ب�إدراك احتياجاتها اخلا�صة ،وهذا
املزيج من املهارة واخل��ب�رة الفنية املتطورة
والوعي لالحتياج����ات الوطنية ،مع االلتزام
الذي اليتزعزع باجلودة واالمتياز ،هو الذي
ي�ضفي هذا التميز على �سعودكون�سلت.
تنت�ش����ر مكات����ب �س����عود كون�س����لت يف كاف����ة
�أنحاء اململكة العربية ال�س����عودية �إ�ضافة �إىل
مقرها الرئي�س����ي يف العا�صمة الريا�ض .كما
�أن ل�سعودكون�س����لت مكات����ب دولية يف كل من
مملكة البحرين وجمهورية م�ص����ر العربية ،
كما �أن ملكتب �سعودكون�س����لت تعاون كبري مع
مكاتب ا�ست�شارية هند�سية عاملية ومرموقة.
يقدم مكتب اخلدمات اال�ست�شارية ال�سعودي
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(�سعودكون�سلت) نطاقا وا�سعا من اخلدمات
اال�ست�شارية واخلربات الالزمة لإدارة و�إنتاج
امل�ش����اريع والإ�ش����راف على تنفيذه����ا و�إدارة
الإن�شاء يف احلقول التالية:
 التخطي����ط الع����ام والتخطي����ط العم����راينوال�صناعي
 تطوير املواقع واملرافق العامة تطوير املناطق واملجمعات ال�سكنية العمارة والت�صميم الداخليهند�سةموانئالنقلالربيوالبحريواجلوي الطرق واجل�سور وال�سكك احلديدية توليد الطاقة نظ����ام نق����ل الطاق����ة وحمط����ات التحوي����لو�شبكات التوزيع
 االت�صاالت ونظام �سكادا مرافق م�شاريع البرتول والغاز حمطات حتلية املياه حمطات تنقية مياه ال�صرف ال�صحي �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي وت�صريفمياه االمطار وال�سيول
 م�شاريع ال�سدود والدرا�سات الهيدرولوجيةوالري
 م����وارد املياه والزراع����ة وحمطات معاجلةاملياه
معاجلة النفايات ال�صلبة واخلطرة
 �أنظمة احلا�سب االيل امل�ساحة الطبوغرافية للأرا�ضي -اخلدمات اجليوتقنية
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مكتب الجزيرة لالستشارات الهندسية

أح���د المكاتب الوطني���ة الرائدة فى مجال الخدمات الهندس���ية واالستش���ارية ،تغطي
أعمال���ه وخدماته معظم أرجاء المملكة منذ إنش���ائه فى العام 1981م كمستش���ار
لمواجهة التحديات للمش���اريع الهندس���ية المعمارية والمدنية ،والتخطيط العمراني،
وإنتاج الطاقة ،والمشاريع ذات العالقة بالمملكة العربية السعودية .وقد سجل مكتب
الجزيرة لالستشارات الهندسية تطورًا ملحوظًا ونجاحًا كبيرًا في ِعّدة قطاعات أخرى أيضًا
بخبرته والتزامه حيث أكمل حتى اآلن ما يقرب من  300مشروع في مختلف التخصصات.

ويعد مكتب اجلزيرة لال�ست�شارت الهند�سية
( )AJECمن الأ�س���ماء البارزة امل�س���جلة
فى اململكة لدى كثري من امل�ؤ�س�سات الرئي�سية
املحلي���ة احلكومية و�ش���به احلكومية .ويعمل
بتن�س���يق تام مع العديد من مكاتب و�شركات
ا�ست�ش���ارية عاملي���ة لتقدمي احلل���ول املبتكرة
والفعالة م���ن حيث التكلفة يف اال�ست�ش���ارات
جلميع املهام و�إدارة امل�شاريع.
يتع���اون مكت���ب اجلزي���رة للإ�ست�ش���ارات
الهند�س���ية م���ع خمتل���ف ه���ذه ال�ش���ركات
بف�ض���ل ا�س���تخدامه لأح���دث التقني���ات يف
جم���االت عمل���ه� ،إ�ض���افة �إىل الكف���اءات
الب�ش���رية واخل�ب�رة العملي���ة الوا�س���عة الت���ي

ميتلكه���ا املكت���ب يف خمتل���ف التخ�ص�ص���ات
الهند�س���ية حي���ث يعم���ل ل���دىه �أك�ث�ر م���ن
 400مهند�س��� ًا وم�س���اعد مهند����س ،مدربون
عل���ى �أعل���ى امل�س���تويات ف���ى التخ�ص�ص���ات
الكهربائي���ة وامليكانيكي���ة ,وكذلك خمططو
املدن واملهند�س���ون املعماريون ,واملهند�س���ون
املدني���ون ،ومهند�س���و امل�س���احة ,وخمطط���و
امل�ش���اريع ،وحمللو الربامج الزمنية .ولديهم
اال�ستعداد الكامل على م�ساعدة العمالء فى
تنفيذ املخطط���ات وحتقيق امل�ش���روعات فى
املجاالت التالية :
 .1التخطيط العمراين والت�صميم احل�ضري.
 .2الت�صميمات املعمارية والهند�سية.
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 .3توليد الطاقة.
 .4نقل وتوزيع الطاقة.
 .5حمطات الطاقة الكهربائية.
 .6الإ�شراف على التنفيذ و�إدارة امل�شاريع.
وجمي���ع ه����ؤالء املهند�س�ي�ن م�س���جلون ل���دى
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني.علم ًا ب�أن مكتب
اجلزي���رة لال�ست�ش���ارات الهند�س���ية يعم���ل
لديه �أع���داد كبرية من الكف���اءات الوطنية؛
منه���م م���ن ه���م عل���ى ر�أ����س العم���ل� ،أو يف
برام���ج التدريب املعتمدة ،وه���و من املكاتب
الت���ي حافظت على مكانتها بالن�س���بة لنظام
نطاقات ،ومن املكاتب ذات النطاق الأخ�ضر
منذ تطبيق هذا النظام.
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ثوابت الج��ودة والنوعية
والشفـافيــة التصنيعيـة
 -نبذة تاريخية

ت�أ�س�س���ت ال�ش���ركة العاملي���ة لطالء
املع���ادن املح���دودة "يونيكوي���ل"
ع���ام 1997م يف مدين���ة اجلبي���ل
ال�ص���ناعية لإنت���اج م�س���طحات
احلديد امللون بطاق���ة �إنتاجية تبلغ
� 120أل���ف طن �س���نوي ًا ،وا�س���تهلت
�أوىل خطواتها وخرباته���ا بالتعاون
مع �ش���ركة "بي �أت����ش بي "BHP
الأ�س�ت�رالية ال�ش���هرية .وا�ستكملت
"يونيكوي���ل" خط���وات تو�س���عها يف
ع���ام 2004م عرب ت�أ�سي�س���ها خلط

الدرفل���ة على البارد بطاقة �إنتاجية  -المكانة واالنتشار

قدرها � 340ألف طن �س���نوي ًا ،وخط
جلفنة م�س���طحات احلدي���د بطاقة
قدره���ا � 250أل���ف ط���ن �س���نوي ًا،
وبعد �أن ا�س���تكملت ال�شركة ت�شغيل
خط���وط �إنتاجها اجلدي���دة يف عام
2006م ،قامت ب�إ�ض���افة خط �إنتاج
مل�س���طحات احلديد امللون يف مدينة
جدة بطاقة �إنتاجية قدرها � 90ألف
طن �س���نوي ًا لرتف���ع بذل���ك طاقتها
الإنتاجية من لفائف احلديد امللون
�إىل � 210ألف طن �سنوي ًا.

المنتجات الرئيسة:

ُتق���دم "يونيكويل" منتجاته���ا مبختلف
ال�س���ماكلت النمطي���ة ،وكاف���ة درج���ات
اجللفن���ة املختلف���ة ،وبكافة القيا�س���ات
والأط���وال النمطي���ة ،كم���ا ولديه���ا
الق���درة على تلبي���ة الطلبات اخلا�ص���ة
�س���واء ملوا�ص���فة املنت���ج النهائ���ي �أو
لطريق���ة تغليف���ه بح�س���ب الطل���ب.
وتتميز "يونيكوي���ل" بتقدميها منتجات
احلل���ول الذكي���ة الداعم���ة ملنتجاته���ا
الرئي�س���ة ،وم���ن املنتج���ات الذكية التي

طورته���ا وقدمتها "يونيكوي���ل" منتجها
"مل�س���ة الط�ل�اء "Touch-Up Paint /
وه���و عب���ارة ع���ن عب���وة حتت���وي عل���ى
ده���ان يتطابق متام ًا م���ع �ألوان دهانات
منتج���ات ال�ش���ركة م���ن احلدي���د امللون
ملعاجل���ة اخلدو����ش الت���ي تظه���ر عل���ى
ال�ص���اج املل���ون والت���ي ميك���ن حدوثه���ا
�أثن���اء النق���ل �أو الرتكي���ب �أو نتيج���ة
تعر����ض ال�ص���اج بع���د زم���ن خلدو����ش
ناجمة ع���ن ظروف طبيعية �أو م�س���ببة.
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تعترب �شركة "يونيكويل"�أقدم و�أكرب �شركة
�سعودية اخت�صت ب�ص���ناعات م�سطحات
احلدي���د التحويلية ذات القيمة امل�ض���افة
العالي���ة عل���ى م�س���توى اململك���ة العربي���ة
ال�س���عودية ،وبالذات يف جم���ال منتجاتها
م���ن لفائ���ف احلديد املل���ون ،كم���ا تعترب
رائدة �صناعة احلديد امللون على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .و�إ�ضافة
�إىل تاريخه���ا الطويل يف تلبية احتياجات
ال�سوق ال�سعودية ،فقد عمدت �إىل ت�صدير
منتجاته���ا �إىل خمتل���ف دول اخللي���ج
واملنطقة الإقليمية وعدد من دول العامل.

التطبيقات واالستخدامات:

 -منتجات احلديد املجلفن :تتنوع ا�ستخدامات احلديد املجلفن يف العديد من املجاالت ،يذكر منها:

 منتج����ات احلديد امللون :ت�س����تخدم منتجات احلديد امللون يف العديد من املجاالت ال�ص����ناعية والتجارية والزراعيةوال�سكنية ،ويذكر منها:

 السعودة والتوطين « ...الفئة البالتينية»عمل���ت "يونيكوي���ل" من���ذ ت�أ�سي�س���ها و�ض���من
م�س����ؤوليتها الوطنية على اال�س���تثمار بالعن�صر
الب�شري الوطني يف كافة وحدات العمل الإدارية
والفني���ة ،و�أخذت على عاتقه���ا تدريب و�إعداد
كف���اءات وطنية يف كافة جماالت العمل املتاحة

بال�ش���ركة ،و�أ�ص���بحت العمالة ال�سعودية ركيزة
�أ�سا�سية من ركائز القوى العاملة بال�شركة على
�صعيد كافة امل�ستويات الوظيفية .وتفخر ال�شركة
ب�أنه���ا ومنذ زمن طويل حتتفظ بت�ص���نيفها يف
نظام نطاقات مبكتب العمل بالفئة البالتينية.

ثوابت الجودة والنوعية والشفافية:
القت منتج���ات "يونيكويل" ح�ض���ور ًا وقبو ًال
ل���دى خمتل���ف الفئ���ات املتعامل���ة مبنتجاتها
على �صعيد القطاعات التجارية وال�صناعية
واال�ست�ش���ارية يف خمتلف الأ�س���واق ،و�أ�صبح
ا�سم "يونيكويل" ميثل هويتها العامة وبطاقة
التعريف ب�س���معة منتجاتها من حيث اجلودة
والنوعي���ة الت���ي ترتك���ز �إىل ثواب���ت تاريخية
را�س���خة� ،أ�ص���بحت معروفة ل���دى املتعاملني
مبنتجاته���ا عل���ى م�س���توى اململك���ة وال���دول
اخلليجية واملنطقة الإقليمية.
و�ض���من التزامها بثوابت اجل���ودة والنوعية،
حتر����ص "يونيكويل" ب�ش���كل ا�س���تثنائي على

تقدمي منتجات �س���عودية وطنية ب�أدق و�أعلى
املوا�ص���فات العاملية مراعي ًة عنا�صر اجلودة
الأ�سا�سية التالية:
• �سماك��ة ال�ص��اج :حتر����ص "يونيكويل"
على االلتزام بدقة ال�سماكة الإ�سمية املعلنة،
وعدم ا�ستغالل حد ال�س���ماح الأدنى ل�سماكة
ال�ص���اج الذي ت�سمح به املوا�صفة الأمريكية،
لأن ذل���ك ينزل ب�س���ماكة ال�ص���اج �إىل حدود
تتعار����ض م���ع الأج���واء اخلا�ص���ة يف اململكة
وعموم منطقة اخلليج.
• كمي��ة الزن��ك :م���ن املع���روف �أن كمية
الزنك املطلية على ال�صاج املجلفن �أو امللون

حتت طبق���ة الده���ان ه���و العامل احلا�س���م
والأهم يف مقاومة ال�ص���اج لل�صد�أ والعوامل
اجلوي���ة ،ل���ذا تلت���زم "يونيكويل" ب�ض���وابط
ال�ص���ناعات العاملي���ة املتعلقة بكمي���ة الزنك
املطلي���ة عل���ى ال�ص���اج ،وبعدم جت���اوز احلد
الأدنى املتعارف عليه يف ال�صناعات امللتزمة
وهو  90غم لكل مرت مربع.
• نوعي��ة الط�لاء و�سماك��ة الدهان:
حتر�ص "يونيكويل" على ا�س���تخدام �أف�ض���ل
�أنواع الدهانات من م�صادر عاملية وموثوقة،
وب�س���ماكات تطاب���ق املوا�ص���فات العاملية وال
تقل عنها ،و�ض���من م�س����ؤوليتها الت�ص���نيعية
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واالجتماعية ،ال ت�سمح "يونيكويل"با�ستخدام
دهانات حتتوي على مادة الر�صا�ص ال�ضارة.
• �شفافي��ة الإف�ص��اح :تف��� ّردت
"يونيكويل" يف تطبيقاتها لأق�صى درجات
ال�ش���فافية جت���اه كاف���ة الفئ���ات املتعاملة
مبنتجاته���ا ،فه���ي متن���ح كل منت���ج م���ن
منتجاتها هوية خا�ص���ة تتمث���ل يف طباعة
كامل تفا�صيل العنا�صر املكونة للمنتج على
كل مرت طويل ،وعلى فواتريها ال�ص���ادرة
لعمالئه���ا لت�ش���مل�( :إ�س���م ال�ش���ركة،
املن�ش����أ� ،س���ماكة ال�ص���اج ،كمي���ة الزنك،
و�س���ماكة الده���ان) .وتعت�ب�ر "يونيكويل"
�أن الإف�ص���اح عن تفا�ص���يل املنتج هو حق
مكت�سب للم�ستهلك النهائي.

 "اعرف �صاجك" وامل�����س ��ؤول��ي��ةاالجتماعية:
يف ظل كون تفا�صيل العنا�صر املكونة ملنتجات
احلدي���د املجلفن وامللون غري مدركة وال ميكن
ر�ؤيته���ا وتقدي���ر �س�ل�امتها بالع�ي�ن املج���ردة،
وحي���ث ا�ست�ش���عرت "يونيكويل" �ض���عف ثقافة
املوا�ص���فة ملنتج���ات احلديد املجلف���ن وامللون
لدى العديد م���ن املتعاملني به���ا ولدى غالبية
املجتم���ع امل���دين ،فق���د �أطلقت حمل���ة توعوية
تثقيفية �ضمن م�س�ؤوليتها االجتماعية �أطلقت
عليه���ا ا�س���م "اعرف �ص���اجك" .وت�س���تهدف
احلمل���ة �إىل تطوي���ر ثقاف���ة املوا�ص���فة الفنية
واال�س���تهالكية ملنتج���ات احلدي���د املجلف���ن
وامللون لدى كافة فئات املجتمع املدين والتجار

والفنيني على حد �سواء .ومتا�شي ًا مع م�ضمون
حملة ""اعرف �صاجك" قدّمت ال�شركة عدة
ر�س���ائل توعوية عرب خمتلف قنوات االت�ص���ال
والتوا�ص���ل املتاحة ،كما اعتربت �أن الإف�صاح
عن كافة تفا�صيل مكونات املنتج وطباعتها على
كل م�ت�ر طويل من منتج���ات احلديد املجلفن
وامللون هو �أمر واجب وحق مكت�سب لكل الفئات
املتعامل���ة به���ا وبال���ذات امل�س���تهلك النهائي.
 �شه��ادات اجل��ودة والع�ضوي��ة يفهيئات عاملية:
ت�أكي���د ًا لثوابت اجل���ودة والنوعية ملنتجاتها،
ح�ص���لت "يونيكويل" على �ش���هادات اجلودة
الهامة ،و�س���جلت ع�ض���وية فاعل���ة يف هيئات
عاملية ،ويذكر منها:

�ش���هادة اجلودة ال�س���عودية " :"SASOح�ص���لت "يونيكويل" منذ مطلع عام 2014م .على
�ش���هادة اجلودة ال�سعودية من "الهيئة ال�س���عودية للموا�صفات واملقايي�س ال�سعودية" ملنتجاتها
من (لفائف احلديد املجلفن) و (لفائف احلديد امللون).
�ش���هادة الآيزو للجودة :منذ �س���نوات طويلة ح�صلت "يونيكويل" على �ش���هادة الآيزو للجودة،
ومتي���زت بتطوي���ر تطبيقاتها �س���نة تل���و الأخرى �آخذة م�ض���مونها و�ش���روطها ب�أك�ب�ر قدر من
الأهمية ،وب�أنها جزء عملي وفاعل يف تطوير عمل ال�شركة.
�ش���هادة الع�ضوية يف هيئة املوا�صفة الأمريكية " :"ASTMح�صلت "يونيكويل" على مقعد
ع�ضو دويل فاعل يف هيئة املوا�صفة الأمريكية منذ مطلع عام 2014م.
�ش���هادة الع�ضوية يف الهيئة الوطنية الأمريكية لطالء م�سطحات احلديد " :"NCCAوح�صلت
"يونيكويل" على �شهادة ع�ضوية فاعلة يف هذه الهيئة الأمريكية يف �شهر مار�س2014 ،م.
بعد خ�ض���وعها لعدة مراحل م���ن التقييم للتحقق من مطابقتها للمعايري الأمريكية اخلا�ص���ة
بت�ص���نيع م�س���طحات احلديد امللون .وتوفر الهيئة لأع�ض���ائها �آخر تط���ورات تكنولوجيا طالء
امل�سطحات ومواد و�أفالم علمية وفنية تثقيفية �شمولية.
وجدير بالذكر �أن "يونيكويل" �أعلنت عن التزامها مب�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه كافة فئات املجتمع ،و�أكدت على دوام التزامها
بثوابت اجلودة والنوعية ،وعلى �أن م�س�ؤوليتها االجتماعية و�شفافية التعامل مع القطاعات املختلفة املتعاملة مبنتجاتها جزء ال
يتجز�أ من �ضوابط م�س�ؤوليتها الت�صنيعية �سوا ًء جتاه �سوقها املحلية �أو الإقليمية والعاملية.
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Confined Space Working,
Spill Control Procedures,
Hazardous
Materials
Storage, Safe Disposal
Procedures. Their position
focuses on Optimization
of HSE Performance and
QC Procedures. These
Engineers
have
also
trained us on Emergency
Response Procedures and
Evacuation Drills. They
have also provided us good
knowledge on Industrial
Hygiene. These QHSE
Engineers have helped to
raise the QHSE Awareness,
as part of Continual
Improvement Initiatives .
All these QHSE Functions
are based on the simple
yet powerful PDCA Cycle
– which helps in the
identification of stages in
Planning, implementation
and monitoring - Policy,
Objectives,
KPIs,
Organizing,
Project
Execution, Audits, C &
P Measures. It is a well
known fact that the critical
QHSE Procedures lie
focused on the interactions
between Men-MaterialsMachinery combination.
This concept has now
been recognized as MEEP
(Materials-EquipmentEnvironment-Premises)
and places significance in
QHSE improvement, either

by suitably modifying the
place or suitably motivating
the person.
Many Loss prevention
measures and techniques
have been implemented
by
QHSE
Engineers.
With all these skills,
knowledge and experience
gained during the course
of execution of several
Project Constructions, the
time has now come for
these Engineers to take
up a role that is more proactive and design-oriented.
This will require the QHSE

Engineers to be pivotal in
all phases of the Projects –
right from Design, through
Engineering, Procurement,
and finally Site Works. The
prime objective of this
exercise will be to ensure
that the Lesson Learning
processes and control
of non-conformities are
adequately taken care by
cross-functional
multidisciplinary levels within
the Organization. This will
lead to savings in terms
of time, materials and
manpower.
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QUALITY & SAFETY
ENGINEERING IN
CONSTRUCTION PROJECTS

Quality and Safety Engineers have been performing a vital role in development
and implementation of Quality Management System as per ISO:9001 and Safety
Management System as per OHSAS:18001 for various Construction Projects throughout
the Kingdom. QHSE Engineers have been instrumental in providing Regulatory and
Risk Management Expertise in the areas of QA/QC , Safety, Health & Environment.

MOHANLAL RAGHAVAN

The Method Statements for
carrying out various tasks
have also been provided
by QHSE Engineers, with
the help of which the
resources required and the
sequence of operations are
made clear and available
well in advance. QHSE
Engineers have again been
instrumental in the working
out the JSA / PHA, once
the Method Statements
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have been formulated
so that the Hazards
have
been
identified
and the Risks have been
suitably controlled. These
Engineers have provided
us the Training on Safe
Work Practices for various
Construction
Activities
as Working at Heights,
Deep Excavations, Heavy
Machinery Movements,
Electrical
Works
,

energy and raw material used after being
extracted from the earth. Composting
treats the material in a natural manner and
gives back to the earth the materials that
initially came from it. It certainly helps in
soil remediation as well as enrichment,
and avoids causing any kind of soil
erosion. Moreover, it doesn’t contribute
towards pollution, which is one serious
point of concern with landfills.
Economic Benefits
Recycling, in its own, is a very large
industry that employs more than a million
workers who are paid about $37 Billion
per year, employed by companies who
are making a profit of over $236 Billion

every year. Composting, on the other
hand, helps in saving an organizations’
or individual’s monetary resources by
reducing the expenses incurred for
acquiring fertilizers and pesticides.
The Defining Line
It is quite clear how recycling
and
composting, despite
being
environmentally sound methods of
waste management, are completely
different from each other. It solely
depends upon the individuals or
society, to choose an ideal method of
managing the discarded items and solid
municipal waste in the best possible and
environment-friendly manner.

REPORT ENDS
Thanks for giving your time and support
Dedicated to Environmental Professionals Best Regards…,
Eng. Mohammed Abdul Razzak
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SHORT NOTES ON COMPOSITING AND RECYCLING
Composting vs. Recycling – Drawing a Line to Differentiate
Between the Two Waste
Being a citizen of the modern day
‘Zero Waste’ community, a person
needs to learn where to draw a line of
differentiation between the items that
need to be recycled and the ones that
should be composted, or the unfortunate
ones that must find their place in normal
trash. Recycling and composting are the
two environmental friendly methods for
handling solid municipal waste. Using
either of these approaches keeps the
trash away from landfills and helps in
conserving our environment.
Though reusing products or reducing
their consumption in the first place can
possibly have greater long-term benefits,
composting and recycling are the perfect
means of managing the discarded items
and other kinds of waste. In a majority of
cases, the prime difference between these
two techniques pertains to the materials
involved – manufactured or organic.

community. When customers purchase
products made from recycled material,
the overall environmental benefits are
multiplied as less energy and resources
are consumed in manufacturing these
products as compared to the goods that
are manufactured for the first time.

Recycling
Recycling deals with the manufactured
products that are otherwise discarded
as waste. These products are recycled by
converting them into items worth using
for the second time. This is typically
done by breaking down the product into
its raw materials and reusing them to
manufacture something new or similar
to the old product. Recycling can be
easily accomplished on a personal level
or on a broader base, which might even
involve the contribution of the entire

Environmental Benefits
Both recycling and composting techniques
help in keeping tons of materials away
from being treated at municipal landfills.
Recycling helps in releasing the pressure
on a wide range of environmental fronts.
When these are recycled, less composting
space is consumed and fewer landfills
are required to be done in the long run.
This also means that lesser raw materials,
energy and other resources are used
in manufacturing new items from the
recycled materials in comparison to the
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Composting
Composting is a process that helps put
organic waste to an alternative use.
Materials like grass cuttings, shredded
leaves, newspapers, fruit clippings, coffee
grounds, and other similar items, in
correct proportion, are combined with
water and air for starting the biological
decomposition process. The compost that
is formed thereafter is helpful in growing
plants and soil amendment. Even if the
compost isn’t maintained on a personal
level, municipalities help in picking such
waste and compost it on a large scale.

(a) ORGANIC MIXED WASTE – Goes to Landfill

(b) BULKY WASTE AND RESIDUALS – Goes to Landfill

(c) RECYCLABLES – For Sale
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CHARACTERISTIC OF WASTE
The following types of waste dumped
at Landfill from Municipal and Private
Contractors.
1. Municipal Solid waste (MSW)
collection from 12 different areas of the
holy city Madina.
2. Construction and Demolition waste
(Solid Waste).
3. Green waste (Tree Waste).
4. Tire waste (Solid Waste).
5. Hospital waste.
6. Chicken and Mammal waste.
7. Paper waste.
8. OCC collection privately.
9. Industrial waste.
- The average daily collection of MSW at
weighing scale is about 1160 Tons.
- As per the data sheet of MSW recorded
on scale from 1st Dec to 10th Dec 2013,
42% is mixed organic (final output) from
sorting lane dumped in landfill, 53% is
Residual and Bulky Waste (Pre sort) from
sorting line which also dumped in landfill
and finally only 5% of MSW is recyclables
(OCC, Papers, Textiles, HDPE, PET
(White and Green), Aluminum, LDPE,
Glass and Steel) for sale.
- Construction and Demolition waste

(Solid Waste) is about 1500 Tons per day.
- Tires collection daily tonnage is included
in the list of solid waste of the main
garbage scale data sheet. Only three private
companies are dumping waste Tires at
landfill …, Abu Fouad Center, Bin Gobran
and Markaz Dar. For the year 2013 the
dumping quantity of waste Tires is about
1050 Tons. Record says that the waste
Tires collection quantity from 012008/01/
to 312012/12/ is about 2554 Tons. The
total quantity of Waste Tires available at
landfill is supposed to be 3604 Tons.
- Hospital waste and Industrial waste
comes to the landfill after getting treatment
from SEPCO.
- Chicken and Mammal waste collection to
landfill scale is about an average of 35 tons
per day gets Incineration and the residuals
will be dumped in the landfill.
- Mixed paper waste especially dumped
by Municipal authorities to landfill for
Incineration.
- The OCC private collection is about an
average of 12 Tons per day which is directly
delivered to the baling station.
- Municipal Waste Proportions percentage
wise as per recorded data:

NOTE: Recycling percentage can be increased by up to 30% under proper management.
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Each sorting line has the
following
sequence
of
separation, ones the garbage
dumped on bunker transport
the conveyor moves with the
auto separation of Bulky waste
and Debris screening, and then
manual sorting of OCC, Papers,
Textiles, HDPE, PET (White
and Green), Aluminum, LDPE,
Glass and Steel (Magnetic
separation), and the remains
will move further to the
conveyor for landfill diversion

Eng. Mohammed Abdul Razzak,
(Certified Environmental Specialist)

either in bale form or open
dump. These collected separate
material will be processed
for bailing. The approximate
weight of each bale for the
different material is as follows:
Organic waste: 700 kg to
1000 kg; OCC: 600 kg; Mixed
Paper: 640 kg; Mixed Plastic
HDPE: 520 kg; PET (White/
Green): 400 kg; Plastic LDPE:
540 kg, Bumper plastic: 600
kg; Film: 600 kg, Aluminum:
780 kg; Mixed steel: 860 kg.

Incineration Plant
The Recycling plant also
has facility to Incinerate
Hazardous
and
Non
Hazardous waste ranging
from batch operation to
continuous
operation.
There are about 5
Incinerators available at
plant, 1 Paper incinerator,
1 for small mammals (goat/
sheep), 1 for big mammals
(camel, cow / buffalo) and
2 for chicken and birds.
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Landfill Management and
Material Recycling Facility

Subject: Municipal Waste Research Studies

Dallah is one of the leading companies in Waste Management. It holds the Landfill operations
and MRF of the Madina city Municipal waste in a very professional way using the latest
technology in Recycling, Incineration, Leachate treatment and Gas recovery. At present there
are 3 sorting lines and 3 bailing stations to facilitate material recovery and safe dumping.
Each sorting line has a capacity to process about 700 Tons of garbage per day. One bailer is
used for Recyclables and two for bailing landfill waste (Mixed organic). The size of each bale
is approximately 1.15m x 1.40m x 0.75m varies depending upon the different composition.
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and thus producing steam .The
steam then rotates the steam
turbine and coupled generator
to produce Electricity. The hot
gases leave the HRSG at around
140 degrees centigrade and are
discharged into the atmosphere.
The steam condensing and water
system is the same as in the steam
power plant.
Typical Size and Configuration
of CCGT Plants
The combined cycle system
includes single shaft and multi
shaft configurations. The single
shaft system consists of one
gas turbine, one steam turbine,
one generator and one Heat
Recovery Steam Generator
(HRSG), with the gas turbine
and steam turbine coupled to the
single generator on a single shaft.
Multi shaft systems have one or
more gas turbine generators
and HRSGs that supply steam
through a common header to
a separate single steam turbine
generator. In terms of overall
investment a multi shaft system
is about 5% higher in costs.
The primary disadvantage of
multiple stage combined cycle
power plant is that the number
of steam turbines, condensers
and condensate systems and
perhaps the cooling towers
and circulating water systems
increases to match the number
of gas turbines.
Efficiency of CCGT Plant
Roughly the steam turbine cycle
produces one third of the power
and gas turbine cycle produces
two thirds of the power output
of the CCPP. By combining both
gas and steam cycles, high input
temperatures and low output
temperatures can be achieved.
The efficiency of the cycles adds,
because they are powered by the

same fuel source.
To increase the power system
efficiency, it is necessary to
optimize the HRSG, which serves
as the critical link between the
gas turbine cycle and the steam
turbine cycle with the objective
of increasing the steam turbine
output. HRSG performance
has a large impact on the overall
performance of the combined
cycle power plant.
The electric efficiency of a
combined cycle power station
may be as high as 58 percent
when operating new and at
continuous output which are
ideal conditions. As with single
cycle thermal units, combined
cycle units may also deliver
low temperature heat energy
for industrial processes, district
heating and other uses. This is
called cogeneration and such
power plants are often referred
to as a Combined Heat and
Power (CHP) plant.
The efficiency of CCPT is
increased by Supplementary
Firing and Blade Cooling.
Supplementary firing is arranged
at HRSG and in gas turbine a
part of the compressed air flow
bypasses and is used to cool the
turbine blades. It is necessary to
use part of the exhaust energy
through gas to gas recuperation.
Recuperation
can
further
increase the plant efficiency,
especially when gas turbine is
operated under partial load.
Fuels for CCPT Plants
The turbines used in Combined
Cycle Plants are commonly fuelled
with natural gas and it is more
versatile than coal or oil and can be
used in 90% of energy applications.
Combined cycle plants are
usually powered by natural
gas, although fuel oil, synthesis

gas or other fuels can be used.
Merits
Fuel efficiency
In conventional power plants
turbines have a fuel conversion
efficiency of 33% which means
two thirds of the fuel burned to
drive the turbine off. The turbines
in combined cycle power plant
have a fuel conversion efficiency
of 50% or more, which means
they burn about half amount
of fuel as a conventional plant
to generate same amount of
electricity.
Low capital costs
The capital cost for building a
combined cycle unit is two thirds
the capital cost of a comparable
coal plant.
Commercial availability
Combined cycle units are
commercially available from
suppliers anywhere in the world.
They are easily manufactured,
shipped and transported.
Conclusions
Combined cycle power plants
meet the growing energy
demand, and hence special
attention must be paid to the
optimization of the whole system.
Developments for gasification of
coal and use in the gas turbine
are in advanced stages. Once this
is proven, Coal as the main fuel
can also combined cycle power
plants meet the growing energy
demand, be used in the combined
cycle power plant. The advances
in cogeneration the process
of simultaneously producing
useful heat and electricity from
the same fuel source which
increases the efficiency of fuel
burning from 30% to 90%,
thereby reducing damage to the
environment while increasing
economic
output
through
more efficient use of resources.
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Gas Turbine Combined Cycle
Features
The combination of the gas
turbine Brayton Cycle and the
steam power system Rankine
Cycle complement each other
to form efficient combined
cycles. The Brayton Cycle has
high source temperature and
rejects heat at a temperature
that is conveniently used as the
energy source for the Rankine
Cycle. The most commonly used
working fluids for combined
cycles are air and steam. Other
working fluids (organic fluids,
potassium
vapor, mercury
vapor, and others) have been
applied on a limited scale.
Combined cycle systems that
utilize steam and air working
fluids have achieved widespread
commercial application due to:
1. High thermal efficiency
through application of two
complementary thermodynamic
cycles.
2. Heat rejection from the
Brayton Cycle (gas turbine)
at a temperature that can be
utilized in a simple and efficient
manner.
3. Working fluids (water and
air) that are readily available,
inexpensive, and non toxic.
These combined cycle systems
provide flexibility with features
that include:
1. High Thermal Efficiency
2. Low Installed Cost
3. Fuel Flexibility
4. Flexible Duty Cycle
5. Short Installation Cycle
6. High Reliability/Availability
7. Low
Operation
and
Maintenance
Costs
8. High Efficiency in Small
Capacity Increments
Fourth Generation Combined

Cycle Plants
Further gas turbine materials
development and hot gas path
cooling technology advances,
as well as higher temperature
and pressure steam cycles, will
continue the trend for more
efficient combined cycle systems
in the future. Gas turbines
installed in the first, second
and third generation combined
cycle plants are configured with
open loop cooling of the turbine
hot gas path and cooling air
supplied from the compressor.
Hot gas path components are in
large part cooled by film cooling.
As a result, there is significant
exhaust gas temperature drop
across the first stage nozzle,
and significant “chargeable air”
required to cool down the steam
turbine stages. The drop in
exhaust gas temperature across
the first stage nozzle and the
increase in chargeable cooling
loss due to increases in turbine
firing temperature may diminish
efficiency gains to the point of
being uneconomical. For this
reason, the fourth generation
plants with “H” Technology gas
turbines will be configured with
an integrated closed loop steam
cooling system. This system
allows higher turbine firing
temperature to be achieved
without increasing combustion
temperature. This is because
exhaust gas temperature drop
across the first stage nozzle is
significantly reduced. Another
important benefit of the
integrated closed loop steam
cooling system is the elimination
of “chargeable cooling air”
for the first and second stage
rotating and stationary airfoils.
This technology is expected to
provide two percentage points
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thermal efficiency improvement.
The “H” platform gas turbine
combined cycle plants are
expected to achieve 60% LHV
thermal efficiency in the first half
of this decade. The application of
ceramic hot gas path parts and
coatings show promise for further
future performance gains. Steam
cycle improvements that include
increased steam pressure and
temperature with supercritical
steam cycles have near term
application. Current economic
analysis indicates, however,
that the thermodynamic gain
associated with steam cycles
that have steam temperatures
and pressures above the current
levels (1050°F and 1400 PSIG to
1800 PSIG) cannot be justified in
most cases because of the added
costs. As in the past, operating
cost (fuel price) and the cost of
new technology development
will dictate the trend for increased
combined cycle efficiency.
Combined Cycle Development
Evolution and Future
Turbine Cycle
The air which is purified then
compressed and mixed with
natural gas and ignited, which
causes it to expand. The pressure
created from the expansion
spins the turbine blades, which
are attached to a shaft and a
generator, creating electricity.
In second step the heat of the
gas turbine’s exhaust is used
to generate steam by passing it
through a heat recovery steam
generator (HRSG) with a live
steam temperature between 420
and 580 deg. C.
Heat Recovery Steam Generator
In Heat Recovery Steam
Generator
highly
purified
water flows in tubes and the
hot gases passes a around that

Routing these gases through a
water cooled heat exchanger
produces steam, which can be
turned into electric power with
a coupled steam turbine and
generator.
This type of power plant is being
installed in increasing numbers
round the world where there is

access to substantial quantities
of natural gas.
A Combined Cycle Power Plant
produces high power outputs
at high efficiencies (up to 55%)
and with low emissions. In a
Conventional power plant we
are getting 33% electricity only
and remaining 67% as waste.

By using combined cycle
power plant we are getting 68%
electricity.
It is also possible to use the
steam from the boiler for heating
purposes so such power plants
can operate to deliver electricity
alone or in combined heat and
power (CHP) mode.
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Combined Cycle Power Plant

Eng. Mohamed Uvais Jainudeen
I&C Engineer
Arabian BEMCO Contracting Company

Combined cycle systems utilizing the Brayton Cycle gas turbine and the Rankine Cycle
steam system with air and water as working fluids achieve efficient, reliable, and economic
power generation. Flexibility provided by these systems satisfies both utility power generation
and industrial cogeneration applications. Current commercially available power generation
combined cycle plants achieve net plant thermal efficiency typically in the 50–55% LHV range.
Further development of gas turbine, high temperature materials and hot gas path, metal surface
cooling technology show promise for near term future power generation combined cycle systems
capable of reaching 60% or greater plant thermal efficiency. Additional gas turbine technological
development, as well as increases in steam cycle pressure and temperature and steam turbine
stage design enhancement, is expected to achieve further combined cycle efficiency improvement.
The Combined Cycle Power
Plant or combined cycle gas
turbine, a gas turbine generator
generates electricity and waste
heat is used to make steam to
generate additional electricity via
a steam turbine. The gas turbine
is one of the most efficient one

for the conversion of gas fuels to
mechanical power or electricity.
The use of distillate liquid fuels,
usually diesel, is also common as
alternate fuels.
More recently, as simple cycle
efficiencies have improved
and as natural gas prices have
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fallen, gas turbines have been
more widely adopted for
base load power generation,
especially in combined cycle
mode, where waste heat is
recovered in waste heat boilers,
and the steam used to produce
additional electricity.

cooling demand may be reduced to a reduction of
the artificial lighting. By this assumption the total
energy consumption may be reduced. Effective
use of natural daylight includes a proper shading
strategy that has to be implemented at an early
stage. Knowing the applicable path of the sun round
the year allows the designer to create a shading
device, which provides shade when necessary
SOLAR SHADING:
In warm & hot climate like Saudi Arabia a well
designed & effective shading strategy is very
important. Shading devices can reduce building
heat gains from solar radiation significantly while
maintaining opportunities for daylight, views &
natural ventilation. The focus for placing shading
devices is often on the window or skylight, but walls
& roofs may also be shaded to help reduce heat
gains through the opaque building envelope
By implementing solar shading in early stage of
the design process the overall cooling demand can
be lowered. Different strategies & technologies
are available, before implementing the right
solar shading. Following requirements shall be
considered:
•
Protection of direct sunlight – to ensure
that direct sunlight does not penetrate the building
•
Control of glare – the system should not
only prevent direct sunlight, but should also control
glare. This is of essential importance in offices,
where computer screens are used
•
Control solar gain – the system should
reduce the level of solar gain entering the building.
Installing the shading system externally, can reduce
solar gain by up to 95% reducing or even potentially
eliminating the need for air conditioning
•
Maximization of natural daylight – when
external light level is low, the shading system
should be able to be retracted to optimally use of
the natural daylight available
•
Protection from cold – the shading system
should be able to help insulate the building by
reducing the amount of light cooling during winter
months
•
Communication – the system should allow
a view to the exterior ensuring that the building
occupants do not feel cut off from the outside world
& their surroundings
•
Different solutions for shading have been
chosen – without shading / internal roller blinds
/ coated glass / fixed internal blinds / dynamic
external blinds / façade depth / overhang / double

skin façade / double skin façade with fixed external
blinds
Using of different types of solar shading it is
possible to lower the total energy consumption with
15% to 30%. As a result, external solar shading like
horizontal blinds or well designed overhang should
be considered as integrated parts of the façade
design. A shading device should not compromise
the other amenities that a window can provide –
namely daylight, views & breezes. External shading
devices do not necessarily have to be separate objects
attached to a building exterior. Recessed window
openings & façade geometry can allow a building to
act as its own shading device
FAÇADE LIGHTING:
Lighting concept usually focus on the design
themes of overall architectural massing, defining
verticality & the separation of architectural
volumes. Main entrance having its own importance,
perhaps integrating dynamic & animated lighting
installations. Low level lighting to establish a strong
base for the upper volume & to establish a reference
for pedestrian movements in & out of the building
structures. The main facades glow at night through
the interior usage , emphasizing the function of the
building
The lighting to the landscape creates a strong but
calming atmosphere & responds to the functional
approach of public & semi-public areas. Lighting
to trees & water features enhances the feeling of
being in an outdoor space. Lighting at the pathways
provides functional illumination as well as a strong
effect with the character of individual space
LOCAL CONDITIONS:
City of Riyadh is lucky to have abundant global
solar radiation, which causes the climate to become
hot & dry. The average solar radiation is 6 kWh/
m2, which is much bigger at least three times as
compared to European countries. One of the key
issues when making sustainable designs is therefore
to harvest the vast amount of solar energy & deploy
an effective shading strategy to reduce overheating.
In general special consideration to be taken to
optimize the energy consumption of the buildings
& extensive measures have to be taken in order to
create a comfortable climate & environment
Internal & external spaces combine & work
together, creating a lively & comfortable hierarchy
of interior defined volumes & exterior unlimited
three dimensional space dominating the human
scale & identifying the miracles of our great nature
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with a thermal conductivity at 0.038 W/m2K. With
a thermal insulation of 50 mm it is possible to
minimize the cooling requirement & the total energy
consumption with 30%. As a result, an insulation
thickness of minimum 50 mm is recommended as the
optimum thickness irrespective of the insulation type
THERMAL INSULATION FOR WINDOWS:
The parameter variation for thermal insulation
regarding windows describes the effect of different
window types. The model is simulated with three
different thermal transmissions coefficient:
1. Single glazing – 5.8 W/m2K
2. Double glazing – 1.8 W/m2K
3. Triple glazing – 1.0 W/m2K
By choosing double glazing compared to single
glazing it is possible to minimize the cooling
requirement & the total energy consumption with
20%. As a result , a window type with a thermal
transmission coefficient <1.8W/m2K (double
glazing) is recommended as an optimum solution
NIGHT COOLING & VENTILATION:
In a hot desert climate like Riyadh, high thermal
mass with night ventilation can provide comfort
even with high daytime temperatures because of low
relative humidity & large diurnal temperature swings.
The aim is to achieve an acceptable indoor climate
with a lower cooling demand during the daytime
The model simulates without night cooling & with
airflows twice & four times per hour. Night cooling
can be an effective solution to minimize the cooling
demand. As a result, night cooling with airflow at
minimum 2 times per hour is recommended as a
good solution
TRANSPARENCY OF FAÇADE:
The parameter variation of transparency of façade
describes the effect the window area has on the total
energy consumption. The model is simulated with a
dynamic span between 20% & 80% window areas of
the outer wall. The effect is illustrated for the south
& north oriented facades respectively
Total energy consumption when the façade becomes
more transparent – As a result, a window area of
outer wall between 15% to 30% is recommended
as an optimum solution for the south oriented
facades
Total energy consumption when the façade become
more transparent – Compared to south façade, it is
less dramatic. As a result, a window area of outer
wall between 20% to 50% is recommended as an
optimum solution for the north oriented facades
INDOOR ENVIRONMENT:
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To meet the increasing demands of low energy
consumption & a comfortable indoor environment
& the general wishes for more sustainable buildings
a prioritized design practice has to be adopted.
An approach is suggested, focus on increasing
the quality of indoor environment because of the
amount of time we spend inside & the economic
benefits obtained from higher productivity
Indoor air quality of a building varies. It is influenced
by changes in building operation, occupant activity
& outdoor climate. However it can be controlled
by a combination of efficient source control &
ventilation. To ensure a high quality of the indoor
environment, & thereby ensure a high productivity.
Is it very important to employ different design
technologies at an early stage. All things effect
each other, so it is not only a matter of designing an
efficient ventilation system, as one also has to design
a proper fenestration & shading system with regard
to maximum daylight & potential overheating
& choose materials with low emission rate. To
ensure a high standard of the indoor environment
& indoor air quality a prioritized method has to be
adopted & all parameters effecting the environment
taken into account
INTELLIGENT
DESIGN
OF
BUILDING
ENVELOPE:
The indoor environment is also affected by the
thermal environment in the space. The thermal
environment depends on several factors & is
generally controlled by an efficient heating &
cooling system. The heat gain from the sun may
in periods effect the thermal environment & cause
high temperatures in the space or in defined volume.
Therefore, efficient shading has to be designed &
implemented at an early stage
DAYLIGHT:
The controlled distribution of daylight in buildings
is a cornerstone of sustainable & low energy design.
Day lighting is a key to good energy performance, as
well as occupant satisfaction, productivity & health.
Day lighting must be addressed early in the schematic
design because requirements for successful day
lighting usually has major implications for building
massing & zoning activities
It is rather important to distinguish between direct
sunlight & diffuse daylight. In most situations,
direct sunlight causes excessive heat & light leading
to visual & thermal discomfort. Natural daylight
affects the need for artificial lighting, & with an
effective use of the general daylight levels the

situation & volume of work & development. Broad
classification is as stated:
Landscape Façade: Landscaped areas to constitute
an urban space , a cross point for people to meet
for informal meetings , to have a break during the
day or a day off with family, children & friends.
Such green areas are somewhat to relax with the
possibilities of hardscape elements, other landscape
furniture around the building structures in the
form of external areas
Access Roads: The access roads supply the attractive
green urban space while effectively managing a
large amount of traffic. Buildings on such locations
are highly exposed. The access roads are the internal
road network from where all vehicular movement
is distributed
All buildings must be located within required
building line. Building lining the access roads
must sharply define corners, roads & squares.
All facades on all buildings should be considered
equally important architecturally. Front, side & rear
facades shall have equal level of architectural quality.
Building lining the access road sharply define the
pedestrian area. The façades facing the access roads
have their own identity. At lower level the façade
shall be open & transparent towards the access roads
Streets: The streets are more local & have a lower
speed limit. Supplying an attractive green urban
space while managing the traffic. All buildings
facing the streets must be located within the
required building line. Building lining the streets
must sharply define these & the pedestrian areas.
The street facades have their own identity
Cul de Sac: Cul de Sac is somewhat a pedestrian
area with minor restaurants, retail spaces & tit bit
shops & kiosks together with informal seating areas.
All buildings must be located within the required
building line. Buildings lining the Cul de Sac sharply
define the pedestrian area. The facades towards the
Cul de Sac will have their own identity. All facades of
all buildings shall be considered equally important
architecturally. Front, side & rear façades shall have
equal level of architectural quality
USE OF SOLAR PANELS ON FAÇADES:
Solar panels can be used in the design of the facades
in several ways which can reduce the overall usage
of fossil fuels and CO2 gas emissions:
Outdoor shading: Recent advancements in solar
energy have led to the development of various
types of solar panels that can easily be mounted
on the building envelope while maintaining the

overall aesthetics of the structure. Solar panels not
only contribute to the quality of the urban spaces
by reducing CO2 gas emission & also serve the
purpose of building grace with architectural form
& identity. Outdoor parking space can be covered
with photovoltaic panels which can be used as
shading devices for cars while producing energy
which can be consumed for local use
Solar panels produce energy at full capacity when
placed perpendicular to sunlight. Outdoor parking
spaces give the advantage of using panels more
efficiently as they are placed on flat horizontal
surface
Solar cells as shade for the interior space:
Photovoltaic panels can also be used in interior
spaces where light is not available frequently.
New technologies have allowed the development
of transparent photovoltaic panels that can be used
for interior design purposes. These panels come in
different colors and sizes that not only beautify
the interior space but can also generate energy
in dim/low light conditions. Such panels can be
used in walkways and entrances where sunlight
manages to transmit through exterior glass of the
building. Triple glazed insulation units is one the
advancements that needs special attention when
designing the interiors of a building
Integration on façade: Solar cells can be integrated
as the primary material on façade or as secondary
material on or in another material
Maintenance for Solar Panels: Solar panels need
regular cleaning & maintenance for them to sustain
an optimal functionality. Both the solar panels on
the roofs & the solar panels that are incorporated
in the facades need special attention. Dust, sand
dirt & pollution can cover them with a layer that
prevents them from absorbing sunlight and affects
efficiency
Horizontal roofs are highly recommended as
location for placing solar cells. Vertical façades may
in some places be acceptable for placing solar cells.
It is not recommended to place solar cells on the
lower levels, because of shadows projected generally
on such levels
THERMAL INSULATION FOR BUILDING
ENVELOPE:
The parameter variation for thermal insulation
regarding the building envelope is simulated
without insulation & with an insulation thickness
of 50 to 100 mm. In the thermal simulation the
selected insulation material is expanded polystyrene
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FAÇADE ENGINEERING
Facades give you the first
impression of a building.
The facades expose the
unique of the particular
building as well as being a
part of larger context with
the neighboring building
characters in the city cape,
together with balanced
masses arranged in the
skyline of a city. You may
experience the façades
aerially, passing by with
a high speed vehicle or
walking around on foot.
All scales to be taken into
careful consideration in
the context of architectural
process in order to
create an impressive &
well functioning space
The facades should all be treated different from one
another. Some should even be treated differently
in both shape & materials. Architectural treatment
of buildings include form, materials, colors,
transparency & shading and should be varied in
respect to orientation to enhance energy saving
opportunities. A sustainable design approach
towards ecological balances & green architecture is
always encouraged. Material & colors are naturally
integrated parts of the façade architecture. As each
façade contributes the overall context, creating a
balance between colors & materials
The use & special requirements for each building
influences the architecture of façades. Careful
consideration is taken, as how public & retail areas
impact the facades. It totally depends about the main
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use & function of a building, replicating pedestrian
movements in & around the building structures.
Special requirements for the transparency of the
facades in areas where facades should be open &
welcoming in order to create a vibrant city
As the facades shape the perceptions of the building
& its context, they also serve the crucial function of a
building providing shelter from weather & climate.
The specific geographic conditions in Kingdom of
Saudi Arabia require special consideration in order
to make shade on the facades & when selecting
materials for the facades. Sustainable solutions are
highly recommended for such situations
CATEGORIES OF FACADES:
The facades are described according to different
categories, which depends on situation to
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in order to meet to meet the BAC or the EAC
– If the BAC is no longer viable, then we have to
develop a forecasted estimate at completion (EAC).
Once approved, EAC effectively supersedes BAC as
the cost performance goal.
– Based on BAC,
TCPI = (BAC – EV)/ (BAC – AC)
– Based on EAC,
TCPI = (BAC – EV)/ (EAC – AC)
• Cost Control– Outputs
1. Work Performance Measurements - The
calculated CV,SV,CPI,SPI values for WBS
components, are documented and communicated
to the stakeholders
– Assists in evaluation of the magnitude in the event
if there are variations.
– Earned Value Analysis is considered to be
beneficial and useful tool to control cost.
2. Budget Forecasts – these are the values, which are
recorded. They are analyzed and then presented to
the different stakeholders involved.
3. Organizational Process Assets updates
• Causes of variances
• Corrective Actions
• Lessons Learned
4. Change Requests
– Analysis of project performance can result in a
change request to the cost performance baseline or
the Project Management Plan.
– Can include preventive or corrective actions.
– Processed through the Perform Integrated Change
Control Process.
– Request for changes in the scope of work
– It is a system, which describes the process on basis
of which the baseline of the cost may be altered or
modified.
5. Project Management Plan updates
– Cost Performance Baseline updates
– Cost Management Plan
6. Project document updates
– Estimation of cost and its basis 2
Considering the Cost Control Results
– The process of cost control in continuous process
and must require constant supervision and control
from the project manager side in order to find out
the variances. 6
CONCLUSION:
In terms of project management, Earned Value
Reporting can be used for cost control. This method
is beneficial in determining the performance of
the project on basis of schedule and the actual
performance. It is determined and measured in
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terms of unit cost. It may allow the manager to take a
sound decision process and may allow him or her to
deal with risks and to become aware of the financial
situation.
RECOMMENDATIONS:
• Enlarge envelope of the Project Controls Area to be
covered by Project Controls Management System
• Introduce more area for monitoring and control;
including integration with Computer Aided Design
(CAD) systems.
• Develop advanced cost control module that deal
with the minute level of details of cost items.
• Streamline the cost controls modules, by adding
features like online procurement.
• Enhance interaction with accounting systems by
introducing more modules for monitoring billing,
accounts payable, receivable; actually to cover all
accounting aspects.
• Integrate with warehouse management system for
full control on materials, inventory, etc.
• Introduce Human Resources Module, where
interactive database for resources needs/ availability
can be efficiently monitored.
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to identify the problem areas and trends as well
as forecasting the final profit/loss situation on the
project. Corrective action
should be taken on any cost centres showing a loss
if at all possible. This form of cost report is most
effective on a contract with repetitive operations
but is less so on non-repetitive contracts.
This approach is appropriate for civil engineering
work where there are a small number of high value
components in the project.
Advantages of Unit Cost
Both of the terms represent innovative and creative
principles of management, which are aligned and
integrated with the practices of business. This
method is considered to be a useful tool in finance
as it allows the management and workers to
concentrate on the procedure for yielding results.
It also compels them to concentrate on the cost
associated with the production of the outputs. This is
a fundamental change, which moves away from the
traditional focus on management of inputs and on
management of processes and cost management.
It should be noted that the management of cost allows
the empowerment of managers but not in any way
assists taking managerial decision making process.
this method is not an alternate to a reported and
informed management but allows the manager to
understand the unit cost information and how it
can benefit in taking sound managerial decisions.
Furthermore, on basis of activity, employees work
and collaborate together, which improves business
performance.
This method is compatible with the modern tools of
management and that of accounting and can allow
the workforce to work in teams and thus, overall
helps in improving business and reengineering
process and to take sound managerial decisions.
In order to improve at government level can only be
possible if each and every member contributes and
plays his or her part at all levels. Employees must
show support and commitment at utilizing the
principles of unit cost in organization culture and
would provide in increasing value for the defense
unit. 3
4. Forecasting
– Forecasting uses the information you’ve gathered
to date and estimates the future conditions or
performance of the project based on what you know
when the calculation is performed.
– Forecasts are based on work performance
information (an output from the Executing process
group).

– There are two types of forecasting techniques:
1. Estimate To Complete
2. Estimate At Completion
• Earned Value Analysis
– Estimate at completion (EAC) estimates (or
forecasts) the expected total cost of a work
component, schedule activity, or the project at its
completion.
1. Estimate to Complete
– Estimate to complete (ETC) tells you how much
it will cost to complete all the work remaining
for a schedule activity or WBS component or the
project.
– There is one variation of ETC that doesn’t require
a formula. It’s called ETC based on a new estimate.
– This ETC, according to A Guide to the PMBOK,
is the most accurate and comprehensive ETC
calculation.
– Earned Value Analysis
– There are three ways to calculate EAC.
– The first one is EAC using a new estimate. This
assumes that the original assumptions used when
estimating were flawed or that changes have
occurred that have changed the original estimates.
in this calculation is provided by the performing
organization (the ETC based on a new estimate
figure.) The formula looks like this:
EAC = AC + ETC
– The two remaining EAC calculations use earned
value data. These are quick to perform but not as
accurate as the project team manually examining
the remaining work and making a new estimate
based on past performance.
– When you believe that future cost variances will
be similar to the types of variances you’ve seen to
date
– The second formula is used only when typical
current variances are not expected. In simple
words, there is no expectation that the variances,
which have been determined on a given date would
continue to be there. Formula is as follows:
EAC = AC + (BAC-EV)
– Earned Value Analysis
– Third formula is required when it is expected
that the performance of the project would remain
the same and would have same variances in the
forthcoming time.
EAC = AC + (BAC – EV)/CPI
5. To-complete Performance Index (TCPI)
– It is determined in order to find out the cost
performance, which must be attained and
accomplished on the work that is left. This is needed
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possibility of liquidated damages being charged by
the employer; provision should be made for future
known losses.
The general principle for the contractor’s QS to
remember must be that of caution. Any figures
included in the valuation adjustment must be
capable of substantiation and wherever possible
have been agreed with the client’s QS.
Once the gross adjusted valuation has been assessed
three further elements are deducted from the figure
to arrive at a final residual value or margin.
First, subcontract liabilities which should cover all
disciplines of subcontractor, that is, nominated/
named or domestic subcontractors, but excluding
labour-only subcontractors, the cost of which
should be considered with labour section of the
main contractor’s costing.
The subcontract liability is essentially a comparison
between what the contractor has been paid and
what the contractor is liable to pay to any given
subcontractor. The liability should include not only
those matters listed on the external valuation, such as
contract works, variations
and materials on site but also any works that the
main contractor is due to pay the subcontractor
but for which he would not receive reimbursement
through the main works contract provisions.
Second, snagging and defects which can be
subdivided into two sections:
Snagging required at the end of the project to
achieve handover;
A levy to be used to cover for costs that may be
incurred in the making good of defects period
before the certificate of making good of defects is
issued
Both these figures are highly dependent on the type of
project involved. On housing projects, an allowance
per unit may be adopted. Many contractors will
have standard allowances, for example, 1.5% of
the contractors’ gross value (excluding subcontract
figures) building up over the contract period, and
then reducing to 0.5% after practical completion is
achieved.
The third and final element of deduction is that of the
main contractor’s core costs, that is, labor, material
and plant and other associated costs. In general,
these will be supplied to the contractor’s QS by a
separate cost department within the contractor’s
company.
Once all these figures are known the residue is the
profit generated from the main contractor’s works
section of the project. When added to the profit
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on other sections, that is, the subcontract liability
schedule, this indicates the profit to date for the
project. The figure can then be
compared with the original contract profit included
in the contractor’s tender.
In order to complete the time analysis (in weeks)
section of the report it will be necessary to consider
the following: the original period, any extension of
time (EoT) awards, the present
position and time to complete. If the contract period
will be exceeded the contractor should
include for: the cost of preliminaries in overrun
period, any liquidated and ascertained damages,
under recovery of fluctuations and claims from
subcontractors and suppliers.
There is no room in a cost-value reconciliation for
historical costing only. Without a clear
vision of the completed project financial reporting
at an intermediate stage of the project, it does not
produce accurate profit and loss statements.
The preparation of cost-value reconciliations is
not an exact science, particularly when completing
Section 4: Provisions; these figures are estimated
based on the QS’s best current knowledge and
experience. However it is important that there is
a consistent approach taken by all the company’s
Quantity Surveyors.
How do CVR’s help your company?
• Show Profit/Loss on each individual contract on
a monthly basis
• Show Profit/Loss for the current accounting
period
• Current cash position of the company
• Details of overhead recovery on individual
contracts
• Ability to identify/action and reduce cost liabilities
on a monthly basis
• Plan company expenditure
• Monitor and adjust estimating rates based on the
profit/loss reporting3
3.contract variance – unit costing
In this system costs of various types of work, such as
driving piles, or concrete work are recorded
separately. The actual costs are divided by the
quantity of work of each type that has been done.
This provides unit costs, which can be compared
with those in the tender.
The report is prepared on a monthly basis following
the interim valuation agreed with the client. The
report requires a comparison to be made between
the value of the work done and the cost of doing
it, that is, the variance. The aim of the report is

4. Organizational Process Assets
– Existing formal and informal cost control-related
policies, procedures and guidelines
– Cost control tools and
– Monitoring and reporting methods to be used
• Cost Control Tools & Techniques:
1-Earned Value Management
– It is one of the most common method in order
to determine the performance measurement and
concentrates on the integration of scope of the
project, cost and schedule.
– EVMS, in summary is as follows:
1. Concentrates on alignment of budget and
timetable.
2. Progress of project can be measured in order to
determine its status.
3. Expenditure regarding financial resources
utilized in the process are measured along with
understanding the output result.
4. corrective measure can be taken at any possible
instant in order to achieve desired project
outcome.
This technique can be used for all programs.2
2. cost-value reconciliation (CVR)
Cost-value reconciliation (CVR) concentrates on
assembling the determined sums of cost and value in
order to determine profitability of the organization.
It aims at guaranteeing that profits of the company
shown are precise and portray the existing and real
condition of the company in terms of finance. It has
two main purposes, firstly, it lays the foundation of
statutory accounts, which is legitimate requirement.
The guidelines of Standard Statement of Accounting
Practice No. 9 (SSAP9),
(ICAEW, 1998) states that ‘valuation of stocks and
works in progress’ must be followed. The main
thrust of SSAP9 is that financial statements should
be prudent, that losses or potential losses should
be recognized immediately and essentially that the
business should not claim to be more profitable
than it actually is.
Second, the CVR provides management information
to assist in the identification of problems,
the need for reserves, the reasons for loss and
information to prevent repetition of such losses.
It should also show the original budget figures and
expected profit together with an assessment
of the final position of the project, that is, the final
account.
At each interim valuation date, normally the end of
each calendar month, the total costs to
date are compared with the total valuation. Care

has to be taken to compare like with like and
make necessary adjustments for overvaluation/
undervaluation. This approach suffers from the
disadvantage that there is no breakdown of the
cost/profit figures between the types of work or
different locations within the project; it therefore
only provides guidance on which project requires
senior management attention. This approach is
suitable for use on building projects where there are
a large number of complex components.
The Chartered Institute of Building (CIOB) Cost
Valuation Reconciliation approach (described in
detail in Barrett, 1992) is the standard recommended
approach, a similar version of which is used by most
contractors.
The cost-value comparison, or reconciliation, is
usually completed by the contractor’s QS on a
monthly basis following agreement of the interim
valuation. The process will require liaison with other
departments in its completion and considerable
discussion with the rest of the project team for
example contracts manager and site manager.
The starting point of any CVR must always be the
gross certified value, which must be supported by
the architect’s interim certificate. This is the external
valuation and not the contractor’s QS’s assessment
or internal valuation of the works. It is generally
necessary to adjust the external gross certified value
for sundry invoices, that is, work carried out on
or off the project; using labour/plant/materials/
subcontractors but which do not form part of the
contract works.
An external valuation may require adjustments for
many reasons, not least arithmetical errors found
in the external valuation after agreement with the
client’s QS. Common areas of adjustment are as
follows:
adjustments for external preliminaries claimed in
valuations against the internal preliminary
schedule; adjustments for elements included
within costing but not in the external valuation,
for example, materials brought to site on the same
day as the valuation but after materials on site were
recorded;
items of over measurement not picked up by the
client’s QS;
any adjustments necessary to bring the cost cutoff date and the on-site valuation date together;
variations which have not been agreed with the
client’s QS;
contractual claims for loss and/or expense which
have not been agreed by the client’s QS;
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• Cost Breakdown
Structure (CBS)
– A hierarchy used to breakdown the projects into
its basic cost components.
– Developing a CBS differs significantly between
owners and contractors.
• Concept for developing a CBS:
Owner’s perspective – functional elements
Contractor’s perspective- work items
• Cost Control Cycle
After a CBS is created, it is being used to:

– Identify the chart of cost accounts.
– Assign an estimated cost to each account.
• Project Control Matrix (Table-1)
This is a matrix that integrates the WBS (reference
for scope and time), CBS (reference for cost) and
OBS (reference for job responsibility).
Once this matrix is constructed, each account in
the matrix will associate with:
o a particular job, cost estimate
o an identification of the person in charge of
managing/supervising this job. 7

Table 1 Illustration of a Cost Account and Project Activity Matrix
Cost Control inputs, tools, techniques & outputs: (according to PMBOK Guide except CVR, Unit Cost)
Cost Control inputs, tools, techniques & outputs: Estimating methods defined above utilize the
(according to PMBOK Guide except CVR, Unit existing data and information available on the
work achievement of specific activities. Estimates
Cost)
The Control Costs process manages changes to can be developed in several ways, some of which
project costs as outlined in the cost management are mentioned below:
• Units of Work Completed
plan.
• It’s concerned with monitoring project costs • Incremental Milestones
to prevent unauthorized or incorrect costs from • Opinion
• Cost Ratio
getting included in the cost baseline.
It is essential that these methods are used systematically
• Cost Control Inputs:
in terms of the project activities in order to determine
1.Project Management Plan
- Cost baseline - The cost baseline is the expected the progress of work to prepare the report on the
cost the project will incur. This time-phased budget existing status of the project.
Database management systems have been discussed in1
reflects the amount that will be spent throughout
the project. Recall that the cost baseline is a tool
used to measure project performance.
• 2. Project funding requirements
The funds for a project are not allotted all at
once, but stair-stepped in alignment with project
deliverables. Thus, as the project moves towards
completion, additional funding is distributed.
3. Work Performance Information
– Project progress
– Costs authorized and costs incurred
– Estimates for completing project work
– Alert the project team to issues that may cause
Figure 2 Illustration of Proportion Completion
versus Expenditure for an Activity
problems in the future2
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uncontrolled,
– increases in scope of effort
– Poor comparison of actual and planned costs
– Unforeseen technical problems
– Schedule delays that require overtime
• Material escalation factors that are unrealistic 4
Financial Accounting Systems and Cost Accounts
For cost control, the construction plan of a
project can be useful in providing reference data

in terms of measuring line to monitor and control
the project. Individual activities, schedules and
achieving milestones can be monitored and can be
compared to the existing plan of action in terms of
monitoring the activities. Detailed cost estimate is
useful in predicting the financial performance of
the project and can be used as a reference, then the
project is thought to be under financial control for
the purpose of financial accounting see figure (1)

Figure (1) , system function (5)
3
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Cost Control, Monitoring
and Accounting

By Mohamed Zaki Mohamed Fahmi Khafagi

Abstract : The construction Department is used to develop the project>s cost
control department, in appropriate manner to reduce the project cost, companies
have become a very urgent activity to point the events were discussed &
to satisfy the objective of documenting and recording transactions related
to finance. Furthermore, it also aims at directing managers a framework to
monitor the progress and problems that arise within the project. Project
control issues are summarized as set of uncertain and inaccurate interlinked
activities, which are almost at completion stage, over budget and delayed.
Project control systems aim at providing a good indication of such issues.
• Introduction: In this Paper, we consider
the most effective problems with resource,
accounting, monitoring and control during a
project. we emphasize the project management
uses of accounting information as well. we need to
discuss some of the common tools & techniques for
cost control.
The Project Budget
We need to study how good the cost and control
system is, on the other hand problems can occur.
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• Common causes of cost problem include:
– Poor techniques estimation which results in
unrealistic budgets
– Out-of-sequence of executing activities and
events
– Inadequate work breakdown structure
– No management policy on reporting and control
practices
– Poor work definition
– Management reducing budgets
– Inadequate formal planning that results in
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