خط���ة التح���ول اإلس���تراتيجي وأثره���ا
المرتق���ب على أداء القطاع الهندس���ي
ميث ��ل التخطي ��ط الإ�س�ت�راتيجي �أهم الركائز الأ�سا�س ��ية الت ��ي تُبنى عليه ��ا امل�ؤ�س�س ��ات والكيانات
النظامي ��ة ،فبدون وجود ر�ؤية وا�ضحة وخطط �إ�سرتاتيجي ��ة معتربة ،ال ميكن لأي منظمة االنطالق
وحتقيق �أهدافها املرجوة.
م ��ن ه ��ذا املنطلق و�إميان� � ًا بالدور املح ��وري والإ�سرتاتيجي للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني واملتمثل
بالنهو�ض مبهنة الهند�س ��ة وكل ما من �ش� ��أنه الرقي باملهنة والعاملني فيها ،فقد �سعى جمل�س �إدارة
الهيئة ال�س ��عودية للمهند�سني يف دورته اخلام�سة على ر�س ��م خطة للتحول الإ�سرتاتيجي تن�سجم مع
الأه ��داف العام ��ة للهيئة ،وميكن م ��ن خاللها االرتقاء بالعمل الهند�س ��ي واخلدم ��ات املهنية التي
تقدمه ��ا واملتوقع �أن تنعك� ��س على جودة وخمرجات العمل الهند�س ��ي يف اململكة العربية ال�س ��عودية
وتالم�س احتياجات وهموم املهند�سني.
وق ��د حر�ص جمل�س الإدارة منذ �أول يوم لتوليه دفة القيادة للهيئة ال�سعودية للمهند�سني على العمل
اجل ��اد وال ��د�ؤوب من خالل ت�شكيل بع�ض اللجان التنفيذية ملتابعة �س�ي�ر الأعمال ،والت�أكد من البدء
الفعل ��ي بتطبيق خطة التحول الإ�سرتاتيجي والتي ترك ��ز على عدة حماور رئي�سية ،وت�شمل اجلوانب
الأ�سا�سية التي يتطلبها القطاع الهند�سي ويتطلع �إليها املهند�سون.
وق ��د عملت الهيئة على جتهي ��ز و�إعداد �إجراءات متيز الأداء الت�شغيل ��ي جلميع الإدارات يف الأمانة
العامة ،والتي �سوف ت�ساهم ـ �إن �شاء اهلل ـ برفع الإنتاجية وجودة الأداء والرقي باخلدمات املقدمة،
كم ��ا �أن العم ��ل جار على �إع ��داد " م�شروع للتدقيق الفن ��ي للمخططات الهند�سي ��ة" مقرون ًا بتفعيل
التفتي� ��ش الهند�س ��ي ،مما ي�ساه ��م برفع ج ��ودة املخطط ��ات الهند�سية وحتقيق معاي�ي�ر �سالمتها
الفنية ،كما مت �إطالق حزمة من الربامج والدورات التدريبية املجانية واملدعومة والتي تتنا�سب مع
احتياج ��ات املهند�سني ،وت�ساهم يف تطويرهم ورفع كفاءتهم الفنية واملهنية ،والهيئة ب�صدد �إطالق
جائ ��زة للتمي ��ز الهند�سي مببادرة واقرتاح من مع ��ايل وزير التجارة وال�صناع ��ة الدكتور توفيق بن
فوزان الربيعة ،وحتت رعاية كرمية من لدن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع ��ود ـ حفظ ��ه اهلل ـ والتي نعتقد �أن تب ��ث روح التناف�س بني املهند�س�ي�ن والقطاعات الهند�سية
املختلفة ،مما ي�ساهم ب�إحداث نقلة نوعية يف م�سار القطاع الهند�سي ،ورفع م�ستوى اجلودة والرقي
باملنتجات واخلدمات الهند�سية املحلية ،والتحول للمناف�سة العاملية.
نعل ��م جيد ًا �أن التحدي ��ات كثرية والطموحات كب�ي�رة ولكننا واثقون �إن �ش ��اء اهلل �أننا قادرون على
جتاوز تلك العقبات وتخطي تلك ال�صعاب من خالل ثقتنا باهلل �أو ًال ،ثم بدعم زمالئنا املهند�سني،
وامل�ضي ُقدم ًا لتحقيق تلك الأهداف املهمة والإ�سرتاتيجية والو�صول للنجاح املن�شود ب�إذن اهلل.

د .جميل بن جاراهلل بن عوض البقعاوي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين

تدريب المهندسين وأهميته
ودور ال���ه���ي���ئ���ة ف�����ي ذل���ك
يلع ��ب املهند�س�ي�ن دور ًا حموري� � ًا و�أ�سا�سي� � ًا يف التنمية االقت�صادي ��ة يف خمتلف دول الع ��امل ،خا�صة يف ظل
امل�شاري ��ع الهند�سي ��ة التي تقوم بدور م�ؤثر وحيوي ومهم يف تنمية االقت�ص ��اد الوطني ،كما يقوم املهند�سون
امل�سئول ��ون عن التخطيط والت�صميم والإن�ش ��اء والت�شغيل وال�صيانة يف تلك امل�شاريع بالدور الأكرب فيها ،بل
ويعت�ب�رون العن�صر الأهم يف قطاعات البن ��اء والت�شييد .ولأهمية هذا الدور للمهند�س كان البد من تزويده
بامله ��ارات الالزم ��ة ح�سب ما يحتاجه يف جمال عمله من خالل توف�ي�ر برامج تدريب هند�سية بعد تخرجه
وت�سلمه م�سئوليات مهنية.
ومن �أجل ذلك قرر جمل�س �إدارة الهيئة �إن�شاء مركز التدريب بالهيئة لتهيئة وتوفري برامج خا�صة حلديثي
التخرج� ،إىل جانب توفري برامج خا�صة للمهند�سني املمار�سني ح�سب تخ�ص�صاتهم وم�ساراتهم الوظيفية،
م ��ن �أج ��ل �إك�سابهم املهارات الالزم ��ة ودجمهم ب�سوق العمل وه ��م يف م�ستوى متميز ومت ��درب ،و�إك�سابهم
كذلك اخلربة و�إتقان امله ��ارات التخ�ص�صية التطبيقية بكافة فروعها وتفريعاتها ،وت�أ�صيل مفاهيم علمية
وعملية لديهم ،حيث �ستوفر لهم و�سائل التدريب احلديثة ملواكبة متطلبات �سوق العمل ،وقد اعتمد جمل�س
�إدارة الهيئ ��ة ل�صن ��دوق التدريب  ٥ماليني ريال من ح�ساب الهيئة� ،إ�ضافة �إىل فتح املجال لدعمه مالي ًا من
اجلهات والقطاعات املختلفة.
وبن ��ا ًءا على ذلك د�شنت �إدارة التدريب بالهيئة عدد ًا من الربامج والدورات من خالل التنفيذ والإ�شراف،
منه ��ا برنام ��ج تدريب املهند�سني حديثي التخ ��رج (جمانية ومدعومة من قبل جمل� ��س الإدارة) ،احلقائب
التدريبي ��ة املدعوم ��ة من الهيئة وت�شم ��ل (دورات تدريبية متقدم ��ة يف كل التخ�ص�ص ��ات مب�ستوى عال من
اجل ��ودة وبر�س ��وم رمزية للأع�ض ��اء) ،وبرامج التعلي ��م الإلكرتوين متاح ��ة على موقع الهيئ ��ة بدون ر�سوم
(.)E-Learning
كم ��ا قام ��ت الهيئ ��ة ومن منطلق التع ��اون والتفاعل ب�ي�ن الهيئة و�أع�ضائه ��ا املهند�سني بفتح ب ��اب الرت�شيح
والت�سجي ��ل جلمي ��ع املدربني الراغب�ي�ن يف التعاون مع الهيئ ��ة ،وامل�شاركة بتقدمي بع�ض ال ��دورات التدريبية
التخ�ص�صي ��ة والعام ��ة ،وكذلك فتح املجال لعموم املهند�سني للم�شاركة و�إب ��داء وجهات النظر واملقرتحات
اخلا�ص ��ة بالدورات والربام ��ج التدريبية املنا�سب ��ة ،والتي ت�ساهم بتحقي ��ق �آمالهم وتطلعاته ��م امل�ستقبلية
وزيادة كفاءتهم املهنية.
وت�أت ��ي هذه الربامج �إنفاذ ًا لنظامها ال�صادر باملر�سوم امللك ��ي ،والذي يهدف �إىل النهو�ض مبهنة الهند�سة
وكل ما من �ش�أنه تطوير ورفع م�ستوى هذه املهنة والعاملني فيها ،حيث �أن �إ�سرتاتيجية الهيئة الثانية ن�صت
عل ��ى االرتقاء بقدرات املهند�س�ي�ن باعتماد مناهج التدري ��ب والت�أهيل على امل�ست ��وى الوطني التي متكنهم
م ��ن املمار�س ��ة املهنية الفعالة املعتمدة من جمل� ��س �إدارة الهيئة ،حيث مت �إع ��داد القواعد املنظمة العتماد
ال ��دورات التدريبي ��ة والتي ته ��دف �إىل رفع م�ستوى العامل�ي�ن يف القطاع الهند�سي ،لتق ��دمي �أف�ضل املعايري
العتم ��اد الدورات التدريبية يف �شتى املجاالت الهند�سية ح�سب التطورات امل�ستجدة يف التدريب الهند�سي،
وذلك لتحقيق الريادة والإ�سرتاتيجيات املر�سومة يف الهيئة.

م .سليمان بن إبراهيم العمود
أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المكلف
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مجلس الوزراء يحدد نطاق إشراف وزارة
التجارة على الهيئة السعودية للمهندسين

ق���رر مجلس ال���وزراء تحديد نطاق إش���راف وزارة التج���ارة والصناع���ة على الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين ال���وارد ف���ي الم���ادة (األول���ى) م���ن نظ���ام الهيئ���ة،
ف���ي الجلس���ة الت���ي رأس���ها خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين الملك س���لمان بن
عبدالعزي���ز آل س���عود ـ حفظ���ه اهلل ـ وعقده���ا مجل���س ال���وزراء ف���ي قص���ر
الس�ل�ام بج���دة ي���وم االثني���ن  28ش���عبان 1436ه���ـ ,المواف���ق  15يوني���و  2015م.

و�شم ��ل الق ��رار بع ��د االط�ل�اع على
املعاملة املرفوعة من وزارة التجارة
وال�صناعة ،مراجع ��ة جميع اللوائح
املتعلقة بنظام الهيئ ��ة بعد �إقرارها
م ��ن اجلمعي ��ة العمومي ��ة والت�أك ��د
م ��ن مطابقته ��ا لأحكام ��ه ،وتزويد

12

الهيئة الوزارة بن�سخ من احل�سابات
اخلتامي ��ة للهيئ ��ة بع ��د اعتماده ��ا،
ون�سخ من القرارات املالية والإدارية،
ولي�شم ��ل كذلك اتخاذ م ��ا يلزم من
الإجراءات والآليات والتدابري مبا يف
ذلك الطلب من جمل�س الوزراء حل

العدد (  ) 97رمضان 1436هـ  -يوليو 2015م

جمل� ��س �إدارة الهيئة وتعيني جمل�س
�إدارة م�ؤق ��ت مل ��دة �سن ��ة �إذا انتهت
م ��دة جمل� ��س الإدارة ومل تتو�ص ��ل
اجلمعي ��ة العمومي ��ة �إىل انتخ ��اب
جمل� ��س �إدارة جدي ��د �أو حدث خلل
يعوق عمل الهيئة.

مواصالً دعمه المستمر للهيئة

وزير التجارة يقترح على هيئة المهندسين
فكرة جائزة للمهندسين المبدعين

اس���تقبل معال���ي الدكت���ور توفي���ق ب���ن ف���وزان الربيع���ة وزي���ر التج���ارة والصناع���ة
رئي���س وأعض���اء مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ،ف���ي مكتب���ه يوم
االربع���اء 1436/7/3ه���ـ ،المواف���ق 2015/4/22م بمدين���ة الري���اض .حي���ث رح���ب معالي���ه
برئي���س وأعض���اء مجل���س إدارة الهيئ���ة ،ون���وه إل���ى اس���تمرار دع���م معالي���ه للهيئة
والمهندس���ين والموضوعات التي من ش���أنها تطوير القطاع الهندس���ي ومنسوبيه.

وقد اق�ت�رح مع ��ايل الوزي ��ر يف اللقاء على
جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة تك ��رمي املبدعني من
املهند�س�ي�ن واملهند�س ��ات ال�سعودي�ي�ن يف
التخ�ص�ص ��ات الهند�سي ��ة مل ��ن يحقق ��ون
�إجن ��ازات هند�سية مميزة تخ ��دم القطاع
الهند�س ��ي ومهن ��ة الهند�س ��ة ،بحيث يكون
ه ��دف ه ��ذا التك ��رمي تعزي ��ز وم�ساع ��دة
املهند�سني املبدعني على التقدم يف املجال
العلمي واملهني ،ودعمهم ودعم �إجنازاتهم
ون�شره ��ا للجمي ��ع ،والعم ��ل عل ��ى تطبيقها
لتوظيف طاقاتهم خلدمة الوطن.
ووافق معاليه عل ��ى الع�ضوية الفخرية التي
منحت له من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
و�سلمها له �سعادة الدكتور جميل بن جاراهلل

البقع ��اوي رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن و�أع�ض ��اء جمل� ��س
الإدارة نظري جهوده ودعمه للهيئة والقطاع
الهند�س ��ي وكاف ��ة املهند�س�ي�ن ال�سعوديني،
ليكونوا رافد ًا و�سند ًا قوي ًا لتحقيق الأهداف
املرجوة يف تنمية وطنن ��ا الغايل ،كذلك ملا
حتظى به الهيئة من لدن معاليه من توجيه
ومتابعة ،وعلى ما يبذله من جهود خمل�صة
ومتابع ��ة دائم ��ة ملنج ��زات ومه ��ام الهيئة.
وت�ضم ��ن اللقاء مناق�ش ��ة تطبي ��ق الت�أهيل
املهني للمهند�س�ي�ن ال�سعوديني ،من خالل
و�ض ��ع الت�شريع ��ات والآلي ��ات الت ��ي تدعم
جهود الهيئة يف ه ��ذا اجلانب .كما ت�ضمن
مناق�شة بلورة ر�ؤي ��ة م�ستقبلية لدور الهيئة

ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ،من حي ��ث دورها
يف تطوي ��ر مهنة الهند�سة مبختلف فروعها
وتنظي ��م ممار�س ��ة املهن ��ة وفق� � ًا ملدون ��ة
ال�سلوك املهني القومي ،بالإ�ضافة �إىل الدور
املحوري للهيئ ��ة واملهند�سني ال�سعوديني يف
م�س�ي�رة النه�ضة االقت�صادي ��ة وال�صناعية
والعمرانية ال�شامل ��ة بالتعاون مع الأجهزة
احلكومي ��ة املخت�صة ،والعم ��ل على توطيد
ال�صالت وتوثيق التعاون العلمي والفني بني
املهند�س�ي�ن يف اململكة ،وت�شجي ��ع التدريب
والتطوير املهني الهند�سي� ،إىل جانب بلورة
ر�ؤي ��ة ت�ؤكد االلت ��زام بقواع ��د و�أخالقيات
املهن ��ة وممار�سته ��ا م ��ن قب ��ل املهند�سني
واملكاتب وال�شركات اال�ست�شارية الهند�سية.
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وزير الخدمة المدنية يناقش كادر
المهندسين مع هيئة المهندسين
التقى معال���ي وزير الخدمة المدنية األس���تاذ خالد بن
عبداهلل العرج رئي���س مجلس إدارة الهيئة الس���عودية
للمهندسين الدكتور جميل بن جاراهلل البقعاوي أخيرًا،
بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية
األستاذ عبداهلل بن علي الملفي ،وأعضاء مجلس إدارة
الهيئ���ة بمكتب معالي���ه بالوزارة في مدين���ة الرياض.

و�أو�ض ��ح املتح ��دث الر�سم ��ي ومدي ��ر
�إدارة العالق ��ات العام ��ة والإع�ل�ام
بالهيئة املهند� ��س عبدالنا�صر بن �سيف
العبداللطي ��ف �أن �أع�ضاء املجل�س �أكدوا
ملعاليه على �أهمية قيام الهيئة ال�سعودية
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للمهند�س�ي�ن بتنظي ��م مهن ��ة الهند�س ��ة
وتطوي ��ر وتنمية مه ��ارات املنت�سبني لها
والعاملني فيها ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن الزيارة
هدفت �إىل بيان �أهمية كادر املهند�سني
يف االرتق ��اء يف كف ��اءة املهند�س�ي�ن
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أ .خالد بن عبداهلل العرج
وزير الخدمة المدنية

واالرتق ��اء باملهن ��ة ،م ��ا ينت ��ج عن ذلك
جودة املخرجات الهند�سية وزيادة جودة
امل�شاري ��ع الإن�شائي ��ة وال�صناعي ��ة مما
يعود بالنفع على االقت�صاد الوطني.
و�أبان املتحدث الر�سمي للهيئة �أن رئي�س

و�أع�ضاء جمل� ��س �إدارة الهيئة �أو�ضحوا
ملعايل وزير اخلدمة املدنية �أهمية كادر
املهند�س�ي�ن ال ��ذي �سي� ��ؤدي �إىل حت�سني
�أو�ضاع املهند�سني ال�سعوديني ،وبخا�صة
الذين ي�شرفون على امل�شاريع احلكومية
الت ��ي متث ��ل �أك�ث�ر م ��ن  40يف املائ ��ة
م ��ن موازن ��ة الدول ��ة ،خا�ص ��ة �أن كادر
املهند�س�ي�ن ه ��و منظوم ��ة متكاملة من
التدريب والت�أهيل والتطوير وفق معايري
وموا�صفات دقيق ��ة ،بالإ�ضافة �إىل �سلم
منا�س ��ب للرواتب ونظ ��ام الرتقية الذي
يرتبط بالدرجة املهنية للمهند�س.
و�أ�ض ��اف �إىل �أن االجتم ��اع مت خالل ��ه
مناق�شة الآلية املنا�سبة العتماد الدورات
الت ��ي تنظمه ��ا الهيئ ��ة للمهند�س�ي�ن،
واعتم ��اد الهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
ك�أح ��د اجله ��ات التدريبي ��ة ملوظف ��ي
القطاع�ي�ن الع ��ام واخلا� ��ص ،و�أهمي ��ة
اعتم ��اد تل ��ك ال ��دورات الت ��ي تنظمه ��ا

الهيئ ��ة بعد تطبيق املعايري التي تطبقها
الوزارة على مراكز التدريب املختلفة.
كما تن ��اول االجتماع تطوير التعاون بني
الهيئ ��ة وال ��وزارة� ،إىل جان ��ب التكي ��ف
م ��ع املتغريات التي حتي ��ط ب�سوق العمل
الهند�سي املحلي ��ة والإقليمية والدولية،
و�أن الوف ��د الذي ق ��ام بالزي ��ارة �أو�ضح
ملع ��ايل الوزير التحدي ��ات التي يواجهها
القط ��اع الهند�س ��ي يف اململك ��ة ب�ش ��كل
عام� ،إىل جان ��ب التحديات التي تواجه
املهند� ��س ودوره يف التعام ��ل معه ��ا ،ما
ي�ساه ��م يف تطوي ��ر البيئ ��ة الهند�سي ��ة
واملدني ��ة وال�صناعي ��ة ،يف ظ ��ل التقدم
الهند�سي الذي ت�شهده جميع دول العامل
يف الوقت احلايل.
يذك ��ر �أن الهيئ ��ة قامت �أخ�ي�ر ًا ب�إن�شاء
مرك ��ز للتدري ��ب يق ��وم بتوف�ي�ر برامج
خا�ص ��ة حلديث ��ي التخ ��رج� ،إىل جان ��ب
توف�ي�ر برام ��ج خا�ص ��ة للمهند�س�ي�ن

املمار�س�ي�ن ح�س ��ب تخ�ص�صاته ��م
وم�ساراته ��م الوظيفي ��ة م ��ن �أج ��ل
�إك�سابه ��م امله ��ارات الالزم ��ة ودجمهم
ب�س ��وق العم ��ل وه ��م يف م�ست ��وى متميز
ومت ��درب ،و�إك�سابه ��م كذل ��ك اخل�ب�رة
و�إتقان املهارات التخ�ص�صية التطبيقية
بكاف ��ة فروعه ��ا وتفريعاته ��ا ،وت�أ�صي ��ل
مفاهيم علمي ��ة وعملية لديهم ،و�ستوفر
له ��م و�سائ ��ل التدريب احلديث ��ة ملواكبة
متطلبات �سوق العمل.
و�شارك يف االجتم ��اع الدكتور ب�سام بن
�أحمد غلمان نائ ��ب الرئي�س ،وعدد من
�أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة ه ��م الدكت ��ور
عبدالرحم ��ن ب ��ن �صال ��ح اجل ��ري،
املهند� ��س م�ش ��اري بن نا�ص ��ر ال�شرثي،
الدكت ��ور مه ��دي عل ��ي �آل �سليم ��ان،
واملهند�س يو�سف بن علي الفريدان� ،إىل
جانب �أمني عام الهيئة املكلف املهند�س
�سليمان بن �إبراهيم العمود.

الهيئة تنظم ورشة عمل حفر األنفاق
بمكة المكرمة بطريقة TBM
افتتح �سعادة الدكت ��ور ب�سام بن �أحمد
غلمان نائب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني ور�شة العمل التي
نظمته ��ا �شعبة التعدي ��ن واجليولوجيا
بالهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن حتت
عن ��وان "حف ��ر الأنفاق مبك ��ة املكرمة
بطريق ��ة “ TBMالت ��ي �أقيمت يوم
الثالث ��اء � 22شعب ��ان 1436هـ ،املوافق
 9يوني ��و 2015م من ال�ساع ��ة التا�سعة
�صباح ًا �إىل الثالثة ع�صر ًا.
�سع ��ادة الأ�ستاذ الدكت ��ور عبا�س بن كما ح�ضر اللقاء عدد من املهند�سني
وق ��د ح�ض ��ر اللق ��اء رئي� ��س ال�شعبة عيفان احلارث ��ي ،و�أع�ضاء ال�شعبة ،جتاوز  120مهند�س ًا.
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تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية

افتتاح فعاليات المؤتمر الخليجي
الخامس للهندسة القيمية

نيابة عن أمير المنطقة الش���رقية صاحب الس���مو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
افتتح ي���وم الثالثاء 2015/05/19م وكيل أمارة المنطقة الش���رقية الدكتور خال���د البتال المؤتمر
الخليجي الخامس للهندس���ة القيمية بفندق ماريديان الخبر ،وبحضور س���عادة رئيس مجلس
إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين الدكتور جميل بن جار اهلل البقع���اوي ،الذي ألقى كلمة
الهيئة السعودية للمهندس���ين االفتتاحية ،قدم فيها الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي
األمي���ر س���عود بن نايف بن عبدالعزيز آل س���عود الذي ش���رف الهيئة الس���عودية للمهندس���ين
بموافقته على أن يكون هذا المؤتمر في دورته الخامس���ة تحت رعاية س���موه الكريم ،والذي
يتمح���ور حول منهجية الهندس���ة القيمية في بيئة عم���ل واقتصاد متط���ورة ودائمة التغيير.

و�أب ��ان البقع ��اوي يف كلمت ��ه �أن تنظيم هذا
امل�ؤمت ��ر ي�أت ��ي حت ��ت �شع ��ار (ثالث ��ة عقود
م ��ن التطبيقات الناجح ��ة لهند�سة القيمة
يف اخللي ��ج) ،انطالق ��ا م ��ن دور الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن بن�ش ��ر �أ�سل ��وب
وتطبيق ��ات الهند�س ��ة القيمي ��ة باململك ��ة
العربي ��ة ال�سعودية ودول جمل� ��س التعاون،
وذل ��ك �إميان� � ًا بق ��درة الهند�س ��ة القيمي ��ة
كتقني ��ة �أثبت ��ت جناحه ��ا يف االرتق ��اء
بالعم ��ل الهند�س ��ي با�ستخ ��دام �أ�سل ��وب
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التحلي ��ل والإب ��داع ،من �أج ��ل الو�صول �إىل
حت�س�ي�ن جودة ورف ��ع �أداء وتر�شيد تكاليف
امل�شروع ��ات الهند�سي ��ة املختلف ��ة� ،ضم ��ن
�إطار اجله ��ود املبذول ��ة لت�أ�صي ��ل منهجية
هند�سة القيم ��ة لرفع قيمة امل�شروعات من
خالل منهج الهند�س ��ة القيمية يف التحليل
الوظيف ��ي وتطبي ��ق التفك�ي�ر الإبداع ��ي،
وكيفي ��ة الو�ص ��ول �إىل حتقي ��ق الوظيف ��ة
ب�أ�سلوب �أف�ضل وتكلفة �أقل.
و�شدد على �أهمية تطبيق الهند�سة القيمية
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يف امل�شروع ��ات التنموي ��ة لتجن ��ب تكب ��د
خ�سائر لالقت�ص ��اد الوطني ترتاوح ما بني
� 25إىل  ،%30وه ��ذا اجلان ��ب امله ��م ي�أتي
لي�ؤك ��د عل ��ى �أهمي ��ة تنظي ��م ه ��ذا امل�ؤمتر
يف ظ ��ل وج ��ود طف ��رة تنموي ��ة طموحة يف
اململك ��ة ودول اخلليج العرب ��ي ،مو�ضح ًا �أن
�أه ��م املحاور التي �سيتم طرحها يف امل�ؤمتر
ال ��ذي ي�ستم ��ر ليومني مب�شارك ��ة نخبة من
املتخ�ص�ص�ي�ن حملي ًا وخليجي� � ًا وعاملي ًا هي
تطبيق ��ات الهند�س ��ة القيمي ��ة يف امل�شاريع

العمالق ��ة ،الهند�سة القيمي ��ة وتعرث تنفيذ
امل�شروع ��ات ،ودرا�سات القيمة يف امل�شاريع
غ�ي�ر الهند�سي ��ة ،والتج ��ارب الدولي ��ة
والدرو�س امل�ستفادة.
بعد ذلك �ألقى مدير الأ�شغال الهند�سية يف
وزارة الدف ��اع اللواء مهند�س خالد بن علي
قب ��اين كلمة الرعاة ،ثم ق ��ام وكيل الأمارة
الدكت ��ور خالد البت ��ال بتك ��رمي امل�شاركني
والرعاة ومنظمي امل�ؤمتر.
ب ��د�أت بع ��د ذل ��ك �أعم ��ال الي ��وم الأول
للم�ؤمت ��ر الذي تك ��ون م ��ن جل�ستني قدمت
يف اجلل�س ��ة الأوىل برئا�س ��ة رئي� ��س �شعب ��ة
الهند�س ��ة القيمية ،رئي� ��س اللجنة املنظمة
للم�ؤمتر املهند�س علي بن حممد اخلويطر
ثالث ��ة �أوراق ،كانت بدايته ��ا بورقة قدمها
�أم�ي�ن املنطق ��ة ال�شرقي ��ة املهند� ��س فه ��د
ب ��ن حممد اجلب�ي�ر بعنوان "تنظي ��م قيمة
وكف ��اءة امل�شروع ��ات البلدي ��ة ،ث ��م ق ��دم
رئي�س اجلمعي ��ة الدولي ��ة ملهند�سي القيمة املهند� ��س �ضي ��اء توفيق ��ي الورق ��ة الثانية
م ��ن الواليات املتح ��دة الأمريكية املهند�س بعنوان "الهند�سة القيمية كركيزة �أ�سا�سية
جيم� ��س بول�ت�ن الورق ��ة الثاني ��ة بعن ��وان " لإجن ��اح امل�شاريع" ،ثم ق ��دم رئي�س جمعية
 ،"welcome from save internationalاملهند�س�ي�ن القطري ��ة املهند� ��س �أحم ��د
ثم قدم وكيل وزارة املياه والكهرباء ل�شئون جا�سم اجلولو الورقة الثالثة بعنوان "�سبل
الكهرب ��اء رئي� ��س جمل� ��س ادارة ال�شرك ��ة تطوي ��ر الهند�سة القيمي ��ة يف اخلليج" ،ثم
ال�سعودي ��ة للكهرب ��اء الدكت ��ور �صال ��ح بن ق ��دم م�ؤ�س�س االحت ��اد الهند�سي اخلليجي
ح�سني العواجي الورقة الأخرية يف اجلل�سة املهند� ��س يو�س ��ف عبدالرحي ��م الفيلكاوي
الأوىل بعنوان "تطبيق ��ات هند�سة القيمة ،الورق ��ة الأخ�ي�رة بعن ��وان "مل ��اذا نحت ��اج
مقومات النج ��اح و�أ�سباب الف�شل" ،ثم تال ملهند�س ��ي القيم ��ة" ،ث ��م تال ذل ��ك نقا�ش
ذلك نقا�ش مفتوح ملا ورد يف اجلل�سة.
مفتوح ملا ورد يف اجلل�سة.
ويف اجلل�س ��ة الثانية قدم ��ت برئا�سة رئي�س وا�ستكمل ��ت �أعمال امل�ؤمت ��ر يف يومه الثاين
ف ��رع اخللي ��ج للجمعي ��ة الدولي ��ة ملهند�سي ي ��وم الأربع ��اء بجل�ست�ي�ن؛ مت يف اجلل�س ��ة
القيم ��ة ،رئي� ��س اللجن ��ة العلمي ��ة للم�ؤمتر الأوىل برئا�س ��ة الرئي� ��س التنفيذي ل�شركة
املهند� ��س عبدالعزي ��ز �سليم ��ان اليو�سف ��ي �آد للهند�س ��ة املهند� ��س حم ��ود عوا� ��ض
�أربع ��ة �أوراق كان ��ت بدايته ��ا بورقة قدمها ال�سامل ��ي تق ��دمي ثالثة �أوراق ،ق ��دم الورقة
رئي�س جمعي ��ة الهند�سة القيمي ��ة املاليزية الأوىل مدي ��ر عام م�ش ��روع قطار احلرمني
الدكتور حممد مازالن ب ��ن حاجي �شيمات نائ ��ب رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
بعن ��وان “ ve implementation inللمهند�س�ي�ن الدكتور ب�س ��ام غلمان بعنوان
" ،”Malaysia sharing of success storiesالهند�سة القيمية يف امل�شاريع العمالقة،
ثم ق ��دم رئي�س احت ��اد املهند�س�ي�ن العرب فيما قدم وكيل وزارة االقت�صاد والتخطيط

ل�شئ ��ون التخطي ��ط املهند� ��س عب ��داهلل
اجلربوع الورق ��ة الثانية بعنوان "التكاليف
والهند�س ��ة القيمية يف خطط التنمية" .ثم
ق ��دم مدير دائ ��رة التخطي ��ط والإن�شاءات
يف �إدارة كهرب ��اء الق�صي ��م خالد عبداهلل
اجلمع ��ة الورقة الأخرية بعن ��وان "التكامل
ب�ي�ن الهند�س ��ة القيمي ��ة و�أدوات تطوي ��ر
القيمة الأخرى" ،تال ذلك نقا�ش مفتوح ملا
ورد يف اجلل�سة.
اجلل�س ��ة الثاني ��ة كان ��ت جل�س ��ة نقا� ��ش
مفتوح ��ة م ��ع �أمني ع ��ام الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن املكل ��ف املهند� ��س �سليم ��ان
�إبراهي ��م العمود ،ورئي�س �شعب ��ة الهند�سة
القيمي ��ة رئي� ��س اللجن ��ة املنظم ��ة للم�ؤمتر
املهند� ��س علي حمم ��د اخلويط ��ر ،ورئي�س
ف ��رع اخللي ��ج للجمعي ��ة الدولي ��ة ملهند�سي
القيم ��ة ،رئي� ��س اللجن ��ة العلمي ��ة للم�ؤمتر
املهند� ��س عبدالعزي ��ز �سليم ��ان اليو�سفي،
ورئي�س اجلمعية الدولي ��ة ملهند�سي القيمة
م ��ن الواليات املتح ��دة الأمريكية املهند�س
جيم�س بولنت.
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البقعاوي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة
السعودية للمهندسين وغلمان نائبًا له

اختار أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل بن جاراهلل
بن عوض البقعاوي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين ،كما اختاروا
الدكتور بس���ام أحمد محمود غلمان نائبًا له ،وذلك في االجتماع الذي عقد يوم
األربعاء 1436/5/27هـ ،الموافق 2015/03 /18م ،في الغرفة التجارية الصناعية بالدمام.

�أو�ضح ذلك �سعادة املهند�س �إبراهيم بن
�صالح ال�ضبيعي �أمني عام الهيئة املكلف،
مبين ًا �أنه ج ��اء يف ع�ضوية جمل�س �إدارة
الهيئة للمقاعد الع�شرة بعد االنتخابات
الت ��ي نظمت اقرتاعه ��ا �إلكرتوني� � ًا ،كل
م ��ن عبدالرحمن �صالح اجل ��ري ،زياد
عبدالك ��رمي نا�صر ال�سوي ��دان ،م�شاري
نا�ص ��ر عبدالعزي ��ز ال�ش�ث�ري ،مه ��دي
عل ��ي مه ��دي �آل �سليم ��ان ،عط ��اء اهلل
ع�ش ��وي الهمزاين ال�شمري ،يو�سف علي
�إبراهيم الفريدان ،م�شعل �إبراهيم علي
الزغيبي ،وحمم ��د �سليمان علي باجبع.
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من جان ��ب �آخر عقدت الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني اجتم ��اع اجلمعية العمومية
العادي ��ة احل ��ادي ع�ش ��ر ي ��وم الأربعاء
2015/05/27م ،حي ��ث عقد االجتماع
الرئي�سي يف الغرفة ال�صناعية بالدمام،
ونقل حي ًا على الهواء �إىل جمل�س الغرف
التجارية ال�صناعي ��ة بالريا�ض والغرفة
ال�صناعي ��ة التجارية يف جدة ،ومت تلقي
املداخ�ل�ات واملناق�ش ��ات والت�صوي ��ت
على جمي ��ع املوا�ضيع الت ��ي طرحت من
الريا�ض والدمام ب�شكل مبا�شر.
و�أو�ض ��ح املهند� ��س �إبراهيم ب ��ن �صالح
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ال�ضبيع ��ي �أن ��ه مت خ�ل�ال االجتم ��اع
�إق ��رار املوا�ضي ��ع الت ��ي طرح ��ت عل ��ى
�أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومي ��ة ،وه ��ي
نتائ ��ج االنتخاب ��ات ال ��دورة اخلام�س ��ة
(2018/ 2015م) ،التقري ��ر ال�سن ��وي
لع ��ام 2014م ،احل�س ��اب اخلتامي لعام
2014م ،تعي�ي�ن مراق ��ب احل�ساب ��ات
لع ��ام 2015م� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن ��ه مت ��ت
مناق�ش ��ة املوا�ضي ��ع املدرج ��ة يف طل ��ب
بع� ��ض الأع�ض ��اء الجتم ��اع ا�ستثنائ ��ي
للجمعي ��ة العمومي ��ة ،ومت االتف ��اق على
�أن يقوم املجل�س اجلديد بدرا�سة جميع

عملي���ة االقت���راع ع���ن بع���د
م���ن خ�ل�ال التصوي���ت
اإللكترون���ي أس���همت في
مش���اركة الجمي���ع ف���ي
العملي���ة االنتخابي���ة م���ن
أي م���كان ف���ي العال���م

االقرتاحات التي قدمت من الأع�ضاء.
و�أكد الأمني العام على �أن هذا االجتماع
م ��ع الأع�ضاء الأ�سا�سي�ي�ن كان لالطالع
عل ��ى م ��ا قدم ��ه جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة
املنتهي ��ة �إدارته م�ؤخر ًا م ��ن جهود على
خمتلف الأ�صعدة خالل الفرتة املا�ضية،
باعتبارها املنا�سبة املهمة واحليوية لهم
لاللتق ��اء والبح ��ث واملناق�ش ��ة وط ��رح
الأ�سئل ��ة واال�ستف�س ��ارات واق�ت�راح م ��ا
يرون ��ه منا�سب ��ا مل�ستقبل هيئته ��م ،و�أن
ي ��روا ويلم�سوا النتائج الت ��ي مت التو�صل
�إليها ،والتي مل يتم حتقيقها ،والأ�سباب
التي حالت دون ذلك.
يذك ��ر �أن الهيئ ��ة ق ��د قام ��ت بتنظي ��م
انتخابات جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني (الدورة اخلام�سة 2015 -
 ،)2018 /وق ��د اعتم ��دت النظ ��ام
الإلك�ت�روين يف العملي ��ة االنتخابي ��ة،

و�ضم ��ت القائمة  72مرت�شح� � ًا تناف�سوا
عل ��ى ع�شرة مقاعد متث ��ل كامل �أع�ضاء
جمل�س �إدارة الهيئ ��ة ،وتقدمت للرت�شح
مهند�س ��ة واح ��دة تناف�س ��ت م ��ع 71
مهند�س� � ًا للف ��وز ب�أحد مقاع ��د املجل�س
بع ��د فتح باب الرت�ش ��ح لع�ضوية جمل�س
الإدارة يف عملي ��ة انتخابي ��ة الكرتوني ��ة
بالكامل متت عن بع ��د ،وا�شرفت عليها
جلن ��ة اراف حمايدة ،والتي مت ت�شكيلها
من �أع�ضاء اجلمعية العمومية ،و�ضمت
يف ع�ضويته ��ا نخبة م ��ن ذوي اخلربات
العلمية والعملية املتميزة.
وهدف ��ت الهيئ ��ة م ��ن تنظي ��م عملي ��ة
االقرتاع عن بعد م ��ن خالل الت�صويت
الإلك�ت�روين ،الذي ي�شم ��ل كل الو�سائل
الإلكرتوني ��ة للتّ�صوي ��ت والو�سائ ��ل
الإلكرتوني ��ة حل�ساب الأ�صوات ،لإتاحة
�أك�ب�ر قدر م ��ن امل�شارك ��ة للناخبني يف

عملي ��ة االق�ت�راع ،مقارن� � ًة بالنظ ��ام
التقليدي الذي يعتم ��د ال�صناديق �أداة
لالق�ت�راع ،لأن ه ��ذا النظ ��ام ي�س ّه ��ل
�أي�ض� � ًا عملي ��ة امل�شاركة ،كم ��ا �أنه منح
فر�ص ًا �أكرب للذي ��ن يواجهون �صعوبات
يف الو�ص ��ول �إىل مراك ��ز االق�ت�راع
�أو ًال ،و�صعوب ��ات يف ممار�س ��ة االقرتاع
ثاني� � ًا ،و�أ�سهم ��ت يف م�شارك ��ة اجلميع
يف العملي ��ة االنتخابي ��ة م ��ن �أي م ��كان
يف الع ��امل� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن ��ه �أكرث دقة
م ��ن الط ��رق اليدوي ��ة ،وهو �أك�ث�ر �أمن ًا
للمعلوم ��ات ،لتمتعه بدرج ��ة عالية من
الأمن املعلوماتي الذي مينع التدخالت
املق�صودة وغري املق�صودة يف البيانات
املدخلة ،والبيان ��ات املنقولة والبيانات
املخ ّزن ��ة واملعرو�ضة �أثن ��اء وبعد عملية
الت�صوي ��ت ،كم ��ا �أتاح �سهول ��ة الرجوع
�إىل البيانات ومراجعتها ب�أي وقت.
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شعبة المباني الخضراء تقيم محاضرتين
عن المباني الخضراء بالخبر
�إميان ًا منه ��ا بدورها الفع ��ال يف تطوير
الإعم ��ار واملب ��اين وجعله ��ا �صديق ��ة
دائم ��ة للبيئ ��ة �أقام ��ت �شعب ��ة املب ��اين
اخل�ضراء بالهيئة ال�سعودية للمهند�سني
حما�ضرتني عن املب ��اين اخل�ضراء يوم
الثالث ��اء � ٢٩شعب ��ان ١٤٣٦ه� �ـ مبدينة
اخل�ب�ر ،بح�ض ��ور رئي�س جمل� ��س �إدارة
الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�س�ي�ن الدكتور
جميل البقعاوي ال ��ذي �ألقى كلمة رحب
يف بدايته ��ا باحل�ض ��ور وامل�شارك�ي�ن يف
املحا�ضرت�ي�ن ،م�ؤك ��د ًا �أن ال�شعبة تنظم
ه ��ذه املحا�ضرات من �أج ��ل العمل على
جع ��ل ثقاف ��ة املب ��اين اخل�ض ��راء مكون ًا
�أ�سا�سي� � ًا يف تطوي ��ر املهن ��ة الهند�سي ��ة
بجمي ��ع جوانبه ��ا باململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة ،ومتكني املخت�صني ب�صناعة
املب ��اين اخل�ض ��راء م ��ن امل�ساهم ��ة يف
احلف ��اظ على البيئة م ��ن حولنا ،وذلك

برفع م�ست ��وى الأداء الهند�سي ،لتحقيق
بيئة خ�ضراء �صحية م�ستدامة.
و�أو�ض ��ح البقع ��اوي يف كلمت ��ه �أن ه ��ذه
املحا�ض ��رات ت�أتي م ��ن ا�ست�شعار الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ب�أهمية تنظيم
ودعم هذه اللقاءات املهنية املهمة لإبراز
ال ��دور الفاعل والتط ��ور احلقيقي الذي
ي�شهده قطاع البن ��اء والت�شييد باململكة،
و�إلق ��اء ال�ض ��وء عل ��ى تط ��ور ال�صناعة
والتقني ��ة ال�سعودي ��ة يف ه ��ذا املج ��ال.

وا�شتم ��ل اللقاء عل ��ى حما�ضرت�ي�ن الأوىل
كان ��ت بعن ��وان "الأ�سطح الب ��اردة" قدمها
مهند� ��س �أول يف اخلدم ��ات اال�ست�شاري ��ة
ب�شرك ��ة �أرامكو ال�سعودي ��ة املهند�س �صالح
بن عبداهلل الزه ��راين ،فيما قدم ع�ضوي
جمل� ��س �شعبة املباين اخل�ض ��راء يف الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني املهند�س �سلطان بن
قلي ��ل الغامدي واملهند�س يو�سف بن عثمان
الفريهيدياملحا�ضرةالثانيةبعنوان"عالقة
املباين اخل�ض ��راء بر�ض ��ى امل�ستخدمني".

شركة الكهرباء والهيئة تنظمان لقا ًءا
تعريفيًا للمهندسين
نظ���م ف���رع الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين بالمنطق���ة الش���رقية بالتع���اون م���ع
الش���ركة الس���عودية للكهرب���اء لق���ا ًءا تعريفي���ًا للمهندس���ين ،وذل���ك ي���وم األربعاء
1436/07/17ه���ـ ،المواف���ق 2015/05/06م بمق���ر الش���ركة الس���عودية للكهرب���اء بالدمام.

ب ��د�أ اللق ��اء بفيل ��م تعريف ��ي ع ��ن �شركة
الكهرب ��اء ،تال ذلك كلمة �سع ��ادة رئي�س
القط ��اع ال�شرق ��ي للتوزي ��ع وخدم ��ات
امل�شرتك�ي�ن املهند� ��س عبداحلمي ��د ب ��ن
عبداهلل النعي ��م التي ج ��اء فيها ترحيب
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بالهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني ،بعد ذلك
ق ��دم املهند� ��س عبداللطي ��ف العاب�س ��ي
مدير فرع الهيئة باملنطقة ال�شرقية كلمة
رح ��ب فيها ب�شرك ��ة الكهرب ��اء و�شكرهم
نظري ما تقدم ��ه يف خدمة املهند�س ،بعد
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ذل ��ك قدم العاب�سي عر�ض� � ًا مف�ص ًال عن
نظام الهيئ ��ة وكيفية الت�سجيل بع�ضويتها
ومنافع الع�ضوية ،وحث مهند�سي ال�شركة
اال�شرتاك يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
واالن�ضمام �إىل ال�شعب الهند�سية.

الهيئة تدشن معرض «فن التصميم
المعماري والديكور» بمدينة الرياض
دش���نت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين مس���اء الثالث���اء  7أبري���ل 2015م ،معرض «فن
التصمي���م المعماري والديكور» تحت ش���عار «من األرض إلى الس���قف» ،الذي نظمته
الهيئ���ة بالتعاون مع س���مو التنظي���م بفندق فورس���يزنز بمدينة الري���اض ،وذلك تحت
رعاي���ة معالي المهن���دس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الش���يخ وزير الش���ؤون
البلدي���ة والقروي���ة ،وبحض���ور س���عادة المهن���دس محم���د بن صال���ح الضبع���ان وكيل
أمي���ن منطقة الري���اض للتعمير والمش���اريع نيابة عن���ه ،وبحضور س���عادة المهندس
إبراهي���م ب���ن صالح الضبيع���ي أمين ع���ام الهيئة الس���عودية للمهندس���ين المكلف.

انطلق ��ت فعاليات املعر� ��ض الذي ا�ستمرت
فعاليات ��ه حت ��ى 2015/04/10م ،بحف ��ل
خطابي ،ب ��د ًءا ب�آيات من الق ��ر�آن الكرمي،
ث ��م كلمة للهيئ ��ة قدمها �سع ��ادة �أمني عام
الهيئة� ،أكد فيها على �أهمية هذه املعار�ض،
نظ ��ر ًا ملا ت�شهده اململكة م ��ن نه�ضة تنموية
وعمراني ��ة ،وي�شه ��د في ��ه �س ��وق الت�صميم
املعم ��اري والداخل ��ي يف اململك ��ة من ��و ًا
متزايد ًا ،حيث يوفر فر�ص هائلة لقطاعات
و�ش ��ركات وخ�ب�راء الت�صمي ��م املعم ��اري
والداخلي .م�ش�ي�ر ًا يف الوقت نف�سه �إىل �أن
املعر�ض يعتلي قمة معار�ض فنون الت�صميم
املعم ��اري والديكور باململك ��ة ،بعد �أن جمع
جهات مميزة وكثرية من حكومية وخا�صة،
والتي تعترب من �صفوة اجلهات والتوكيالت
العاملية لتعر� ��ض �أحدث منتجاتها مبختلف
الط ��رازات ،وب�أح ��دث م ��ا و�صل ��ت �إلي ��ه
التكنولوجي ��ا والتي ت�شهد تط ��ور ًا م�ستمر ًا.

مبين� � ًا �أن املعر� ��ض ميث ��ل فر�ص ��ة مثالي ��ة
لل ��زوار للتوا�صل م ��ع العار�ضني وال�شركات
امل�شارك ��ة وا�ستعرا� ��ض �أح ��دث احلل ��ول
التقني ��ة واملنتج ��ات واخلدم ��ات املبتك ��رة
يف جم ��ال الت�صمي ��م املعم ��اري والديك ��ور
الداخل ��ي واخلارج ��ي والأث ��اث ،حي ��ث
ترك ��ز �أق�سام املعر�ض عل ��ى الإك�س�سوارات
والفن ��ون ،وت�صمي ��م �أث ��اث املن ��ازل،
والت�صمي ��م الداخلي واخلارجي والديكور،
والإ�ض ��اءة ،ومن ��ط احلي ��اة الفاخ ��رة،
والأ�سط ��ح والت�شطيبات .م�ؤك ��د ًا �أن وجود
كل ه ��ذه الأق�سام �سيجع ��ل املعر�ض حمطة
�أ�سا�سية يجد فيه ��ا الزائر كل ما يحتاجه.
بع ��د ذل ��ك ق ��دم املهند� ��س ن ��واف الدخي ��ل
نائب املدي ��ر التنفيذي ل�سم ��و التنظيم كلمة
�شك ��ر فيه ��ا الهيئ ��ة عل ��ى ا�ستجاب ��ة الدعوة
يف امل�شارك ��ة بتنظي ��م هذا املعر� ��ض ،منوه ًا
ب�أهمي ��ة ه ��ذا املعر�ض الذي يعت�ب�ر من �أهم

املعار� ��ض حالي� � ًا يف اململك ��ة م ��ن خ�ل�ال ما
تقدمه ال�شركات واجلهات من عرو�ض منوعة
مباركات وت�صميم ��ات عاملية بكافة املجاالت
العمرانية والت�صاميم الهند�سية اال�ست�شارية
والديك ��ورات والإك�س�س ��وارات الفني ��ة.
ث ��م بعد ذلك قدم �سع ��ادة املهند�س حممد
ب ��ن �صال ��ح ال�ضبع ��ان وكيل �أم�ي�ن منطقة
الريا� ��ض للتعم�ي�ر وامل�شاري ��ع كلم ��ة راعي
املنا�سب ��ة معايل املهند� ��س عبداللطيف بن
عبدامللك بن عم ��ر �آل ال�شيخ وزير ال�ش�ؤون
البلدية والقروية� ،أكد فيها ب�أن هذا املعر�ض
ي�أت ��ي انطالق� � ًا م ��ن �أهمي ��ة �إقام ��ة ودعم
مثل ه ��ذه املعار�ض لإب ��راز ال ��دور الفاعل
والتط ��ور احلقيق ��ي ال ��ذي ي�شه ��ده قط ��اع
البن ��اء والإن�ش ��اء باململكة ،و�إلق ��اء ال�ضوء
على تطور ال�صناعة والتقنية ال�سعودية يف
هذا املج ��ال� ،إ�ضافة �إىل دف ��ع عجلة النمو
ليك ��ون �أح ��د الرواف ��د الفاعل ��ة يف حرك ��ة
التنمية االقت�صادية الت ��ي تعي�شها اململكة.
ويف نهاية احلفل اخلطابي قدم �سعادة وكيل
�أم�ي�ن منطق ��ة الريا� ��ض للتعم�ي�ر وامل�شاريع
الدروع التذكارية نيابة عن راعي احلفل معايل
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية للم�شاركني يف
املعر�ض واجله ��ات الراعي ��ة والداعمة ،بعد
ذل ��ك قام بق� ��ص �شري ��ط افتت ��اح املعر�ض،
ثم ق ��ام بجولة على الأجنح ��ة امل�شاركة فيه.
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بهدف تأهيل جيل جديد من المحكمين

هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم
مع مركز التحكيم التجاري الخليجي

وقعت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ممثل���ة بمركز التحكيم الذي يعم���ل تحت مظلتها
مذك���رة تفاه���م مع مرك���ز التحكيم التج���اري لدول مجلس التع���اون لدول الخلي���ج العربية
مؤخ���رًا في مدينة الدم���ام ،وقام بتمثي���ل الهيئة في االتف���اق رئيس مجل���س اإلدارة الدكتور
جمي���ل البقعاوي ،فيما مثل مركز التحكيم التجاري الممث���ل القانوني للمركز أحمد نجم،
لمدة ثالث س���نوات تتجدد تلقائيًا ما لم يرد خطاب من أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد.

ون�صت املذكرة عل ��ى قناعة الطرفني
ب�أهمي ��ة التع ��اون وت�أ�سي� ��س �شراك ��ة
�إ�سرتاتيجي ��ة م ��ن �أج ��ل ن�ش ��ر ثقاف ��ة
التحكيم والتعري ��ف بالبدائل الأخرى
عن الق�ض ��اء يف ف�ض املنازعات ،ومن
�أج ��ل امل�ساهمة يف �إعداد وت�أهيل جيل
من املحكمني لتمكينهم من الف�صل يف
املنازع ��ات التحكيمية ،وحتقيق ًا لتلك
الرغب ��ة امل�شرتكة يف حتقيق الأهداف
املرج ��وة ،فقد مت االتفاق على التعاون
امل�ش�ت�رك يف �شتى املج ��االت الداعمة
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لآليات ذلك التعاون ،ي�أتي يف مقدمتها
و�ض ��ع �إط ��ار للتع ��اون ب�ي�ن الطرف�ي�ن
لإث ��راء التحكيم الهند�س ��ي خ�صو�ص ًا
والتحكي ��م التج ��اري عموم� � ًا وتبادل
اخلربات واملعلومات الفنية مبا يحقق
الأه ��داف املن�ش ��ودة لرف ��ع م�ست ��وى
ثقاف ��ة التحكي ��م وت�أهي ��ل جي ��ل م ��ن
املحكمني� ،إ�ضافة �إىل تبادل اخلربات
الفنية امل�شرتكة ب�ي�ن الطرفني ح�سب
التخ�ص�ص ��ات والإمكاني ��ات املتاح ��ة
ل ��كال الطرف�ي�ن ،وتب ��ادل الربام ��ج
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التدريبي ��ة والتكنولوجي ��ا والو�سائ ��ل
العلمية التي ته ��دف �إىل رفع الكفاءة
يف منظوم ��ة التحكي ��م ل ��كل منهم ��ا،
وتعزي ��ز �أهمي ��ة التدري ��ب و�ضم ��ان
جودت ��ه يف ت�أهي ��ل و�إع ��داد املحكمني
مل ��ا للتحكي ��م الهند�سي م ��ن دور كبري
يف ج ��ذب اال�ستثم ��ارات الأجنبي ��ة.
كما �شملت املذك ��رة التعاون امل�شرتك
يف تنظي ��م وا�ست�ضاف ��ة امل�ؤمت ��رات
وال ��دورات وور� ��ش العم ��ل والن ��دوات
اخلا�صة بالتحكيم الهند�سي.

مجلس إدارة الهيئة الجديد يقرر تدشين
خطته للتحول اإلستراتيجي
إيمان���ًا م���ن مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي دورت���ه الخامس���ة
بأهمي���ة التواص���ل والتطوي���ر المس���تمر لتحقي���ق األهداف ،فق���د ق���رر المجلس خالل
اجتماع���ه الثان���ي المنعق���د ي���وم األربع���اء المواف���ق  ٢٠١٥/٤/٨م الب���دء بإط�ل�اق خطته
للتحول اإلس���تراتيجي للهيئة الس���عودية للمهندسين ،والتي يس���عى إلى تحقيقها
خ�ل�ال هذه ال���دورة ،والتي اس���تمدها م���ن رؤية وأه���داف الهيئ���ة اإلس���تراتيجية ،إضافة
إل���ى بع���ض األف���كار والمقترح���ات الت���ي تقدم به���ا مجموعة م���ن المهندس���ين من
خ�ل�ال نم���وذج المقترح���ات اإللكتروني ال���ذي أطلقه المجل���س خالل الفت���رة الماضية.

وتت�ضم��ن ه��ذه اخلط��ة ع��دة
حم��اور رئي�س��ية ،ت�ش��مل جمي��ع
اجلوان��ب املهم��ة والإ�س�تراتيجية
والتي تالم���س احتياج��ات وهموم
املهند�سني والتي �سوف تنعك�س على
رقيوتقدماملهنة،ومن �أهمهامايلي:
�أوال :االهتم ��ام بتطوي ��ر وت�أهي ��ل
املهند�سني ال�سعودي�ي�ن من خالل طرح
بع� ��ض الربام ��ج الت�أهيلي ��ة والتدريبي ��ة
املتمي ��زة والتي ت�ساه ��م بت�أهيلهم ورفع
كفاءته ��م املهني ��ة ،ما يجعله ��م قادرين
على القيادة واملناف�سة العاملية.
ثاني ًا :االهتمام بتطوير وتنظيم �أعمال
املكات ��ب وال�ش ��ركات الهند�سية و�ضبط
خمرجاتها الهند�سية ،ما يجعلها قادره
عل ��ى القي ��ام بواجباته ��ا وم�س�ؤولياته ��ا
املهنية على �أكمل وجه ممكن.
ثالث ًا :االهتمام بتحديث وتطوير بع�ض
الأنظمة والقوانني التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
وغ�ي�ر مبا�شر عل ��ى القط ��اع الهند�سي.
رابع�� ًا :االهتمام بتنمية وتطوير موارد
الهيئ ��ة املالي ��ة م ��ن خ�ل�ال ا�ستثمارها
ب�ش ��كل �صحيح ومنا�س ��ب يجعلها قادرة

عل ��ى حتقيق دخ ��ل وعوائ ��د ا�ستثمارية
متميزة ،وميكنه ��ا من الرقي بخدماتها
والقيام بواجباتها املهنية.
كذل��ك م��ن �أه��م الق��رارات الت��ي
اتخذت خالل االجتماع الثاين:
او ًال� :إع ��ادة ت�شكي ��ل جلن ��ة تنفيذي ��ة
ملراجعة ملف ال ��كادر الهند�سي و�إيجاد
احللول واالقرتاحات املنا�سبة للإ�سراع
باعتماده و�إقراره ومدى �إمكانية حتديثه
وتطويره.
ثاني�� ًا :الب ��دء ب�إط�ل�اق حزم ��ة م ��ن
الربام ��ج التدريبي ��ة والتطويري ��ة الت ��ي
ت�سته ��دف املهند�س�ي�ن الأف ��راد والت ��ي
ت�ساع ��د عل ��ى ت�أهيلهم ورف ��ع كفاءتهم
املهنية ،وبر�سوم رمزية خمف�ضة.
ثالث�� ًا :ت�شكيل جلن ��ه ملراجعة �ضوابط
وعم ��ل ال�شع ��ب الهند�سي ��ة و�شعب ��ة
املهند�س ��ات ،بالإ�ضاف ��ة اىل ا�ستحداث
جمل� ��س م ��ن املهند�س�ي�ن اخل�ب�راء يتم
اختياره ��م وفق �ضواب ��ط معينة ودقيقة
لال�ستف ��ادة منه ��م يف تطوي ��ر املهن ��ة
وتطوير التخ�ص�صات الهند�سية.
رابع ًا :ت�شكيل جلنة م�شرتكة من الأمانة

وعم ��وم املهند�س�ي�ن ملراجع ��ة وتطوي ��ر
اللوائ ��ح التنفيذي ��ة اخلا�ص ��ة بالهيئ ��ة.
خام�س�� ًا :ت�شكيل جلنة تتوىل م�س�ؤولية
متابع ��ة تنمي ��ة وتطوي ��ر م ��وارد الهيئة
املالي ��ة ليت ��م ا�ستثماره ��ا بال�ش ��كل
ال�صحي ��ح لتك ��ون ن ��واة لأوق ��اف الهيئة
واقرتاح احللول املنا�سبة لذلك.
�ساد�س�� ًا :عق ��د ور� ��ش عم ��ل يف امل ��دن
الرئي�سي ��ة ملناق�شة كل ما يتعلق مب�شاكل
وهم ��وم املهند�سني �س ��وا ًءا على م�ستوى
الأف ��راد �أو عل ��ى م�ست ��وى املكات ��ب
وال�شركات الهند�سية.
�س��ابع ًا :الب ��دء بتطبي ��ق متي ��ز الأداء
الت�شغيلي""Operational Excellence
يف جميع �إدارات و�أق�سام الأمانة العامة
للرق ��ي مب�ستوى وج ��ودة اخلدمات التي
تقدمها الهيئة.
ثامن ًا :ت�شكيل وحدة للمراجعة والتدقيق
الداخل ��ي ترتب ��ط مبجل� ��س الإدارة.
بالإ�ضاف ��ة لبع� ��ض الق ��رارات الأخ ��رى
املهمة والتي �سوف تنعك�س ـ �إن �شاء اهلل
ـ عل ��ى جودة ورقي الأعم ��ال واخلدمات
التي تقدمها الهيئة.
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هيئة المهندسين تطلق البرنامج
التدريبي لحديثي التخرج

أطلقت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين يوم األحد  20ش���عبان 1436هـ ،الموافق
 7يوني���و 2015م البرنامج التدريب���ي لحديثي التخرج من التخصصات الهندس���ية،
وال���ذي امت���د لفترة خمس���ة أي���ام في فن���دق مداريم ك���راون بمدين���ة الرياض.

و�ألق ��ى رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن الدكت ��ور جميل
البقع ��اوي كلمة رحب فيه ��ا باملتدربني،
م�ؤكد ًا فيها على م�ضي الهيئة يف خطتها
الإ�سرتاتيجية ،التي يعد من �أهم �أركانها
التق ��دم يف التدري ��ب املهن ��ي من خالل
�إقام ��ة العديد من ال ��دورات يف خمتلف
املجاالت الهند�سي ��ة ،ويف جميع مناطق
اململكة العربي ��ة ال�سعودية ،لت�شمل �أكرب
�شريح ��ة ممكنة م ��ن الك ��وادر الوطنية
الت ��ي ن�أم ��ل �أن تن�ض ��م �سريع� � ًا وب�شكل
فعال �إىل �سوق العمل ال�سعودي ،م�ضيف ًا
�أن الربنام ��ج ي�أت ��ي من �أج ��ل امل�ساهمة
يف رف ��ع م�ست ��وى التعلي ��م الهند�سي يف
املجاالت الأكادميية والتدريبية واملهنية
به ��دف حتقي ��ق التوافق ب�ي�ن خمرجات
التعليم ومتطلبات �سوق العمل.
و�ش ��رف الربنام ��ج التدريب ��ي الرئي� ��س
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التنفي ��ذي لل�شركة ال�سعودي ��ة للكهرباء
املهند� ��س زي ��اد ال�شيح ��ة ال ��ذي ق ��ام
باالط�ل�اع على م�ضمون ال ��دورة واملادة
الأكادميي ��ة للربنام ��ج التدريب ��ي ،كم ��ا
قدم عر�ض ًا مرئي� � ًا �شمل �أهم الأهداف
الإ�سرتاتيجي ��ة لل�شرك ��ة ال�سعودي ��ة
للكهرب ��اء و�إجنازاتها الت ��ي ا�ستطاعت
حتقيقه ��ا ،وي�أت ��ي تخفي� ��ض التكلف ��ة
الت�شغيلية لل�شرك ��ة يف مقدمة الأهداف
الإ�سرتاتيجي ��ة لل�شرك ��ة ال�سعودي ��ة
للكهرب ��اء� ،إذ �أك ��د ال�شيح ��ة �أنه ��م
ا�ستطاع ��وا بف�ض ��ل جه ��د وابت ��كارات
املهند�س�ي�ن ال�سعوديني عم ��ل �إجنازات
كبرية لل�شركة.
كم ��ا ا�ستقب ��ل ال�شيح ��ة ا�ستف�س ��ارات
و�أ�سئلة احل�ضور م ��ن املتدربني ،قبل �أن
ي�ش ��ارك يف تك ��رمي املدرب�ي�ن امل�شرفني
عل ��ى الربنام ��ج التدريب ��ي .ويف خت ��ام
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اللقاء �سل ��م الدكتور البقعاوي الع�ضوية
الأ�سا�سية ل�سعادة املهند�س زياد ال�شيحة.
وتتكون الدورة من عدة حماور يتم تقدمي
ع ��دد منه ��ا يف كل يوم ،ما ب�ي�ن ال�ساعة
اخلام�س ��ة م�س ��ا ًءا �إىل العا�شرة م�سا ًءا،
�إذ يق ��دم الدكتور عب ��داهلل الع�ساف يف
الي ��وم الأول حموري "مهارات االت�صال
وت�سوي ��ق الذات" ،فيما يق ��دم املهند�س
عبداهلل العقيل يف اليوم الثاين حموري
"معاينة وتقييم املباين والإ�شراف على
امل�شاريع ال�صغ�ي�رة" ،ويف اليوم الثالث
يق ��دم املهند�س ح�س�ي�ن العتيبي حمور ًا
بعن ��وان "�إدارة امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة"،
بينما يقدم املهند�س علي عبدالواحد يف
اليوم الرابع حمور ًا حتت عنوان "�إعداد
وجتهيز املوا�صفات" ،ويف اليوم الأخري
يق ��دم املهند� ��س �أمي ��ن ال�شي ��خ حم ��ور
"املفاهيم الهند�سية احلديثة".

الهيئة السعودية للمهندسين تدشن
مبادرة «نظام تميز األداء التشغيلي» فيها
لتحسين األداء

انطلق���ت مؤخ���رًا مب���ادرة «نظام التمي���ز التش���غيلي» في الهيئة الس���عودية
للمهندس���ين ،والت���ي تهدف إل���ى تحس���ين مس���تويات األداء التش���غيلي في
مواق���ع العم���ل بالهيئ���ة بم���ا يضاه���ي أعل���ى مس���تويات اإلتقان المنش���ودة.

ت�ستن ��د املبادرة على مفهوم متيز الأداء
الت�شغيل ��ي م ��ن خ�ل�ال منظوم ��ة دقيقة
ته ��دف �إىل �ضم ��ان �إجن ��از الأعم ��ال
بالطريق ��ة ال�سليم ��ة ح�س ��ب املعاي�ي�ر
املقررة يف جميع الأوق ��ات و�شتى مواقع
العمل ,و�ضمن �إطار تنفيذ تلك املبادرة
الطموحة تطبيق نظ ��ام ي�ضمن م�ستوى
اجل ��ودة والتمي ��ز يف اخلدم ��ة املقدم ��ة
للأع�ضاء واملهند�سني.
وتت�ضم ��ن املب ��ادرة وج ��ود �إج ��راءات
وممار�سات وا�ضحة ومتنا�سقة ،والأهم
ه ��و وج ��ود الإج ��راءات املح ��ددة ل ��كل
�إدارة ،والت ��ي يتم العم ��ل مبوجبها يوم ًا
بعد يوم متما�شي ًة مع �أف�ضل الإجراءات

واملمار�سات داخلي ًا وعاملي ًا للو�صول �إىل
�أداء ممي ��ز ،واال�ستمراري ��ة عل ��ى ه ��ذا
امل�ست ��وى ،وتوفري بيئة عم ��ل تتوفر فيها
اجل ��ودة عل ��ى �أ�س� ��س ت�شم ��ل التح�سني
امل�ستم ��ر وتوف�ي�ر امل ��وارد املطلوب ��ة
وااللت ��زام بالقوانني والإجراءات املتبعة
وتطويرها ب�شكل م�ستمر.
واهتم ��ت الهيئ ��ة بتطبي ��ق مفه ��وم متيز
الأداء الت�شغيل ��ي بهدف تطوير العمليات
الت�شغيلي ��ة للهيئ ��ة خلدم ��ة �أع�ضائه ��ا
ومن�سوبيه ��ا يف اململكة العربية ال�سعودية
ب�شكل ي�ضم ��ن التطوير امل�ستم ��ر ،والتي
ت�سع ��ى الهيئة م ��ن خالل ��ه الرتكيز على
التمي ��ز والإتق ��ان و حتقي ��ق الكف ��اءة

والفاعلية مبا ي�ساع ��د على زيادة الوعي
مبفه ��وم التمي ��ز داخ ��ل الهيئ ��ة ويحفز
موظفيه ��ا لالبت ��كار والإب ��داع وتطوي ��ر
الأعم ��ال ،وتق ��دمي �أف ��كار تطويري ��ة �أو
معاجل ��ة الأخط ��اء الروتيني ��ة على نحو
مث ��ايل م ��ن �أج ��ل تطبي ��ق مفه ��وم متيز
الأداء الت�شغيلي وحت�سني م�ستوى املرونة
والكفاءةوتعزيزمنوثقافةاجلودةوالتميز
للو�ص ��ول �إىل �أعل ��ى م�ستوي ��ات الأداء.
وق ��د ا�ستن ��دت الهيئ ��ة عل ��ى اخلربات
ال�سابقة لدى �أرامك ��و ال�سعودية يف هذا
املج ��ال وا�ستعان ��ت ب�إدارة متي ��ز الأداء
الت�شغيلي لتطبيق هذه املبادرة يف جميع
�إدارات الهيئة.
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المؤتمر الدولي إلدارة المشاريع يوصي
التعاقدية والتنظيمية
بمعالجة البيئة
ّ
للمشاريع

أوص���ى المؤتمر الدولي الرابع إلدارة المش���اريع ،الذي عقد تح���ت رعاية معالي الدكتور
توفي���ق بن ف���وزان الربيعة وزي���ر التج���ارة والصناعة ،وافتتح���ه س���عادة الدكتور جميل
ب���ن جاراهلل البقع���اوي رئيس مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ،واختتم
أعمال���ه في العاش���ر من رج���ب 1436ه���ـ ،المواف���ق 2015/04/29م في الري���اض ،بتوصيات
تعال���ج ثالث���ة جوانب رئيس���ية تعال���ج أوال ً التأهيل والتدريب ف���ي مجال إدارة المش���اريع،
التعاقدية والقانونية للمش���اريع ،وثالثًا الجوانب التنظيمية للمش���اريع.
وثانيًا البيئ���ة
ّ

حي ��ث خل�ص امل�شارك ��ون يف هذا امل�ؤمتر
باخل ��روج بتو�صي ��ات تعال ��ج مو�ض ��وع
امل�ؤمتر من خ�ل�ال ثالثة جوانب رئي�سية
مهمة متثلت يف جانب الت�أهيل والتدريب
يف جم ��ال �إدارة امل�شاريع من خالل حث
اجلامع ��ات احلكومي ��ة واخلا�ص ��ة على
�إيجاد برنام ��ج �أكادميي تخ�ص�صي ملنح
درج ��ة البكالوريو� ��س والدرا�سات العليا
التطبيقي ��ة يف جم ��ال �إدارة امل�شاري ��ع،
والهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ممثلة
ب�شعبة �إدارة امل�شاريع على �أمت اال�ستعداد
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للم�ساهمة يف بناء املنهج العلمي واخلطة
الدرا�سية لهذا الربنامج ،قيام اجلهات
التدريبية احلكومي ��ة ب�إعداد والإ�شراف
عل ��ى برام ��ج تدريبي ��ة يف جم ��ال �إدارة
امل�شاريع ت�ستهدف العامل�ي�ن على �إدارة
امل�شاري ��ع ،وتوجي ��ه اجله ��ات احلكومية
بعدم �إ�سناد �إدارة امل�شاريع �إال ملن تد َّرب
عل ��ى �إدارة امل�شاري ��ع من خ�ل�ال برامج
متخ�ص�ص ��ة ومعتم ��دة ،واحل�صول على
�شه ��ادات موثقة يف ه ��ذا املجال .كذلك
جان ��ب البيئ ��ة التعاقد ّي ��ة والقانوني ��ة
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للم�شاري ��ع م ��ن حيث مراجع ��ة منهجية
و�آلي ��ة ت�صني ��ف وت�أهي ��ل املقاول�ي�ن مبا
يعزز و�ض ��وح الق ��درات الفني ��ة واملالية
للمقاول�ي�ن ،تطوي ��ر نظ ��ام املناق�ص ��ات
احلكومي ��ة و�إع ��ادة النظ ��ر يف عملي ��ة
تقيي ��م العط ��اءات ،و�ض ��رورة احل�صول
على العرو�ض الفنية للمقاولني منف�صلة
عن العرو�ض املالي ��ة ،الأمر الذي �سوف
يو�ض ��ح قدرة املقاول على تنفيذ امل�شروع
مبا ينعك�س �إيجاب� � ًا على جناح امل�شروع،
�ض ��رورة الإ�س ��راع يف �إ�ص ��دار العق ��د

احلكومي املوح ��د للم�شاري ��ع العامة مع
�ض ��رورة �أن يك ��ون ه ��ذا العق ��د متوازن ًا
وم�سرت�ش ��د ًا بعقد الفيدي ��ك ،واالهتمام
بتطوير التحكي ��م الهند�سي يف امل�شاريع
ب�شكل عام لتتواكب مع التطورات العاملية
يف هذا املجال ،ومن �ضمنها اتباع �أ�ساليب
متطورة يف حتلي ��ل الت�أخ ��ر يف امل�شاريع
وزي ��ادة الثقافة يف هذا املج ��ال حملي ًا.
�أم ��ا يف اجلان ��ب الأخري ال ��ذي يت�ضمن
اجلوانب التنظيمي ��ة للم�شاريع ،فقد مت
التو�صي ��ة ب�إن�شاء مكت ��ب مركزي لإدارة
امل�شاري ��ع احلكومي ��ة يك ��ون مرتبط� � ًا
مبجل�س ال�شئ ��ون االقت�صادية والتنمية،
يتبن ��ى �أف�ض ��ل املمار�س ��ات يف جم ��ال
�إدارة امل�شاريع ،وتتمثل مهمته الرئي�سية
يف تنظي ��م وم�سان ��دة عم ��ل مكات ��ب
�إدارة امل�شاري ��ع يف اجله ��ات احلكومية
و�إع ��داد الأدل ��ة الإجرائي ��ة وم�ؤ�ش ��رات

قيا� ��س الأداء للم�شاري ��ع احلكومي ��ة،
وبن ��اء قاعدة بيانات وم�ؤ�ش ��رات �أ�سعار
مدخ�ل�ات امل�شاريع والت ��ي ت�ساعد على
تقدير التكلفة للم�شاريع امل�ستقبلية.
وقد �أ�ص ��درت اللجنة املنظم ��ة للم�ؤمتر
بيان ًا �أ�شارت فيه �إىل �أن الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ممثل ��ة يف �شعب ��ة �إدارة
امل�شاري ��ع قامت بتنظي ��م امل�ؤمتر الرابع
لإدارة امل�شاري ��ع يف مدين ��ة الريا� ��ض
خالل الفرتة من  ١٠-٩رجب ١٤٣٦هـ،
املواف ��ق � ٢٩-٢٨أبري ��ل ٢٠١٥م حت ��ت
عنوان "نحو �إدارة م�شاريع احرتافية"،
يف بداي ��ة ه ��ذا العهد الزاه ��ر من عهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب ��ن عبدالعزي ��ز ـ حفظ ��ه اهلل ورعاه -
عهد �سلمان الوفاء واحلزم ،الذي �أوىل
رع ��اه اهلل ُج ّل اهتمام ��ه وعنايته للرقي
بالوطن واملواطن يف كافة املجاالت.

حيث ناق�ش امل�ؤمت ��ر العديد من املحاور
املهم ��ة يف جم ��ال �إدارة امل�شاريع �شملت
�أف�ض ��ل املمار�س ��ات واملنهجي ��ات لإدارة
امل�شاري ��ع ،وبن ��اء وتطوي ��ر الق ��درات
امل�ؤ�س�ساتي ��ة ،والتطبي ��ق الأمث ��ل ملكاتب
�إدارة امل�شاريع ،وت�أهيل مدراء امل�شاريع،
والبيئة القانونية والتعاقدية للم�شاريع.
وقدمت من خالل هذه املحاور العديد من
�أوراق العمل املتخ�ص�صة على �أيدي خرباء
من داخل اململكة وخارجها من الأكادمييني
والعاملني يف القطاع�ي�ن العام واخلا�ص،
والذي ��ن �أث ��روا ه ��ذا امل�ؤمت ��ر بخرباتهم
املرتاكم ��ة و�أفكاره ��م اخلالق ��ة للنهو�ض
بامل�شاري ��ع والتطبيق ��ات املثل ��ى لإدارتها.
كما عقد على هام�ش امل�ؤمتر العديد من
ور�ش العم ��ل املتخ�ص�صة والتي ناق�شت
موا�ضي ��ع �أ�صيل ��ة ذات �أهمي ��ة بالغة يف
جمال �إدارة امل�شاريع.
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في ورشة عمل بالرياض

هيئة المهندسين تناقش أبرز هموم وقضايا
المهندسين والمكاتب الهندسية

أقامت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ي���وم االثني���ن 2015/06/02م بمدينة الرياض ورش���ة عمل
لبحث هموم وقضايا المهندس���ين والمكاتب الهندس���ية ،بحضور رئي���س مجلس إدارة الهيئة
الدكت���ور جمي���ل البقعاوي ،ال���ذي افتتح الورش���ة بالترحي���ب بالحضور والمش���اركين ،مؤكدًا
ح���رص الهيئة على توطيد عالقتها بالمهندس���ين الذين يعدون جز ًءا ال يتجزأ منها ،وأن الورش���ة
تأتي في س���بيل تحقيق إس���تراتيجية ورؤية الهيئة للوصول إلى أهدافه���ا التي تعزز من مدى
تطور وتقدم مهنة الهندس���ة في المملكة ،وانطالقًا من حرصها على مش���اركة المهندسين
بفاعلي���ة ف���ي التنمي���ة االقتصادية ف���ي المملك���ة ،ولخلق مزيد م���ن الش���راكة والتواصل ما
بي���ن الهيئ���ة والمهندس���ين والش���ركات والمكات���ب الهندس���ية ,باإلضافة إلى االس���تفادة من
اآلراء التي س���يطرحها المهندس���ون ،وتوضيح الهموم إليج���اد الحلول العلمية المناس���بة لها.

وتناول املحور الأول يف الور�شة العديد من
الهموم والق�ضايا ل ��دى املكاتب الهند�سية
كان �أبرزه ��ا ن�سب ��ة وطريق ��ة احت�س ��اب
ال�سع ��ودة ،وقل ��ة املهند�س�ي�ن ال�سعودي�ي�ن
الذي ��ن يحققون ن�سب ��ة ال�سع ��ودة املطلوبة
لع ��دم توفر الكف ��اءات الوطني ��ة يف جمال
الهند�س ��ة ،وكان �أب ��رز احلل ��ول املقرتح ��ة
الت ��ي مت التو�ص ��ل �إليه ��ا تكوي ��ن جلنة من
الهيئ ��ة واملكات ��ب الهند�سي ��ة لالجتم ��اع
ومناق�شة وزارة العمل ،بالإ�ضافة �إىل نظام
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امل�شرتي ��ات يف الدول ��ة ،وتر�سي ��ة امل�شاريع
ال ��ذي يعتم ��د عل ��ى �أق ��ل العرو� ��ض ولي�س
�أف�ضلها ،م ��ا يجعل املكاتب تقلل من جودة
عملها� ،أو تتعر� ��ض خل�سائر مادية كبرية.
وطال ��ب احل�ضور بطرح العق ��ود للمناف�سة
بد ًال م ��ن تقدميه ��ا عن طري ��ق الدعوات.
و�شملت الهموم وجود مكاتب �أجنبية تناف�س
املكات ��ب ال�سعودية غ�ي�ر م�سجلة يف الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني ،و�ش ��دد امل�شاركون
يف الور�ش ��ة عل ��ى متابع ��ة ه ��ذا الأم ��ر.
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وكان م ��ن �ضم ��ن الهموم ل ��دى املكاتب
الهند�سي ��ة� ،آلي ��ة ت�صني ��ف املكات ��ب
التي تعتم ��د فقط على ع ��دد ال�سنوات،
وطالب احل�ض ��ور ب�ضرورة ت�شكيل جلنة
لالجتم ��اع ومناق�ش ��ة الأم ��ر م ��ع وزارة
ال�شئ ��ون البلدي ��ة والقروي ��ة ملناق�ش ��ة
�آلي ��ة الت�صني ��ف .وم ��ن �ضم ��ن الهموم
كذل ��ك �آلية ت�شريع املكات ��ب الهند�سية،
و�ضم ��ان ا�ستمراريتها بعد وفاة �صاحب
املكت ��ب ،وكذل ��ك عدم ت�س ��اوي الفر�ص

بني املكات ��ب الهند�سية واال�ست�شارية يف
احل�ص ��ول عل ��ى امل�شاريع ،وع ��دم قدرة
مكتب املهند�س على الدخول يف امل�شاريع
احلكومي ��ة واقت�صاره ��ا عل ��ى املكت ��ب
اال�ست�ش ��اري ،وعدم الثق ��ة يف املكاتب.
فيما تناول املحور الثاين يف الور�شة العديد
من هموم وق�ضايا املهند�سني كان �أبرزها
العالقة بني الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني
واملهند�س ،ومت الت�أكي ��د على �أهمية و�ضع
�إط ��ار حلق ��وق املهند�س�ي�ن ووثيق ��ة تنظم
العالقة بني الطرفني ،بالإ�ضافة �إىل م�شكلة
عدم اعتماد الدورات التي تنظمها الهيئة

من وزارة اخلدمة املدنية .واتفق احل�ضور
عل ��ى �أهمي ��ة تطبي ��ق ا�شرتاط ��ات وزارة
اخلدمة املدنية العتماد الدورات ،و�إعادة
االعتب ��ار ملهن ��ة الهند�س ��ة واملهند�س�ي�ن،
وغي ��اب الأم ��ان الوظيف ��ي يف ال�شركات،
وتوفري الت�أمني الطبي للمهند�سني ،وعدم
وج ��ود م�س ��ار وظيف ��ي للمهند� ��س .و�شدد
امل�شارك ��ون عل ��ى �ض ��رورة التوا�ص ��ل م ��ع
طالب اجلامعات قبل التخرج ،وتوعيتهم
ب�ض ��رورة التم�س ��ك بامل�س ��ار الوظيف ��ي.
كما مت الرتكيز يف الور�شة على مناق�شة
�سب ��ل التوظي ��ف للمهند�س�ي�ن الراغبني

يف العم ��ل يف ال�ش ��ركات الهند�سي ��ة،
وكذل ��ك عل ��ى التدريب وال ��دورات التي
تقدمها الهيئة ملن�سوبيها ،بالإ�ضافة �إىل
اخلدمات ال�شخ�صية املقدمة من الهيئة
والتي ي�ستفيد منها الأع�ضاء.
ويف نهاي ��ة الور�ش ��ة تق ��رر �إن�ش ��اء جلنة
ملراجع ��ة ت�صني ��ف املكات ��ب الهند�سية،
و�أخ ��رى ملراجع ��ة ن�سبة ال�سع ��ودة .كما
قامت الهيئة بح�صر الهموم التي طرحت
للعم ��ل عل ��ى تطبي ��ق احلل ��ول املنا�سبة
للح ��د منه ��ا ،والتن�سي ��ق م ��ع اجله ��ات
ذات العالق ��ة ح ��ول ه ��ذه املوا�ضي ��ع.

هيئة المهندسين تناقش مفاهيم التخطيط
اإلستراتيجي في ورشة عمل بالدمام

قدم مؤسس ورئيس «ستيبنج ستون العالمية» جون نيوكالي ،يوم األربعاء 2015/06/05م ،ورشة
عمل بعنوان «التخطيط اإلستراتيجي» في فندق الشيراتون بمدينة الدمام ،بحضور رئيس وأعضاء
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين ،واألمين العام المكلف المهندس سليمان العمود.

وحت ��دث ال�سيد ني ��وكالي عن مفاهيم
التخطيط الإ�سرتاتيجي ،و�أبرز فوائده
ومكوناته ،كما تطرق ملراحله ومكوناته
وعالقته بالتخطيط التنفيذي.
ت�أتي ه ��ذه الور�شة ا�ستمرار ًا لتوجهات

جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ،وتطبيق ًا خلطة
التحول الإ�سرتاتيجي التي مت �إعالنها
�سابق� � َا ،والت ��ي ته ��دف �إىل العمل مع
اجلهات التدريبية احلكومية واخلا�صة
واجلامعات ال�ستحداث برامج تدريبية

مدعومة ومعتمدة لكافة التخ�ص�صات
وامل�ستويات املهنية الهند�سية وتقوميها،
وفق معايري حمددة ،وتطويرها ب�صفة
م�ستمرة على �ضوء امل�ستجدات التقنية
واحتياجات �سوق العمل.
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لجنة «الكادر الهندسي» بهيئة
المهندسين تعقد اجتماعها األول
عقدت لجنة متابعة كادر
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن «ال���ك���ادر
ال��ه��ن��دس��ي» المشكلة
م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��س��ع��ودي��ة
اجتماعها
للمهندسين
األول ب���ح���ض���ور رئ��ي��س
م��ج��ل��س إدارة الهيئة
الدكتور جميل بن جاراهلل
ال��ب��ق��ع��اوي ،والمهندس
الكادر الهند�سي و�أهميته واملراحل التي منها مبهمة خا�صة وترفع تقارير دورية
عطاءاهلل عشوي الشمري
م ��ر به ��ا �إىل جانب �آخر م ��ا مت التو�صل ع ��ن �سري عمله ��ا ،فيم ��ا ُكلف ��ت اللجنة
عضو مجلس اإلدارة ،وذلك
�إلي ��ه وقام ��ت اللجن ��ة بتحدي ��د عمله ��ا م ��ن قب ��ل جمل� ��س الإدارة بدرا�سة هذا
يوم الثالثاء 1436/07/02ه���ـ،
ومهامه ��ا و�صالحياته ��ا ،بحي ��ث تق ��وم املو�ضوع ملدة �ستة �أ�شه ��ر قابلة للتمديد
2015/04/21م
ال���م���واف���ق
جلنة متابع ��ة الكادر مبهام م ��ن �أهمها بعد عر�ض تقريرها على املجل�س.
ب��م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ري��اض.

ب ��د�أ االجتم ��اع الأول بكلم ��ة ترحيبي ��ة
وتوجيهي ��ة م ��ن رئي� ��س جمل� ��س الإدارة
الدكتور جميل البقعاوي ،بعد ذلك قدم
املهند� ��س �سليم ��ان العم ��ود عر�ض ًا عن

متابع ��ة كادر املهند�س�ي�ن مل ��ف الئح ��ة
الوظائف الهند�سية (الكادر الهند�سي)
املرف ��وع ملجل� ��س ال�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة
والتنمي ��ة ،و�آلية تطبيق ��ه حال اعتماده،
كما �شكل ��ت اللجنة فرق عم ��ل تقوم كل

يذك ��ر �أن اللجن ��ة �شكلت م ��ن جمموعة
من املهند�س�ي�ن الأع�ضاء ،وهم �سليمان
العمود� ،سعود الدلبحي ،علي الزهراين،
كمال �آل حمد� ،سلطان الدلبحي ،حممد
العنزي ،عبدالنا�صر العبداللطيف.

الهيئة تقيم حفل توديع للمهندس
إبراهيم الضبيعي

نظم ��ت الأمان ��ة العام ��ة للهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن حفل �شكر وتودي ��ع للمهند�س
�إبراهي ��م بن �صالح ال�ضبيع ��ي على الفرتة
التي ق�ضاها بالهيئ ��ة ،و�ألقى �سعادته كلمة
�شكر فيها جميع املوظفني وحثهم على بذل
املزيد من اجله ��د لتحقيق ر�ؤي ��ة و�أهداف
الهيئ ��ة ،وق ��د ح�ض ��ر احلفل جمي ��ع مدراء
الإدارات واملوظف�ي�ن بالأمان ��ة العامة ،ومت
تقدمي هدية تذكارية ل�سعادته.
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العبداللطيف متحدثًا رسميًا
لهيئة المهندسين
�أ�ص ��در جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ق ��رار ًا يق�ض ��ي بتكلي ��ف
املهند� ��س عبدالنا�ص ��ر ب ��ن �سي ��ف
العبداللطي ��ف متحد ًث� � ًا با�س ��م الهيئ ��ة

�إىل جانب عمله مدير ًا للعالقات العامة توحيد م�صدر املعلومات ،وحتقيق مبد�أ
والإعالم بالهيئة.
ال�شفافية والو�ضوح يف الطرح الإعالمي
و�أو�ضح ��ت الهيئة �أن قرار التكليف ي�أتي للهيئة� ،إىل جانب �أن هذا القرار ي�سهم
متا�شي� � ًا مع توجه ��ات جمل�س الإدارة يف يف �سرعة التوا�صل مع و�سائل الإعالم.

الهيئة تنظم اختبارات المهندسين
المحترفين بمدينة الظهران
نفذت الهيئة السعودية
ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن م��ؤخ��رًا
اخ��ت��ب��ارات المهندسين
ال��م��ح��ت��رف��ي��ن ( )PEفي
مدينة الظهران ،بالتعاون
م��ع المجلس الوطني
األم��ري��ك��ي لممتحني
الهندسة ( ،)NCEESوذلك
من خ�لال برنامج الهيئة
السعودية للمهندسين
ل���ل���ت���ع���اون ال�����دول�����ي.

�أو�ض ��ح ذلك املتح ��دث الر�سمي بالهيئة
املهند� ��س عبدالنا�ص ��ر العبداللطي ��ف،
م�ضيف� � ًا �أن االمتح ��ان �ش ��ارك في ��ه 64
مهند�س� � ًا م ��ن خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات
الهند�سي ��ة� ،شمل ��ت الهند�س ��ة
املدني ��ة والكهربائي ��ة وامليكانيكي ��ة
والكيميائي ��ة وال�صناعي ��ة ،حي ��ث
�أ�ش ��رف علي ��ه �سع ��ادة الأم�ي�ن الع ��ام

املكل ��ف املهند� ��س �سليم ��ان العم ��ود.
و�أ�ضاف العبداللطيف �أن هذا االمتحان
يح ��دد م�ست ��وى املهند� ��س بن ��ا ًءا عل ��ى
حت�صيله العلم ��ي وخربته التي اكت�سبها
من امليدان ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن العديد من
الدول املتقدم ��ة يف �أوروبا تقوم ب�إجراء
اختبارات مماثلة .وبذل ��ك يعد اعتماد
الهيئة له ��ذه االختب ��ارات وتطبيقها يف

اململكة نقلة نوعية يف تطوير م�سار مهنة
الهند�سة والعاملني فيها.
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن ��ه لدخ ��ول
االمتح ��ان ي�ش�ت�رط اجتي ��از االختبار
الأويل ال ��ذي �أتاحت ��ه الهيئ ��ة ع�ب�ر
ال�شبك ��ة ( ،)on-lineويعد بذلك
الأول م ��ن نوع ��ه حت ��ى تاريخ ��ه يف
منطقة ال�شرق الأو�سط..
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الهيئة ترتبط إلكترونيًا مع وزارة العمل
إلنهاء إجراءات المهندسين

دش���نت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين الرب���ط اإللكترون���ي م���ع وزارة
العم���ل ،بحي���ث أن ال���وزارة تتحق���ق من نظ���ام المس���جلين في نظ���ام الهيئة
اإللكترون���ي ف���ي جوان���ب االعتم���اد المهن���ي ف���ي ح���االت مختلف���ة تمك���ن
ال���وزارة م���ن التأك���د م���ن معلوم���ات الوافدي���ن م���ن المتقدمي���ن للهيئة عن
طريق الحاس���ب اآلل���ي دون الرج���وع للهيئ���ة بالمخاطب���ات الرس���مية القديمة.

و�أو�ضحت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
�أن تل ��ك الإج ��راءات ت�شم ��ل �إ�ص ��دار
رخ�صة عمل ملهن ��ة هند�سية ،وجتديد
رخ�ص ��ة عم ��ل ملهنة هند�سي ��ة ،وتغيري
املهن ��ة ،حي ��ث تق ��وم وزارة العم ��ل
بالت�أك ��د من تطاب ��ق املهن ��ة امل�ستقدم
عليها م ��ع البيان ��ات املوج ��ودة بنظام
االعتم ��اد املهن ��ي يف الهيئ ��ة ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر ،ويف ح ��ال ع ��دم تطاب ��ق
البيان ��ات �أو ع ��دم وج ��ود ع�ضوي ��ة
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يتم رف� ��ض الطلب م ��ن قبل ال ��وزارة.
يذكر ب�أن الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني
ووزارة العم ��ل اتفقت ��ا عل ��ى �إيق ��اف
الأ�سلوب القدمي (املخاطبات الورقية)
املوجه ��ة لوزارة العمل اعتب ��ار ًا من يوم
الأربع ��اء 1436/06/26ه� �ـ ،املواف ��ق
2015/04/15م) ،بحي ��ث يكون تقدمي
الطلب ��ات ع�ب�ر البواب ��ة الإلكرتوني ��ة
اخلا�صة بالوزارة ،ولن يتم ا�ستقبال �أي
طلبات ورقية بعد هذا التاريخ.
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ونوهت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
بجميع املهند�سني والوافدين واملكاتب
وال���ش��رك��ات الهند�سية التما�شي مع
ه��ذه ال�ق��رارات والإج ��راءات اجلديدة
التي �سوف ت�سهل على جميع الأطراف
�إن�� �ه� ��اء امل� �ع���ام�ل�ات ب ��وق ��ت �سريع
ون�ظ��ام��ي يقلل م��ن تكد�س املراجعني
يف اجل �ه �ت�ين� ،إ���ض��اف��ة �إىل تطوير
الأداء للهيئة ال�سعودية للمهند�سني
وحت��ول �ه��ا �إىل ال �ن �ظ��ام الإل� �ك�ت�روين.

الهيئة تشارك في معرض الحديد والصناعات
المعدنية والزجاج واأللمنيوم بالرياض

شاركت الهيئة السعودية للمهندسين في المعرض الدولي للحديد والصناعات
المعدني���ة والزجاج واأللومنيوم بالمملكة العربية الس���عودية ،والذي أقيم في
الفترة من  9-6إبريل  2015بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ،وبمشاركة
رواد وعمالقة الصناعة من أكثر من  350شركة عربية وأجنبية من  26دولة قدموا
خالل���ه أحدث االبت���كارات والتقنيات والمنتجات التي طرأت عل���ى هذه الصناعات.

�أقيم املعر� ��ض حتت رعاية الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ،والهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للم ��دن
ال�صناعية ومناطق التقنية ك�شريك ال�صناعة،
والهيئة امللكية للجبيل وينبع ،وجمل�س الغرف
ال�سعودي ��ة ،وبرنام ��ج ال�ص ��ادرات ال�سعودية
ممث�ل ً�ا ع ��ن ال�صن ��دوق ال�سع ��ودي للتنمية،
وهيئ ��ة امل�ساح ��ة اجليولوجي ��ة ال�سعودي ��ة.
�أو�ض ��ح ذلك املهند� ��س �إبراهيم ال�ضبيعي
الأم�ي�ن الع ��ام املكل ��ف للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�سني ،و�أ�ضاف �أن الهيئة تدعم مثل
ه ��ذه املعار�ض لت�شجي ��ع القطاع الهند�سي
ودعم هذه ال�صناع ��ات ف�ض ًال عن �سعيها
لن�ش ��ر الوع ��ي العلم ��ي وما يرتب ��ط به يف

القطاع التج ��اري وال�صناع ��ي ،فاملعر�ض
ميثل نقط ��ة التقاء ب�ي�ن امل�صنعني و�صناع
الق ��رار يف املنطق ��ة ،حيث ي�ض ��م املعر�ض
جمموعة كبرية ومتنوع ��ة من املعرو�ضات
التي تغطي �صناع ��ة ال�صلب وال�صناعات
املعدني ��ة ،مب ��ا يف ذلك احلدي ��د وال�صلب
م ��ن حديد ت�سليح و�أل ��واح �صاج وقطاعات
وموا�سري و�أنابيب ،وما يلزمها من �صناعات
مغذية كالدرافي ��ل ،الأفران ،احلراريات،
امل�سب ��وكات ،احلدي ��د الزه ��ر ،قوال ��ب
ال�صل ��ب ،الهياكل احلديدي ��ة ،ال�شدادات
املعدني ��ة ،ت�شكي ��ل ال�ص ��اج ،اال�ستانل� ��س
�ستيل ،املاكينات اخلا�صة بت�صنيع احلديد

واملعادن من �أونا�ش بكافة �أنواعها ،و�أدوات
املناول ��ة والتثبي ��ت والتح�ض�ي�ر وغريه ��ا.
كم ��ا ي�ض ��م الواجه ��ات بكاف ��ة �أنواعه ��ا:
الزج ��اج املعم ��اري ،الزج ��اج امل�سط ��ح،
الزجاج امللون واملع�شق ،الزجاج الأخ�ضر،
الزج ��اج احل ��راري ،قطاع ��ات و�أل ��واح
الألومنيوم ،قطاعات الـ  ،U-PVCالأبواب
ال�سحابة� ،أبواب احلديد واخل�شب� ،أبواب
الأمان والفورفوجية� ،أبواب الأوتوماتيك،
�أب ��واب الكراج ��ات ،الإك�س�س ��وارات،
ماكين ��ات وم�ستلزم ��ات الت�صني ��ع
والت�شكي ��ل والتثبي ��ت� ،أف ��ران �صناع ��ة
الزجاج ،املط ��اط ،والدهانات واملعاجلة.
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الهيئة تشرف على انتخابات مجلس إدارة
جمعية المهندسين المصريين بالرياض

ش���اركت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي اإلش���راف والمراقب���ة والمتابع���ة عل���ى
االنتخاب���ات اإللكتروني���ة لمجل���س إدارة جمعي���ة المهندس���ين المصريي���ن بالري���اض
2015م ،وذل���ك الختي���ار مجل���س اإلدارة الجدي���د والش���عب الهندس���ية لل���دورة الخامس���ة
( ،)2017 -2015وذل���ك ي���وم االثني���ن 2015/03/30م ف���ي مق���ر الجمعي���ة بمدين���ة الري���اض.

ومت �إع�ل�ان النتيج ��ة بح�ض ��ور كل م ��ن
�سع ��ادة املهند� ��س عبدالنا�ص ��ر ب ��ن �سيف
العبداللطيف مدير �إدارة العالقات العامة
والإعالم بالهيئ ��ة ،و�سعادة املهند�س هاين
حممد ب ��اداوود م�سئول ال�شع ��ب الهند�سية
وجمال� ��س الفروع بالهيئ ��ة ،وال�سيد عثمان

اخل�ض�ي�ر من�س ��ق العالق ��ات العام ��ة.
ت�أت ��ي ه ��ذه العملي ��ة االنتخابي ��ة جلمعية
املهند�س�ي�ن امل�صري�ي�ن يف جترب ��ة تعت�ب�ر
الأوىل م ��ن نوعها من كافة اجلوانب ،مثل
طريق ��ة الرت�ش ��ح والت�صوي ��ت والإ�شراف
واملراقب ��ة ،و�أي�ض� � ًا ن�سب ��ة امل�شارك�ي�ن،

حي ��ث مت عق ��د اجتماع م�ش�ت�رك ملجل�سي
الإدارة املنتهي ��ة واليته واملجل�س اجلديد،
وا�ستكم ��ال ت�شكي ��ل ال�شع ��ب الهند�سي ��ة
لت�صعي ��د مق ��رري ال�شع ��ب الهند�سي ��ة
اخلم�سة لتمثيل ال�شعب يف جمل�س الإدارة
ح�سب ما ن�صت عليه الالئحة.

هيئة المهندسين تشكل لجنة لدراسة آلية
مراجعة لوائحها التنفيذية
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تشكيل لجنة لدراسة الكيفية المناسبة لمراجعة
اللوائ���ح التنفيذية وآلية االس���تعانة بالمختصين من ذوي الخبرة والدراية ف���ي األنظمة واللوائح،
بجانب االستماع لمطالب طالبي عقد الجمعية العمومية االستثنائية ومناقشتهم فيها ،وذلك
الستيضاح مرئياتهم حول المطالب التي تقدموا بها من أجل تعديل بعض بنود الالئحة التنفيذية.

وتكون ��ت اللجنة م ��ن عدد م ��ن �أع�ضاء
الإدارة ،وهم املهند�س يو�سف الفريدان
رئي�س ��ا  ،وع�ضوي ��ة كل م ��ن املهند�س�ي�ن
عط ��ا اهلل ال�شم ��ري وم�شع ��ل الزغيبي،
وخمت�ص�ي�ن من الأمانة العام ��ة للهيئة،
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لو�ضع الآلية املنا�سب ��ة ملراجعة ودرا�سة
لوائ ��ح و�أنظم ��ة الهيئ ��ة ،وفت ��ح املج ��ال
جلميع الأع�ض ��اء للم�شارك ��ة يف درا�سة
اللوائ ��ح التنفيذي ��ة ،وتق ��دمي �آرائه ��م،
وذلك حتقيق ًا لر�ؤى جمل�س الإدارة حول
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التحول الإ�سرتاتيجي يف التطوير امل�ستمر
للو�صول �إىل الأهداف واجلوانب املهمة
والإ�سرتاتيجية والتي تالم�س احتياجات
وهموم املهند�سني ،والتي �سوف تنعك�س
�إيجاب� � ًا عل ��ى رق ��ي وتق ��دم املهن ��ة.

هيئة المهندسين تقدم حزمة من الخدمات
اإللكترونية للمهندسين الوافدين

أطلق���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين مؤخ���رًا حزم���ة م���ن الخدم���ات
الت���ي تتمث���ل ف���ي خدم���ة المهندس���ين الوافدي���ن دون الرج���وع إليه���ا،
وه���ي الخدم���ات الخاص���ة بالتعدي���ل لع���دد م���ن اإلج���راءات عب���ر موق���ع
الهيئ���ة اإللكترون���ي ع���ن طري���ق مل���ف كل مهن���دس مس���جل بالهيئ���ة.

�أو�ضح ذلك �سعادة املهند�س �إبراهيم
بن �صالح ال�ضبيعي �أمني عام الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني املكلف ،مبين ًا
�أن ه���ذه اخلدم���ات ت�شم���ل جوانب
ع���دة منه���ا خدم���ة التعدي���ل لرقم
�إقام���ة جديد ،وخدمة التعديل لرقم
ح���دود جديد ،وخدمة تعديل املهنة،
وخدم���ة �إعادة حتدي���ث البيانات يف
اجلوازات (�إعادة ربط).
و�أ�ض ��اف الأم�ي�ن الع ��ام املكل ��ف �أن
تق ��دمي ه ��ذه اخلدم ��ات �سيوف ��ر عل ��ى

املهند� ��س عن ��اء احل�ض ��ور ملق ��ر الهيئة
واالنتظ ��ار طوي�ل ً�ا للقي ��ام بواحدة من
تلك اخلدم ��ات ،كما �سيوفر على الهيئة
القي ��ام مبه ��ام �أخ ��رى والتف ��رغ له ��ا،
حر�ص ًا من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
على تقدمي خدم ��ات �إلكرتونية متطورة
و�شاملة يف وقت �سريع وجهد �أقل.
و�أك ��د املهند� ��س ال�ضبيع ��ي �أن املهند�س
ي�ستطي ��ع �أن يقوم بالتعدي ��ل بنف�سه من
خالل الدخول ملوقع الهيئة ،ثم الدخول
مللف ��ه ال�شخ�ص ��ي والقي ��ام بالتعدي ��ل،

م ��ن �أج ��ل الت�سهي ��ل عل ��ى الأع�ض ��اء
م ��ن املهند�س�ي�ن يف �إج ��راء املعام�ل�ات
الإلكرتوني ��ة م ��ن خ�ل�ال برنام ��ج �سهل
ومي�سر ومن �أي مكان يف العامل.
و�أ�ض ��اف الأم�ي�ن العام �أن ه ��ذه الفكرة
ب ��د�أت من ��ذ ما يق ��ارب الع ��ام ،وتهدف
الهيئ ��ة م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه اخلط ��وة �إىل
ط ��رح �أ�سلوب مبتكر يف تقدمي خدماتها
ملواكب ��ة التط ��ورات التقني ��ة ،وتعزي ��ز
تطلعاتها يف الت�سهي ��ل على املهند�سني،
وجعل خدماتها يف متناول اجلميع.
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هيئة المهندسين تنظم ندوة حول مشاريع
الربط الكهربائي وفرص تبادل الطاقة

نظم���ت ش���عبة الهندس���ة الكهربائي���ة بالهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين
ي���وم االثني���ن ٢٠١٥/٣/٣٠م ،ن���دوة «مش���اريع الرب���ط الكهربائ���ي وف���رص تب���ادل
الطاق���ة وانش���اء أس���واق للكهرباء» وذل���ك تحت رعاية س���عادة الدكت���ور صالح
ب���ن حس���ين العواج���ي وكي���ل وزارة المي���اه والكهرب���اء لش���ئون الكهرب���اء.

و�أو�ض ��ح �سع ��ادة املهند� ��س �إبراهي ��م
ب ��ن �صال ��ح ال�ضبيعي �أمني ع ��ام الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني املكلف �أن الندوة
هدفت �إىل مناق�شة �سبل تطوير م�شاريع
الرب ��ط الكهربائي ملا متثل ��ه من �إ�ضافة
رئي�سية مل�شاريع البنى التحتية يف اململكة
العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل فتح �سوق
للتناف�س ال�شريف بني منتجي الطاقة.
و�أ�ض ��اف املهند� ��س ال�ضبيع ��ي �إىل �أن
الندوة حظيت مب�شارك ��ة �أكرث من ٢٠٠
خمت�ص ومهند� ��س من كافة القطاعات
احلكومي ��ة واخلا�ص ��ة ذات العالقة من
م�صنعني وموردين ومقاولني ومطورين.
م ��ن جانبه �أك ��د املهند� ��س بندر عالف
رئي�س �شعبة الهند�سة الكهربائية بالهيئة
على �أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات،
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مبين ًا �أن ال�شعبة نظمت  ١٠ندوات فنية
خالل ع ��ام ٢٠١٤م ،كما تقوم بالتعاون
م ��ع القط ��اع اخلا�ص لفتح �أل ��ف فر�صة
تدريبي ��ة ملهند�سي الكهرب ��اء والطالب
الدار�س�ي�ن بتخ�ص�ص ��ات الهند�س ��ة
الكهربائية يف اجلامعات ال�سعودية.
وتناول ��ت الن ��دوة تق ��دمي عر� ��ض حول
م�ش ��روع الرب ��ط الكهربائ ��ي اخلليجي،
وفر�ص تبادل الطاقة بني جمل�س التعاون
اخلليجي ،ما يحقق وفر ًا كبري ًا مبليارات
الدوالرات وفق ًا لع ��دة درا�سات �أجرتها
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ،وذلك
على حد قول املهند�س �أحمد الإبراهيم
الرئي� ��س التنفيذي للهيئة يف ورقته التي
قدمها �ضمن فعاليات الندوة.
كما �أ�شار املهند�س نا�صر القحطاين نائب
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حمافظ هيئ ��ة تنظيم الكهرباء والإنتاج
امل ��زدوج �إىل الإج ��راءات التنظيمي ��ة
واخلطط املرحلية لإع ��ادة هيكلة قطاع
الكهرب ��اء باململك ��ة ب�ص ��ورة تناف�سية،
مم ��ا �سيزيد من كفاءة الأداء ،مبين ًا �أن
التعامل م ��ع م�صادر الطاق ��ة له اهمية
كبرية مبا يف ذل ��ك الطاقات املتجددة.
و�أبان القحط ��اين يف ورقته التي قدمها
�إىل �أن هن ��اك تن�سي ��ق وتع ��اون وبرامج
م�شرتكة م ��ع وزارة ال�شئون االجتماعية
والتي تق ��وم من خاللها بتغطية تكاليف
ا�سته�ل�اك غ�ي�ر القادري ��ن ،و�شج ��ع
القحط ��اين االعتم ��اد عل ��ى الأجه ��زة
املوفرة للطاقة خا�ص ��ة �أجهزة التكييف
وتطبيق العزل احلراري يف املباين ملا له
من فائدة على امل�شرتك ومزود اخلدمة.

الدكتور البقعاوي يجتمع باألمين المكلف
ومديري اإلدارات بالهيئة
عق���د س���عادة الدكت���ور جميل بن ج���اراهلل بن ع���وض البقع���اوي رئيس مجل���س إدارة
الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ،والمهن���دس مش���اري ناص���ر عبدالعزيز الش���ثري،
والمهن���دس عطاء اهلل عش���وي الهمزان���ي الش���مري اجتماعًا مع س���عادة المهندس
إبراهيم بن صال���ح الضبيعي أمين عام الهيئة المكلف ،وم���دراء اإلدارات بالهيئة ،وذلك
ف���ي مق���ر األمانة العام���ة بالهيئة ف���ي مدين���ة الرياض ي���وم األربعاء  ٢٥م���ارس ٢٠١٥م.

ومت خالل االجتماع الأول لرئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة بعد توليهم املهمة،
االط�لاع على �آخر امل�ستجدات بالهيئة
وال�ت�ع��ارف وط��رح امل�شاكل واملعوقات
التي متر بها كل �إدارة على حدة والعمل
على تذليلها ،كما قدم كل مدير �إدارة

ع��ر��ض� ًا مف�ص ًال ع��ن دور �إدارت� ��ه يف
م�سرية الهيئة ،واخلدمات التي تقدمها
ك��ل �إدارة للمهند�سني واملهند�سات
وامل��ك��ات��ب وال �� �ش��رك��ات الهند�سية.
كم ��ا ا�ستعر�ضوا الإجن ��ازات التي متت
خ�ل�ال ع ��ام ٢٠١٤م ع ��ن كل �إدارة،

والتحوالت يف م�سرية كل �إدارة ،واملهام
والأهداف لكل �إدارة.
ويف نهاي ��ة اللق ��اء ق ��ام �سع ��ادة الرئي� ��س
والأع�ض ��اء والأم�ي�ن العام املكل ��ف ومدراء
الإدارات بجولة يف �إدارات الهيئة واالطالع
على جميع الأق�سام والتعرف على موظفيها.

هيئة المهندسين تكرم الحربي نظير جهوده في
تطبيق مفهوم تميز األداء التشغيلي بالهيئة
ق ��ام الأمني العام املكل ��ف للهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن املهند�س �سليمان بن �إبراهيم
العمود بتك ��رمي املهند� ��س م�شعل احلربي،
م ��ن �إدارة متي ��ز الأداء الت�شغيل ��ي ب�أرامكو
نظري جه ��وده يف حتقيق مبادرة مبد�أ متيز
الأداء الت�شغيل ��ي ،والت ��ي �أعلن ��ت الهيئة يف
وق ��ت �ساب ��ق ع ��ن انطالقته ��ا ،وا�ستعانت
الهيئ ��ة باحلرب ��ي نظ ��ر ًا خلربت ��ه الوا�سعة
يف ه ��ذا املجال ،حيث يعم ��ل يف �إدارة متيز
االداء الت�شغيلي يف �شركة �أرامكو ال�سعودية.
وتطبي ��ق مفه ��وم متي ��ز الأداء الت�شغيل ��ي
ي�ضم ��ن التطوي ��ر امل�ستم ��ر ،والرتكيز على
التميز والإتقان وحتقيق الكفاءة والفاعلية
مب ��ا ي�ساع ��د عل ��ى زي ��ادة الوع ��ي مبفهوم
التمي ��ز داخ ��ل الهيئ ��ة ،ويحف ��ز موظفيها
لالبتكار والإبداع وتطوير الأعمال.
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إعالن تحذيري بشأن المهندسين
المزورين لشهاداتهم

بن ��ا ًءا عل ��ى برقي ��ة �صاح ��ب ال�سم ��و
امللك ��ي ويل العهد ووزي ��ر الداخلية رقم
( ،)15929وتاري ��خ 1436/02/12هـ،
املواف ��ق (2014/12/04م) ،املرفوعة
للمق ��ام ال�سام ��ي ب�ش�أن ما توف ��ر للهيئة
م ��ن معلوم ��ات مفادها وج ��ود عدد من
املهند�س�ي�ن يحمل ��ون �شه ��ادات مزورة،
ورغب ��ة �سم ��وه تكليف فري ��ق عمل ي�ضم
جه ��ات ال�ضب ��ط املخت�ص ��ة ب ��وزارة
الداخلي ��ة باال�شرتاك م ��ع هيئة الرقابة
والتحقيق ،واال�ستعانة بالهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن فني� � ًا لو�ضع خط ��ة تق�ضي
مبراجع ��ة �أ�سم ��اء املهند�س�ي�ن امل�شتب ��ه
يف تزويرهم لل�شه ��ادات التي يحملونها
ووثائ ��ق ت�صديقه ��ا واعتمادها وما لدى
اجلهات التي يعملون بها عن ذلك ،ويف
حالة ثبوت التهمة �ضدهم يتم �إيقافهم
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ومنعه ��م م ��ن ال�سف ��ر و�إحال ��ة ملفاتهم
جله ��ة التحقي ��ق ال�ستكم ��ال التحقي ��ق
معه ��م ،وتقدميه ��م �إىل الق�ض ��اء وفق� � ًا
ملا يق�ضي به النظ ��ام اجلزائي جلرائم
التزوي ��ر ال�صادر باملر�س ��وم امللكي رقم
م 11/وتاريخ 1435/02/18هـ ،املوافق
(2013/12/21م).
وحي ��ث با�ش ��ر فري ��ق العم ��ل املك ��ون من
املديري ��ة العامة للمباح ��ث العامة وهيئة
التحقي ��ق واالدعاء الع ��ام ،وهيئة الرقابة
والتحقي ��ق ،واملديرية العام ��ة للجوازات،
والهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن مهام ��ه
لتنفيذ الأوامر امللكية ،تود الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني التنبيه على جميع املهند�سني
الوطني�ي�ن واملقيمني باململك ��ة ب�أن مزاولة
مهنة الهند�سة باململكة ت�ستوجب احل�صول
عل ��ى ت�سجي ��ل واعتماد مهن ��ي �صادر من
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الهيئ ��ة �س ��اري املفع ��ول وف ��ق م�ستندات
�صحيح ��ة ،كم ��ا �أن تق ��دمي اخلدم ��ات
الهند�سي ��ة ي�ستوج ��ب ترخي� ��ص مزاول ��ة
املهنة للمكاتب الهند�سي ��ة واال�ست�شارية.
و�أن ��ه يج ��ب عل ��ى الذي ��ن يتعامل ��ون مع
ه� ��ؤالء املهند�س�ي�ن �أو اجله ��ات الت ��ي
تق ��دم خدماته ��ا الهند�سي ��ة الت�أكد من
�أنه ��ا حتم ��ل ترخي�ص� � ًا ر�سمي� � ًا بذلك.
علم ًا ب� ��أن م�سئولية من يق ��وم بالتعامل
مع املهند�سني غ�ي�ر املرخ�صني من قبل
الهيئة �سوا ًءا كان ��وا �أفراد ًا �أو م�ؤ�س�سات
تقع عليه العقوبة ملخالفته لهذا النظام.
وللإحاط ��ة والتنوي ��ه ج ��رى ن�ش ��ر هذا
الإع�ل�ان ،والنظ ��ام اجلزائ ��ي جلرائم
التزوي ��ر ال�صادر باملر�س ��وم امللكي رقم
م 11/وتاري ��خ 1435/2/18ه� �ـ املوافق
(2013/12/21م) املرفق.

أمسية تقنية بعنوان «مكتبة البنية
التحتية لتقنية المعلومات»

قامت ش���عبة هندس���ة الحاس���ب اآللي بالهيئة الس���عودية للمهندسين مساء
يوم األحد  8صفر 1436هـ ،الموافق  30نوفمبر 2014م ،بعقد أمس���ية تقنية بعنوان
«مكتب���ة البنية التحتي���ة لتقني���ة المعلوم���ات» (Introduction to Information
 )Technology Infrastructure Library-ITILفي مدينة جدة ،وقد ش���هدت األمس���ية
حضور عدد تجاوز المائتي مهندس ومهندس���ة من كافة التخصصات الهندسية.

ق ��دم الأم�سي ��ة املهند� ��س حمم ��د التحتي ��ة لتقني ��ة املعلوم ��ات ()ITIL
ال�سباعي ،حيث �شملت نظرة عامة عن بغريه ��ا م ��ن املنهجي ��ات ،و�أف�ض ��ل
مكتبة البنية التحتية لتقنية املعلومات املمار�سات و�أُ ُط ��ر العمل العاملية ،مثل
( ،)ITILواملحاور اخلم�سة الأ�سا�سية (COBIT, ISO 2000, Six Sigma,
.)CMMI,
OBASHI,
املكون ��ة له ��ا ،وه ��ي� :إ�سرتاتيجي ��ة TOGAF
اخلدم ��ة ،ت�صميم اخلدم ��ة ،االنتقال واختتم ��ت �شعب ��ة هند�س ��ة احلا�س ��ب
للخدم ��ة ،عملي ��ات ت�شغي ��ل اخلدمة ،الآيل بالهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني
والتح�س�ي�ن امل�ستم ��ر للخدم ��ة .كم ��ا الأم�سي ��ة بتق ��دمي درع �شك ��ر وتقدير
مت التط ��رق �إىل عالقة مكتب ��ة البنية للمهند�س حممد ال�سباعي.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن �شعبة هند�سة
احلا�س���ب الآيل بالهيئ���ة ال�سعودية
للمهند�سني تويل اهتمام ًا ملحوظ ًا
يف الآونة الأخرية بتقدمي الأم�سيات
التقني���ة التوعوية والت���ي من �ش�أنها
رف���ع امل�ستوى العلم���ي للمهند�سني،
واحلر����ص عل���ى ن�ش���ر �أح���دث
التقني���ات بني املجتمع الهند�سي يف
اململكة العربية ال�سعودية.
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هيئة المهندسين تنشئ لجنة وطنية للخبراء
وتخصص  5ماليين ريال لتدريب المهندسين
ق���رر رئي���س وأعض���اء مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ـ ال���دورة الخامس���ة
(2018/2015م) ـ الب���دء بإنش���اء لجن���ة خبراء في جميع التخصصات الهندس���ية لتقديم المش���ورة
الفني���ة حس���ب الحاجة ،بحيث تك���ون اللجن���ة مرجعًا وطني���ًا للمعلومات والمش���ورة الفنية
وق���ت م���ا تقتض���ي الحاج���ة لذل���ك ،أو تطل���ب الجه���ات الحكومي���ة والخاص���ة مش���ورة فنية
عاجل���ة .كما أقر إنش���اء مرك���ز لتدريب المهندس���ين ينظ���م دورات تدريبية لحديث���ي التخرج
وللممارس���ين حس���ب مس���اراتهم الوظيفي���ة وتخصصاته���م ،ج���اء ذل���ك ف���ي اجتماعه���م
الراب���ع الذي عقد بمق���ر الهيئة بمدينة ج���دة يوم األربع���اء  1436/07/17هـ ،المواف���ق 2015/05/06م.

وت�ضم ��ن ق ��رار �إن�ش ��اء مرك ��ز التدري ��ب
بالهيئ ��ة تهيئ ��ة وتوف�ي�ر برام ��ج خا�ص ��ة
حلديثي التخرج� ،إىل جانب توفري برامج
خا�ص ��ة للمهند�س�ي�ن املمار�س�ي�ن ح�س ��ب
تخ�ص�صاته ��م وم�ساراته ��م الوظيفي ��ة،
م ��ن �أج ��ل �إك�سابه ��م امله ��ارات الالزم ��ة
ودجمه ��م ب�س ��وق العمل وه ��م يف م�ستوى
متمي ��ز ومت ��درب ،و�إك�سابه ��م كذل ��ك
اخل�ب�رة و�إتق ��ان امله ��ارات التخ�ص�صية
التطبيقي ��ة بكاف ��ة فروعه ��ا وتفريعاتها،
وت�أ�صي ��ل مفاهيم علمي ��ة وعملية لديهم،
و�ستوف ��ر له ��م و�سائل التدري ��ب احلديثة
ملواكب ��ة متطلب ��ات �س ��وق العم ��ل ،حي ��ث
اعتمد املجل�س ل�صندوق التدريب خم�سة
مالي�ي�ن ريال من ح�س ��اب الهيئة� ،إ�ضافة
�إىل فتح املجال لدعمه مالي ًا من اجلهات
والقطاعات املختلفة.
ً
كم ��ا ت�ضم ��ن االجتم ��اع ق ��رارا بال�سع ��ي
لتنظيم م�ؤمتر هند�سي دويل حتت رعاية
خ ��ادم احلرمني ال�شريف�ي�ن امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ بحيث يجمع
كاف ��ة التخ�ص�صات الهند�سي ��ة ،ويهدف
�إىل تبادل الأف ��كار واملعلومات الهند�سية
والرق ��ي باملهنة وجودتها باململكة العربية
ال�سعودي ��ة ،وتوف�ي�ر الأج ��واء واملناخات
العلمي ��ة والتناف�سي ��ة املنا�سب ��ة للباحثني
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لعر� ��ض �أبحاثهم يف ظ ��ل مواكبة التطور
العلم ��ي الهائ ��ل احلادث يف ه ��ذا القرن،
وكذلك �إط�ل�اع املهند�سني واملهنيني على
�آخر م ��ا تو�صلت �إلي ��ه العقول يف خمتلف
التخ�ص�صات الهند�سية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ق ��رر املجل�س عقد ور�ش
عمل تبحث يف هموم وم�شاكل املهند�سني
واملكات ��ب الهند�سي ��ة ،و�إيج ��اد احلل ��ول
العملي ��ة واملنا�سبة له ��ا ،بحيث تعقد هذه
الور�ش يف كل من الريا�ض والدمام وجدة
بح�ضور عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
وتنظ ��م تل ��ك الور� ��ش وت ��دار بالتع ��اون
ب�ي�ن الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ومع
املهند�سني الأفراد واملكاتب الهند�سية.
كما ت�ضمنت قرارات جمل�س الإدارة العمل
على حتدي ��ث املوقع الإلكرتوين للهيئة مع
تكامل يف حمتوى املواد وحداثتها و�سهولة
ا�ستخدامه ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل �إن�ش ��اء قائمة
باملكاتب الهند�سي ��ة واملهند�سني امل�ؤهلني
للتدقي ��ق الهند�س ��ي ،وذل ��ك لال�ستفادة
منهم ملراجعة الت�صاميم الهند�سية ورفع
اجل ��ودة الهند�سية ،كذل ��ك �شراء مباين
جاه ��زة تكون مق ��رات للهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن يف امل ��دن الرئي�سية الثالث،
وتتمي ��ز مبعاي�ي�ر عالي ��ة بحي ��ث حتت ��وي
عل ��ى مكات ��ب ملوظفي الهيئ ��ة� ،إىل جانب
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قاع ��ات درا�سي ��ة لتق ��دمي برام ��ج مركز
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن للتدريب
والتطوي ��ر .وق ��رر �أع�ض ��اء املجل� ��س �أن
تكون هذه الربامج مدعومة بحيث ت�شمل
جميع التخ�ص�صات الهند�سية ،بالإ�ضافة
�إىل تنظي ��م دورات تعق ��د بالتع ��اون م ��ع
معاهد معتربة وجامع ��ات راقية وب�أ�سعار
مدعومة ،ويكون الهدف من هذه الربامج
الرق ��ي باملهنة ورف ��ع اجل ��ودة الهند�سية
باململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة .كما مت على
هام� ��ش االجتم ��اع افتت ��اح مق ��ر ملتق ��ى
املهند�س�ي�ن يف مقر الهيئة بجدة ،وكذلك
افتت ��اح مقر للجن ��ة املهند�س ��ات يف مقر
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني مبدينة جدة.
يذك ��ر �أن رئي� ��س و�أع�ضاء جمل� ��س �إدارة
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ق ��رروا
يف اجتماعه ��م الث ��اين ال ��ذي عق ��د قبل
ف�ت�رة وجي ��زة مبق ��ر الأمان ��ة العام ��ة
مبدين ��ة الريا� ��ض تد�شني خط ��ة التحول
الإ�سرتاتيجي للهيئة ،والتي ي�سعى املجل�س
�إىل حتقيقه ��ا يف هذه ال ��دورة ،امل�ستمدة
من ر�ؤية و�أه ��داف الهيئة الإ�سرتاتيجية.
وت�ضمن ��ت ع ��دة حماور �شمل ��ت اجلوانب
املهم ��ة الت ��ي تالم�س احتياج ��ات وهموم
املهند�س�ي�ن ،والتي من امل�أمول �أن تنعك�س
على رقي وتقدم املهنة ومن�سوبيها.
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هيئة المهندسين تمنح مهلة  3أشهر
للمهندسين الوافدين الجدد قبل التسجيل فيها
أك���دت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين أنها ال تطلب تس���جيل المهندس���ين
الوافدي���ن ال���ى المملك���ة قب���ل مضي ثالث���ة أش���هر (الفت���رة التجريبي���ة) على
دخوله���م أراضي المملكة العربية الس���عودية ،إضافة إلى أن الوافد الذي يحصل
عل���ى خ���روج نهائي خ�ل�ال فت���رة التجربة تق���وم الهيئ���ة بمنحه خطاب���ًا موجهًا
إل���ى المديرية العامة للجوازات بمس���مى (عدم التس���جيل بالهيئ���ة) يفيد أنه ال
يتطلب التس���جيل بالهيئة ،وأن كفيله يرغب في إصدار تأش���يرة خروج نهائي له.

و�أ�ش ��ار املتحدث الر�سم ��ي للهيئة مدير
�إدارة العالق ��ات العام ��ة والإع�ل�ام
املهند� ��س عبدالنا�ص ��ر ب ��ن �سي ��ف
العبداللطي ��ف� ،أن ��ه تو�ضيح� � ًا للب� ��س
احلا�ص ��ل م ��ن بع�ض اجله ��ات والأفراد
حول ه ��ذا املو�ضوع ،فق ��د قامت الهيئة
بتو�ضيح الإج ��راءات التي تقوم بها من
فرتة طويلة ،والتي تعتمد على �إجراءات
تطبق عل ��ى املهند�س الوافد منذ دخوله
للمملكة ،مو�ضح ًا ان املهند�س الوافد ال
يتطل ��ب ت�سجيله بالهيئ ��ة �إال بعد م�ضي
ثالثة �أ�شهر ،وبعد �أن يكون قد مت الت�أكد
من �صالحيت ��ه للعم ��ل وموا�صلة اجلهة
الكفيلة ل ��ه برغبته ��ا �إ�ص ��دار �إقامة له
والعمل على �أرا�ضي اململكة.
و�أو�ض ��ح املتح ��دث الر�سم ��ي �أن الهيئة
تطبق تلك الإجراءات منذ البدء بتطبيق
االعتماد املهني قبل �سنوات ،وقامت يف
تطبيقها بعدد من مهند�سي القطاعات
الهند�سي ��ة مث ��ل ال�ش ��ركات واملكات ��ب
الهند�سية واال�ست�شارية وبع�ض �شركات
املقاوالت العاملة يف اململكة على الرغم
م ��ن �أن املهند�س الوافد حديث الو�صول
ال تنطبق عليه �شروط الت�سجيل بالهيئة
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�إال بع ��د م�ضي الثالث ��ة �أ�شه ��ر باململكة
وانق�ض ��اء ف�ت�رة التجرب ��ة ،ث ��م بعدها
يطب ��ق عليه م ��ا يطب ��ق عل ��ى املهند�س
العام ��ل يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية.
وا�ض ��اف انه بع ��د م�ض ��ي � 3أ�شهر على
دخول املهند� ��س الوافد �أر�ض ��ي اململكة
يتم ت�سجيله يف الهيئ ��ة ،ويقوم ب�إ�صدار
ت�صريح العم ��ل والإقامة من اجلوازات
بع ��د ت�سجيل ��ه يف الهيئ ��ة �إلكرتوني ًا ،ثم
بع ��د ذلك ت�أتي عملي ��ة فح�ص �شهاداته
وخربات ��ه وتطبي ��ق االعتم ��اد املهن ��ي
للمهند�س�ي�ن عليه ،وت�أخذ عملية فح�ص
ال�شهادات فرتة زمنية يتم بعدها معرفة
نتيج ��ة عملية فح� ��ص �شهاداته من قبل
�شرك ��ة عاملي ��ة يف فح� ��ص ال�شه ��ادات،
بعده ��ا يت ��م منح ��ه �شه ��ادة االعتم ��اد
وبطاقة الع�ضوية يف الهيئة.
و�أب ��ان العبداللطيف �أن ��ه يف حال وجود
مالحظ ��ات يف �شهادات ��ه مث ��ل التزوير
فتق ��وم الهيئ ��ة ب�إر�سال خط ��اب لوزارة
الداخلي ��ة ،للقي ��ام مبهامه ��ا ومعاقب ��ة
امل ��زور� ،إ�ضاف ��ة �إىل خماطب ��ة اجله ��ة
التي يعمل فيها �صاحب ال�شهادة املزورة
لإبالغه ��م بذل ��ك .بحيث تق ��وم اجلهة
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املعني ��ة يف الغال ��ب ب�إيقاف ��ه م ��ن العمل
و�إنهاء خدماته.
و�شدد العبداللطيف عل ��ى �أهمية التحقق
م ��ن م�ؤه�ل�ات املهند�س�ي�ن والعامل�ي�ن
يف املج ��ال الهند�س ��ي للمحافظ ��ة عل ��ى
مب ��ادئ و�أخالقي ��ات وتقالي ��د املهن ��ة،
ملواجه ��ة التحديات التي مي ��ر بها القطاع
الهند�س ��ي ،وحماي ��ة املهن ��ة و�ضم ��ان
املمار�سة املهنية ال�صحيحة وفق القواعد
املحددة التي ت�ضمن توفري بيئة للممار�سة
املهني ��ة ال�صحيح ��ة ،لاللت ��زام مبعاي�ي�ر
املهن ��ة وال�صدق والأمانة وتق ��دمي �أف�ضل
اخلدم ��ات للوط ��ن واملجتم ��ع ،من خالل
اتباع الأخالقيات املهنية والتزام املهند�س
بتل ��ك القواعد ودورها امله ��م والف ّعال يف
االرتقاء مب�ستوى ممار�سة املهند�س للمهنة
والق�ض ��اء عل ��ى ال�سلبي ��ات يف املمار�س ��ة
للمهن ��ة مب ��ا يف ذل ��ك الت�س�ت�ر املهن ��ي.
يذك ��ر �أن وزارة العمل والهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ق ��د ا�شرتطتا خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية عند ا�ستق ��دام املهند�سني ب�أن ال
تقل خرباتهم ع ��ن � 4سنوات بعد التخرج
اجلامع ��ي للمهند� ��س الواف ��د للعم ��ل يف
اململكة ،با�ستثناء املقيمني ب�إقامة نظامية.

ألهميتها ودورها في تحقيق التطور المهني ألعضائها

الهيئة تدعو المهندسين المشاركة في
أنشطة وفعاليات الشعب الهندسية
أكد المتحدث الرسمي ومدير العالقات العامة واإلعالم بالهيئة السعودية للمهندسين
المهن���دس عبدالناص���ر س���يف العبداللطيف على أهمية الش���عب الهندس���ية ودورها
في تحقي���ق التطور المهن���ي ألعضائها ،داعيًا المهندس���ين للحرص على المش���اركة
ف���ي أنش���طة وفعاليات الش���عب .وأكد عل���ى حرص ودع���م رئيس وأعض���اء مجلس
إدارة الهيئة للش���عب الهندس���ية التي تعتبر العمود الفقري وال���ذراع العلمي للهيئة،
والت���ي يتم من خالله���ا تحقيق رؤية الهيئ���ة وتنمية الفكر العلم���ي المهني وتطوير
األداء المهن���ي والعلمي للمهندس���ين ،وإتاحة الفرصة ألعضاء الش���عب للعاملين في
الشعبة لإلسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في الهيئة وفي الوطن الغالي.

و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذه ال�شعب ت�ش ��كل �آلية
مهني ��ة للمهند�س�ي�ن ،وتعت�ب�ر ال�شعبة
وح ��دة مكونة من جمموعة من �أع�ضاء
الهيئة الأ�سا�سيني املتخ�ص�صني يف �أحد
التخ�ص�صات الهند�سية الأكادميية �أو
املهنية التطبيقية ،والذين ُي�سهمون من
خاللها يف تطوي ��ر تخ�ص�صهم املهني
وفق �أ�س�س وقواعد حمددة ،وذلك مبا
يحقق توجه ��ات جمل� ��س �إدارة الهيئة
وتطبيق ًا خلطته للتحول الإ�سرتاتيجي
والتي تهدف بدع ��م ال�شعب الهند�سية
مب ��ا ميكنه ��ا يف جم ��ال اهتمامه ��ا
وتخ�ص�صها املهن ��ي �إىل تي�سري تبادل
الإنت ��اج العلم ��ي والأف ��كار العلمي ��ة
واملهني ��ة ب�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات والهيئ ��ات
املعنية داخ ��ل وخارج اململك ��ة ،تقدمي
امل�ش ��ورة والقي ��ام بالدرا�سات الالزمة
لرف ��ع م�ست ��وى الأداء يف امل�ؤ�س�س ��ات
والهيئات املختلفة ،وامل�ساهمة يف و�ضع
معاي�ي�ر ممار�س ��ة املهن ��ة ،واالعتم ��اد

املهني ،وت�صني ��ف املكاتب الهند�سية،
وامل�شاركة يف مراقبة �أدائها واملحافظة
عليها ،وامل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي
الهند�سي لدى املجتمع ،ومتثيل الهيئة
يف اللج ��ان وف ��رق العم ��ل املهنية التي
تتعلق بتخ�ص� ��ص ال�شعبة داخل الهيئة
�أو خارجها ،وتعزيز التعاون الهند�سي
مع اجلامعات داخل اململكة وخارجها.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه مت اعتم ��اد � 14شعب ��ة
هند�سي ��ة ،مثلت �أغل ��ب التخ�ص�صات
الهند�سي ��ة ،وه ��ي �شعب ��ة الهند�س ��ة
املدني ��ة� ،شعبة الهند�س ��ة الكهربائية،
�شعب ��ة الهند�س ��ة امليكانيكي ��ة� ،شعب ��ة
الهند�سة ال�صناعي ��ة� ،شعبة الهند�سة
املعماري ��ة� ،شعب ��ة هند�س ��ة التعدي ��ن
واجليولوجيا� ،شعبة هند�سة احلا�سب
الآيل� ،شعب ��ة هند�س ��ة الت�شغي ��ل
وال�صيانة� ،شعب ��ة التحكيم الهند�سي،
�شعب ��ة الهند�سة القيمي ��ة� ،شعبة �إدارة
امل�شاريع� ،شعبة هند�س ��ة حتليه املياه،

�شعب ��ة املب ��اين اخل�ض ��راء ،و�شعب ��ة
الرتاث العمراين.
و�أب ��ان �أن الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
تطم ��ح بالرق ��ي مبهن ��ة الهند�س ��ة،
ومتك�ي�ن املهند�س�ي�ن وامل�ؤ�س�س ��ات من
الو�ص ��ول �إىل احلل ��ول املثل ��ى ،ورف ��ع
م�ست ��وى التعلي ��م والأداء ،وت�شجي ��ع
الإب ��داع واالبت ��كار لتحقي ��ق مكان ��ة
مرموقة ،وكذلك بناء كفاءات وقدرات
هند�سي ��ة ممي ��زة ت�ساه ��م بفاعلي ��ة
يف التنمي ��ة االقت�صادي ��ة يف اململك ��ة،
حي ��ث ترك ��ز الهيئ ��ة على تنفي ��ذ ر�ؤية
حمددة الأهداف ،ولتحقيق ذلك تتبع
الإ�سرتاتيجي ��ات املر�سوم ��ة يف الهيئة
خا�صة البح ��ث والتطوير ،امل�شاركة يف
اللجان احلكومية ،وامل�ساهمة يف توعية
املجتم ��ع بالأم ��ور الهند�سي ��ة والفنية،
وبنا ًءا على ذلك ف�إن الهيئة عملت عدد ًا
من اخلطوات امللمو�س ��ة لتحقيق ذلك
منها �إن�ش ��اء �إدارة ال�شعب الهند�سية.
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هيئة المهندسين والدفاع المدني
ينظمان ورشة عن اإلحصاء
عق���دت ي���وم األح���د  28رجب 1436هـ ،ورش���ة عم���ل بعن���وان «دور وأهمي���ة اإلحصاء في
صناع���ة الق���رار بالدف���اع المدن���ي» ،الت���ي نظمته���ا الهيئة الس���عودية للمهندس���ين
بالتع���اون م���ع المديري���ة العام���ة للدف���اع المدن���ي تح���ت رعاي���ة معال���ي مدي���ر عام
الدف���اع المدني الفريق س���ليمان بن عب���داهلل العم���رو ،وبحضور س���عادة األمين العام
المكلف للهيئة الس���عودية للمهندس���ين المهندس س���ليمان ب���ن إبراهيم العمود.

و�أو�ض ��ح املهند� ��س عبدالنا�ص ��ر ب ��ن
�سيف العبداللطيف املتحدث الر�سمي
ومدي ��ر الإدارة العام ��ة للعالق ��ات
العامة والإع�ل�ام بالهيئة� ،أن الور�شة
هدفت �إىل التعريف ب�أهمية البيانات
الإح�صائية يف و�ضع اخلطط ومتابعة
تنفيذها ،و�إبراز دور الإح�صاءات يف
جمال عمل الدفاع املدين ،والتعريف
ب ��دالالت �إح�ص ��اءات الدف ��اع املدين
و�أهميتها لأن�شط ��ة املجتمع املختلفة.
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و�أ�ض ��اف ب� ��أن الور�شة ناق�ش ��ت عدد ًا
من املح ��اور �ألأ�سا�سية؛ منه ��ا �أهمية
البيان ��ات والأنظم ��ة الإح�صائي ��ة
ودوره ��ا يف دع ��م اتخ ��اذ الق ��رار،
بالإ�ضاف ��ة �إىل حم ��ور خا� ��ص يتناول
ع ��دد ًا م ��ن التج ��ارب والدرا�س ��ات
اخلا�ص ��ة بالأنظم ��ة الإح�صائي ��ة،
وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال (� )6أوراق علمية
تناولت الورق ��ة الأوىل الإ�سرتاتيجية
الوطنية للتنمي ��ة الإح�صائية ،قدمها

العدد (  ) 97رمضان 1436هـ  -يوليو 2015م

مدير عام التطوير الإداري مب�صلحة
الإح�ص ��اءات العام ��ة الأ�ست ��اذ
عبداللطيف اخلمي� ��س ،بينما تناولت
الورق ��ة الثاني ��ة بيان ��ات الأر�شي ��ف
وقيمته ��ا البحثي ��ة الإح�صائي ��ة
و�صناع ��ة واتخاذ الق ��رارات الأمنية،
قدمها الأ�ستاذ الدكت ��ور عبدالعاطي
ال�صي ��اد عميد العل ��وم الإ�سرتاتيجية
بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وتناولت الورقة الثالثة والتي عر�ضها

د.عبداحلكيم البابطني عميد عمادة
التطوير واجلودة املكلف بجامعة امللك
�سع ��ود ،دور الإح�ص ��اءات يف اتخ ��اذ
الق ��رار ،بينما قدم الأ�ست ��اذ الدكتور
عبدالرحم ��ن العنق ��ري امل�ست�ش ��ار
وامل�ش ��رف عل ��ى مرك ��ز �إح�ص ��اءات
التعليم الع ��ايل ب ��وزارة التعليم ورقة
بعنوان �آلية بناء الأنظمة الإح�صائية.
وق ��دم املهند� ��س عبدالق ��ادر العرفج
حملل البيان ��ات يف ال�شركة ال�سعودية

للكهرب ��اء� ،ضم ��ن ج ��دول �أعم ��ال
الور�ش ��ة ورقة ح ��ول دور الإح�صاء يف
رفع م�ست ��وى الأداء بال�شرك ��ة ،بينما
طرح العقي ��د دكتور في�صل ال�شرعبي
مدي ��ر �إدارة الإح�ص ��اء باملديري ��ة
العامة للدفاع امل ��دين ر�ؤية م�ستقبلية
ل ��دور الإح�ص ��اء يف االرتق ��اء بجودة
خدمات الدف ��اع املدين� .أبان فيها �أن
الور�ش ��ة ت�أتي يف �إط ��ار اجلهود لدعم
خطط التطوي ��ر ،وحتقيق نقلة نوعية

يف ق ��درات الدفاع امل ��دين على �أ�س�س
علمية �صحيحة ،من مبد�أ التعاون بني
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني والدفاع
امل ��دين ،مثمن� � ًا م�شارك ��ة العديد من
اجله ��ات وعل ��ى ر�أ�سه ��ا م�صلح ��ة
الإح�ص ��اءات العام ��ة واجلامع ��ات
الوطني ��ة و�شركة الكهرباء ال�سعودية،
وتفاع ��ل تل ��ك اجله ��ات للم�شاركة يف
�أعم ��ال الور�شة و�س ��ط م�شاركة نخبة
من امل�سئولني والأكادمييني.
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الملتقى السعودي الثاني لعقود «فيديك»

افتت���ح نائ���ب رئي���س مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين الدكتور بس���ام غلمان
الملتق���ى الس���عودي الثاني لعقود فيدي���ك ،يوم األح���د 2015/05/24م ،وذل���ك بمدينة الرياض،
واس���تمر لمدة ثالثة أيام ،تحت عنوان «أفضل الممارس���ات لعقود فيديك وأثرها على تحسين
بيئة التش���ييد في المملكة العربية الس���عودية» ،بمش���اركة نخبة متميزة م���ن الخبراء في
مختل���ف قطاع���ات األعمال والهندس���ة العاملين ف���ي دول مجلس التع���اون الخليجي والدول
المج���اورة في المنطق���ة ،إضافة إل���ى مجموعة متخصصة م���ن خبراء القانون لمناقش���تهم
للوق���وف عل���ى الخب���رة العملية واألف���كار الجدي���دة بش���أن صياغة عق���ود فيدي���ك وتحديثها.

و�ألقى الدكتور ب�س ��ام غلمان كلمة االفتتاح
امللتق ��ى ،مرحب� � ًا فيها بامل�شارك�ي�ن وجميع
احل�ض ��ور ،م�ؤك ��د ًا �أن امللتق ��ى �أتى يف وقت
منا�سب نظر ًا مل ��ا ت�شهده اململكة من نه�ضة
تنموي ��ة وعمرانية ،وما ي�شهده قطاع البناء
والت�شيي ��د يف اململك ��ة م ��ن من ��و متزاي ��د،
م�شري ًا �إىل �أن الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
ا�ست�شع ��رت �أهمية تنظي ��م ودعم مثل هذه
امللتقي ��ات املهني ��ة املهم ��ة لإب ��راز ال ��دور
الفاع ��ل والتط ��ور احلقيقي ال ��ذي ي�شهده
قط ��اع البن ��اء والت�شيي ��د باململك ��ة ،و�إلقاء
ال�ض ��وء عل ��ى تط ��ور ال�صناع ��ة والتقني ��ة
ال�سعودي ��ة يف ه ��ذا املج ��ال ،ودف ��ع عجل ��ة
النم ��و ليك ��ون �أح ��د الرواف ��د الفاعل ��ة يف
حرك ��ة التنمي ��ة االقت�صادية الت ��ي تعي�شها
اململكة .وذلك م ��ن �أجل �إك�ساب امل�شاركني
يف امللتق ��ى اخل�ب�رة العملي ��ة واملمار�س ��ة
الواقعية اخلا�صة بعق ��ود فيديك والقواعد
املعمول به ��ا وفق هذه العق ��ود ،وتزويدهم
باملعرف ��ة واملهارات اخلا�ص ��ة التي متكنهم
م ��ن التعام ��ل والتغل ��ب عل ��ى الإ�شكالي ��ات
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العملية �سواء الفنية الهند�سية �أو القانونية
الإجرائية �أو املو�ضوعية والتي قد تواجههم
ل ��دى تطبي ��ق ه ��ذه النوعي ��ة م ��ن العقود.
و�أو�ضح نائ ��ب رئي�س جمل� ��س �إدارة الهيئة
�أن ه ��ذا امللتقى ي�سع ��ى للإ�سهام يف تطوير
البيئ ��ة الهند�سي ��ة واملدني ��ة وال�صناعي ��ة
بوطننا الغ ��ايل ،يف ظل التق ��دم الهند�سي
ال ��ذي ت�شهده جميع دول العامل ،ف�ض ًال عن
مواكب ��ة جديد التقني ��ة واملعرفة الهند�سية
يف الع ��امل ،والتعري ��ف ب�أف�ض ��ل التج ��ارب
الدولي ��ة والعربي ��ة فيم ��ا يخت� ��ص بعق ��ود
الفيدي ��ك التي تعترب مزيج� � ًا من الهند�سة
والقان ��ون ،م ��ا ينظ ��م العق ��ود الهند�سي ��ة
من خ�ل�ال ما مت ��ت �صياغته قانون� � ًا ،كما
ي�ستعر� ��ض �أب ��رز النظري ��ات والأنظم ��ة
الهند�سية والقانوني ��ة املتعلقة با�شرتاطات
وعق ��ود فيديك املختلفة ،عرب جمموعة من
اخلرباء واملتخ�ص�صني يف هذا املجال ،كما
�سي�ساهم يف تقدمي حمتوى معريف وتطبيقي
يتبنى �أنظمة م�ستحدثة ومتطورة من �ش�أنها
�أن ت�ساع ��د يف تزوي ��د اجله ��ات واملن�ش� ��آت
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باملعرفة واملهارات اخلا�صة للتعامل مع هذه
النوعية من العقود ،والتغلب على امل�شكالت
الإجرائي ��ة والقانوني ��ة ذات ال�صل ��ة.
وركز امللتقى على حماور ومو�ضوعات عدة
م ��ن �أهمها �أن ��واع عقود فيدي ��ك و�أطراف
هذه العق ��ود ونتاج الرتاكم املع ��ريف فيها،
التط ��ور واال�ستخ ��دام العمل ��ي ل�ش ��روط
فيدي ��ك ،الكت ��اب الأحم ��ر اجلدي ��د وعقد
مق ��اوالت �أعمال الت�شيي ��د ،عقد الت�صميم
والبن ��اء والت�شغي ��ل � ،DBOإج ��راءات
املناق�ص ��ات ،املزاي ��ا والعي ��وب م ��ن خالل
التج ��ارب العملي ��ة� ،أف�ض ��ل املمار�سات يف
العم ��ل الهند�س ��ي ،اجلوان ��ب القانونية يف
عقود فيديك ،توازن احلقوق وااللتزامات،
املطالبات و�آلية �إعدادها يف عقود الفيديك،
�ضواب ��ط الأوام ��ر التغيريي ��ة ،املنازع ��ات
النا�شئة عن عق ��ود الفيديك و�آليات ف�ضها
يف �إط ��ار ه ��ذه العقود ،جت ��ارب حتكيمية،
الفيدي ��ك يف �إط ��ار الأنظم ��ة الهند�سي ��ة
والقانوني ��ة ال�سعودي ��ة ،التحكي ��م يف عقود
فيدي ��ك .و�أخ�ي�ر ًا التج ��ارب الإقليمي ��ة.

الهيئة تنظم معرض التصميم الداخلي
األول للمهندسات بالمنطقة الشرقية

نظمتالهيئةال�سعوديةللمهند�سنيباملنطقة
ال�شرقي ��ة معر�ض ًا للت�صميم الداخلي الأول
للمهند�س ��ات حت ��ت رعاي ��ة رئي� ��س جمل�س
�إدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سني الدكتور

جمي ��ل ب ��ن ج ��اراهلل البقع ��اوي ،وذلك يف
جمم ��ع الرا�ش ��د التج ��اري باخل�ب�ر ي ��وم
الأربعاء 2015/05/20م ،وا�ستمر املعر�ض
حتى يوم اجلمعة املوافق 2015/05/22م.

هدف املعر� ��ض �إىل عر� ��ض الت�صاميم
اخلا�ص ��ة باملهند�س ��ات ال�سعودي ��ات
�صاحب ��ات املكات ��ب الهند�سية يف جمال
الت�صميم الداخلي.

نقابة المهندسين المصرية تطرح تقديم
آلية لتوثيق شهادات المهندسين المصرية
على هام�ش فعالي ��ات امل�ؤمتر الهند�سي
ال�سابع جلمعي ��ة املهند�سني امل�صريني،
وال ��ذي تنظم ��ه بالتع ��اون م ��ع الهيئ ��ة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ا�ستقب ��ل
الأم�ي�ن الع ��ام املكلف للهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن املهند� ��س �سليم ��ان ب ��ن
�إبراهي ��م العمود وفد نقاب ��ة املهند�سني
امل�صري ��ة برئا�س ��ة نقي ��ب املهند�س�ي�ن
املهند� ��س ط ��ارق الن�ب�راوي ،ومت طرح
تقدمي �آلية للتوثي ��ق والت�أكد من �سالمة
ال�شه ��ادات �أو امل�ؤه�ل�ات املقدم ��ة م ��ن

قبل املهند�س�ي�ن امل�صريني الراغبني يف
ت�سجي ��ل الع�ضوية يف الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن ،حي ��ث �أن قان ��ون املجل�س
الأعلى للجامعات يف م�صر يلزم الكليات
واملعاه ��د الهند�سي ��ة ،ب�إر�س ��ال ن�سخ ��ة
�أ�صلية من �شهادة البكالوريو�س خلريجي
ه ��ذه الكليات واملعاه ��د ،لتتاح مبوجبها
ع�ضوي ��ة نقاب ��ة املهند�س�ي�ن امل�صري ��ة،
والت ��ي ه ��ي ال�سبي ��ل الوحي ��د للت�صريح
مبزاول ��ة مهن ��ة الهند�س ��ة يف م�ص ��ر.
كم ��ا مت االتفاق عل ��ى بروتوك ��ول تعاون

مف�ص ��ل ،وق ��د مت تكليف رئي� ��س جمعية
املهند�س�ي�ن امل�صري�ي�ن يف اململك ��ة
املهند�س ه�ش ��ام ال�شافعي بالتن�سيق مع
الأم�ي�ن الع ��ام املكلف للهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن املهند�س �سليم ��ان العمود،
والت�ش ��اور ح ��ول ه ��ذا الربتوك ��ول ليتم
طرح ��ه عل ��ى جمل� ��س الإدارة يف �أقرب
وق ��ت .ويف �آخر اللقاء تب ��ادل وفد نقابة
املهند�س�ي�ن امل�صرية ال ��دروع التذكارية
مع الأمني العام املكلف للهيئة ال�سعودية
للمهند�سني.
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شبكة الطرق البـريـــة في
المملكة العربية السعودية
تولي حكومة خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان
ب���ن عبدالعزي���ز ـ حفظه اهلل ـ ممثلة ف���ي وزارة النقل الطرق
وصيانته���ا أهمية قصوى واهتمامًا كبي���رًا إليمانها العميق
بأهميته���ا به���دف المحافظة على مس���توى أدائها وتأمين
الس�ل�امة لمس���تخدميها حي���ث يخض���ع أكث���ر م���ن ()60,000
كيلومتر من الطرق المسفلتة للصيانة العادية والوقائية.
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ويتم �سنوي� � ًا فح�ص الط ��رق وحتديد
ما حتت ��اج �إليه م ��ن �صيانة من خالل
م�س ��ح �شامل يح ��دد �أو�ض ��اع طبقات
الر�صف الإ�سفلتية ،ويو�ضح م�ستويات
الأ�ضرار وم ��دى انت�شارها با�ستخدام

�أجه ��زة حديث ��ة تعمل بتقني ��ة الليزر،
كما يت ��م عمل م�س ��ح �شام ��ل لتحديد
�أو�ض ��اع املن�ش� ��آت لإيج ��اد مقيا� ��س
عددي يع�ب�ر عن حالة املن�ش�أة ،وم�سح
�شام ��ل لتحديد �أو�ض ��اع العنا�صر غري

الر�صفي ��ة لتحدي ��د م�ست ��وى �أدائه ��ا
وحت ��دد حال ��ة عنا�ص ��ر الطري ��ق من
خ�ل�ال معاي�ي�ر تو�ضح حال ��ة طبقات
الر�صف و�أخ ��رى حتدد حالة املن�ش�آت
ومعايري للعنا�صر غري الر�صفية.

صيـــانــــة الــطــــرق
ت�سع ��ى ال ��وزارة �إىل تطوي ��ر �أداء �أعمال
ال�صيانة والت�شغيل وذلك باال�ستفادة من
التقني ��ات احلديثة والأ�سالي ��ب املتطورة
للتعرفعلىم�شاكلالطرقوتقييمت�أثريها
عل ��ى كل طريق وم�ستخدميه� ،إ�ضافة �إىل
التع ��رف عل ��ى م�ستقب ��ل حال ��ة الطرق.
تق ��وم ال ��وزارة ب�صيان ��ة الط ��رق م ��ن
خ�ل�ال التعاقد م ��ع مقاول�ي�ن �سعوديني
كل ثالث �سن ��وات ،وقد بل ��غ عدد عقود
ال�صيان ��ة املوقع ��ة للف�ت�رة م ��ن ع ��ام
1433ه� �ـ �إىل ع ��ام 1436ه� �ـ كم ��ا يلي :
ـ  80عق ��د ًا ل�صيان ��ة الط ��رق يف جمي ��ع
مناطق اململكة.
ـ  10عقود ل�صيانة وت�شغيل �إنارة الطرق
والأعمال الكهربائية يف ثمان مناطق.
وتنق�سم �أعمال ال�صيانة �إىل:
1ـ ال�صيان ��ة العادية :وتعنى كل الأعمال
الب�سيطة التي متار�سها وحدات ال�صيانة
املنت�ش ��رة يف البالد ،والت ��ي تهدف �إىل
كاف م ��ن اخلدمة
�ضم ��ان توف�ي�ر ق ��در ٍ
الرفيع ��ة امل�ست ��وى التي تكف ��ل ال�سالمة
والأمان مل�ستخدمي الطرق وما ميتلكون
من و�سائل نقل و�سلع وممتلكات منقولة
للح ��د م ��ن انت�ش ��ار املزيد م ��ن ال�ضرر
الالزم �إ�صالحه .
وت�شمل مايلي-
 الفح�ص الدوري املتوا�صل للطرق ومايرتبط بها من ج�س ��ور و�أنفاق وعبارات

و�أكت ��اف و�إ�ش ��ارات م ��رور وغريها ،مع
احلر�ص على تنفيذ املهام التالية ب�صفة
دائمة �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك.
 تنظيف الطريق: تعبئ ��ة الت�شقق ��ات و�إ�ص�ل�اح العي ��وبالب�سيطة املوجودة على �سطح الطريق .
 �إ�ص�ل�اح الأكت ��اف واملي ��ول اجلانبي ��ةللطريق .
 تنظي ��ف من�ش� ��آت ت�صري ��ف مي ��اهالأمطار ،والقيام بالإ�صالحات الب�سيطة
الالزمة للمن�ش�آت اخلر�سانية .
 فح� ��ص و�صيان ��ة و�إ�ص�ل�اح و�سائ ��لال�سالمة كاحلواجز وال�سياجات .
 �إ�ص�ل�اح �أو ا�ستب ��دال �إ�شارات الطرقودهان الطريق .
 االهتمام بنظافة وت�شكيل حدود حرمالطريق .
 2ـ ال�صيان ��ة الوقائي ��ة :والت ��ى تعم ��ل
عل ��ى �إطال ��ة العم ��ر االفرتا�ض ��ي
للطري ��ق ،وتت ��م ب ��ه الأعم ��ال التالي ��ة:
 −تغطية �سطح الطريق بطبقات جديدة.
 −ا�ستبدال الطبقات الإ�سفلتية �سوا ًءا
ب�إع ��ادة ر�صفه ��ا �أو ب�إزالته ��ا متام� � ًا
و�إعادة �إن�شائها تبع ًا حلالة الر�صف .
� −إع ��ادة �إن�شاء بع�ض �أجزاء الطريق
التي انهارت طبقة القاعدة حتتها .
 −تركيب عب ��ارات �إ�ضافية لل�صرف،

وتوف�ي�ر احلماية للج�س ��ور الرتابية �ضد
�أخطار ال�سيول .
� −إ�صالح �أو جتديد اجل�سور والعبارات
ال�صندوقية لإزال ��ة التلفيات العادية �أو
الأ�ضرار الناجتة عن ال�سيول .
نظ��ام الت�صوي��ر الرقمي املتحرك
للطرق:
يهدف ه ��ذا الربنامج �إىل توفري البيانات
اخلا�ص ��ة بعنا�صر الطرق غ�ي�ر الر�صفية
كاللوح ��ات الإر�شادية واخلطوط املرورية
والعالم ��ات الكيلومرتية للطرق وتقييمها
وحتدي ��د العنا�صر التي حتتاج �إىل �صيانة
عن طريق جمع البيانات و�صور لها وحتديث
قاع ��دة البيانات اخلا�صة بها يف الوزارة.
وت�شتم ��ل �أعم ��ال �صيانة الط ��رق ب�شكل
عام على العديد من املهام والن�شاطات
مث ��ل �إ�ص�ل�اح الأ�ض ��رار الت ��ي تتعر�ض
له ��ا الط ��رق ،وتنظي ��ف كام ��ل امل�ساحة
الواقع ��ة داخل حدود ح ��رم الطريق مبا
فيها من�ش�آت الت�صري ��ف ،و�إزالة كل ما
ي�ؤثر عل ��ى �سالمة م�ستخدم ��ي الطريق
�أو ي�سب ��ب ت�شويه املنظر الع ��ام للطريق
�أو عرقل ��ة حرك ��ة امل ��رور علي ��ه ،كم ��ا
ت�شتمل �أعمال �صيانة الطرق �أي�ض ًا على
مراقبة ومالحظة الطرق طوال الوقت،
واال�ستجاب ��ة لأي ح ��دث ط ��ارئ ب ��دون
ت�أخ�ي�ر ،وت�شتم ��ل الطرق عل ��ى عنا�صر
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خمتلفة ت�صنف �إىل ثالث فئات هي:
طبقات الر�ص ��ف :ويق�صد بها طبقات
الطريق الإ�سفلتية والرتابية:
ـ املن�ش� ��آت وت�شم ��ل اجل�س ��ور والأنفاق
واملمرات ال�سفلية والعبارات واجلدران
اال�ستنادية وحماية الطريق.
ـ العنا�صر غري الر�صفية وت�شمل عوامل
ال�سالمة عل ��ى الطريق مث ��ل الدهانات
والعواك� ��س واللوحات واحلواجز الواقية
والأ�سيجة و�أحرام الطريق.
�صيانة الط��رق (ط��رق العقبات)
لتكون كما يلي:
عقبه �شعار بطول ()14.2كلم.عقبة �ضلع بطول()11.4كلم.عقبة الباحة بطول()46كلم.عقبة اجلوة بطول()31كلم.عقبة �سنان بطول()9.5كلم.عقبة الهدا/الكر بطول ()12كلم.�صيانة معدات الطرق وال�سالمة:
يه ��دف ه ��ذا الربنام ��ج �إىل ت�أمني قطع
الغي ��ار ،و�إ�ص�ل�اح معدات ال ��وزارة التي
تعم ��ل يف فتح ومتهيد الط ��رق الرتابية،
وم�سح وتقييم الطرق واملن�ش�آت و�صيانة
املعدات اخلا�صة بها،
�صيانة حمطات وزن ال�شاحنات:
و�ص ��ل عدد املحطات الت ��ي يتم ت�شغيلها
حالي� � ًا �إىل ( )70حمطة ثابتة و()190
حمطة متنقل ��ة ،ويحقق برنامج مراقبة
�أوزان ال�شاحن ��ات فوائ ��د عديدة �أهمها
احلد م ��ن خماطر احلم ��والت الثقيلة،
وتقليل ت�أثريها على الطرق.
وق ��د بلغ جمم ��وع �أط ��وال الط ��رق التي
نفذته ��ا الوزارة حت ��ى الآن ()64.096
كيلوم�ت�ر ًا� ،شي ��دت وفق �أح ��د املقايي�س
العاملي ��ة وبع ��دة اجتاه ��ات ربطت املدن
الرئي�سية بع�ضها ببع�ض ملواجهة التطور
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الكبري لهذه املدن وخلدمة حركة النقل
الكب�ي�ر بينها ،كم ��ا مت رفع م�ستوى عدد
من الط ��رق املفردة لت�صب ��ح مزدوجة،
ونف ��ذت العدي ��د م ��ن الط ��رق الدائرية
واجل�س ��ور يف بع�ض امل ��دن� ،إ�ضاف ًة �إىل
تنفي ��ذ العقب ��ات يف املنطق ��ة اجلنوبية
 .ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الطرق الت ��ي توجد داخل
كل منطق ��ة وت�ساه ��م يف رب ��ط م ��دن
وحمافظ ��ات املنطق ��ة بع�ضه ��ا ببع� ��ض
ومن ثم تربط املنطق ��ة بباقي املناطق،
كما نف ��ذت الطرق الثانوي ��ة التي تتفرع
من الط ��رق الرئي�سية وتخ ��دم خمتلف
املراك ��ز والتجمعات ال�سكاني ��ة� ،إ�ضاف ًة
�إىل الط ��رق الرتابي ��ة الت ��ي بلغ جمموع
�أطواله ��ا حتى الآن ما يزيد عن ()140
�ألف كيلومرت .وقد �ساهمت هذه الطرق
ـ وهلل احلم ��د ـ يف عملية البناء والتنمية
الت ��ي عم ��ت خمتل ��ف �أرج ��اء اململك ��ة،
فانت�شرت اخلدمات املقدمة للمواطنني
يف كل م ��كان (ال�صحي ��ة والتعليمي ��ة
والزراعي ��ة واالجتماعي ��ة والبن ��اء
والعمران وغريها).
الطرق ال�سريعة:
قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الطرق
ال�سريع ��ة يف خمتل ��ف مناط ��ق اململكة،
وهي ط ��رق حمكمة املداخ ��ل واملخارج،
مكونة من عدة م�سارات ومزودة بجميع
و�سائل الأمان من �أهمها :
 −طري ��ق الريا�ض/الدم ��ام ال�سري ��ع
بطول ( )383كلم .
 −طري ��ق الريا�ض/الق�صيم ال�سريع
بطول ( )317كلم.
 −طري ��ق الق�صيم/املدين ��ة املن ��ورة
بطول ( )448كلم .
 −طري ��ق الريا�ض/الطائف/مك ��ة
املكرمة ال�سريع بطول ( )820كلم .
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 −طريق مك ��ة املكرمة/جدة ال�سريع
بطول ( )70كلم .
 −طريق جدة/املدينة املنورة ال�سريع
بطول ( )410كلم .
 −طري ��ق مك ��ة املكرمة/الطائ ��ف
ال�سريع (ال�سيل) بطول ( )70كلم .
 −طريق مكة املكرمة/املدينة املنورة
ال�سريع بطول ( )421كلم .
الطرق الدائرية حول املدن:
الط ��رق الدائري ��ة حول امل ��دن �ساهمت
�إىل ح ��د كب�ي�ر يف �سرع ��ة االنتقال من
جه ��ة �إىل �أخ ��رى يف وق ��ت ق�صري ،ومت
تزويدها بعدد م ��ن التقاطعات والطرق
املحوري ��ة �أدت �إىل نقل حركة ال�سيارات
العابرة �إىل خارج املدن ،وبذلك تال�شت
ال�ضو�ض ��اء وقل التل ��وث �إىل حد كبري/
ومن تلك الطرق ما يلي-:
 الطريق الدائري حول مدينة الريا�ضبطول ( )76كلم .
 الطري ��ق الدائري مبكة املكرمة بطول( )28كلم .
 الطري ��ق الدائ ��ري باملدين ��ة املن ��ورةبطول ( )67كلم .
 الطريق الدائري بجدة بطول ( )103كلم . الطري ��ق الدائ ��ري باملنطقة ال�شرقيةبطول ( )108كلم .
 الطريق الدائري ب�أبها بطول ( )12كلم . الطري ��ق الدائ ��ري يف بري ��دة بط ��ول( )58كلم .
طرق العقبات:
 عقبة �شعار بطول ( )59كلم. عقبة �ضلع بطول ( )26كلم . عقبة الباحة بطول ( )46كلم. عقبة اجلوة بطول ( )96كلم. طري ��ق الدرب/رج ��ال املع/حماي ��لبطول ( )152كلم.

بنـــــاء الــطـــــــــرق
بل ��غ جمموع �أطوال الط ��رق التي نفذتها
ال ��وزارة حت ��ى نهاي ��ة الع ��ام 1433ه� �ـ
م ��ا يزيد ع ��ن (� )60.000ست ��ون �ألف
كيلوم�ت�ر ًا �شيدت وفق �أح ��دث املقايي�س
العاملي ��ة وبع ��دة اجتاه ��ات ربطت املدن
الرئي�سية بع�ضها البع�ض ملواجهة التطور
الكبري لهذه املدن وخلدمة حركة النقل
الكب�ي�ر بينها ،كم ��ا مت رفع م�ستوى عدد
من الط ��رق املفردة لت�صب ��ح مزدوجة،

ونف ��ذت العدي ��د م ��ن الط ��رق الدائرية
واجل�س ��ور يف بع�ض امل ��دن� ،إ�ضاف ًة �إىل
تنفيذ العقبات يف املنطقة اجلنوبية .
و�إ�ضاف ًة �إىل الطرق التي توجد داخل كل
منطقة وت�ساهم يف ربط مدن وحمافظات
املنطقة بع�ضها ببع�ض وم��ن ثم تربط
املنطقة بباقي املناطق ،نفذت الطرق
الثانوية التي تتفرع من الطرق الرئي�سية
وت �خ��دم خمتلف امل��راك��ز والتجمعات

ال�سكانية� ،إ�ضاف ًة �إىل الطرق الرتابية
التي بلغ جمموع �أطوالها حتى الآن ما
يزيد ع��ن (� )139أل��ف كيلومرت .وقد
�ساهمت هذه الطرق ـ وهلل احلمد ـ يف
عملية البناء والتنمية التي عمت خمتلف
�أرج� ��اء امل�م�ل�ك��ة ف��ان�ت���ش��رت اخلدمات
املقدمة للمواطنني يف كل مكان (ال�صحية
والتعليمية وال��زراع �ي��ة واالجتماعية
وال� �ب� �ن ��اء وال � �ع � �م� ��ران ..وغ�ي�ره���ا).

أطوال الطرق بين المدن السعودية
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محاور طرق الربط الدولية

�إدراك� � � ًا منها ب�أهمية ت�سهيل حركة
النقل ال�بري على ال�ط��رق الدولية يف
امل�شرق العربي ،و�ضرورة زيادة التعاون
والتبادل التجاري وال�سياحي بينها وبني
ال ��دول العربية وال��دول�ي��ة ،وحلر�صها
على امل�شاركة واالن�ضمام يف املنظمات
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية وب�شكل
ف��اع��ل ،فقد �صادقت اململكة العربية
ال�سعودية على اتفاق الطرق الدولية يف
امل�شرق العربي الذي دخل حيز التنفيذ
يف � 19أكتوبر 2003م يف �إط��ار اللجنة
االقت�صادية االجتماعية ل��دول غرب
�آ�سيا ( اال�سكوا ) والتي ت�ضم جميع
ال��دول العربية يف �آ�سيا بالإ�ضافة �إىل
جمهورية م�صر العربية .
وي�ب�ل��غ �إج��م��ايل ال �ط��رق ل �ه��ذه ال ��دول
 31،400كلم ،منها 12000كلم داخل
اململكة العربية ال�سعودية ،ويهدف هذا
االتفاق �إىل حتديد �شبكة طرق �إقليمية
دول �ي��ة ت��رب��ط اق �ط��ار امل���ش��رق العربي
(منطقة اال��س�ك��وا ) وت�خ��دم �أه��داف
ت�شجيع التبادل التجاري وال�سياحي
فيما بينها ،تبني دول املنطقة ملحاور
هذه ال�شبكة و�إعطائها �أولوية منا�سبة
يف خطط التنمية الوطنية ،ومن �أهداف
ه��ذا االت �ف��اق �أي���ض��ا م��واءم��ة وتوحيد
املوا�صفات الفنية الالزم توافرها على
حماور ال�شبكة .
وهناك العديد من الفوائد التي ميكن
�أن تعود على املنطقة من هذا االتفاق؛
منها تقوية وتعزيز الرتابط والتكامل
الإقليمي بني ال��دول الأع�ضاء ،ت�سهيل
النقل الربي واملتعدد الو�سائط ،تقوية
الرتابط والتكامل بني الدول الأع�ضاء
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م��ن ج�ه��ة وب��اق��ي دول �آ��س�ي��ا و�أوروب� ��ا
و�أف��ري �ق �ي��ا وال �ع��امل م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى،
خف�ض تكاليف ال�ن�ق��ل ،ورف ��ع كفاءة
احلركة ،و�سالمة املرور .
وق��د ا�ستخدم االت�ف��اق نظام ًا �إقليمياً
لرتقيم حماور ال�شبكة ميتاز باملرونة،
وي�سمح بامتداد الرتقيم �إىل املغرب
العربي يف حال االتفاق على مثل هذه
اخلطوة .
ويعترب هذا االتفاق باكورة االتفاقات
الدولية للجنة االقت�صادية االجتماعية
ل� ��دول غ ��رب �آ� �س �ي��ا امل �ع��روف��ة با�سم
(اال���س��ك��وا) ،وال �ت��ي ق��ام��ت بالعديد
م��ن اجل�ه��ود يف جم��ال النقل وت�سهيل
ال �ت �ج��ارة؛ م�ث��ل ت�ط��وي��ر ن �ظ��ام النقل
املتكامل يف امل�شرق العربي �شام ًال الطرق
وال�سكك احلديدية واملوانئ واملطارات
واخلطوط املالحية البحرية واجلوية،
تطوير نظام معلومات النقل الإقليمي،
تطوير الإطار املنهجي لتحليل �سيا�سات
نظام النقل املتكامل وت�سهيل التجارة،
�إ��ض��اف��ة �إىل ت�سهيل النقل والتجارة
و�إن�شاء وتفعيل اللجان الوطنية الالزمة
لذلك يف دول املنطقة ،كذلك امليكنة
وتطبيق التبادل الإل�ك�تروين للبيانات
وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالت�صاالت
والت�سديد الإلكرتوين للر�سوم ،تطوير
نظم اجلمارك واملمار�سات التجارية
وتب�سيط الإجراءات احلكومية ،تطوير
�سيا�سات املوانئ والنقل البحري وتقوية
التعاون امل�شرتك يف هذا املجال .
وبنا ًءا على هذا االتفاق قامت اململكة
العربية ال�سعودية ممثلة بوزارة النقل
بتحديد حم��اور ط��رق الربط الدولية
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التي تربط ثالثة ع�شر دولة عربية هي
�إ�ضافة للمملكة العربية ال�سعودية :
ـ الإمارات العربية املتحدة.
ـ مملكة البحرين.
ـ دولة الكويت.
ـ دولة قطر.
ـ �سلطنة عمان.
ـ اليمن.
ـ العراق.
ـ الأردن.
ـ �سوريا.
ـ لبنان.
ـ فل�سطني.
ـ م�صر
وق��د قامت اململكة العربية ال�سعودية
ب �ت��زوي��د ك��اف��ة ال� �ط ��رق ب ��الإ�� �ش ��ارات
والعالمات الدالة على ذلك ،بالإ�ضافة
�إىل تزويدها بكافة ع��وام��ل ال�سالمة
امل��روري��ة ،وق��د �أع���دت ل��وح��ات حتمل
�أرق� ��ام ه��ذه ال �ط��رق امل �ح��وري��ة ،وهذه
اللوحات ت�أخذ �شكل الدرع ذات خلفية
بي�ضاء وكتابة ح��رف التيني ( ) M
كرمز للم�شرق� ،أم��ا الأرق��ام املوجودة
�أعلى احلرف وتعني رقم الطريق حيث
مت�ث��ل الأرق� ��ام امل��زدوج��ة االجت ��اه من
ال�شرق �إىل الغرب� ،أما الأرقام املفردة
فتمثل االجتاه من ال�شمال �إىل اجلنوب،
وقد �أو�شكت اململكة ـ وهلل احلمد ـ من
االنتهاء من و�ضع ه��ذه اللوحات على
الطرق املحددة داخل اململكة ،وميكن
لل�سائق يف حالة �سفره من مكان �إىل �آخر
اختيار الطريق املطلوب كمثال (.)M5
وقد مت حتديد عدة طرق يف اململكة العربية
ال�سعودية كمحاور طرق ربط دولية منها :

حم��ور الع��راق – �ش��رق اجلزيرة
العربية (:)M05
وهو الطريق رقم ( )95يف ال�سعودية،
وي��ب��د�أ ه ��ذا امل �ح��ور م��ن م�ن�ف��ذ زاخ��و
احل � ��دودي (ال� �ع ��راق /ت��رك �ي��ا) ومير
باملو�صل وب�غ��داد وال�سماوة والب�صرة
ومنفذ �صفوان (ال �ع��راق /الكويت)،
ومنفذ العبديل (ال�ك��وي��ت /العراق)
والكويت ،ومنفذ النوي�صب (الكويت/
ال� ��� �س� �ع���ودي���ة) ،وم� �ن� �ف ��ذ اخل �ف �ج��ي
(ال���س�ع��ودي��ة /ال�ك��وي��ت) و�أب ��و حدرية
وال��دم��ام وال �ه �ف��وف و� �س �ل��وى ،ومنفذ
بطحاء (ال�سعودية /الإمارات) ،ومنفذ
ال�غ��وي�ف��ات (الإم� � ��ارات /ال�سعودية)
و�أبوظبي ودبي والفجرية ،ومنفذ كلبا
(الإم � ��اراتُ /ع �م��ان) ،ومنفذ خطمة
(ع�م��ان /الإم ��ارات) و�صحار
املالحة ُ
وم�سقط ونزوى وثمريت و�صاللة.

حمور رقم (: )M25
وهو الطريق رقم ( )85يف ال�سعودية،
ويبد�أ من تقاطع �أبو حدرية مع طريق
رقم ( )95حتى منفذ حديثة (ال�سعودية
 /الأردن� � �ي � ��ة) م� � ��رور ًا بالنعريية/
حفرالباطن /رفحاء /عرعر /طريف/
القريات /منفذ حديثة.
حم��ور و�س��ط اجلزي��رة العربي��ة
(: )M35
وهو الطريق رقم ( )65يف ال�سعودية،
والذي يربط عا�صمة اململكة العربية
ال�سعودية الريا�ض ب ��الأردن ،ويبد�أ
يف ال�سعودية من تقاطعه مع طريق
رق� ��م ( )10ب��ال��ق��رب م ��ن حوطة
بني مت�ي��م ،وي�سري ب��اجت��اه ال�شمال
الغربي مار ًا باحلائر /الريا�ض عرب
الطريق الدائري حتى يرتبط بطريق
ال��ري��ا���ض /الق�صيم ال���س��ري��ع م��ار ًا

باملجمعة وب��ري��دة ثم �إىل اجلثامية،
ومن حائل �إىل �أبو عجرم /طربجل/
القريات /منفذ احلديثة (ال�سعودية/
الأردن) ،ومنفذ العمري (الأردن/
وعمان.
ال�سعودية) والأزرق َّ
حم��ور �سوري��ا – الأردن –
ال�سعودية – اليمن (:)M45
وهو الطريق رقم ( )15يف ال�سعودية،
ويبد�أ من منفذ باب الهوى (�سوريا/
تركيا) ،ومير بحلب وحم�ص ودم�شق،
ومنفذ ن�صيب (�سوريا  /الأردن) ،ومنفذ
جابر (الأردن� /سوريا) وع َّمان ومعان،
ومنفذ املدورة (الأردن  /ال�سعودية)،
ومنفذ حالة عمار (ال�سعودية /الأردن)
وتبوك والقليبة واملدينة املنورة ومكة
املكرمة و�أبها ،ومنفذ ِعلب (ال�سعودية
 /ال �ي �م��ن) ،وم�ن�ف��ذ ب��اق��م (ال�ي�م��ن /
ال�سعودية) و�صنعاء وتعز.
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م�شاريع حتت الإن�شاء
بلغت �أط��وال الطرق اجل��اري تنفيذها
حتى نهاية العام املايل 1434/1433هـ،
حوايل ( )22,225,67كلم ومن �أهمها:
�أه��م الط��رق الرئي�سي��ة التي يتم
حالي�� ًا تنفيذه��ا عل��ى م�ست��وى
مناطق اململكة:
 حتويل طريق جدة  /جازان ال�ساحلي،طريق �سريع (اجلزء الأول).
 طريق حائل /رفحا (املرحلة الثانية). �إزدواج طريق جنران�/شرورة الوديعة(املرحلة الثالثة) �شرورة/الوديعة.
 الطريق الدائري الثاين مبكة املكرمة(�شارع الطنطباوي).
 الطريق ال��دائ��ري الثالث باملدينةاملنورة (املرحلة الثانية)..
 ا�ستكمال طريق حائل /املدينة املنورةاملزدوج مع �أربعة تقاطعات.
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 ا�ستكمال طريق الريا�ض/الرين/بي�شة بالريا�ض.
الطريقالدائريمبدينةجدةـاجلزءالثاين(طريق ب��رمي��ان /طريق مكة ال�سريع).
 حتويل طريق جدة /جازان ال�ساحلي ـ طريق�سريع اجل��زء الثاين (ال�شعيبة /الليث).
 ازدواج طريق بي�شة /رنية/اخلرمةحتى طريق الريا�ض/الطائف ال�سريع
(املرحلة الأوىل) بالريا�ض.
 حت�سني طريق الدمام /اخلرب ال�ساحليمع �إن�شاء التقاطع مع طريق الق�شلة/
املطار القدمي مع الإن ��ارة (م��زدوج).
 ا�ستكمال ط��ري��ق ح��ائ��ل  /املدينةاملنورة ( املزدوج ) بحائل.
 طريق حائل/رفحاء (املرحلة الثانية). ا�ستكمال ازدواج طريق �سكاكا/عرعرليت�صل مع طريق عرعر /جديدة عرعر مع
ج�سر على وادي بدنة باحلدود ال�شمالية.
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 ا�ستكمال الطريق الدائري مبنطقةتبوك مع تقاطع املدينة.
 ازدواج طريق تبوك� /ضبا (املرحلة الرابعة). ا�ستكمال تنفيذ ت�ق��اط�ع��ات تقاطعالطريق الإقليمي مع طريق �سكاكا /دومة
اجلندل ،وتقاطع مثلث �أبو عجرم باجلوف
 ال �ط��ري��ق ال ��دائ ��ري مل��دي�ن��ة الباحة(اجلزء الثاين واجلزء الثالث).
 ازدواج طريق العقيق /جرب(املرحلةالثالثة) بالباحة.
 ا�ستكمال ازدواج ط��ري��ق الباحة/املخواه/املظيلف.
 �إن �� �ش��اء ط��ري�ق�ين م��ن اجل �ن��وب �إىلال�شمال ومن ال�شرق �إىل الغرب بجازان.
 ازدواج طريق تبوك/حقل/اجلزء الواقعبني بئر بن هرما�س/ال�شرف املرحلة الثانية.
 ازدواج ط��ري��ق جن��ران���/ش��رورة/الوديعة (اخل�ضراء�/شرورة).

 طريق حائ ��ل /املدينة املنورة املبا�شراملزدوج.
 ربط منطقة الباحة بطريق الريا�ض/الرين /بي�شة.
 ا�ستكم ��ال الطري ��ق الدائ ��ري ح ��ولمدينة تبوك.
 الطري ��ق الذي يرب ��ط طريق الريا�ض /الدم ��ام ال�سريع بطري ��ق ابو حدرية/
الدمام وطري ��ق الدمام /اجلبيل وربط
طري ��ق مطار امللك فه ��د بطريق بقيق/
الظهران (املرحلة االوىل )(مزدوج).
 ازدواج طري ��ق بي�شة/رني ��ة مبنطق ��ةع�سري.
 ا�ستكم ��ال اعم ��ال ال�ضل ��ع ال�شرق ��ياخلارج ��ي م ��ن الطري ��ق الدائ ��ري من
طري ��ق خري� ��ص وحت ��ى تقاط ��ع طريق
اخلرج مع و�صل ��ة الدائري اجلنوبي مع
طرق اخلدمة مع تقاطع.
 -ا�ستكمال طري ��ق الظهران /العقري/

�سل ��وى (تنفي ��ذ  4تقاطع ��ات باجل ��زء
اجلاري تنفيذه).
 ا�ستكمال طريق حائل /املدينة املنورة. ا�ستكم ��ال ازدواج طري ��ق الطائ ��ف/�أبها (اجلزء الواقع مبنطقة ع�سري).
 ا�ستكم ��ال ازدواج طري ��ق �شرم ��ا/البدع /ال�شرف /حقل.
 ا�ستكم ��ال الطري ��ق ال�ساحل ��ي(ال�شقي ��ق /الط ��وال) املرحل ��ة الأوىل
بدون تقاطعات.
 ازدواج طري ��ق عفيف/ظلم (املرحلةالأوىل).
 حتويل طريق جدة  /جازان ال�ساحلي�إىل طريق �سريع (اجلزء الثالث).
 الطريق الدائ ��ري مبدينة جدة وربطاملحاور الرئي�سية (املرحلة الثالثة).
 طريق تبوك  /املدينة املنورة ال�سريع(املرحلة الأوىل).
 -ازدواج طريق حائل /رفحاء.

 ازدواج طري ��ق جنران�/ش ��رورة/الوديع ��ة (اخل�ضراء�/شرورة)(املرحلة
الثالثة والرابعة).
 الطري ��ق امل� ��ؤدي �إىل املنفذ احلدوديمع �سلطنة عمان (اجلزء الأخري).
 ا�ستكم ��ال طري ��ق الريا�ض  /الرين /بي�شة.
 الطري ��ق الدائ ��ري الثال ��ث باملدين ��ةاملنورة (املرحلة الرابعة).
 الأعم ��ال التكميلي ��ة للطريق الدائريبحائ ��ل (تقاط ��ع طريق املط ��ار ،تقاطع
ال�سويفل ��ة ،تقاط ��ع رق ��م ( )13امتداد
�شارع احلراج).
 ازدواج وحت�س�ي�ن الطري ��ق الذي يبد�أم ��ن تقاط ��ع طري ��ق الريا�ض/الق�صيم
ال�سريع حتى دوار خزام مع التقاطعات
(املرحلة الأوىل).
 الطري ��ق الدائ ��ري ملنطق ��ة الباح ��ة(اجلزء الرابع).
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أطوال المشاريع الجاري تنفيذها حتى نهاية عام
1434/1433هـ ،حسب المناطق

السالمة على الطرق
ت ��ويل وزارة النق ��ل ال�سالم ��ة عل ��ى
الط ��رق اهتمام� � ًا كبري ًا حي ��ث يتم عند
درا�سة وت�صميم الط ��رق اعتماد �أف�ضل
املوا�صفات الفنية التي تكفل تنفيذ تلك
الطرق با�ستخدام �أف�ضل املواد واملعدات
احلديث ��ة م�ستوفي ��ة �ش ��روط ال�سالم ��ة
والأمان ،ف�إيل جانب الت�صميم املنا�سب
للط ��رق يتم توفري كافة عوامل ال�سالمة
الأخرى من لوح ��ات �إر�شادية وتوجيهية
متنوع ��ة ودهان ��ات وعالم ��ات عاك�س ��ة
وو�سائ ��ل لت�صري ��ف املي ��اه واحلماي ��ات
واحلواج ��ز العدي ��دة  ،كما تت ��م متابعة
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الطرق القائمة وحت�سني عوامل ال�سالمة
عليه ��ا �أو ًال ب� ��أول ،وت�شارك ال ��وزارة مع
اجلهات املخت�صة يف جلان متعددة فيما
يخ� ��ص ال�سالمة املروري ��ة على الطرق.
و�سائل ال�سالمة على الطرق:
مت تزويد الطرق بكافة عوامل ال�سالمة
لتوف�ي�ر الراح ��ة والأم ��ان مل�ستخدميها،
وهذه الو�سائل التي تنفذها الوزارة هي:
 �سفلت ��ة الأكتاف اجلانبي ��ة ،وحت�سنيميولها اجلانبية.
 تعري�ض اجل�سور ،بحيث تكون بعر�ضالطريق مع �أكتافه.
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 �إن�شاء مواقف جانبية. دهان جوانب وو�سط الطرق ،وتزويدهابالعالمات العاك�س ��ة (عيون القطط).
 تزوي ��د الط ��رق باحلواج ��ز الواقي ��ةوالعالم ��ات الكيلومرتي ��ة ،واللوح ��ات
الإر�شادية والتحذيرية والتوجيهية.
 ت�سيي ��ج جمي ��ع الط ��رق ال�سريعة ملنعدخ ��ول احليوان ��ات ال�سائب ��ة �إىل ح ��رم
الطريق ،و�إن�شاء معابر على هذه الطرق
لت�سهيل عب ��ور هذه احليوان ��ات ،وو�ضع
م�صائ ��د لها على جميع املنافذ الفرعية
على الطرق ال�سريعة.

التصنيف الوظيفي للطرق
ب ��د�أت وزارة النق ��ل العم ��ل بت�صني ��ف
وظيفي للط ��رق يف عام 1405هـ وقد مت
حتديثه يف عام 1418ه� �ـ ،حيث ت�ضمن
ه ��ذا الت�صني ��ف و�صف ًا مل�س ��ارات �شبكة
الط ��رق .وتقوم فك ��رة ه ��ذا الت�صنيف
عل ��ى �أن لكل طريق نقط ��ة بداية ونقطة
نهاية ،و�أن االجتاهات الرئي�سية للطرق
ه ��ي من اجلن ��وب لل�شمال وم ��ن الغرب
لل�ش ��رق بحيث تكون بداي ��ة الطريق من
اجلن ��وب �أو الغ ��رب ونهايت ��ه ال�شمال �أو
ال�ش ��رق ،ومثال ذلك طريق رقم ( ) 40
ال ��ذي يبد�أ من ج ��دة وينتهي يف الدمام
بطول (  )1370كيلو مرت ًا.
لقد ق�سم ��ت الطرق وفق هذا الت�صنيف
�إىل ثالث فئات:
1ـ الط ��رق الرئي�سي ��ة :وهي التي تبتدئ
برقم �أو رقمني عل ��ى �سبيل املثال (،)5
( )22يف و�س ��ط خارط ��ة اململكة ،وهي
تل ��ك الط ��رق الت ��ي تربط ب�ي�ن مناطق
اململكة واملدن الكبرية .
2ـ الط ��رق الثانوي ��ة :وه ��ي التي حتدد
بثالثة �أرقام على �سبيل املثال ( )222يف
و�سط خارطة الطرق ،وهي تلك الطرق
الت ��ي تربط بني املدن املتو�سطة ومن ثم
تربطها مع �شبكة الطرق الرئي�سية.
3ـ الط ��رق الفرعي ��ة :وه ��ي التي حتدد
ب�أربعة �أرق ��ام على �سبيل املثال ( 3333
) يف و�س ��ط خارطة الط ��رق ،وهي تلك
الط ��رق التي تربط بني الق ��رى والهجر
واملزارع وغريها مع الطرق الأخرى .
وقد مت و�ضع هذه الأرقام على اللوحات
الكيلومرتية على كافة الطرق ..وقد بد�أت
بع� ��ض امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية ب�إنتاج

�أطال� ��س وخرائ ��ط الط ��رق بو�ضع هذا
الت�صنيف عل ��ى خرائط الطرق واملدن،
و�أ�صبح بالإمكان �سهول ��ة ا�ستخدامها .
كما مت ترقيم الطرق الرئي�سية على �شبكة
الط ��رق يف اململك ��ة على النح ��و التايل:
 طري ��ق رق ��م ( :)5يب ��د�أ م ��ن نقطةالعب ��ور على احل ��دود ال�سعودية اليمنية
وي�ستم ��ر يف اجت ��اه ال�شم ��ال مبح ��اذاة
�ساح ��ل البح ��ر الأحم ��ر م ��ار ًا بجيزان
وال�شقي ��ق والقنفذة والليث وجدة وثول،
ث ��م مير �ش ��رق م�ستورة مب�ساف ��ة  6كم،
ثم �ش ��رق الراي� ��س ثم ينب ��ع ال�صناعية
وينبع البحر و�أملج والوجه و�ضبا والبدع
وحق ��ل ،وينتهي عند احل ��دود ال�سعودية
الأردنية قريب ًا من العقبة .
 طريق رق ��م ( :)10يبد�أ من تقاطعهمع م�سار الطريق ال�ساحلي رقم ( ،)5ثم
ي�سري �شرق ًا مار ًا بالدرب ،وي�سري باجتاه
ال�شمال مار ًا بابها وخمي�س م�شيط وتثليث
واخلما�سني وال�سلي ��ل واخلرج وحر�ض،
ويوا�ص ��ل اجتاه ��ه �شرق� � ًا حت ��ى ينتهي
عن ��د احل ��دود ال�سعودية م ��ع الإمارات
العربي ��ة املتح ��دة عند منف ��ذ بطحاء .
 طريق رقم (  :)15يبد�أ من الوديعة جنوب ًاوي�س�ي�ر �شما ًال حتى �ش ��رورة مرور ًا بنجران
وظه ��ران اجلنوب حتى ي�ص ��ل �إىل تقاطعه
م ��ع الطريق رق ��م ( )10بخمي� ��س م�شيط،
ويتج ��ه �شم ��ا ًال م ��رور ًا بالباح ��ة والطائف
ومكة املكرمة واملدينة املنورة وخيرب وتيماء
والقليبي ��ة وتب ��وك �إىل احل ��دود الأردني ��ة
 طريق رق ��م ( :)40يبد�أ من تقاطعهمع الطريق رقم ( )5مبدينة جدة وي�سري
�شرق ًا مار ًا مبكة املكرمة وظلم والروي�ضة

والريا� ��ض حتى ينتهي عن ��د تقاطعه مع
الطري ��ق رق ��م  615مبدين ��ة الدم ��ام .
 طريق رقم ( :)50يبد�أ من تقاطعه معالطريق رقم ( )40يف ظلم وي�سري يف اجتاه
ال�شم ��ال ال�شرقي مار ًا بعفيف والبجادية
والدوادمي و�شقراء واملجمعة والأرطاوية
وحف ��ر الباطن حتى ينتهي يف املعرب على
احل ��دود م ��ع الكوي ��ت �شم ��ال الرقعي .
 طريق رقم ( :)60يبد�أ من تقاطعه معالطريق رقم ( )5يف ينبع ال�صناعية ثم
يتجه �شرق ًا مار ًا ببدر حنني ،الوا�سطة،
احلم ��راء ،امل�سيجي ��د ،الفري� ��ش،
املفرع ��ات ،ث ��م يتقاط ��ع م ��ع الطري ��ق
الدائ ��ري باملدين ��ة املن ��ورة ،ث ��م يقطع
طريق ريا�ض اخل�ب�راء /البكريية مار ًا
بربيدة ،ث ��م يتجه �شرق ًا م ��ار ًا بالزلفي
والأرطاوي ��ة حت ��ى ينته ��ي باجلبي ��ل .
 طري ��ق رقم ( :)65يب ��د�أ من حوطةبني متيم وي�سري باجتاه ال�شمال الغربي
م ��ار ًا باحلاي ��ر والريا� ��ض ع�ب�ر طريق
الريا� ��ض الدائري حت ��ى يرتبط بطريق
الريا� ��ض – الق�صي ��م ال�سري ��ع م ��ار ًا
باملجمع ��ة وبريدة و�ش ��رى وحائل وجبة
ونبك �أبوق�صر حتى القريات .
 طري ��ق رق ��م ( :)70يبد�أ م ��ن العالمتجه� � ًا �شرق� � ًا قاطم ��ا ً الطري ��ق رق ��م
( )15حتى ي�ص ��ل ملدينة حائل ،وينتهي
بتقاطعه مع الطريق رقم (.)65
 طري ��ق رق ��م ( :)75يب ��د�أ م ��ناخلرخ�ي�ر وي�س�ي�ر �شما ًال حت ��ى حر�ض
مار ًا بالع�ضيلية ،ث ��م يتجه نحو ال�شمال
ال�شرق ��ي حت ��ى التقائ ��ه بطري ��ق رق ��م
( ،)615ثم يتجه نح ��و ال�شمال الغربي
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حت ��ى �شمال غ ��رب الهفوف ،ث ��م يتجه
نحو ال�شمال الغربي قاطع ًا الطريق رقم
( )40م ��ار ًا بعريع ��رة والنعريي ��ة حتى
ينتهي بتقاطعه مع الطريق رقم (.)95
 طريق رقم ( :)80يبد�أ من تقاطعه معالطريق رقم ( )5ب�ضبا متجه ًا �إىل ال�شمال
ال�شرق ��ي ،م ��ار ًا بتب ��وك ،ثم مي ��ر ب�سكاكا
وبدن ��ه حتى ينته ��ي يف نقط ��ة العبور على
احلدود ال�سعودية العراقية �شمال عرعر .
 طريق رقم (  :) 85يبد�أ من النعرييةثم ي�سري باجتاه ال�شمال الغربي مبحاذاة
خط الأنابيب م ��ار ًا بالقي�صومة ورفحا
وعرع ��ر وطريف حتى ينتهي يف تقاطعه
مع الطريق رقم ( )65بالقريات .
 طري ��ق رقم (  :) 95يبد�أ عند حدوداململك ��ة مع الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة
م ��ار ًا ببطح ��اء� ،سل ��وى ،العق�ي�ر ،ث ��م
يوا�ص ��ل اجتاهه نح ��و ال�شم ��ال الغربي
م ��ار ًا ب�أب ��ي حدري ��ة ومنتهي� � ًا باحلدود
ال�سعودية – الكويتية .
كم��ا مت ترقي��م الط��رق الثانوية

ومنها على �سبيل املثال :
ـ طريق رقم (  :)135ويبد�أ من تقاطعه
م ��ع طريق رقم ( )5يف ث ��ول مار ًا برابغ
وم�ست ��ورة وب ��در حن�ي�ن ،ومنتهي� � ًا عند
التقائ ��ه م ��ع نقط ��ة بداي ��ة طري ��ق رقم
( )60عن ��د تقاطعه مع طريق رقم ()5
يف ينبع ال�صناعية.
ـ طريق رق ��م ( :)205يبد�أ من تقاطعه
مع الطريق رقم ( )15بالباحة ،وي�سري
�شم ��ا ًال م ��ار ًا ببالد زه ��ران حتى ينتهي
عند تقاطعه مع الطريق رقم (� )15إىل
ال�شرق من الطائف .
 طريق رق ��م ( :)333طري ��ق املدينةاملن ��ورة الدائ ��ري الث ��اين ،ويب ��د�أ م ��ن
تقاطع ��ه مع الطريق رق ��م ( )15جنوب
غ ��رب املدين ��ة املن ��ورة ،وي�س�ي�ر باجتاه
عقارب ال�ساعة حتى يعود لنف�س لتقاطع.
 طري ��ق رق ��م ( :)517طريق اخلرجالريا�ض ال�سريع ،ويبد�أ من اخلرج عند
تقاطع ��ه م ��ع طريق رق ��م (  )10ويتجه
�شما ًال حتى التقاط ��ع رقم ( )18والذي

يرب ��ط ال�ضل ��ع اجلنوب ��ي بال�شرقي من
الطريق الدائري للريا�ض.
ولت�سهي ��ل عملية معرف ��ة امل�سافات على
الط ��رق فقد ا�شتم ��ل ت�صني ��ف وترقيم
الط ��رق عل ��ى تف�صيالت ،بحي ��ث تكون
نقطة البداية ( �صفر) من جدة ونقطة
النهاية (  )1370يف الدمام ،و�أي�ض ًا مت
تزويد كافة الطرق بلوحات يطلق عليها
عالم ��ات كيل ��و مرتي ��ة بحي ��ث تت�ضمن
رق ��م الطريق يف �أعل ��ى اللوحة وامل�سافة
م ��ن بداي ��ة الطري ��ق ملوقع ه ��ذه اللوحة
(رقم يكتب عمودي� � ًا) ح�سب اجتاهات
الطريق ،بحي ��ث يكون الرقم مفرد ًا �إذا
كان االجت ��اه من اجلن ��وب �إىل ال�شمال،
ويكون زوجي ًا �إذا كان االجتاه من الغرب
�إىل ال�ش ��رق ،مث ��ال ذلك لوح ��ة عالمة
كيلو مرتية تقع على الطريق رقم ()40
وتقع عند العالمة الكيلو مرتية (،)260
فيكت ��ب يف �أعل ��ى اللوحة رق ��م الطريق
والذي هو ( ،)40وتكتب العالمة الكيلو
مرتية ( )260عمودي ًا على تلك اللوحة .

أنظمة النقل الذكية
ت�سع ��ى وزارة النق ��ل بن�ش ��اط لتطبي ��ق
�أنظم ��ة النق ��ل الذكي ��ة عل ��ى الط ��رق
التابعة لها لتعزي ��ز ال�سالمة على الطرق
وحت�سني �إدارة احلركة املرورية .ويف هذا
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ال�ص ��دد مت االنتهاء م ��ن 'خمطط التو�سع
والتكامل لأنظمة النقل الذكية يف اململكة
العربي ��ة ال�سعودي� �ة' يف دي�سمرب 2011م،
ي�شم ��ل املخطط حتدي ��د الإطار املعماري
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لتطبيق ��ات �أنظمة النقل الذكي ��ة لوزارة
النق ��ل ،وحتدي ��د م�شاريع �أنظم ��ة النقل
الذكية على طرق وزارة النقل يف اململكة،
والت ��ي ميك ��ن تنفيذه ��ا يف امل�ستقب ��ل.
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مشاركات

المهندس هاني سعد

إعادة النظر بطريقة مشاريعنا
يعتب���ر قط���اع اإلنش���اءات بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية م���ن القطاعات واألس���واق
المهم���ة ج���دًا .حي���ث يش���ارك ه���ذا القط���اع بنس���بة  %30-40م���ن مص���ادر الدخ���ل غير
النفطي���ة ,كم���ا أنه قطاع مؤث���ر جدًا ف���ي المملكة العربي���ة الس���عودية (كوردمان).
وكم���ا ال يخف���ى على أحد فإن قطاع اإلنش���اءات انتش���ر انتش���ارًا واس���عًا خالل العش���ر
س���نوات الماضي���ة عل���ى المس���توى الحكوم���ي والخ���اص .وتفي���د بع���ض المصادر
ب���أن التموي�ل�ات البنكي���ة ف���ي قط���اع اإلنش���اءات ق���د بل���غ  52بلي���ون ريال س���عودي.

وال يخف ��ى عل ��ى �أح ��د �أي�ض� � ًا �أن �أغل ��ب
امل�شاريع احلكومية على وجه اخل�صو�ص
تع ��اين من الت�أخ�ي�ر واجل ��ودة والتكلفة
العالي ��ة .وكم ��ا ذكر (اخلرا�ش ��ي) ب�أنه
يوج ��د  952م�شروع� � ًا متع�ث�ر ًا من �أ�صل
 2379م�شروع ًا �أجريت عليها الدرا�سة,
ما يعني �أن ن�سبة امل�شاريع املتعرثة %40
وهو م�ؤ�شر خطري لوجود م�شكلة.
بع ��د ه ��ذه املقدم ��ة وال�س ��رد ال�سري ��ع,
�أحببت من ه ��ذا املنرب �أن �أطرح ت�سا�ؤ ًال
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على �إخ ��واين املهند�س�ي�ن والعاملني يف
القط ��اع الإن�شائي؛ ملاذا ال نعيد التفكري
يف طريق ��ة امل�شاري ��ع الإن�شائي ��ة ب�شكل
عام� ,أو ب�شكل خا�ص من ناحية العقود,
الإدارة ,التنفيذ وحتى من منظور املواد
امل�ستخدمة؟ .ملاذا ال يتم ا�سترياد بع�ض
الطرق املوجودة يف امل�صانع لدينا.
ق ��دم املهند� ��س "�إيق ��ان" ع ��ام 1998م
تقريرهللحكومةالربيطانية،وكانبعنوان
�إعادة النظ ��ر بالت�شيي ��د .وكان التقرير
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يت�ضم ��ن نقطة مهمة جد ًا وهي كالتايل؛
�أو ًال �أو�ص ��ى �إيقان ب�أهمي ��ة ال�شراكة بني
املالك واملقاولني ،وقد �أ�س�س �أن ال�شراكة
ت�ؤدي �إىل تقليل التكلفة وترتقي باجلودة
وكل م ��ا يتطلب ��ه العمي ��ل .ثاني� � ًا �أو�صى
"�إيق ��ان" ب�ضرورة تبني فك ��رة (lean
 )productionحيث �أنه وجد يف �أمريكا
بع� ��ض ال�ش ��ركات الإن�شائي ��ة ت�ستخ ��دم
ه ��ذه الطريق ��ة ،وق ��د جنح ��ت وحققت
�أهداف� � ًا باه ��رة يف تبنيه ��ا لأح ��د طرق

التفكري اجلدي ��دة يف جمال الإن�شاءات.
ل ��ذا �أحبب ��ت �أن �أط ��رح �أو �أق ��دم طلب� � ًا
لإع ��ادة التفك�ي�ر بطريق ��ة امل�ش ��روع
الإن�شائي وخ�صو�ص ًا امل�شاريع احلكومية
منه ��ا با�ستخدام طريق ��ة (اللني) التي
ط ��ورت بف�ض ��ل �شرك ��ة تويوت ��ا العاملية
ل�صناع ��ة ال�سي ��ارات .باخت�صار �شديد
ج ��د ًا ,ه ��ذه الطريقة هدفها ه ��و تقليل
الهدر �أثناء عمليات الإنتاج ،حيث يقول
ليكرز �إن ن�سبة الهدر يف العمل عادة ما
يكون  %90و�إن فقط  %10هو الذي يقوم
علي ��ه العمل� .إذن مل ��اذا ال يتم النظر يف
امل�شاريع الإن�شائية على هذا الأ�سا�س؟.
هذه دعوة لإعادة التفكري.
املهند� ��س ال�صناع ��ي �أو ه ��و م ��ن ق ��ام
بتحديد �أه ��م �سبعة �أن ��واع للهدر خالل
عملي ��ات الإنت ��اج وه ��ي زي ��ادة الإنت ��اج

دون طل ��ب ،التنقالت ،ك�ث�رة العمليات،
التخزي ��ن ،االنتظار ،الأخط ��اء وحركة
املوظف�ي�ن ،وق ��د �أ�ضيف ��ت له ��م ع ��دم
ا�ستخ ��دام �أو اال�ستف ��ادة م ��ن �أف ��كار
العمال لديك.
�إذا �أخذن ��ا مرحلة م ��ن مراحل امل�شروع
وهي مرحلة التنفي ��ذ وبا�ستخدام فكرة
املهند� ��س "�أوه ��و" .جن ��د �أن كثري ًا من
امل�شاريع الزالت تتعامل بالربيد العادي
ويدوي� � ُا يف �ص ��رف م�ستخل� ��ص املقاول
ال�شهري .وبالنظ ��ر فقط لعملية �صرف
م�ستخل� ��ص ملقاول ب�إمكان ��ك �أن ت�شاهد
�أغل ��ب �أن ��واع اله ��در ال ��ذي ا�ستنتجه ��ا
املهند� ��س "�أوه ��و" .جند وق ��ت انتظار
كب�ي�ر وحرك ��ة غ�ي�ر مهم ��ة للموظف�ي�ن
وكذلك املوا�صالت غري الالزمة �أي�ض ًا،
وك�ث�رة العملي ��ات م ��ن حلظ ��ة ا�ستالم

الطل ��ب �إىل �أن يت ��م االنتهاء من �صرف
امل�ستحقات للمقاول.
وبالنظ ��ر �أي�ض� � ًا لأي موق ��ع �إن�شائ ��ي
�ستج ��د �أن ��ه غالب� � ًا م ��ا يحت ��وي عل ��ى
مكات ��ب للمهند�س�ي�ن �س ��واء للمق ��اول
�أو اال�ست�ش ��اري ،وكذل ��ك يحت ��وي عل ��ى
م�ستودع ��ات داخ ��ل املوق ��ع .وغالب� � ًا ما
تكون املكاتب وامل�ست ��ودع يف جهة بعيدة
نوع� � ًا ما عن مواقع العمل ,وهذا يت�سبب
يف ك�ث�رة احلرك ��ة م ��ن و�إىل املكات ��ب
واملواقع ،و�أي�ض ًا حتى نقل املواد قد تكون
تكلفتها �أغلى من املواد نف�سها.
مما �سب ��ق ,دعونا نعي ��د التفكري ونعيد
حتليل امل�شاريع ون�ضعه ��ا حتت املجهر،
ولنح ��دد �أماك ��ن اخللل و�أماك ��ن القوة,
فقط ��اع الإن�شاءات قط ��اع مهم جد ًا يف
دولتنا العزيزة.
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إرشادات في الطاقة
عل���ى الرغ���م م���ن أن المفه���وم الس���ائد للتوفي���ر ه���و الم���ردود الم���ادي،
المال���ي بش���كل رئيس���ي لإلج���راءات المتخ���ذة والت���ي تعم���ل عل���ى تقلي���ل
كمي���ات الطاق���ة المس���تخدمة إلنج���از وظيف���ة معين���ة مث���ل التدفئ���ة أو التبري���د
أو الغس���يل  ،إال أن الم���ردود يتج���اوز التوفي���ر المال���ي إل���ى ع���دة أم���ور هام���ة:

ليث محمد أحمد هياجنة
شركة مصنع رامة
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ـ توف�ي�ر الطاق ��ة يعمل عل ��ى توفري حياة
�أكرث راحة.
ـ توف�ي�ر الطاقة يعمل عل ��ى توفري �صحة
جيدة.
ـ توفري الطاقة يحافظ على البيئة وعلى
ا�ستدامة املوارد الطبيعية.
ـ توف�ي�ر الطاق ��ة يوف ��ر حت ��ى  %50م ��ن
فات ��ورة الكهرب ��اء والطاق ��ة مقارن ��ة
بالو�ضع احلايل.
توفري الطاقة يف املنزل:
حت�س�ي�ن كف ��اءة الطاقة يف املن ��زل يبد�أ
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م ��ن �أب�سط خطوة وه ��ي تغيري م�صابيح
الإن ��ارة �إىل م�صابي ��ح موف ��رة للطاق ��ة
وت�صل �إىل خط ��وات متقدمة من خالل
ا�ستخ ��دام العزل احلراري ال�صحيح يف
املنزل� .إن اتخ ��اذ الإجراءات الب�سيطة
لتوف�ي�ر الطاقة �سوف يعم ��ل على توفري
امل�صروف ب�ش ��كل جيد يظهر من خالل
الفواتري ال�شهري ��ة� .أظهرت اخلربة �أن
تكلفة حتويل املنزل �إىل منزل ذو كفاءة
طاق ��ة ممتازة ال يتج ��اوز %10من كلفة
املن ��زل الكلي ��ة ،ويعم ��ل عل ��ى تقليل ما

ي�صل �إىل %50من كلفة الطاقة ال�سنوية
م ��ا بني طاقة كهربائي ��ة ووقود للتدفئة،
وذلك مقارنة مع املنازل التقليدية.
الطاقة والأجهزة املنزلية:
ـ الثالجات:
�إن الثالج ��ة ت�أتي كثال ��ث �أكرب م�ستهلك
للكهرباء يف املنزل بع ��د جهاز التكييف
وجهاز ت�سخني املاء.
وفيم ��ا يل ��ي قائمة تفقدي ��ة بالإجراءات
املمك ��ن عملها بب�ساطة عل ��ى �إي ثالجة
لتعمل ب�سال�سة وكفاءة �أعلى:
• غ ��ط ال�سوائ ��ل والأطعم ��ة داخ ��ل
الثالجة ،هذا الإجراء يقلل من الرطوبة
املنبعث ��ة من تل ��ك الأطعم ��ة وال�سوائل،
والت ��ي تعم ��ل �إن وج ��دت عل ��ى زي ��ادة
عبء ت�شغيل ال�ضاغط لتربيد الثالجة.
• نظ ��ف ب ��اب الثالج ��ة الداخل ��ي

وخ�صو�ص� � ًا الإط ��ار املطاط ��ي املان ��ع
للت�س ��رب ،و�أبدل ��ه يف حال ��ة وج ��ود
�أي عي ��ب .ميكن ��ك فح� ��ص �صالحي ��ة
الإط ��ار املطاطي من خ�ل�ال و�ضع ورقة
بينه وب�ي�ن ج�سم الثالج ��ة و�إغالق باب
الثالجة عل ��ى تلك الورق ��ة ،قم ب�سحب
الورق ��ة يف ح ��ال ان�سحب ��ت ب�سهول ��ة
فيج ��ب تغيري الإطار املطاط ��ي� ،أما �إذا
�سحبت ب�صعوبة فيعني �صالحية الإطار
املطاط ��ي ،قم به ��ذا الفح�ص على عدة
مناطق من الإط ��ار املطاطي للت�أكد من
كافة اجلهات.
• حاف ��ظ عل ��ى م�ساف ��ة منا�سب ��ة ال
تق ��ل ع ��ن � 10س ��م ب�ي�ن ظه ��ر الثالجة
واحلائ ��ط ،واعم ��ل عل ��ى م�س ��ح الغبار
ع ��ن �أنابي ��ب التكثي ��ف خل ��ف الثالج ��ة
مرة واحدة كل �سنة.

• ت�أكد من وجود مفتاح توفري الطاقة
�أو مفت ��اح التبدي ��ل املو�سم ��ي( �صيف-
�شت ��اء) ،حيث �أن بع�ض الأجهزة حتتوي
عل ��ى جه ��از ت�سخني يف ج�س ��م الثالجة
ملن ��ع تكاثف البخار على ج�سم الثالجة،
يف حال وجود ه ��ذا اخليار قم ب�إغالقه
�أو حتويل املفتاح على مو�سم ال�شتاء.
• يف ح ��ال تراك ��م الثل ��ج اعم ��ل على
�إذابت ��ه ،اغل ��ق جهاز �صن ��ع الثلج وابعد
الثالج ��ة ع ��ن م�ص ��ادر احل ��رارة مث ��ل
الف ��رن �أو الغ�سالة �أو اجلالي ��ة �أو �أ�شعة
ال�شم�س املبا�شرة.
• حاف ��ظ عل ��ى درج ��ة ح ��رارة تربيد
الثالج ��ة ب�ي�ن  3.3و  ،5.5ودرج ��ة
ح ��رارة الفري ��زر ب�ي�ن 12-و ،9-
ا�ستخدم جه ��از قيا�س حرارة وال تعتمد
على م�ؤ�شر الثالجة لعدم دقته غالب َا.
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• اعم ��ل على عدم �إبق ��اء باب الثالجة
مفتوح ًا لفرتات طويلة ،فقط عند احلاجة.
ـ الفريزر:
يف ح ��ال �أن الفري ��زر يعم ��ل على تراكم
اجللي ��د فهن ��اك ع ��دد من الإج ��راءات
املمك ��ن اتخاذها ومنها تلك املعمول بها
للثالجات كما ذكر �سابق َا.
• تراك��م اجللي��د :بزي ��ادة تراك ��م
اجلليد يزيد ا�ستهالك الطاقة� ،إذا زادت
�سماك ��ة اجلليد عن ن�ص ��ف �سم فيجب
�إذاب ��ة اجللي ��د ،لتجنب ح ��دوث تراكم
اجلليد ،ح ��اول احلفاظ عل ��ى �أن يكون
الفريزر �شبه ممتلئ مبا ترغب بحفظه،
خط ��ط لإذاب ��ة اجللي ��د م ��رة �أو مرتني
�سنوي ًا عند عدم ا�ستخدامه ب�شكل كبري.
•حافظ على تواجد �أكيا�س ثلج با�ستمرار
داخ ��ل الفري ��زر يف حال وج ��ود مت�سع،
حيث �أنه ��ا ت�ساع ��د على بق ��اء الربودة
يف ح ��ال انقط ��اع التي ��ار الكهربائ ��ي.
• تفق ��د درج ��ة احل ��رارة� ،ض ��ع كوب ًا
م ��ن الزي ��ت �أو الكح ��ول الطب ��ي داخل
الفري ��زر مل ��دة � 3-2ساع ��ات ث ��م ق� ��س
دراج ��ة احل ��رارة داخ ��ل الك ��وب� ،إن
ح ��رارة الفري ��زر املوف ��ر للطاق ��ة ه ��ي
 ،17.7م ��ع مالحظه ع ��دم ا�ستخدامامل ��اء بد ًال من الزي ��ت �أو الكحول الطبي
حي ��ث �أن ��ه يتجمد عن ��د درج ��ة ال�صفر
مئ ��وي وال ت�ستطيع �أخ ��ذ درجة احلرارة
ب�شكل �صحيح.
• تفق ��د �إط ��ار الع ��زل املطاط ��ي؛ قم
بذل ��ك من خ�ل�ال �إغالق ب ��اب الفريزر
بورقة وح ��اول �سحبها ،يج ��ب �أن ت�شعر
مبقاومة عند �سحبها.
• عن ��د تنظي ��ف الفري ��زر اعم ��ل على
الت�أك ��د من ع ��دم وج ��ود �أي �شيء خلفه
يعيق من تدفق الهواء.
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• اعم ��ل على عدم �إبقاء باب الفريزر
مفتوح� � ًا لف�ت�رات طويل ��ة ،فق ��ط عن ��د
احلاجة.
• وج ��ود حمتوي ��ات الفري ��زر ب�ش ��كل
منظم يزيد من كفاءته.
• حافظ على تربيد ما حتتاجه ،حيث
�أن كل م ��ا ه ��و زائ ��د يزيد م ��ن الطاقة
امل�ستخدمة للتربيد.
ـ الغ�ساالت:
فيم ��ا يلي بع� ��ض الإج ��راءات الب�سيطة
املمكن اتباعها لزي ��ادة كفاءة الغ�سالة.
تهدف هذه الإجراءات لتقليل ا�ستهالك
الطاق ��ة ،واحل�ص ��ول على تدف ��ق مائي
منا�س ��ب �إىل الغ�سال ��ة ،وتقلي ��ل الفاقد
احلراري من املياه قدر الإمكان.
• ركب فلرت مياه �أو �سوفترن:
�إذا كن ��ت تعي� ��ش يف منطق ��ة مياهه ��ا
حتت ��وي على ن�سب ��ة عالية م ��ن الأمالح
ف�إن تركيب الفل�ت�ر �أو ال�سوفترن ي�ساعد
يف رف ��ع كفاءة الغ�سال ��ة ،حيث �أن بع�ض
هذه الأمالح تعمل على �إغالق م�سامات
الفالت ��ر املوج ��ود يف �أنابي ��ب املي ��اه
اخلا�صة بالغ�سالة مما يقلل تدفق املياه
ويعم ��ل على �إبطاء عملي ��ة الغ�سل ب�شكل
ع ��ام .تركيب فلرت �أو �سوفترن يعمل على
�إبقاء تلك امل�سامات مفتوحة مما ي�سرع
يف عملية الغ�سل وبالتايل يقلل من فاقد
احل ��رارة يف املياه خ�ل�ال تعبئة الغ�سالة
باملياه �أو �إفراغها.
• حاف ��ظ على نظافة خراطيم وفالتر
امل ��اء ،ق ��م بتفق ��د خراطي ��م املي ��اه
وتنظيفه ��ا م ��ن �أي �أو�س ��اخ �أو عوالق قد
تكون موجودة داخلها.
•ال تق ��م بو�ض ��ع كمية غ�سي ��ل �أكرث من
طاق ��ة الغ�سال ��ة ،حي ��ث يعم ��ل ذلك على
زي ��ادة ا�ستهالك الكهرب ��اء� ،ضع الكمية
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املقاربة ل�سعة الغ�سالة لتوفري املاء ،حيث
�أن الغ�سالة ت�ستخدم نف�س كمية املاء للغ�سل
تقريب ًا بغ� ��ض النظر عن كمي ��ة الغ�سيل.
• تخفي� ��ض درجة حرارة مياه الغ�سيل
يعمل عل ��ى توفري اال�سته�ل�اك ،حتى لو
كان الف ��رق  10درج ��ات ف�إنه يعمل على
توفري الكهرباء.
• ح ��اول ما ا�ستطع ��ت ا�ستخدام املياه
الب ��اردة للغ�سي ��ل ،وا�ستخ ��دم منظفات
الغ�سيل امل�صممة للعمل مع املاء البارد.
• عال ��ج املالب� ��س املت�سخ ��ة من خالل
تبليله ��ا ونقعها باملاء قب ��ل غ�سلها حتى
تقلل من وقت الغ�سيل يف الغ�سالة.
ـ جمففة املالب�س:
•ا�ستخدم ال�سعة الكاملة للمجففة دائم ًا.
• اعمل على ا�ستخدام ال�سرعة العالية
يف �آخ ��ر مراح ��ل الغ�سي ��ل لتجفي ��ف
املالب�س ،وذل ��ك لتقليل الوق ��ت الالزم
للتجفيف الكامل داخل املجففة.
• ق ��م بتفق ��د و�إزال ��ة �أي عوائ ��ق على
فل�ت�ر املجففة ،حي ��ث �أن ه ��ذه العوائق
تعم ��ل عل ��ى من ��ع اله ��واء ال�ساخ ��ن من
ال ��دوران ب�شكل منا�س ��ب داخل املجففة
مما يقلل من كفاءتها.
• �ضع املجفف ��ة يف مكان جيد التهوية
ملنع و�صولها حلرارة مرتفعة.
• ا�ستخ ��دم نظ ��ام املجفف ��ة مل ��ا قب ��ل
الك ��ي للمالب� ��س امل ��راد كيه ��ا �أو ًال ،ث ��م
ا�ستخدمها لباقي املالب�س.
• ح ��اول ق ��در الإم ��كان التقلي ��ل م ��ن
ا�ستخ ��دام املجففة ،خ�صو�ص ًا يف الأيام
الت ��ي يكون فيها اجل ��و منا�سب ًا لتجفيف
املالب�س يف اخلارج.
ـ جاليات ال�صحون:
• ا�ستخ ��دم ال�سع ��ة الكامل ��ة جلالي ��ة
ال�صح ��ون من خالل جتمي ��ع ال�صحون

خالل كامل الي ��وم وجليها مرة واحدة،
حي ��ث �أن اجلالية ت�ستخ ��دم نف�س كمية
املي ��اه بغ�ض النظر ع ��ن كمية ال�صحون
املوج ��ودة به ��ا ،ه ��ذا الإج ��راء ي�ساهم
بتقليل كمية املياه والطاقة امل�ستخدمة.
• ا�ستخدم تعليم ��ات دليل اال�ستخدام
اخلا�ص باجلالية خالل و�ضع ال�صحون
و�آلية ترتيبها داخل اجلالية،
• ا�ستخدم �سائل اجللي املنا�سب.
• ا�ستخ ��دم دورات اجلل ��ي موف ��رة
الطاقة قدر الإمكان.
• ال ت�ستخ ��دم التجفي ��ف احل ��راري يف
اجلالية ،واعمل على فتح باب اجلالية بعد
االنتهاء م ��ن اجللي ليت ��م التجفيف ب�شكل
طبيع ��ي دون احلاج ��ة للتجفيف احلراري.
• ال تق ��م بغ�س ��ل ال�صح ��ون باملاء قبل
و�ضعها يف اجلالية ،فاجلاليات احلديثة
تق ��وم بتنظيف ال�صح ��ون ب�شكل ممتاز
دون احلاج ��ة �إىل غ�سله ��ا يدوي� � ًا �أو ًال.
ـ املكيفات:
ن�صائح خالل ف�صل ال�صيف:
• حاف ��ظ عل ��ى درج ��ة ح ��رارة جهاز
التكيي ��ف للغرفة خ�ل�ال ال�صيف لتكون
ما بني  25 -24درجة.
• اغل ��ق الأباج ��ور خ�ل�ال النه ��ار ملنع
�أ�شعة ال�شم�س من دخ ��ول الغرف املراد
تربيدها.
• ا�ستخ ��دم املكي ��ف يف الغ ��رف الت ��ي
ت�ستخدمه ��ا ،وا�ستخ ��دم امل ��راوح يف
الأجواء املعتدلة.
• اغل ��ق النوافذ وال�شبابيك يف الغرف
عند ا�ستخدام املكيف/التربيد.
• ميك ��ن �أن توف ��ر  %10م ��ن فات ��ورة
الكهرب ��اء عندم ��ا تعم ��ل عل ��ى �إغ�ل�اق
مناطق ت�س ��رب الهواء ح ��ول ال�شبابيك
والأبواب.

• ا�ستخ ��دم الزج ��اج املل ��ون �أو ال�صق
التعتيم يف الأماكن التي تدخل منها �أ�شعة
ال�شم�س (الأف�ضل ا�ستخدام الأباجور).
• ال ت�ض ��ع م�صدر ح ��راري قريب من
املكيف مث ��ل التلفاز �أو الإنارة ،حيث قد
تعم ��ل على ت�شوي�ش قراءة الثريمو�ستات
اخلا�صة باملكيف.
ن�صائ��ح خ�لال ف�ترة ال�شت��اء
للتدفئة:
• حاف ��ظ عل ��ى درج ��ة ح ��رارة جهاز
التكيي ��ف للغرفة خ�ل�ال ال�صيف لتكون
ما بني  21 -19درجة.
• اعمل على فتح الأباجورات وال�ستائر
خ�ل�ال النه ��ار لإدخ ��ال �أ�شع ��ة ال�شم�س
التي ت�ساعد على رفع درجة احلرارة.
• اغل ��ق النوافذ وال�شبابيك يف الغرف
عند ا�ستخدام املكيف/التدفئة.
• �إن الع ��زل احل ��راري و�إغ�ل�اق �أي
م�ص ��در لت�سري ��ب اله ��واء يحافظ على
بقاء الدفء داخل الغرفة.
ن�صائح عامة:
• عن ��د �ش ��راء مكي ��ف اخ�ت�ر احلجم
ال ��ذي يتنا�سب م ��ع حجم الغرف ��ة التي
تنوي تركيبه بها.
• حاف ��ظ على تغيري وتنظيف الفالتر
ب�شكل دوري.
• اعمل على �صيانة املكيف ب�شكل دوري.
ـ الغاليات وال�سخانات الكهربائية:
الغاليات:
• خف�ض درجة حرارة الثريمو�ستات.
• اعزل خزان املاء ال�ساخن والأنابيب
ب�شكل جيد.
• حافظ على امل�ش ��ع احلراري (راديرت)
مك�شوف ًا وغري حمجوب بالأثاث �أو ال�ستائر.
• اعزل منزلك ب�شكل جيد.
ال�سخان الكهربائي:

• اعم ��ل على تخفي�ض حرارة ال�سخان
للدرج ��ة املنا�سب ��ة لال�ستخ ��دام يف
الف�صول املختلفة.
• حاف ��ظ عل ��ى الع ��زل احل ��راري
لل�سخان.
• ا�ستخ ��دم الأجهزة والأدوات املوفرة
ال�سته�ل�اك املي ��اه ،مل ��ا ل ��ه م ��ن دور يف
تقليل ا�ستهالك الكهرباء.
• اعم ��ل عل ��ى �صيانة ال�سخ ��ان ب�شكل
دوري كل �شه ��ر م ��ن خ�ل�ال تفريغه من
املاء الذي قد يحتوي على �شوائب.
ـ ال�سخان ال�شم�سي للمياه:
ت�ستخ ��دم ال�سخان ��ات ال�شم�سي ��ة �أ�شعة
ال�شم� ��س لت�سخني املي ��اه ،وت�ستخدم يف
بع� ��ض الأحي ��ان لرف ��ع درج ��ة احلرارة
للمياه الباردة قبل دخولها الغاليات� ،أو
�سخانات املاء الكهربائية لتوفري الطاقة
الالزم ��ة لرف ��ع ح ��رارة املياه الب ��اردة،
وبالت ��ايل توف ��ر الطاقة ،حي ��ث ي�ساهم
ا�ستخدام ال�سخانات ال�شم�سية يف توفري
م ��ا ن�سبته � 70إىل  %85من كلفة ت�سخني
املي ��اه .وهناك نوع ��ان م ��ن ال�سخانات
ال�شم�سية للمياه:
• الأنابيب املفرغة.
• الألواح امل�سطحة.
ـ ن�صائح عامة:
• يج ��ب تركيب ال�سخ ��ان ال�شم�سي يف
اجله ��ة اجلنوبية من املبن ��ى مبا يواجه
�أ�شع ��ة ال�شم� ��س ،حي ��ث �أنه ��ا تتعر� ��ض
لأ�شعة ال�شم�س لأطول فرتة ممكنة.
• الت�أكد من تركيب ال�سخان ال�شم�سي
يف �أق ��رب نقط ��ة للمن ��زل ،حي ��ث �أن
تق�ص�ي�ر ط ��ول التمدي ��دات يقل ��ل م ��ن
امل�ساف ��ة الت ��ي �سيعربها امل ��اء للو�صول
للمن ��زل ،وبالتايل يقلل من فقدان املياه
للحرارة ،ولتحقيق اال�ستفادة الق�صوى
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من ال�سخان ال�شم�سي.
• الت�أك ��د م ��ن عدم تركيب ��ه يف موقع
مظلل يحجب �أ�شعة ال�شم�س عنه.
• الت�أك ��د م ��ن ع ��زل �أنابي ��ب املي ��اه
ال�ساخن ��ة مب ��واد عازل ��ة حفاظ� � ًا عل ��ى
الطاق ��ة احلراري ��ة املكت�سب ��ة وتقلي�ل ً�ا
للفاقد احل ��راري ،ويجب تغطية العازل
مبواد تقاوم التقلبات اجلوية.
ـ التلفاز:
• اطفئ التلفاز عند عدم م�شاهدته.
• خف� ��ض �شدة الإ�ض ��اءة مبا يتنا�سب
و�إ�ضاءة الغرفة.
• عن ��د �شراء جهاز تلفاز جديد اخرت
الأجهزة ذات الكفاءة املرتفعة.
• الأجه ��زة ذات ال�شا�ش ��ات ال�صغرية
موفرة �أكرث من ال�شا�شات الكبرية.
ـ احلا�سب الآيل (الكمبيوتر):
• ت�أك ��د م ��ن وج ��ود مل�صق ��ات كفاءة

68

الطاقة على جهاز احلا�سوب.
• يف ح ��ال ك ��ون ال�شا�ش ��ة م ��ن الن ��وع
الق ��دمي ( )CRTت�أك ��د م ��ن تبديلها
ب�أخرى � LEDأو  LCDعند الرغبة
بالتجديد ،نظر ًا ال�ستخدامها طاقة �أقل
بـ  %70من ال�شا�شات القدمية.
• ا�ستخ ��دم �إع ��دادات توف�ي�ر الطاقة
املوج ��ود يف نظ ��م الت�شغي ��ل م ��ن حي ��ث
�إطف ��اء ال�شا�ش ��ة �إن مل ت�ستخ ��دم مل ��دة
معين ��ة� ،أو تخفي� ��ض م�ست ��وى الإ�ضاءة
عند عدم اال�ستخدام ملدد ق�صرية.
•اطفئ احلا�سوب عند عدم ا�ستخدامه.
• الأجه ��زة املحمول ��ة �أق ��ل ا�ستهالك ًا
للطاقة من �أجهزة املكتب.
ـ الإنارة:
• ب ��دل م�صابي ��ح الإن ��ارة التقليدي ��ة
مب�صابيح التوفري.
• ا�ستخ ��دم م�صباح الإن ��ارة املنا�سب
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مل�ساح ��ة الغرف ��ة دون زي ��ادة ف ��وق
احلاجة.
• اطفئ امل�صابيح يف الأماكن غري امل�ستخدمة.
• ا�ستخ ��دم �أغطي ��ة امل�صابيح التي ال
حتجب معظم الإنارة.
• ا�ستخ ��دم ح�سا�س ��ات احلركة لإ�ضاءة
امل�صابي ��ح يف الأماك ��ن التي ال حتتاج �إىل
�إنارة �إال عند املرور بها مثل كراج ال�سيارة،
املم ��رات اخلارجي ��ة ،مدخ ��ل املن ��زل.
• ا�ستخدم ال�ض ��وء الطبيعي ما �أمكن
من خالل �إزاح ��ة ال�ستائر والأباجورات
عن النوافذ.
• ح ��اول �أن تكون مفاتيح الإنارة قرب
املدخ ��ل �أو املخ ��رج �أو يف املكان�ي�ن مع� � ًا
ل�سهولة �إطفاء �أو �إ�ضاءة امل�صابيح.
• ح ��اول �أن يك ��ون لكل م�صباح مفتاح
واح ��د خا� ��ص ب ��ه ،وال ت�ستخ ��دم مفتاح
واحد لعدة م�صابيح.
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«حزم وبحر»

جدة كذا

(مجرد وجهة نظر)

أعشق جدة  ..نعم أعشقها حد الثمالة بحفرها وبزحمتها وبمشاريعها المتأخرة ..رغم
كل ذلك أعشقها.
في الزمن الماضي القريب كلما تأملنا في جدة ومش���اريعها نذكر المقولة الشهيرة
للش���يخ زايد آل نهيان ـ رحمه اهلل ـ عندما قال في عام 1984م (أتمنى أن تصبح دبي مثل
مدينة جدة في يوم من األيام) ،ونحن اآلن في عام 2015م أي قبل  31س���نة! والسؤال هو
أين دبي اليوم؟!

عبداهلل علي عبداهلل الغامدي
شركة دار الهندسة للتصميم
واالستشارات الفنية
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�أعت ��ذر لأين ب ��د�أت ه ��ذه املقال ��ة
بالت�ش ��ا�ؤم وعنوانها يدع ��و للتفا�ؤل..
ومن منا ال يحب التفا�ؤل!!
�أم ��ا يف الوقت احلايل كل �شيء يدعو
للتف ��ا�ؤل بالذات عندم ��ا نتحدث عن
م�شاريع جدة احلالية والقائمة حتت
التنفيذ:
• فربوز �شركات مقاوالت عدة تريد
�أن تثب ��ت نف�سه ��ا و�سمعته ��ا يف ه ��ذا
املج ��ال ،والتناف� ��س املحمود بني هذه
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ال�شركات يدعو للتفا�ؤل ،بعك�س ما كنا
عليه يف املا�ضي القريب؛ كل امل�شاريع
احلكومي ��ة تنفذها �شرك ��ة واحدة �أو
�شركت�ي�ن ال ثال ��ث لهم ��ا يف الغال ��ب.
• الن�ضج الثقايف والفكري لكل فئات
املجتمع؛ فالأغل ��ب �أ�صبح يعي ما هو
ال�ص ��ح من اخلط�أ حت ��ى و�إن مل يكن
يف جم ��ال تخ�ص�ص ��ه ،و�أ�صب ��ح هذا
الوع ��ي مقرون� � ًا بالث ��ورة الإعالمي ��ة
ومواق ��ع التوا�صل االجتماعي الكثرية

ج ��د ًا والقريب ��ة م ��ن ال ��كل ال�صغري
�أو الكب�ي�ر امل�س� ��ؤول وغ�ي�ر امل�س�ؤول،
وب�إم ��كان الكل �إب ��داء ر�أيه بكل حرية
و�شفافي ��ة يف ت�أخ ��ر م�ش ��روع �أو �سوء
تنفي ��ذ �آخ ��ر �أو حت ��ى ال�س� ��ؤال الذي
هو م ��ن حق اجلمي ��ع معرفت ��ه ،متى
�سينته ��ي �أو مت ��ى �سيب ��د�أ �أو ما الذي
يحدث يف �أي م�شروع؟
• عه ��د �سي ��دي خ ��ادم احلرم�ي�ن
ال�شريف�ي�ن املل ��ك �سلم ��ان ب ��ن
عبدالعزي ��ز �آل �سع ��ود ـ حفظ ��ه اهلل
ورع ��اه ـ (عه ��د �سلم ��ان احل ��زم):
يج ��ب �أن ي� ��ؤدي امل�س�ؤول�ي�ن كاف ��ة
مهامهم خدم ��ة ل�شعبنا الذي ال �أقبل
التق�صري يف خدمته !...

خامتة:
يف اخلتام �أعود لعنوان املقالة (جدة
كذا حزم وبحر) ...
�أحبوا جدة بل اع�شقوها جميعا ،لي�س
املهند�س�ي�ن والقائمني عل ��ى امل�شاريع
فقط ب ��ل اجلميع ب ��دون ا�ستثناء لأن
م ��ن �أحب �شيئ� � ًا عمل لأجل ��ه و�أتقن،
ولأنها بحبك ��م �ست�صب ��ح (جدة كذا
جم ��ال وبحر) ،لي�ست ج ��دة فح�سب
�إمن ��ا كل مملكتنا الغالي ��ة واحلبيبة،
ولك ��ن حتدث ��ت يف ه ��ذه املقال ��ة عن
"حبيبتي جدة" ...
�أخري ًا:
�أخ ��ي املواط ��ن ،وزميل ��ي املهند� ��س،
و�صديق ��ي املال ��ك ،و�أيه ��ا املق ��اول

وامل�ش ��رف يج ��ب �أن نح ��ب ج ��دة
بالرتتيب ال�سابق ،لأنه عندما نحبها
بالرتتي ��ب ال�سابق �سنج�ب�ر على من
هو حمايد يف حبها �أن يحبها ،ويعمل
م ��ن �أجله ��ا ،وت�صبح جم ��ا ًال وبحر ًا.
التوقيع:
يف كل امل�شاريع يجب �أن يكون املواطن
غيور ًا على وطنه ،واملهند�س خمل�ص ًا
يف عمله ،واملالك يتمنى ويعمل ليكون
وطنه هو ال�سباق به ��ذه الطريقة �إذا
كان من يعمل يف �أي م�شروع لي�س من
�أبن ��اء الوطن �سيعمل بق�صارى جهده
لتك ��ون النتيج ��ة كما متناه ��ا املحب،
ورمبا يحب م ��ا �أحببناه ويعمل ويتقن
من �أجله ...
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الماضي
الصناعات الحديدية بين َ
الحاضر البعيد
القاتل َو
ِ
ِ
ِ
ومازلن���ا
َمقت���ل عام���ل ,إصاب���ة ُعم���ال ,انفج���ار ضخ���م ...هك���ذا ُكن���ا نس���مع،
نس���مع .ليس���ت حرب���ًا َأهلي���ة ،ليس���ت حرب���ًا عالمي���ة ،ب���ل ليس���ت ِصراعًا سياس���يًا
..ه���ي فق���ط بيئ���ة صناعي���ة واح���دة ,إذن نح���ن نتح���دث الي���وم ع���ن مصا ِن���ع الحديد,
ُ
ِّ
تب���دأ الحكاي���ة.
الكهربائ���ي ..
الق���وس
الحثي���ة وأف���ران
���ن األف���ران الحراري���ة
ْ
ْبي َ
َ

يب ��د�أْ تاري ��خ احلديد ِم ��نَ الق ��رون الأوىل
أر�ض ،و ُيعتقد
لتواجد الإن�س ��ان على وج ِه ال ْ
ُ
َ
�أن الإن�س ��ان َح َ�ص ��ل عل ��ى احلدي ��د ِم ��ن
الني ��ازك ,ويف الق ��ر ّان الك ��رمي يق ��ول اهلل
ع ��ز وجل ( َو�أَ ْنزَ ْل َنا الحْ َ دِ يدَ ِفي ِه َب�أْ ٌ�س َ�شدِ ي ٌد
ا�س) �سورة احلديد ـ الآية . 25
َو َم َنا ِف ُع ِلل َّن ِ
احلديثْ عناحلديدوتاريخ ِهو�أنواع ِهوت�شكيل ِه
وخ�صائ�ص� � ِه حدي ��ث طويل ج ��د ًا لأن تاريخ
احلدي ��د تاريخ قدمي و ّالي ��ات �صهر احلديد
ومعاجل ِت ��ه تعدّدت واختلفت ع�ْب�رْ الع�صور.
حديث ��ي اليوم �أت ��ى بعدَ مفارق� � ٍة كبرية يف
الع َم ��ل ال�صناع ��ي حي َنما انتقل ��ت ِمن بيئ ٍة
ع�شوائي ��ة تُهم�ش الطبق ��ة العاملة �إىل بيئة
ترفع من قيمة الطبقة العاملة وتقدر معنى
الإن�ساني ��ة � ..أكت ��ب الي ��وم ونح ��ن نتجهز
لرحلة جماعي ��ة خارج �إط ��ار العمل ,رحلة
ترفيهية يت�س ��اوى فيها العام ��ل مع املدير،
وتن�سجم معها �أنغام الود وال�سالم والراحة
لدى اجلميع� ,أ�صبح ��ت �أقدر معنى العامل
وكيان ��ه و�إن�سانيت ��ه بعد �س َنتني م ��ن العمل
يف �إحدى م�صا ِن ��ع احلديد يف الأردن وبعد
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م .األمين سالم أمين الشوابكة

مهندس صيانة بش���ركة المعال���ي للمخابز
والصناعات الغذائية  ,مجموعة العطية القابضة

�أ�سبوع من تَبلغي مبقتل �أَحد عمال الأفران
و�إ�صاب ��ة باقي زمالئ ��ه ب�إ�صابات خطرية,
�أكتب اليوم عن خطورة هذه ال�صناعة على
الطبقة العاملة وت�أثريها البيئي ال�سلبي يف
ظروف احتقار املدراء للعمال ،ويف ظروف
قاتلة  ..يف ظروف ال �أبالغ فيها �إذا �أطلقنا
عليها ا�سم "الظروف الدموية".
عن ��د �س�ؤال ��ك لأي عامل �أم�ض ��ى عمره يف
م�صان ��ع احلديد �سيحدثك عن انفجارات
الأف ��ران ,والغ ��ازات ال�سام ��ة والإ�شعاعات
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ال�سرطانية ،بل �سيطول به احلديث ليك�شف
عن ج�س ��ده املغطى باحل ��روق ،و�ستكت�شف
م ��ن �أنفا�سه املخنوقة �أن هذا العامل يحمل
رئة مري�ضة �أرهقته ��ا الغازات ال�سامة و�إن
مل ُي�ش ِعل �سيجارة واحدة يف حياته.
ع ��دم الت ��زام �أ�صح ��اب ه ��ذه امل�صان ��ع
ب�إج ��راءات ال�سالم ��ة العام ��ة يف امل�صانع،
والته ��اون يف �سالم ��ة العم ��ال واملحافظ ��ة
عل ��ى البيئة الت ��ي هي من �أولوي ��ات العمل
يف امل�صانع هو �سبب ه ��ذا املر�ض اخلبيث
يف ال�صناع ��ات العاملية� ,ص ��راع طويل بني
�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال واجلهات الرقابية،
وبني قوانني معقدة و�إجراءات طويلة ،وبني
�صم ��ت العمال خوف� � ًا من البطال ��ة وج�شع
�أ�صح ��اب امل�صان ��ع� ,إذن هل �ستع ��ود �أيام
الث ��ورة ال�صناعي ��ة الأوىل بر�أ�سماليته ��ا
وطبقته ��ا الكادح ��ة املظلوم ��ة ؟ �أم هل بد�أ
زمن اال�ستعباد الوظيفي القاتل .
امل�صادر:
 -1القر ّان الكرمي� ,سورة احلديد.
 -2جتربة �شخ�صية يف �أحد م�صانع احلديد.

بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل

إدارة التدريب والتطوير بالهيئة تتبنى
أفضل المعايير العتماد الدورات التدريبية

تس���عى إدارة التدري���ب والتطوي���ر بالهيئة الس���عودية للمهندس���ين لتقديم أفض���ل المعايير
العتم���اد الدورات التدريبية في ش���تى المجاالت الهندس���ية حس���ب التطورات المس���تجدة في
التدري���ب الهندس���ي ،وذلك لتحقيق الريادة واإلس���تراتيجيات المرس���ومة ف���ي الهيئة من خالل
المس���اهمة في رفع مس���توى التعليم الهندس���ي في المجاالت األكاديمية والتدريبية بهدف
تحقيق التواف���ق بين مخرجات التعليم وس���وق العمل ،واالرتقاء بقدرات المهندس���ين باعتماد
مناهج التدريب والتأهيل على المس���توى الوطني لتمكنهم من ممارس���ة المهنة بفاعلية.

وم ��ن مه ��ام �إدارة التدري ��ب والتطوي ��ر
الإ�شراف على مراكز التدريب بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب املهني والتقني،
وت�شجي ��ع القطاع اخلا�ص عل ��ى التدريب
الهند�س ��ي لتطوي ��ر ق ��درات املهند�سني،
وتنظيم الربامج واملحا�ضرات للأع�ضاء،
وحتديد االحتياجات التدريبية بنا ًءا على
متطلبات العمل واملهارات املطلوبة.
وتق ��وم الإدارة حالي� � ًا بتنفي ��ذ والإ�شراف
على عدد من الربامج منها:
 .1برنامج تدريب املهند�سني حديثي التخرج.
 .2احلقيب ��ة التدريبي ��ة الأوىل املدعوم ��ة
من الهيئة وت�شمل (الت�صميم با�ستخدام
 ،3D Maxهند�س ��ة تقدي ��ر التكالي ��ف،

برنام ��ج برمياف�ي�را� ،إدارة املخاط ��ر).
 .3برنامج ال�سالمة وال�صحة املهنية.
كم ��ا قامت الهيئ ��ة ومن منطل ��ق التعاون
والتفاعل بني الهيئة و�أع�ضائها املهند�سني
بفتح ب ��اب الرت�شي ��ح والت�سجي ��ل جلميع
املدرب�ي�ن الراغبني يف التع ��اون مع الهيئة
ال�سعودية للمهند�سني ،وامل�شاركة بتقدمي
بع�ض ال ��دورات التدريبي ��ة التخ�ص�صية
والعام ��ة ،وكذل ��ك فت ��ح املج ��ال لعم ��وم
عبداهلل بن محمد التركي املهند�س�ي�ن للم�شارك ��ة و�إب ��داء وجه ��ات
النظ ��ر واملقرتح ��ات اخلا�ص ��ة بالدورات
مدير إدارة التدريب والتطوير
والربام ��ج التدريبي ��ة املنا�سب ��ة والت ��ي
درا�س ��ات ج ��دوى امل�شاري ��ع الهند�سي ��ة ،ت�ساه ��م بتحقي ��ق �آماله ��م وتطلعاته ��م
تخطي ��ط امل�شاريع الإن�شائي ��ة با�ستخدام امل�ستقبلية وزيادة كفاءتهم املهنية.
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عقد الفيديك  ...وعصا موسى
تعد المملكة العربية الس���عودية من أكبر البالد التي تتطور فيها عجلة التنمية وسوق البناء
والتشييد بسرعة كبيرة جدًا ,لدرجة أنك تعجز عن متابعة هذا التقدم؛ فاألرقام في تزايد مستمر
 ,ورؤوس األم���وال تتجه وبقوة نحو هذا المارد ،ووضع المملكة اإلقليمي والعالمي يجعل هذا
الم���ارد يتقدم بس���رعة الضوء ,حيث أن بعض الدراس���ات ق���درات حجم هذا النمو بـ  %15س���نويًا.
و تستحوذ المشاريع الحكومية على النصيب األكبر منه ،وأوضحت جميع المؤشرات أن حصة
اإلنف���اق الحكومي على المش���روعات التنموي���ة هي األكبر من خالل الموازن���ة العامة للدولة.

ومل يق ��ف النمو عن ��د امل�شاري ��ع احلكومية
فقط ،ولكن نتيجة لزيادة معدل التنمية ن�ش�أ
عنه العديد من م�شاريع القطاع اخلا�ص يف
كاف ��ة املجاالت من �إن�ش ��اء م�صانع وتطوير
عقاري و�إ�س ��كان ..وغريها ،كل هذا ال يدع
جم ��ا ًال لل�ش ��ك �أن �س ��وق البن ��اء والت�شييد
يعت�ب�ر ال�س ��وق الثاين يف اململك ��ة بعد �سوق
النف ��ط ,ولك ��ن مع ه ��ذه ال�سرع ��ة الفلكية
ن�ش� ��أت عنها بع� ��ض التع�ث�رات يف امل�شاريع
والت ��ي حتول ��ت مل�شكل ��ة قومي ��ة �أدت �إىل
جتميد جزء كبري م ��ن الإنفاق ورفع �أ�سعار
عط ��اءات امل�شاري ��ع اجلدي ��دة ع ��ن املعدل
الطبيع ��ي ظن ًا منها بت�ل�ايف تلك املعوقات.
وتعالتالأ�صواتب�ضرورةتطويروتقنني�صناعة
الإن�ش ��اء باململك ��ة ,و�أن ال�س ��ر يكم ��ن يف منبع
امل�شكل ��ة وهو العقد املوحد للدولة والذي ت�سري
عليه م�شاريع الدولة منذ حوايل ثالثني عام ًا.
واجته ��ت الأنظ ��ار �إىل "عق ��د الفيدي ��ك"
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م .سامح إبراهيم يوسف
مدير مشاريع ومحكم فض نزاعات
هندسية

ك�سبي ��ل للنجاة من الو�ض ��ع احلايل ،فكثري
م ��ن النا� ��س و�أن ��ا واح ��د منه ��م نعتقد يف
�صالحية هذا العق ��د وجودته وقدرته على
الو�صول للأهداف املرجوة.
فعق ��د الفيديك مر بالعديد م ��ن التجارب
والتط ��ورات يف الع ��امل ،ومل يظهر بني ليلة

العدد (  ) 97رمضان 1436هـ  -يوليو 2015م

و�ضحاه ��ا؛ فالن�ش�أة كان ��ت يف مطلع القرن
املا�ضي يف عام 1913م بني ثالث جمعيات
هند�سية �أوروبية ن�ش�أ عنها االحتاد الدويل
للمهند�س�ي�ن اال�ست�شاريني �أو ما يعرف بـ "
 ." FIDICومنذ تاريخ �إ�صدار الطبعة
الأوىل لعقد الفيديك يف عام 1957م حتى
وقتنا هذا م ��ر العقد بالكثري م ��ن التنقيح
والتطوي ��ر تالفي� � ًا للم�شاكل الت ��ي مر بها,
فهذه العقود ظهرت من �أجل �سد احتياجات
املالك لالنتهاء يف الوقت و �ضمن امليزانية
املحددة وتقليل حل املنازعات ،ومن �أ�شهر
ه ��ذه العق ��ود "عق ��د الفيدي ��ك الإن�شائي"
واملعروف "بالغالف الأحمر".
وهن ��ا البد لن ��ا من وقف ��ة ت�أملي ��ة ،ونطرح
�س� ��ؤا ًال مهم� � ًا �أال وه ��و هل بتطبي ��ق الدولة
لعق ��د الفيدي ��ك �س ��وف يت ��م الق�ض ��اء
عل ��ى تع�ث�ر امل�شاري ��ع و�إيج ��اد طف ��رة
نوعي ��ة يف جم ��ال البن ��اء والت�شيي ��د؟

وللإجاب ��ة على هذا ال�س� ��ؤال البد من و�ضع
�صورةكاملةعنعمليةالت�شييداحلاليةملعرفة
هل �إط ��ار الفيديك �سينجح على احتوائها؟
ف� ��أي م�شروع يتكون م ��ن مدخالت متر عرب
عق ��د الإن�ش ��اء لتعط ��ي خمرج ��ات ونتائ ��ج
وبالت ��ايل العق ��د الإن�شائ ��ي م ��ا ه ��و �إال �أداة

ت�ستخ ��دم م ��ن �أج ��ل التعامل م ��ع مدخالت
لتحويلها �إىل خمرجات ونتائج ،وبالتايل �إذا
كانت املدخالت �سيئة ترتتب عليه خمرجات
مماثلة ،وبالتايل عق ��د الفيديك �أو �أي عقد
�إن�شائ ��ي �آخ ��ر لي�س ��ت ع�ص ��ا مو�س ��ى؛ تلك
الع�صا الت ��ي متتلك قدرات عجيبة �إعجازية

لتحوي ��ل امل�شاري ��ع املتع�ث�رة مبدخالته ��ا
ال�سيئ ��ة �إىل نتائج وم�شاري ��ع جيدة� .صحيح
�أن العق ��د �سيح ��ل بع� ��ض امل�ش ��اكل وج ��ز ًءا
منه ��ا ولكن ��ه ال ي�ستطيع حل امل�شكل ��ة كاملة
والنهو�ض ب�صناعة البناء والت�شييد ،وميكن
�إي�ض ��اح ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال الر�س ��م التايل:

و�أن ��ا وجمي ��ع �إخ ��واين املهند�س�ي�ن نعلم �أن
كل نقط ��ة من النقاط ال�سابق ��ة والتى متثل
مدخالت امل�شروع منفردة ن�ستطيع �أن نفرد
لها مق ��ا ًال م�ستق ًال خا�ص ًا بها ملا حتتويه من
�أخط ��اء يف تنفيذها خ�ل�ال الو�ضع احلايل
للم�شاريع ،فعملي ��ة الت�صميم تتم يف العادة
ب ��دون درا�س ��ة املوق ��ع واملعوق ��ات الفعلي ��ة
املوجودة به ،ووجود ت�ضارب مع مرور بع�ض
خط ��وط اخلدم ��ات مل�شاريع �أخ ��رى ب�أر�ض
امل�شروع ومبجرد احلفر يتم اكت�شافها وتقف
عملي ��ة الت�شيي ��د ،وبالتايل يت ��م تغيري موقع
امل�شروع بنف� ��س الت�صميم القدمي ،ومن هنا
تبد�أ التعرثات وين�ش�أ عنها اختالف كبري يف
ح�صر الكميات وبالتايل تتغري معه امليزانية
املر�ص ��ودة للم�ش ��روع ويت�ض ��رر املق ��اول
ويتوق ��ف عن العمل �أو �أن ��ه يلج�أ �إىل التغيري
يف موا�صف ��ات امل�ش ��روع ل�سد تل ��ك الفجوة.
و�أي�ض ًا من �أ�سباب التعرث عدم درا�سة املدة
الفعلية املنطقي ��ة للم�شروع و�سرعة الطرح
مما ينت ��ج عنه تخب ��ط يف الو�ص ��ول ملوعد
الت�سليم ,بالإ�ضافة ل�سبب يف غاية الأهمية؛
فنظ ��ام املناف�س ��ة يف امل�شاري ��ع يعتمد على
ال�سع ��ر الأقل فيجب بجان ��ب تقدمي ال�سعر
املناف� ��س تق ��دمي درا�سة حتليلي ��ة منطقية
للعر� ��ض م�صحوبة ب�سابق ��ة خربة للمقاول

تو�ض ��ح �أن ��ه ق ��ام ب�أعم ��ال مماثل ��ة جلميع
بنود امل�شروع ،فدائم ًا تعتمد املناف�سة على
ال�سعر والت�صنيف ،فمعيار الت�صنيف لي�س
بال�ضرورة �أن يكون قد قام ب�أعمال م�شابهة.
وم ��ن �أ�سب ��اب التع�ث�ر �أي�ض� � ًا جن ��د ع ��دم
االلت ��زام بتطبي ��ق ت ��درج فئ ��ات االعتم ��اد
الهند�سي داخل الهيكل الهند�سي للم�شروع
يف كل م ��ن جه ��از املال ��ك واال�ست�ش ��اري
واملقاول؛ فمثال جند مدير م�شروع اعتماده
الهند�س ��ي (مهند� ��س ) ولي� ��س (مهند�س
ا�ست�ش ��اري) وال حتى (مهند�س حمرتف).
ومم ��ا �سبق ن�ستنتج �أنه من �أجل تفعيل دور
عقد الفيدي ��ك واال�ستف ��ادة الق�صوى منه
والق�ض ��اء عل ��ى تع�ث�ر امل�شاري ��ع والنهو�ض
ب�صناعة البن ��اء والت�شييد يجب �أن ن�سلط
ال�ضوء على النقاط التالية:
 -1تفعيل وتعزيز دور التحكيم يف امل�شاريع
وخ�صو�ص ًا احلكومية وبقوة.
 -2تفعي ��ل دور جمال� ��س ف� ��ض النزاع ��ات
داخل امل�شاريع (.)DAB
 -3و�ضع جدول زمني مدرو�س ي�شمل طرح
امل�شروع ولي�س التنفيذ فقط.
� -4إن�ش ��اء مراك ��ز ت�أهي ��ل العم ��ال
وت�صنيفه ��م ح�س ��ب مهاراتهم ،مث�ل ً�ا فئة
(�أ) و (ب) وربطه ��ا بت�صري ��ح العم ��ل.

 -5تعزي ��ز دور م�ؤ�ش ��ر الأ�سع ��ار خ�صو�ص � ً�ا مواد
البناء ،بحيث تكون مقيا�س للتعاقد بني الأطراف.
 -6ع ��دم اعتمد نظام املناف�س ��ة للم�شاريع
على مبد�أ ال�سعر الأقل فقط.
 -7تفعيل الكادر الهند�سي للرفع من كفاءة
العمل الهند�سي وكوادره.
� -8إن�ش ��اء قاعدة بيان ��ات موحدة معتمدة
للموردي ��ن عل ��ى كل القطاع ��ات حا�صل ��ة
على �شه ��ادة الآيزو ومطابق ��ة للموا�صفات
واملقايي� ��س لت�ل�ايف التعام ��ل م ��ع امل ��واد
امل�ستوردة غري اجليدة.
 -9االلتزام بدرجات فئات االعتماد الهند�سي
وفق� � ًا لت ��درج الهي ��كل الهند�س ��ي للم�ش ��روع.
� -10إل ��زام �إدراج جمي ��ع مهند�سني القطاع
احلكومي بقوائم الهيئة ال�سعودية للمهند�سني
تفعي�ل� ًا يف الرف ��ع م ��ن امل�ست ��وى املهن ��ي.
 -11تقن�ي�ن التعاقد داخل القطاع اخلا�ص
بو�ض ��ع من ��اذج تعاقدي ��ة يلج� ��أ �إليه ��ا عند
التعاقد وتتبناها وزارة التجارة.
وه ��ذه االقرتاح ��ات تكون كلبن ��ة �أوىل لكي
ن�ستطيع النهو�ض ب�صناعة البناء والت�شييد
يف اململك ��ة ،والتى ما هي �إال انعكا�س لعجلة
التنمي ��ة ،لأنه ��ا �صناع ��ة يف غاي ��ة الأهمية
ت�ستطيع �أن تنه�ض وتقوم عليها اقت�صاديات
دول ب�أكملها كمورد رئي�سي �أول.
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نظام التحضير اإللكتروني ()EAS
كتب وحرر بواسطة :إسماعيل الجنيدي والبراء عوض
ف���ي أغل���ب الفص���ول والقاع���ات الجامعية يعتب���ر التحضي���ر عنص���رًا جوهريًا وضروري���ًا مهمًا،
والذي بدوره يس���اعد في تش���جيع الطالب للحض���ور وااللتزام بمحاضراتهم الفكرة الرئيس���ية
م���ن أخ���ذ التحضي���ر ف���ي كل قاع���ة ه���و التأكد ب���أن جمي���ع الطالب ق���د تم تس���جيلهم في
تل���ك الم���ادة التي يدرس���ونها الجدي���ر بالذك���ر أن أغل���ب الجامعات ف���ي جميع أنح���اء العالم
يأخ���ذون التحضي���ر عل���ى محم���ل الج���د ويطبق���ون العقوب���ات للذي���ن ال يلتزم���ون بأوق���ات
جداوله���م؛ لذل���ك يعتب���ر الحضور إل���ى القاعات مهم���ًا جدًا ألنه يظه���ر كي���ف الطالب يكرس
وقت���ه وجهده م���ن أجل الم���ادة المقررة عليه دراس���تها وبوض���ع جميع الفوائد في الحس���بان.
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البراء عوض

علينا �أن نع�ت�رف ببع�ض الأخطاء الطفيفة
الت ��ي وقع ��ت يف العدي ��د م ��ن القاع ��ات،
وخا�ص ��ة املحا�ض ��رات التي ت�ض ��م �أربعني
طالب� � ًا �أو �أكرث؛ القاعات التي ت�ضم �أعداد ًا
كب�ي�رة م ��ن الط�ل�اب ع ��ادة م ��ا ت�ستنزف
الكث�ي�ر م ��ن الوقت لتح�ض�ي�ر كل طالب يف
تلك القاعات ،لك ��ن امل�شكلة هنا هو افتقار

هذا التح�ضري �إىل الدقة التي قلما تتحقق.
فلو�ض ��ع حد له ��ذه امل�شكل ��ة وتقلي�ص كمية
الوقت املهدر خالل وق ��ت املحا�ضرة ،فقد
در� ��س فريقنا ه ��ذه امل�شكلة ،وفك ��ر بفكرة
ت�ساعد على حت�ض�ي�ر الطالب ب�أ�سرع وقت
و�أق ��ل جهد وب ��دون قطع وق ��ت املحا�ضرة؛
فعندما نواج ��ه �أغلب امل�ش ��كالت املوجودة
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يف �أغلب نظم التح�ضري امل�ستخدمة اليوم،
فقد طبق الفري ��ق الع�صف الذهني جلميع
الأف ��كار التي لن تتداخل م ��ع امل�شاكل التي
نواجهه ��ا الي ��وم ،تل ��ك امل�ش ��اكل ه ��ي على
النحو التايل:
 -1جتم ��ع ازدح ��ام كب�ي�ر خ ��ارج قاع ��ة
املحا�ضرة.
 -2حت�ض�ي�ر بع�ض الطالب لطالب �آخرين
لي�سوا متواجدين يف القاعة.
 -3الت�أك ��د والتحق ��ق م ��ن �أن كل الطالب
احلا�ضرين قد مت حت�ضريهم جميع ًا.
فك ��ر الفريق بالعديد من الأف ��كار التي قد
حتل ه ��ذه امل�ش ��اكل ،و�أخري ًا خ ��رج بفكرة
فعالة منرية ،والت ��ي بدورها �ستق�ضي على
جميع تل ��ك امل�ش ��اكل ،فق ��د �أ�سميناها بـ "
نظام التح�ضري الإلكرتوين .EAS
نظام التح�ضري الإلك�ت�روين هو عبارة عن
تطبيق مرتبط مع تطبيق  ،MyKAUوالذي

وفرته جامعتنا .فما مييز هذا التطبيق �أنه
يعر�ض معلومات الطالب الأ�سا�سية كجدوله
الدرا�س ��ي و�أماك ��ن قاع ��ات حما�ضرات ��ه،
فعندما تتم عملية الربط بني امل�ستخدم �أو
الطالب مع قاعت ��ه ن�ستطيع �أن ن�سجله بكل
ي�سر و�سهولة.
اخلطوة الثانية هي كيف �سنبني ج�سر ًا بني
جداول الطالب وحت�ضريهم؟ فمنذ �أن فكر
الفري ��ق بكيفية رب ��ط االت�صال بني جداول
الط�ل�اب ومواقعه ��م ،كان الب ��د �أن يك ��ون
هن ��اك ربط بكيفية عل ��م "نظام التح�ضري
الإلك�ت�روين" ب�أن الطال ��ب موجود فع ًال يف
املكان والوقت ال�صحيح ،لذلك فكر الفريق
بطريقة �آمنة وفعالة لت�شغيل النظام ب�شكل
�سليم ،فقد ا�ستخدمنا �شريحة  ،NFCوهي
تعني بالعربية :تقنية التوا�صل قريبة املدى؛
وهي عبارة عن تقنية ات�صال ال�سلكية تعمل

ب�ت�ردد  13.56ميغاهريتز ،وت�ستطيع نقل
البيان ��ات ب�سرع ��ة ق�صوى ال تتج ��اوز447
كيلوباي ��ت بالثاني ��ة ،يعت�ب�ر مل�ص ��قNFC
�شريحة �صغرية ن�ستطي ��ع برجمتها لتوفري
وظيفة معينة ،ولأجل وظيفتنا احتجنا لأن
نت�أكد با�ستخدام هذه ال�شريحة �أن الطالب
الذي �سب ��ق ومت ت�سجيل دخوله �إىل تطبيق
 MyKAUق ��د ت�سج ��ل يف قاعاته يف الوقت
املطل ��وب .وبع ��د �أن مي ��رر الطالب جهازه
فوق ال�شريحة� ،س ��وف يقوم  EASمبا�شرة
باالت�صال بامل�ستخ ��دم امل�سجل منذ الوقت
ال ��ذي مرر في ��ه الهات ��ف عل ��ى ال�شريحة.
واجلدير بالذكر �أننا زودنا جميع الطاوالت
يف القاعة بتثبيت �شريحة  NFCعليها ،ومت
ترقيم كل الطاوالت ،والتي �أعطتنا نقطتني
�إيجابيتني مل�شروعنا:
� -1س ��وف ل ��ن يك ��ون هن ��اك �أي

ازدح ��ام كب�ي�ر خ ��اج قاع ��ة املحا�ض ��رة.
�-2س ��وف يت�ص ��ل  EASمع رق ��م الطاولة،
والتي هي جزء ال يتجز�أ من �شريحة .NFC
ال�سب ��ب وراء كونن ��ا نري ��د ح ��دوث عملي ��ة
االت�ص ��ال الإلكرتونية بني رق ��م الطاولة مع
ا�س ��م الطالب ورقم ��ه اجلامعي ه ��و لتقليل
اخلطر لأي عملية غ�ش قد حتدث ممن لديه
الرغبة يف حت�ضري طالب �آخر لي�س موجود ًا
يف القاع ��ة .نظ ��ام التح�ض�ي�ر الإلك�ت�روين
�س ��وف ي�سجل مكان جلو�س الطالب ،و�سوف
ي�ضم ��ن ب�أن ��ه ال ميك ��ن لأح ��د �أن ُيح�ضر يف
نف� ��س الطاول ��ة لذل ��ك الطال ��ب .ول�ضمان
قيا� ��س �أمان النظ ��ام �أكرث ،ميتل ��ك تطبيق
 MyKAUخا�صية ت�ساعد على ربط ات�صال
رقم هوية الطالب اجلامعي مع نف�س هاتفه.
فه ��ذه اخلا�صي ��ة �س ��وف ت�ساع ��د �أي�ض� � ًا يف
تقليل احتمال حت�ض�ي�ر طالب لطالب �آخر.

فلو�ض ��ع حد له ��ذه امل�شكل ��ة وتقلي�ص كمية
الوق ��ت امله ��در خ�ل�ال وق ��ت املحا�ض ��رة،
فق ��د در� ��س فريقنا ه ��ذه امل�شكل ��ة ،وفكر
بفك ��رة ت�ساع ��د عل ��ى حت�ض�ي�ر الط�ل�اب
ب�أ�س ��رع وق ��ت و�أق ��ل جه ��د وب ��دون قط ��ع
وق ��ت املحا�ض ��رة؛ فعندم ��ا نواج ��ه �أغلب
امل�ش ��كالت املوج ��ودة يف �أغل ��ب نظ ��م
التح�ض�ي�ر امل�ستخدم ��ة الي ��وم ،فقد طبق
الفري ��ق الع�صف الذهني جلمي ��ع الأفكار
الت ��ي لن تتداخل مع امل�شاكل التي نواجهها

اليوم ،تلك امل�شاكل هي على النحو التايل:
 -1جتم ��ع ازدح ��ام كب�ي�ر خ ��ارج قاع ��ة
املحا�ضرة.
 -2حت�ض�ي�ر بع�ض الطالب لطالب �آخرين
لي�سوا متواجدين يف القاعة.
 -3الت�أك ��د والتحق ��ق م ��ن �أن كل الطالب
احلا�ضرين قد مت حت�ضريهم جميع ًا.
فك ��ر الفريق بالعديد من الأف ��كار التي قد
حتل ه ��ذه امل�ش ��اكل ،و�أخري ًا خ ��رج بفكرة
فعالة منرية ،والت ��ي بدورها �ستق�ضي على

جميع تل ��ك امل�ش ��اكل ،فق ��د �أ�سميناها بـ "
نظام التح�ضري الإلكرتوين ." EAS
نظام التح�ضري الإلك�ت�روين هو عبارة عن
تطبيق مرتب ��ط مع تطبيق ،MyKAU
وال ��ذي وفرت ��ه جامعتن ��ا .فم ��ا ميي ��ز هذا
التطبي ��ق �أن ��ه يعر� ��ض معلوم ��ات الطالب
الأ�سا�سي ��ة كجدول ��ه الدرا�س ��ي و�أماك ��ن
قاع ��ات حما�ضرات ��ه ،فعندما تت ��م عملية
الرب ��ط بني امل�ستخدم �أو الطالب مع قاعته
ن�ستطيع �أن ن�سجله بكل ي�سر و�سهولة.
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اخلطوة الثانية هي كيف �سنبني ج�سر ًا
بني جداول الطالب وحت�ضريهم؟ فمنذ
�أن فك ��ر الفريق بكيفية رب ��ط االت�صال
بني ج ��داول الط�ل�اب ومواقعه ��م ،كان
الب ��د �أن يك ��ون هناك رب ��ط بكيفية علم
"نظ ��ام التح�ض�ي�ر الإلك�ت�روين" ب� ��أن
الطالب موجود فع�ل ً�ا يف املكان والوقت
ال�صحي ��ح ،لذلك فك ��ر الفريق بطريقة
�آمن ��ة وفعال ��ة لت�شغي ��ل النظ ��ام ب�ش ��كل
�سلي ��م ،فقد ا�ستخدمن ��ا �شريحة ،NFC
وهي تعن ��ي بالعربي ��ة :تقني ��ة التوا�صل
قريب ��ة امل ��دى؛ وهي عب ��ارة ع ��ن تقنية

ات�ص ��ال ال�سلكي ��ة تعمل ب�ت�ردد 13.56
ميغاهريت ��ز ،وت�ستطي ��ع نق ��ل البيانات
ب�سرعة ق�صوى ال تتجاوز 447كيلوبايت
بالثاني ��ة ،يعترب مل�ص ��ق � NFCشريحة
�صغ�ي�رة ن�ستطي ��ع برجمته ��ا لتوف�ي�ر
وظيفة معينة ،ولأج ��ل وظيفتنا احتجنا
لأن نت�أك ��د با�ستخدام هذه ال�شريحة �أن
الطالب الذي �سب ��ق ومت ت�سجيل دخوله
�إىل تطبي ��ق  MyKAUق ��د ت�سج ��ل يف
قاعات ��ه يف الوق ��ت املطل ��وب ،وبعد �أن
مي ��رر الطالب جه ��ازه ف ��وق ال�شريحة،
�س ��وف يق ��وم  EASمبا�ش ��رة باالت�صال
بامل�ستخ ��دم امل�سج ��ل من ��ذ الوقت الذي
مرر فيه الهاتف على ال�شريحة ،واجلدير
بالذك ��ر �أننا زودنا جمي ��ع الطاوالت يف
القاع ��ة بتثبي ��ت �شريح ��ة  NFCعليها،
ومت ترقي ��م كل الطاوالت ،والتي �أعطتنا
نقطتني �إيجابيتني مل�شروعنا:
� -1س ��وف ل ��ن يك ��ون هن ��اك �أي

ازدحام كب�ي�ر خارج قاع ��ة املحا�ضرة.
� -2سوف يت�صل  EASمع رقم الطاولة،
والتي هي جزء ال يتجز�أ من �شريحة .NFC
ال�سب ��ب وراء كوننا نري ��د حدوث عملية
االت�صال الإلكرتونية ب�ي�ن رقم الطاولة
م ��ع ا�سم الطال ��ب ورقم ��ه اجلامعي هو
لتقلي ��ل اخلط ��ر لأي عملي ��ة غ� ��ش ق ��د
حتدث مم ��ن لديه الرغب ��ة يف حت�ضري
طال ��ب �آخر لي� ��س موج ��ود ًا يف القاعة.
نظ ��ام التح�ض�ي�ر الإلك�ت�روين �س ��وف
ي�سج ��ل م ��كان جلو�س الطال ��ب ،و�سوف
ي�ضمن ب�أنه ال ميكن لأحد �أن ُيح�ضر يف
نف�س الطاولة لذل ��ك الطالب .ول�ضمان
قيا�س �أمان النظام �أكرث ،ميتلك تطبيق
 MyKAUخا�صي ��ة ت�ساع ��د عل ��ى ربط
ات�ص ��ال رقم هوي ��ة الطال ��ب اجلامعي
مع نف� ��س هاتفه .فهذه اخلا�صية �سوف
ت�ساعد �أي�ض� � ًا يف تقليل احتمال حت�ضري
طالب لطالب �آخر.

للتو�ضي ��ح ب�ش ��كل موج ��ز �آلي ��ة عم ��ل نظام
التح�ضري الإلك�ت�روين  ،EASفيب ��د�أ �أو ًال
بتمري ��ر الط�ل�اب لهواتفه ��م عل ��ى �شريحة
 ، NFCفعندم ��ا يق ��وم التطبيق بعملية

امل�س ��ح ال�ضوئ ��ي بنج ��اح ،تب ��د�أ عملي ��ة
الت�سجي ��ل ،حيث ُتر�س ��ل املعلوم ��ات حينئذ
بوا�سط ��ة الإنرتن ��ت �إىل قاع ��دة بيان ��ات
اجلامعة والت ��ي تختزن كل عمليات حت�ضري

الطالب ،يف ح ��ال ا�ستخ ��دام جامعة امللك
عبدالعزي ��ز نظ ��ام الأود� ��س ODUS
لتمك�ي�ن �إكم ��ال امله ��ام ،فق ��د ق ��ام فريقنا
بت�صميم نظامني متكاملني بربنامج اجلافا
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للم�ساع ��دة يف �إر�س ��ال وا�ستقب ��ال بيان ��ات
امل�ستخدم�ي�ن املدخلة ،الربنام ��ج الأول وهو
املر�سل الذي يقوم بقراءة �شريحة NFC
و�إر�سال البيانات من اجلوال �إىل امل�ستقبل،
الربنام ��ج الث ��اين ي�ستقب ��ل املعلوم ��ات من
ج ��واالت امل�ستخدمني – الطالب – ويربط
جداول الطالب باملعلومات التي �أر�سلت ،يتم
بعد ذلك جم ��ع تلك املعلومات وتخزينها يف

قاعدة بيانات اجلامعة التي تت�ألف من �سجل
حت�ض�ي�ر الط�ل�اب .ويف النهاية تت ��م عملية
الت�سجي ��ل على نحو فعال وخال من العيوب.
خط ��رت فك ��رة ه ��ذا امل�شروع عل ��ى فريقنا
ونح ��ن ندر�س مادة " مقدم ��ة يف الت�صميم
الهند�س ��ي  " IE202 2املق ��ررة يف كلي ��ة
الهند�س ��ة .فق ��د �أمتمن ��ا ـ وهلل احلم ��د ـ
درا�سة هذا امل�شروع بنجاح ،ن�شكر �أو ًال اهلل

ـ �سبحان ��ه وتعاىل ـ على كل ما �أنعم به علينا
وعلى م�ساعدتنا يف �إكمال امل�شروع ،ونود �أن
ن�شكر �أي�ض ًا عميد كلية تقنية املعلومات على
تقدمي يد العون لنا ،وتوفري الو�سائل والطرق
لإمتام هذا امل�شروع ،كما ال نن�سى �أن نتقدم
�أي�ض� � ًا بخال� ��ص ال�شك ��ر والتقدي ��ر لوالدنا
الدكت ��ور �إبراهيم علوي لإر�شادنا وتوجيهنا
يف تق ��دمي و�إمتام امل�ش ��روع ب�أح�سن �صورة.

تظهر الصورة المعروضة في األعلى فريقنا ،كما تظهر أيضًا معلم المادة وعبداهلل الشهري
ابتدا ًءا من اليمين لليسار :عبدالرحمن شمسي ،إسماعيل الجنيدي ،د .إبراهيم علوي ،البراء عوض

ويف اخلتام ..فقد قام فريقنا بتحقيق الأهداف التي و�ضعناها يف البداية ،ونحن فخورون
باملخرجات،

نرجو �أن يتم تطبيق وتنفيذ نظام التح�ضري الإلكرتوين EAS

يف جامعتنا،

ويف جميع اجلامعات الأخرى يف العامل.
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المهندس ..الجوكر!
ف���ي مجتمعن���ا الراه���ن ،توج���د العديد من أقس���ام العل���وم المتنوع���ة والت���ي تعتبر مهمة
وأساس���ية بيننا ،كعلوم الطب والعلوم اإلنس���انية والفنون واآلداب وغيرها ،لكن يعتبر علم
الهندس���ة واحدًا من أعظم وأهم العلوم التي ترتبط بحياتنا بش���كل مباش���ر أو غير مباشر.
إذا تأمل���ت ونظرت حول نفس���ك ،س���وف تدرك بأن علم الهندس���ة يس���تخدم ف���ي العديد من
المج���االت والصناع���ات في حياتنا ،كأجهزة الحاس���ب اآلل���ي ،والهواتف المحمولة ،والس���يارات،
والطائ���رات ،والمبان���ي ،والط���رق ،والجس���ور وغيره���ا الكثي���ر .إذا رجعن���ا إل���ى الماضي ألالف
الس���نين ،س���وف نج���د أن كل أم���ة كانت لديه���ا بصمة ممي���زة وعالمة هندس���ية واضحة في
كل جزء من حياتها .كل ذلك يدل على عظم ش���أن الهندس���ة في حياتنا وفي حياة أس�ل�افنا.

ملاذا الهند�سة ال�صناعية ؟
ً
�س� ��ؤال ي�ت�ردد عل ��ى م�سامعنا كث�ي�را ،قد
ي�س�أل �سائل ويقول :مل ��اذا �أدر�س الهند�سة
ال�صناعية و�أ�ضيع وقتي وجهدي فيها؟ �ألي�س
عل ��م الإدارة واالقت�صاد هو ذاته الهند�سة
ال�صناعي ��ة؟ لكن ب�أ�سرع وقت و�أقل جهد؟
ه ��ذا م ��ا �أ�سمي ��ه ع�ي�ن اجلهل ،فق ��د نرى
العجب والعجاب م ��ن �أ�شخا�ص ال يفقهون
�شيئ� � ًا يف هذا احلق ��ل احلديث واملذهل يف
علم الهند�سة الذي طاملا �أخرج من بذوره
�أنا�س� � ًا �أ�صبح ��وا اليوم يف �أعل ��ى املنا�صب
املرموق ��ة يف بالدنا وبلدان �أخرى ،ناهيك
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إسماعيل عبدالماجد الجنيدي
كلية الهندسة  -قسم الهندسة
الصناعية ـ جامعة الملك عبدالعزيز

العدد (  ) 97رمضان 1436هـ  -يوليو 2015م

عم ��ا ميتلك ��ون م ��ن مه ��ارات هند�سي ��ة
قيادي ��ة وعل ��وم و�أبحاث قوي ��ة جعلتهم يف
تل ��ك املنا�ص ��ب ،و�أع�ي�ن النا� ��س ت ��كاد ال
تزي ��غ عنه ��م وتنتظ ��ر �أق ��رب فر�صة لكي
تعرفه ��م عن كثب وت�ستم ��ع �إيل ق�ص�صهم
وجناحاته ��م� ،إنها الهند�س ��ة ال�صناعية ؛
جوك ��ر التخ�ص�ص ��ات الهند�سية! فما هي
الهند�سة ال�صناعية!!؟
الهند�سة ال�صناعية:
هي املجال الهند�سي التي تهتم با�ستخدام
الريا�ضي ��ات والعل ��وم املختلف ��ة لت�صميم،
ودرا�س ��ة وحتلي ��ل وتطوي ��ر النظ ��م الت ��ي

حتتوي عل ��ى �آالت �أو معدات ومواد وب�شر،
مبا ي�ضم ��ن �أف�ضل �أداء لهذه النظم وب�أقل
تكلف ��ة ممكن ��ة .من يق ��ر�أ ه ��ذا التعريف
�سيق ��ول مل ��اذا �أحت ��اج ملهند� ��س �صناع ��ي
للقيام بهذا؟
فالعدي ��د م ��ن التخ�ص�ص ��ات الهند�سي ��ة
الأخ ��رى مث ��ل الهند�س ��ة امليكانيكي ��ة
والكهربائي ��ة تق ��وم باالهتم ��ام بدرا�س ��ة
الآالت واملع ��دات ،والعل ��وم االقت�صادي ��ة
تهت ��م باال�ستخدام الأمثل للم ��وارد املادية
الب�شري ��ة ،وعلوم النف� ��س واالجتماع تهتم
باجلان ��ب الإن�س ��اين .فلم ��اذا �أحت ��اج �إىل
مهند�س �صناعي؟
ظه ��رت مهنة الهند�س ��ة ال�صناعية لتعبئة
الفج ��وة ب�ي�ن ه ��ذه املج ��االت املختلف ��ة.
فل ��و نظرن ��ا �إىل التخ�ص�ص ��ات الهند�سية
املختلف ��ة والت ��ي تعت�ب�ر علوم� � ًا تطبيقي ��ة
�سنجد �أنه ��ا تهتم بجان ��ب ت�صميم وعمل
الآالت واملعدات دون �أن ت�أخذ يف اعتبارها
طبيع ��ة الب�ش ��ر الذي ��ن �سي�شغل ��ون ه ��ذه
املع ��دات وتكالي ��ف ت�صنيعه ��ا وت�شغيله ��ا.
ويف اجلان ��ب الآخ ��ر العل ��وم الإن�ساني ��ة:
كاالقت�ص ��اد ،والإدارة ف�إنها تهتم بتكاليف
ت�شغي ��ل املعدات والآالت وكيفية ا�ستغاللها
اال�ستغ�ل�ال الأمثل دون معرف ��ة تقنية عن
كيفية عملها ومما تتكون.
ظه ��ر املهند� ��س ال�صناع ��ي ليغط ��ي هذه
الفجوة ب�ي�ن العلوم الهند�سي ��ة التطبيقية
وب�ي�ن العل ��وم الإن�ساني ��ة االقت�صادي ��ة
واالجتماعية.
املهند�س ال�صناعي يتم تدريبه على جميع
�أ�سا�سيات ومهارات الهند�سة التقليدية من
ريا�ضيات وفيزياء وعلوم مواد وميكانيكا،
وكذلك يتم تدري�سه جمموعة من مفاهيم
ومهارات العل ��وم الإن�سانية مثل االقت�صاد
والإدارة وعلم النف�س ،ويتم كذلك تزويده
مبجموع ��ة م ��ن التقني ��ات والأ�ساليب مثل
(بح ��وث العملي ��ات وهند�س ��ة العوام ��ل

الب�شري ��ة والإرجونومك� ��س ،والإح�ص ��اء
التطبيق ��ي وغريه ��ا) التي ت�ساع ��ده على
ربط هذه املجاالت ببع�ضها والتعامل معها
كوحدة واحدة متكاملة.
يت ��م �إع ��داد املهند�س ال�صناع ��ي بطريقة
منهجي ��ة علمي ��ة لر�ؤي ��ة ال�ص ��ورة العام ��ة
والكامل ��ة الكب�ي�رة للنظ ��ام ككل ورب ��ط
عنا�صره املختلفة  -املواد واملعدات والب�شر-
مب ��ا ي�ضمن �أمث ��ل �أداء له ،لذل ��ك �أ�سميته
باجلوكر! فهو كالورقة الرابحة� ،أينما ت�ضعه
ينتج ويب ��دع ،لأنه تعلم من كل بحر قطرة.

بب�ساط��ة� ،أ�ستطي��ع الق��ول ب���أن
وظائف الهند�سة ال�صناعية تتمثل
يف خما�سية حرف ( ) Mكالتايل:
�أي (الإدارة ،والأي ��دي العامل ��ة ،ور�أ� ��س
املال ،واملادة ،والو�سيلة)
اجلميل يف الهند�سة ال�صناعية هو �أن لها
�س ��وق عمل كبري و�شركات كربى ت�ستقطب
املهند�س�ي�ن ال�صناعي�ي�ن من �شت ��ى بلدان
العامل .فمن خالل بحث ��ي يف �إحدى املواد
الدرا�سي ��ة ،وج ��دت ب� ��أن اململك ��ة العربية
ال�سعودية يوجد به ��ا الكثري من ال�شركات
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مشاركات

الك�ب�رى الت ��ي ت�ستقط ��ب املهند�س�ي�ن
ال�صناعيني ،فعلى �سبيل املثال:
� -1ش ��ركات الطاق ��ة والبرتوكيماوي ��ات
ال�صناعية� :شركة �أرامكو� ،شركة �سابك،
�شركة �شالمبريجري ،و�شركة GE
-2البنوك(:بنكالراجحي،البنكالأهلي،
بنك �سامبا ،والبنك ال�سعودي الهولندي).
� -3ش ��ركات االت�ص ��االت�( :شرك ��ة
االت�ص ��االت ال�سعودي ��ة� ،شرك ��ة موبايلي،
و�شركة زين).
 -4ال�شركات الطبي ��ة والدوائية� ( :شركة
النهدي الطبية� ،شركة البرتجي للخدمات
الطبية ،و�شركة تامر ال�صناعية ).
� -5ش ��ركات بي ��ع التجزئ ��ة وال�ش ��ركات
ال�صناعي ��ة� ( :شرك ��ة املراعي ،وجمموعة
ب ��ن داود ،جمموع ��ة �صاف ��وال� ،شرك ��ة
يونيليف ��ر� ،شرك ��ة  ، P & Gو�شرك ��ة
الريا�ض للأطعمة ال�صناعية).
� -6شركات الط�ي�ران( :اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية)
� -7ش ��ركات ال�سي ��ارات( :جمموع ��ة
عبداللطي ��ف جمي ��ل ،و�شرك ��ة �إبراهي ��م
اجلفايل و�إخوانه).
� -8ش ��ركات �صناع ��ة مع ��دات التربي ��د:
(�شركة كارير)
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بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن املهند�س ال�صناعي
ال يعم ��ل فقط يف القطاع ��ات اخلا�صة ،بل
ي�ستطيع �أي�ض ًا العمل يف الدوائر احلكومية
يف قطاعاته ��ا الوزاري ��ة والإداري ��ة.
�أ�شهر املهند�سني ال�صناعيني حول
العامل:
هذه بع�ض �أ�سم ��اء املهند�سني ال�صناعيني
ح ��ول الع ��امل الذي ��ن تعلم ��وا الهند�س ��ة
ال�صناعي ��ة و�أ�صبح ��ت �أ�سما�ؤه ��م ذات
�صي ��ت ع ��ال ت�ت�ردد عل ��ى �أل�سن ��ة النا� ��س
ب�سب ��ب عبقريتهم ،وجده ��م واجتهادهم،
وحد�سه ��م الهند�س ��ي ال ��ذي جعله ��م
يتمركزون يف �أعلى املنا�صب:
 -1تيموث ��ي دي كوك :الرئي� ��س التنفيذي
ل�شركة �أبل.
 -2ه�ن�ري ف ��ورد :م�ؤ�س� ��س �شرك ��ة ف ��ورد
لل�سيارات.
-3يل الل ��وكا :املدي ��ر التنفي ��ذي ل�شرك ��ة
ف ��ورد ،ثم �أ�صبح املدي ��ر التنفيذي ل�شركة
كرايزلر.
 -4تاي�ش ��ي �أوهن ��و :رجل �أعم ��ال ياباين،
يعت�ب�ر �أب تنظي ��م العمل يف �شرك ��ة تويوتا
لل�سيارات.
 -5جورج فريناندو :رئي�س �سابق لدولة بوليفيا.
� -6إدوارد ويتيك ��ر :رئي� ��س جمل�س جرنال
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موتورز،والرئي�سالتنفيذيل�شركةتي�آندتي
(�إحدى �أكرب �شركات االت�صاالت بالعامل).
 -7هوم ��ر هي ��كام جوني ��ور :مهند� ��س
ف�ضاء �ساب ��ق يف الإدارة الدولية للمالحة
الف�ضائية والف�ضاء "نا�سا".
 -8ماي ��ك دوك :املدير التنفي ��ذي لأ�شهر
�سل�سل ��ة متاج ��ر يف الع ��امل " وال مارت "
امل�صنف ��ة كرابع �شركة يف العامل من حيث
كمية الإيرادات املالية.
�أ���ش��ه��ر امل��ه��ن��د���س�ين ال�صناعيني
ال�سعوديني:
هناك الكث�ي�ر من �أبناء ه ��ذا البلد الذين
در�س ��وا الهند�س ��ة ال�صناعي ��ة ،و�أ�صبحوا
اليوم يف منا�ص ��ب ومراكز مرموقة ،فعلى
�سبيل املثال ال احل�صر:
 -1د .ولي ��د فتيح ��ي :الرئي� ��س التنفي ��ذي
ورئي� ��س جمل� ��س �إدارة املرك ��ز الطب ��ي
الدويل.
 -2م .عادل فقيه :وزير العمل.
 -3د .هاين �أبورا�س� :أمني حمافظة جد.
 -4د .ماج ��د الق�صب ��ي :م�ست�شار بديوان
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز.
 -5م� .صالح اجلا�سر :مدير عام اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية.
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تحسين الجودة
Quality Improvement

من���ذ الق���رن الماضي وحت���ى اآلن ،حدث تق���دم كبير في تحس���ين الج���ودة بالنس���بة لكثير
م���ن المنتج���ات والخدم���ات ف���ي أنحاء كثي���رة من العال���م ،ولك���ن المزيد من الجه���د مازال
ينبغ���ي القيام به لدعم تحس���ين الج���ودة ،حيث أنه���ا تعتبر عملية مس���تمرة وغير متوقفة.
دراس���ات كثيرة ق���د أجريت لتحدي���د العناصر التي تعتبر أساس���ية لعمليات تحس���ين الجودة.
بالطب���ع م���ن الصعب ذك���ر أو حصر كل تل���ك العناصر ،ولك���ن دعونا نذكر بعض���ًا من أهمها:

 .1معرف ��ة االحتياج ��ات واملتطلب ��ات
الفعلي ��ة للمنت ��ج �أو اخلدم ��ة مب ��ا فيها
احتياج ��ات العمالء من قب ��ل املنظمة،
وخا�ص ��ة الإدارة العلي ��ا باملنظم ��ة ،و�أال
ن�ستعي�ض ع ��ن معرفة تلكم االحتياجات
ب�أ�شياء من قبيل التخمني والآراء ،كما �أنه
يجب على الإدارة العليا �أي�ض ًا �أن ت�شرك
اجلميع يف هذا الأمر من داخل املنظمة
ومن خارجها؛ كاملوردين وحتى العمالء
�أنف�سه ��م لتتك ��ون لدى املنظم ��ة املعرفة
الكاملة بتل ��ك االحتياجات واملتطلبات.
 .2ولتحقيق البن ��د الأول البد للمنظمة
م ��ن �إدارة تل ��ك العملي ��ة باحرتافي ��ة
ومنهجي ��ة تتوف ��ر فيه ��ا كاف ��ة العنا�صر
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خمرج ��ات العملية تعب�ي�ر ًا حقيقي ًا عن
تلك االحتياجات واملتطلبات.
 .3ولتحقيق النجاح يف البندين الأولني
ب�أكرب قدر من الكف ��اءة والفعالية ،البد
م ��ن تقليل اله ��در والفاق ��د يف كثري من
الأن�شط ��ة التي ال ت�ضي ��ف قيمة حقيقية
للعملية الإنتاجية ،ومن �أمثلة ذلك:
�أ -االجتماع ��ات غ�ي�ر املنظم ��ة ،حي ��ث
يهدر فيها الكثري م ��ن الوقت ،لأنه كلما
ترك ��زت ه ��ذه االجتماع ��ات عل ��ى عدد
عثمان على عبود
حمدود (املطلوب) فقط من اال�شخا�ص
من مدخالت وخمرجات ،وتوفر املوارد وق�صرت مدتها بالتح�ضري اجليد امل�سبق
وم�ست ��وى ال�ضب ��ط املطل ��وب ،وعمليات والإدارة الفعال ��ة له ��ا والتوثيق واملتابعة
القيا�س والتحلي ��ل والتطوير حتى تكون اجليدة ميكن جتن ��ب الكثري من الهدر.
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ب -مما ال�شك فيه �أن التعليم والتدريب
للعاملني هو يف الواقع من �أهم متطلبات
التح�س�ي�ن وترقي ��ة الأداء ،حي ��ث ميث ��ل
ا�ستثم ��ار ًا يف امل ��وارد الب�شري ��ة� ،إال �أنه
�أي�ض ًا يف بع�ض الأحيان ال يخلو من هدر
للإمكانات واملوارد .وللتدليل على ذلك
كثري م ��ن املنظم ��ات ت�ستع�ي�ن بخربات
م ��ن خ ��ارج املنظم ��ة لتدري ��ب العاملني
به ��ا ،وفى بع� ��ض احلاالت تك ��ون املادة
املقدم ��ة للعامل�ي�ن غ�ي�ر منا�سب ��ة لهم؛
�إما مل�ستواه ��م �أو غ�ي�ر منا�سبة لطبيعة
عملهم� ،أو به ��ا كثري من املعلومات التي
تف ��وق احلوج ��ة الفعلي ��ة .وم ��ن ناحي ��ة
�أخ ��رى تفوت املنظمة على نف�سها فر�ص
اال�ستف ��ادة من �إمكانياته ��ا الداخلية يف
دعم وت�شجيع عملية التدريب الداخلي.
بالطب ��ع ال يفوتنى �أنه يف بع�ض احلاالت
الب ��د من اال�ستعانة بخ�ب�رات من خارج
املنظم ��ة يف حالة عدم توف ��ر الإمكانية
داخلي ًا لكن البد من حتديد االحتياجات

الفعلية من عملية التدريب والتعلم.
 .4يج ��ب اتب ��اع الأ�سالي ��ب العلمية من
�أج ��ل حتقي ��ق امل�ست ��وى املطل ��وب م ��ن
التح�س�ي�ن يف اجل ��ودة من �أج ��ل تقدمي
منتجات �أو خدم ��ات �أف�ضل ،وذلك عن
طريق تقلي ��ل االختالف ��ات بخ�صائ�ص
خمرجات العملية الإنتاجية �أو اخلدمة،
والعمل على جعل خ�صائ�ص املخرجات
دائم ًا من�ضبطة و�ضمن املعايري املقبولة،
وي�أتي يف مقدمة هذه الأ�ساليب والأدوات
ما يعرف ب ��دورة دمينج (خطط – نفذ
– افح� ��ص – افع ��ل) ،كذل ��ك ميكن
اال�ستعانة بالكثري من الطرق والأ�ساليب
الإح�صائي ��ة والتحليلية من �أجل حتقيق
النتيجة املرجوة.
هنال ��ك الكثري م ��ن �أدوات اجلودة التي
ميك ��ن ا�ستخدامه ��ا �أي�ض� � ًا يف عملي ��ة
التح�سني؛ من ه ��ذه الأدوات والأ�ساليب
مفهوم �إدارة اجل ��ودة ال�شاملة و�سيجما
�سـت ��ة واملقارن ��ة ون�ش ��ر وظيف ��ة اجلودة

و�إع ��ادة الهيكل ��ة وخف� ��ض م�ستوي ��ات
الإدارة وفقط يف الوقت املنا�سب و�إبعاد
اخل ��وف والعمل ب ��روح الفري ��ق ونقاط
دمينغ الأربعة ع�شر وغريها.
الكثري م ��ن الإح�صاءات �أكدت �أن ن�سبة
كبرية م ��ن حت�سني اجل ��ودة باملنظمات
حتقق ��ت ن�سب ��ة لوج ��ود ثقاف ��ة اجلودة
املنا�سبة بتل ��ك املنظمات ،وكلما توفرت
تل ��ك الثقاف ��ة وانت�شرت داخ ��ل املنظمة
كلما ارتفعت معدالت ذلك التح�سني.
وخلل ��ق بيئة منا�سب ��ة لتحقيق التح�سني
باجل ��ودة الب ��د �أي�ض ًا من عم ��ل التوازن
ال�صحيح واملطلوب ،بحيث يكون هنالك
اتزان بني ما هو مطل ��وب من التح�سني
وب�ي�ن ما ه ��و متوفر م ��ن الإمكانيات مع
توفر �آلية لتحديد �أولويات التح�سني.
الـمــراجــــــــــعREFERENCES :

1- Deming, W. E. (1986). Out of
Crisis. Cambridge, Massachusetts
Institute of Technology Center for
Advanced Engineering Study
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شيخـــوخة المبــــــاني

لي���س فق���ط اإلنس���ان م���ن يص���اب بالش���يخوخة المبك���رة ب���ل حت���ى مبانينا
مصاب���ة بذل���ك ال���داء! فنج���د أن���ه ل���م يم���ض م���ن عمره���ا إال س���نوات قليل���ة
ث���م تعان���ي م���ن تره���ل ف���ي البن���اء وتص���دع وتس���ريبات هن���ا وهن���اك.

نت�ساءل ما الذي يجعل مبانينا ت�شيخ يف
بداية عمرها؟ وما الذي يجعلها تتهالك
يف وق ��ت ق�ص�ي�ر؟ وملاذا نق ��وم ب�صيانة
م�ستم ��رة للمباين بال توق ��ف ،فت�ستهلك
ميزانية كبرية من مدخراتنا؟
جن ��د �أن �أول ه ��ذه الأ�سب ��اب هو �ضعف
الت�صمي ��م ،وع ��دم اكتم ��ال املخططات
الهند�سي ��ة واملوا�صف ��ات الفني ��ة الت ��ي
يج ��ب �أن تتوف ��ر �ضم ��ن الوثائ ��ق الت ��ي
تُقدم للمقاول قبل مراحل البناء ،وهذا
�سيجع ��ل املقاول يعم ��ل باجتهادات غري
مهني ��ة لتنفيذ التفا�صي ��ل الدقيقة التي
كان يفرت�ض �إدراجها �ضمن الوثائق.
هذا كل ��ه ميكن حتقيق ��ه �إذا كان هناك
مرج ��ع موح ��د للت�صمي ��م الهند�س ��ي
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م .عبدالناصر بن سيف العبداللطيف

وتفا�صيل ��ه ،وقد حتقق ه ��ذا الأمر فع ًال
بوج ��ود «ك ��ود البناء ال�سع ��ودي» .ورغم
وج ��ود مث ��ل ه ��ذا املرجع ال ��ذي ي�ضمن
ج ��ودة املباين ،وكذلك توف�ي�ر كثري من
التكالي ��ف الباهظ ��ة الت ��ي ق ��د حت ��دث
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نتيجة املبالغة يف الكميات �أو املوا�صفات
�أو تل ��ك التكالي ��ف الإ�ضافي ��ة لل�صيانة
والت�شغي ��ل نتيج ��ة �ضع ��ف اجل ��ودة� ،إال
�أن ��ه م ��ازال جتريبي ًا منذ �سن ��وات رغم
�أن ق ��رار جمل� ��س الوزراء ح ��دد �سنتني
لتجربت ��ه ث ��م اعتم ��اده ب�ش ��كل ر�سم ��ي
و�إلزامي لكافة املباين.
مثل ه ��ذا املرجع هو مبنزل ��ة ا�شرتاطات
ومتطلب ��ات �إداري ��ة وفني ��ة ل�ضمان احلد
الأدنى من اجل ��ودة ،بالتايل زيادة العمر
االفرتا�ض ��ي للمب ��اين ،وتوف�ي�ر تكالي ��ف
�صيانتها وت�شغيلها ،ف�أهميته معروفة لدى
كثري من املخت�صني لكن يبقى ال�س�ؤال هل
�سي�ستمر هذا الكود جتريبي ًا حتى ت�صاب
مبانين ��ا امل�ستقبلي ��ة ب ��داء ال�شيخوخة؟!!
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اإلستراتيجية المتكاملة للصيانة
(رؤية مستقبلية متطورة)
المس���تخلص :يتن���اول هذا البح���ث أحد الجوان���ب الهامة والرئيس���ية في مج���ال الصيانة وهو
(إس���تراتيجية الصيان���ة) ،ذل���ك الجان���ب ال���ذي يخت���ص بالمفاهي���م والفك���ر التخطيطي في
كيفي���ة إدارة الصيان���ة ،وكيفي���ة التعام���ل مع العي���وب في المنش���آت وخالفه بش���كل عام.

وق ��د قم ��ت ب�إع ��داد ه ��ذا البح ��ث بع ��د
درا�سة وا�ستعرا�ض كيفي ��ة �إدارة ال�صيانة
والإ�سرتاتيجي ��ات املتبع ��ة يف العدي ��د من
القطاع ��ات يف م�صر وال�سعودي ��ة ,وكانت
البداي ��ة يف قط ��اع التعليم بالهيئ ��ة العامة
للأبنية التعليمي ��ة مب�صر والتي عملت بها
ما يق ��رب من خم�س ��ة ع�شر عام� � ًا .والتي
كان ��ت يف وق ��ت بدايته ��ا الن�شيط ��ة تعترب
م ��ن اجلهات املتف ��ردة واملتميزة يف جمال
ال�صيان ��ة ,وقم ��ت بدرا�س ��ة الإ�سرتاتيجية
التي تتبناه ��ا الهيئة ومطابقته ��ا بالواقع،
وا�ستخل�ص ��ت ال�سلبي ��ات الت ��ي �صاحب ��ت
التطبيق لها ,و�أثناء عملي باململكة العربية
ال�سعودية والتي امتدت حالي ًا ما يقرب من
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وباالط�ل�اع عل ��ى الإ�سرتاتيجي ��ة املعم ��ول
به ��ا يف ال�صيان ��ة لع ��دد م ��ن القطاعات
وج ��دت �أنها تقريب� � ًا نف� ��س الإ�سرتاتيجية
واالختالف يكون يف بع�ض الآليات ومناذج
العم ��ل بال�صيانة .وقد قم ��ت ب�إعداد هذا
البح ��ث يف الع ��ام 1999م ،وكان بعن ��وان
(الإ�سرتاتيجية ال�شاملة لل�صيانة) ،ولكنه
مل ين�ش ��ر ب�أي جم�ل�ات �أو دوريات علمية،
واكتفي ��ت بت�سجيل ��ه باجله ��ات املخت�ص ��ة
م .محمود حسين عبد الدايم مكاوي مب�ص ��ر ،وه�أن ��ذا �أعي ��ده للن�ش ��ر بتعدي ��ل
طفي ��ف للعنوان مع الإبق ��اء على امل�ضمون
مهندس معماري
دون تغي�ي�ر ،وذلك للأهمي ��ة الكبرية لهذا
ثمانية �أعوام ،وكانت البداية هنا يف قطاع البح ��ث ،وال ��ذي يحم ��ل �أف ��كار ًا مبتك ��رة
وفريدة يف جمال ال�صيانة.
�إن�شاء املدار�س �أي�ض ًا.
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�أو ًال� :إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�صيانة
احلالية:
مقدمة :بداية �سنتعر�ض لهذا املو�ضوع وهو
عر�ض الإ�سرتاتيجية املعمول بها حالي ًا يف
ال�صيانة ،و�سيكون النموذج حمل الدرا�سة
لنا هو �إ�سرتاتيجي ��ة الهيئة العامة للأبنية
التعليمي ��ة يف م�ص ��ر يف تنفي ��ذ ال�صيانة،
حي ��ث �أن هذا النموذج ه ��و املتبع حالي ًا يف
�أغل ��ب القطاعات وامل�ؤ�س�س ��ات التي لديها
برام ��ج تنفي ��ذ �صيان ��ة �س ��واء يف م�صر �أو
اململكة العربية ال�سعودية.
� -1-1إ�سرتاتيجية هيئة الأبنية
التعليمية يف تنفيذ ال�صيانة:
طبق� � ًا للإ�سرتاتيجية الت ��ي و�ضعتها الهيئة
وامل�أخوذة م ��ن الدرا�سة القيم ��ة وال�شاملة
والتي�أعدتخ�صي�ص ًالهيئةالأبنيةالتعليمية
به ��ذا اخل�صو�ص ،وق ��ام ب�إعدادها كل من
د .م .من�ي�ر حممد كمال ,د .م .عبدالفتاح
عبدالقادر يو�سف ,وجاءت يف الكتاب الذي
يحم ��ل العن ��وان (�إ�سرتاتيجي ��ة ال�صيان ��ة
و�أ�سالي ��ب وبرام ��ج التطبي ��ق) ف� ��إن نظام
العمل بال�صيانة يتم على �أربعة �أنظمة هي:
 -1نظام ال�صيانة الوقائية:
ويت�ضم ��ن عل ��ى الت�أكي ��د على عم ��ل جميع
الإج ��راءات الفني ��ة الالزمة م ��ن �ضرورة
مراجع ��ة جمي ��ع الت�صميم ��ات املعماري ��ة
والإن�شائية والكهربائي ��ة وامليكانيكية و�أية
خمطط ��ات �أخ ��رى للت�أك ��د م ��ن �صحته ��ا
و�سالمته ��ا قب ��ل التنفيذ ,وتطبي ��ق جميع
ا�شرتاط ��ات �ضب ��ط اجل ��ودة وعم ��ل كافة
االختب ��ارات املعملي ��ة وامليداني ��ة �أثن ��اء
التنفي ��ذ ,وميثل هذا النظ ��ام خط الدفاع
الأول يف ال�صيانة
 -2نظام ال�صيانة الب�سيطة:
وهو يخت� ��ص ب�أعمال ال�صيان ��ة الب�سيطة،
والت ��ي ال حتت ��اج يف تنفيذه ��ا �إىل �إ�شراف
هند�س ��ي متخ�ص� ��ص �أو تكلف ��ة عالية مثل
تغيري اخلنفيات واملحاب�س وملبات الكهرباء

التالف ��ة و�إ�صالح الزجاج املك�سور ,وما �إىل
ذل ��ك من الأعم ��ال الت ��ي تقوم به ��ا �إدارة
املدر�سة ,ويتم ال�صرف عليها من ح�صيلة
امل�صروفات املدر�سية ,ويكون هناك تفتي�ش
دوري فني من قبل الهيئة على هذه الأعمال.
 -3نظام ال�صيانة العاجلة:
وهذا النظام يخت�ص بالأعمال التي حتتاج
يف تنفيذها �إىل �إ�شراف هند�سي متخ�ص�ص
وتكلف ��ة عالي ��ة ,وتق ��وم الهيئ ��ة بكاف ��ة
الإجراءات التح�ضريية والفنية والإ�شراف
الهند�س ��ي الكام ��ل عل ��ى تل ��ك الأعم ��ال.
 -4نظام ال�صيانة الرئي�سية:
وهو يخت�ص باحلاالت احلرجة التي تهدد
�أم ��ن و�سالمة املن�ش� ��أ وبخا�ص ��ة العنا�صر
الإن�شائي ��ة فيه ,وحتتاج ه ��ذه الأعمال �إىل
�أ�ساتذة كب ��ار ا�ست�شاريني يقومون بدرا�سة
اخلل ��ل احل ��ادث وتق ��دمي احلل ��ول الفنية
لعالج هذا اخللل يف تقرير فني.
وهذه هي الأنظمة الأربعة الرئي�سية لتنفيذ
ال�صيانة والتي جاءت بالدرا�سة� ,إال �أنه يف
التطبي ��ق العملي حدث حتول فيما يخت�ص
ب ��كل م ��ن ال�صيان ��ة العاجل ��ة وال�صيان ��ة
الرئي�سي ��ة ،وذل ��ك عل ��ى النح ��و الت ��ايل:
 -1بالن�سب ��ة لل�صيان ��ة الرئي�سي ��ة :فق ��د
�أ�صبح ��ت تخت�ص بكافة بنود املن�ش�أ �سوا ًءا
الهيكل اخلر�ساين �أو غريه ,و�أ�صبحت تتم
ب�صورة خمطط ��ة� ,أي يتم تنفيذ ال�صيانة
لعدد مع�ي�ن من املدار� ��س �سنوي� � ًا ،بحيث
يتم �صيانة جمي ��ع املدار�س مرة كل خم�س
�سن ��وات موازية للخط ��ة اخلم�سية للدولة,
�أي يت ��م �صيان ��ة  %20م ��ن �إجم ��ايل ع ��دد
املدار� ��س �سنوي� � ًا ,ويت ��م حتدي ��د املدار�س
املطل ��وب عم ��ل �صيان ��ة له ��ا م ��ن خ�ل�ال
طلب ��ات االحتياج التي ترد م ��ن امل�سئولني
باملدار�س ,ولنا �أن نعرف �أن هذه ال�صيانة
كان ��ت متثل اجلان ��ب الأعظم م ��ن �أعمال
ال�صيانة بالهيئة وال ��ذي كان ي�صل �سنوي ًا
يف حدود  4000مدر�سة.

 -2بالن�سب ��ة لل�صيان ��ة العاجل ��ة :فق ��د
ا�صبح ��ت ت�أخذ الدور املن ��وط به ال�صيانة
الرئي�سي ��ة بالدرا�س ��ة ،و�ص ��ارت تخت� ��ص
باحلاالت الطارئ ��ة واحلرجة التي حتدث
باملن�ش�أ التعليمي.
 -2-1امل�ش��اكل وال�سلبي��ات الت��ي
�صاحب��ت نظ��ام العم��ل بال�صيان��ة
بالهيئة:
 -1-2-1ال�����س��ل��ب��ي��ات املتعلقة
ب�إ�سرتاتيجية الهيئة يف تنفيذ
ال�صيانة:
وه ��ي تلك اخلا�ص ��ة بال�صيان ��ة الرئي�سية
�أو ال�صيان ��ة املخططة ،والت ��ي كانت متثل
اجلان ��ب الأعظ ��م م ��ن �أعم ��ال ال�صيان ��ة
بالهيئة ،وتت�ضمن �أنه يتم �إجراء ال�صيانة
على جميع املدار�س مرة كل خم�س �سنوات,
فه ��ذه الإ�سرتاتيجية حملت ق�ص ��ور ًا فني ًا
كب�ي�ر ًا ،حيث �أنه ��ا ا�ستن ��دت يف مفهومها
نواح ��ي مالي ��ة تتعل ��ق باخلط ��ة اخلم�سية
للدول ��ة وما يتعلق بها م ��ن املوازنة العامة,
ولكنها �أهملت اجلانب الفني للمو�ضوع –
مل ��اذا ؟ لأن ال�صيانة تتم �أ�سا�س ًا على بنود
فنية باملن�ش�أ ولي�س املن�ش�أ ككل ,وهذه البنود
تختل ��ف يف توقيتات ال�صيانة املطلوبة لكل
لأ�سب ��اب كثرية منه ��ا �أ�سباب فني ��ة تتعلق
باخت�ل�اف امل ��واد واخلام ��ات املكونة لهذه
البن ��ود واختالف ن�س ��ب تركيبها وطريقة
الرتكيب واخت�ل�اف ظ ��روف ا�ستخدامها
والعوام ��ل امل�ؤث ��رة عليه ��ا .وا�ستن ��اد ًا �إىل
هذا ف� ��إن الهيئة مل تتمكن من تطبيق هذه
الإ�سرتاتيجية ب�صورة �سليمة ،وكان يحدث
كث�ي�ر ًا �أن جند مدار�س مر عل ��ى �صيانتها
�سن ��ة �أو �سنتني ,بل ومدار� ��س مت �إن�شا�ؤها
قب ��ل خم� ��س �سنوات ث ��م يت ��م �إدراجها يف
ال�صيان ��ة بن ��ا ًءا عل ��ى طلب ��ات االحتي ��اج
التي ت ��رد للهيئة من امل�سئول�ي�ن باملدار�س
ودون االلت ��زام بالقاع ��دة اخلم�سي ��ة لها.
ون�ستطي ��ع �أن نقول �أن م ��ا كان يتم بالهيئة
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يف ه ��ذه اجلزئية ال يحمل املعنى احلقيقي
للإ�سرتاتيجي ��ة املخططة ,قد تكون عملية
تنظيمي ��ة من حيث عدد املدار�س التي يتم
�صيانته ��ا ,ولكنها ال ترقى للمفهوم الكامل
للإ�سرتاتيجية.
 -2-2-1ال�سلبيات يف ت�صميم البنود
الفنية باملن�ش�أ:
ونعن ��ي به ��ا �أن يك ��ون ت�صمي ��م البن ��د
مت�سق� � ًا م ��ع امل�ؤثرات اخلارجي ��ة عليه من
حي ��ث العوام ��ل اجلوية واملناخي ��ة ونوعية
امل�ستخدم�ي�ن للبند وكثافته ��م وثقافتهم,
وق ��د ح ��دث �أن وزي ��ر التعليم �آن ��ذاك بعد
�أن و�صل ��ه هذا البح ��ث �أن �أ�صدر تعليماته
ب�إلغ ��اء كاف ��ة �أحوا� ��ض غ�سي ��ل الأي ��دي
وا�ستبدالها مب�شارب مثل املي�ض�أة ,وكذا مت
�إلغاء املباول ال�صين ��ي املعلقة وا�ستبدالها
مبباول جدارية م ��ن اجلرانيت ،و�أي�ض ًا مت
�إلغ ��اء املراحي�ض الأفرجني ��ة وا�ستبدالها
باملراحي� ��ض البلدي ��ة ،حي ��ث �أن البح ��ث
التف�صيل ��ي ال ��ذي قم ��ت ب�إع ��داده �آنذاك
نوه ��ت في ��ه له ��ذه امل�شكل ��ة و�أن مث ��ل تلك
الأجه ��زة ال تت�ل�اءم م ��ع كثاف ��ة و�ضغ ��ط
اال�ستخ ��دام العالي ��ة باملدار� ��س ،و�أن مياه
ال�ص ��رف دوم ًا متواجدة ب�أر�ضيات دورات
املي ��اه نتيج ��ة تك�س�ي�ر الأحوا� ��ض واملباول
واملراحي�ض بفعل �ضغط وكثافة اال�ستخدام
العالية ,وبالت�أكيد كان عم ًال جيد ًا ومفيد ًا
ج ��د ًا ,وه ��ذا ما نعني ��ه هنا بالفع ��ل ب�ش�أن
ت�صميم البنود الفنية باملن�ش�أ ,ومل تتطرق
الإ�سرتاتيجي ��ة املو�ضوعة واملعمول بها �إىل
مثل هذه اجلزئية الهامة.
 -3-2-1ال�سلبيات يف التنفيذ:
وبرغ ��م وج ��ود نظ ��ام ال�صيان ��ة الوقائية
بالإ�سرتاتيجي ��ة والذي ين� ��ص على تطبيق
جمي ��ع ا�شرتاط ��ات �ضبط اجل ��ودة وعمل
كاف ��ة االختب ��ارات املعملي ��ة وامليداني ��ة
�أثن ��اء التنفي ��ذ� ,إال �أن ��ه مل يوف ��ر الآلي ��ة
ل�ضمان تنفي ��ذ هذا ,وكان يحدث �أن تقوم
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بع� ��ض ال�ش ��ركات املنفذة ب�إح�ض ��ار نتائج
اختب ��ارات غري �سليمة م ��ن بع�ض الأماكن
حت ��ي يت�سنى له ��ا �ص ��رف امل�ستخل�صات,
ومل ��ا تنبه ��ت الهيئة له ��ذا املو�ض ��وع قامت
ب�إن�ش ��اء خمترب داخل الهيئ ��ة تكلف مبالغ
طائلة حتى يت�سنى لها ال�سيطرة على هذا
الو�ضع .وم�شكلة التنفي ��ذ عموم ًا تنح�صر
يف نقطتني �أ�سا�سيتني:
 رداءة املواد امل�ستخدمة :فاملواد الرديئةموجودة جنب ًا �إىل جنب يف ال�سوق مع املواد
اجلي ��دة ب�صرف النظر ع ��ن الرقابة على
الت�صني ��ع والتوزي ��ع ,وهذه امل ��واد تت�سرب
ب�شكل �أو ب�آخر يف مهنة البناء.
 �سوء �صناعة البند :و�سبب هذا يرجع �إىل�سوء الإ�شراف الهند�سي �أو �ضعفه� ،إ�ضافة
�إىل وج ��ود ق�ص ��ور و�ضع ��ف يف �إمكانيات
العمالة الفنية امل�سئول ��ة عن تنفيذ البند.
���� -4-2-1س���وء اال����س���ت���خ���دام
والإهمال:
وه ��ذه اجلزئي ��ة �أي�ض� � ًا مل تتط ��رق �إليه ��ا
الإ�سرتتيجي ��ة برغ ��م كونها م ��ن العوامل
الرئي�سي ��ة يف �إت�ل�اف البن ��ود باملن�ش� ��آت,
وعلين ��ا هن ��ا �أن نف ��رق بني كثاف ��ة و�ضغط
اال�ستخدام وبني �سوء اال�ستخدام ,فالأوىل
تعن ��ي وج ��ود ق�ص ��ور يف الت�صمي ��م� ,أم ��ا
الثاني ��ة والتي نحن ب�صدده ��ا الآن فتعني
الإهم ��ال والت�سيب والفو�ضى يف ا�ستخدام
البن ��ود باملن�ش�أ ،وال ��ذي يت�سبب يف �إتالف
هذه البنود بوعي �أو بدون وعي ,وبق�صد �أو
ب ��دون ق�صد ,وجند هذه الظاهرة بو�ضوح
يف املن�ش�آت ذات اال�ستخدام بكثافة كبرية
مث ��ل املدار� ��س وامل�ست�شفي ��ات واجلامعات
واملباين احلكومية الإدارية.
ث��ان��ي� ًا :الإ�سرتاتيجية املتكاملة
لل�صيانة
(ر�ؤية م�ستقبلية متطورة)
مقدمة :تعر�ضنا يف الباب الأول للأ�ساليب
املعم ��ول به ��ا حالي� � ًا يف تنفي ��ذ ال�صيان ��ة
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وامل�ش ��اكل وال�سلبي ��ات املتعلق ��ة بها ,وهذه
امل�ش ��اكل وال�سلبيات حتتاج �إىل فكر جديد
ومبتك ��ر حي ��ث �أن ال�ضواب ��ط والقواع ��د
املعم ��ول به ��ا – عل ��ى �أهميته ��ا وحيويتها
م ��ن وج ��وب تطبي ��ق ا�شرتاط ��ات اجلودة
و�إج ��راء االختب ��ارات الالزم ��ة مل ت�ضبط
عملية التنفي ��ذ بال�صورة املطلوبة ,كما �أن
ال�سلوكيات غري ال�سوية مل تردعها القوانني
ومل تق�ض عل ��ى الإهمال و�سوء اال�ستخدام
الذي يحدث باملن�ش�آت �سوا ًءا �أثناء التنفيذ
�أو بعد ا�ستخدام املن�ش�أ وت�شغيله.
وعلي ��ه ف�إنن ��ا يف ه ��ذا اجل ��زء �سنط ��رح
ر�ؤى و�أ�سالي ��ب جدي ��دة ومبتك ��رة ملواجهة
تل ��ك ال�سلبي ��ات ,ولنبد�أ بدرا�س ��ة مو�ضوع
ال�صيان ��ة ب�ص ��ورة �أعمق و�أ�شم ��ل ,وبداية
يج ��ب �أن نعرف ماه ��ي ال�صيانة  ,وما هو
التعريف الفني لها.
وحي ��ث �أنن ��ا ب�ص ��دد و�ض ��ع وابت ��كار
�إ�سرتاتيجي ��ة جديدة يف جم ��ال ال�صيانة,
فيل ��زم هنا �أن ننوه �أن ه ��ذه الإ�سرتاتيجية
تك ��ون فاعلة وقابلة للتطبيق على �أي مكون
هند�س ��ي �س ��واء كان مبن ��ى �أو طريق� � ًا �أو
كوبري� � ًا �أو نفق ًا ,وك ��ذا للأجهزة واملعدات
امليكانيكي ��ة والكهربائي ��ة – ا�ستاتيكية �أو
حركي ��ة .ولكن لكون البح ��ث مت بالأ�سا�س
على املن�ش�آت ف�سنج ��د هنا دوم ًا م�صطلح
(من�ش� ��أ) وال ��ذي يق�ص ��د ب ��ه �أي من�ش� ��أ
هند�سي قائم �س ��واء فوق �سطح الأر�ض �أو
يف م�ستواها �أو حتت �سطح الأر�ض.
 -1-2التعريف الفني لل�صيانة :
 بداي ��ة ف�إننا يجب �أن ن�سلم ب�أن ال�صيانةتتم على من�ش�أ قائ ��م بالفعل� ,أي ًا كان هذا
املن�ش� ��أ ,وبالت�أكي ��د ف�إن ��ه ال توج ��د �صيانة
بدون من�ش�أ يراد �صيانته.
 و�أن املن�ش� ��أ القائم – �أي من�ش�أ – يتكون�أ�سا�س� � ًا م ��ن جمموع ��ة من بن ��ود الأعمال
الفني ��ة يت ��م جتميعها وربطه ��ا فيما بينها
ب�شكل ما ليتكون املن�ش�أ.

 �أي بن ��د م ��ن البن ��ود الفني ��ة املكون ��ةللمن�ش�أ يكون ل ��ه جمموعة من اخل�صا�ص
واملوا�صف ��ات الفني ��ة املعروف ��ة واملح ��ددة
متام� � ًا �إب ��ان تنفي ��ذ املن�ش� ��أ ,وه ��ذه
اخل�صائ� ��ص تتن ��وع م ��ا ب�ي�ن خ�صائ� ��ص
فيزيائي ��ة وخ�صائ�ص هند�سية (من حيث
الأبعاد وامل�ساحات واحلجوم) وخ�صائ�ص
كيميائية ,وبالت�أكيد هذه هي اخل�صائ�ص
الفنية التي نتعامل بها يف �أي من�ش�أ.
 �أي بن ��د من البنود الفنية املكونة للمن�ش�أل ��ه وظيف ��ة �أو جمموع ��ة وظائ ��ف فنية مت
تنفي ��ذ ه ��ذا البن ��د خ�صي�ص� � ًا لي�ؤديه ��ا
باملن�ش� ��أ ،وه ��ذه الوظائ ��ف الفني ��ة تك ��ون
مرتبطة ب�ش ��كل تام ومبا�شر باخل�صائ�ص
الفنية للبند ومدي كفاءتها ,وال يوجد بند
– �أي ًا كان هذا البند – ب�أي من�ش�أ – �أيا
كان ه ��ذا املن�ش� ��أ – �إال وكانت ل ��ه وظيفة
فنية حمددة ومعروفة.
 وعندم ��ا يفق ��د هذا البن ��د – ل�سبب ما– جز ًءا من خ�صائ�صه الفنية ف�إن ذلك
يتبع ��ه �أن يفقد هذا البند جز ًءا من كفاءة
الأداء الوظيف ��ي ل ��ه تتنا�س ��ب م ��ع حج ��م
الفاقد يف اخل�صائ�ص الفنية له.
 ومن هنا يكون التدخل بال�صيانة لإعادةاخل�صائ� ��ص الفني ��ة للبن ��د �إىل حالته ��ا
ال�سليمة وتعوي�ض هذا الفاقد بها ,ومن ثم
�إع ��ادة الأداء الوظيفي للبن ��د �إىل الكفاءة
والدرجة املطلوبة.
 وق ��د يتطلب الأم ��ر يف بع�ض الأحيان �أنيتم حتمي ��ل البند ب�أحم ��ال وظيفية زائدة
عندم ��ا ي ��راد مث�ل ً�ا �إ�ضاف ��ة �أدوار علوي ��ة
باملن�ش� ��أ �أو تق�سيم فراغ كبري �إىل جمموعة
من الفراغ ��ات الأخرى �أو تغيري ا�ستخدام
الفراغ نف�سه ال�ستخدام �آخر قد ي�ؤدي �إىل
زيادة الأحمال الوظيفية للبند ,وعليه ف�إنه
يل ��زم تطوي ��ر اخل�صائ� ��ص الفني ��ة للبند
لتتنا�سب مع املتغريات امل�ستجدة.
وم ��ن ه ��ذا التحلي ��ل املب�س ��ط ف�إننا ميكن

�صياغة تعريف فتي لل�صيانة كالآتي:
ال�صيان ��ة :ه ��ي جمموع ��ة م ��ن الأعم ��ال
والإج ��راءات الفني ��ة الهند�سي ��ة التي يتم
تنفيذه ��ا بغر� ��ض تق ��ومي الأداء الوظيفي
للبنود املكونة للمن�ش�أ والتي ب�سبب ما فقدت
ه ��ذه البنود بع�ض ًا م ��ن �أو كل خ�صائ�صها
الفنية الأمر الذي �أثر على الأداء الوظيفي
له ��ذه البن ��ود و�أفقده ��ا بع�ض ًا م ��ن �أو كل
وظائفه ��ا الفنية� ,أو بغر� ��ض تطوير الأداء
الوظيف ��ي لتلك البنود طبق ًا ملا ي�ستجد من
متطلبات واحتياجات باملن�ش�أ.

 -2-2ت�صنيف البنود الفنية باملن�ش�أ
– البنود الأولية:
حيث �أن �أعمال ال�صيانة تتم على بنود فنية
باملن�ش�أ ف�إنه �سيك ��ون من املفيد جد ًا و�ضع
ت�صنيف لهذه البنود بال�شكل الذي يتنا�سب
مع �أعمال ومفاهيم ال�صيانة ,ولكن بداية
نح ��دد تعريف ًا فني� � ًا للبند الفن ��ي باملن�ش�أ.
 -1-2-2ت��ع��ري��ف ال��ب��ن��د الفني
باملن�ش�أ:
ميكن تعريف البند الفني باملن�ش�أ
ب�أنه مكون مادي يتطلب ال�شروط
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دراسات

التالية (جمتمعة ):
 -1جمموع ��ة م ��ن امل ��واد اخل ��ام ذات
موا�صف ��ات فنية حم ��ددة ومعروف ��ة ،يتم
جتميعها وربطها ببع�ض ب�شكل ما.
� -2صناع ��ة تتطل ��ب عمال ��ة فني ��ة ماهرة
ومتخ�ص�ص ��ة ،و�أ�سالي ��ب و�أ�س� ��س علمي ��ة
وتكنولوجي ��ة و�أدوات و�أجه ��زة ومع ��دات
لزوم هذه ال�صناعة.
 -3جمموعة من اخل�صائ�ص الفنية يلزم
توفرها به.
 -4وظيفة �أو جمموعة من الوظائف الفنية
تت ��واءم م ��ع اخل�صائ� ��ص الفنية ل ��ه ،ومت
ت�صميموتنفيذهذاالبندخ�صي�ص ًالي�ؤديها.
وعلى هذا ميكن عمل ت�صنيف للبنود
الفنية كالتايل:
�أو ًال :البنود الفنية الأولية:
ويع ��رف البن ��د الأويل ب�أن ��ه البن ��د ال ��ذي
يحم ��ل ال�ش ��روط الأربعة ال�ساب ��ق ذكرها
ولكن ��ه ي�ؤدي وظيفة واحدة فقط ,و�أن هذا
البن ��د ال ميك ��ن تق�سيم ��ه �أو جتزيئ ��ه �إىل
بندين �أو �أكرث.
والبن ��د الأويل ه ��ذا يف غاي ��ة الأهمي ��ة
واحليوية يف جمال ال�صيانة والتي تتعامل
بالدرجة الأوىل م ��ع البنود الفنية الأولية,
ويجب �أن يكون هو الأ�سا�س وحجر الزاوية
يف جم ��ال البح ��ث والدرا�س ��ة والتخطيط
لل�صيانة.
ثاني ًا :البنود الفنية املركبة:
البن ��د املرك ��ب يتك ��ون م ��ن جمموعة من
البنود الفنية الأولية ولكنها واجبة التنفيذ
مع ��ه ،وال ي�ستقي ��م �أداء البن ��د ب ��دون �أي
منها مثال ذل ��ك جمموعة البن ��ود الأولية
املكونة للب ��اب �أو ال�شباك من حلق و�ضلفة
ومف�صالت وعنا�ص ��ر الت�سكيك� ,أو البنود
املكون ��ة للأجه ��زة ال�صحي ��ة �أو الوحدات
الكهربائية.
ثالث ًا :البنود الفنية ال�شاملة:
وه ��و يتكون من جمموعة من البنود الفنية
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املركب ��ة التي تتح ��د مع بع�ضه ��ا ب�شكل ما
لتكوي ��ن الف ��راغ الوظيفي باملن�ش� ��أ .ويلزم
�أن نن ��وه هنا �أن جمال هذا البحث �سيكون
من�صب� � ًا فقط على البن ��ود الفنية الأولية،
مبعن ��ى �أنه عند ورود كلمة بند �أو بنود ف�إن
املق�صود بها هو البنود الفنية الأولية ما مل
يذكر خالف ذلك.
 -3-2م��ق��وم��ات الأداء الوظيفي
للبنود:
واملق�صود بها العوامل التي ت�ؤثر على كفاءة
الأداء الوظيفي للبند ,وهذه العوامل مهما
ت�شعبت وتفرعت ف�إنها يف النهاية ميكن �أن
ت�صب يف املقومات الأربعة التالية:
 -1-3-2ج��ودة وك��ف��اءة ت�صميم
البند:
وي�أت ��ي ه ��ذا يف مقدم ��ة العوام ��ل امل�ؤثرة
عل ��ى كف ��اءة الأداء الوظيفي للبن ��د ,ف�إنه
كلم ��ا روعيت كاف ��ة امل�ؤث ��رات املعر�ض لها
البن ��د م ��ن عوام ��ل جوي ��ة و بيئي ��ة ،وكذا
نوعية امل�ستخدم�ي�ن وثقافاتهم وكثافتهم،
وك ��ذا العوام ��ل الكيميائي ��ة وامليكانيكي ��ة
الت ��ي ميكن �أن يتعر�ض لها البند كلما كان
الت�صمي ��م �أف�ض ��ل والأداء الوظيفي �أعلى,
وه ��ذا بالفعل مب ��ا ال يتعار�ض م ��ع معايري
الت�صمي ��م املعم ��اري والإن�شائ ��ي اجلي ��د
وال�سليم للمن�ش�أ.
 -2-3-2جودة املواد اخلام املكونة
للبند:
وذلك �أن تكون املواد اخلام مطابقة متاماً
للموا�صف ��ات املو�ضوع ��ة له ��ا ،و�أن تخ�ضع
لكاف ��ة االختب ��ارات امل�ؤك ��دة ل�سالمته ��ا
الفنية.
 -3-3-2جودة ال�صناعة للبند:
مبعنى �أن تتوفر ل�صناع ��ة البند املقومات
املطلوبة من حيث العمال ��ة الفنية املاهرة
واملتخ�ص�صة والأجهزة والأدوات واملعدات
احلديثة والعالية اجل ��ودة والكفاءة ،وكذا
الإ�ش ��راف الهند�س ��ي ال�سلي ��م واجلي ��د
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وامللتزم.
 -4-3-2ج��ودة اال�ستخدام لهذا
البند:
ً
وذلك �أن ال معن ��ي لأن �أنفذ بندا بكل هذا
العناء وهذه التكاليف الهائلة ثم ي�أتي �أحد
املهمل�ي�ن �أو امل�ستهرتي ��ن ليخ ��رب يل هذا
البند .هذا ويجب الأخذ باالعتبار �أن هذه
املقوم ��ات الأربعة ه ��ي كل ال يتجز�أ مبعنى
�أنه ل ��و حدث ق�ص ��ور �أو خل ��ل يف �أي منها
�سيتبع ��ه بالت�أكيد ق�ص ��ور �أو خلل يف الأداء
الوظيفي للبند.
 4-2العيوب:
هي �أحد املح ��اور الرئي�سية يف درا�سة علم
ال�صيانة ,ولنب ��د�أ �أو ًال بو�ضع تعريف فني
للعيب يت�سق مع املفاهيم التي �أوردناها.
 -1-4-2التعريف الفني للعيوب بالبند:
هو مقدار الفاقد يف اخل�صائ�ص الفنية للبند
والذي يتبعه فاقد يف كفاءة الأداء الوظيفي
للبن ��د ب�سبب حدث ما �أث ��ر على البند ,وقد
ينت ��ج عن هذا العيب �أعرا�ض ( �آثار ) تبع ًا
حلجم الفاقد يف اخل�صائ�ص الفنية للبند.
� -2-4-2أ�سباب ظهور العيوب:
حت ��دث العي ��وب باملن�ش� ��آت يف حال ��ة
ح ��دوث ق�ص ��ور �أو خل ��ل يف �أح ��د �أو بع�ض
مقومات الأداء الوظيفي للبند� ,أي:
 حدوث ق�صور �أو خلل يف ت�صميم البند. ح ��دوث ق�ص ��ور �أو خلل يف ج ��ودة املواداخلام املكونة للبند.
 حدوث ق�صور �أو خلل يف �صناعة وتركيبالبند.
 ح ��دوث ق�ص ��ور �أو خل ��ل يف ا�ستخ ��دامالبند.
ه ��ذا وهناك �سبب خام�س حلدوث العيوب
بالبند وهو الأ�سب ��اب القهرية مثل الزالل
والرباكني والأعا�صري الكبرية.
 -5-2منطقية ح���دوث العيوب:
Legality of faults
happening

ب�ص ��رف النظ ��ر عن ال�سب ��ب اخلام�س يف
�أ�سب ��اب ح ��دوث العي ��وب وه ��و الأ�سب ��اب
القهرية ,فهل هن ��اك �أ�سباب �أخرى ت�ؤدي
�إىل حدوث عيوب باملن�ش�آت ؟؟؟
و�سنطرح هذا ال�س�ؤال الهام ب�شكل �آخر:
�إذا افرت�ضن ��ا �أن ��ه مت تنفي ��ذ البن ��د – �أي
بند – بحيث تتوافر له كل مقومات الأداء
الوظيف ��ي اجلي ��د من حي ��ث ت�صميم جيد
للبند يراعى فيه كاف ��ة امل�ؤثرات على هذا
البن ��د ,وخام ��ات جي ��دة مطابق ��ة بالفعل
لكافة ال�شروط واملوا�صفات القيا�سية ,ومت
التنفيذ طبق ًا لأ�صول ال�صناعة متام ًا ,و�أن
اال�ستخدام لهذا البند كان بالوعي الكامل
واملطلوب ,فماذا �ستكون النتيجة ؟؟؟؟
النتيج ��ة املنطقية لهذا هي ت�ضا�ؤل فر�صة
ظه ��ور العي ��وب �إىل �أق�صى درج ��ة ،الأمر
الذي ي� ��ؤدي �إىل �أن ي�ستم ��ر البند يف �أداء
وظائفه ملدة �أطول وبكفاءة �أعلى.
وجن ��د من الناحي ��ة العملية �أن ��ه �ستحدث
عي ��وب بالبند ,ولكن ه ��ذه العيوب �ست�أخذ
مدة �أطول وبحجم �أقل مقارنة مبا لو حدث
ق�ص ��ور يف �أحد مقوم ��ات الأداء الوظيفي
للبند ,وهذه العيوب �ستكون نتيجة حدوث
فاق ��د تدريج ��ي يف اخل�صائ� ��ص الفني ��ة
للبند ،وطبق ًا ملعدالت الت�صميم والت�شغيل
لهذا البند.
ومن هنا �سيكون من املفيد للغاية �أن ن�ضع
ت�صنيف� � ًا �آخ ��ر للعيوب من خ�ل�ال منظور
العالقة ب�ي�ن حدوث العي ��ب وبني منطقية
حدوث هذا العيب كالتايل:
 -1-5-2ع����ي����وب م��ن��ط��ق��ي��ة:
Legal faults
وه ��ذه العيوب حتدث نتيج ��ة حدوث فاقد
تدريج ��ي باخل�صائ� ��ص الفني ��ة بالبن ��د
نتيج ��ة اال�ستخ ��دام والت�شغي ��ل وطبق� � ًا
ملع ��دالت الت�صمي ��م والت�شغي ��ل للبن ��د,
�آخذي ��ن يف االعتبار �أن البند قد توفرت له
كل مقومات الأداء الوظيفي اجليد.

 -2-5-2ع��ي��وب غ�ير منطقية:
Illegal faults
وحت ��دث هذه العيوب نتيجة حدوث ق�صور
�أو خل ��ل يف �أح ��د �أو بع�ض مقوم ��ات الأداء
الوظيفي للبند .و�أعتقد �أن هذا الت�صنيف
�سيك ��ون عظي ��م الأهمي ��ة و�سي�ش ��كل �أحد
املح ��اور الرئي�سي ��ة يف جمال عل ��م درا�سة
ال�صيان ��ة ,و�سنذك ��ر هن ��ا بع� ��ض النقاط
غاية الأهمية للمقارنة بني هذين النوعني
من العيوب:
 �إن اخت�ل�اف التق�سي ��م هنا ب�ي�ن العيوباملنطقي ��ة والعيوب الغ�ي�ر منطقية ال يعني
وج ��ود اخت�ل�اف يف نوعية العي ��وب ذاتها,
و�إمن ��ا االخت�ل�اف يتعل ��ق مبنطقية حدوث
هذه العيوب.
 و�إكم ��ا ًال للمالحظ ��ة الأوىل ف� ��إن نوعيةالعي ��وب املنطقي ��ة م ��ن املمك ��ن ج ��دا �أن
تكون هي نف�سه ��ا من نوعيات العيوب غري
املنطقي ��ة ,ولكن لي� ��س كل نوعيات العيوب
غ�ي�ر املنطقية هي نف�سها عيوب منطقية ,
فلي� ��س يل �أن �أق ��ول �أن ك�سر مقب�ض الباب
�أو خل ��ع خنفية املياه �أو فق ��د ملبة الكهرباء
عيوب� � ًا منطقي ��ة ,يف حني �أن اح�ت�راق ملبة
الكهرب ��اء �أو تغري لون الدهان من نوعيات
العي ��وب الت ��ي حتتم ��ل املنطقي ��ة �أو غ�ي�ر
املنطقية يف احلدوث.
 �إن نوعي ��ة العي ��وب املنطقي ��ة يف�ص ��لبينها وبني نف� ��س النوعية من العيوب غري
املنطقي ��ة فا�ص ��ل زمني ملمو� ��س ,فالأوىل
احتم ��ال حدوثها بعيد زمني ًا بقدر ملمو�س
عن الثانية.
 �إن حجم العي ��ب املنطقي يكون �ضئي ًال،ومعدل ت�ضخمه ي�أخذ وقت ًا �أطول باملقارنة
بنف� ��س العيب غ�ي�ر املنطق ��ي ,و�أن العيب
املنطق ��ي يحدث غالب� � ًا يف البن ��ود الأولية
فقط ,يف ح�ي�ن �أن العيب غري املنطقي قد
يتعدى البنود الأولي ��ة �إىل البنود املرتبطة

به وذات ال�صلة.
هذا و�سيتم عمل معيار للحكم على العيب
من حي ��ث كون ��ه منطقي ًا �أو غ�ي�ر منطقي
بتقدير امل ��دة الزمنية قبل ظه ��ور العيب،
و�سنطلق على هذا املعيار (العمر الوظيفي
للبند).
 -6-2حتديد نوعيات ال�صيانة:
يل ��زم هن ��ا �أن نو�ض ��ح �أن هن ��اك فرق بني
�أنظم ��ة ال�صيانة (Maintenance
 )systemsوب�ي�ن �أن ��واع �أو نوعي ��ات
(Maintenance
ال�صيان ��ة
)types؛ ف ��الأوىل والت ��ي تت�ضم ��ن
الأنظم ��ة املعم ��ول به ��ا حالي� � ًا يف جم ��ال
ال�صيانة مثل ال�صيانة الوقائية وال�صيانة
العالجي ��ة �أو الت�صحيحي ��ة وال�صيان ��ة
الرئي�سية ،جن ��د البع� ��ض يذكرها جماز ًا
عل ��ى �أنه ��ا �أن ��واع ال�صيانة� ,أما م ��ا نعنيه
هنا من هذا امل�صطلح الثاين وهو �أنواع �أو
نوعية ال�صيان ��ة (Maintenance
 )typesفاملق�ص ��ود ب ��ه ه ��و جمموعة
الإج ��راءات والأعم ��ال الفني ��ة الهند�سية
التي نقوم بها يف ال�صيانة.
ومثلم ��ا يح ��دث يف مهن ��ة الط ��ب فعندما
يتحدد الداء (وهو هنا ميثل حتديد العيب
الذي ح ��دث بالبند) تكون هن ��اك تو�صية
من الطبيب بكيفية التعامل مع املر�ض.
و�سنعر�ض هنا لنوعيات ال�صيانة ال�شائعة،
علما ب�أن كل نوعية تكون بالت�أكيد متنا�سبة
م ��ع حجم العي ��ب احلادث وحج ��م الفاقد
الفني يف اخل�صائ�ص الفنية للبند.
� -1-6-2إع����ادة ت��أه��ي��ل البند:
Rehabilitation
ويفهم من هذه النوعي ��ة �أن البند قد فقد
ن�سب ��ة عالية من خ�صائ�ص ��ه الفنية �أثرت
على كفاءة الأداء الوظيفي له ,وعليه ف�إنه
يج ��ب علينا �أن نعيد ت�أهي ��ل البند لي�سرتد
كفاءته الوظيفية ,وت�ستخدم هذه النوعية
ب�صف ��ة عامة يف بن ��د الهي ��كل اخلر�ساين
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للمبنى ،ويت ��م ا�ستعمال م ��واد �إ�ضافية –
معدني ��ة �أو �إيبوك�سي ��ة – لتعوي� ��ض الفاقد
الفني الكبري الذي حدث بالبند.
 -2-6-2املعاجلةcuring :
ويفه ��م م ��ن ه ��ذه النوعي ��ة �أن البن ��د قد
فق ��د ن�سبة ما م ��ن خ�صائ�ص ��ه الفنية �إال
�أنه ��ا لي�س ��ت كب�ي�رة مثل ح ��دوث �صد�أ يف
حديد ت�سلي ��ح العنا�صر اخلر�سانية ب�سبب
العوامل اجلوية.
 -3-6-2ت����ق����وي����ة ال���ب���ن���د:
Strengthening
وت�ستخ ��دم ه ��ذه النوعي ��ة يف الغال ��ب
لتقوي ��ة العنا�صر اخلر�ساني ��ة لزيادة �سعة
اخل�صائ�ص الفنية له ��ا ال�ستقبال �أحمال
وظيفية زائدة.
� -4-6-2إع����ادة �إك��م��ال البند:
Restoration
ويف ه ��ذه النوعي ��ة يك ��ون جزء م ��ن البند
ق ��د تلف ويت ��م ازالت ��ه ،وعم ��ل جديد من
نف� ��س النوعية م ��ع ربط الق ��دمي باجلديد
بال�ص ��ورة املطلوبة ،وه ��ذه النوعية �شائعة
يف بن ��ود املب ��اين والأب ��واب وال�شبابي ��ك
والبيا�ض وتبليط الأر�ضيات واحلوائط.
 -5-6-2الرتميمRepair :
ويف ه ��ذه النوعي ��ة يك ��ون ق ��د ح ��دث خلل
للخ�صائ� ��ص الفني ��ة للم ��واد الت ��ي تربط
فيما بني البن ��ود ،علم ًا ب�أن ك ًال من البنود
املنف�صلة يكون �سليم ًا ,ويتم �إعادة الربط
ثاني ًا با�ستخدام م ��واد رابطة �أكرث فاعلية
من حيث اخل�صائ� ��ص الفنية ،مثال ذلك
ال�ش ��روخ التي حت ��دث فيما ب�ي�ن العنا�صر
الإن�شائية واحلوائط .
� -6-6-2إ�������ص���ل��اح ال���ب���ن���د:
Reforming
ويف ه ��ذه النوعي ��ة يك ��ون هن ��اك خلل قد
ح ��دث يف تركي ��ب البند ,ويك ��ون املطلوب
ه ��و �إع ��ادة �ضب ��ط و�إ�صالح البن ��د ليعمل
بال�صورة املطلوبة ,وهذه النوعية �شائعة يف
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بع�ض بن ��ود الأعمال ال�صحية والكهربائية
و�أعمال الت�سكيك للأبواب وال�شبابيك.
 -7-6-2جت����دي����د ال���ب���ن���د:
Renovation
ويف ه ��ذه النوعية يك ��ون ال�شكل اخلارجي
للبند قد ت�أث ��ر نتيجة تغري يف اخل�صائ�ص
الفني ��ة للبن ��د (خا�ص ��ة اخل�صائ� ��ص
الكيميائي ��ة)� ،أو بفع ��ل العوام ��ل اجلوي ��ة
من غبار و�أدخنة وخالف ��ة ,وهذه النوعية
�شائع ��ة يف بن ��ود الدهان ��ات والت�شطيبات
اخلارجي ��ة للواجه ��ات ،ويت ��م التجديد يف
الغال ��ب ب�إ�ضافة �أوج ��ه جديدة لل�سطح مع
�إزال ��ة الأج ��زاء التالفة �إذا تطل ��ب العمل
ذلك.
� -8-6-2إحالل (ا�ستبدال) البند:
Replacement
وه ��ذه النوعي ��ة ذات �أهمي ��ة عظيم ��ة يف
ه ��ذا البح ��ث ,و�أهميته ��ا ترج ��ع �إىل �أنها
متكنن ��ا م ��ن �صياغ ��ة وتعري ��ف واحد من
امل�صطلح ��ات الدارج ��ة يف املهن ��ة وهو ما
نطل ��ق عليه (العم ��ر االفرتا�ضي) ،والذي
نتداوله كث�ي�ر ًا ولكن مل يت�س ��ن لنا حتديد
مفه ��وم علم ��ي وفني ل ��ه ,وعلينا هن ��ا �أن
نف ��رق بني العم ��ر الوظيفي للبن ��د والعمر
االفرتا�ضي له ,فالأوىل تعني �أنه بعد فرتة
زمني ��ة معينة م ��ن ت�شغيل البن ��د �سيحتاج
�إىل نوعية معينة م ��ن ال�صيانة كي ي�ستمر
البن ��د يف �أداء وظائفه ,وقد تتعدد مراحل
العمر الوظيفي للبند تبع ًا لإمكانية �إجراء
ال�صيان ��ة له ,ولكن يفرت�ض �أنه يف النهاية
�سيتوقف البند عن العم ��ل – من الناحية
العملي ��ة – وعليه ف�إنه يج ��ب �إحالله ببند
جدي ��د ,ويف ه ��ذه النوعي ��ة م ��ن ال�صيانة
يك ��ون الأداء الوظيف ��ي للبن ��د ق ��د تعط ��ل
ب�صورة �شبه كاملة ,و�أنه لن جتدي معه �أي
نوعية من نوعي ��ات ال�صيانة� ,أي �أن البند
و�ص ��ل �إىل العم ��ر االفرتا�ض ��ي ل ��ه ,وهذا
مياثل �إىل حد ما تعريف املوت الإكلينيكي
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يف مهنة الطب ولكن هنا لبنود املن�ش�أ.
�إن حتدي ��د نوعي ��ة ال�صيان ��ة الت ��ي يت ��م
ا�ستخدامها �أمر يف غاية الأهمية ،ويحتاج
�إىل عقلي ��ة واعي ��ة وراقي ��ة وم�ستن�ي�رة
ولديها من املعرف ��ة واخلربة القدر الكايف
لتو�صي ��ف الع�ل�اج الناجح واملفي ��د للحالة
التي يدر�سها.
 -7-2:ال��ع��م��ر ال��وظ��ي��ف��ي للبند
)Function Time ( FT.
عندم ��ا تعر�ضنا للعيوب ومت ت�صنيفها �إىل
عيوب منطقية وعيوب غري منطقية ذكرنا
�أح ��د الفروق الهام ��ة واحليوية بني هذين
النوعني من العيوب ،وهو �أنه لنف�س نوعية
العيوب ف� ��إن هناك فا�ص ��ل زمني ملمو�س
يف�ص ��ل بني العيوب املنطقية والعيوب غري
املنطقية  ,وذلك �أن احتمالية حدوث العيب
املنطقي يكون بعيد ًا زمني ًا عن العيب غري
املنطق ��ي ,وذكرن ��ا �أنن ��ا �سن�ستخ ��دم هذه
املدة كمعيار �أو مقيا�س للحكم على �سالمة
مقومات الأداء الوظيفي للبند.
وحيث �أنه من املفرو�ض عند �صناعة البند
�أن يتوف ��ر له كل مقوم ��ات الأداء الوظيفي
اجلي ��د .لذا �سنعت�ب�ر �أن جميع بنود املن�ش�أ
يتوف ��ر له ��ا هذا ال�ش ��رط اله ��ام ،ثم ن�ضع
املعي ��ار الزمني الوظيفي لكل بند من بنود
املن�ش� ��أ واملفرت� ��ض خالله �أن ي� ��ؤدي البند
وظائفه املطلوبة بال�صورة ال�سليمة ,وعليه
ف�إننا ميكن تعريف العم ��ر الوظيفي للبند
كالآتي:
 -1-7-2تعريف العمر الوظيفي
للبند:
هو تل ��ك امل ��دة الزمنية التي ميك ��ن للبند
خالله ��ا �أن يعم ��ل بكف ��اءة تام ��ة طبق� � ًا
ملع ��دالت الت�صميم والت�شغي ��ل لهذا البند،
مع توفر فر�ضية �أن البند قد توفرت له كل
مقومات الأداء الوظيفي اجليد.
 -2-7-2م�لاح��ظ��ات ه��ام��ة على
خا�صية العمر الوظيفي للبند:

 -1من الناحية النظرية البحتة ف�إنه ميكن
الق ��ول �أن خا�صي ��ة العم ��ر الوظيفي للبند
�ستكون م ��ن اخل�صائ�ص املميزة له �ش�أنها
يف ذلك �ش�أن باقي اخل�صائ�ص الفيزيائية
املعروفة ,ويرجع هذا �إىل �أن جميع البنود
ح ��ال تعر�ضه ��ا لنف� ��س امل�ؤث ��رات وبنف�س
الدرجات ف�إنها �ستختلف يف درجات الت�أثر
لكل بند الختالف اخل�صائ�ص الفنية لكل
منه ��ا والناجت ع ��ن اختالف نوعي ��ة املواد
املكونة لها ون�سب تركيبها.
 -2العم ��ل بهذه اخلا�صية �س ��وف يتيح لنا
عمل خط ��ط حالي ��ة وم�ستقبلي ��ة وا�ضحة
لأعمال ال�صيانة املطلوبة للمن�ش�أ ،ويتم من
خاللها تخطيط العمل فني ًا ومالي ًا و�إداري ًا.
 -3وم ��ع ه ��ذا ال�سي ��اق ف�سيك ��ون لدين ��ا
تقدي ��رات ع ��ن (ن ��واجت) ال�صيان ��ة يف
اخلط ��ط امل�ستقبلي ��ة ،من حي ��ث كميات
ه ��ذه الن ��واجت وحالته ��ا الفني ��ة ،و�أهمية
ذل ��ك �أن ��ه ميك ��ن لن ��ا و�ض ��ع الدرا�سات
الالزم ��ة لال�ستف ��ادة م ��ن ه ��ذه النواجت
ب�إع ��ادة ت�أهيله ��ا وتدويره ��ا واال�ستفادة
منها بد ًال م ��ن �أن تكون عبئ ًا على البيئة.
 -3-7-2كيفية ت��ق��دي��ر العمر
الوظيفي للبنود:
يت ��م تقدي ��ر العم ��ر الوظيفي للبن ��ود على
النحو التايل:
� -1إج ��راء جتارب معملي ��ة وميدانية على
البن ��ود ،ويت ��م منه ��ا ا�ستخال� ��ص القي ��م
املطلوب ��ة ،و�إج ��راء الأبح ��اث والدرا�سات
الأكادميي ��ة وا�ستخال� ��ص مع ��ادالت
ريا�ضي ��ة لتحدي ��د قي ��م العم ��ر الوظيف ��ي
للبن ��ود ,وبالت�أكيد مثل ه ��ذا العمل يحتاج
�إىل جمه ��ودات كب�ي�رة و�إمكاني ��ات هائلة
للإنفاق عليه م ��ع توفري فريق عمل متميز
من الباحثني والأكادمييني لهذا العمل.
� -2أن يت ��م فر� ��ض قي ��م تقديري ��ة م ��ن
واق ��ع اخل�ب�رة واملمار�سة ،م ��ع عمل تقييم
وت�صحيح لهذه القيم من وقت لآخر حلني

الو�صول �إىل قيم ثابتة ومقبولة ,ومثل هذا
العم ��ل �سيحت ��اج �إىل متخ�ص�صني مبجال
املهن ��ة ذوي خربة وممار�سة كبرية وعالية
يف جمال التنفيذ والت�صنيع ملثل تلك البنود.
 -3يت ��م �إلزام امل�صانع وال�ش ��ركات املوردة
للخامات والبنود الداخلة يف تنفيذ البنود ب�أن
تو�ضح يف ن�شراتها عن هذه املنتجات معدالت
الت�شغيل واال�ستهالك له ��ذه البنود واملواد.
 -4-7-2عمل كود لل�صيانة:
وه ��ذا املو�ضوع �سيك ��ون هو خال�ص ��ة نتائج
الأبح ��اث والدرا�سات التي تت ��م على العمر
الوظيف ��ي للبنود ,وهذا الك ��ود �سيمثل احلد
الأدنىل�سالمةمقوماتالأداءالوظيفيللبنود
معرب ًا عن ��ه يف �صورة مدد زمني ��ة لكل بند.
� -8-2أ�سلوب تنفيذ �أعمال ال�صيانة
طبق ًا للإ�سرتاتيجية:
طبقا للمفاهيم التي مت طرحها ف�إن العمل
بال�صيان ��ة �سيتم عل ��ى حمورين رئي�سيني،
وميك ��ن تق�سي ��م العم ��ل ب ��كل حم ��ور �إىل
جمموعة من امل�ستويات تبع ًا حلجم ونوعية
الأعمال التي �ستتم ,وهذا املحوران هما:
 -1ال�صيانة املخططة:
ً
وه ��ذا املح ��ور �سيك ��ون خمت�ص� �ا بالعيوب
املنطقي ��ة ببن ��ود املن�ش�أ ،ويت ��م من خالله
و�ضع خطط وتقدي ��رات حالية وم�ستقبلية
لأعمال ال�صيانة.
 -2ال���������ص����ي����ان����ة ال���ع�ل�اج���ي���ة
(الت�صحيحية):
و�سيك ��ون ه ��ذا املح ��ور خمت�ص� � ًا بالعيوب
غ�ي�ر املنطقية التي حت ��دث ببن ��ود املن�ش�أ
يف �أي وق ��ت ،حي ��ث يت ��م درا�س ��ة �أ�سب ��اب

ه ��ذه العي ��وب واملت�سببني فيها م ��ع �إجراء
ال�صيانة املطلوبة لإ�صالح العيب.
اخلال�صة:
 بالت�أكيد ف�إن له ��ذا البحث �آفاق ًا وا�سعةوهائل ��ة من البح ��ث العلم ��ي للمو�ضوعات
الت ��ي تناوله ��ا ،وهو م ��ا �سيج ��دد الن�شاط
واحليوي ��ة ويعي ��د �ض ��خ ال ��دم يف �شرايني
ج�سد البحث العلم ��ي يف املنطقة العربية,
و�س ��وف ي�ضعنا يف مكانة متميزة ومرموقة
ب�ي�ن الدول يف جمال البح ��ث العلمي ,و�أنا
�شخ�صي� � ًا ال �أ�ستطي ��ع �أن �أخف ��ي فخ ��ري
واعتزازي به ��ذا البحث وال ��ذي يعلم اهلل
وح ��ده ك ��م عانيت حت ��ي �أعددن ��ه وقدمته
بهذا ال�شكل.
 ه ��ذا البح ��ث عن ��د العم ��ل ب ��ه �سيكونفاع�ل ً�ا ب�ش ��كل كب�ي�ر يف جم ��ال ال�صيانة
لكافة املن�ش� ��آت ,خا�صة املن�ش�آت التعليمية
وال�صحي ��ة والإداري ��ة ،وك ��ذا الط ��رق
والكباري والأنفاق و�أعمال البنى التحتية,
كما �أن ��ه قابل للتطبيق ب�ش ��كل فاعل �أي�ض ًا
يف جم ��ال املع ��دات والآالت امليكانيكي ��ة
والكهربائي ��ة ,وجن ��د �أنن ��ا �إذا ا�ستبدلن ��ا
لفظ (من�ش� ��أ) يف البحث بلفظ (ماكينة)
ف� ��إن ال�سي ��اق واملعني �سيظ ��ل يعطي نف�س
املعطيات ونف�س الأهداف يف هذا املجال.
املراجع:
( � ) 1إ�سرتاتيجي ��ة ال�صيان ��ة و�أ�سالي ��ب
وبرام ��ج التطبي ��ق .د .م .من�ي�ر حمم ��د
كمال ,د .م .عبدالفتاح عبدالقادر يو�سف
(  ) 2برامج ال�صيانة للهيئة العامة للأبنية
التعليمي ��ة يف م�صر عل ��ى احلا�سب الآيل.
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مكتب الخدمات االستشارية السعودي
(سعودكونسلت)..
( 50عامًا من التميز والعطاء)
يعتب���ر مكتب الخدمات االستش���ارية الس���عودي (سعودكونس���لت) من أقدم
المكاتب الهندس���ية بالمملكة العربية الس���عودية ،حيث تأس���س عام 1965م
عل���ى ي���د الدكتور ط���ارق محمد على الش���واف رئي���س مجل���س اإلدارة .ويضم
المكت���ب حالي���ًا أكث���ر م���ن  2600موظ���ف في كاف���ة التخصص���ات الهندس���ية.
كان ��ت م�س�ي�رة املكت ��ب زاخ ��رة بالتط ��ور �أ�سا�سي� � ًا م ��ن �أعم ��ال املكت ��ب ،حي ��ث بلغ م ��ن �أهم امل�شروعات الت ��ي قام بها املكتب
والعطاء امل�ستمر ،و�شارك املكتب يف درا�سة �إجمايل الأطوال الت ��ي �ساهم املكتب فيها يف جمال الطرق:
وت�صمي ��م والإ�ش ��راف على تنفي ��ذ العديد �أك�ث�ر م ��ن  37000كيلوم�ت�ر ًا م ��ن الطرق ـ درا�س ��ة وت�صميم واال�ش ��راف على تنفيذ
من امل�شروعات العمالقة يف جمال البناء ،املختلف ��ة (�سريع ��ة ومزدوج ��ة وفرعي ��ة طري ��ق الق�صي ��م  -حائ ��ل  -اجل ��وف
والطرق واجل�سور والبنية التحتية ،والطاقة وزراعية وداخل امل ��دن)� ،إىل جانب مئات ال�سري ��ع حوايل  600كلم ،م ��ع  30تقاطع ًا
والغاز ،وكافة املجاالت الهند�سية الأخرى .من التقاطعات العلوية مع اجل�سور واملعابر علوي ًا م ��ن خمتل ��ف الأ�ش ��كال الهند�سية،
وه ��ذا الطريق يع�ب�ر ب�شكل كام ��ل ،ولأول
ت�ش ��كل �أعم ��ال الط ��رق واجل�س ��ور جانب� � ًا ال�سفلية والعلوية.
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م ��رة �صح ��راء النف ��ود بط ��ول  318كل ��م.
ـ درا�س ��ة وت�صميم طري ��ق الق�صيم  -مكة
املكرمة املبا�شر حوايل  636كلم ،وعدد من
الطرق ال�سريعة املرتبطة به بطول  193كلم
مع عدد  35تقاطع ًا علوي ًا( .وهنالك مراحل
حت ��ت التنفي ��ذ حالي ًا من ه ��ذا الطريق).
ـ درا�سة وت�صميم طريق البطحاء  -حر�ض
 اخلرخري بطول  1000كلم ،عابر ًا ولأولمرة كامل �صح ��راء الربع اخلايل ،وقد مت
تنفي ��ذ حوايل  120كل ��م من طريق حر�ض
– اخلرخري و 295كلم من طريق حر�ض
– البطحاء ،وهو قيد اال�ستخدام حالي ًا.
ـ درا�س ��ة وت�صميم والإ�ش ��راف على تنفيذ
الطريق الدائري بالدمام بطول  17كلم +
 7تقاطعات علوية.
ـ درا�س ��ة وت�صميم والإ�ش ��راف على تنفيذ
العدي ��د م ��ن الط ��رق واجل�س ��ور والأنفاق

والتقاطعات ثالثية امل�ستوى مبختلف مدن
اململك ��ة؛ مثل م�شروع تطوي ��ر طريق امللك
عبداهلل بالريا�ض ،وطريق اخلليج بالدمام.
ـ درا�سة وت�صميم الطريق الدائري للجوف
بطول  120كلم.
ـ درا�س ��ة وت�صميم والإ�ش ��راف على تنفيذ
الط ��رق الرئي�سي ��ة والثانوي ��ة باملنطق ��ة
ال�شرقية بطول  600كلم  13 +تقاطع ًا علوي ًا.
ـ درا�س ��ة وت�صمي ��م طرق ثانوي ��ة وزراعية
مبنطق ��ة الريا�ض بط ��ول  570كلم 450 +
كلم ،ومت الإ�شراف على تنفيذ بع�ض منها.
ـ درا�س ��ة وت�صمي ��م طرق ثانوي ��ة وزراعية
مبنطقة مكة املكرمة بطول  700كلم 500 +
كلم ،ومت الإ�شراف على تنفيذ بع�ض منها.
ـ بع� ��ض ط ��رق ينب ��ع ال�صناعي ��ة  +الطرق
احلرة والتقاطعات العلوية.
ـ بع� ��ض ط ��رق اجلبي ��ل ال�صناعية م ��ع الطرق

ال�سكنية ،الطرق احل ��رة والتقاطعات العلوية.
ـ درا�س ��ة وت�صميم والإ�ش ��راف على تنفيذ
طري ��ق اخلرج  -حر� ��ض  -الهفوف بطول
 370كل ��م ،وال ��ذي يت ��م حالي� � ًا ازدواجه.
ـ درا�س ��ة وت�صميم والإ�ش ��راف على تنفيذ
ازدواج طريق الريا�ض  -اخلرج بطول 92
كلم مع  10تقاطعات علوية.
ـ درا�س ��ة وت�صمي ��م ط ��رق زراعي ��ة بطول
 1200كل ��م مبنطقة اخلرج ،ومت الإ�شراف
على تنفيذ بع�ضها.
ـ درا�س ��ة وت�صمي ��م والإ�ش ��راف عل ��ى
تنفي ��ذ طري ��ق الأ�شرفية � -س ��ن الفيل –
ب�ي�روت /لبنان بالت�ضامن م ��ع �شركة تيم
�إنرتنا�شيونال.
و�سي�ستم ��ر ه ��ذا املكت ��ب ـ ب� ��إذن اهلل ـ
بامل�شارك ��ة الفعلي ��ة يف م�س�ي�رة النه�ض ��ة
احل�ضارية لهذا الوطن العزيز.
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مكتب سمات لالستشارات الهندسية

أس���س المهن���دس عب���داهلل ب���ن ناص���ر الناب���ت مكت���ب س���مات لالستش���ارات
الهندس���ية بتاري���خ 1410/01/06هـ .ويتك���ون المكتب من كادر فن���ي وإداري مؤهل
ذو خبرات عالية لتنفيذ أعماله ،ومدعم بأحدث األجهزة الحاس���وبية والمس���احية
المتط���ورة ذات التقنيات العالية .كما قام المكتب بتصميم برنامج حاس���وبي
خ���اص ب���ه ( )Kroke , Semateng1إلعداد الكروكيات المس���احية وق���رارات التحديد.

ي�ساهم مكتب �سمات لال�ست�شارات
الهند�سية يف خدمة املجتمع خالل
امل�شاركة يف تدريب الكوادر الب�شرية
لدى ع ��دد من اجله ��ات احلكومية
واجلامع ��ات واملعاه ��د الفني ��ة.
وقد �أمت مكتب �سمات لال�ست�شارات
الهند�سي ��ة العدي ��د م ��ن امل�شاريع
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املعمارية والتخطيطية والدرا�سات
العمرانية واملدنية للقطاعني العام
واخلا�ص.
كما �أن مكتب �سمات لال�ست�شارات
الهند�سي ��ة ق ��ام بتق ��دمي خدمات
ا�ست�شاري ��ة للدع ��م الفن ��ي لإدارة
امل�ساح ��ة واملعلوم ��ات اجلغرافي ��ة
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و�إدارة تخطي ��ط املدين ��ة بالإداراة
العام ��ة للتخطيط العمراين ب�أمانة
العا�صمة املقد�سة ،وكذلك خدمات
هند�سي ��ة ا�ست�شاري ��ة لدرا�س ��ة
ت�صريف مي ��اه الأمط ��ار باملناطق
الع�شوائي ��ة واجلبلي ��ة واملخططات
ب�أمانة العا�صمة املقد�سة.
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from 1.55 to 0.80 (48.39%) it means that
deflection decreased after repairing by a
value more than of S2.

5.3.2 Effect of CFRP strips orientation
Slabs: S3, S6

The cracking load of slab S6 which had
strengthened by six strips of CFRP 25 cm
wide at angle of 45° increased by 156.67%
and the failure load by 196.64%. The mid
span deflection for S3 was less than mid
span deflection for S6, it is clear that; mid
span deflection for S6 decreased by 33% and
the (Deflection / Failure load) ratio decreased
from 1.55 to 0.4 (decreased by 74.20%) it
means that deflection decreased after
strengthened by CFRP.

Results and Discussions

From experimental results present in this
study it was concluded that:
1. Repairing NSSCC and HSSCC slabs by
section enlargement method (SCC jacket
50 mm) increased cracking load by 500%,
133.33% and increased failure load by 387.5
%, 145.45% respectively.
2. Repairing HSSCC slab by 45° strips of
CFRP increased cracking load by 133.33 %,
and failure load by 145.45 %.
3. The cracking load, failure load and
decreasing in deflection values were the
larger in repairing by section enlargement
method (50mm-SCC jacketing) than them in
the repairing using CFRP.
4. Strengthening HSSCC slab by six strips of
CFRP 25 cm wide at angle of 45° as explained
before increased cracking load by 156.67 %
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and failure load by 196.64 %.
5. The slab repairing procedure by CFRP,
the orientation of the fibers was found to
have an important effect, especially in
45° fiber-orientation. There was a greater
strengthening effect and better control off the
crack propagations.
6. The used strengthening method proved
a very high efficiency and gave very good
results for reducing deflection and increasing
the load capacity for slabs
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Comparison of Experimental Results

To compare the results of tested slabs, we
must study the effect of the following two
variables;

5.3.1 Effect of repairing procedure
Slabs: S1, S4

The cracking load of slab S4 which has been
repaired by section enlargement method (50
mm-SCC jacket) increased by 500%, and the
failure load increased by 387.5%, Middle span
deflection at failure increased by 33.50% but
the (deflection/failure load) ratio decreased
from 1.87 to 0.51 (72.73%) it means that
deflection decreased after repairing. The
reason of this is that the thickness increased
from 6 cm to 11 cm and the additional lower
reinforcement (8 steel bars 6 mm diameter
in each direction) increased the moment
of inertia (Ix) of slab section., it proves the
efficiency of using self-compacting concrete
in repairing and indicates the homogeneity of

the new concrete with the old concrete and
resisting loads together.

Slabs: S2, S3, S5

The cracking load of slab S2 which has been
repaired by 45° strips of CFRP increased
by 133.33% and the cracking load of slab
S5 which has been repaired by section
enlargement (50 mm-SCC jacket) increased
by 333.33%.This shows that the increasing
in cracking load of S5 which had repaired
by section enlargement is higher than S2
which had repaired by CFRP. Also the failure
load increased by 145.45%, and 263.64%
respectively this shows that repairing has
been passed and the strengthening had been
achieved. For S2: middle span deflection at
failure increased by 45% but the (deflection /
failure load) ratio decreased from 1.55 to 0.92
(40.65%) it means that deflection decreased
after repairing and for S5 middle span
deflection at failure increased by 87.35% but
the (deflection / failure load) ratio decreased
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Experimental Results of Self Compacting Concrete Slabs

The results of the tests which were carried out on 7 slabs listed in tables (7, 8).

Table 7 - Experimental cracking and failure loads for slabs before and after repairing.

Table 8 - Middle span deflections at failure.

Fig. 3 – Loading configuration

Fig. 6 – Units of (LVDT) under
the slab

Fig. 4 – 8 steel bars in each
direction fixing 16 steel screws

Fig. 5 – Rupture of CFRP at S6

Fig. 7 – Load-Middle span deflection (S2) before and after CFRP repairing
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without damaging the slab or its steel bars.
2- Removing the lower concrete cover
manually by hammer for a depth about 5
mm.
3- Making 16 holes 14 mm diameter to fix 16
steel screws 12mm diameter, 110 mm length
to lift the slab 40 mm above the lab ground;
they also works as a shear connector as
shown in fig.(4).
4- Installation of 8 steel bars, 6 mm diameter,
1250 mm length in each direction and it
should be taken in consideration concrete
cover is 10 mm.

5- Turning down the slab in the wooden forms.
6- After the concrete mixing had finished; SCC
had casted in the moulds from the central
opening without any vibrating. Four corners
small opening as observation opening.
7-The cast moulds was placed on a flat floor
in laboratory and the top surface of concrete
slab was increased 10 mm to submerge all
opening which used in casting.
8- After 24 hours from casting, curing by
covering it with wet canvas sheets for 28
days, the slab was removed from moulds and
placed for loading.

Fig. 1 – Scraping and removing dust and
fine materials with compressed air

Fig. 2 – mixing epoxy and coated with brush

Results and Discussions

Properties of Fresh and Hardened Concrete

Table (6) shows the results of the testes which carried on the two mixes of SCC concrete.

Table 6 - Experimental results of fresh and hardened SCC concrete.
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Material Properties

Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Sheet

The used CFRP sheet was cured in situ sheet, commercially called (Sika Wrap Hex-230C).
Table (5) shows the Technical Data and Mechanical properties of the used CFRP sheet.

Table 5 - Typical Technical Data and Mechanical properties of used Carbon Fiber sheet.

Epoxy adhesive

The type of epoxy used to make bond between carbon fiber sheets with the face of concrete
is consist of two parts; A, and B, commercially called (Sikadur 3302-part epoxy impregnation
resin).

Experimental Setup
Tests of Fresh Concrete

The tests were carried out according to The European Guidelines for Self Compacting Concrete
Specification, (EFNARC, 2005).

Tests of Hardened Concrete

All specimens required for mechanical
properties measurements like; 150 mm
cubes, 150 x 300 mm cylinders, and 100 x
100 x 500 mm beams of concrete mixes were
removed from curing water at the time of test.
All tests were carried out according to BS
1881: part 116,117,118: 1983.
Compression test, tensile splitting test and
flexural test had been carried out.

Strengthening Procedure

The slab S3 was to be a control slab without
externally CFRP strengthening. The slab S6
was to be externally strengthened by 3 strip
25 cm width of CFRP in each direction with
angle 45°, then loading.
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Repairing Procedure
Slabs repairing Procedure by CFRP

The slabs S3 and S1 were a control slabs.
Slabs S2 and S7 were to be loading until
cracking only, apply CFRP materials preparing,
then loading slab again and studying the
behaviour of failure after repairing.

Slabs repairing
enlargement

procedure

by

section

The slabs S3 and S1 were to be the control
slabs. Slabs (S4, S5) were to be loading until
cracking only. The following steps outline slab
repair procedure by section enlargement.
1- Drilling an opening 200 mm diameter
at the centre of the cracked slab and
four small openings at the four corners

tight forming space constraints that make
concrete pours challenging. These projects
usually have tighter spacing between the
reinforcement and the existing concrete
surface and reinforcement and formwork.
SCC’s flowability lends itself well to concrete
slabs “form and bump” repairs that are
commonly found on structural restoration and
strengthening projects (Mike Miller, 2009).
In this study two repair methods were used
to compare between them; Carbon Fiber
Reinforcement Polymer (CFRP) and section
enlargement (SCC Jacketing) method.
Externally bonded FRP systems have been

used to strengthen concrete structures around
the world from mid 1980s .Since about the
mid -1990s there has been a growing use of
externally bonded fiber reinforced polymers
composites (FRP) to strengthen a wide range
of concrete structural elements (ACI 440.2R,
2002). In this study (CFRP) were used also
in slabs strengthening with six strips (25 cm
wide). The effect of compressive strength
of the cast concrete on the repair and
strengthening efficiency was studied. The
cracking load at the first visible crack and
failure loads for the tested SCC slabs were
recorded.

Experimental Program

To achieve the objectives of this investigation, seven specimens of SCC slabs were prepared.
The experimental program is given in tables (1), (2), and (3).strengthening projects have

Table 1 - General survey of used mixes

Table 2 - Concrete design mixes

Table 3 - Experimental program
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ABSTRACT: Structural retrofitting is very important because many existing
structures worldwide are facing aging and there is an increasing demand for
higher load carrying capacities. This paper investigates the structural behaviour of
high and normal strength self–compacted concrete slabs, which are strengthened
using different techniques. Two different techniques are used for the purpose of
strengthening namely; Carbon Fiber Reinforcement Polymer (CFRP) and section
enlargement (SCC jacket 50 mm). Seven reinforced concrete slab models (125 x
125 x 6 cm) were cast from two mixes, normal and high strength self-compacting
concrete. Four Slabs were preloaded until visible cracks appeared and then
strengthened with CFRP sheets (S7 and S5) and section enlargement (S4 and S5)
before being loaded to failure. Control slabs S1 and S3 were tested to failure. Slab
S6 was strengthened with CFRP for a subsequent test until failure. The efficiency of
different strengthening techniques and their effects on the structural behaviour of
high and normal strength self–compacted concrete slab has been analysed. It was
observed that the type of strengthening technique used will affect the load carrying
capacity of the slab. Two strengthening techniques were found to be able to enhance
the structural capacity of cracked concrete slabs. It was found that the structural
capacity of FRP strengthened slabs was significantly influenced by fiber orientation.

Introduction

During the past decade, the issue of
deteriorating infrastructure has become a topic
of critical importance in many countries, Also,
one of the commonly used special concrete
types is self-compacting concrete (SCC) and
most of these civil engineering infrastructure
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has been fabricated from (SCC), which places
itself in densely- equipped narrow and deep
sections with its own weight, consolidates
without any vibrations, has high resistance
and durability characteristics, and has a very
fluid- consistency (Fleming and King, 1967).
Many repair, strengthening projects have
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