














ميث���ل التخطي���ط الإ�س���راتيجي اأهم الركائز الأ�سا�س���ية الت���ي ُتبنى عليه���ا امل�ؤ�س�س���ات والكيانات 
النظامي���ة، فبدون وج�د روؤية وا�سحة وخطط اإ�سراتيجي���ة معتربة، ل ميكن لأي منظمة النطالق 

وحتقيق اأهدافها املرج�ة.
 م���ن ه���ذا املنطلق واإميان���ًا بالدور املح����ري والإ�سراتيجي للهيئ���ة ال�سع�دي���ة للمهند�سني واملتمثل 
بالنه��س مبهنة الهند�س���ة وكل ما من �س���اأنه الرقي باملهنة والعاملني فيها، فقد �سعى جمل�س اإدارة 
الهيئة ال�س���ع�دية للمهند�سني يف دورته اخلام�سة على ر�س���م خطة للتح�ل الإ�سراتيجي تن�سجم مع 
الأه���داف العام���ة  للهيئة، وميكن م���ن خاللها الرتقاء بالعمل الهند�س���ي واخلدم���ات املهنية التي 
تقدمه���ا واملت�قع اأن تنعك����س على ج�دة وخمرجات العمل الهند�س���ي يف اململكة العربية ال�س���ع�دية 

وتالم�س احتياجات وهم�م املهند�سني.
وق���د حر�س جمل�س الإدارة منذ اأول ي�م لت�ليه دفة القيادة للهيئة ال�سع�دية للمهند�سني على العمل 
اجل���اد وال���دوؤوب من خالل ت�سكيل بع�س اللجان التنفيذية ملتابعة �س���ر الأعمال، والتاأكد من البدء 
الفعل���ي بتطبيق خطة التح�ل الإ�سراتيجي والتي ترك���ز على عدة حماور رئي�سية، وت�سمل اجل�انب 

الأ�سا�سية التي يتطلبها القطاع الهند�سي ويتطلع اإليها املهند�س�ن.
وق���د عملت الهيئة على جتهي���ز واإعداد اإجراءات متيز الأداء الت�سغيل���ي جلميع الإدارات يف الأمانة 
العامة، والتي �س�ف ت�ساهم � اإن �ساء اهلل � برفع الإنتاجية وج�دة الأداء والرقي باخلدمات املقدمة، 
كم���ا اأن العم���ل جار على اإع���داد " م�سروع للتدقيق الفن���ي للمخططات الهند�سي���ة" مقرونًا بتفعيل 
التفتي����س الهند�س���ي، مما ي�ساه���م  برفع ج����دة املخطط���ات الهند�سية وحتقيق معاي���ر �سالمتها 
الفنية، كما مت اإطالق حزمة من الربامج والدورات التدريبية املجانية واملدع�مة والتي تتنا�سب مع 
احتياج���ات املهند�سني، وت�ساهم يف تط�يرهم ورفع كفاءتهم الفنية واملهنية، والهيئة ب�سدد اإطالق 
جائ���زة للتمي���ز الهند�سي مببادرة واقراح من مع���ايل وزير التجارة وال�سناع���ة الدكت�ر ت�فيق بن 
ف�زان الربيعة، وحتت رعاية كرمية من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سع����د � حفظ���ه اهلل � والتي نعتقد اأن تب���ث روح التناف�س  بني املهند�س���ني والقطاعات الهند�سية 
املختلفة، مما ي�ساهم باإحداث نقلة ن�عية يف م�سار القطاع الهند�سي، ورفع م�ست�ى اجل�دة والرقي 

باملنتجات واخلدمات الهند�سية املحلية، والتح�ل للمناف�سة العاملية.
نعل���م جيدًا اأن التحدي���ات كثرة والطم�حات كب���رة ولكننا واثق�ن اإن �س���اء اهلل  اأننا قادرون على 
جتاوز تلك العقبات وتخطي تلك ال�سعاب من خالل ثقتنا باهلل اأوًل، ثم بدعم زمالئنا املهند�سني، 

وامل�سي ُقدمًا لتحقيق تلك الأهداف املهمة والإ�سراتيجية وال��س�ل للنجاح املن�س�د باإذن اهلل.

خط���ة التح���ول اإلس���تراتيجي وأثره���ا 
المرتق���ب على أداء القطاع الهندس���ي

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



يلع���ب املهند�س���ني دورًا حم�ري���ًا واأ�سا�سي���ًا يف التنمية القت�سادي���ة يف خمتلف دول الع���امل، خا�سة يف ظل 
امل�ساري���ع الهند�سي���ة التي تق�م بدور م�ؤثر وحي�ي ومهم يف تنمية القت�س���اد ال�طني، كما يق�م املهند�س�ن 
امل�سئ�ل����ن عن التخطيط والت�سميم والإن�س���اء والت�سغيل وال�سيانة يف تلك امل�ساريع بالدور الأكرب فيها، بل 
ويعت���ربون العن�سر الأهم يف قطاعات البن���اء والت�سييد. ولأهمية هذا الدور للمهند�س كان لبد من تزويده 
بامله���ارات الالزم���ة ح�سب ما يحتاجه يف جمال عمله من خالل ت�ف���ر برامج تدريب هند�سية بعد تخرجه 

وت�سلمه م�سئ�ليات مهنية.
ومن اأجل ذلك قرر جمل�س اإدارة الهيئة اإن�ساء مركز التدريب بالهيئة لتهيئة وت�فر برامج خا�سة حلديثي 
التخرج، اإىل جانب ت�فر برامج خا�سة للمهند�سني املمار�سني ح�سب تخ�س�ساتهم وم�ساراتهم ال�ظيفية، 
م���ن اأج���ل اإك�سابهم املهارات الالزم���ة ودجمهم ب�س�ق العمل وه���م يف م�ست�ى متميز ومت���درب، واإك�سابهم 
كذلك اخلربة واإتقان امله���ارات التخ�س�سية التطبيقية بكافة فروعها وتفريعاتها، وتاأ�سيل مفاهيم علمية 
وعملية لديهم، حيث �ست�فر لهم و�سائل التدريب احلديثة مل�اكبة متطلبات �س�ق العمل، وقد اعتمد جمل�س 
اإدارة الهيئ���ة ل�سن���دوق التدريب ٥ ماليني ريال من ح�ساب الهيئة، اإ�سافة اإىل فتح املجال لدعمه ماليًا من 

اجلهات والقطاعات املختلفة.
وبن���اًءا على ذلك د�سنت اإدارة التدريب بالهيئة عددًا من الربامج والدورات من خالل التنفيذ والإ�سراف، 
منه���ا برنام���ج تدريب املهند�سني حديثي التخ���رج )جمانية ومدع�مة من قبل جمل����س الإدارة(، احلقائب 
التدريبي���ة املدع�م���ة من الهيئة وت�سم���ل )دورات تدريبية متقدم���ة يف كل التخ�س�س���ات مب�ست�ى عال من 
اجل����دة وبر�س����م رمزية لالأع�س���اء(، وبرامج التعلي���م الإلكروين متاح���ة على م�قع الهيئ���ة بدون ر�س�م  

.)E-Learning(
كم���ا قام���ت الهيئ���ة ومن منطلق التع���اون والتفاعل ب���ني الهيئة واأع�سائه���ا املهند�سني بفتح ب���اب الر�سيح 
والت�سجي���ل جلمي���ع املدربني الراغب���ني يف التعاون مع الهيئ���ة، وامل�ساركة بتقدمي بع�س ال���دورات التدريبية 
التخ�س�سي���ة والعام���ة، وكذلك فتح املجال لعم�م املهند�سني للم�ساركة واإب���داء وجهات النظر واملقرحات 
اخلا�س���ة بالدورات والربام���ج التدريبية املنا�سب���ة، والتي ت�ساهم بتحقي���ق اآمالهم وتطلعاته���م امل�ستقبلية 

وزيادة كفاءتهم املهنية.
وتاأت���ي هذه الربامج اإنفاذًا لنظامها ال�سادر باملر�س�م امللك���ي، والذي يهدف اإىل النه��س مبهنة الهند�سة 
وكل ما من �ساأنه تط�ير ورفع م�ست�ى هذه املهنة والعاملني فيها، حيث اأن اإ�سراتيجية الهيئة الثانية ن�ست 
عل���ى الرتقاء بقدرات املهند�س���ني باعتماد مناهج التدري���ب والتاأهيل على امل�ست����ى ال�طني التي متكنهم 
م���ن املمار�س���ة املهنية الفعالة املعتمدة من جمل����س اإدارة الهيئة، حيث مت اإع���داد الق�اعد املنظمة لعتماد 
ال���دورات التدريبي���ة والتي ته���دف اإىل رفع م�ست�ى العامل���ني يف القطاع الهند�سي، لتق���دمي اأف�سل املعاير 
لعتم���اد الدورات التدريبية يف �ستى املجالت الهند�سية ح�سب التط�رات امل�ستجدة يف التدريب الهند�سي، 

وذلك لتحقيق الريادة والإ�سراتيجيات املر�س�مة يف الهيئة.

وأهميته  المهندسين  تدريب 
ذل���ك ف�����ي  ال���ه���ي���ئ���ة  ودور 

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

قـــرر مجلس الـــوزراء تحديد نطاق إشـــراف وزارة التجـــارة والصناعـــة على الهيئة 
الســـعودية للمهندســـين الـــوارد فـــي المـــادة )األولـــى( مـــن نظـــام الهيئـــة، 
فـــي الجلســـة التـــي رأســـها خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
فـــي قصـــر  الـــوزراء  ـ وعقدهـــا مجلـــس  اهلل  ـ حفظـــه  آل ســـعود  عبدالعزيـــز 
الســـام بجـــدة يـــوم االثنيـــن 28 شـــعبان 1436هــــ, الموافـــق 15 يونيـــو 2015 م.

و�سم����ل الق����رار بع����د الط����الع على 
املعاملة املرف�عة من وزارة التجارة 
وال�سناعة، مراجع����ة جميع الل�ائح 
املتعلقة بنظام الهيئ����ة بعد اإقرارها 
والتاأك����د  العم�مي����ة  اجلمعي����ة  م����ن 
م����ن مطابقته����ا لأحكام����ه، وتزويد 

الهيئة ال�زارة بن�سخ من احل�سابات 
اخلتامي����ة للهيئ����ة بع����د اعتماده����ا، 
ون�سخ من القرارات املالية والإدارية، 
ولي�سم����ل كذلك اتخاذ م����ا يلزم من 
الإجراءات والآليات والتدابر مبا يف 
ذلك الطلب من جمل�س ال�زراء حل 

جمل�����س اإدارة الهيئة وتعيني جمل�س 
اإدارة م�ؤق����ت مل����دة �سن����ة اإذا انتهت 
تت��س����ل  ومل  الإدارة  جمل�����س  م����دة 
انتخ����اب  اإىل  العم�مي����ة  اجلمعي����ة 
جمل�����س اإدارة جدي����د اأو حدث خلل 

يع�ق عمل الهيئة.
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مواصاً دعمه المستمر للهيئة 

وزير التجارة يقترح على هيئة المهندسين 
فكرة جائزة للمهندسين المبدعين

بـــن فـــوزان الربيعـــة وزيـــر التجـــارة والصناعـــة  اســـتقبل معالـــي الدكتـــور توفيـــق 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين، فـــي مكتبـــه يوم 
االربعـــاء 1436/7/3هــــ، الموافـــق 2015/4/22م بمدينـــة الريـــاض. حيـــث رحـــب معاليـــه 
برئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الهيئـــة، ونـــوه إلـــى اســـتمرار دعـــم معاليـــه للهيئة 
والمهندســـين والموضوعات التي من شـــأنها تطوير القطاع الهندســـي ومنسوبيه.

وقد اق���رح مع���ايل ال�زي���ر يف اللقاء على 
جمل����س اإدارة الهيئ���ة تك���رمي املبدعني من 
يف  ال�سع�دي���ني  واملهند�س���ات  املهند�س���ني 
يحقق����ن  مل���ن  الهند�سي���ة  التخ�س�س���ات 
اإجن���ازات هند�سية مميزة تخ���دم القطاع 
الهند�س���ي ومهن���ة الهند�س���ة، بحيث يك�ن 
ه���دف ه���ذا التك���رمي تعزي���ز وم�ساع���دة 
املهند�سني املبدعني على التقدم يف املجال 
العلمي واملهني، ودعمهم ودعم اإجنازاتهم 
ون�سره���ا للجمي���ع، والعم���ل عل���ى تطبيقها 

لت�ظيف طاقاتهم خلدمة ال�طن.
ووافق معاليه عل���ى الع�س�ية الفخرية التي 
منحت له من الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني، 
و�سلمها له �سعادة الدكت�ر جميل بن جاراهلل 

الهيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  البقع���اوي 
ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني واأع�س���اء جمل����س 
الإدارة نظر جه�ده ودعمه للهيئة والقطاع 
الهند�س���ي وكاف���ة املهند�س���ني ال�سع�ديني، 
ليك�ن�ا رافدًا و�سندًا ق�يًا لتحقيق الأهداف 
املرج�ة يف تنمية وطنن���ا الغايل، كذلك ملا 
حتظى به الهيئة من لدن معاليه من ت�جيه 
ومتابعة، وعلى ما يبذله من جه�د خمل�سة 
ومتابع���ة دائم���ة ملنج���زات ومه���ام الهيئة.
وت�سم���ن اللقاء مناق�س���ة تطبي���ق التاأهيل 
املهني للمهند�س���ني ال�سع�ديني، من خالل 
و�س���ع الت�سريع���ات والآلي���ات الت���ي تدعم 
جه�د الهيئة يف ه���ذا اجلانب. كما ت�سمن 
مناق�سة بل�رة روؤي���ة م�ستقبلية لدور الهيئة 

ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني، من حي���ث دورها 
يف تط�ي���ر مهنة الهند�سة مبختلف فروعها 
ملدون���ة  وفق���ًا  املهن���ة  ممار�س���ة  وتنظي���م 
ال�سل�ك املهني الق�مي، بالإ�سافة اإىل الدور 
املح�ري للهيئ���ة واملهند�سني ال�سع�ديني يف 
م�س���رة النه�سة القت�سادي���ة وال�سناعية 
والعمرانية ال�سامل���ة بالتعاون مع الأجهزة 
احلك�مي���ة املخت�سة، والعم���ل على ت�طيد 
ال�سالت وت�ثيق التعاون العلمي والفني بني 
املهند�س���ني يف اململكة، وت�سجي���ع التدريب 
والتط�ير املهني الهند�سي، اإىل جانب بل�رة 
روؤي���ة ت�ؤكد اللت���زام بق�اع���د واأخالقيات 
املهن���ة وممار�سته���ا م���ن قب���ل املهند�سني 
واملكاتب وال�سركات ال�ست�سارية الهند�سية.
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وزير الخدمة المدنية يناقش كادر 
المهندسين مع هيئة المهندسين

التقى معالـــي وزير الخدمة المدنية األســـتاذ خالد بن 
عبداهلل العرج رئيـــس مجلس إدارة الهيئة الســـعودية 
للمهندسين  الدكتور جميل بن جاراهلل البقعاوي أخيرًا، 
بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية 
األستاذ عبداهلل بن علي الملفي، وأعضاء مجلس إدارة 
الهيئـــة بمكتب معاليـــه بالوزارة في مدينـــة الرياض.

ومدي���ر  الر�سم���ي  املتح���دث  واأو�س���ح 
والإع���الم  العام���ة  العالق���ات  اإدارة 
بالهيئة املهند����س عبدالنا�سر بن �سيف 
العبداللطي���ف اأن اأع�ساء املجل�س اأكدوا 
ملعاليه على اأهمية قيام الهيئة ال�سع�دية 

للمهند�س���ني بتنظي���م مهن���ة الهند�س���ة 
وتط�ي���ر وتنمية مه���ارات املنت�سبني لها 
والعاملني فيها، م�س���رًا اإىل اأن الزيارة 
هدفت اإىل بيان اأهمية كادر املهند�سني 
املهند�س���ني  كف���اءة  يف  الرتق���اء  يف 

والرتق���اء باملهن���ة، م���ا ينت���ج عن ذلك 
ج�دة املخرجات الهند�سية وزيادة ج�دة 
امل�ساري���ع الإن�سائي���ة وال�سناعي���ة مما 

يع�د بالنفع على القت�ساد ال�طني.
واأبان املتحدث الر�سمي للهيئة اأن رئي�س 

أ. خالد بن عبداهلل العرج
وزير الخدمة المدنية
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واأع�ساء جمل����س اإدارة الهيئة اأو�سح�ا 
ملعايل وزير اخلدمة املدنية اأهمية كادر 
املهند�س���ني ال���ذي �سي����ؤدي اإىل حت�سني 
اأو�ساع املهند�سني ال�سع�ديني، وبخا�سة 
الذين ي�سرف�ن على امل�ساريع احلك�مية 
املائ���ة  يف   40 م���ن  اأك���ر  متث���ل  الت���ي 
م���ن م�ازن���ة الدول���ة، خا�س���ة اأن كادر 
املهند�س���ني ه���� منظ�م���ة متكاملة من 
التدريب والتاأهيل والتط�ير وفق معاير 
وم�ا�سفات دقيق���ة، بالإ�سافة اإىل �سلم 
منا�س���ب للرواتب ونظ���ام الرقية الذي 

يرتبط بالدرجة املهنية للمهند�س.
اأن الجتم���اع مت خالل���ه  اإىل  واأ�س���اف 
مناق�سة الآلية املنا�سبة لعتماد الدورات 
للمهند�س���ني،  الهيئ���ة  تنظمه���ا  الت���ي 
واعتم���اد الهيئة ال�سع�دي���ة للمهند�سني 
مل�ظف���ي  التدريبي���ة  اجله���ات  كاأح���د 
القطاع���ني الع���ام واخلا����س، واأهمي���ة 
اعتم���اد تل���ك ال���دورات الت���ي تنظمه���ا 

الهيئ���ة بعد تطبيق املعاير التي تطبقها 
ال�زارة على مراكز التدريب املختلفة. 

كما تن���اول الجتماع تط�ير التعاون بني 
الهيئ���ة وال����زارة، اإىل جان���ب التكي���ف 
م���ع املتغرات التي حتي���ط ب�س�ق العمل 
الهند�سي املحلي���ة والإقليمية والدولية، 
واأن ال�ف���د الذي ق���ام بالزي���ارة اأو�سح 
ملع���ايل ال�زير التحدي���ات التي ي�اجهها 
القط���اع الهند�س���ي يف اململك���ة ب�س���كل 
عام، اإىل جان���ب التحديات التي ت�اجه 
املهند����س ودوره يف التعام���ل معه���ا، ما 
ي�ساه���م يف تط�ي���ر البيئ���ة الهند�سي���ة 
واملدني���ة وال�سناعي���ة، يف ظ���ل التقدم 
الهند�سي الذي ت�سهده جميع دول العامل 

يف ال�قت احلايل.
يذك���ر اأن الهيئ���ة قامت اأخ���رًا باإن�ساء 
مرك���ز للتدري���ب يق����م بت�ف���ر برامج 
خا�س���ة حلديث���ي التخ���رج، اإىل جان���ب 
للمهند�س���ني  خا�س���ة  برام���ج  ت�ف���ر 

تخ�س�ساته���م  ح�س���ب  املمار�س���ني 
اأج���ل  م���ن  ال�ظيفي���ة  وم�ساراته���م 
اإك�سابه���م امله���ارات الالزم���ة ودجمهم 
ب�س����ق العم���ل وه���م يف م�ست����ى متميز 
ومت���درب، واإك�سابه���م كذل���ك اخل���ربة 
واإتقان املهارات التخ�س�سية التطبيقية 
بكاف���ة فروعه���ا وتفريعاته���ا، وتاأ�سي���ل 
مفاهيم علمي���ة وعملية لديهم، و�ست�فر 
له���م و�سائ���ل التدريب احلديث���ة مل�اكبة 

متطلبات �س�ق العمل.
و�سارك يف الجتم���اع الدكت�ر ب�سام بن 
اأحمد غلمان نائ���ب الرئي�س، وعدد من 
اأع�س���اء جمل����س الإدارة ه���م الدكت����ر 
اجل���ري،  �سال���ح  ب���ن  عبدالرحم���ن 
املهند����س م�س���اري بن نا�س���ر ال�سري، 
�سليم���ان،  اآل  عل���ي  مه���دي  الدكت����ر 
واملهند�س ي��سف بن علي الفريدان، اإىل 
جانب اأمني عام الهيئة املكلف املهند�س 

�سليمان بن اإبراهيم العم�د.

الهيئة تنظم ورشة عمل حفر األنفاق 
  TBM  بمكة المكرمة بطريقة

افتتح �سعادة الدكت����ر ب�سام بن اأحمد 
غلمان نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
ال�سع�دية للمهند�سني  ور�سة العمل التي 
نظمته���ا �سعبة التعدي���ن واجلي�ل�جيا 
بالهيئ���ة ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني حتت 
عن����ان "حف���ر الأنفاق مبك���ة املكرمة 
بطريق���ة “TBM الت���ي اأقيمت ي�م 
الثالث���اء 22 �سعب���ان 1436ه�، امل�افق 
9 ي�ني���� 201٥م من ال�ساع���ة التا�سعة 

�سباحًا اإىل الثالثة ع�سرًا.
وق����د ح�س����ر اللق����اء رئي�����س ال�سعبة 

�سع����ادة الأ�ستاذ الدكت�����ر عبا�س بن 
عيفان احلارث����ي،  واأع�ساء ال�سعبة، 

كما ح�سر اللقاء عدد من املهند�سني 
جتاوز 120 مهند�سًا.
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تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية 

افتتاح فعاليات المؤتمر الخليجي 
الخامس للهندسة القيمية

نيابة عن أمير المنطقة الشـــرقية صاحب الســـمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
افتتح يـــوم الثاثاء 2015/05/19م  وكيل أمارة المنطقة الشـــرقية الدكتور خالـــد البتال المؤتمر 
الخليجي الخامس للهندســـة القيمية بفندق ماريديان الخبر، وبحضور ســـعادة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الســـعودية للمهندســـين الدكتور جميل بن جار اهلل البقعـــاوي، الذي ألقى كلمة 
الهيئة السعودية للمهندســـين االفتتاحية، قدم فيها الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـعود بن نايف بن عبدالعزيز آل ســـعود الذي شـــرف الهيئة الســـعودية للمهندســـين 
بموافقته على أن يكون هذا المؤتمر في دورته الخامســـة تحت رعاية ســـموه الكريم، والذي 
يتمحـــور حول منهجية الهندســـة القيمية في بيئة عمـــل واقتصاد متطـــورة ودائمة التغيير.

واأب���ان البقع���اوي يف كلمت���ه اأن تنظيم هذا 
امل�ؤمت���ر ياأت���ي حت���ت �سع���ار )ثالث���ة عق�د 
م���ن التطبيقات الناجح���ة لهند�سة القيمة 
الهيئ���ة  دور  م���ن  انطالق���ا  يف اخللي���ج(، 
اأ�سل����ب  بن�س���ر  للمهند�س���ني  ال�سع�دي���ة 
باململك���ة  القيمي���ة  الهند�س���ة  وتطبيق���ات 
العربي���ة ال�سع�دية ودول جمل����س التعاون، 
وذل���ك اإميان���ًا بق���درة الهند�س���ة القيمي���ة 
الرتق���اء  يف  جناحه���ا  اأثبت���ت  كتقني���ة 
اأ�سل����ب  با�ستخ���دام  الهند�س���ي  بالعم���ل 

التحلي���ل والإب���داع، من اأج���ل ال��س�ل اإىل 
حت�س���ني ج�دة ورف���ع اأداء وتر�سيد تكاليف 
امل�سروع���ات الهند�سي���ة املختلف���ة، �سم���ن 
اإطار اجله����د املبذول���ة لتاأ�سي���ل منهجية 
هند�سة القيم���ة لرفع قيمة امل�سروعات من 
خالل منهج الهند�س���ة القيمية يف التحليل 
الإبداع���ي،  التفك���ر  وتطبي���ق  ال�ظيف���ي 
ال�ظيف���ة  حتقي���ق  اإىل  ال��س����ل  وكيفي���ة 

باأ�سل�ب اأف�سل وتكلفة اأقل.
و�سدد على اأهمية تطبيق الهند�سة القيمية 

تكب���د  لتجن���ب  التنم�ي���ة  امل�سروع���ات  يف 
خ�سائر لالقت�س���اد ال�طني تراوح ما بني 
2٥ اإىل 30%،  وه���ذا اجلان���ب امله���م ياأتي 
لي�ؤك���د عل���ى اأهمي���ة تنظي���م ه���ذا امل�ؤمتر 
يف ظ���ل وج����د طف���رة تنم�ي���ة طم�حة يف 
اململك���ة ودول اخلليج العرب���ي، م��سحًا اأن 
اأه���م املحاور التي �سيتم طرحها يف امل�ؤمتر 
ال���ذي ي�ستم���ر لي�مني مب�سارك���ة نخبة من 
املتخ�س�س���ني حمليًا وخليجي���ًا وعامليًا هي 
تطبيق���ات الهند�س���ة القيمي���ة يف امل�ساريع 
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العمالق���ة، الهند�سة القيمي���ة وتعر تنفيذ 
امل�سروع���ات، ودرا�سات القيمة يف امل�ساريع 
الدولي���ة  والتج���ارب  الهند�سي���ة،  غ���ر 

والدرو�س امل�ستفادة.
بعد ذلك األقى مدير الأ�سغال الهند�سية يف 
وزارة الدف���اع الل�اء مهند�س خالد بن علي 
قب���اين كلمة الرعاة، ثم ق���ام وكيل الأمارة 
الدكت����ر خالد البت���ال بتك���رمي امل�ساركني 

والرعاة ومنظمي امل�ؤمتر.
الأول  الي����م  اأعم���ال  ذل���ك  بع���د  ب���داأت 
للم�ؤمت���ر الذي تك����ن م���ن جل�ستني قدمت 
يف اجلل�س���ة الأوىل برئا�س���ة رئي����س �سعب���ة 
الهند�س���ة القيمية، رئي����س اللجنة املنظمة 
للم�ؤمتر املهند�س علي بن حممد اخل�يطر 
ثالث���ة اأوراق، كانت بدايته���ا ب�رقة قدمها 
اأم���ني املنطق���ة ال�سرقي���ة املهند����س فه���د 
ب���ن حممد اجلب���ر بعن�ان "تنظي���م قيمة 
ث���م ق���دم  وكف���اءة امل�سروع���ات البلدي���ة، 
رئي�س اجلمعي���ة الدولي���ة ملهند�سي القيمة 
م���ن ال�ليات املتح���دة الأمريكية املهند�س 
جيم����س ب�ل���ن ال�رق���ة الثاني���ة بعن����ان " 
 ،"welcome from save international

ثم قدم وكيل وزارة املياه والكهرباء ل�سئ�ن 
الكهرب���اء رئي����س جمل����س ادارة ال�سرك���ة 
ال�سع�دي���ة للكهرب���اء الدكت����ر �سال���ح بن 
ح�سني الع�اجي ال�رقة الأخرة يف اجلل�سة 
الأوىل بعن�ان "تطبيق���ات هند�سة القيمة، 
مق�مات النج���اح واأ�سباب الف�سل"، ثم تال 

ذلك نقا�س مفت�ح ملا ورد يف اجلل�سة.
ويف اجلل�س���ة الثانية قدم���ت برئا�سة رئي�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 الي��سف���ي 
اأربع���ة اأوراق كان���ت بدايته���ا ب�رقة قدمها 
رئي�س جمعي���ة الهند�سة القيمي���ة املاليزية 
الدكت�ر حممد مازلن ب���ن حاجي �سيمات 
 ve implementation in“ بعن����ان 
 ،”Malaysia sharing of success stories

ثم ق���دم رئي�س احت���اد املهند�س���ني العرب 

املهند����س �سي���اء ت�فيق���ي ال�رق���ة الثانية 
بعن�ان "الهند�سة القيمية كركيزة اأ�سا�سية 
لإجن���اح امل�ساريع"، ثم ق���دم رئي�س جمعية 
اأحم���د  املهند����س  القطري���ة  املهند�س���ني 
جا�سم اجل�ل� ال�رقة الثالثة بعن�ان "�سبل 
تط�ي���ر الهند�سة القيمي���ة يف اخلليج"، ثم 
ق���دم م�ؤ�س�س الحت���اد الهند�سي اخلليجي 
املهند����س ي��س���ف عبدالرحي���م الفيلكاوي 
"مل���اذا نحت���اج  ال�رق���ة الأخ���رة بعن����ان 
ملهند�س���ي القيم���ة"، ث���م تال ذل���ك نقا�س 

مفت�ح ملا ورد يف اجلل�سة.
وا�ستكمل���ت اأعمال امل�ؤمت���ر يف ي�مه الثاين 
ي����م الأربع���اء بجل�ست���ني؛ مت يف اجلل�س���ة 
الأوىل برئا�س���ة الرئي����س التنفيذي ل�سركة 
ع�ا����س  حم����د  املهند����س  للهند�س���ة  اآد 
ال�سامل���ي تق���دمي ثالثة اأوراق، ق���دم ال�رقة 
الأوىل مدي���ر عام م�س���روع قطار احلرمني 
نائ���ب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني الدكت�ر ب�س���ام غلمان بعن�ان 
العمالقة،  امل�ساريع  يف  القيمية  "الهند�سة 
فيما قدم وكيل وزارة القت�ساد والتخطيط 

عب���داهلل  املهند����س  التخطي���ط  ل�سئ����ن 
اجلرب�ع ال�رق���ة الثانية بعن�ان "التكاليف 
والهند�س���ة القيمية يف خطط التنمية". ثم 
ق���دم مدير دائ���رة التخطي���ط والإن�ساءات 
يف اإدارة كهرب���اء الق�سي���م خالد عبداهلل 
اجلمع���ة ال�رقة الأخرة بعن����ان "التكامل 
تط�ي���ر  واأدوات  القيمي���ة  الهند�س���ة  ب���ني 
القيمة الأخرى"، تال ذلك نقا�س مفت�ح ملا 

ورد يف اجلل�سة.
نقا����س  جل�س���ة  كان���ت  الثاني���ة  اجلل�س���ة 
مفت�ح���ة م���ع اأمني ع���ام الهيئ���ة ال�سع�دية 
�سليم���ان  املهند����س  املكل���ف  للمهند�س���ني 
اإبراهي���م العم�د، ورئي�س �سعب���ة الهند�سة 
القيمي���ة رئي����س اللجن���ة املنظم���ة للم�ؤمتر 
املهند����س علي حمم���د اخل�يط���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 الي��سفي، 
ورئي�س اجلمعية الدولي���ة ملهند�سي القيمة 
م���ن ال�ليات املتح���دة الأمريكية املهند�س 

جيم�س ب�لن.
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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 بســـام أحمد محمود غلمان نائبًا له، وذلك في االجتماع الذي عقد يوم 
األربعاء 1436/5/27هـ، الموافق 18/ 2015/03م، في الغرفة التجارية الصناعية بالدمام.

اأو�سح ذلك �سعادة املهند�س اإبراهيم بن 
�سالح ال�سبيعي اأمني عام الهيئة املكلف، 
مبينًا اأنه ج���اء يف ع�س�ية جمل�س اإدارة 
الهيئة للمقاعد الع�سرة بعد النتخابات 
الت���ي نظمت اقراعه���ا اإلكروني���ًا، كل 
م���ن عبدالرحمن �سالح اجل���ري، زياد 
عبدالك���رمي نا�سر ال�س�ي���دان، م�ساري 
مه���دي  ال�س���ري،  عبدالعزي���ز  نا�س���ر 
عل���ي مه���دي اآل �سليم���ان، عط���اء اهلل 
ع�س����ي الهمزاين ال�سمري، ي��سف علي 
اإبراهيم الفريدان، م�سعل اإبراهيم علي 
الزغيبي، وحمم���د �سليمان علي باجبع.

من جان���ب اآخر عقدت الهيئة ال�سع�دية 
للمهند�سني اجتم���اع اجلمعية العم�مية 
العادي���ة احل���ادي ع�س���ر ي����م الأربعاء 
201٥/0٥/27م، حي���ث عقد الجتماع 
الرئي�سي يف الغرفة ال�سناعية بالدمام، 
ونقل حيًا على اله�اء اإىل جمل�س الغرف 
التجارية ال�سناعي���ة بالريا�س والغرفة 
ال�سناعي���ة التجارية يف جدة، ومت تلقي 
والت�س�ي���ت  واملناق�س���ات  املداخ���الت 
على جمي���ع امل�ا�سيع الت���ي طرحت من 

الريا�س والدمام ب�سكل مبا�سر. 
واأو�س���ح املهند����س اإبراهيم ب���ن �سالح 

الجتم���اع  خ���الل  مت  اأن���ه  ال�سبيع���ي 
اإق���رار امل�ا�سي���ع الت���ي طرح���ت عل���ى 
وه���ي  العم�مي���ة،  اجلمعي���ة  اأع�س���اء 
نتائ���ج النتخاب���ات ال���دورة اخلام�س���ة 
ال�سن����ي  التقري���ر  )201٥ /2018م(، 
لع���ام 2014م، احل�س���اب اخلتامي لعام 
احل�ساب���ات  مراق���ب  تعي���ني  2014م، 
لع���ام 201٥م، اإ�ساف���ة اإىل اأن���ه مت���ت 
مناق�س���ة امل�ا�سي���ع املدرج���ة يف طل���ب 
ا�ستثنائ���ي  لجتم���اع  الأع�س���اء  بع����س 
للجمعي���ة العم�مي���ة، ومت التف���اق على 
اأن يق�م املجل�س اجلديد بدرا�سة جميع 
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القراحات التي قدمت من الأع�ساء.
واأكد الأمني العام على اأن هذا الجتماع 
م���ع الأع�ساء الأ�سا�سي���ني كان لالطالع 
عل���ى م���ا قدم���ه جمل����س اإدارة الهيئ���ة 
املنتهي���ة اإدارته م�ؤخرًا م���ن جه�د على 
خمتلف الأ�سعدة خالل الفرة املا�سية، 
باعتبارها املنا�سبة املهمة واحلي�ية لهم 
وط���رح  واملناق�س���ة  والبح���ث  لاللتق���اء 
الأ�سئل���ة وال�ستف�س���ارات واق���راح م���ا 
يرون���ه منا�سب���ا مل�ستقبل هيئته���م، واأن 
ي���روا ويلم�س�ا النتائج الت���ي مت الت��سل 
اإليها، والتي مل يتم حتقيقها، والأ�سباب 

التي حالت دون ذلك.
يذك���ر اأن الهيئ���ة ق���د قام���ت بتنظي���م 
انتخابات جمل�س اإدارة الهيئة ال�سع�دية 
للمهند�سني )الدورة اخلام�سة - 201٥ 
النظ���ام  اعتم���دت  وق���د   ،)2018  /
النتخابي���ة،  العملي���ة  يف  الإلك���روين 

و�سم���ت القائمة 72 مر�سح���ًا تناف�س�ا 
عل���ى ع�سرة مقاعد متث���ل كامل اأع�ساء 
جمل�س اإدارة الهيئ���ة، وتقدمت للر�سح 
 71 م���ع  تناف�س���ت  واح���دة  مهند�س���ة 
مهند�س���ًا للف����ز باأحد مقاع���د املجل�س 
بع���د فتح باب الر�س���ح لع�س�ية جمل�س 
الإدارة يف عملي���ة انتخابي���ة الكروني���ة 
بالكامل متت عن بع���د، وا�سرفت عليها 
جلن���ة اراف حمايدة، والتي مت ت�سكيلها 
من اأع�ساء اجلمعية العم�مية، و�سمت 
يف ع�س�يته���ا نخبة م���ن ذوي اخلربات 

العلمية والعملية املتميزة.
وهدف����ت الهيئ����ة م����ن تنظي����م عملي����ة 
القراع عن بعد م����ن خالل الت�س�يت 
الإلك����روين، الذي ي�سم����ل كل ال��سائل 
وال��سائ����ل  للّت�س�ي����ت  الإلكروني����ة 
الإلكروني����ة حل�ساب الأ�س�ات، لإتاحة 
اأك����رب قدر م����ن امل�سارك����ة للناخبني يف 

بالنظ����ام  مقارن����ًة  الق����راع،  عملي����ة 
التقليدي الذي يعتم����د ال�سناديق اأداة 
ي�سّه����ل  النظ����ام  ه����ذا  لأن  لالق����راع، 
اأي�س����ًا عملي����ة امل�ساركة، كم����ا اأنه منح 
فر�سًا اأكرب للذي����ن ي�اجه�ن �سع�بات 
الق����راع  مراك����ز  اإىل  ال��س�����ل  يف 
اأوًل، و�سع�ب����ات يف ممار�س����ة القراع 
ثاني����ًا، واأ�سهم����ت يف م�سارك����ة اجلميع 
يف العملي����ة النتخابي����ة م����ن اأي م����كان 
يف الع����امل، اإ�ساف����ة اإىل اأن����ه اأكر دقة 
م����ن الط����رق اليدوي����ة، وه� اأك����ر اأمنًا 
للمعل�م����ات، لتمتعه بدرج����ة عالية من 
الأمن املعل�ماتي الذي مينع التدخالت 
املق�س�دة وغر املق�س�دة يف البيانات 
املدخلة، والبيان����ات املنق�لة والبيانات 
املخّزن����ة واملعرو�سة اأثن����اء وبعد عملية 
الت�س�ي����ت، كم����ا اأتاح �سه�ل����ة الرج�ع 

اإىل البيانات ومراجعتها باأي وقت.

عمليـــة االقتـــراع عـــن بعـــد 
التصويـــت  خـــال  مـــن 
اإللكترونـــي أســـهمت في 
فـــي  الجميـــع  مشـــاركة 
مـــن  االنتخابيـــة  العمليـــة 
العالـــم فـــي  مـــكان  أي 
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شركة الكهرباء والهيئة تنظمان لقاًءا 
تعريفيًا للمهندسين

شعبة المباني الخضراء تقيم محاضرتين 
عن المباني الخضراء بالخبر

نظـــم فـــرع الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين بالمنطقـــة الشـــرقية بالتعـــاون مـــع 
الشـــركة الســـعودية للكهربـــاء لقـــاًءا تعريفيـــًا للمهندســـين، وذلـــك يـــوم األربعاء 
1436/07/17هــــ، الموافـــق 2015/05/06م بمقـــر الشـــركة الســـعودية للكهربـــاء بالدمام.

ب���داأ اللق���اء بفيل���م تعريف���ي ع���ن �سركة 
الكهرب���اء، تال ذلك كلمة �سع���ادة رئي�س 
وخدم���ات  للت�زي���ع  ال�سرق���ي  القط���اع 
ب���ن  امل�سرك���ني املهند����س عبداحلمي���د 
عبداهلل النعي���م التي ج���اء فيها ترحيب 

اإميانًا منه���ا بدورها الفع���ال يف تط�ير 
�سديق���ة  وجعله���ا  واملب���اين  الإعم���ار 
اأقام���ت �سعب���ة املب���اين  دائم���ة للبيئ���ة 
اخل�سراء بالهيئة ال�سع�دية للمهند�سني 
حما�سرتني عن املب���اين اخل�سراء ي�م 
الثالث���اء 29 �سعب���ان 1436ه���� مبدينة 
اخل���رب، بح�س����ر رئي�س جمل����س اإدارة 
الهيئ���ة ال�سع�دية للمهند�س���ني الدكت�ر 
جميل البقعاوي ال���ذي األقى كلمة رحب 
يف بدايته���ا باحل�س����ر وامل�سارك���ني يف 
املحا�سرت���ني، م�ؤك���دًا اأن ال�سعبة تنظم 
ه���ذه املحا�سرات من اأج���ل العمل على 
جع���ل ثقاف���ة املب���اين اخل�س���راء مك�نًا 
اأ�سا�سي���ًا يف تط�ي���ر املهن���ة الهند�سي���ة 
العربي���ة  باململك���ة  ج�انبه���ا  بجمي���ع 
ال�سع�دي���ة، ومتكني املخت�سني ب�سناعة 
املب���اين اخل�س���راء م���ن امل�ساهم���ة يف 
احلف���اظ على البيئة م���ن ح�لنا، وذلك 

بالهيئ���ة ال�سع�دية للمهند�سني، بعد ذلك 
ق���دم املهند����س عبداللطي���ف العاب�س���ي 
مدير فرع الهيئة باملنطقة ال�سرقية كلمة 
رح���ب فيها ب�سرك���ة الكهرب���اء و�سكرهم 
نظر ما تقدم���ه يف خدمة املهند�س، بعد 

برفع م�ست����ى الأداء الهند�سي، لتحقيق 
بيئة خ�سراء �سحية م�ستدامة.

واأو�س���ح البقع���اوي يف كلمت���ه اأن ه���ذه 
املحا�س���رات تاأتي م���ن ا�ست�سعار الهيئة 
ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني باأهمية تنظيم 
ودعم هذه اللقاءات املهنية املهمة لإبراز 
ال���دور الفاعل والتط����ر احلقيقي الذي 
ي�سهده قطاع البن���اء والت�سييد باململكة، 
واإلق���اء ال�س����ء عل���ى تط����ر ال�سناعة 
والتقني���ة ال�سع�دي���ة يف ه���ذا املج���ال.

ذل���ك قدم العاب�سي عر�س���ًا مف�ساًل عن 
نظام الهيئ���ة وكيفية الت�سجيل بع�س�يتها 
ومنافع الع�س�ية، وحث مهند�سي ال�سركة 
ال�سراك يف الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني 

والن�سمام اإىل ال�سعب الهند�سية.

وا�ستم���ل اللقاء عل���ى حما�سرت���ني الأوىل 
كان���ت بعن����ان "الأ�سطح الب���اردة" قدمها 
اأول يف اخلدم���ات ال�ست�ساري���ة  مهند����س 
ب�سرك���ة اأرامك� ال�سع�دي���ة املهند�س �سالح 
بن عبداهلل الزه���راين، فيما قدم ع�س�ي 
جمل����س �سعبة املباين اخل�س���راء يف الهيئة 
ال�سع�دية للمهند�سني املهند�س �سلطان بن 
قلي���ل الغامدي واملهند�س ي��سف بن عثمان 
الفريهيدي املحا�سرة الثانية بعن�ان "عالقة 
املباين اخل�س���راء بر�س���ى امل�ستخدمني".
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الهيئة تدشن معرض »فن التصميم 
المعماري والديكور« بمدينة الرياض

دشـــنت الهيئة الســـعودية للمهندســـين مســـاء الثاثـــاء 7 أبريـــل 2015م، معرض »فن 
التصميـــم المعماري والديكور« تحت شـــعار »من األرض إلى الســـقف«، الذي نظمته 
الهيئـــة بالتعاون مع ســـمو التنظيـــم بفندق فورســـيزنز بمدينة الريـــاض، وذلك تحت 
رعايـــة معالي المهنـــدس عبداللطيف بن عبدالملك بن عمر آل الشـــيخ وزير الشـــؤون 
البلديـــة والقرويـــة، وبحضـــور ســـعادة المهنـــدس محمـــد بن صالـــح الضبعـــان وكيل 
أميـــن منطقة الريـــاض للتعمير والمشـــاريع نيابة عنـــه، وبحضور ســـعادة المهندس 
إبراهيـــم بـــن صالح الضبيعـــي أمين عـــام الهيئة الســـعودية للمهندســـين المكلف.

انطلق���ت فعاليات املعر����س الذي ا�ستمرت 
بحف���ل  201٥/04/10م،  حت���ى  فعاليات���ه 
خطابي، ب���دًءا باآيات من الق���راآن الكرمي، 
ث���م كلمة للهيئ���ة قدمها �سع���ادة اأمني عام 
الهيئة، اأكد فيها على اأهمية هذه املعار�س، 
نظ���رًا ملا ت�سهده اململكة م���ن نه�سة تنم�ية 
وعمراني���ة، وي�سه���د في���ه �س����ق الت�سميم 
من����ًا  اململك���ة  يف  والداخل���ي  املعم���اري 
متزايدًا، حيث ي�فر فر�س هائلة لقطاعات 
املعم���اري  الت�سمي���م  وخ���رباء  و�س���ركات 
والداخلي. م�س���رًا يف ال�قت نف�سه اإىل اأن 
املعر�س يعتلي قمة معار�س فن�ن الت�سميم 
املعم���اري والديك�ر باململك���ة، بعد اأن جمع 
جهات مميزة وكثرة من حك�مية وخا�سة، 
والتي تعترب من �سف�ة اجلهات والت�كيالت 
العاملية لتعر����س اأحدث منتجاتها مبختلف 
اإلي���ه  و�سل���ت  م���ا  وباأح���دث  الط���رازات، 
التكن�ل�جي���ا والتي ت�سهد تط����رًا م�ستمرًا. 

مبين���ًا اأن املعر����س ميث���ل فر�س���ة مثالي���ة 
لل���زوار للت�ا�سل م���ع العار�سني وال�سركات 
احلل����ل  اأح���دث  وا�ستعرا����س  امل�سارك���ة 
التقني���ة واملنتج���ات واخلدم���ات املبتك���رة 
يف جم���ال الت�سمي���م املعم���اري والديك����ر 
حي���ث  والأث���اث،  واخلارج���ي  الداخل���ي 
ترك���ز اأق�سام املعر�س عل���ى الإك�س�س�ارات 
املن���ازل،  اأث���اث  وت�سمي���م  والفن����ن، 
والت�سمي���م الداخلي واخلارجي والديك�ر، 
الفاخ���رة،  احلي���اة  ومن���ط  والإ�س���اءة، 
والأ�سط���ح والت�سطيبات. م�ؤك���دًا اأن وج�د 
كل ه���ذه الأق�سام �سيجع���ل املعر�س حمطة 
اأ�سا�سية يجد فيه���ا الزائر كل ما يحتاجه.
بع����د ذل����ك ق����دم املهند�����س ن�����اف الدخي����ل 
نائب املدي����ر التنفيذي ل�سم����� التنظيم كلمة 
�سك����ر فيه����ا الهيئ����ة عل����ى ا�ستجاب����ة الدع�ة 
يف امل�سارك����ة بتنظي����م هذا املعر�����س، من�هًا 
باأهمي����ة ه����ذا املعر�س الذي يعت����رب من اأهم 

املعار�����س حالي����ًا يف اململك����ة م����ن خ����الل ما 
تقدمه ال�سركات واجلهات من عرو�س من�عة 
مباركات وت�سميم����ات عاملية بكافة املجالت 
العمرانية والت�ساميم الهند�سية ال�ست�سارية 
الفني����ة. والإك�س�س�����ارات  والديك�����رات 
ث���م بعد ذلك قدم �سع���ادة املهند�س حممد 
ب���ن �سال���ح ال�سبع���ان وكيل اأم���ني منطقة 
الريا����س للتعم���ر وامل�ساري���ع كلم���ة راعي 
املنا�سب���ة معايل املهند����س عبداللطيف بن 
عبدامللك بن عم���ر اآل ال�سيخ وزير ال�س�ؤون 
البلدية والقروية، اأكد فيها باأن هذا املعر�س 
ياأت���ي انطالق���ًا م���ن اأهمي���ة اإقام���ة ودعم 
مثل ه���ذه املعار�س لإب���راز ال���دور الفاعل 
والتط����ر احلقيق���ي ال���ذي ي�سه���ده قط���اع 
البن���اء والإن�س���اء باململكة، واإلق���اء ال�س�ء 
على تط�ر ال�سناعة والتقنية ال�سع�دية يف 
هذا املج���ال، اإ�سافة اإىل دف���ع عجلة النم� 
ليك����ن اأح���د الرواف���د الفاعل���ة يف حرك���ة 
التنمية القت�سادية الت���ي تعي�سها اململكة.
ويف نهاية احلفل اخلطابي قدم �سعادة وكيل 
اأم����ني منطق����ة الريا�����س للتعم����ر وامل�ساريع 
الدروع التذكارية نيابة عن راعي احلفل معايل 
وزير ال�س�ؤون البلدية والقروية للم�ساركني يف 
املعر�س واجله����ات الراعي����ة والداعمة، بعد 
ذل����ك قام بق�����س �سري����ط افتت����اح املعر�س، 
ثم ق����ام بج�لة على الأجنح����ة امل�ساركة فيه.
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بهدف تأهيل جيل جديد من المحكمين

هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم 
مع مركز التحكيم التجاري الخليجي

وقعت الهيئة الســـعودية للمهندســـين ممثلـــة بمركز التحكيم الذي يعمـــل تحت مظلتها 
مذكـــرة تفاهـــم مع مركـــز التحكيم التجـــاري لدول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
مؤخـــرًا في مدينة الدمـــام، وقام بتمثيـــل الهيئة في االتفـــاق رئيس مجلـــس اإلدارة الدكتور 
جميـــل البقعاوي، فيما مثل مركز التحكيم التجاري الممثـــل القانوني للمركز أحمد نجم، 
لمدة ثاث ســـنوات تتجدد تلقائيًا ما لم يرد خطاب من أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد.

ون�ست املذكرة عل����ى قناعة الطرفني 
�سراك����ة  وتاأ�سي�����س  التع����اون  باأهمي����ة 
اإ�سراتيجي����ة م����ن اأج����ل ن�س����ر ثقاف����ة 
التحكيم والتعري����ف بالبدائل الأخرى 
عن الق�س����اء يف ف�س املنازعات، ومن 
اأج����ل امل�ساهمة يف اإعداد وتاأهيل جيل 
من املحكمني لتمكينهم من الف�سل يف 
املنازع����ات التحكيمية، وحتقيقًا لتلك 
الرغب����ة امل�سركة يف حتقيق الأهداف 
املرج�����ة، فقد مت التفاق على التعاون 
امل�س����رك يف �ستى املج����الت الداعمة 

لآليات ذلك التعاون، ياأتي يف مقدمتها 
و�س����ع اإط����ار للتع����اون ب����ني الطرف����ني 
لإث����راء التحكيم الهند�س����ي خ�س��سًا 
التج����اري عم�م����ًا وتبادل  والتحكي����م 
اخلربات واملعل�مات الفنية مبا يحقق 
م�ست�����ى  لرف����ع  املن�س�����دة  الأه����داف 
ثقاف����ة التحكي����م وتاأهي����ل جي����ل م����ن 
املحكمني، اإ�سافة اإىل تبادل اخلربات 
الفنية امل�سركة ب����ني الطرفني ح�سب 
التخ�س�س����ات والإمكاني����ات املتاح����ة 
الربام����ج  وتب����ادل  الطرف����ني،  ل����كال 

وال��سائ����ل  والتكن�ل�جي����ا  التدريبي����ة 
العلمية التي ته����دف اإىل رفع الكفاءة 
يف منظ�م����ة التحكي����م ل����كل منهم����ا، 
و�سم����ان  التدري����ب  اأهمي����ة  وتعزي����ز 
ج�دت����ه يف تاأهي����ل واإع����داد املحكمني 
مل����ا للتحكي����م الهند�سي م����ن دور كبر 
الأجنبي����ة.  ال�ستثم����ارات  ج����ذب  يف 
كما �سملت املذك����رة التعاون امل�سرك 
امل�ؤمت����رات  وا�ست�ساف����ة  تنظي����م  يف 
وال����دورات وور�����س العم����ل والن����دوات 

اخلا�سة بالتحكيم الهند�سي.
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مجلس إدارة الهيئة الجديد يقرر تدشين 
خطته للتحول اإلستراتيجي

إيمانـــًا مـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين فـــي دورتـــه الخامســـة 
بأهميـــة التواصـــل والتطويـــر المســـتمر لتحقيـــق األهداف، فقـــد قـــرر المجلس خال 
اجتماعـــه الثانـــي المنعقـــد يـــوم األربعـــاء الموافـــق 2015/4/8 م البـــدء بإطـــاق خطته 
للتحول اإلســـتراتيجي للهيئة الســـعودية للمهندسين، والتي يســـعى إلى تحقيقها 
خـــال هذه الـــدورة، والتي اســـتمدها مـــن رؤية وأهـــداف الهيئـــة اإلســـتراتيجية، إضافة 
إلـــى بعـــض األفـــكار والمقترحـــات التـــي تقدم بهـــا مجموعة مـــن المهندســـين من 
خـــال نمـــوذج المقترحـــات اإللكتروني الـــذي أطلقه المجلـــس خال الفتـــرة الماضية.

ع��دة  اخلط��ة  ه��ذه  وتت�ضم��ن 
جمي��ع  ت�ض��مل  رئي�ض��ية،  حم��اور 
اجلوان��ب املهم��ة والإ�ض��راتيجية 
والتي تالم���س احتياج��ات وهموم 
املهند�ضني والتي �ضوف تنعك�س على 
رقي وتقدم املهنة، ومن اأهمها مايلي:
وتاأهي���ل  بتط�ي���ر  الهتم���ام  اأول: 
املهند�سني ال�سع�دي���ني من خالل طرح 
بع����س الربام���ج التاأهيلي���ة والتدريبي���ة 
املتمي���زة والتي ت�ساه���م بتاأهيلهم ورفع 
كفاءته���م املهني���ة، ما يجعله���م قادرين 

على القيادة واملناف�سة العاملية.
ثانيًا: الهتمام بتط�ير وتنظيم اأعمال 
املكات���ب وال�س���ركات الهند�سية و�سبط 
خمرجاتها الهند�سية، ما يجعلها قادره 
عل���ى القي���ام ب�اجباته���ا وم�س�ؤولياته���ا 

املهنية على اأكمل وجه ممكن.
ثالثًا: الهتمام بتحديث وتط�ير بع�س 
الأنظمة والق�انني التي ت�ؤثر ب�سكل مبا�سر 
وغ���ر مبا�سر عل���ى القط���اع الهند�سي.

رابع��ًا: الهتمام بتنمية وتط�ير م�ارد 
الهيئ���ة املالي���ة م���ن خ���الل ا�ستثمارها 
ب�س���كل �سحيح ومنا�س���ب يجعلها قادرة 

عل���ى حتقيق دخ���ل وع�ائ���د ا�ستثمارية 
متميزة، وميكنه���ا من الرقي بخدماتها 

والقيام ب�اجباتها املهنية.
كذل��ك م��ن اأه��م الق��رارات الت��ي 

اتخذت خالل الجتماع الثاين:
اوًل: اإع���ادة ت�سكي���ل جلن���ة تنفيذي���ة 
ملراجعة ملف ال���كادر الهند�سي واإيجاد 
احلل�ل والقراحات املنا�سبة لالإ�سراع 
باعتماده واإقراره ومدى اإمكانية حتديثه 

وتط�يره.
م���ن  باإط���الق حزم���ة  الب���دء  ثاني��ًا: 
الربام���ج التدريبي���ة والتط�يري���ة الت���ي 
ت�سته���دف املهند�س���ني الأف���راد والت���ي 
ت�ساع���د عل���ى تاأهيلهم ورف���ع كفاءتهم 

املهنية، وبر�س�م رمزية خمف�سة.
ثالث��ًا: ت�سكيل جلن���ه ملراجعة �س�ابط 
و�سعب���ة  الهند�سي���ة  ال�سع���ب  وعم���ل 
املهند�س���ات، بالإ�ساف���ة اىل ا�ستحداث 
جمل����س م���ن املهند�س���ني اخل���رباء يتم 
اختياره���م وفق �س�اب���ط معينة ودقيقة 
املهن���ة  تط�ي���ر  يف  منه���م  لال�ستف���ادة 

وتط�ير التخ�س�سات الهند�سية.
رابعًا: ت�سكيل جلنة م�سركة من الأمانة 

وعم����م املهند�س���ني ملراجع���ة وتط�ي���ر 
الل�ائ���ح التنفيذي���ة اخلا�س���ة بالهيئ���ة.
خام�ض��ًا: ت�سكيل جلنة تت�ىل م�س�ؤولية 
متابع���ة تنمي���ة وتط�ي���ر م����ارد الهيئة 
بال�س���كل  ا�ستثماره���ا  ليت���م  املالي���ة 
ال�سحي���ح لتك����ن ن����اة لأوق���اف الهيئة 

واقراح احلل�ل املنا�سبة لذلك.
�ضاد�ض��ًا: عق���د ور����س عم���ل يف امل���دن 
الرئي�سي���ة ملناق�سة كل ما يتعلق مب�ساكل 
وهم����م املهند�سني �س����اًءا على م�ست�ى 
املكات���ب  م�ست����ى  عل���ى  اأو  الأف���راد 

وال�سركات الهند�سية.
�ض��ابعًا: الب���دء بتطبي���ق متي���ز الأداء 
 "Operational Excellence "الت�سغيلي
يف جميع اإدارات واأق�سام الأمانة العامة 
للرق���ي مب�ست�ى وج����دة اخلدمات التي 

تقدمها الهيئة. 
ثامنًا: ت�سكيل وحدة للمراجعة والتدقيق 
الإدارة. مبجل����س  ترتب���ط  الداخل���ي 
بالإ�ساف���ة لبع����س الق���رارات الأخ���رى 
املهمة والتي �س�ف تنعك�س � اإن �ساء اهلل 
� عل���ى ج�دة ورقي الأعم���ال واخلدمات 

التي تقدمها الهيئة.
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هيئة المهندسين تطلق البرنامج 
التدريبي لحديثي التخرج

أطلقت الهيئة الســـعودية للمهندســـين يوم األحد 20  شـــعبان 1436هـ، الموافق 
7 يونيـــو 2015م البرنامج التدريبـــي لحديثي التخرج من التخصصات الهندســـية، 
والـــذي امتـــد لفترة خمســـة أيـــام في فنـــدق مداريم كـــراون بمدينـــة الرياض.

الهيئ���ة  اإدارة  جمل����س  رئي����س  واألق���ى 
ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني الدكت����ر جميل 
البقع���اوي كلمة رحب فيه���ا باملتدربني، 
م�ؤكدًا فيها على م�سي الهيئة يف خطتها 
الإ�سراتيجية، التي يعد من اأهم اأركانها 
التق���دم يف التدري���ب املهن���ي من خالل 
اإقام���ة العديد من ال���دورات يف خمتلف 
املجالت الهند�سي���ة، ويف جميع مناطق 
اململكة العربي���ة ال�سع�دية، لت�سمل اأكرب 
�سريح���ة ممكنة م���ن الك����ادر ال�طنية 
الت���ي ناأم���ل اأن تن�س���م �سريع���ًا وب�سكل 
فعال اإىل �س�ق العمل ال�سع�دي، م�سيفًا 
اأن الربنام���ج ياأت���ي من اأج���ل امل�ساهمة 
يف رف���ع م�ست����ى التعلي���م الهند�سي يف 
املجالت الأكادميية والتدريبية واملهنية 
به���دف حتقي���ق الت�افق ب���ني خمرجات 

التعليم ومتطلبات �س�ق العمل.
و�س���رف الربنام���ج التدريب���ي الرئي����س 

التنفي���ذي لل�سركة ال�سع�دي���ة للكهرباء 
ق���ام  ال���ذي  ال�سيح���ة  زي���اد  املهند����س 
بالط���الع على م�سم�ن ال���دورة واملادة 
الأكادميي���ة للربنام���ج التدريب���ي، كم���ا 
قدم عر�سًا مرئي���ًا �سمل اأهم الأهداف 
ال�سع�دي���ة  لل�سرك���ة  الإ�سراتيجي���ة 
للكهرب���اء واإجنازاتها الت���ي ا�ستطاعت 
التكلف���ة  تخفي����س  وياأت���ي  حتقيقه���ا، 
الت�سغيلية لل�سرك���ة يف مقدمة الأهداف 
ال�سع�دي���ة  لل�سرك���ة  الإ�سراتيجي���ة 
اأنه���م  ال�سيح���ة  اأك���د  اإذ  للكهرب���اء، 
وابت���كارات  جه���د  بف�س���ل  ا�ستطاع����ا 
املهند�س���ني ال�سع�ديني عم���ل اإجنازات 

كبرة لل�سركة.
ا�ستف�س���ارات  ال�سيح���ة  ا�ستقب���ل  كم���ا 
واأ�سئلة احل�س�ر م���ن املتدربني، قبل اأن 
ي�س���ارك يف تك���رمي املدرب���ني امل�سرفني 
عل���ى الربنام���ج التدريب���ي. ويف خت���ام 

اللقاء �سل���م الدكت�ر البقعاوي الع�س�ية 
الأ�سا�سية ل�سعادة املهند�س زياد ال�سيحة.
وتتك�ن الدورة من عدة حماور يتم تقدمي 
ع���دد منه���ا يف كل ي�م، ما ب���ني ال�ساعة 
اخلام�س���ة م�س���اًءا اإىل العا�سرة م�ساًءا، 
اإذ يق���دم الدكت�ر عب���داهلل الع�ساف يف 
الي����م الأول حم�ري "مهارات الت�سال 
وت�س�ي���ق الذات"، فيما يق���دم املهند�س 
عبداهلل العقيل يف الي�م الثاين حم�ري 
"معاينة وتقييم املباين والإ�سراف على 
امل�ساريع ال�سغ���رة"، ويف الي�م الثالث 
يق���دم املهند�س ح�س���ني العتيبي حم�رًا 
بعن����ان "اإدارة امل�ساري���ع ال�سغ���رة"، 
بينما يقدم املهند�س علي عبدال�احد يف 
الي�م الرابع حم�رًا حتت عن�ان "اإعداد 
وجتهيز امل�ا�سفات"، ويف الي�م الأخر 
يق���دم املهند����س اأمي���ن ال�سي���خ حم����ر 

احلديثة".  الهند�سية  "املفاهيم 
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الهيئة السعودية للمهندسين تدشن 
مبادرة »نظام تميز األداء التشغيلي« فيها 

لتحسين األداء

انطلقـــت مؤخـــرًا مبـــادرة »نظام التميـــز التشـــغيلي« في الهيئة الســـعودية 
للمهندســـين، والتـــي تهدف إلـــى تحســـين مســـتويات األداء التشـــغيلي في 
مواقـــع العمـــل بالهيئـــة بمـــا يضاهـــي أعلـــى مســـتويات اإلتقان المنشـــودة.

ت�ستن���د املبادرة على مفه�م متيز الأداء 
الت�سغيل���ي م���ن خ���الل منظ�م���ة دقيقة 
الأعم���ال  اإجن���از  �سم���ان  اإىل  ته���دف 
املعاي���ر  ح�س���ب  ال�سليم���ة  بالطريق���ة 
املقررة يف جميع الأوق���ات و�ستى م�اقع 
العمل، و�سمن اإطار تنفيذ تلك املبادرة 
الطم�حة تطبيق نظ���ام ي�سمن م�ست�ى 
اجل����دة والتمي���ز يف اخلدم���ة املقدم���ة 

لالأع�ساء واملهند�سني.
اإج���راءات  وج����د  املب���ادرة  وتت�سم���ن 
وممار�سات وا�سحة ومتنا�سقة، والأهم 
ه���� وج����د الإج���راءات املح���ددة ل���كل 
اإدارة، والت���ي يتم العم���ل مب�جبها ي�مًا 
بعد ي�م متما�سيًة مع اأف�سل الإجراءات 

واملمار�سات داخليًا وعامليًا لل��س�ل اإىل 
اأداء ممي���ز، وال�ستمراري���ة عل���ى ه���ذا 
امل�ست����ى، وت�فر بيئة عم���ل تت�فر فيها 
اجل����دة عل���ى اأ�س����س ت�سم���ل التح�سني 
املطل�ب���ة  امل����ارد  وت�ف���ر  امل�ستم���ر 
واللت���زام بالق�انني والإجراءات املتبعة 

وتط�يرها ب�سكل م�ستمر.
واهتم���ت الهيئ���ة بتطبي���ق مفه����م متيز 
الأداء الت�سغيل���ي بهدف تط�ير العمليات 
اأع�سائه���ا  خلدم���ة  للهيئ���ة  الت�سغيلي���ة 
ومن�س�بيه���ا يف اململكة العربية ال�سع�دية 
ب�سكل ي�سم���ن التط�ير امل�ستم���ر، والتي 
ت�سع���ى الهيئة م���ن خالل���ه الركيز على 
الكف���اءة  حتقي���ق  و  والإتق���ان  التمي���ز 

والفاعلية مبا ي�ساع���د على زيادة ال�عي 
مبفه����م التمي���ز داخ���ل الهيئ���ة ويحفز 
م�ظفيه���ا لالبت���كار والإب���داع وتط�ي���ر 
اأو  اأف���كار تط�يري���ة  الأعم���ال، وتق���دمي 
معاجل���ة الأخط���اء الروتيني���ة على نح� 
مث���ايل م���ن اأج���ل تطبي���ق مفه����م متيز 
الأداء الت�سغيلي وحت�سني م�ست�ى املرونة 
والكفاءة وتعزيز من� ثقافة اجل�دة والتميز 
الأداء. م�ست�ي���ات  اأعل���ى  اإىل  لل��س����ل 

وق���د ا�ستن���دت الهيئ���ة عل���ى اخلربات 
ال�سابقة لدى اأرامك���� ال�سع�دية يف هذا 
املج���ال وا�ستعان���ت باإدارة متي���ز الأداء 
الت�سغيلي لتطبيق هذه املبادرة يف جميع 

اإدارات الهيئة.
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المؤتمر الدولي إلدارة المشاريع يوصي 
بمعالجة البيئة التعاقدّية والتنظيمية 

للمشاريع

أوصـــى المؤتمر الدولي الرابع إلدارة المشـــاريع، الذي عقد تحـــت رعاية معالي الدكتور 
توفيـــق بن فـــوزان الربيعة وزيـــر التجـــارة والصناعة، وافتتحـــه ســـعادة الدكتور جميل 
بـــن جاراهلل البقعـــاوي رئيس مجلـــس إدارة الهيئة الســـعودية للمهندســـين، واختتم 
أعمالـــه في العاشـــر من رجـــب 1436هــــ، الموافـــق 2015/04/29م في الريـــاض، بتوصيات 
تعالـــج ثاثـــة جوانب رئيســـية تعالـــج أوالً التأهيل والتدريب فـــي مجال إدارة المشـــاريع، 
وثانيًا البيئـــة التعاقدّية والقانونية للمشـــاريع، وثالثًا الجوانب التنظيمية للمشـــاريع. 

حي���ث خل�س امل�سارك����ن يف هذا امل�ؤمتر 
م��س����ع  تعال���ج  بت��سي���ات  باخل���روج 
امل�ؤمتر من خ���الل ثالثة ج�انب رئي�سية 
مهمة متثلت يف جانب التاأهيل والتدريب 
يف جم���ال اإدارة امل�ساريع من خالل حث 
اجلامع���ات احلك�مي���ة واخلا�س���ة على 
اإيجاد برنام���ج اأكادميي تخ�س�سي ملنح 
درج���ة البكال�ري�����س والدرا�سات العليا 
التطبيقي���ة يف جم���ال اإدارة امل�ساري���ع، 
والهيئ���ة ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني ممثلة 
ب�سعبة اإدارة امل�ساريع على اأمت ال�ستعداد 

للم�ساهمة يف بناء املنهج العلمي واخلطة 
الدرا�سية لهذا الربنامج، قيام اجلهات 
التدريبية احلك�مي���ة باإعداد والإ�سراف 
عل���ى برام���ج تدريبي���ة يف جم���ال اإدارة 
امل�ساريع ت�ستهدف العامل���ني على اإدارة 
امل�ساري���ع، وت�جي���ه اجله���ات احلك�مية 
ب  بعدم اإ�سناد اإدارة امل�ساريع اإل ملن تدَرّ
عل���ى اإدارة امل�ساري���ع من خ���الل برامج 
متخ�س�س���ة ومعتم���دة، واحل�س�ل على 
�سه���ادات م�ثقة يف ه���ذا املجال. كذلك 
والقان�ني���ة  التعاقدّي���ة  البيئ���ة  جان���ب 

للم�ساري���ع م���ن حيث مراجع���ة منهجية 
واآلي���ة ت�سني���ف وتاأهي���ل املقاول���ني مبا 
يعزز و�س����ح الق���درات الفني���ة واملالية 
للمقاول���ني، تط�ي���ر نظ���ام املناق�س���ات 
عملي���ة  يف  النظ���ر  واإع���ادة  احلك�مي���ة 
تقيي���م العط���اءات، و�س���رورة احل�س�ل 
على العرو�س الفنية للمقاولني منف�سلة 
عن العرو�س املالي���ة، الأمر الذي �س�ف 
ي��س���ح قدرة املقاول على تنفيذ امل�سروع 
مبا ينعك�س اإيجاب���ًا على جناح امل�سروع، 
العق���د  اإ�س���دار  يف  الإ�س���راع  �س���رورة 
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احلك�مي امل�ح���د للم�ساري���ع العامة مع 
�س���رورة اأن يك����ن ه���ذا العق���د مت�ازنًا 
وم�سر�س���دًا بعقد الفيدي���ك، والهتمام 
بتط�ير التحكي���م الهند�سي يف امل�ساريع 
ب�سكل عام لتت�اكب مع التط�رات العاملية 
يف هذا املجال، ومن �سمنها اتباع اأ�ساليب 
متط�رة يف حتلي���ل التاأخ���ر يف امل�ساريع 
وزي���ادة الثقافة يف هذا املج���ال حمليًا.

اأم���ا يف اجلان���ب الأخر ال���ذي يت�سمن 
اجل�انب التنظيمي���ة للم�ساريع، فقد مت 
الت��سي���ة باإن�ساء مكت���ب مركزي لإدارة 
مرتبط���ًا  يك����ن  احلك�مي���ة  امل�ساري���ع 
مبجل�س ال�سئ����ن القت�سادية والتنمية، 
جم���ال  يف  املمار�س���ات  اأف�س���ل  يتبن���ى 
اإدارة امل�ساريع، وتتمثل مهمته الرئي�سية 
مكات���ب  عم���ل  وم�سان���دة  تنظي���م  يف 
اإدارة امل�ساري���ع يف اجله���ات احلك�مية 
واإع���داد الأدل���ة الإجرائي���ة وم�ؤ�س���رات 

احلك�مي���ة،  للم�ساري���ع  الأداء  قيا����س 
وبن���اء قاعدة بيانات وم�ؤ�س���رات اأ�سعار 
مدخ���الت امل�ساريع والت���ي ت�ساعد على 

تقدير التكلفة للم�ساريع امل�ستقبلية.
وقد اأ�س���درت اللجنة املنظم���ة للم�ؤمتر 
بيانًا اأ�سارت فيه اإىل اأن الهيئة ال�سع�دية 
اإدارة  �سعب���ة  يف  ممثل���ة  للمهند�س���ني 
امل�ساري���ع قامت بتنظي���م امل�ؤمتر الرابع 
الريا����س  مدين���ة  يف  امل�ساري���ع  لإدارة 
خالل الفرة من 9-10 رجب 1436ه�، 
اأبري���ل 201٥م حت���ت  امل�اف���ق 29-28 
عن�ان "نح� اإدارة م�ساريع احرافية"، 
يف بداي���ة ه���ذا العهد الزاه���ر من عهد 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز � حفظ���ه اهلل ورعاه - 
عهد �سلمان ال�فاء واحلزم، الذي اأوىل 
رع���اه اهلل ُجّل اهتمام���ه وعنايته للرقي 

بال�طن وامل�اطن يف كافة املجالت.

حيث ناق�س امل�ؤمت���ر العديد من املحاور 
املهم���ة يف جم���ال اإدارة امل�ساريع �سملت 
اأف�س���ل املمار�س���ات واملنهجي���ات لإدارة 
الق���درات  وتط�ي���ر  وبن���اء  امل�ساري���ع، 
امل�ؤ�س�ساتي���ة، والتطبي���ق الأمث���ل ملكاتب 
اإدارة امل�ساريع، وتاأهيل مدراء امل�ساريع، 

والبيئة القان�نية والتعاقدية للم�ساريع.
وقدمت من خالل هذه املحاور العديد من 
اأوراق العمل املتخ�س�سة على اأيدي خرباء 
من داخل اململكة وخارجها من الأكادمييني 
والعاملني يف القطاع���ني العام واخلا�س، 
والذي���ن اأث���روا ه���ذا امل�ؤمت���ر بخرباتهم 
املراكم���ة واأفكاره���م اخلالق���ة للنه��س 
بامل�ساري���ع والتطبيق���ات املثل���ى لإدارتها.

كما عقد على هام�س امل�ؤمتر العديد من 
ور�س العم���ل املتخ�س�سة والتي ناق�ست 
م�ا�سي���ع اأ�سيل���ة ذات اأهمي���ة بالغة يف 

جمال اإدارة امل�ساريع.
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في ورشة عمل بالرياض 

هيئة المهندسين تناقش أبرز هموم وقضايا 
المهندسين والمكاتب الهندسية

أقامت الهيئة الســـعودية للمهندســـين يـــوم االثنيـــن 2015/06/02م بمدينة الرياض ورشـــة عمل 
لبحث هموم وقضايا المهندســـين والمكاتب الهندســـية، بحضور رئيـــس مجلس إدارة الهيئة 
الدكتـــور جميـــل البقعاوي، الـــذي افتتح الورشـــة بالترحيـــب بالحضور والمشـــاركين، مؤكدًا 
حـــرص الهيئة على توطيد عاقتها بالمهندســـين الذين يعدون جزًءا ال يتجزأ منها، وأن الورشـــة 
تأتي في ســـبيل تحقيق إســـتراتيجية ورؤية الهيئة للوصول إلى أهدافهـــا التي تعزز من مدى 
تطور وتقدم مهنة الهندســـة في المملكة، وانطاقًا من حرصها على مشـــاركة المهندسين 
بفاعليـــة فـــي التنميـــة االقتصادية فـــي المملكـــة، ولخلق مزيد مـــن الشـــراكة والتواصل ما 
بيـــن الهيئـــة والمهندســـين والشـــركات والمكاتـــب الهندســـية, باإلضافة إلى االســـتفادة من 
اآلراء التي ســـيطرحها المهندســـون، وتوضيح الهموم إليجـــاد الحلول العلمية المناســـبة لها.

وتناول املح�ر الأول يف ال�ر�سة العديد من 
الهم�م والق�سايا ل���دى املكاتب الهند�سية 
احت�س���اب  وطريق���ة  ن�سب���ة  اأبرزه���ا  كان 
ال�سع����دة، وقل���ة املهند�س���ني ال�سع�دي���ني 
الذي���ن يحقق�ن ن�سب���ة ال�سع����دة املطل�بة 
لع���دم ت�فر الكف���اءات ال�طني���ة يف جمال 
الهند�س���ة، وكان اأب���رز احلل����ل املقرح���ة 
الت���ي مت الت��س���ل اإليه���ا تك�ي���ن جلنة من 
لالجتم���اع  الهند�سي���ة  واملكات���ب  الهيئ���ة 
ومناق�سة وزارة العمل، بالإ�سافة اإىل نظام 

امل�سري���ات يف الدول���ة، وتر�سي���ة امل�ساريع 
ال���ذي يعتم���د عل���ى اأق���ل العرو����س ولي�س 
اأف�سلها، م���ا يجعل املكاتب تقلل من ج�دة 
عملها، اأو تتعر����س خل�سائر مادية كبرة. 
وطال���ب احل�س�ر بطرح العق����د للمناف�سة 
بدًل م���ن تقدميه���ا عن طري���ق الدع�ات. 
و�سملت الهم�م وج�د مكاتب اأجنبية تناف�س 
املكات���ب ال�سع�دية غ���ر م�سجلة يف الهيئة 
ال�سع�دي���ة للمهند�سني، و�س���دد امل�سارك�ن 
الأم���ر. ه���ذا  متابع���ة  عل���ى  ال�ر�س���ة  يف 

وكان م���ن �سم���ن الهم�م ل���دى املكاتب 
املكات���ب  ت�سني���ف  اآلي���ة  الهند�سي���ة، 
التي تعتم���د فقط على ع���دد ال�سن�ات، 
وطالب احل�س����ر ب�سرورة ت�سكيل جلنة 
لالجتم���اع ومناق�س���ة الأم���ر م���ع وزارة 
ملناق�س���ة  والقروي���ة  البلدي���ة  ال�سئ����ن 
اآلي���ة الت�سني���ف. وم���ن �سم���ن الهم�م 
كذل���ك اآلية ت�سريع املكات���ب الهند�سية، 
و�سم���ان ا�ستمراريتها بعد وفاة �ساحب 
املكت���ب، وكذل���ك عدم ت�س���اوي الفر�س 
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هيئة المهندسين تناقش مفاهيم التخطيط 
اإلستراتيجي في ورشة عمل بالدمام

قدم مؤسس ورئيس »ستيبنج ستون العالمية« جون نيوكاي، 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����كالي عن مفاهيم 
التخطيط الإ�سراتيجي، واأبرز ف�ائده 
ومك�ناته، كما تطرق ملراحله ومك�ناته 

وعالقته بالتخطيط التنفيذي.
تاأتي ه���ذه ال�ر�سة ا�ستمرارًا لت�جهات 

بني املكات���ب الهند�سية وال�ست�سارية يف 
احل�س����ل عل���ى امل�ساريع، وع���دم قدرة 
مكتب املهند�س على الدخ�ل يف امل�ساريع 
املكت���ب  واقت�ساره���ا عل���ى  احلك�مي���ة 
ال�ست�س���اري، وعدم الثق���ة يف املكاتب.
فيما تناول املح�ر الثاين يف ال�ر�سة العديد 
من هم�م وق�سايا املهند�سني كان اأبرزها 
العالقة بني الهيئ���ة ال�سع�دية للمهند�سني 
واملهند�س، ومت التاأكي���د على اأهمية و�سع 
اإط���ار حلق����ق املهند�س���ني ووثيق���ة تنظم 
العالقة بني الطرفني، بالإ�سافة اإىل م�سكلة 
عدم اعتماد الدورات التي تنظمها الهيئة 

جمل����س اإدارة الهيئ���ة، وتطبيقًا خلطة 
التح�ل الإ�سراتيجي التي مت اإعالنها 
�سابق���َا، والت���ي ته���دف اإىل العمل مع 
اجلهات التدريبية احلك�مية واخلا�سة 
واجلامعات ل�ستحداث برامج تدريبية 

من وزارة اخلدمة املدنية. واتفق احل�س�ر 
عل���ى اأهمي���ة تطبي���ق ا�سراط���ات وزارة 
اخلدمة املدنية لعتماد الدورات، واإعادة 
العتب���ار ملهن���ة الهند�س���ة واملهند�س���ني، 
وغي���اب الأم���ان ال�ظيف���ي يف ال�سركات، 
وت�فر التاأمني الطبي للمهند�سني، وعدم 
وج����د م�س���ار وظيف���ي للمهند����س. و�سدد 
امل�سارك����ن عل���ى �س���رورة الت�ا�س���ل م���ع 
طالب اجلامعات قبل التخرج، وت�عيتهم 
ال�ظيف���ي. بامل�س���ار  التم�س���ك  ب�س���رورة 
كما مت الركيز يف ال�ر�سة على مناق�سة 
�سب���ل الت�ظي���ف للمهند�س���ني الراغبني 

مدع�مة ومعتمدة لكافة التخ�س�سات 
وامل�ست�يات املهنية الهند�سية وتق�ميها، 
وفق معاير حمددة، وتط�يرها ب�سفة 
م�ستمرة على �س�ء امل�ستجدات التقنية 

واحتياجات �س�ق العمل.

الهند�سي���ة،  ال�س���ركات  يف  العم���ل  يف 
وكذل���ك عل���ى التدريب وال���دورات التي 
تقدمها الهيئة ملن�س�بيها، بالإ�سافة اإىل 
اخلدمات ال�سخ�سية املقدمة من الهيئة 

والتي ي�ستفيد منها الأع�ساء.
ويف نهاي���ة ال�ر�س���ة تق���رر اإن�س���اء جلنة 
ملراجع���ة ت�سني���ف املكات���ب الهند�سية، 
واأخ���رى ملراجع���ة ن�سبة ال�سع����دة. كما 
قامت الهيئة بح�سر الهم�م  التي طرحت 
للعم���ل عل���ى تطبي���ق احلل����ل املنا�سبة 
للح���د منه���ا، والتن�سي���ق م���ع اجله���ات 
امل�ا�سي���ع. ه���ذه  ح����ل  العالق���ة  ذات 
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لجنة »الكادر الهندسي« بهيئة 
المهندسين تعقد اجتماعها األول

الهيئة تقيم حفل توديع للمهندس 
إبراهيم الضبيعي

كادر  متابعة  لجنة  عقدت 
ـــادر  ـــك ــمــهــنــدســيــن »ال ال
المشكلة  ــهــنــدســي«  ال
مـــن الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
اجتماعها  للمهندسين 
رئــيــس  ـــحـــضـــور  ب األول 
الهيئة  إدارة  ــس  ــل ــج م
جاراهلل  بن  جميل  الدكتور 
والمهندس  ــقــعــاوي،  ــب ال
الشمري  عشوي  عطاءاهلل 
اإلدارة، وذلك  عضو مجلس 
1436/07/02هــــ،  الثاثاء  يوم 
2015/04/21م  ـــمـــوافـــق  ال
ــاض. ــري ــال بــمــقــر الــهــيــئــة ب

نظم���ت الأمان���ة العام���ة للهيئ���ة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني حفل �سكر وت�دي���ع للمهند�س 
اإبراهي���م بن �سالح ال�سبيع���ي على الفرة 
التي ق�ساها بالهيئ���ة، واألقى �سعادته كلمة 
�سكر فيها جميع امل�ظفني وحثهم على بذل 
املزيد من اجله���د لتحقيق روؤي���ة واأهداف 
الهيئ���ة، وق���د ح�س���ر احلفل جمي���ع مدراء 
الإدارات وامل�ظف���ني بالأمان���ة العامة، ومت 

تقدمي هدية تذكارية ل�سعادته.

ب���داأ الجتم���اع الأول بكلم���ة ترحيبي���ة 
وت�جيهي���ة م���ن رئي����س جمل����س الإدارة 
الدكت�ر جميل البقعاوي، بعد ذلك قدم 
املهند����س �سليم���ان العم����د عر�سًا عن 

الكادر الهند�سي واأهميته واملراحل التي 
م���ر به���ا اإىل جانب اآخر م���ا مت الت��سل 
اإلي���ه وقام���ت اللجن���ة بتحدي���د عمله���ا 
ومهامه���ا و�سالحياته���ا، بحي���ث تق����م 
جلنة متابع���ة الكادر مبهام م���ن اأهمها 
متابع���ة كادر املهند�س���ني مل���ف لئح���ة 
ال�ظائف الهند�سية )الكادر الهند�سي( 
املرف����ع ملجل����س ال�س����ؤون القت�سادي���ة 
والتنمي���ة، واآلية تطبيق���ه حال اعتماده، 
كما �سكل���ت اللجنة فرق عم���ل تق�م كل 

منها مبهمة خا�سة وترفع تقارير دورية 
ع���ن �سر عمله���ا، فيم���ا ُكلف���ت اللجنة 
م���ن قب���ل جمل����س الإدارة بدرا�سة هذا 
امل��س�ع ملدة �ستة اأ�سه���ر قابلة للتمديد 

بعد عر�س تقريرها على املجل�س.
يذك���ر اأن اللجن���ة �سكلت م���ن جمم�عة 
من املهند�س���ني الأع�ساء، وهم �سليمان 
العم�د، �سع�د الدلبحي، علي الزهراين، 
كمال اآل حمد، �سلطان الدلبحي، حممد 

العنزي، عبدالنا�سر العبداللطيف.
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الهيئة تنظم اختبارات المهندسين 
المحترفين بمدينة الظهران

العبداللطيف متحدثًا رسميًا 
لهيئة المهندسين

السعودية  الهيئة  نفذت 
لــلــمــهــنــدســيــن مــؤخــرًا 
المهندسين  اخــتــبــارات 
في   )PE( الــمــحــتــرفــيــن 
مدينة الظهران، بالتعاون 
الوطني  المجلس  مــع 
لممتحني  األمــريــكــي 
الهندسة )NCEES(، وذلك 
الهيئة  برنامج  خــال  من 
للمهندسين  السعودية 
ـــاون الـــــدولـــــي. ـــع ـــت ـــل ل

اأو�س���ح ذلك املتح���دث الر�سمي بالهيئة 
املهند����س عبدالنا�س���ر العبداللطي���ف، 
م�سيف���ًا اأن المتح���ان �س���ارك في���ه 64 
مهند�س���ًا م���ن خمتل���ف التخ�س�س���ات 
الهند�س���ة  �سمل���ت  الهند�سي���ة، 
وامليكانيكي���ة  والكهربائي���ة  املدني���ة 
حي���ث  وال�سناعي���ة،  والكيميائي���ة 
الع���ام  الأم���ني  �سع���ادة  علي���ه  اأ�س���رف 

اأ�س���در جمل����س اإدارة الهيئ���ة ال�سع�دية 
بتكلي���ف  يق�س���ي  ق���رارًا  للمهند�س���ني 
�سي���ف  ب���ن  عبدالنا�س���ر  املهند����س 
العبداللطي���ف متحدًث���ًا  با�س���م الهيئ���ة 

العم����د. �سليم���ان  املهند����س  املكل���ف 
واأ�ساف العبداللطيف اأن هذا المتحان 
يح���دد م�ست����ى املهند����س بن���اًءا عل���ى 
حت�سيله العلم���ي وخربته التي اكت�سبها 
من امليدان، م�س���رًا اإىل اأن العديد من 
الدول املتقدم���ة يف اأوروبا تق�م باإجراء 
اختبارات مماثلة. وبذل���ك يعد اعتماد 
الهيئة له���ذه الختب���ارات وتطبيقها يف 

اإىل جانب عمله مديرًا للعالقات العامة 
والإعالم بالهيئة.

واأو�سح���ت الهيئة اأن قرار التكليف ياأتي 
متا�سي���ًا مع ت�جه���ات جمل�س الإدارة يف 

اململكة نقلة ن�عية يف تط�ير م�سار مهنة 
الهند�سة والعاملني فيها.

لدخ�����ل  اأن����ه  اإىل  الإ�س����ارة  وجت����در 
المتح����ان ي�س����رط اجتي����از الختبار 
ع����رب  الهيئ����ة  اأتاحت����ه  ال����ذي  الأويل 
ال�سبك����ة )on-line(، ويعد بذلك 
يف  تاريخ����ه  حت����ى  ن�ع����ه  م����ن  الأول 

منطقة ال�سرق الأو�سط..

ت�حيد م�سدر املعل�مات، وحتقيق مبداأ 
ال�سفافية وال��س�ح يف الطرح الإعالمي 
للهيئة، اإىل جانب اأن هذا القرار ي�سهم 

يف �سرعة الت�ا�سل مع و�سائل الإعالم.
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الهيئة ترتبط إلكترونيًا مع وزارة العمل 
إلنهاء إجراءات المهندسين

وزارة  مـــع  اإللكترونـــي  الربـــط  للمهندســـين  الســـعودية  الهيئـــة  دشـــنت 
العمـــل، بحيـــث أن الـــوزارة تتحقـــق من نظـــام المســـجلين في نظـــام الهيئة 
اإللكترونـــي فـــي جوانـــب االعتمـــاد المهنـــي فـــي حـــاالت مختلفـــة تمكـــن 
الـــوزارة مـــن التأكـــد مـــن معلومـــات الوافديـــن مـــن المتقدميـــن للهيئة عن 
طريق الحاســـب اآللـــي دون الرجـــوع للهيئـــة بالمخاطبـــات الرســـمية القديمة.

واأو�سحت الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني 
اإ�س����دار  تل����ك الإج����راءات ت�سم����ل  اأن 
رخ�سة عمل ملهن����ة هند�سية، وجتديد 
رخ�س����ة عم����ل ملهنة هند�سي����ة، وتغير 
العم����ل  وزارة  تق�����م  حي����ث  املهن����ة، 
بالتاأك����د من تطاب����ق املهن����ة امل�ستقدم 
عليها م����ع البيان����ات امل�ج�����دة بنظام 
ب�س����كل  الهيئ����ة  يف  املهن����ي  العتم����اد 
تطاب����ق  ع����دم  ح����ال  ويف  مبا�س����ر، 
ع�س�ي����ة  وج�����د  ع����دم  اأو  البيان����ات 

يتم رف�����س الطلب م����ن قبل ال�����زارة.
يذكر باأن الهيئ���ة ال�سع�دية للمهند�سني 
اإيق���اف  عل���ى  اتفقت���ا  العم���ل  ووزارة 
ال�رقية(  الأ�سل�ب القدمي )املخاطبات 
امل�جه���ة ل�زارة العمل اعتب���ارًا من ي�م 
امل�اف���ق  1436/06/26ه����،  الأربع���اء 
201٥/04/1٥م(، بحي���ث يك�ن تقدمي 
الإلكروني���ة  الب�اب���ة  ع���رب  الطلب���ات 
اخلا�سة بال�زارة، ولن يتم ا�ستقبال اأي 

طلبات ورقية بعد هذا التاريخ.

للمهند�سني  ال�سع�دية  الهيئة  ون�هت 
واملكاتب  وال�افدين  املهند�سني  بجميع 
مع  التما�سي  الهند�سية  وال�����س��رك��ات 
ه��ذه ال��ق��رارات والإج����راءات اجلديدة 
الأطراف  ت�سهل على جميع  �س�ف  التي 
�سريع  ب����ق���ت  امل����ع����ام����الت  اإن�����ه�����اء 
املراجعني  تكد�س  م��ن  يقلل  ون��ظ��ام��ي 
تط�ير  اإىل  اإ����س���اف���ة  اجل��ه��ت��ني،  يف 
للمهند�سني  ال�سع�دية  للهيئة  الأداء 
الإل���ك���روين. ال��ن��ظ��ام  اإىل  وحت���ل��ه��ا 
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الهيئة تشارك في معرض الحديد والصناعات 
المعدنية والزجاج واأللمنيوم بالرياض

شاركت الهيئة السعودية للمهندسين في المعرض الدولي للحديد والصناعات 
المعدنيـــة والزجاج واأللومنيوم بالمملكة العربية الســـعودية، والذي أقيم في 
الفترة من 6-9 إبريل 2015 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة 
رواد وعمالقة الصناعة من أكثر من 350 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة قدموا 
خالـــه أحدث االبتـــكارات والتقنيات والمنتجات التي طرأت علـــى هذه الصناعات.

اأقيم املعر����س حتت رعاية الهيئ���ة ال�سع�دية 
للم���دن  ال�سع�دي���ة  والهيئ���ة  للمهند�س���ني، 
ال�سناعية ومناطق التقنية ك�سريك ال�سناعة، 
والهيئة امللكية للجبيل وينبع، وجمل�س الغرف 
ال�سع�دي���ة، وبرنام���ج ال�س���ادرات ال�سع�دية 
ممث���اًل ع���ن ال�سن���دوق ال�سع����دي للتنمية، 
ال�سع�دي���ة. اجلي�ل�جي���ة  امل�ساح���ة  وهيئ���ة 
اأو�س����ح ذلك املهند�����س اإبراهيم ال�سبيعي 
الأم����ني الع����ام املكل����ف للهيئ����ة ال�سع�دي����ة 
للمهند�سني، واأ�ساف اأن الهيئة تدعم مثل 
ه����ذه املعار�س لت�سجي����ع القطاع الهند�سي 
ودعم هذه ال�سناع����ات ف�ساًل عن �سعيها 
لن�س����ر ال�ع����ي العلم����ي وما يرتب����ط به يف 

القطاع التج����اري وال�سناع����ي، فاملعر�س 
ميثل نقط����ة التقاء ب����ني امل�سنعني و�سناع 
الق����رار يف املنطق����ة، حيث ي�س����م املعر�س 
جمم�عة كبرة ومتن�ع����ة من املعرو�سات 
التي تغطي �سناع����ة ال�سلب وال�سناعات 
املعدني����ة، مب����ا يف ذلك احلدي����د وال�سلب 
م����ن حديد ت�سليح واأل�����اح �ساج وقطاعات 
وم�ا�سر واأنابيب، وما يلزمها من �سناعات 
مغذية كالدرافي����ل، الأفران، احلراريات، 
ق�ال����ب  الزه����ر،  احلدي����د  امل�سب�����كات، 
ال�سل����ب، الهياكل احلديدي����ة، ال�سدادات 
ال�ستانل�����س  ال�س����اج،  ت�سكي����ل  املعدني����ة، 
�ستيل، املاكينات اخلا�سة بت�سنيع احلديد 

واملعادن من اأونا�س بكافة اأن�اعها، واأدوات 
املناول����ة والتثبي����ت والتح�س����ر وغره����ا.
كم����ا ي�س����م ال�اجه����ات بكاف����ة اأن�اعه����ا: 
امل�سط����ح،  الزج����اج  املعم����اري،  الزج����اج 
الزجاج املل�ن واملع�سق، الزجاج الأخ�سر، 
واأل�����اح  قطاع����ات  احل����راري،  الزج����اج 
الأل�مني�م، قطاعات ال� U-PVC، الأب�اب 
ال�سحابة، اأب�اب احلديد واخل�سب، اأب�اب 
اأب�اب الأوت�ماتيك،  الأمان والف�رف�جية، 
الإك�س�س�����ارات،  الكراج����ات،  اأب�����اب 
الت�سني����ع  وم�ستلزم����ات  ماكين����ات 
�سناع����ة  اأف����ران  والتثبي����ت،   والت�سكي����ل 
الزجاج،  املط����اط، والدهانات واملعاجلة. 



األخـــــبـــار

العدد ) 97 ( رمضان 1436هـ - يوليو 2015م 34

الهيئة تشرف على انتخابات مجلس إدارة 
جمعية المهندسين المصريين بالرياض

علـــى  والمتابعـــة  والمراقبـــة  اإلشـــراف  فـــي  للمهندســـين  الســـعودية  الهيئـــة  شـــاركت 
بالريـــاض  المصرييـــن  المهندســـين  جمعيـــة  إدارة  لمجلـــس  اإللكترونيـــة  االنتخابـــات 
الخامســـة  للـــدورة  الهندســـية  والشـــعب  الجديـــد  اإلدارة  مجلـــس  الختيـــار  وذلـــك  2015م، 
الريـــاض. بمدينـــة  الجمعيـــة  مقـــر  فـــي  2015/03/30م  االثنيـــن  يـــوم  وذلـــك   ،)2017  -2015(

م���ن  كل  بح�س����ر  النتيج���ة  اإع���الن  ومت 
�سع���ادة املهند����س عبدالنا�س���ر ب���ن �سيف 
العبداللطيف مدير اإدارة العالقات العامة 
والإعالم بالهيئ���ة، و�سعادة املهند�س هاين 
حممد ب���اداوود م�سئ�ل ال�سع���ب الهند�سية 
وجمال����س الفروع بالهيئ���ة، وال�سيد عثمان 

العام���ة. العالق���ات  من�س���ق  اخل�س���ر 
تاأت���ي ه���ذه العملي���ة النتخابي���ة جلمعية 
املهند�س���ني امل�سري���ني يف جترب���ة تعت���رب 
الأوىل م���ن ن�عها من كافة اجل�انب، مثل 
طريق���ة الر�س���ح والت�س�ي���ت والإ�سراف 
امل�سارك���ني،  ن�سب���ة  واأي�س���ًا  واملراقب���ة، 

حي���ث مت عق���د اجتماع م�س���رك ملجل�سي 
الإدارة املنتهي���ة وليته واملجل�س اجلديد، 
الهند�سي���ة  ال�سع���ب  ت�سكي���ل  وا�ستكم���ال 
الهند�سي���ة  ال�سع���ب  مق���رري  لت�سعي���د 
اخلم�سة لتمثيل ال�سعب يف جمل�س الإدارة 

ح�سب ما ن�ست عليه الالئحة.

هيئة المهندسين تشكل لجنة لدراسة آلية 
مراجعة لوائحها التنفيذية

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تشكيل لجنة لدراسة الكيفية المناسبة لمراجعة 
اللوائـــح التنفيذية وآلية االســـتعانة بالمختصين من ذوي الخبرة والدراية فـــي 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 الائحة التنفيذية.

وتك�ن���ت اللجنة م���ن عدد م���ن اأع�ساء 
الإدارة، وهم املهند�س ي��سف الفريدان 
رئي�س���ا ، وع�س�ي���ة كل م���ن املهند�س���ني 
عط���ا اهلل ال�سم���ري وم�سع���ل الزغيبي، 
وخمت�س���ني من الأمانة العام���ة للهيئة، 

ل��سع الآلية املنا�سب���ة ملراجعة ودرا�سة 
ل�ائ���ح واأنظم���ة الهيئ���ة، وفت���ح املج���ال 
جلميع الأع�س���اء للم�سارك���ة يف درا�سة 
الل�ائ���ح التنفيذي���ة، وتق���دمي اآرائه���م، 
وذلك حتقيقًا لروؤى جمل�س الإدارة ح�ل 

التح�ل الإ�سراتيجي يف التط�ير امل�ستمر 
لل��س�ل اإىل الأهداف واجل�انب املهمة 
والإ�سراتيجية والتي تالم�س احتياجات 
وهم�م املهند�سني، والتي �س�ف تنعك�س 
املهن���ة. وتق���دم  رق���ي  عل���ى  اإيجاب���ًا 
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هيئة المهندسين تقدم حزمة من الخدمات 
اإللكترونية للمهندسين الوافدين

الخدمـــات  مـــن  حزمـــة  مؤخـــرًا  للمهندســـين  الســـعودية  الهيئـــة  أطلقـــت 
إليهـــا،  الرجـــوع  دون  الوافديـــن  المهندســـين  خدمـــة  فـــي  تتمثـــل  التـــي 
موقـــع  عبـــر  اإلجـــراءات  مـــن  لعـــدد  بالتعديـــل  الخاصـــة  الخدمـــات  وهـــي 
بالهيئـــة. مســـجل  مهنـــدس  كل  ملـــف  طريـــق  عـــن  اإللكترونـــي  الهيئـــة 

اأو�سح ذلك �سعادة املهند�س اإبراهيم 
بن �سالح ال�سبيعي اأمني عام الهيئة 
ال�سع�دية للمهند�سني املكلف، مبينًا 
اأن ه���ذه اخلدم���ات ت�سم���ل ج�انب 
ع���دة منه���ا خدم���ة التعدي���ل لرقم 
اإقام���ة جديد، وخدمة التعديل لرقم 
ح���دود جديد، وخدمة تعديل املهنة، 
وخدم���ة اإعادة حتدي���ث البيانات يف 

اجل�ازات )اإعادة ربط(.
اأن  املكل���ف  الع���ام  الأم���ني  واأ�س���اف 
تق���دمي ه���ذه اخلدم���ات �سي�ف���ر عل���ى 

املهند����س عن���اء احل�س����ر ملق���ر الهيئة 
والنتظ���ار ط�ي���اًل للقي���ام ب�احدة من 
تلك اخلدم���ات، كما �سي�فر على الهيئة 
له���ا،  اأخ���رى والتف���رغ  القي���ام مبه���ام 
حر�سًا من الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني 
على تقدمي خدم���ات اإلكرونية متط�رة 

و�ساملة  يف وقت �سريع وجهد اأقل.
واأك���د املهند����س ال�سبيع���ي اأن املهند�س 
ي�ستطي���ع اأن يق�م بالتعدي���ل بنف�سه من 
خالل الدخ�ل مل�قع الهيئة، ثم الدخ�ل 
بالتعدي���ل،  والقي���ام  ال�سخ�س���ي  مللف���ه 

الأع�س���اء  عل���ى  الت�سهي���ل  اأج���ل  م���ن 
م���ن املهند�س���ني يف اإج���راء املعام���الت 
الإلكروني���ة م���ن خ���الل برنام���ج �سهل 

ومي�سر ومن اأي مكان يف العامل.
واأ�س���اف الأم���ني العام اأن ه���ذه الفكرة 
ب���داأت من���ذ ما يق���ارب الع���ام، وتهدف 
الهيئ���ة م���ن خ���الل ه���ذه اخلط����ة اإىل 
ط���رح اأ�سل�ب مبتكر يف تقدمي خدماتها 
وتعزي���ز  التقني���ة،  التط����رات  مل�اكب���ة 
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 

للمهندســـين  الســـعودية  بالهيئـــة  الكهربائيـــة  الهندســـة  شـــعبة  نظمـــت 
يـــوم االثنيـــن 2015/3/30م، نـــدوة »مشـــاريع الربـــط الكهربائـــي وفـــرص تبـــادل 
الطاقـــة وانشـــاء أســـواق للكهرباء« وذلـــك تحت رعاية ســـعادة الدكتـــور صالح 
بـــن حســـين العواجـــي وكيـــل وزارة الميـــاه والكهربـــاء لشـــئون الكهربـــاء.

اإبراهي���م  املهند����س  �سع���ادة  واأو�س���ح 
ب���ن �سال���ح ال�سبيعي اأمني ع���ام الهيئة 
ال�سع�دية للمهند�سني املكلف اأن الندوة 
هدفت اإىل مناق�سة �سبل تط�ير م�ساريع 
الرب���ط الكهربائي ملا متثل���ه من اإ�سافة 
رئي�سية مل�ساريع البنى التحتية يف اململكة 
العربية ال�سع�دية، اإ�سافة اإىل فتح �س�ق 

للتناف�س ال�سريف بني منتجي الطاقة.
اأن  اإىل  ال�سبيع���ي  املهند����س  واأ�س���اف 
الندوة حظيت مب�سارك���ة اأكر من 200 
خمت�س ومهند����س من كافة القطاعات 
احلك�مي���ة واخلا�س���ة ذات العالقة من 
م�سنعني وم�ردين ومقاولني ومط�رين.

م���ن جانبه اأك���د املهند����س بندر عالف 
رئي�س �سعبة الهند�سة الكهربائية بالهيئة 
على اأهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، 

مبينًا اأن ال�سعبة نظمت 10 ندوات فنية 
خالل ع���ام 2014م، كما تق�م بالتعاون 
م���ع القط���اع اخلا�س لفتح األ���ف فر�سة 
تدريبي���ة ملهند�سي الكهرب���اء والطالب 
الهند�س���ة  بتخ�س�س���ات  الدار�س���ني 

الكهربائية يف اجلامعات ال�سع�دية. 
وتناول���ت الن���دوة تق���دمي عر����س ح�ل 
م�س���روع الرب���ط الكهربائ���ي اخلليجي، 
وفر�س تبادل الطاقة بني جمل�س التعاون 
اخلليجي، ما يحقق وفرًا كبرًا مبليارات 
الدولرات وفقًا لع���دة درا�سات اأجرتها 
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي، وذلك 
على حد ق�ل املهند�س اأحمد الإبراهيم 
الرئي����س التنفيذي للهيئة يف ورقته التي 

قدمها �سمن فعاليات الندوة.
كما اأ�سار املهند�س نا�سر القحطاين نائب 

حمافظ هيئ���ة تنظيم الكهرباء والإنتاج 
التنظيمي���ة  الإج���راءات  اإىل  امل���زدوج 
واخلطط املرحلية لإع���ادة هيكلة قطاع 
تناف�سية،  باململك���ة ب�س����رة  الكهرب���اء 
مم���ا �سيزيد من كفاءة الأداء، مبينًا اأن 
التعامل م���ع م�سادر الطاق���ة له اهمية 
كبرة مبا يف ذل���ك الطاقات املتجددة.
واأبان القحط���اين يف ورقته التي قدمها 
اإىل اأن هن���اك تن�سي���ق وتع���اون وبرامج 
م�سركة م���ع وزارة ال�سئ�ن الجتماعية 
والتي تق����م من خاللها بتغطية تكاليف 
و�سج���ع  القادري���ن،  غ���ر  ا�سته���الك 
الأجه���زة  عل���ى  العتم���اد  القحط���اين 
امل�فرة للطاقة خا�س���ة اأجهزة التكييف 
وتطبيق العزل احلراري يف املباين ملا له 
من فائدة على امل�سرك ومزود اخلدمة.
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الدكتور البقعاوي يجتمع باألمين المكلف 
ومديري اإلدارات بالهيئة

هيئة المهندسين تكرم الحربي نظير جهوده في 
تطبيق مفهوم تميز األداء التشغيلي بالهيئة

عقـــد ســـعادة الدكتـــور جميل بن جـــاراهلل بن عـــوض البقعـــاوي رئيس مجلـــس إدارة 
الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين، والمهنـــدس مشـــاري ناصـــر عبدالعزيز الشـــثري، 
والمهنـــدس عطاء اهلل عشـــوي الهمزانـــي الشـــمري اجتماعًا مع ســـعادة المهندس 
إبراهيم بن صالـــح الضبيعي أمين عام الهيئة المكلف، ومـــدراء اإلدارات بالهيئة، وذلك 
فـــي مقـــر األمانة العامـــة بالهيئة فـــي مدينـــة الرياض يـــوم األربعاء 25 مـــارس 2015م.

ومت خالل الجتماع الأول لرئي�س واأع�ساء 
املهمة،  ت�ليهم  بعد  الإدارة  جمل�س 
بالهيئة  امل�ستجدات  اآخر  على  الط��الع 
واملع�قات  امل�ساكل  وط��رح  وال��ت��ع��ارف 
التي متر بها كل اإدارة على حدة والعمل 
اإدارة  مدير  كل  قدم  كما  تذليلها،  على 

يف  اإدارت�����ه  دور  ع��ن  مف�ساًل  ع��ر���س��ًا 
م�سرة الهيئة، واخلدمات التي تقدمها 
واملهند�سات  للمهند�سني  اإدارة  ك��ل 
الهند�سية. وال�����س��رك��ات  وامل���ك���ات���ب 

كم���ا ا�ستعر�س�ا الإجن���ازات التي متت 
اإدارة،  كل  ع���ن  2014م  ع���ام  خ���الل 

والتح�لت يف م�سرة كل اإدارة، واملهام 
والأهداف لكل اإدارة.

ق���ام �سع���ادة الرئي����س  اللق���اء  ويف نهاي���ة 
والأع�س���اء والأم���ني العام املكل���ف ومدراء 
الإدارات بج�لة يف اإدارات الهيئة والطالع 
على جميع الأق�سام والتعرف على م�ظفيها.

ق���ام الأمني العام املكل���ف للهيئة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني املهند�س �سليمان بن اإبراهيم 
العم�د بتك���رمي املهند����س م�سعل احلربي، 
م���ن اإدارة متي���ز الأداء الت�سغيل���ي باأرامك� 
نظر جه����ده يف حتقيق مبادرة مبداأ متيز 
الأداء الت�سغيل���ي، والت���ي اأعلن���ت الهيئة يف 
وق���ت �ساب���ق ع���ن انطالقته���ا، وا�ستعانت 
الهيئ���ة باحلرب���ي نظ���رًا خلربت���ه ال�ا�سعة 
يف ه���ذا املجال، حيث يعم���ل يف اإدارة متيز 
الداء الت�سغيلي يف �سركة اأرامك� ال�سع�دية.

الت�سغيل���ي  الأداء  وتطبي���ق مفه����م متي���ز 
ي�سم���ن التط�ي���ر امل�ستم���ر، والركيز على 
التميز والإتقان وحتقيق الكفاءة والفاعلية 
مب���ا ي�ساع���د عل���ى زي���ادة ال�ع���ي مبفه�م 
التمي���ز داخ���ل الهيئ���ة، ويحف���ز م�ظفيها 

لالبتكار والإبداع وتط�ير الأعمال. 
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إعان تحذيري بشأن المهندسين 
المزورين لشهاداتهم

ال�سم����  �ساح���ب  برقي���ة  عل���ى  بن���اًءا 
امللك���ي ويل العهد ووزي���ر الداخلية رقم 
1436/02/12ه�،  وتاري���خ   ،)1٥929(
املرف�عة  )2014/12/04م(،  امل�اف���ق 
للمق���ام ال�سام���ي ب�ساأن ما ت�ف���ر للهيئة 
م���ن معل�م���ات مفادها وج����د عدد من 
املهند�س���ني يحمل����ن �سه���ادات مزورة، 
ورغب���ة �سم����ه تكليف فري���ق عمل ي�سم 
ب����زارة  املخت�س���ة  ال�سب���ط  جه���ات 
الداخلي���ة بال�سراك م���ع هيئة الرقابة 
والتحقيق، وال�ستعانة بالهيئة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني فني���ًا ل��سع خط���ة تق�سي 
مبراجع���ة اأ�سم���اء املهند�س���ني امل�ستب���ه 
يف تزويرهم لل�سه���ادات التي يحمل�نها 
ووثائ���ق ت�سديقه���ا واعتمادها وما لدى 
اجلهات التي يعمل�ن بها عن ذلك، ويف 
حالة ثب�ت التهمة �سدهم يتم اإيقافهم 

ومنعه���م م���ن ال�سف���ر واإحال���ة ملفاتهم 
جله���ة التحقي���ق ل�ستكم���ال التحقي���ق 
معه���م، وتقدميه���م اإىل الق�س���اء وفق���ًا 
ملا يق�سي به النظ���ام اجلزائي جلرائم 
التزوي���ر ال�سادر باملر�س����م امللكي رقم 
م/11 وتاريخ 143٥/02/18ه�، امل�افق 

)2013/12/21م(.
وحي���ث با�س���ر فري���ق العم���ل املك����ن من 
املديري���ة العامة للمباح���ث العامة وهيئة 
التحقي���ق والدعاء الع���ام، وهيئة الرقابة 
والتحقي���ق، واملديرية العام���ة للج�ازات، 
والهيئ���ة ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني مهام���ه 
لتنفيذ الأوامر امللكية، ت�د الهيئة ال�سع�دية 
للمهند�سني التنبيه على جميع املهند�سني 
ال�طني���ني واملقيمني باململك���ة باأن مزاولة 
مهنة الهند�سة باململكة ت�ست�جب احل�س�ل 
عل���ى ت�سجي���ل واعتماد مهن���ي �سادر من 

الهيئ���ة �س���اري املفع����ل وف���ق م�ستندات 
اخلدم���ات  تق���دمي  اأن  كم���ا  �سحيح���ة، 
الهند�سي���ة ي�ست�ج���ب ترخي����س مزاول���ة 
املهنة للمكاتب الهند�سي���ة وال�ست�سارية.
واأن���ه يج���ب عل���ى الذي���ن يتعامل����ن مع 
الت���ي  اجله���ات  اأو  املهند�س���ني  ه����ؤلء 
تق���دم خدماته���ا الهند�سي���ة التاأكد من 
اأنه���ا حتم���ل ترخي�س���ًا ر�سمي���ًا بذلك. 
علمًا ب���اأن م�سئ�لية من يق����م بالتعامل 
مع املهند�سني غ���ر املرخ�سني من قبل 
الهيئة �س�اًءا كان����ا اأفرادًا اأو م�ؤ�س�سات 
تقع عليه العق�بة ملخالفته لهذا النظام.
ولالإحاط���ة والتن�ي���ه ج���رى ن�س���ر هذا 
الإع���الن، والنظ���ام اجلزائ���ي جلرائم 
التزوي���ر ال�سادر باملر�س����م امللكي رقم 
م/11 وتاري���خ 143٥/2/18ه���� امل�افق 

)2013/12/21م( املرفق.
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أمسية تقنية بعنوان »مكتبة البنية 
التحتية لتقنية المعلومات«

قامت شـــعبة هندســـة الحاســـب اآللي بالهيئة الســـعودية للمهندسين مساء 
يوم األحد 8 صفر 1436هـ، الموافق 30 نوفمبر 2014م، بعقد أمســـية تقنية بعنوان 
 Introduction to Information( »مكتبـــة البنية التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات«
Technology Infrastructure Library-ITIL( في مدينة جدة، وقد شـــهدت األمســـية 
حضور عدد تجاوز المائتي مهندس ومهندســـة من كافة التخصصات الهندسية.

حمم����د  املهند�����س  الأم�سي����ة  ق����دم 
ال�سباعي، حيث �سملت نظرة عامة عن 
مكتبة البنية التحتية لتقنية املعل�مات 
)ITIL(، واملحاور اخلم�سة الأ�سا�سية 
اإ�سراتيجي����ة  وه����ي:  له����ا،  املك�ن����ة 
اخلدم����ة، ت�سميم اخلدم����ة، النتقال 
للخدم����ة، عملي����ات ت�سغي����ل اخلدمة، 
كم����ا  للخدم����ة.  امل�ستم����ر  والتح�س����ني 
مت التط����رق اإىل عالقة مكتب����ة البنية 

 )ITIL( التحتي����ة لتقني����ة املعل�م����ات
واأف�س����ل  املنهجي����ات،  م����ن  بغره����ا 
املمار�سات واأُُط����ر العمل العاملية، مثل 
 COBIT، ISO 2000، Six Sigma،(

 .)CMMI، OBASHI، TOGAF

واختتم����ت �سعب����ة هند�س����ة احلا�س����ب 
الآيل بالهيئ����ة ال�سع�دي����ة للمهند�سني 
الأم�سي����ة بتق����دمي درع �سك����ر وتقدير 

للمهند�س حممد ال�سباعي.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن �سعبة هند�سة 
احلا�س���ب الآيل بالهيئ���ة ال�سع�دية 
للمهند�سني ت�يل اهتمامًا ملح�ظًا 
يف الآونة الأخرة بتقدمي الأم�سيات 
التقني���ة الت�ع�ية والت���ي من �ساأنها 
رف���ع امل�ست�ى العلم���ي للمهند�سني، 
اأح���دث  ن�س���ر  عل���ى  واحلر����س 
التقني���ات بني املجتمع الهند�سي يف 

اململكة العربية ال�سع�دية.
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هيئة المهندسين تنشئ لجنة وطنية للخبراء 
وتخصص 5 مايين ريال لتدريب المهندسين

الـــدورة الخامســـة  ـ  الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين  إدارة  قـــرر رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 
)2018/2015م( ـ البـــدء بإنشـــاء لجنـــة خبراء في جميع التخصصات الهندســـية لتقديم المشـــورة 
الفنيـــة حســـب الحاجة، بحيث تكـــون اللجنـــة مرجعًا وطنيـــًا للمعلومات والمشـــورة الفنية 
وقـــت مـــا تقتضـــي الحاجـــة لذلـــك، أو تطلـــب الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة مشـــورة فنية 
عاجلـــة. كما أقر إنشـــاء مركـــز لتدريب المهندســـين ينظـــم دورات تدريبية لحديثـــي التخرج 
وللممارســـين حســـب مســـاراتهم الوظيفيـــة وتخصصاتهـــم، جـــاء ذلـــك فـــي اجتماعهـــم 
الرابـــع الذي عقد بمقـــر الهيئة بمدينة جـــدة يوم األربعـــاء 1436/07/17 هـ، الموافـــق 2015/05/06م.

وت�سم���ن ق���رار اإن�س���اء مرك���ز التدري���ب 
بالهيئ���ة تهيئ���ة وت�ف���ر برام���ج خا�س���ة 
حلديثي التخرج، اإىل جانب ت�فر برامج 
خا�س���ة للمهند�س���ني املمار�س���ني ح�س���ب 
ال�ظيفي���ة،  وم�ساراته���م  تخ�س�ساته���م 
م���ن اأج���ل اإك�سابه���م امله���ارات الالزم���ة 
ودجمه���م ب�س����ق العمل وه���م يف م�ست�ى 
كذل���ك  واإك�سابه���م  ومت���درب،  متمي���ز 
اخل���ربة واإتق���ان امله���ارات التخ�س�سية 
التطبيقي���ة بكاف���ة فروعه���ا وتفريعاتها، 
وتاأ�سي���ل مفاهيم علمي���ة وعملية لديهم، 
و�ست�ف���ر له���م و�سائل التدري���ب احلديثة 
مل�اكب���ة متطلب���ات �س����ق العم���ل، حي���ث 
اعتمد املجل�س ل�سندوق التدريب خم�سة 
مالي���ني ريال من ح�س���اب الهيئة، اإ�سافة 
اإىل فتح املجال لدعمه ماليًا من اجلهات 

والقطاعات املختلفة.
كم���ا ت�سم���ن الجتم���اع ق���رارًا بال�سع���ي 
لتنظيم م�ؤمتر هند�سي دويل حتت رعاية 
خ���ادم احلرمني ال�سريف���ني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز � حفظه اهلل � بحيث يجمع 
كاف���ة التخ�س�سات الهند�سي���ة، ويهدف 
اإىل تبادل الأف���كار واملعل�مات الهند�سية 
والرق���ي باملهنة وج�دتها باململكة العربية 
الأج����اء واملناخات  وت�ف���ر  ال�سع�دي���ة، 
العلمي���ة والتناف�سي���ة املنا�سب���ة للباحثني 

لعر����س اأبحاثهم يف ظ���ل م�اكبة التط�ر 
العلم���ي الهائ���ل احلادث يف ه���ذا القرن، 
وكذلك اإط���الع املهند�سني واملهنيني على 
اآخر م���ا ت��سلت اإلي���ه العق�ل يف خمتلف 

التخ�س�سات الهند�سية.
اإ�سافة اإىل ذلك ق���رر املجل�س عقد ور�س 
عمل تبحث يف هم�م وم�ساكل املهند�سني 
احلل����ل  واإيج���اد  الهند�سي���ة،  واملكات���ب 
العملي���ة واملنا�سبة له���ا، بحيث تعقد هذه 
ال�ر�س يف كل من الريا�س والدمام وجدة 
بح�س�ر عدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة، 
بالتع���اون  وت���دار  ال�ر����س  تل���ك  وتنظ���م 
ب���ني الهيئ���ة ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني ومع 

املهند�سني الأفراد واملكاتب الهند�سية.
كما ت�سمنت قرارات جمل�س الإدارة العمل 
على حتدي���ث امل�قع الإلكروين للهيئة مع 
تكامل يف حمت�ى امل�اد وحداثتها و�سه�لة 
ا�ستخدامه���ا، اإ�ساف���ة اإىل اإن�س���اء قائمة 
باملكاتب الهند�سي���ة واملهند�سني امل�ؤهلني 
الهند�س���ي، وذل���ك لال�ستفادة  للتدقي���ق 
منهم ملراجعة الت�ساميم الهند�سية ورفع 
اجل����دة الهند�سية، كذل���ك �سراء مباين 
جاه���زة تك�ن مق���رات للهيئ���ة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني يف امل���دن الرئي�سية الثالث، 
وتتمي���ز مبعاي���ر عالي���ة بحي���ث حتت����ي 
عل���ى مكات���ب مل�ظفي الهيئ���ة، اإىل جانب 

قاع���ات درا�سي���ة لتق���دمي برام���ج مركز 
الهيئ���ة ال�سع�دي���ة للمهند�س���ني للتدريب 
اأن  املجل����س  اأع�س���اء  وق���رر  والتط�ي���ر. 
تك�ن هذه الربامج مدع�مة بحيث ت�سمل 
جميع التخ�س�سات الهند�سية، بالإ�سافة 
اإىل تنظي���م دورات تعق���د بالتع���اون م���ع 
معاهد معتربة وجامع���ات راقية وباأ�سعار 
مدع�مة، ويك�ن الهدف من هذه الربامج 
الرق���ي باملهنة ورف���ع اجل����دة الهند�سية 
باململك���ة العربية ال�سع�دي���ة. كما مت على 
هام����س الجتم���اع افتت���اح مق���ر ملتق���ى 
املهند�س���ني يف مقر الهيئة بجدة، وكذلك 
افتت���اح مقر للجن���ة املهند�س���ات يف مقر 
الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني مبدينة جدة.

يذك���ر اأن رئي����س واأع�ساء جمل����س اإدارة 
ق���رروا  للمهند�س���ني  ال�سع�دي���ة  الهيئ���ة 
يف اجتماعه���م الث���اين ال���ذي عق���د قبل 
العام���ة  الأمان���ة  مبق���ر  وجي���زة  ف���رة 
مبدين���ة الريا����س تد�سني خط���ة التح�ل 
الإ�سراتيجي للهيئة، والتي ي�سعى املجل�س 
اإىل حتقيقه���ا يف هذه ال���دورة، امل�ستمدة 
من روؤية واأه���داف الهيئة الإ�سراتيجية. 
وت�سمن���ت ع���دة حماور �سمل���ت اجل�انب 
املهم���ة الت���ي تالم�س احتياج���ات وهم�م 
املهند�س���ني، والتي من املاأم�ل اأن تنعك�س 

على رقي وتقدم املهنة ومن�س�بيها.
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هيئة المهندسين تمنح مهلة 3 أشهر 
للمهندسين الوافدين الجدد قبل التسجيل فيها

أكـــدت الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين أنها ال تطلب تســـجيل المهندســـين 
الوافديـــن الـــى المملكـــة قبـــل مضي ثاثـــة أشـــهر )الفتـــرة التجريبيـــة( على 
دخولهـــم أراضي المملكة العربية الســـعودية، إضافة إلى أن الوافد الذي يحصل 
علـــى خـــروج نهائي خـــال فتـــرة التجربة تقـــوم الهيئـــة بمنحه خطابـــًا موجهًا 
إلـــى المديرية العامة للجوازات بمســـمى )عدم التســـجيل بالهيئـــة( يفيد أنه ال 
يتطلب التســـجيل بالهيئة، وأن كفيله يرغب في إصدار تأشـــيرة خروج نهائي له.

واأ�س���ار املتحدث الر�سم���ي للهيئة مدير 
والإع���الم  العام���ة  العالق���ات  اإدارة 
�سي���ف  ب���ن  عبدالنا�س���ر  املهند����س 
للب����س  ت��سيح���ًا  اأن���ه  العبداللطي���ف، 
احلا�س���ل م���ن بع�س اجله���ات والأفراد 
ح�ل ه���ذا امل��س�ع، فق���د قامت الهيئة 
بت��سيح الإج���راءات التي تق�م بها من 
فرة ط�يلة، والتي تعتمد على اإجراءات 
تطبق عل���ى املهند�س ال�افد منذ دخ�له 
للمملكة، م��سحًا ان املهند�س ال�افد ل 
يتطل���ب ت�سجيله بالهيئ���ة اإل بعد م�سي 
ثالثة اأ�سهر، وبعد اأن يك�ن قد مت التاأكد 
من �سالحيت���ه للعم���ل وم�ا�سلة اجلهة 
الكفيلة ل���ه برغبته���ا اإ�س���دار اإقامة له 

والعمل على اأرا�سي اململكة.
واأو�س���ح املتح���دث الر�سم���ي اأن الهيئة 
تطبق تلك الإجراءات منذ البدء بتطبيق 
العتماد املهني قبل �سن�ات، وقامت يف 
تطبيقها بعدد من مهند�سي  القطاعات 
واملكات���ب  ال�س���ركات  مث���ل  الهند�سي���ة 
الهند�سية وال�ست�سارية وبع�س �سركات 
املقاولت العاملة يف اململكة على الرغم 
م���ن اأن املهند�س ال�افد حديث ال��س�ل 
ل تنطبق عليه �سروط الت�سجيل بالهيئة 

اإل بع���د م�سي الثالث���ة اأ�سه���ر باململكة 
وانق�س���اء ف���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�سع�دية.

وا�س���اف انه بع���د م�س���ي 3 اأ�سهر على 
دخ�ل املهند����س ال�افد اأر�س���ي اململكة 
يتم ت�سجيله يف الهيئ���ة، ويق�م باإ�سدار 
ت�سريح العم���ل والإقامة من اجل�ازات 
بع���د ت�سجيل���ه يف الهيئ���ة اإلكرونيًا، ثم 
بع���د ذلك تاأتي عملي���ة فح�س �سهاداته 
املهن���ي  العتم���اد  وتطبي���ق  وخربات���ه 
للمهند�س���ني عليه، وتاأخذ عملية فح�س 
ال�سهادات فرة زمنية يتم بعدها معرفة 
نتيج���ة عملية فح����س �سهاداته من قبل 
�سرك���ة عاملي���ة يف فح����س ال�سه���ادات، 
بعده���ا يت���م منح���ه �سه���ادة العتم���اد 

وبطاقة الع�س�ية يف الهيئة.
واأب���ان العبداللطيف اأن���ه يف حال وج�د 
مالحظ���ات يف �سهادات���ه مث���ل التزوير 
فتق����م الهيئ���ة باإر�سال خط���اب ل�زارة 
الداخلي���ة، للقي���ام مبهامه���ا ومعاقب���ة 
امل���زور، اإ�ساف���ة اإىل خماطب���ة اجله���ة 
التي يعمل فيها �ساحب ال�سهادة املزورة 
لإبالغه���م بذل���ك. بحيث تق����م اجلهة 

املعني���ة يف الغال���ب باإيقاف���ه م���ن العمل 
واإنهاء خدماته.

و�سدد العبداللطيف عل���ى اأهمية التحقق 
والعامل���ني  املهند�س���ني  م�ؤه���الت  م���ن 
عل���ى  للمحافظ���ة  الهند�س���ي  املج���ال  يف 
املهن���ة،  وتقالي���د  واأخالقي���ات  مب���ادئ 
مل�اجه���ة التحديات التي مي���ر بها القطاع 
و�سم���ان  املهن���ة  وحماي���ة  الهند�س���ي، 
املمار�سة املهنية ال�سحيحة وفق الق�اعد 
املحددة التي ت�سمن ت�فر بيئة للممار�سة 
املهني���ة ال�سحيح���ة، لاللت���زام مبعاي���ر 
املهن���ة وال�سدق والأمانة وتق���دمي اأف�سل 
اخلدم���ات لل�ط���ن واملجتم���ع، من خالل 
اتباع الأخالقيات املهنية والتزام املهند�س 
بتل���ك الق�اعد ودورها امله���م والفّعال يف 
الرتقاء مب�ست�ى ممار�سة املهند�س للمهنة 
والق�س���اء عل���ى ال�سلبي���ات يف املمار�س���ة 
للمهن���ة مب���ا يف ذل���ك الت�س���ر املهن���ي.
يذك���ر اأن وزارة العمل والهيئ���ة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني ق���د ا�سرطتا خ���الل الفرة 
املا�سية عند ا�ستق���دام املهند�سني باأن ل 
تقل خرباتهم ع���ن 4 �سن�ات بعد التخرج 
اجلامع���ي للمهند����س ال�اف���د للعم���ل يف 
اململكة، با�ستثناء املقيمني باإقامة نظامية.
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ألهميتها ودورها في تحقيق التطور المهني ألعضائها

الهيئة تدعو المهندسين المشاركة في 
أنشطة وفعاليات الشعب الهندسية

أكد المتحدث الرسمي ومدير العاقات العامة واإلعام بالهيئة السعودية للمهندسين 
المهنـــدس عبدالناصـــر ســـيف العبداللطيف على أهمية الشـــعب الهندســـية ودورها 
في تحقيـــق التطور المهنـــي ألعضائها، داعيًا المهندســـين للحرص على المشـــاركة 
فـــي أنشـــطة وفعاليات الشـــعب. وأكد علـــى حرص ودعـــم رئيس وأعضـــاء مجلس 
إدارة الهيئة للشـــعب الهندســـية التي تعتبر العمود الفقري والـــذراع العلمي للهيئة، 
والتـــي يتم من خالهـــا تحقيق رؤية الهيئـــة وتنمية الفكر العلمـــي المهني وتطوير 
األداء المهنـــي والعلمي للمهندســـين، وإتاحة الفرصة ألعضاء الشـــعب للعاملين في 
الشعبة لإلسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في الهيئة وفي الوطن الغالي.

واأ�س���اف اأن ه���ذه ال�سعب ت�س���كل اآلية 
مهني���ة للمهند�س���ني، وتعت���رب ال�سعبة 
وح���دة مك�نة من جمم�عة من اأع�ساء 
الهيئة الأ�سا�سيني املتخ�س�سني يف اأحد 
التخ�س�سات الهند�سية الأكادميية اأو 
املهنية التطبيقية، والذين ُي�سهم�ن من 
خاللها يف تط�ي���ر تخ�س�سهم املهني 
وفق اأ�س�س وق�اعد حمددة، وذلك مبا 
يحقق ت�جه���ات جمل����س اإدارة الهيئة 
وتطبيقًا خلطته للتح�ل الإ�سراتيجي 
والتي تهدف بدع���م ال�سعب الهند�سية 
اهتمامه���ا  جم���ال  يف  ميكنه���ا  مب���ا 
وتخ�س�سها املهن���ي اإىل تي�سر تبادل 
العلمي���ة  والأف���كار  العلم���ي  الإنت���اج 
والهيئ���ات  امل�ؤ�س�س���ات  ب���ني  واملهني���ة 
املعنية داخ���ل وخارج اململك���ة، تقدمي 
امل�س����رة والقي���ام بالدرا�سات الالزمة 
امل�ؤ�س�س���ات  يف  الأداء  م�ست����ى  لرف���ع 
والهيئات املختلفة، وامل�ساهمة يف و�سع 
معاي���ر ممار�س���ة املهن���ة، والعتم���اد 

املهني، وت�سني���ف املكاتب الهند�سية، 
وامل�ساركة يف مراقبة اأدائها واملحافظة 
عليها، وامل�ساهمة يف رفع م�ست�ى ال�عي 
الهند�سي لدى املجتمع، ومتثيل الهيئة 
يف اللج���ان وف���رق العم���ل املهنية التي 
تتعلق بتخ�س����س ال�سعبة داخل الهيئة 
اأو خارجها، وتعزيز التعاون الهند�سي 
مع اجلامعات داخل اململكة وخارجها.

واأ�س���ار اإىل اأن���ه مت اعتم���اد 14 �سعب���ة 
هند�سي���ة، مثلت اأغل���ب التخ�س�سات 
الهند�س���ة  �سعب���ة  وه���ي  الهند�سي���ة، 
املدني���ة، �سعبة الهند�س���ة الكهربائية، 
�سعب���ة الهند�س���ة امليكانيكي���ة، �سعب���ة 
الهند�سة ال�سناعي���ة، �سعبة الهند�سة 
املعماري���ة، �سعب���ة هند�س���ة التعدي���ن 
�سعبة هند�سة احلا�سب  واجلي�ل�جيا، 
الت�سغي���ل  هند�س���ة  �سعب���ة  الآيل، 
وال�سيانة، �سعب���ة التحكيم الهند�سي، 
�سعب���ة الهند�سة القيمي���ة، �سعبة اإدارة 
امل�ساريع، �سعبة هند�س���ة حتليه املياه، 

و�سعب���ة  اخل�س���راء،  املب���اين  �سعب���ة 
الراث العمراين.

واأب���ان اأن الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني 
الهند�س���ة،  مبهن���ة  بالرق���ي  تطم���ح 
ومتك���ني املهند�س���ني وامل�ؤ�س�س���ات من 
ال��س����ل اإىل احلل����ل املثل���ى، ورف���ع 
وت�سجي���ع  والأداء،  التعلي���م  م�ست����ى 
مكان���ة  لتحقي���ق  والبت���كار  الإب���داع 
مرم�قة، وكذلك بناء كفاءات وقدرات 
بفاعلي���ة  ت�ساه���م  ممي���زة  هند�سي���ة 
يف التنمي���ة القت�سادي���ة يف اململك���ة، 
حي���ث ترك���ز الهيئ���ة على تنفي���ذ روؤية 
حمددة الأهداف، ولتحقيق ذلك تتبع 
الإ�سراتيجي���ات املر�س�م���ة يف الهيئة 
خا�سة البح���ث والتط�ير، امل�ساركة يف 
اللجان احلك�مية، وامل�ساهمة يف ت�عية 
املجتم���ع بالأم����ر الهند�سي���ة والفنية، 
وبناًءا على ذلك فاإن الهيئة عملت عددًا 
من اخلط�ات امللم��س���ة لتحقيق ذلك 
منها اإن�س���اء اإدارة ال�سعب الهند�سية.
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هيئة المهندسين والدفاع المدني 
ينظمان ورشة عن اإلحصاء

عقـــدت يـــوم األحـــد 28 رجب 1436هـ، ورشـــة عمـــل بعنـــوان »دور وأهميـــة اإلحصاء في 
صناعـــة القـــرار بالدفـــاع المدنـــي«، التـــي نظمتهـــا الهيئة الســـعودية للمهندســـين 
بالتعـــاون مـــع المديريـــة العامـــة للدفـــاع المدنـــي تحـــت رعايـــة معالـــي مديـــر عام 
الدفـــاع المدني الفريق ســـليمان بن عبـــداهلل العمـــرو، وبحضور ســـعادة األمين العام 
المكلف للهيئة الســـعودية للمهندســـين المهندس ســـليمان بـــن إبراهيم العمود.

واأو�س����ح املهند�����س عبدالنا�س����ر ب����ن 
�سيف العبداللطيف املتحدث الر�سمي 
للعالق����ات  العام����ة  الإدارة  ومدي����ر 
العامة والإع����الم بالهيئة، اأن ال�ر�سة 
هدفت اإىل التعريف باأهمية البيانات 
الإح�سائية يف و�سع اخلطط ومتابعة 
تنفيذها، واإبراز دور الإح�ساءات يف 
جمال عمل الدفاع املدين، والتعريف 
ب����دللت اإح�س����اءات الدف����اع املدين 
واأهميتها لأن�سط����ة املجتمع املختلفة. 

واأ�س����اف ب����اأن ال�ر�سة ناق�س����ت عددًا 
من املح����اور األأ�سا�سية؛ منه����ا اأهمية 
الإح�سائي����ة  والأنظم����ة  البيان����ات 
الق����رار،  اتخ����اذ  دع����م  يف  ودوره����ا 
بالإ�ساف����ة اإىل حم�����ر خا�����س يتناول 
والدرا�س����ات  التج����ارب  م����ن  ع����ددًا 
الإح�سائي����ة،  بالأنظم����ة  اخلا�س����ة 
وذل����ك م����ن خ����الل )6( اأوراق علمية 
الإ�سراتيجية  الأوىل  ال�رق����ة  تناولت 
ال�طنية للتنمي����ة الإح�سائية، قدمها 

مدير عام التط�ير الإداري مب�سلحة 
الأ�ست����اذ  العام����ة  الإح�س����اءات 
عبداللطيف اخلمي�����س، بينما تناولت 
الأر�سي����ف  بيان����ات  الثاني����ة  ال�رق����ة 
الإح�سائي����ة  البحثي����ة  وقيمته����ا 
و�سناع����ة واتخاذ الق����رارات الأمنية، 
قدمها الأ�ستاذ الدكت�����ر عبدالعاطي 
ال�سي����اد عميد العل�����م الإ�سراتيجية 
بجامعة نايف العربية للعل�م الأمنية. 
وتناولت ال�رقة الثالثة والتي عر�سها 
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د.عبداحلكيم البابطني عميد عمادة 
التط�ير واجل�دة املكلف بجامعة امللك 
�سع�����د، دور الإح�س����اءات يف اتخ����اذ 
الق����رار، بينما قدم الأ�ست����اذ الدكت�ر 
امل�ست�س����ار  العنق����ري  عبدالرحم����ن 
اإح�س����اءات  وامل�س����رف عل����ى مرك����ز 
التعليم الع����ايل ب�����زارة التعليم ورقة 
بعن�ان اآلية بناء الأنظمة الإح�سائية.

وق����دم املهند�����س عبدالق����ادر العرفج 
حملل البيان����ات يف ال�سركة ال�سع�دية 

اأعم����ال  ج����دول  �سم����ن  للكهرب����اء، 
ال�ر�س����ة ورقة ح�����ل دور الإح�ساء يف 
رفع م�ست�����ى الأداء بال�سرك����ة، بينما 
طرح العقي����د دكت�ر في�سل ال�سرعبي 
باملديري����ة  الإح�س����اء  اإدارة  مدي����ر 
العامة للدفاع امل����دين روؤية م�ستقبلية 
ل����دور الإح�س����اء يف الرتق����اء بج�دة 
خدمات الدف����اع املدين. اأبان فيها اأن 
ال�ر�س����ة تاأتي يف اإط����ار اجله�د لدعم 
خطط التط�ي����ر، وحتقيق نقلة ن�عية 

يف ق����درات الدفاع امل����دين على اأ�س�س 
علمية �سحيحة، من مبداأ التعاون بني 
الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني والدفاع 
امل����دين، مثمن����ًا م�سارك����ة العديد من 
م�سلح����ة  راأ�سه����ا  وعل����ى  اجله����ات 
واجلامع����ات  العام����ة  الإح�س����اءات 
ال�طني����ة و�سركة الكهرباء ال�سع�دية، 
وتفاع����ل تل����ك اجله����ات للم�ساركة يف 
اأعم����ال ال�ر�سة و�س����ط م�ساركة نخبة 

من امل�سئ�لني والأكادمييني. 
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الملتقى السعودي الثاني لعقود »فيديك«

افتتـــح نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة الســـعودية للمهندســـين الدكتور بســـام غلمان 
الملتقـــى الســـعودي الثاني لعقود فيديـــك، يوم  األحـــد 2015/05/24م، وذلـــك بمدينة الرياض، 
واســـتمر لمدة ثاثة أيام، تحت عنوان »أفضل الممارســـات لعقود فيديك وأثرها على تحسين 
بيئة التشـــييد في المملكة العربية الســـعودية«، بمشـــاركة نخبة متميزة مـــن الخبراء في 
مختلـــف قطاعـــات األعمال والهندســـة العاملين فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي والدول 
المجـــاورة في المنطقـــة، إضافة إلـــى مجموعة متخصصة مـــن خبراء القانون لمناقشـــتهم 
للوقـــوف علـــى الخبـــرة العملية واألفـــكار الجديـــدة بشـــأن صياغة عقـــود فيديـــك وتحديثها.

واألقى الدكت�ر ب�س���ام غلمان كلمة الفتتاح 
امللتق���ى، مرحب���ًا فيها بامل�سارك���ني وجميع 
احل�س����ر، م�ؤك���دًا اأن امللتق���ى اأتى يف وقت 
منا�سب نظرًا مل���ا ت�سهده اململكة من نه�سة 
تنم�ي���ة وعمرانية، وما ي�سهده قطاع البناء 
والت�سيي���د يف اململك���ة م���ن من���� متزاي���د، 
م�سرًا اإىل اأن الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني 
ا�ست�سع���رت اأهمية تنظي���م ودعم مثل هذه 
ال���دور  امللتقي���ات املهني���ة املهم���ة لإب���راز 
الفاع���ل والتط����ر احلقيقي ال���ذي ي�سهده 
قط���اع البن���اء والت�سيي���د باململك���ة، واإلقاء 
ال�س����ء عل���ى تط����ر ال�سناع���ة والتقني���ة 
ال�سع�دي���ة يف ه���ذا املج���ال، ودف���ع عجل���ة 
النم���� ليك����ن اأح���د الرواف���د الفاعل���ة يف 
حرك���ة التنمي���ة القت�سادية الت���ي تعي�سها 
اململكة. وذلك م���ن اأجل اإك�ساب امل�ساركني 
واملمار�س���ة  العملي���ة  اخل���ربة  امللتق���ى  يف 
ال�اقعية اخلا�سة بعق����د فيديك والق�اعد 
املعم�ل به���ا وفق هذه العق����د، وتزويدهم 
باملعرف���ة واملهارات اخلا�س���ة التي متكنهم 
م���ن التعام���ل والتغل���ب عل���ى الإ�سكالي���ات 

العملية �س�اء الفنية الهند�سية اأو القان�نية 
الإجرائية اأو امل��س�عية والتي قد ت�اجههم 
ل���دى تطبي���ق ه���ذه الن�عي���ة م���ن العق�د.
واأو�سح نائ���ب رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة 
اأن ه���ذا امللتقى ي�سع���ى لالإ�سهام يف تط�ير 
وال�سناعي���ة  واملدني���ة  الهند�سي���ة  البيئ���ة 
ب�طننا الغ���ايل، يف ظل التق���دم الهند�سي 
ال���ذي ت�سهده جميع دول العامل، ف�ساًل عن 
م�اكب���ة جديد التقني���ة واملعرفة الهند�سية 
يف الع���امل، والتعري���ف باأف�س���ل التج���ارب 
الدولي���ة والعربي���ة فيم���ا يخت����س بعق����د 
الفيدي���ك التي تعترب مزيج���ًا من الهند�سة 
والقان����ن، م���ا ينظ���م العق����د الهند�سي���ة 
من خ���الل ما مت���ت �سياغته قان�ن���ًا، كما 
والأنظم���ة  النظري���ات  اأب���رز  ي�ستعر����س 
الهند�سية والقان�ني���ة املتعلقة با�سراطات 
وعق����د فيديك املختلفة، عرب جمم�عة من 
اخلرباء واملتخ�س�سني يف هذا املجال، كما 
�سي�ساهم يف تقدمي حمت�ى معريف وتطبيقي 
يتبنى اأنظمة م�ستحدثة ومتط�رة من �ساأنها 
اأن ت�ساع���د يف تزوي���د اجله���ات واملن�س���اآت 

باملعرفة واملهارات اخلا�سة للتعامل مع هذه 
الن�عية من العق�د، والتغلب على امل�سكالت 
ال�سل���ة. ذات  والقان�ني���ة  الإجرائي���ة 
وركز امللتقى على حماور وم��س�عات عدة 
م���ن اأهمها اأن����اع عق�د فيدي���ك واأطراف 
هذه العق����د ونتاج الراكم املع���ريف فيها، 
ل�س���روط  العمل���ي  وال�ستخ���دام  التط����ر 
فيدي���ك، الكت���اب الأحم���ر اجلدي���د وعقد 
مق���اولت اأعمال الت�سيي���د، عقد الت�سميم 
اإج���راءات   ،DBO والت�سغي���ل  والبن���اء 
املناق�س���ات، املزاي���ا والعي����ب م���ن خالل 
التج���ارب العملي���ة، اأف�س���ل املمار�سات يف 
العم���ل الهند�س���ي، اجل�ان���ب القان�نية يف 
عق�د فيديك، ت�ازن احلق�ق واللتزامات، 
املطالبات واآلية اإعدادها يف عق�د الفيديك، 
�س�اب���ط الأوام���ر التغيري���ة، املنازع���ات 
النا�سئة عن عق����د الفيديك واآليات ف�سها 
يف اإط���ار ه���ذه العق�د، جت���ارب حتكيمية، 
الهند�سي���ة  الأنظم���ة  اإط���ار  يف  الفيدي���ك 
والقان�ني���ة ال�سع�دي���ة، التحكي���م يف عق�د 
الإقليمي���ة. التج���ارب  واأخ���رًا  فيدي���ك. 
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الهيئة تنظم معرض التصميم الداخلي 
األول للمهندسات بالمنطقة الشرقية

نقابة المهندسين المصرية تطرح تقديم 
آلية لتوثيق شهادات المهندسين المصرية

نظمت الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني باملنطقة 
ال�سرقي���ة معر�سًا للت�سميم الداخلي الأول 
للمهند�س���ات حت���ت رعاي���ة رئي����س جمل�س 
اإدارة الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني الدكت�ر 

على هام�س فعالي���ات امل�ؤمتر الهند�سي 
ال�سابع جلمعي���ة املهند�سني امل�سريني، 
وال���ذي تنظم���ه بالتع���اون م���ع الهيئ���ة 
ا�ستقب���ل  للمهند�س���ني  ال�سع�دي���ة 
الأم���ني الع���ام املكلف للهيئ���ة ال�سع�دية 
ب���ن  �سليم���ان  املهند����س  للمهند�س���ني 
اإبراهي���م العم�د وفد نقاب���ة املهند�سني 
املهند�س���ني  نقي���ب  برئا�س���ة  امل�سري���ة 
املهند����س ط���ارق الن���رباوي، ومت طرح 
تقدمي اآلية للت�ثي���ق والتاأكد من �سالمة 
ال�سه���ادات اأو امل�ؤه���الت املقدم���ة م���ن 

جمي���ل ب���ن ج���اراهلل البقع���اوي، وذلك يف 
ي����م  باخل���رب  التج���اري  الرا�س���د  جمم���ع 
الأربعاء 201٥/0٥/20م، وا�ستمر املعر�س 
حتى ي�م اجلمعة امل�افق 201٥/0٥/22م.

قبل املهند�س���ني امل�سريني الراغبني يف 
ت�سجي���ل الع�س�ية يف الهيئ���ة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني، حي���ث اأن قان����ن املجل�س 
الأعلى للجامعات يف م�سر يلزم الكليات 
واملعاه���د الهند�سي���ة، باإر�س���ال ن�سخ���ة 
اأ�سلية من �سهادة البكال�ري��س خلريجي 
ه���ذه الكليات واملعاه���د، لتتاح مب�جبها 
ع�س�ي���ة نقاب���ة املهند�س���ني امل�سري���ة، 
والت���ي ه���ي ال�سبي���ل ال�حي���د للت�سريح 
م�س���ر. الهند�س���ة يف  مهن���ة  مبزاول���ة 

كم���ا مت التفاق عل���ى بروت�ك����ل تعاون 

هدف املعر����س اإىل عر����س الت�ساميم 
ال�سع�دي���ات  باملهند�س���ات  اخلا�س���ة 
�ساحب���ات املكات���ب الهند�سية يف جمال 

الت�سميم الداخلي.

مف�س���ل، وق���د مت تكليف رئي����س جمعية 
اململك���ة  يف  امل�سري���ني  املهند�س���ني 
املهند�س ه�س���ام ال�سافعي بالتن�سيق مع 
الأم���ني الع���ام املكلف للهيئ���ة ال�سع�دية 
للمهند�س���ني املهند�س �سليم���ان العم�د، 
والت�س���اور ح����ل ه���ذا الربت�ك����ل ليتم 
طرح���ه عل���ى جمل����س الإدارة يف اأقرب 
وق���ت. ويف اآخر اللقاء تب���ادل وفد نقابة 
املهند�س���ني امل�سرية ال���دروع التذكارية 
مع الأمني العام املكلف للهيئة ال�سع�دية 

للمهند�سني.
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شبكة الطرق الب�ري���ة في 
المملكة العربية السعودية

تولي حكومة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــزـ  حفظه اهللـ  ممثلة فـــي وزارة النقل الطرق 
وصيانتهـــا أهمية قصوى واهتمامًا كبيـــرًا إليمانها العميق 
بأهميتهـــا بهـــدف المحافظة على مســـتوى أدائها وتأمين 
الســـامة لمســـتخدميها حيـــث يخضـــع أكثـــر مـــن )60,000( 
كيلومتر من الطرق المسفلتة للصيانة العادية والوقائية. 
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ويتم �سن�ي����ًا فح�س الط����رق وحتديد 
ما حتت����اج اإليه م����ن �سيانة من خالل 
م�س����ح �سامل يح����دد اأو�س����اع طبقات 
الر�سف الإ�سفلتية، وي��سح م�ست�يات 
الأ�سرار وم����دى انت�سارها با�ستخدام 

اأجه����زة حديث����ة تعمل بتقني����ة الليزر، 
كما يت����م عمل م�س����ح �سام����ل لتحديد 
مقيا�����س  لإيج����اد  املن�س����اآت  اأو�س����اع 
عددي يع����رب عن حالة املن�ساأة، وم�سح 
�سام����ل لتحديد اأو�س����اع العنا�سر غر 

اأدائه����ا  الر�سفي����ة لتحدي����د م�ست�����ى 
وحت����دد حال����ة عنا�س����ر الطري����ق من 
خ����الل معاي����ر ت��سح حال����ة طبقات 
الر�سف واأخ����رى حتدد حالة املن�ساآت 

ومعاير للعنا�سر غر الر�سفية.

صي���ان����ة ال��ط����رق
ت�سع���ى ال����زارة اإىل تط�ي���ر اأداء اأعمال 
ال�سيانة والت�سغيل وذلك بال�ستفادة من 
التقني���ات احلديثة والأ�سالي���ب املتط�رة 
للتعرف على م�ساكل الطرق وتقييم تاأثرها 
عل���ى كل طريق وم�ستخدميه، اإ�سافة اإىل 
التع���رف عل���ى م�ستقب���ل حال���ة الطرق.

ال����زارة ب�سيان���ة الط���رق م���ن  تق����م 
خ���الل التعاقد م���ع مقاول���ني �سع�ديني 
كل ثالث �سن����ات، وقد بل���غ عدد عق�د 
ع���ام  م���ن  للف���رة  امل�قع���ة  ال�سيان���ة 
1433ه���� اإىل ع���ام 1436ه���� كم���ا يلي :

� 80 عق���دًا ل�سيان���ة الط���رق يف جمي���ع 
مناطق اململكة.

� 10 عق�د ل�سيانة وت�سغيل اإنارة الطرق 
والأعمال الكهربائية يف ثمان مناطق.

وتنق�ضم اأعمال ال�ضيانة اإىل:
1� ال�سيان���ة العادية: وتعنى كل الأعمال 
الب�سيطة التي متار�سها وحدات ال�سيانة 
املنت�س���رة يف البالد، والت���ي تهدف اإىل 
�سم���ان ت�ف���ر ق���در كاٍف م���ن اخلدمة 
الرفيع���ة امل�ست����ى التي تكف���ل ال�سالمة 
والأمان مل�ستخدمي الطرق وما ميتلك�ن 
من و�سائل نقل و�سلع وممتلكات منق�لة 
للح���د م���ن انت�س���ار املزيد م���ن ال�سرر 

الالزم اإ�سالحه .
وت�ضمل مايلي-

- الفح�س الدوري املت�ا�سل للطرق وما 
يرتبط بها من ج�س����ر واأنفاق وعبارات 

واأكت���اف واإ�س���ارات م���رور وغرها، مع 
احلر�س على تنفيذ املهام التالية ب�سفة 

دائمة اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. 
- تنظيف الطريق:

- تعبئ���ة الت�سقق���ات واإ�س���الح العي����ب 
الب�سيطة امل�ج�دة على �سطح الطريق .

- اإ�س���الح الأكت���اف واملي����ل اجلانبي���ة 
للطريق .

مي���اه  ت�سري���ف  من�س���اآت  تنظي���ف   -
الأمطار، والقيام بالإ�سالحات الب�سيطة 

الالزمة للمن�ساآت اخلر�سانية .
و�سائ���ل  واإ�س���الح  و�سيان���ة  - فح����س 

ال�سالمة كاحل�اجز وال�سياجات .
- اإ�س���الح اأو ا�ستب���دال اإ�سارات الطرق 

ودهان الطريق .
- الهتمام بنظافة وت�سكيل حدود حرم 

الطريق .
2 �  ال�سيان���ة ال�قائي���ة: والت���ى تعم���ل 
الفرا�س���ي  العم���ر  اإطال���ة  عل���ى 
للطري���ق، وتت���م ب���ه الأعم���ال التالي���ة: 
− تغطية �سطح الطريق بطبقات جديدة.
�س�اًءا  الإ�سفلتية  الطبقات  − ا�ستبدال 
متام���ًا  باإزالته���ا  اأو  ر�سفه���ا  باإع���ادة 

واإعادة اإن�سائها تبعًا حلالة الر�سف .
الطريق  اأجزاء  بع�س  اإن�ساء  − اإع���ادة 

التي انهارت طبقة القاعدة  حتتها .
لل�سرف،  اإ�سافية  عب���ارات  − تركيب 

وت�ف���ر احلماية للج�س����ر الرابية �سد 
اأخطار ال�سي�ل .

− اإ�سالح اأو جتديد اجل�س�ر والعبارات 
ال�سندوقية لإزال���ة التلفيات العادية اأو 

الأ�سرار الناجتة عن ال�سي�ل .
نظ��ام الت�ضوي��ر الرقمي املتحرك 

للطرق: 
يهدف ه���ذا الربنامج اإىل ت�فر البيانات 
اخلا�س���ة بعنا�سر الطرق غ���ر الر�سفية 
كالل�ح���ات الإر�سادية واخلط�ط املرورية 
والعالم���ات الكيل�مرية للطرق وتقييمها 
وحتدي���د العنا�سر التي حتتاج اإىل �سيانة 
عن طريق جمع البيانات و�س�ر لها وحتديث 
قاع���دة البيانات اخلا�سة بها يف ال�زارة.

وت�ستم���ل اأعم���ال �سيانة الط���رق ب�سكل 
عام على العديد من املهام والن�ساطات 
مث���ل اإ�س���الح الأ�س���رار الت���ي تتعر�س 
له���ا الط���رق، وتنظي���ف كام���ل امل�ساحة 
ال�اقع���ة داخل حدود ح���رم الطريق مبا 
فيها من�ساآت الت�سري���ف، واإزالة كل ما 
ي�ؤثر عل���ى �سالمة م�ستخدم���ي الطريق 
اأو ي�سب���ب ت�س�يه املنظر الع���ام للطريق 
كم���ا  امل���رور علي���ه،  اأو عرقل���ة حرك���ة 
ت�ستمل اأعمال �سيانة الطرق اأي�سًا على 
مراقبة ومالحظة الطرق ط�ال ال�قت، 
وال�ستجاب���ة لأي ح���دث ط���ارئ ب���دون 
تاأخ���ر، وت�ستم���ل الطرق عل���ى عنا�سر 
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خمتلفة ت�سنف اإىل ثالث فئات هي:
 طبقات الر�س���ف: ويق�سد بها طبقات 

الطريق الإ�سفلتية والرابية:
 � املن�س���اآت  وت�سم���ل اجل�س����ر والأنفاق 
واملمرات ال�سفلية والعبارات واجلدران 

ال�ستنادية وحماية الطريق.
 � العنا�سر غر الر�سفية  وت�سمل ع�امل 
ال�سالمة عل���ى الطريق مث���ل الدهانات 
والع�اك����س والل�حات واحل�اجز ال�اقية 

والأ�سيجة واأحرام الطريق.
�ضيانة الط��رق )ط��رق العقبات( 

لتكون كما يلي:
-عقبه �سعار بط�ل )14.2(كلم.
 -عقبة �سلع بط�ل)11.4(كلم.

-عقبة الباحة بط�ل)46(كلم.
-عقبة اجل�ة بط�ل)31(كلم.

-عقبة �سنان بط�ل)9.٥(كلم.
-عقبة الهدا/الكر بط�ل )12(كلم.

�ضيانة معدات الطرق وال�ضالمة:
يه���دف ه���ذا الربنام���ج اإىل تاأمني قطع 
الغي���ار، واإ�س���الح معدات ال����زارة التي 
تعم���ل يف فتح ومتهيد الط���رق الرابية، 
وم�سح وتقييم الطرق واملن�ساآت و�سيانة 

املعدات اخلا�سة بها، 
�ضيانة حمطات وزن ال�ضاحنات:

و�س���ل عدد املحطات الت���ي يتم ت�سغيلها 
حالي���ًا اإىل )70( حمطة ثابتة و)190( 
حمطة متنقل���ة، ويحقق برنامج مراقبة 
اأوزان ال�ساحن���ات ف�ائ���د عديدة اأهمها 
احلد م���ن خماطر احلم����لت الثقيلة، 

وتقليل تاأثرها على الطرق.
وق���د بلغ جمم����ع اأط����ال الط���رق التي 
نفذته���ا ال�زارة حت���ى الآن )64.096(  
كيل�م���رًا، �سي���دت وفق اأح���د املقايي�س 
العاملي���ة وبع���دة اجتاه���ات ربطت املدن 
الرئي�سية بع�سها ببع�س مل�اجهة التط�ر 

الكبر لهذه املدن وخلدمة حركة النقل 
الكب���ر بينها، كم���ا مت رفع م�ست�ى عدد 
من الط���رق املفردة لت�سب���ح مزدوجة، 
ونف���ذت العدي���د م���ن الط���رق الدائرية 
واجل�س����ر يف بع�س امل���دن، اإ�سافًة اإىل 
تنفي���ذ العقب���ات يف املنطق���ة اجلن�بية 
. ف�س���اًل ع���ن الطرق الت���ي ت�جد داخل 
م���دن  رب���ط  يف  وت�ساه���م  منطق���ة  كل 
وحمافظ���ات املنطق���ة بع�سه���ا ببع����س 
ومن ثم تربط املنطق���ة بباقي املناطق، 
كما نف���ذت الطرق الثان�ي���ة التي تتفرع 
من الط���رق الرئي�سية وتخ���دم خمتلف 
املراك���ز والتجمعات ال�سكاني���ة، اإ�سافًة 
اإىل الط���رق الرابي���ة الت���ي بلغ جمم�ع 
اأط�اله���ا حتى الآن ما يزيد عن )140( 
األف كيل�مر. وقد �ساهمت هذه الطرق 
� وهلل احلم���د � يف عملية البناء والتنمية 
الت���ي عم���ت خمتل���ف اأرج���اء اململك���ة، 
فانت�سرت اخلدمات املقدمة للم�اطنني 
والتعليمي���ة  )ال�سحي���ة  م���كان  كل  يف 
والبن���اء  والجتماعي���ة  والزراعي���ة 

والعمران وغرها(.
الطرق ال�ضريعة:

 قامت ال�زارة بتنفيذ العديد من الطرق 
ال�سريع���ة يف خمتل���ف مناط���ق اململكة، 
وهي ط���رق حمكمة املداخ���ل واملخارج، 
مك�نة من عدة م�سارات ومزودة بجميع 

و�سائل الأمان من اأهمها :
−  طري���ق الريا�س/الدم���ام ال�سري���ع 

بط�ل )383( كلم .
ال�سريع  الريا�س/الق�سيم  −  طري���ق 

بط�ل )317( كلم.
املن����رة  الق�سيم/املدين���ة  −  طري���ق 

بط�ل )448( كلم .
الريا�س/الطائف/مك���ة  طري���ق    −

املكرمة ال�سريع بط�ل )820( كلم .

ال�سريع  املكرمة/جدة  مك���ة  −  طريق 
بط�ل )70( كلم .

−  طريق جدة/املدينة املن�رة ال�سريع 
بط�ل )410( كلم .

املكرمة/الطائ���ف  مك���ة  طري���ق    −
ال�سريع )ال�سيل( بط�ل )70( كلم .

املن�رة  املكرمة/املدينة  −  طريق مكة 
ال�سريع بط�ل )421( كلم .

الطرق الدائرية حول املدن:
الط���رق الدائري���ة ح�ل امل���دن �ساهمت 
اإىل ح���د كب���ر يف �سرع���ة النتقال من 
جه���ة اإىل اأخ���رى يف وق���ت ق�سر، ومت 
تزويدها بعدد م���ن التقاطعات والطرق 
املح�ري���ة اأدت اإىل نقل حركة ال�سيارات 
العابرة اإىل خارج املدن، وبذلك تال�ست 
ال�س��س���اء وقل التل����ث اإىل حد كبر/ 

ومن تلك الطرق ما يلي:-
- الطريق الدائري ح�ل مدينة الريا�س 

بط�ل )76( كلم .
- الطري���ق الدائري مبكة املكرمة بط�ل 

)28( كلم .
- الطري���ق الدائ���ري باملدين���ة املن����رة 

بط�ل )67( كلم .
- الطريق الدائري بجدة بط�ل )103( كلم .
- الطري���ق الدائ���ري باملنطقة ال�سرقية 

بط�ل )108( كلم .
- الطريق الدائري باأبها بط�ل )12( كلم .
- الطري���ق الدائ���ري يف بري���دة بط����ل 

)٥8( كلم .
طرق العقبات:

- عقبة �سعار بط�ل )٥9( كلم.
- عقبة �سلع بط�ل )26( كلم . 

- عقبة الباحة بط�ل )46( كلم.
- عقبة اجل�ة بط�ل )96( كلم. 

املع/حماي���ل  الدرب/رج���ال  - طري���ق 
بط�ل )1٥2( كلم.
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بن�����اء ال��ط���������رق

أطوال الطرق بين المدن السعودية

بل���غ جمم�ع اأط�ال الط���رق التي نفذتها 
ال����زارة حت���ى نهاي���ة الع���ام 1433ه���� 
م���ا يزيد ع���ن )60.000( �ست����ن األف 
كيل�م���رًا �سيدت وفق اأح���دث املقايي�س 
العاملي���ة وبع���دة اجتاه���ات ربطت املدن 
الرئي�سية بع�سها البع�س مل�اجهة التط�ر 
الكبر لهذه املدن وخلدمة حركة النقل 
الكب���ر بينها، كم���ا مت رفع م�ست�ى عدد 
من الط���رق املفردة لت�سب���ح مزدوجة، 

ونف���ذت العدي���د م���ن الط���رق الدائرية 
واجل�س����ر يف بع�س امل���دن، اإ�سافًة اإىل 

تنفيذ العقبات يف املنطقة اجلن�بية .
واإ�سافًة اإىل الطرق التي ت�جد داخل كل 
منطقة وت�ساهم يف ربط مدن وحمافظات 
تربط  ثم  وم��ن  ببع�س  بع�سها  املنطقة 
الطرق  نفذت  املناطق،  بباقي  املنطقة 
الثان�ية التي تتفرع من الطرق الرئي�سية 
والتجمعات  امل��راك��ز  خمتلف  وت��خ��دم 

الرابية  الطرق  اإىل  اإ�سافًة  ال�سكانية، 
ما  الآن  حتى  اأط�الها  جمم�ع  بلغ  التي 
وقد  كيل�مر.  األ��ف   )139( ع��ن  يزيد 
يف   � احلمد  وهلل   � الطرق  هذه  �ساهمت 
عملية البناء والتنمية التي عمت خمتلف 
اخلدمات  ف��ان��ت�����س��رت  امل��م��ل��ك��ة  اأرج�����اء 
املقدمة للم�اطنني يف كل مكان )ال�سحية 
والجتماعية  وال��زراع��ي��ة  والتعليمية 
وال���ب���ن���اء وال����ع����م����ران.. وغ����ره����ا(. 
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محاور طرق الربط الدولية
حركة  ت�سهيل  باأهمية  منها  اإدراك�����ًا 
يف  الدولية  ال��ط��رق  على  ال��ربي  النقل 
امل�سرق العربي، و�سرورة زيادة التعاون 
والتبادل التجاري وال�سياحي بينها وبني 
وحلر�سها  وال��دول��ي��ة،  العربية  ال���دول 
املنظمات  والن�سمام يف  امل�ساركة  على 
واملعاهدات والتفاقيات الدولية وب�سكل 
العربية  اململكة  �سادقت  فقد  ف��اع��ل، 
ال�سع�دية على اتفاق الطرق الدولية يف 
امل�سرق العربي الذي دخل حيز التنفيذ 
اللجنة  اإط��ار  2003م يف  اأكت�بر   19 يف 
غرب  ل��دول  الجتماعية  القت�سادية 
جميع  ت�سم  والتي   ) ال�سك�ا   ( اآ�سيا 
اإىل  بالإ�سافة  اآ�سيا  يف  العربية  ال��دول 

جمه�رية م�سر العربية .
وي��ب��ل��غ اإج���م���ايل ال��ط��رق ل��ه��ذه ال���دول 
داخل  12000كلم  منها  كلم،   31،400
اململكة العربية ال�سع�دية، ويهدف هذا 
التفاق اإىل حتديد �سبكة طرق اإقليمية 
امل�����س��رق العربي  اق��ط��ار  ت��رب��ط  دول��ي��ة 
اأه���داف  وت��خ��دم   ) ال���س��ك���ا  )منطقة 
وال�سياحي  التجاري  التبادل  ت�سجيع 
ملحاور  املنطقة  دول  تبني  بينها،  فيما 
منا�سبة  اأول�ية  واإعطائها  ال�سبكة  هذه 
يف خطط التنمية ال�طنية، ومن اأهداف 
اأي�����س��ا م���اءم��ة وت�حيد  ه��ذا الت��ف��اق 
امل�ا�سفات الفنية الالزم ت�افرها على 

حماور ال�سبكة .
ميكن  التي  الف�ائد  من  العديد  وهناك 
اأن تع�د على املنطقة من هذا التفاق؛ 
والتكامل  الرابط  وتعزيز  تق�ية  منها 
ت�سهيل  الأع�ساء،  ال��دول  بني  الإقليمي 
تق�ية  ال��سائط،  واملتعدد  الربي  النقل 
الأع�ساء  الدول  بني  والتكامل  الرابط 

م��ن ج��ه��ة وب��اق��ي دول اآ���س��ي��ا واأوروب����ا 
واأف��ري��ق��ي��ا وال��ع��امل م��ن ج��ه��ة اأخ���رى، 
كفاءة  ورف���ع  ال��ن��ق��ل،  تكاليف  خف�س 

احلركة، و�سالمة املرور .
اإقليميًا  نظامًا  الت��ف��اق  ا�ستخدم  وق��د 
باملرونة،  ميتاز  ال�سبكة  حماور  لرقيم 
املغرب  اإىل  الرقيم  بامتداد  وي�سمح 
هذه  مثل  على  التفاق  حال  يف  العربي 

اخلط�ة .
التفاقات  باك�رة  التفاق  هذا  ويعترب 
الجتماعية  القت�سادية  للجنة  الدولية 
با�سم  امل��ع��روف��ة  اآ���س��ي��ا  غ���رب  ل����دول 
بالعديد  ق��ام��ت  وال��ت��ي  )ال����س���ك����ا(، 
وت�سهيل  النقل  جم��ال  يف  اجل��ه���د  م��ن 
النقل  ن��ظ��ام  ت��ط���ي��ر  م��ث��ل  ال��ت��ج��ارة؛ 
املتكامل يف امل�سرق العربي �ساماًل الطرق 
واملطارات  وامل�انئ  احلديدية  وال�سكك 
واجل�ية،  البحرية  املالحية  واخلط�ط 
الإقليمي،  النقل  تط�ير نظام معل�مات 
تط�ير الإطار املنهجي لتحليل �سيا�سات 
التجارة،  وت�سهيل  املتكامل  النقل  نظام 
والتجارة  النقل  ت�سهيل  اإىل  اإ���س��اف��ة 
واإن�ساء وتفعيل اللجان ال�طنية الالزمة 
امليكنة  كذلك  املنطقة،  دول  يف  لذلك 
للبيانات  الإل��ك��روين  التبادل  وتطبيق 
والت�سالت  امل��ع��ل���م��ات  وتكن�ل�جيا 
تط�ير  للر�س�م،  الإلكروين  والت�سديد 
التجارية  واملمار�سات  اجلمارك  نظم 
تط�ير  احلك�مية،  الإجراءات  وتب�سيط 
�سيا�سات امل�انئ والنقل البحري وتق�ية 

التعاون امل�سرك يف هذا املجال .
اململكة  قامت  التفاق  هذا  على  وبناًءا 
النقل  ب�زارة  ممثلة  ال�سع�دية  العربية 
الدولية  الربط  ط��رق  حم��اور  بتحديد 

التي تربط ثالثة ع�سر دولة عربية هي 
اإ�سافة للمملكة العربية ال�سع�دية :

�  الإمارات العربية املتحدة.
� مملكة البحرين.

� دولة الك�يت.
 � دولة قطر.

 � �سلطنة عمان.
 � اليمن.

 �  العراق.

 �  الأردن.
 �  �س�ريا.
 �  لبنان.

 �  فل�سطني.
 �  م�سر

ال�سع�دية  العربية  اململكة  قامت  وق��د 
ب��ت��زوي��د ك���اف���ة ال���ط���رق ب���الإ����س���ارات 
والعالمات الدالة على ذلك، بالإ�سافة 
ال�سالمة  ع���ام��ل  بكافة  تزويدها  اإىل 
امل���روري���ة، وق���د اأع����دت ل���ح��ات حتمل 
اأرق����ام ه��ذه ال��ط��رق امل��ح���ري��ة، وهذه 
الدرع ذات خلفية  �سكل  تاأخذ  الل�حات 
 )  M  ( لتيني  ح��رف  وكتابة  بي�ساء 
امل�ج�دة  الأرق��ام  اأم��ا  للم�سرق،  كرمز 
اأعلى احلرف وتعني رقم الطريق حيث 
مت��ث��ل الأرق�����ام امل���زدوج���ة الجت����اه من 
ال�سرق اإىل الغرب، اأما الأرقام املفردة 
فتمثل الجتاه من ال�سمال اإىل اجلن�ب، 
من   � احلمد  � وهلل  اململكة  اأو�سكت  وقد 
على  الل�حات  ه��ذه  و�سع  من  النتهاء 
وميكن  اململكة،  داخل  املحددة  الطرق 
لل�سائق يف حالة �سفره من مكان اإىل اآخر 
 .)M5( اختيار الطريق املطل�ب كمثال
وقد مت حتديد عدة طرق يف اململكة العربية 
ال�سع�دية كمحاور طرق ربط دولية منها :
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حم��ور الع��راق – �ض��رق اجلزيرة 
:)M05( العربية

ال�سع�دية،  يف   )9٥( رقم  الطريق  وه� 
وي���ب���داأ ه���ذا امل��ح���ر م��ن م��ن��ف��ذ زاخ��� 
احل�����دودي )ال���ع���راق/ ت��رك��ي��ا( ومير 
والب�سرة  وال�سماوة  وب��غ��داد  بامل��سل 
الك�يت(،  )ال��ع��راق/  �سف�ان  ومنفذ 
العراق(  )ال��ك���ي��ت/  العبديل  ومنفذ 
)الك�يت/  الن�ي�سب  ومنفذ  والك�يت، 
ال���������س����ع�����دي����ة(، وم���ن���ف���ذ اخل��ف��ج��ي 
واأب���� حدرية  ال��ك���ي��ت(  )ال�����س��ع���دي��ة/ 
ومنفذ  و���س��ل���ى،  وال��ه��ف���ف  وال���دم���ام 
بطحاء )ال�سع�دية/ الإمارات(، ومنفذ 
ال�سع�دية(  )الإم������ارات/  ال��غ���ي��ف��ات 
كلبا  ومنفذ  والفجرة،  ودبي  واأب�ظبي 
خطمة  ومنفذ  ُع��م��ان(،  )الإم�����ارات/ 
و�سحار  الإم���ارات(  )ُع��م��ان/  املالحة 

وم�سقط ونزوى وثمريت و�ساللة.

: )M25( حمور رقم
ال�سع�دية،  يف   )85( رقم  الطريق  وه� 
طريق  مع  حدرية  اأب�  تقاطع  من  ويبداأ 
رقم )95( حتى منفذ حديثة )ال�سع�دية 
بالنعرية/  م�������رورًا  الأردن�����ي�����ة(   /
حفرالباطن/ رفحاء/ عرعر/ طريف/ 

القريات/ منفذ حديثة.
حم��ور و�ض��ط اجلزي��رة العربي��ة 

: )M35(
وه� الطريق رقم )65( يف ال�سع�دية، 
العربية  اململكة  عا�سمة  يربط  والذي 
ويبداأ  ب����الأردن،  الريا�س  ال�سع�دية 
طريق  مع  تقاطعه  من  ال�سع�دية  يف 
ح�طة  م���ن  ب���ال���ق���رب   )10( رق����م 
ال�سمال  ب��اجت��اه  وي�سر  مت��ي��م،  بني 
عرب  الريا�س  باحلائر/  مارًا  الغربي 
الطريق الدائري حتى يرتبط بطريق 
م���ارًا  ال�����س��ري��ع  الق�سيم  ال��ري��ا���س/ 

اجلثامية،  اإىل  ثم  وب��ري��دة  باملجمعة 
اأب� عجرم/ طربجل/  ومن حائل اإىل 
القريات/ منفذ احلديثة )ال�سع�دية/ 
)الأردن/  العمري  ومنفذ  الأردن(، 

ان. ال�سع�دية( والأزرق وعَمّ
 – الأردن   – �ضوري��ا  حم��ور 

 :)M45( ال�ضعودية – اليمن
ال�سع�دية،  يف   )15( رقم  الطريق  وه� 
)�س�ريا/  اله�ى  باب  منفذ  من  ويبداأ 
ودم�سق،  وحم�س  بحلب  ومير  تركيا(، 
ومنفذ ن�سيب )�س�ريا / الأردن(، ومنفذ 
ان ومعان،  جابر )الأردن/ �س�ريا( وعَمّ
ال�سع�دية(،   / )الأردن  املدورة  ومنفذ 
ومنفذ حالة عمار )ال�سع�دية/ الأردن( 
ومكة  املن�رة  واملدينة  والقليبة  وتب�ك 
)ال�سع�دية  ِعلب  ومنفذ  واأبها،  املكرمة 
/ ال��ي��م��ن(، وم��ن��ف��ذ ب��اق��م )ال��ي��م��ن / 

ال�سع�دية( و�سنعاء وتعز.
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م�ضاريع حتت الإن�ضاء
تنفيذها  اجل��اري  الطرق  اأط���ال  بلغت 
حتى نهاية العام املايل 1434/1433ه�، 
ح�ايل )22،22٥،67( كلم ومن اأهمها:

اأه��م الط��رق الرئي�ضي��ة التي يتم 
م�ضت��وى  عل��ى  تنفيذه��ا  حالي��ًا 

مناطق اململكة:
-  حت�يل طريق جدة / جازان ال�ساحلي، 

طريق �سريع )اجلزء الأول(. 
- طريق حائل/ رفحا )املرحلة الثانية(.

- اإزدواج طريق جنران/�سرورة ال�ديعة 
)املرحلة الثالثة( �سرورة/ال�ديعة.

- الطريق الدائري الثاين مبكة املكرمة 
)�سارع الطنطباوي(.

باملدينة  الثالث  ال��دائ��ري  الطريق   -
املن�رة )املرحلة الثانية(..

- ا�ستكمال طريق حائل/ املدينة املن�رة 
املزدوج مع اأربعة تقاطعات.

الريا�س/الرين/  طريق  ا�ستكمال   -
بي�سة بالريا�س.

- الطريق الدائري مبدينة جدة � اجلزء الثاين 
ال�سريع(.  مكة  طريق  ب��رمي��ان/  )طريق 
- حت�يل طريق جدة/ جازان ال�ساحلي � طريق 
الليث(. )ال�سعيبة/  الثاين  اجل��زء  �سريع 

رنية/اخلرمة  بي�سة/  طريق  ازدواج   -
ال�سريع  الريا�س/الطائف  طريق  حتى 

)املرحلة الأوىل( بالريا�س.
- حت�سني طريق الدمام /اخلرب ال�ساحلي 
الق�سلة/  طريق  مع  التقاطع  اإن�ساء  مع 
)م���زدوج(. الإن���ارة  مع  القدمي  املطار 

املدينة   / ح��ائ��ل  ط��ري��ق  ا�ستكمال   -
املن�رة ) املزدوج ( بحائل.

- طريق حائل/رفحاء )املرحلة الثانية(.
�سكاكا/عرعر  ازدواج طريق  ا�ستكمال   -
ليت�سل مع طريق عرعر/ جديدة عرعر مع 
ج�سر على وادي بدنة باحلدود ال�سمالية.

مبنطقة  الدائري  الطريق  ا�ستكمال   -
تب�ك مع تقاطع املدينة.

الرابعة(.  )املرحلة  �سبا  تب�ك/  طريق  ازدواج   -
تقاطع  ت��ق��اط��ع��ات  تنفيذ  ا�ستكمال   -
الطريق الإقليمي مع طريق �سكاكا/ دومة 
اجلندل، وتقاطع مثلث اأب� عجرم باجل�ف
الباحة  مل��دي��ن��ة  ال���دائ���ري  ال��ط��ري��ق   -

)اجلزء الثاين واجلزء الثالث(.
- ازدواج طريق العقيق/ جرب)املرحلة 

الثالثة( بالباحة.
الباحة/ ط��ري��ق  ازدواج  ا�ستكمال   -

املخ�اه/املظيلف.
- اإن�����س��اء ط��ري��ق��ني م��ن اجل��ن���ب اإىل 
ال�سمال ومن ال�سرق اإىل الغرب بجازان.

ال�اقع  تب�ك/حقل/اجلزء  طريق  ازدواج   -
بني بئر بن هرما�س/ال�سرف املرحلة الثانية.
جن���ران/����س���رورة/ ط��ري��ق  ازدواج   -

ال�ديعة )اخل�سراء/�سرورة(.
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- طريق حائ���ل/ املدينة املن�رة املبا�سر 
املزدوج.

- ربط منطقة الباحة بطريق الريا�س/ 
الرين/ بي�سة.

- ا�ستكم���ال الطري���ق الدائ���ري ح����ل 
مدينة تب�ك.

- الطري���ق الذي يرب���ط طريق الريا�س 
/ الدم���ام ال�سريع بطري���ق اب� حدرية/ 
الدمام وطري���ق الدمام/ اجلبيل وربط 
طري���ق مطار امللك فه���د بطريق بقيق/
الظهران )املرحلة الوىل ()مزدوج(.

- ازدواج طري���ق بي�سة/رني���ة مبنطق���ة 
ع�سر.

- ا�ستكم���ال اعم���ال ال�سل���ع ال�سرق���ي 
اخلارج���ي م���ن الطري���ق الدائ���ري من 
طري���ق خري����س وحت���ى تقاط���ع طريق 
اخلرج مع و�سل���ة الدائري اجلن�بي مع 

طرق اخلدمة مع تقاطع.
- ا�ستكمال طري���ق الظهران/ العقر/ 

�سل����ى )تنفي���ذ 4 تقاطع���ات باجل���زء 
اجلاري تنفيذه(.

- ا�ستكمال طريق حائل/ املدينة املن�رة.
- ا�ستكم���ال ازدواج طري���ق الطائ���ف/ 

اأبها )اجلزء ال�اقع مبنطقة ع�سر(.
�سرم���ا/  طري���ق  ازدواج  ا�ستكم���ال   -

البدع/ ال�سرف/ حقل.
ال�ساحل���ي  الطري���ق  ا�ستكم���ال   -
الأوىل  املرحل���ة  الط����ال(  )ال�سقي���ق/ 

بدون تقاطعات.
- ازدواج طري���ق عفيف/ظلم )املرحلة 

الأوىل(.
- حت�يل طريق جدة / جازان ال�ساحلي 

اإىل طريق �سريع )اجلزء الثالث(.
- الطريق الدائ���ري مبدينة جدة وربط 

املحاور الرئي�سية )املرحلة الثالثة(.
- طريق تب�ك / املدينة املن�رة ال�سريع 

)املرحلة الأوىل(.
- ازدواج طريق حائل/ رفحاء.

جنران/�س���رورة/ طري���ق  ازدواج   -
ال�ديع���ة )اخل�سراء/�سرورة()املرحلة 

الثالثة والرابعة(.
- الطري���ق امل����ؤدي اإىل املنفذ احلدودي 

مع �سلطنة عمان )اجلزء الأخر(.
- ا�ستكم���ال طري���ق الريا�س / الرين / 

بي�سة.
- الطري���ق الدائ���ري الثال���ث باملدين���ة 

املن�رة )املرحلة الرابعة(.
- الأعم���ال التكميلي���ة للطريق الدائري 
بحائ���ل )تقاط���ع طريق املط���ار، تقاطع 
ال�س�يفل���ة، تقاط���ع رق���م )13( امتداد 

�سارع احلراج(.
- ازدواج وحت�س���ني الطري���ق الذي يبداأ 
م���ن تقاط���ع طري���ق الريا�س/الق�سيم 
ال�سريع حتى دوار خزام مع التقاطعات 

)املرحلة الأوىل(.
الباح���ة  الدائ���ري ملنطق���ة  الطري���ق   -

)اجلزء الرابع(.
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أطوال المشاريع الجاري تنفيذها حتى نهاية عام 
1434/1433ه�، حسب المناطق

السالمة على الطرق
عل���ى  ال�سالم���ة  النق���ل  وزارة  ت����يل 
الط���رق اهتمام���ًا كبرًا حي���ث يتم عند 
درا�سة وت�سميم الط���رق اعتماد اأف�سل 
امل�ا�سفات الفنية التي تكفل تنفيذ تلك 
الطرق با�ستخدام اأف�سل امل�اد واملعدات 
احلديث���ة م�ست�في���ة �س���روط ال�سالم���ة 
والأمان، فاإيل جانب الت�سميم املنا�سب 
للط���رق يتم ت�فر كافة ع�امل ال�سالمة 
الأخرى من ل�ح���ات اإر�سادية وت�جيهية 
متن�ع���ة ودهان���ات وعالم���ات عاك�س���ة 
وو�سائ���ل لت�سري���ف املي���اه واحلماي���ات 
واحل�اج���ز العدي���دة ، كما تت���م متابعة 

الطرق القائمة وحت�سني ع�امل ال�سالمة 
عليه���ا اأوًل ب���اأول، وت�سارك ال����زارة مع 
اجلهات املخت�سة يف جلان متعددة فيما 
يخ����س ال�سالمة املروري���ة على الطرق.

و�ضائل ال�ضالمة على الطرق:
مت تزويد الطرق بكافة ع�امل ال�سالمة 
لت�ف���ر الراح���ة والأم���ان مل�ستخدميها، 
وهذه ال��سائل التي تنفذها ال�زارة هي:

- �سفلت���ة الأكتاف اجلانبي���ة، وحت�سني 
مي�لها اجلانبية.

-  تعري�س اجل�س�ر، بحيث تك�ن بعر�س 
الطريق مع اأكتافه.

-  اإن�ساء م�اقف جانبية.
-  دهان ج�انب وو�سط الطرق، وتزويدها 
بالعالمات العاك�س���ة )عي�ن القطط(.
-  تزوي���د الط���رق باحل�اج���ز ال�اقي���ة 
والل�ح���ات  الكيل�مري���ة،  والعالم���ات 

الإر�سادية والتحذيرية والت�جيهية.
-  ت�سيي���ج جمي���ع الط���رق ال�سريعة ملنع 
دخ����ل احلي�ان���ات ال�سائب���ة اإىل ح���رم 
الطريق، واإن�ساء معابر على هذه الطرق 
لت�سهيل عب����ر هذه احلي�ان���ات، وو�سع 
م�سائ���د لها على جميع املنافذ الفرعية 

على الطرق ال�سريعة.
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التصنيف الوظيفي للطرق
ب���داأت وزارة النق���ل العم���ل بت�سني���ف 
وظيفي للط���رق يف عام 140٥ه� وقد مت 
حتديثه يف عام 1418ه����، حيث ت�سمن 
ه���ذا الت�سني���ف و�سفًا مل�س���ارات �سبكة 
الط���رق. وتق�م فك���رة ه���ذا الت�سنيف 
عل���ى اأن لكل طريق نقط���ة بداية ونقطة 
نهاية، واأن الجتاهات الرئي�سية للطرق 
ه���ي من اجلن����ب لل�سمال وم���ن الغرب 
لل�س���رق بحيث تك�ن بداي���ة الطريق من 
اجلن����ب اأو الغ���رب ونهايت���ه ال�سمال اأو 
ال�س���رق، ومثال ذلك طريق رقم ) 40 ( 
ال���ذي يبداأ من ج���دة وينتهي يف الدمام 

بط�ل ) 1370( كيل� مرًا. 
لقد ق�سم���ت الطرق وفق هذا الت�سنيف 

اإىل ثالث فئات:
1�  الط���رق الرئي�سي���ة: وهي التي تبتدئ 
برقم اأو رقمني عل���ى �سبيل املثال )٥(، 
)22( يف و�س���ط خارط���ة اململكة، وهي 
تل���ك الط���رق الت���ي تربط ب���ني مناطق 

اململكة واملدن الكبرة .
 2� الط���رق الثان�ي���ة: وه���ي التي حتدد 
بثالثة اأرقام على �سبيل املثال )222( يف 
و�سط خارطة الطرق، وهي تلك الطرق 
الت���ي تربط بني املدن املت��سطة ومن ثم 

تربطها مع �سبكة الطرق الرئي�سية.
3� الط���رق الفرعي���ة: وه���ي التي حتدد 
باأربعة اأرق���ام على �سبيل املثال ) 3333 
( يف و�س���ط خارطة الط���رق، وهي تلك 
الط���رق التي تربط بني الق���رى والهجر 

واملزارع وغرها مع الطرق الأخرى .
وقد مت و�سع هذه الأرقام على الل�حات 
الكيل�مرية على كافة الطرق.. وقد بداأت 
بع����س امل�ؤ�س�سات ال�طنية املعنية باإنتاج 

اأطال����س وخرائ���ط الط���رق ب��سع هذا 
الت�سنيف عل���ى خرائط الطرق واملدن، 
واأ�سبح بالإمكان �سه�ل���ة ا�ستخدامها .

كما مت ترقيم الطرق الرئي�سية على �سبكة 
الط���رق يف اململك���ة على النح���� التايل: 
-  طري���ق رق���م )٥(:  يب���داأ م���ن نقطة 
العب����ر على احل���دود ال�سع�دية اليمنية 
وي�ستم���ر يف اجت���اه ال�سم���ال مبح���اذاة 
�ساح���ل البح���ر الأحم���ر م���ارًا بجيزان 
وال�سقي���ق والقنفذة والليث وجدة وث�ل، 
ث���م مير �س���رق م�ست�رة مب�ساف���ة 6 كم، 
ثم �س���رق الراي����س ثم ينب���ع ال�سناعية 
وينبع البحر واأملج وال�جه و�سبا والبدع 
وحق���ل، وينتهي عند احل���دود ال�سع�دية 

الأردنية قريبًا من العقبة .
-  طريق رق���م )10(: يبداأ من تقاطعه 
مع م�سار الطريق ال�ساحلي رقم )٥(، ثم 
ي�سر �سرقًا مارًا بالدرب، وي�سر باجتاه 
ال�سمال مارًا بابها وخمي�س م�سيط وتثليث 
واخلما�سني وال�سلي���ل واخلرج وحر�س، 
وي�ا�س���ل اجتاه���ه �سرق���ًا حت���ى ينتهي 
عن���د احل���دود ال�سع�دية م���ع الإمارات 
العربي���ة املتح���دة عند منف���ذ بطحاء .

-  طريق رقم ) 1٥(: يبداأ من ال�ديعة جن�بًا 
وي�س���ر �سماًل حتى �س���رورة مرورًا بنجران 
وظه���ران اجلن�ب حتى ي�س���ل اإىل تقاطعه 
م���ع الطريق رق���م )10( بخمي����س م�سيط، 
ويتج���ه �سم���اًل م���رورًا بالباح���ة والطائف 
ومكة املكرمة واملدينة املن�رة وخيرب وتيماء 
الأردني���ة اإىل احل���دود  وتب����ك  والقليبي���ة 

-  طريق رق���م )40(: يبداأ من تقاطعه 
مع الطريق رقم )٥( مبدينة جدة وي�سر 
�سرقًا مارًا مبكة املكرمة وظلم والروي�سة 

والريا����س حتى ينتهي عن���د تقاطعه مع 
الطري���ق رق���م 61٥ مبدين���ة الدم���ام .

-  طريق رقم )٥0(: يبداأ من تقاطعه مع 
الطريق رقم )40( يف ظلم وي�سر يف اجتاه 
ال�سم���ال ال�سرقي مارًا بعفيف والبجادية 
والدوادمي و�سقراء واملجمعة والأرطاوية 
وحف���ر الباطن حتى ينتهي يف املعرب على 
احل���دود م���ع الك�ي���ت �سم���ال الرقعي .
-  طريق رقم )60(: يبداأ من تقاطعه مع 
الطريق رقم )٥( يف ينبع ال�سناعية ثم 
يتجه �سرقًا مارًا ببدر حنني، ال�ا�سطة، 
الفري����س،  امل�سيجي���د،  احلم���راء، 
املفرع���ات، ث���م يتقاط���ع م���ع الطري���ق 
الدائ���ري باملدين���ة املن����رة، ث���م يقطع 
طريق ريا�س اخل���رباء/ البكرية مارًا 
بربيدة، ث���م يتجه �سرقًا م���ارًا بالزلفي 
. باجلبي���ل  ينته���ي  حت���ى  والأرطاوي���ة 
-  طري���ق رقم )6٥(: يب���داأ من ح�طة 
بني متيم وي�سر باجتاه ال�سمال الغربي 
م���ارًا باحلاي���ر والريا����س ع���رب طريق 
الريا����س الدائري حت���ى يرتبط بطريق 
م���ارًا  ال�سري���ع  – الق�سي���م  الريا����س 
باملجمع���ة وبريدة و�س���رى وحائل وجبة 

ونبك اأب�ق�سر حتى القريات .
-  طري���ق رق���م )70(: يبداأ م���ن العال 
متجه���ًا �سرق���ًا قاطم���اً الطري���ق رق���م 
)1٥( حتى ي�س���ل ملدينة حائل، وينتهي 

بتقاطعه مع الطريق رقم )6٥(. 
م���ن  يب���داأ   :)7٥( رق���م  طري���ق    -
اخلرخ���ر وي�س���ر �سماًل حت���ى حر�س 
مارًا بالع�سيلية، ث���م يتجه نح� ال�سمال 
ال�سرق���ي حت���ى التقائ���ه بطري���ق رق���م 
)61٥(، ثم يتجه نح���� ال�سمال الغربي 
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أنظمة النقل الذكية
لتطبي���ق  بن�س���اط  النق���ل  وزارة  ت�سع���ى 
الط���رق  عل���ى  الذكي���ة  النق���ل  اأنظم���ة 
التابعة لها لتعزي���ز ال�سالمة على الطرق 
وحت�سني اإدارة احلركة املرورية. ويف هذا 

حت���ى �سمال غ���رب الهف�ف، ث���م يتجه 
نح� ال�سمال الغربي قاطعًا الطريق رقم 
)40( م���ارًا بعريع���رة والنعري���ة حتى 
ينتهي بتقاطعه مع الطريق رقم )9٥(. 
 -  طريق رقم )80(: يبداأ من تقاطعه مع 
الطريق رقم )٥( ب�سبا متجهًا اإىل ال�سمال 
ال�سرق���ي، م���ارًا بتب����ك، ثم مي���ر ب�سكاكا 
وبدن���ه حتى ينته���ي يف نقط���ة العب�ر على 
احلدود ال�سع�دية العراقية �سمال عرعر .

-  طريق رقم ) 8٥ (: يبداأ من النعرية 
ثم ي�سر باجتاه ال�سمال الغربي مبحاذاة 
خط الأنابيب م���ارًا بالقي�س�مة ورفحا 
وعرع���ر وطريف حتى ينتهي يف تقاطعه 

مع الطريق رقم )6٥( بالقريات .
-  طري���ق رقم ) 9٥ (: يبداأ عند حدود 
اململك���ة مع الإم���ارات العربي���ة املتحدة 
م���ارًا ببطح���اء، �سل����ى، العق���ر، ث���م 
ي�ا�س���ل اجتاهه نح���� ال�سم���ال الغربي 
م���ارًا باأب���ي حدري���ة ومنتهي���ًا باحلدود 

ال�سع�دية – الك�يتية .
كم��ا مت ترقي��م الط��رق الثانوية 

ومنها على �ضبيل املثال :
� طريق رقم ) 13٥(: ويبداأ من تقاطعه 
م���ع طريق رقم )٥( يف ث����ل مارًا برابغ 
وم�ست����رة وب���در حن���ني، ومنتهي���ًا عند 
التقائ���ه م���ع نقط���ة بداي���ة طري���ق رقم 
)60( عن���د تقاطعه مع طريق رقم )٥( 

يف ينبع ال�سناعية.
�  طريق رق���م )20٥(: يبداأ من تقاطعه 
مع الطريق رقم )1٥( بالباحة، وي�سر 
�سم���اًل م���ارًا ببالد زه���ران حتى ينتهي 
عند تقاطعه مع الطريق رقم )1٥( اإىل 

ال�سرق من الطائف .
-  طريق رق���م )333(: طري���ق املدينة 
املن����رة الدائ���ري الث���اين، ويب���داأ م���ن 
تقاطع���ه مع الطريق رق���م )1٥( جن�ب 
غ���رب املدين���ة املن����رة، وي�س���ر باجتاه 
عقارب ال�ساعة حتى يع�د لنف�س لتقاطع.

-  طري���ق رق���م )٥17(: طريق اخلرج 
الريا�س ال�سريع، ويبداأ من اخلرج عند 
تقاطع���ه م���ع طريق رق���م ) 10( ويتجه 
�سماًل حتى التقاط���ع رقم )18( والذي 

يرب���ط ال�سل���ع اجلن�ب���ي بال�سرقي من 
الطريق الدائري للريا�س.

ولت�سهي���ل عملية معرف���ة امل�سافات على 
الط���رق فقد ا�ستم���ل ت�سني���ف وترقيم 
الط���رق عل���ى تف�سيالت، بحي���ث تك�ن 
نقطة البداية ) �سفر( من جدة ونقطة 
النهاية ) 1370( يف الدمام، واأي�سًا مت 
تزويد كافة الطرق بل�حات يطلق عليها 
عالم���ات كيل���� مري���ة بحي���ث تت�سمن 
رق���م الطريق يف اأعل���ى الل�حة وامل�سافة 
م���ن بداي���ة الطري���ق مل�قع ه���ذه الل�حة 
)رقم يكتب عم�دي���ًا( ح�سب اجتاهات 
الطريق، بحي���ث يك�ن الرقم مفردًا اإذا 
كان الجت���اه من اجلن����ب اإىل ال�سمال، 
ويك�ن زوجيًا اإذا كان الجتاه من الغرب 
اإىل ال�س���رق، مث���ال ذلك ل�ح���ة عالمة 
كيل� مرية تقع على الطريق رقم )40( 
وتقع عند العالمة الكيل� مرية )260(، 
فيكت���ب يف اأعل���ى الل�حة رق���م الطريق 
والذي ه� )40(، وتكتب العالمة الكيل� 
مرية )260( عم�ديًا على تلك الل�حة .

ال�س���دد مت النتهاء م���ن 'خمطط الت��سع 
والتكامل لأنظمة النقل الذكية يف اململكة 
العربي���ة ال�سع�دي���ة' يف دي�سمرب 2011م، 
ي�سم���ل املخطط حتدي���د الإطار املعماري 

لتطبيق���ات اأنظمة النقل الذكي���ة ل�زارة 
النق���ل، وحتدي���د م�ساريع اأنظم���ة النقل 
الذكية على طرق وزارة النقل يف اململكة، 
امل�ستقب���ل. يف  تنفيذه���ا  ميك���ن  والت���ي 
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مادة إعانية
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مشاركات

إعادة النظر بطريقة مشاريعنا

يعتبـــر قطـــاع اإلنشـــاءات بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن القطاعات واألســـواق 
المهمـــة جـــدًا. حيـــث يشـــارك هـــذا القطـــاع بنســـبة 40-30% مـــن مصـــادر الدخـــل غير 
النفطيـــة, كمـــا أنه قطاع مؤثـــر جدًا فـــي المملكة العربيـــة الســـعودية )كوردمان(. 
وكمـــا ال يخفـــى على أحد فإن قطاع اإلنشـــاءات انتشـــر انتشـــارًا واســـعًا خال العشـــر 
ســـنوات الماضيـــة علـــى المســـتوى الحكومـــي والخـــاص. وتفيـــد بعـــض المصادر 
بـــأن التمويـــات البنكيـــة فـــي قطـــاع اإلنشـــاءات قـــد بلـــغ 52 بليـــون ريال ســـعودي.

ول يخف���ى عل���ى اأح���د اأي�س���ًا اأن اأغل���ب 
امل�ساريع احلك�مية على وجه اخل�س��س 
تع���اين من التاأخ���ر واجل����دة والتكلفة 
العالي���ة. وكم���ا ذكر )اخلرا�س���ي( باأنه 
ي�ج���د 9٥2 م�سروع���ًا متع���رًا من اأ�سل 
2379 م�سروعًا اأجريت عليها الدرا�سة، 
ما يعني اأن ن�سبة امل�ساريع املتعرة %40 

وه� م�ؤ�سر خطر ل�ج�د م�سكلة.
بع���د ه���ذه املقدم���ة وال�س���رد ال�سري���ع، 
اأحببت من ه���ذا املنرب اأن اأطرح ت�ساوؤًل 

على اإخ����اين املهند�س���ني والعاملني يف 
القط���اع الإن�سائي؛ ملاذا ل نعيد التفكر 
يف طريق���ة امل�ساري���ع الإن�سائي���ة ب�سكل 
عام، اأو ب�سكل خا�س من ناحية العق�د، 
الإدارة، التنفيذ وحتى من منظ�ر امل�اد 
امل�ستخدمة؟. ملاذا ل يتم ا�ستراد بع�س 

الطرق امل�ج�دة يف امل�سانع لدينا.
ق���دم املهند����س "اإيق���ان" ع���ام 1998م 
تقريره للحك�مة الربيطانية، وكان بعن�ان 
اإعادة النظ���ر بالت�سيي���د. وكان التقرير 

يت�سم���ن نقطة مهمة جدًا وهي كالتايل؛ 
اأوًل اأو�س���ى اإيقان باأهمي���ة ال�سراكة بني 
املالك واملقاولني، وقد اأ�س�س اأن ال�سراكة 
ت�ؤدي اإىل تقليل التكلفة وترتقي باجل�دة 
وكل م���ا يتطلب���ه العمي���ل. ثاني���ًا اأو�سى 
 lean(  فك���رة تبني  "اإيق���ان" ب�سرورة 
production( حيث اأنه وجد يف اأمريكا 

بع����س ال�س���ركات الإن�سائي���ة ت�ستخ���دم 
ه���ذه الطريق���ة، وق���د جنح���ت وحققت 
اأهداف���ًا باه���رة يف تبنيه���ا لأح���د طرق 

المهندس هاني سعد
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التفكر اجلدي���دة يف جمال الإن�ساءات.
ل���ذا اأحبب���ت اأن اأط���رح اأو اأق���دم طلب���ًا 
امل�س���روع  بطريق���ة  التفك���ر  لإع���ادة 
الإن�سائي وخ�س��سًا امل�ساريع احلك�مية 
منه���ا با�ستخدام طريق���ة )اللني( التي 
ط����رت بف�س���ل �سرك���ة ت�ي�ت���ا العاملية 
ل�سناع���ة ال�سي���ارات. باخت�سار �سديد 
ج���دًا، ه���ذه الطريقة هدفها ه���� تقليل 
الهدر اأثناء عمليات الإنتاج، حيث يق�ل 
ليكرز اإن ن�سبة الهدر يف العمل عادة ما 
يك�ن 90% واإن فقط 10% ه� الذي يق�م 
علي���ه العمل. اإذن مل���اذا ل يتم النظر يف 
امل�ساريع الإن�سائية على هذا الأ�سا�س؟. 

هذه دع�ة لإعادة التفكر.
املهند����س ال�سناع���ي اأو ه���� م���ن ق���ام 
بتحديد اأه���م �سبعة اأن����اع للهدر خالل 
عملي���ات الإنت���اج وه���ي زي���ادة الإنت���اج 

دون طل���ب، التنقالت، ك���رة العمليات، 
التخزي���ن، النتظار، الأخط���اء وحركة 
له���م ع���دم  اأ�سيف���ت  امل�ظف���ني، وق���د 
اأف���كار  م���ن  ال�ستف���ادة  اأو  ا�ستخ���دام 

العمال لديك. 
اإذا اأخذن���ا مرحلة م���ن مراحل امل�سروع 
وهي مرحلة التنفي���ذ وبا�ستخدام فكرة 
املهند����س "اأوه����". جن���د اأن كثرًا من 
امل�ساريع لزالت تتعامل بالربيد العادي 
ويدوي���ُا يف �س���رف م�ستخل����س املقاول 
ال�سهري. وبالنظ���ر فقط لعملية �سرف 
م�ستخل����س ملقاول باإمكان���ك اأن ت�ساهد 
اأغل���ب اأن����اع اله���در ال���ذي ا�ستنتجه���ا 
املهند����س "اأوه����". جند وق���ت انتظار 
كب���ر وحرك���ة غ���ر مهم���ة للم�ظف���ني 
وكذلك امل�ا�سالت غر الالزمة اأي�سًا، 
وك���رة العملي���ات م���ن حلظ���ة ا�ستالم 

الطل���ب اإىل اأن يت���م النتهاء من �سرف 
امل�ستحقات للمقاول.

اإن�سائ���ي  م�ق���ع  لأي  اأي�س���ًا  وبالنظ���ر 
اأن���ه غالب���ًا م���ا يحت����ي عل���ى  �ستج���د 
للمق���اول  �س����اء  للمهند�س���ني  مكات���ب 
اأو ال�ست�س���اري، وكذل���ك يحت����ي عل���ى 
م�ست�دع���ات داخ���ل امل�ق���ع. وغالب���ًا ما 
تك�ن املكاتب وامل�ست����دع يف جهة بعيدة 
ن�ع���ًا ما عن م�اقع العمل، وهذا يت�سبب 
املكات���ب  واإىل  م���ن  ك���رة احلرك���ة  يف 
وامل�اقع، واأي�سًا حتى نقل امل�اد قد تك�ن 

تكلفتها اأغلى من امل�اد نف�سها.
مما �سب���ق، دع�نا نعي���د التفكر ونعيد 
حتليل امل�ساريع ون�سعه���ا حتت املجهر، 
ولنح���دد اأماك���ن اخللل واأماك���ن الق�ة، 
فقط���اع الإن�ساءات قط���اع مهم جدًا يف 

دولتنا العزيزة.
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إرشادات في الطاقة
المـــادي،  المـــردود  هـــو  للتوفيـــر  الســـائد  المفهـــوم  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
تقليـــل  علـــى  تعمـــل  والتـــي  المتخـــذة  لإلجـــراءات  رئيســـي  بشـــكل  المالـــي 
التبريـــد  أو  التدفئـــة  الطاقـــة المســـتخدمة إلنجـــاز وظيفـــة معينـــة مثـــل  كميـــات 
هامـــة: أمـــور  عـــدة  إلـــى  المالـــي  التوفيـــر  يتجـــاوز  المـــردود  أن  إال   ، الغســـيل  أو 

� ت�ف���ر الطاق���ة يعمل عل���ى ت�فر حياة 
اأكر راحة.

� ت�ف���ر الطاقة يعمل عل���ى ت�فر �سحة 
جيدة.

� ت�فر الطاقة يحافظ على البيئة وعلى 
ا�ستدامة امل�ارد الطبيعية.

� ت�ف���ر الطاق���ة ي�ف���ر حت���ى ٥0% م���ن 
مقارن���ة  والطاق���ة  الكهرب���اء  فات����رة 

بال��سع احلايل.
توفري الطاقة يف املنزل:

حت�س���ني كف���اءة الطاقة يف املن���زل يبداأ 

م���ن اأب�سط خط�ة وه���ي تغير م�سابيح 
الإن���ارة اإىل م�سابي���ح م�ف���رة للطاق���ة 
وت�سل اإىل خط����ات متقدمة من خالل 
ا�ستخ���دام العزل احلراري ال�سحيح يف 
املنزل. اإن اتخ���اذ الإجراءات الب�سيطة 
لت�ف���ر الطاقة �س�ف يعم���ل على ت�فر 
امل�سروف ب�س���كل جيد يظهر من خالل 
الف�اتر ال�سهري���ة. اأظهرت اخلربة اأن 
تكلفة حت�يل املنزل اإىل منزل ذو كفاءة 
طاق���ة ممتازة ل يتج���اوز  10%من كلفة 
املن���زل الكلي���ة، ويعم���ل عل���ى تقليل ما 

ليث محمد أحمد هياجنة
شركة مصنع رامة
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ي�سل اإىل٥0% من كلفة الطاقة ال�سن�ية 
م���ا بني طاقة كهربائي���ة ووق�د للتدفئة، 

وذلك مقارنة مع املنازل التقليدية.
الطاقة والأجهزة املنزلية:

� الثالجات:
اإن الثالج���ة تاأتي كثال���ث اأكرب 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 اإي ثالجة 

لتعمل ب�سال�سة وكفاءة اأعلى:
داخ���ل  والأطعم���ة  ال�س�ائ���ل  غ���ط   •
الثالجة، هذا الإجراء يقلل من الرط�بة 
املنبعث���ة من تل���ك الأطعم���ة وال�س�ائل، 
والت���ي تعم���ل اإن وج���دت عل���ى زي���ادة 
عبء ت�سغيل ال�ساغط لتربيد الثالجة.

الداخل���ي  الثالج���ة  ب���اب  نظ���ف   •

املان���ع  املطاط���ي  الإط���ار  وخ�س��س���ًا 
وج����د  حال���ة  يف  واأبدل���ه  للت�س���رب، 
اأي عي���ب. ميكن���ك فح����س �سالحي���ة 
الإط���ار املطاطي من خ���الل و�سع ورقة 
بينه وب���ني ج�سم الثالج���ة واإغالق باب 
الثالجة عل���ى تلك ال�رق���ة، قم ب�سحب 
ب�سه�ل���ة  ان�سحب���ت  ح���ال  يف  ال�رق���ة 
فيج���ب تغير الإطار املطاط���ي، اأما اإذا 
�سحبت ب�سع�بة فيعني �سالحية الإطار 
املطاط���ي، قم به���ذا الفح�س على عدة 
مناطق من الإط���ار املطاطي للتاأكد من 

كافة اجلهات.
ل  منا�سب���ة  م�ساف���ة  عل���ى  حاف���ظ   •
تق���ل ع���ن 10 �س���م ب���ني ظه���ر الثالجة 
واحلائ���ط، واعم���ل عل���ى م�س���ح الغبار 
ع���ن اأنابي���ب التكثي���ف خل���ف الثالج���ة 

مرة واحدة كل �سنة.

الطاقة  ت�فر  مفتاح  وج�د  • تاأكد من 
اأو مفت���اح التبدي���ل امل��سم���ي) �سيف- 
�ست���اء(، حيث اأن بع�س الأجهزة حتت�ي 
عل���ى جه���از ت�سخني يف ج�س���م الثالجة 
ملن���ع تكاثف البخار على ج�سم الثالجة، 
يف حال وج�د ه���ذا اخليار قم باإغالقه 

اأو حت�يل املفتاح على م��سم ال�ستاء.
اعم���ل على  الثل���ج  تراك���م  ح���ال  • يف 
اإذابت���ه، اغل���ق جهاز �سن���ع الثلج وابعد 
الثالج���ة ع���ن م�س���ادر احل���رارة مث���ل 
الف���رن اأو الغ�سالة اأو اجلالي���ة اأو اأ�سعة 

ال�سم�س املبا�سرة.
• حاف���ظ عل���ى درج���ة ح���رارة تربيد 
ودرج���ة   ،٥.٥ و   3.3 ب���ني  الثالج���ة 
 ،9- و  ب���ني-12  الفري���زر  ح���رارة 
ا�ستخدم جه���از قيا�س حرارة ول تعتمد 

على م�ؤ�سر الثالجة لعدم دقته غالبَا.
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الثالجة  باب  اإبق���اء  • اعم���ل على عدم 
مفت�حًا لفرات ط�يلة، فقط عند احلاجة.

� الفريزر:
يف ح���ال اأن الفري���زر يعم���ل على تراكم 
اجللي���د فهن���اك ع���دد من الإج���راءات 
املمك���ن اتخاذها ومنها تلك املعم�ل بها 

للثالجات كما ذكر �سابقَا.
بزي���ادة تراك���م  • تراك��م اجللي��د: 
اجلليد يزيد ا�ستهالك الطاقة، اإذا زادت 
�سماك���ة اجلليد عن ن�س���ف �سم فيجب 
اإذاب���ة اجللي���د، لتجنب ح���دوث تراكم 
اجلليد، ح���اول احلفاظ عل���ى اأن يك�ن 
الفريزر �سبه ممتلئ مبا ترغب بحفظه، 
خط���ط لإذاب���ة اجللي���د م���رة اأو مرتني 
�سن�يًا عند عدم ا�ستخدامه ب�سكل كبر.

• حافظ على ت�اجد اأكيا�س ثلج با�ستمرار 
داخ���ل الفري���زر يف حال وج����د مت�سع، 
حيث اأنه���ا ت�ساع���د على بق���اء الربودة 
الكهربائ���ي. التي���ار  انقط���اع  ح���ال  يف 

ك�بًا  �س���ع  احل���رارة،  درج���ة  • تفق���د 
م���ن الزي���ت اأو الكح����ل الطب���ي داخل 
الفري���زر مل���دة 2-3 �ساع���ات ث���م ق����س 
اإن  الك����ب،  داخ���ل  احل���رارة  دراج���ة 
ح���رارة الفري���زر امل�ف���ر للطاق���ة ه���ي 
-17.7، م���ع مالحظه ع���دم ا�ستخدام 
امل���اء بدًل من الزي���ت اأو الكح�ل الطبي 
حي���ث اأن���ه يتجمد عن���د درج���ة ال�سفر  
مئ����ي ول ت�ستطيع اأخ���ذ درجة احلرارة 

ب�سكل �سحيح.
قم  املطاط���ي؛  الع���زل  اإط���ار  • تفق���د 
بذل���ك من خ���الل اإغالق ب���اب الفريزر 
ب�رقة وح���اول �سحبها، يج���ب اأن ت�سعر 

مبقاومة عند �سحبها.
• عن���د تنظي���ف الفري���زر اعم���ل على 
التاأك���د من ع���دم وج����د اأي �سيء خلفه 

يعيق من تدفق اله�اء.

اإبقاء باب الفريزر  • اعم���ل على عدم 
مفت�ح���ًا لف���رات ط�يل���ة، فق���ط عن���د 

احلاجة.
ب�س���كل  الفري���زر  حمت�ي���ات  • وج����د 

منظم يزيد من كفاءته.
• حافظ على تربيد ما حتتاجه، حيث 
اأن كل م���ا ه���� زائ���د يزيد م���ن الطاقة 

امل�ستخدمة للتربيد.
� الغ�ضالت:

فيم���ا يلي بع����س الإج���راءات الب�سيطة 
املمكن اتباعها لزي���ادة كفاءة الغ�سالة. 
تهدف هذه الإجراءات لتقليل ا�ستهالك 
الطاق���ة، واحل�س����ل على تدف���ق مائي 
منا�س���ب اإىل الغ�سال���ة، وتقلي���ل الفاقد 

احلراري من املياه قدر الإمكان.
�ضوفترن: اأو  مياه  فلر  • ركب 

مياهه���ا  تعي����س يف منطق���ة  كن���ت  اإذا 
حتت����ي على ن�سب���ة عالية م���ن الأمالح 
فاإن تركيب الفل���ر اأو ال�س�فترن ي�ساعد 
يف رف���ع كفاءة الغ�سال���ة، حيث اأن بع�س 
هذه الأمالح تعمل على اإغالق م�سامات 
املي���اه  اأنابي���ب  يف  امل�ج����د  الفالت���ر 
اخلا�سة بالغ�سالة مما يقلل تدفق املياه 
ويعم���ل على اإبطاء عملي���ة الغ�سل ب�سكل 
ع���ام. تركيب فلر اأو �س�فترن يعمل على 
اإبقاء تلك امل�سامات مفت�حة مما ي�سرع 
يف عملية الغ�سل وبالتايل يقلل من فاقد 
احل���رارة يف املياه خ���الل تعبئة الغ�سالة 

باملياه اأو اإفراغها.
• حاف���ظ على نظافة خراطيم وفالتر 
املي���اه  خراطي���م  بتفق���د  ق���م  امل���اء، 
وتنظيفه���ا م���ن اأي اأو�س���اخ اأو ع�الق قد 

تك�ن م�ج�دة داخلها.
اأكر من   •ل تق���م ب��س���ع كمية غ�سي���ل 
طاق���ة الغ�سال���ة، حي���ث يعم���ل ذلك على 
زي���ادة ا�ستهالك الكهرب���اء، �سع الكمية 

املقاربة ل�سعة الغ�سالة لت�فر املاء، حيث 
اأن الغ�سالة ت�ستخدم نف�س كمية املاء للغ�سل 
تقريبًا بغ����س النظر عن كمي���ة الغ�سيل.

الغ�سيل  • تخفي����س درجة حرارة مياه 
يعمل عل���ى ت�فر ال�سته���الك، حتى ل� 
كان الف���رق 10 درج���ات فاإنه يعمل على 

ت�فر الكهرباء.
• ح���اول ما ا�ستطع���ت ا�ستخدام املياه 
الب���اردة للغ�سي���ل، وا�ستخ���دم منظفات 
الغ�سيل امل�سممة 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.
� جمففة املالب�س:

• ا�ستخدم ال�سعة الكاملة للمجففة دائمًا.
• اعمل على ا�ستخدام ال�سرعة العالية 
لتجفي���ف  الغ�سي���ل  مراح���ل  اآخ���ر  يف 
املالب�س، وذل���ك لتقليل ال�ق���ت الالزم 

للتجفيف الكامل داخل املجففة.
• ق���م بتفق���د واإزال���ة اأي ع�ائ���ق على 
فل���ر املجففة، حي���ث اأن ه���ذه الع�ائق 
تعم���ل عل���ى من���ع اله����اء ال�ساخ���ن من 
ال���دوران ب�سكل منا�س���ب داخل املجففة 

مما يقلل من كفاءتها.
الته�ية  مكان جيد  املجفف���ة يف  • �سع 

ملنع و�س�لها حلرارة مرتفعة.
• ا�ستخ���دم نظ���ام املجفف���ة مل���ا قب���ل 
الك���ي للمالب����س امل���راد كيه���ا اأوًل، ث���م 

ا�ستخدمها لباقي املالب�س.
• ح���اول ق���در الإم���كان التقلي���ل م���ن 
ا�ستخ���دام املجففة، خ�س��سًا يف الأيام 
الت���ي يك�ن فيها اجل���� منا�سبًا لتجفيف 

املالب�س يف اخلارج.
� جاليات ال�ضحون:

الكامل���ة جلالي���ة  ال�سع���ة  • ا�ستخ���دم 
ال�سح����ن من خالل جتمي���ع ال�سح�ن 



67

خالل كامل الي����م وجليها مرة واحدة، 
حي���ث اأن اجلالية ت�ستخ���دم نف�س كمية 
املي���اه بغ�س النظر ع���ن كمية ال�سح�ن 
امل�ج����دة به���ا، ه���ذا الإج���راء ي�ساهم 

بتقليل كمية املياه والطاقة امل�ستخدمة.
ال�ستخدام  دليل  تعليم���ات  • ا�ستخدم 
اخلا�س باجلالية خالل و�سع ال�سح�ن 

واآلية ترتيبها داخل اجلالية،
املنا�سب. اجللي  �سائل  • ا�ستخدم 

م�ف���رة  اجلل���ي  دورات  ا�ستخ���دم   •
الطاقة قدر الإمكان.

يف  احل���راري  التجفي���ف  ت�ستخ���دم  ل   •
اجلالية، واعمل على فتح باب اجلالية بعد 
النتهاء م���ن اجللي ليت���م التجفيف ب�سكل 
طبيع���ي دون احلاج���ة للتجفيف احلراري.

• ل تق���م بغ�س���ل ال�سح����ن باملاء قبل 
و�سعها يف اجلالية، فاجلاليات احلديثة 
تق����م بتنظيف ال�سح����ن ب�سكل ممتاز 
دون احلاج���ة اإىل غ�سله���ا يدوي���ًا اأوًل.

� املكيفات:
ن�ضائح خالل ف�ضل ال�ضيف:

ح���رارة جهاز  درج���ة  عل���ى  • حاف���ظ 
التكيي���ف للغرفة خ���الل ال�سيف لتك�ن 

ما بني 24- 2٥ درجة.
• اغل���ق الأباج����ر خ���الل النه���ار ملنع 
اأ�سعة ال�سم�س من دخ����ل الغرف املراد 

تربيدها.
• ا�ستخ���دم املكي���ف يف الغ���رف الت���ي 
يف  امل���راوح  وا�ستخ���دم  ت�ستخدمه���ا، 

الأج�اء املعتدلة.
• اغل���ق الن�افذ وال�سبابيك يف الغرف 

عند ا�ستخدام املكيف/التربيد.
فات����رة  م���ن   %10 ت�ف���ر  اأن  • ميك���ن 
الكهرب���اء عندم���ا تعم���ل عل���ى اإغ���الق 
مناطق ت�س���رب اله�اء ح����ل ال�سبابيك 

والأب�اب.

اأو ل�سق  املل����ن  الزج���اج  • ا�ستخ���دم 
التعتيم يف الأماكن التي تدخل منها اأ�سعة 
ال�سم�س )الأف�سل ا�ستخدام الأباج�ر(.

ح���راري قريب من  ت�س���ع م�سدر  • ل 
املكيف مث���ل التلفاز اأو الإنارة، حيث قد 
تعم���ل على ت�س�ي�س قراءة الثرم��ستات 

اخلا�سة باملكيف.
ال�ضت��اء  ف��رة  خ��الل  ن�ضائ��ح 

للتدفئة:
ح���رارة جهاز  درج���ة  عل���ى  • حاف���ظ 
التكيي���ف للغرفة خ���الل ال�سيف لتك�ن 

ما بني 19- 21 درجة.
• اعمل على فتح الأباج�رات وال�ستائر 
خ���الل النه���ار لإدخ���ال اأ�سع���ة ال�سم�س 

التي ت�ساعد على رفع درجة احلرارة.
• اغل���ق الن�افذ وال�سبابيك يف الغرف 

عند ا�ستخدام املكيف/التدفئة.
اأي  واإغ���الق  احل���راري  الع���زل  اإن   •
م�س���در لت�سري���ب اله����اء يحافظ على 

بقاء الدفء داخل الغرفة.
ن�ضائح عامة:

اخ���ر احلجم  مكي���ف  �س���راء  • عن���د 
ال���ذي يتنا�سب م���ع حجم الغرف���ة التي 

تن�ي تركيبه بها.
الفالتر  وتنظيف  تغير  • حاف���ظ على 

ب�سكل دوري.
• اعمل على �سيانة املكيف ب�سكل دوري.
� الغاليات وال�ضخانات الكهربائية:

الغاليات:
الثرم��ستات. حرارة  درجة  • خف�س 

ال�ساخن والأنابيب  املاء  • اعزل خزان 
ب�سكل جيد.

)رادير(  احلراري  امل�س���ع  على  • حافظ 
مك�س�فًا وغر حمج�ب بالأثاث اأو ال�ستائر.

جيد. ب�سكل  منزلك  • اعزل 
ال�ضخان الكهربائي:

• اعم���ل على تخفي�س حرارة ال�سخان 
يف  لال�ستخ���دام  املنا�سب���ة  للدرج���ة 

الف�س�ل املختلفة.
احل���راري  الع���زل  عل���ى  حاف���ظ   •

لل�سخان.
امل�فرة  والأدوات  الأجهزة  • ا�ستخ���دم 
ل�سته���الك املي���اه، مل���ا ل���ه م���ن دور يف 

تقليل ا�ستهالك الكهرباء.
• اعم���ل عل���ى �سيانة ال�سخ���ان ب�سكل 
دوري كل �سه���ر م���ن خ���الل تفريغه من 

املاء الذي قد يحت�ي على �س�ائب.
� ال�ضخان ال�ضم�ضي للمياه:

ت�ستخ���دم ال�سخان���ات ال�سم�سي���ة اأ�سعة 
ال�سم����س لت�سخني املي���اه، وت�ستخدم يف 
بع����س الأحي���ان لرف���ع درج���ة احلرارة 
للمياه الباردة قبل دخ�لها الغاليات، اأو 
�سخانات املاء الكهربائية لت�فر الطاقة 
الالزم���ة لرف���ع ح���رارة املياه الب���اردة، 
وبالت���ايل ت�ف���ر الطاقة، حي���ث ي�ساهم 
ا�ستخدام ال�سخانات ال�سم�سية يف ت�فر 
م���ا ن�سبته 70 اإىل 8٥% من كلفة ت�سخني 
املي���اه. وهناك ن�ع���ان م���ن ال�سخانات 

ال�سم�سية للمياه:
املفرغة. • الأنابيب 
امل�سطحة. • الأل�اح 

� ن�ضائح عامة:
• يج���ب تركيب ال�سخ���ان ال�سم�سي يف 
اجله���ة اجلن�بية من املبن���ى مبا ي�اجه 
اأ�سع���ة ال�سم����س، حي���ث اأنه���ا تتعر����س 

لأ�سعة ال�سم�س لأط�ل فرة ممكنة.
ال�سم�سي  ال�سخان  • التاأكد من تركيب 
اأن  حي���ث  للمن���زل،  نقط���ة  اأق���رب  يف 
تق�س���ر ط����ل التمدي���دات يقل���ل م���ن 
امل�ساف���ة الت���ي �سيعربها امل���اء لل��س�ل 
للمن���زل، وبالتايل يقلل من فقدان املياه 
للحرارة، ولتحقيق ال�ستفادة الق�س�ى 
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من ال�سخان ال�سم�سي.
م�قع  تركيب���ه يف  م���ن عدم  • التاأك���د 

مظلل يحجب اأ�سعة ال�سم�س عنه.
املي���اه  اأنابي���ب  ع���زل  م���ن  التاأك���د   •
ال�ساخن���ة مب����اد عازل���ة حفاظ���ًا عل���ى 
الطاق���ة احلراري���ة املكت�سب���ة وتقلي���اًل 
للفاقد احل���راري، ويجب تغطية العازل 

مب�اد تقاوم التقلبات اجل�ية.
� التلفاز:

م�ساهدته. عدم  عند  التلفاز  • اطفئ 
يتنا�سب  الإ�س���اءة مبا  �سدة  • خف����س 

واإ�ساءة الغرفة.
تلفاز جديد اخر  • عن���د �سراء جهاز 

الأجهزة ذات الكفاءة املرتفعة.
ال�سا�س���ات ال�سغرة  • الأجه���زة ذات 

م�فرة اأكر من ال�سا�سات الكبرة.
� احلا�ضب الآيل )الكمبيوتر(: 

• تاأك���د م���ن وج����د مل�سق���ات كفاءة 

الطاقة على جهاز احلا�س�ب.
• يف ح���ال ك����ن ال�سا�س���ة م���ن الن����ع 
الق���دمي )CRT( تاأك���د م���ن تبديلها 
باأخرى LED اأو LCD عند الرغبة 
بالتجديد، نظرًا ل�ستخدامها طاقة اأقل 

ب� 70% من ال�سا�سات القدمية.
الطاقة  ت�ف���ر  اإع���دادات  • ا�ستخ���دم 
امل�ج����د يف نظ���م الت�سغي���ل م���ن حي���ث 
اإطف���اء ال�سا�س���ة اإن مل ت�ستخ���دم مل���دة 
معين���ة، اأو تخفي����س م�ست����ى الإ�ساءة 

عند عدم ال�ستخدام ملدد ق�سرة.
• اطفئ احلا�س�ب عند عدم ا�ستخدامه.

ا�ستهالكًا  اأق���ل  املحم�ل���ة  • الأجه���زة 
للطاقة من اأجهزة املكتب.

� الإنارة:
التقليدي���ة  الإن���ارة  م�سابي���ح  • ب���دل 

مب�سابيح الت�فر.
املنا�سب  الإن���ارة  م�سباح  • ا�ستخ���دم 

ف����ق  زي���ادة  دون  الغرف���ة  مل�ساح���ة 
احلاجة.

• اطفئ امل�سابيح يف الأماكن غر امل�ستخدمة.
ل  التي  امل�سابيح  اأغطي���ة  • ا�ستخ���دم 

حتجب معظم الإنارة.
• ا�ستخ���دم ح�سا�س���ات احلركة لإ�ساءة 
امل�سابي���ح يف الأماك���ن التي ل حتتاج اإىل 
اإنارة اإل عند املرور بها مثل كراج ال�سيارة، 
املن���زل. مدخ���ل  اخلارجي���ة،  املم���رات 
اأمكن  ما  الطبيعي  ال�س����ء  • ا�ستخدم 
من خالل اإزاح���ة ال�ستائر والأباج�رات 

عن الن�افذ.
• ح���اول اأن تك�ن مفاتيح الإنارة قرب 
املدخ���ل اأو املخ���رج اأو يف املكان���ني مع���ًا 

ل�سه�لة اإطفاء اأو اإ�ساءة امل�سابيح.
• ح���اول اأن يك����ن لكل م�سباح مفتاح 
واح���د خا����س ب���ه، ول ت�ستخ���دم مفتاح 

واحد لعدة م�سابيح.
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مشاركات

جدة كذا            »حزم وبحر« 
)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 ومشـــاريعها نذكر المقولة الشهيرة 
للشـــيخ 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 31 ســـنة! والسؤال هو 

أين دبي اليوم؟!
املقال���ة  ه���ذه  ب���داأت  لأين  اأعت���ذر 
بالت�س���اوؤم وعن�انها يدع���� للتفاوؤل.. 

ومن منا ل يحب التفاوؤل!!
اأم���ا يف ال�قت احلايل كل �سيء يدع� 
للتف���اوؤل بالذات عندم���ا نتحدث عن 
م�ساريع جدة احلالية والقائمة حتت 

التنفيذ:
• فربوز �سركات مقاولت عدة تريد 
اأن تثب���ت نف�سه���ا و�سمعته���ا يف ه���ذا 
املج���ال، والتناف����س املحم�د بني هذه 

عبداهلل علي عبداهلل الغامدي
شركة دار الهندسة للتصميم 

واالستشارات الفنية

ال�سركات يدع� للتفاوؤل، بعك�س ما كنا 
عليه يف املا�سي القريب؛ كل امل�ساريع 
احلك�مي���ة تنفذها �سرك���ة واحدة اأو 
�سركت���ني ل ثال���ث لهم���ا يف الغال���ب.
• الن�سج الثقايف والفكري لكل فئات 
املجتمع؛ فالأغل���ب اأ�سبح يعي ما ه� 
ال�س���ح من اخلطاأ حت���ى واإن مل يكن 
يف جم���ال تخ�س�س���ه، واأ�سب���ح هذا 
ال�ع���ي مقرون���ًا بالث����رة الإعالمي���ة 
وم�اق���ع الت�ا�سل الجتماعي الكثرة 
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ج���دًا والقريب���ة م���ن ال���كل ال�سغر 
اأو الكب���ر امل�س����ؤول وغ���ر امل�س�ؤول، 
وباإم���كان الكل اإب���داء راأيه بكل حرية 
و�سفافي���ة يف تاأخ���ر م�س���روع اأو �س�ء 
تنفي���ذ اآخ���ر اأو حت���ى ال�س����ؤال الذي 
ه� م���ن حق اجلمي���ع معرفت���ه، متى 
�سينته���ي اأو مت���ى �سيب���داأ اأو ما الذي 

يحدث يف اأي م�سروع؟
احلرم���ني  خ���ادم  �سي���دي  عه���د   •
ب���ن  �سلم���ان  املل���ك  ال�سريف���ني 
عبدالعزي���ز اآل �سع����د � حفظ���ه اهلل 
احل���زم(:  �سلم���ان  )عه���د   � ورع���اه 
كاف���ة  امل�س�ؤول���ني  ي����ؤدي  اأن  يج���ب 
مهامهم خدم���ة ل�سعبنا الذي ل اأقبل 

التق�سر يف خدمته ...!  

خامتة: 
يف اخلتام اأع�د لعن�ان املقالة )جدة 

كذا حزم وبحر( ...
اأحب�ا جدة بل اع�سق�ها جميعا، لي�س 
املهند�س���ني والقائمني عل���ى امل�ساريع 
فقط ب���ل اجلميع ب���دون ا�ستثناء لأن 
م���ن اأحب �سيئ���ًا عمل لأجل���ه واأتقن، 
ولأنها بحبك���م �ست�سب���ح )جدة كذا 
جم���ال وبحر(، لي�ست ج���دة فح�سب 
اإمن���ا كل مملكتنا الغالي���ة واحلبيبة، 
ولك���ن حتدث���ت يف ه���ذه املقال���ة عن 

جدة" ...  "حبيبتي 
اأخريًا:

اأخ���ي امل�اط���ن، وزميل���ي املهند����س، 
املق���اول  واأيه���ا  املال���ك،  و�سديق���ي 

ج���دة  نح���ب  اأن  يج���ب  وامل�س���رف 
بالرتيب ال�سابق، لأنه عندما نحبها 
بالرتي���ب ال�سابق �سنج���رب على من 
ه� حمايد يف حبها اأن يحبها، ويعمل 
م���ن اأجله���ا، وت�سبح جم���اًل وبحرًا.

التوقيع:
يف كل امل�ساريع يجب اأن يك�ن امل�اطن 
غي�رًا على وطنه، واملهند�س خمل�سًا 
يف عمله، واملالك يتمنى ويعمل ليك�ن 
وطنه ه� ال�سباق به���ذه الطريقة اإذا 
كان من يعمل يف اأي م�سروع لي�س من 
اأبن���اء ال�طن �سيعمل بق�سارى جهده 
لتك����ن النتيج���ة كما متناه���ا املحب، 
ورمبا يحب م���ا اأحببناه ويعمل ويتقن 

من اأجله ...
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وماِزلنـــا  نســـمع،  ُكنـــا  هكـــذا  ضخـــم...  انفجـــار  ُعمـــال,  إصابـــة  عامـــل,  َمقتـــل 
نســـمع. ليســـت حربـــًا َأهليـــة، ليســـت حربـــًا عالميـــة، بـــل ليســـت ِصراعًا سياســـيًا 
..هـــي فقـــط بيئـــة صناعيـــة واحـــدة, إذن نحـــن نتحـــدث اليـــوم عـــن مصاِنـــع الحديد, 
الحكايـــة. تبـــدُأ   .. الكهَربائـــي  القـــوْس  وأفـــران  يـــة  الحثِّ الحراريـــة  األفـــران  بْيـــَن 

يب���داأْ تاري���خ احلديد ِم���َن الق���رون الأوىل 
لت�اُجد الإن�س���ان على وجِه الأر�ْس، وُيعتقد 
ِم���ن  عل���ى احلدي���د  ���َل  َح�سَ الإن�س���ان  اأن 
الني���ازك، ويف الق���رّان الك���رمي يق����ل اهلل 
ِديَد ِفيِه َباأْ�ٌس �َسِديٌد  ع���ز وجل )َواأَْنَزْلَنا احْلَ

ا�ِس( �س�رة احلديد � الآية 2٥ . َوَمَناِفُع ِللنَّ
احلديْث عن احلديد وتاريخِه واأن�اعِه وت�سكيلِه 
وخ�سائ�س���ِه حدي���ث ط�يل ج���دًا لأن تاريخ 
احلدي���د تاريخ قدمي وّالي���ات �سهر احلديد 
ومعاجلِت���ه تعّددت واختلفت ع���رْب الع�س�ر.

حديث���ي الي�م اأت���ى بعَد مفارق���ٍة كبرة يف 
العَم���ل ال�سناع���ي حيَنما انتقل���ت ِمن بيئٍة 
ع�س�ائي���ة ُتهم�س الطبق���ة العاملة اإىل بيئة 
ترفع من قيمة الطبقة العاملة وتقدر معنى 
الإن�ساني���ة .. اأكت���ب الي����م ونح���ن نتجهز 
لرحلة جماعي���ة خارج اإط���ار العمل، رحلة 
ترفيهية يت�س���اوى فيها العام���ل مع املدير، 
وتن�سجم معها اأنغام ال�د  وال�سالم والراحة  
لدى اجلميع، اأ�سبح���ت اأقدر معنى العامل 
وكيان���ه واإن�سانيت���ه بعد �سَنتني م���ن العمل 
يف اإحدى م�ساِن���ع احلديد يف الأردن وبعد 

اأ�سب�ع من َتبلغي مبقتل اأَحد عمال الأفران 
واإ�ساب���ة باقي زمالئ���ه باإ�سابات خطرة، 
اأكتب الي�م عن خط�رة هذه ال�سناعة على 
الطبقة العاملة وتاأثرها البيئي ال�سلبي يف 
ظروف احتقار املدراء للعمال، ويف ظروف 
قاتلة .. يف ظروف ل اأبالغ فيها اإذا اأطلقنا 

عليها ا�سم "الظروف الدم�ية".
عن���د �س�ؤال���ك لأي عامل اأم�س���ى عمره يف 
م�سان���ع احلديد �سيحدثك عن  انفجارات 
الأف���ران، والغ���ازات ال�سام���ة والإ�سعاعات 

م. األمين سالم أمين الشوابكة
مهندس صيانة بشـــركة المعالـــي للمخابز 
والصناعات الغذائية , مجموعة العطية القابضة

الصناعات الحديدية بين الَماضي 
القاِتل َوالحاِضر البعيد

ال�سرطانية، بل �سيط�ل به احلديث ليك�سف 
عن ج�س���ده املغطى باحل���روق، و�ستكت�سف 
م���ن اأنفا�سه املخن�قة اأن هذا العامل يحمل 
رئة مري�سة اأرهقته���ا الغازات ال�سامة واإن 

مل ُي�سِعل �سيجارة واحدة يف حياته.
امل�سان���ع  ه���ذه  اأ�سح���اب  الت���زام  ع���دم 
باإج���راءات ال�سالم���ة العام���ة يف امل�سانع، 
والته���اون يف �سالم���ة العم���ال واملحافظ���ة 
عل���ى البيئة الت���ي هي  من اأول�ي���ات العمل 
يف امل�سانع ه� �سبب ه���ذا املر�س اخلبيث 
يف ال�سناع���ات العاملية، �س���راع ط�يل بني 
اأ�سحاب روؤو�س الأم�ال واجلهات الرقابية، 
وبني ق�انني معقدة واإجراءات ط�يلة، وبني 
�سم���ت العمال خ�ف���ًا من البطال���ة وج�سع 
اأ�سح���اب امل�سان���ع، اإذن هل �ستع����د اأيام 
براأ�سماليته���ا   الأوىل  ال�سناعي���ة  الث����رة 
وطبقته���ا الكادح���ة املظل�م���ة ؟ اأم هل بداأ 

زمن ال�ستعباد ال�ظيفي القاتل .
امل�ضادر:

1- القرّان الكرمي، �س�رة احلديد.
2- جتربة �سخ�سية يف اأحد م�سانع احلديد.
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بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل

إدارة التدريب والتطوير بالهيئة تتبنى 
أفضل المعايير العتماد الدورات التدريبية

تســـعى إدارة التدريـــب والتطويـــر بالهيئة الســـعودية للمهندســـين لتقديم أفضـــل المعايير 
العتمـــاد الدورات التدريبية في شـــتى المجاالت الهندســـية حســـب التطورات المســـتجدة في 
التدريـــب الهندســـي، وذلك لتحقيق الريادة واإلســـتراتيجيات المرســـومة فـــي الهيئة من خال 
المســـاهمة في رفع مســـتوى التعليم الهندســـي في المجاالت األكاديمية والتدريبية بهدف 
تحقيق التوافـــق بين مخرجات التعليم وســـوق العمل، واالرتقاء بقدرات المهندســـين باعتماد 
مناهج التدريب والتأهيل على المســـتوى الوطني لتمكنهم من ممارســـة المهنة بفاعلية.

والتط�ي���ر  التدري���ب  اإدارة  مه���ام  وم���ن 
الإ�سراف على مراكز التدريب بالتعاون مع 
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب املهني والتقني، 
وت�سجي���ع القطاع اخلا�س عل���ى التدريب 
املهند�سني،  ق���درات  لتط�ي���ر  الهند�س���ي 
وتنظيم الربامج واملحا�سرات لالأع�ساء، 
وحتديد الحتياجات التدريبية بناًءا على 

متطلبات العمل واملهارات املطل�بة.
وتق����م الإدارة حالي���ًا بتنفي���ذ والإ�سراف 

على عدد من الربامج منها:
1. برنامج تدريب املهند�سني حديثي التخرج.
2. احلقيب���ة التدريبي���ة الأوىل املدع�م���ة 
من الهيئة وت�سمل )الت�سميم با�ستخدام 
3D Max، هند�س���ة تقدي���ر التكالي���ف، 

درا�س���ات ج���دوى امل�ساري���ع الهند�سي���ة، 
تخطي���ط امل�ساريع الإن�سائي���ة با�ستخدام 

عبداهلل بن محمد التركي
مدير إدارة التدريب والتطوير

املخاط���ر(. اإدارة  برمياف���را،  برنام���ج 
3.  برنامج ال�سالمة وال�سحة املهنية. 

كم���ا قامت الهيئ���ة ومن منطل���ق التعاون 
والتفاعل بني الهيئة واأع�سائها املهند�سني 
بفتح ب���اب الر�سي���ح والت�سجي���ل جلميع 
املدرب���ني الراغبني يف التع���اون مع الهيئة 
ال�سع�دية للمهند�سني، وامل�ساركة بتقدمي 
التخ�س�سية  التدريبي���ة  ال���دورات  بع�س 
والعام���ة، وكذل���ك فت���ح املج���ال لعم����م 
املهند�س���ني للم�سارك���ة واإب���داء وجه���ات 
النظ���ر واملقرح���ات اخلا�س���ة بالدورات 
والت���ي  املنا�سب���ة  التدريبي���ة  والربام���ج 
وتطلعاته���م  اآماله���م  بتحقي���ق  ت�ساه���م 

امل�ستقبلية وزيادة كفاءتهم املهنية.
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مشاركات

عقد الفيديك ... وعصا موسى
تعد المملكة العربية الســـعودية من أكبر الباد التي تتطور فيها عجلة التنمية وسوق البناء 
والتشييد بسرعة كبيرة جدًا, لدرجة أنك تعجز عن متابعة هذا التقدم؛ فاألرقام في تزايد مستمر 
, ورؤوس األمـــوال تتجه وبقوة نحو هذا المارد، ووضع المملكة اإلقليمي والعالمي يجعل هذا 
المـــارد يتقدم بســـرعة الضوء, حيث أن بعض الدراســـات قـــدرات حجم هذا النمو بـ 15% ســـنويًا.
و تستحوذ المشاريع الحكومية على النصيب األكبر منه، وأوضحت جميع المؤشرات أن حصة 
اإلنفـــاق الحكومي على المشـــروعات التنمويـــة هي األكبر من خال الموازنـــة العامة للدولة.

ومل يق���ف النم� عن���د امل�ساري���ع احلك�مية 
فقط، ولكن نتيجة لزيادة معدل التنمية ن�ساأ 
عنه العديد من م�ساريع القطاع اخلا�س يف 
كاف���ة املجالت من اإن�س���اء م�سانع وتط�ير 
عقاري واإ�س���كان ..وغرها، كل هذا ل يدع 
جم���اًل لل�س���ك اأن �س����ق البن���اء والت�سييد 
يعت���رب ال�س����ق الثاين يف اململك���ة بعد �س�ق 
النف���ط، ولك���ن مع ه���ذه ال�سرع���ة الفلكية 
ن�س���اأت عنها بع����س التع���رات يف امل�ساريع 
اإىل  اأدت  ق�مي���ة  مل�سكل���ة  حت�ل���ت  والت���ي 
جتميد جزء كبر م���ن الإنفاق ورفع اأ�سعار 
عط���اءات امل�ساري���ع اجلدي���دة ع���ن املعدل 
الطبيع���ي ظنًا منها بت���اليف تلك املع�قات.

وتعالت الأ�س�ات ب�سرورة تط�ير وتقنني �سناعة 
الإن�س���اء باململك���ة، واأن ال�س���ر يكم���ن يف منبع 
امل�سكل���ة وه� العقد امل�حد للدولة والذي ت�سر 
عليه م�ساريع الدولة منذ ح�ايل ثالثني عامًا. 
واجته���ت الأنظ���ار اإىل "عق���د الفيدي���ك" 

ك�سبي���ل للنجاة من ال��س���ع احلايل، فكثر 
م���ن النا����س واأن���ا واح���د منه���م نعتقد يف 
�سالحية هذا العق���د وج�دته وقدرته على 

ال��س�ل لالأهداف املرج�ة. 
فعق���د الفيديك مر بالعديد م���ن التجارب 
والتط����رات يف الع���امل، ومل يظهر بني ليلة 

م. سامح إبراهيم يوسف 
مدير مشاريع ومحكم فض نزاعات 

هندسية

و�سحاه���ا؛ فالن�ساأة كان���ت يف مطلع القرن 
املا�سي يف عام 1913م  بني ثالث جمعيات 
هند�سية اأوروبية ن�ساأ عنها الحتاد الدويل 
للمهند�س���ني ال�ست�ساريني اأو ما يعرف ب� " 
". ومنذ تاريخ اإ�سدار الطبعة   FIDIC
الأوىل لعقد الفيديك يف عام 19٥7م حتى 
وقتنا هذا م���ر العقد بالكثر م���ن التنقيح 
والتط�ي���ر تالفي���ًا للم�ساكل الت���ي مر بها، 
فهذه العق�د ظهرت من اأجل �سد احتياجات 
املالك لالنتهاء يف ال�قت و �سمن امليزانية 
املحددة وتقليل حل املنازعات، ومن اأ�سهر 
ه���ذه العق����د "عق���د الفيدي���ك الإن�سائي" 

واملعروف "بالغالف الأحمر".
وهن���ا لبد لن���ا من وقف���ة تاأملي���ة، ونطرح 
�س����ؤاًل مهم���ًا األ وه���� هل بتطبي���ق الدولة 
الق�س���اء  يت���م  �س����ف  الفيدي���ك  لعق���د 
طف���رة  واإيج���اد  امل�ساري���ع  تع���ر  عل���ى 
والت�سيي���د؟ البن���اء  جم���ال  يف  ن�عي���ة 
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ولالإجاب����ة على هذا ال�س�����ؤال لبد من و�سع 
�س�رة كاملة عن عملية الت�سييد احلالية ملعرفة 
هل اإط����ار الفيديك �سينجح على احت�ائها؟ 
ف���اأي م�سروع يتك�ن م���ن مدخالت متر عرب 
عق���د الإن�س���اء لتعط���ي خمرج���ات ونتائ���ج 
وبالت���ايل العق���د الإن�سائ���ي م���ا ه���� اإل اأداة 

واأن���ا وجمي���ع اإخ����اين املهند�س���ني نعلم اأن 
كل نقط���ة من النقاط ال�سابق���ة والتى متثل 
مدخالت امل�سروع منفردة ن�ستطيع اأن نفرد 
لها مق���اًل م�ستقاًل خا�سًا بها ملا حتت�يه من 
اأخط���اء يف تنفيذها خ���الل ال��سع احلايل 
للم�ساريع، فعملي���ة الت�سميم تتم يف العادة 
ب���دون درا�س���ة امل�ق���ع واملع�ق���ات الفعلي���ة 
امل�ج�دة به، ووج�د ت�سارب مع مرور بع�س 
خط����ط اخلدم���ات مل�ساريع اأخ���رى باأر�س 
امل�سروع ومبجرد احلفر يتم اكت�سافها وتقف 
عملي���ة الت�سيي���د، وبالتايل يت���م تغير م�قع 
امل�سروع بنف����س الت�سميم القدمي، ومن هنا 
تبداأ التعرات وين�ساأ عنها اختالف كبر يف 
ح�سر الكميات وبالتايل تتغر معه امليزانية 
املق���اول  ويت�س���رر  للم�س���روع  املر�س����دة 
ويت�ق���ف عن العمل اأو اأن���ه يلجاأ اإىل التغير 
يف م�ا�سف���ات امل�س���روع ل�سد تل���ك الفج�ة.

واأي�سًا من اأ�سباب التعر عدم درا�سة املدة 
الفعلية املنطقي���ة للم�سروع و�سرعة الطرح 
مما ينت���ج عنه تخب���ط يف ال��س����ل مل�عد 
الت�سليم، بالإ�سافة ل�سبب يف غاية الأهمية؛ 
فنظ���ام املناف�س���ة يف امل�ساري���ع يعتمد على 
ال�سع���ر الأقل فيجب بجان���ب تقدمي ال�سعر 
املناف����س تق���دمي درا�سة حتليلي���ة منطقية 
للعر����س م�سح�بة ب�سابق���ة خربة للمقاول 

ت�ستخ���دم م���ن اأج���ل التعامل م���ع مدخالت 
لتح�يلها اإىل خمرجات ونتائج، وبالتايل اإذا 
كانت املدخالت �سيئة ترتب عليه خمرجات 
مماثلة، وبالتايل عق���د الفيديك اأو اأي عقد 
اإن�سائ���ي اآخ���ر لي�س���ت ع�س���ا م��س���ى؛ تلك 
الع�سا الت���ي متتلك قدرات عجيبة اإعجازية 

ت��س���ح اأن���ه ق���ام باأعم���ال مماثل���ة جلميع 
بن�د امل�سروع،  فدائمًا تعتمد املناف�سة على 
ال�سعر والت�سنيف، فمعيار الت�سنيف لي�س 
بال�سرورة اأن يك�ن قد قام باأعمال م�سابهة.
وم���ن اأ�سب���اب التع���ر اأي�س���ًا جن���د ع���دم 
اللت���زام بتطبي���ق ت���درج فئ���ات العتم���اد 
الهند�سي داخل الهيكل الهند�سي للم�سروع 
وال�ست�س���اري  املال���ك  جه���از  م���ن  كل  يف 
واملقاول؛ فمثال جند مدير م�سروع اعتماده 
الهند�س���ي )مهند����س ( ولي����س )مهند�س 
ا�ست�س���اري( ول حتى )مهند�س حمرف(. 
ومم���ا �سبق ن�ستنتج اأنه من اأجل تفعيل دور 
عقد الفيدي���ك وال�ستف���ادة الق�س�ى منه 
والق�س���اء عل���ى تع���ر امل�ساري���ع والنه��س 
ب�سناعة البن���اء والت�سييد  يجب اأن ن�سلط 

ال�س�ء على النقاط التالية:
1- تفعيل وتعزيز دور التحكيم يف امل�ساريع 

وخ�س��سًا احلك�مية وبق�ة.
2- تفعي���ل دور جمال����س ف����س النزاع���ات 

.)DAB( داخل امل�ساريع
3- و�سع جدول زمني مدرو�س ي�سمل طرح 

امل�سروع ولي�س التنفيذ فقط.
العم���ال  تاأهي���ل  مراك���ز  اإن�س���اء   -4
وت�سنيفه���م ح�س���ب مهاراتهم، مث���اًل فئة 
العم���ل. بت�سري���ح  وربطه���ا  )ب(  و  )اأ( 

مبدخالته���ا  املتع���رة  امل�ساري���ع  لتح�ي���ل 
ال�سيئ���ة اإىل نتائج وم�ساري���ع جيدة. �سحيح 
اأن العق���د �سيح���ل بع����س امل�س���اكل وج���زًءا 
منه���ا ولكن���ه ل ي�ستطيع حل امل�سكل���ة كاملة 
والنه��س ب�سناعة البناء والت�سييد، وميكن 
اإي�س���اح ذل���ك م���ن خ���الل الر�س���م التايل:

٥- تعزي����ز دور م�ؤ�س����ر الأ�سع����ار خ�س��س����ًا م�اد 
البناء، بحيث تك�ن مقيا�س للتعاقد بني الأطراف.

6- ع���دم اعتمد نظام املناف�س���ة للم�ساريع 
على مبداأ ال�سعر الأقل فقط.

7- تفعيل الكادر الهند�سي للرفع من كفاءة 
العمل الهند�سي وك�ادره.

8- اإن�س���اء قاعدة بيان���ات م�حدة معتمدة 
للم�ردي���ن عل���ى كل القطاع���ات حا�سل���ة 
على �سه���ادة الآيزو ومطابق���ة للم�ا�سفات 
امل����اد  م���ع  التعام���ل  لت���اليف  واملقايي����س 

امل�ست�ردة غر اجليدة. 
9- اللتزام بدرجات فئات العتماد الهند�سي 
وفق����ًا لت����درج الهي����كل الهند�س����ي للم�س����روع.

10-  اإل����زام اإدراج جمي����ع مهند�سني القطاع 
احلك�مي بق�ائم الهيئة ال�سع�دية للمهند�سني 
املهن����ي. امل�ست�����ى  م����ن  الرف����ع  يف  تفعي����اًل 
11- تقن���ني التعاقد داخل القطاع اخلا�س 
ب��س���ع من���اذج تعاقدي���ة يلج���اأ اإليه���ا عند 

التعاقد وتتبناها وزارة التجارة.
وه���ذه القراح���ات تك�ن كلبن���ة اأوىل لكي 
ن�ستطيع النه��س ب�سناعة البناء والت�سييد 
يف اململك���ة، والتى ما هي اإل انعكا�س لعجلة 
التنمي���ة، لأنه���ا �سناع���ة يف غاي���ة الأهمية 
ت�ستطيع اأن تنه�س وتق�م عليها اقت�ساديات 

دول باأكملها كم�رد رئي�سي اأول.
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)EAS( نظام التحضير اإللكتروني

فـــي أغلـــب الفصـــول والقاعـــات الجامعية يعتبـــر التحضيـــر عنصـــرًا جوهريًا وضروريـــًا مهمًا، 
والذي بدوره يســـاعد في تشـــجيع الطاب للحضـــور وااللتزام بمحاضراتهم الفكرة الرئيســـية 
مـــن أخـــذ التحضيـــر فـــي كل قاعـــة هـــو التأكد بـــأن جميـــع الطاب قـــد تم تســـجيلهم في 
تلـــك المـــادة التي يدرســـونها الجديـــر بالذكـــر أن أغلـــب الجامعات فـــي جميع أنحـــاء العالم 
يأخـــذون التحضيـــر علـــى محمـــل الجـــد ويطبقـــون العقوبـــات للذيـــن ال يلتزمـــون بأوقـــات 
جداولهـــم؛ لذلـــك يعتبـــر الحضور إلـــى القاعات مهمـــًا جدًا ألنه يظهـــر كيـــف الطالب يكرس 
وقتـــه وجهده مـــن أجل المـــادة المقررة عليه دراســـتها وبوضـــع جميع الفوائد في الحســـبان. 

كتب وحرر بواسطة: إسماعيل الجنيدي والبراء عوض

علينا اأن نع���رف ببع�س الأخطاء الطفيفة 
القاع���ات،  م���ن  العدي���د  وقع���ت يف  الت���ي 
وخا�س���ة املحا�س���رات التي ت�س���م  اأربعني 
طالب���ًا اأو اأكر؛ القاعات التي ت�سم اأعدادًا 
كب���رة م���ن الط���الب ع���ادة م���ا ت�ستنزف 
الكث���ر م���ن ال�قت لتح�س���ر كل طالب يف 
تلك القاعات، لك���ن امل�سكلة هنا ه� افتقار 

هذا التح�سر اإىل الدقة التي قلما تتحقق.
فل��س���ع حد له���ذه امل�سكل���ة وتقلي�س كمية 
ال�قت املهدر خالل وق���ت املحا�سرة، فقد 
در����س فريقنا ه���ذه امل�سكلة، وفك���ر بفكرة 
ت�ساعد على حت�س���ر الطالب باأ�سرع وقت 
واأق���ل جهد وب���دون قطع وق���ت املحا�سرة؛  
فعندما ن�اج���ه اأغلب امل�س���كالت امل�ج�دة 

البراء عوضإسماعيل الجنيدي

يف اأغلب نظم التح�سر امل�ستخدمة الي�م، 
فقد طبق الفري���ق الع�سف الذهني جلميع 
الأف���كار التي لن تتداخل م���ع امل�ساكل التي 
ن�اجهه���ا الي����م، تل���ك امل�س���اكل ه���ي على 

النح� التايل:
قاع���ة  خ���ارج  كب���ر  ازدح���ام  جتم���ع   -1

املحا�سرة.
2- حت�س���ر بع�س الطالب لطالب اآخرين 

لي�س�ا مت�اجدين يف القاعة.
3- التاأك���د والتحق���ق م���ن اأن كل الطالب 

احلا�سرين قد مت حت�سرهم جميعًا.
فك���ر الفريق بالعديد من الأف���كار التي قد 
حتل ه���ذه امل�س���اكل، واأخرًا خ���رج بفكرة 
فعالة منرة، والت���ي بدورها �ستق�سي على 
جميع تل���ك امل�س���اكل، فق���د اأ�سميناها ب� " 

.EAS نظام التح�سر الإلكروين
نظام التح�سر الإلك���روين ه� عبارة عن 
تطبيق مرتبط مع تطبيق MyKAU، والذي 
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فل��س���ع حد له���ذه امل�سكل���ة وتقلي�س كمية 
ال�ق���ت امله���در خ���الل وق���ت املحا�س���رة، 
فق���د در����س فريقنا ه���ذه امل�سكل���ة، وفكر 
بفك���رة ت�ساع���د عل���ى حت�س���ر الط���الب 
باأ�س���رع وق���ت واأق���ل جه���د وب���دون قط���ع 
وق���ت املحا�س���رة؛  فعندم���ا ن�اج���ه اأغلب 
نظ���م  اأغل���ب  يف  امل�ج����دة  امل�س���كالت 
التح�س���ر امل�ستخدم���ة الي����م، فقد طبق 
الفري���ق الع�سف الذهني جلمي���ع الأفكار 
الت���ي لن تتداخل مع امل�ساكل التي ن�اجهها 

وفرته جامعتنا. فما مييز هذا التطبيق اأنه 
يعر�س معل�مات الطالب الأ�سا�سية كجدوله 
الدرا�س���ي واأماك���ن قاع���ات حما�سرات���ه، 
فعندما تتم عملية الربط بني امل�ستخدم اأو 
الطالب مع قاعت���ه ن�ستطيع اأن ن�سجله بكل 

ي�سر و�سه�لة.
اخلط�ة الثانية هي كيف �سنبني ج�سرًا بني 
جداول الطالب وحت�سرهم؟ فمنذ اأن فكر 
الفري���ق بكيفية رب���ط الت�سال بني جداول 
الط���الب وم�اقعه���م، كان لب���د اأن يك����ن 
هن���اك ربط بكيفية عل���م "نظام التح�سر 
الإلك���روين" باأن الطال���ب م�ج�د فعاًل يف 
املكان وال�قت ال�سحيح، لذلك فكر الفريق 
بطريقة اآمنة وفعالة لت�سغيل النظام ب�سكل 
�سليم، فقد ا�ستخدمنا �سريحة NFC، وهي 
تعني بالعربية: تقنية الت�ا�سل قريبة املدى؛ 
وهي عبارة عن تقنية ات�سال ل�سلكية تعمل 

ب���ردد 13.٥6  ميغاهرتز، وت�ستطيع نقل 
البيان���ات ب�سرع���ة ق�س�ى ل تتج���اوز447  
  NFCكيل�باي���ت بالثاني���ة،  يعت���رب مل�س���ق
�سريحة �سغرة ن�ستطي���ع برجمتها لت�فر 
وظيفة معينة،  ولأجل وظيفتنا احتجنا لأن 
نتاأكد با�ستخدام هذه ال�سريحة اأن الطالب 
الذي �سب���ق ومت ت�سجيل دخ�له  اإىل تطبيق 
MyKAU  ق���د ت�سج���ل يف قاعاته يف ال�قت 

املطل����ب.   وبع���د اأن مي���رر الطالب جهازه 
ف�ق ال�سريحة، �س����ف يق�م EAS  مبا�سرة 
بالت�سال بامل�ستخ���دم امل�سجل منذ ال�قت 
ال���ذي مرر في���ه الهات���ف عل���ى ال�سريحة.  
واجلدير بالذكر اأننا زودنا جميع الطاولت 
يف القاعة بتثبيت �سريحة NFC  عليها، ومت 
ترقيم كل الطاولت، والتي اأعطتنا نقطتني 

اإيجابيتني مل�سروعنا:
اأي  هن���اك  يك����ن  ل���ن  �س����ف   -1

املحا�س���رة.  قاع���ة  خ���اج  كب���ر  ازدح���ام 
2-�س����ف يت�س���ل EAS  مع رق���م الطاولة، 
 .NFC والتي هي جزء ل يتجزاأ من �سريحة
ال�سب���ب وراء ك�نن���ا نري���د ح���دوث عملي���ة 
الت�س���ال الإلكرونية بني رق���م الطاولة مع 
ا�س���م الطالب ورقم���ه اجلامعي ه���� لتقليل 
اخلطر لأي عملية غ�س قد حتدث ممن لديه 
الرغبة يف حت�سر طالب اآخر لي�س م�ج�دًا 
يف القاع���ة.  نظ���ام التح�س���ر الإلك���روين 
�س����ف ي�سجل مكان جل��س الطالب، و�س�ف 
ي�سم���ن باأن���ه ل ميك���ن لأح���د اأن ُيح�سر يف 
نف����س الطاول���ة لذل���ك الطال���ب. ول�سمان 
قيا����س اأمان النظ���ام اأكر، ميتل���ك تطبيق 
MyKAU  خا�سية ت�ساعد على ربط ات�سال 

رقم ه�ية الطالب اجلامعي مع نف�س هاتفه.  
فه���ذه اخلا�سي���ة �س����ف ت�ساع���د اأي�س���ًا يف 
تقليل احتمال حت�س���ر طالب لطالب اآخر. 

الي�م، تلك امل�ساكل هي على النح� التايل:
قاع���ة  خ���ارج  كب���ر  ازدح���ام  جتم���ع   -1

املحا�سرة.
2- حت�س���ر بع�س الطالب لطالب اآخرين 

لي�س�ا مت�اجدين يف القاعة. 
3- التاأك���د والتحق���ق م���ن اأن كل الطالب 

احلا�سرين قد مت حت�سرهم جميعًا. 
فك���ر الفريق بالعديد من الأف���كار التي قد 
حتل ه���ذه امل�س���اكل، واأخرًا خ���رج بفكرة 
فعالة منرة، والت���ي بدورها �ستق�سي على 

جميع تل���ك امل�س���اكل، فق���د اأ�سميناها ب� " 
 ." EAS نظام التح�سر الإلكروين

نظام التح�سر الإلك���روين ه� عبارة عن 
 ،MyKAU تطبيق مرتب���ط مع تطبيق
وال���ذي وفرت���ه جامعتن���ا. فم���ا ميي���ز هذا 
التطبي���ق اأن���ه يعر����س معل�م���ات الطالب 
واأماك���ن  الدرا�س���ي  كجدول���ه  الأ�سا�سي���ة 
قاع���ات حما�سرات���ه، فعندما تت���م عملية 
الرب���ط بني امل�ستخدم اأو الطالب مع قاعته 

ن�ستطيع اأن ن�سجله بكل ي�سر و�سه�لة. 
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اخلط�ة الثانية هي كيف �سنبني ج�سرًا 
بني جداول الطالب وحت�سرهم؟ فمنذ 
اأن فك���ر الفريق بكيفية رب���ط الت�سال 
بني ج���داول الط���الب وم�اقعه���م، كان 
لب���د اأن يك����ن هناك رب���ط بكيفية علم 
الإلك���روين" ب���اأن  التح�س���ر  "نظ���ام 
الطالب م�ج�د فع���اًل يف املكان وال�قت 
ال�سحي���ح، لذلك فك���ر الفريق بطريقة 
اآمن���ة وفعال���ة لت�سغي���ل النظ���ام ب�س���كل 
 ،NFC سلي���م، فقد ا�ستخدمن���ا �سريحة�
وهي تعن���ي بالعربي���ة: تقني���ة الت�ا�سل 
قريب���ة امل���دى؛ وهي عب���ارة ع���ن تقنية 

ات�س���ال ل�سلكي���ة تعمل ب���ردد ٥6.13  
البيانات  نق���ل  ميغاهرت���ز، وت�ستطي���ع 
ب�سرعة ق�س�ى ل تتجاوز447  كيل�بايت 
بالثاني���ة، يعترب مل�س���ق NFC  �سريحة 
لت�ف���ر  برجمته���ا  ن�ستطي���ع  �سغ���رة 
وظيفة معينة، ولأج���ل وظيفتنا احتجنا 
لأن نتاأك���د با�ستخدام هذه ال�سريحة اأن 
الطالب الذي �سب���ق ومت ت�سجيل دخ�له  
اإىل تطبي���ق MyKAU  ق���د ت�سج���ل يف 
قاعات���ه يف ال�ق���ت املطل����ب،   وبعد اأن 
مي���رر الطالب جه���ازه ف����ق ال�سريحة، 
�س����ف يق����م EAS  مبا�س���رة بالت�سال 
بامل�ستخ���دم امل�سج���ل من���ذ ال�قت الذي 
مرر فيه الهاتف على ال�سريحة، واجلدير 
بالذك���ر اأننا زودنا جمي���ع الطاولت يف 
القاع���ة بتثبي���ت �سريح���ة NFC  عليها، 
ومت ترقي���م كل الطاولت، والتي اأعطتنا 

نقطتني اإيجابيتني مل�سروعنا:
اأي  هن���اك  يك����ن  ل���ن  �س����ف   -1

ازدحام كب���ر خارج قاع���ة املحا�سرة.
2- �س�ف يت�سل EAS  مع رقم الطاولة، 
.NFC والتي هي جزء ل يتجزاأ من �سريحة
ال�سب���ب وراء ك�ننا نري���د حدوث عملية 
الت�سال الإلكرونية ب���ني رقم الطاولة 
م���ع ا�سم الطال���ب ورقم���ه اجلامعي ه� 
لتقلي���ل اخلط���ر لأي عملي���ة غ����س ق���د 
حتدث مم���ن لديه الرغب���ة يف حت�سر 
طال���ب اآخر لي����س م�ج����دًا يف القاعة. 
�س����ف  الإلك���روين  التح�س���ر  نظ���ام 
ي�سج���ل م���كان جل��س الطال���ب، و�س�ف 
ي�سمن باأنه ل ميكن لأحد اأن ُيح�سر يف 
نف�س الطاولة لذل���ك الطالب. ول�سمان 
قيا�س اأمان النظام اأكر، ميتلك تطبيق 
MyKAU  خا�سي���ة ت�ساع���د عل���ى ربط 

ات�س���ال رقم ه�ي���ة الطال���ب اجلامعي 
مع نف����س هاتفه.  فهذه اخلا�سية �س�ف 
ت�ساعد اأي�س���ًا يف تقليل احتمال حت�سر 

طالب لطالب اآخر. 

للت��سي���ح ب�س���كل م�ج���ز اآلي���ة عم���ل نظام 
التح�سر الإلك���روين EAS، فيب���داأ اأوًل 
بتمري���ر الط���الب له�اتفه���م عل���ى �سريحة 
بعملية  التطبيق  يق����م  فعندم���ا   ،  NFC

عملي���ة  تب���داأ  بنج���اح،  ال�س�ئ���ي  امل�س���ح 
الت�سجي���ل، حيث ُتر�س���ل املعل�م���ات حينئذ 
بيان���ات  قاع���دة  اإىل  الإنرن���ت  ب�ا�سط���ة 
اجلامعة والت���ي تختزن كل عمليات حت�سر 

الطالب، يف ح���ال ا�ستخ���دام جامعة امللك 
  ODUS الأود����س  نظ���ام  عبدالعزي���ز 
لتمك���ني اإكم���ال امله���ام، فق���د ق���ام فريقنا 
بت�سميم نظامني متكاملني بربنامج اجلافا 
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للم�ساع���دة يف اإر�س���ال وا�ستقب���ال بيان���ات 
امل�ستخدم���ني املدخلة، الربنام���ج الأول وه� 
  NFC املر�سل الذي يق�م بقراءة �سريحة
واإر�سال البيانات من اجل�ال اإىل امل�ستقبل، 
الربنام���ج الث���اين ي�ستقب���ل املعل�م���ات من 
ج����الت امل�ستخدمني – الطالب – ويربط 
جداول الطالب باملعل�مات التي اأر�سلت، يتم 
بعد ذلك جم���ع تلك املعل�مات وتخزينها يف 

قاعدة بيانات اجلامعة التي تتاألف من �سجل 
حت�س���ر الط���الب. ويف النهاية تت���م عملية 
الت�سجي���ل على نح� فعال وخال من العي�ب.
خط����رت فك����رة ه����ذا امل�سروع عل����ى فريقنا 
ونح����ن ندر�س مادة " مقدم����ة يف الت�سميم 
الهند�س����ي IE202 2 " املق����ررة يف كلي����ة 
 � � وهلل احلم����د  اأمتمن����ا  فق����د  الهند�س����ة.  
درا�سة هذا امل�سروع بنجاح، ن�سكر اأوًل اهلل 

ويف اخلتام.. فقد قام فريقنا بتحقيق الأهداف التي و�سعناها يف البداية، ونحن فخ�رون 

باملخرجات،  نرج� اأن يتم تطبيق وتنفيذ نظام التح�سر الإلكروين EAS   يف جامعتنا، 

ويف جميع اجلامعات الأخرى يف العامل. 

� �سبحان����ه وتعاىل � على كل ما اأنعم به علينا 
وعلى م�ساعدتنا يف اإكمال امل�سروع، ون�د اأن 
ن�سكر اأي�سًا عميد كلية تقنية املعل�مات على 
تقدمي يد الع�ن لنا، وت�فر ال��سائل والطرق 
لإمتام هذا امل�سروع، كما ل نن�سى اأن نتقدم 
اأي�س����ًا بخال�����س ال�سك����ر والتقدي����ر ل�الدنا 
الدكت�����ر اإبراهيم عل�ي لإر�سادنا وت�جيهنا 
يف تق����دمي واإمتام امل�س����روع باأح�سن �س�رة. 

تظهر الصورة المعروضة في األعلى فريقنا، كما تظهر أيضًا معلم المادة وعبداهلل الشهري 

ابتداًءا من اليمين لليسار:  عبدالرحمن شمسي، إسماعيل الجنيدي،  د. إبراهيم علوي،  البراء عوض
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المهندس.. الجوكر!
فـــي مجتمعنـــا الراهـــن، توجـــد العديد من أقســـام العلـــوم المتنوعـــة والتـــي تعتبر مهمة 
وأساســـية بيننا، كعلوم الطب والعلوم اإلنســـانية والفنون واآلداب وغيرها، لكن يعتبر علم 
الهندســـة واحدًا من أعظم وأهم العلوم التي ترتبط بحياتنا بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر.

إذا تأملـــت ونظرت حول نفســـك، ســـوف تدرك بأن علم الهندســـة يســـتخدم فـــي العديد من 
المجـــاالت والصناعـــات في حياتنا، كأجهزة الحاســـب اآللـــي، والهواتف المحمولة، والســـيارات، 
والطائـــرات، والمبانـــي، والطـــرق، والجســـور وغيرهـــا الكثيـــر. إذا رجعنـــا إلـــى الماضي ألالف 
الســـنين، ســـوف نجـــد أن كل أمـــة كانت لديهـــا بصمة مميـــزة وعامة هندســـية واضحة في 
كل جزء من حياتها. كل ذلك يدل على عظم شـــأن الهندســـة في حياتنا وفي حياة أســـافنا.

ملاذا الهند�ضة ال�ضناعية ؟
�س����ؤال ي���ردد عل���ى م�سامعنا كث���رًا،  قد 
ي�ساأل �سائل ويق�ل: مل���اذا اأدر�س الهند�سة 
ال�سناعية واأ�سيع وقتي وجهدي فيها؟ األي�س 
عل���م الإدارة والقت�ساد ه� ذاته الهند�سة 
ال�سناعي���ة؟ لكن باأ�سرع وقت واأقل جهد؟

ه���ذا م���ا اأ�سمي���ه ع���ني اجلهل، فق���د نرى 
العجب والعجاب م���ن اأ�سخا�س ل يفقه�ن 
�سيئ���ًا يف هذا احلق���ل احلديث واملذهل يف 
علم الهند�سة الذي طاملا اأخرج من بذوره 
اأنا�س���ًا اأ�سبح����ا الي�م يف اأعل���ى املنا�سب 
املرم�ق���ة يف بالدنا وبلدان اأخرى، ناهيك 

هند�سي���ة  مه���ارات  م���ن  ميتلك����ن  عم���ا 
قيادي���ة وعل����م واأبحاث ق�ي���ة جعلتهم يف 
تل���ك املنا�س���ب، واأع���ني النا����س ت���كاد ل 
تزي���غ عنه���م  وتنتظ���ر اأق���رب فر�سة لكي 
تعرفه���م عن كثب وت�ستم���ع اإيل ق�س�سهم 
وجناحاته���م، اإنها الهند�س���ة ال�سناعية ؛ 
ج�ك���ر التخ�س�س���ات الهند�سية!  فما هي 

الهند�سة ال�سناعية!!؟
الهند�ضة ال�ضناعية:

هي املجال الهند�سي التي تهتم با�ستخدام 
الريا�سي���ات والعل����م املختلف���ة لت�سميم، 
ودرا�س���ة وحتلي���ل وتط�ي���ر النظ���م الت���ي 

إسماعيل عبدالماجد الجنيدي
كلية الهندسة - قسم الهندسة 

الصناعية ـ جامعة الملك عبدالعزيز
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حتت�ي عل���ى اآلت اأو معدات وم�اد وب�سر، 
مبا ي�سم���ن اأف�سل اأداء لهذه النظم وباأقل 
تكلف���ة ممكن���ة. من يق���راأ ه���ذا التعريف 
�سيق����ل مل���اذا اأحت���اج ملهند����س �سناع���ي 

للقيام بهذا؟
فالعدي���د م���ن التخ�س�س���ات الهند�سي���ة 
امليكانيكي���ة  الهند�س���ة  مث���ل  الأخ���رى 
بدرا�س���ة  بالهتم���ام  تق����م  والكهربائي���ة 
القت�سادي���ة  والعل����م  واملع���دات،  الآلت 
تهت���م بال�ستخدام الأمثل للم����ارد املادية 
الب�سري���ة، وعل�م النف����س والجتماع تهتم 
باجلان���ب الإن�س���اين. فلم���اذا اأحت���اج اإىل 

مهند�س �سناعي؟
ظه���رت مهنة الهند�س���ة ال�سناعية لتعبئة 
ب���ني ه���ذه املج���الت املختلف���ة.  الفج����ة 
فل���� نظرن���ا اإىل التخ�س�س���ات الهند�سية 
املختلف���ة والت���ي تعت���رب عل�م���ًا تطبيقي���ة 
�سنجد اأنه���ا تهتم بجان���ب ت�سميم وعمل 
الآلت واملعدات دون اأن تاأخذ يف اعتبارها 
ه���ذه  �سي�سغل����ن  الذي���ن  الب�س���ر  طبيع���ة 
املع���دات وتكالي���ف ت�سنيعه���ا وت�سغيله���ا. 
الإن�ساني���ة:  العل����م  الآخ���ر  ويف اجلان���ب 
كالقت�س���اد، والإدارة فاإنها تهتم بتكاليف 
ت�سغي���ل املعدات والآلت وكيفية ا�ستغاللها 
ال�ستغ���الل الأمثل دون معرف���ة تقنية عن 

كيفية عملها ومما تتك�ن.
 ظه���ر املهند����س ال�سناع���ي ليغط���ي هذه 
الفج�ة ب���ني العل�م الهند�سي���ة التطبيقية 
القت�سادي���ة  الإن�ساني���ة  العل����م  وب���ني 

والجتماعية.
املهند�س ال�سناعي يتم تدريبه على جميع 
اأ�سا�سيات ومهارات الهند�سة التقليدية من 
ريا�سيات وفيزياء وعل�م م�اد وميكانيكا، 
وكذلك يتم تدري�سه جمم�عة من مفاهيم 
ومهارات العل����م الإن�سانية مثل القت�ساد 
والإدارة وعلم النف�س، ويتم كذلك تزويده 
مبجم�ع���ة م���ن التقني���ات والأ�ساليب مثل 
الع�ام���ل  وهند�س���ة  العملي���ات  )بح����ث 

والإح�س���اء  والإرج�ن�مك����س،  الب�سري���ة 
التطبيق���ي وغره���ا( التي ت�ساع���ده على 
ربط هذه املجالت ببع�سها والتعامل معها 

ك�حدة واحدة متكاملة.
يت���م اإع���داد املهند�س ال�سناع���ي بطريقة 
منهجي���ة علمي���ة لروؤي���ة ال�س����رة العام���ة 
ورب���ط  ككل  للنظ���ام  الكب���رة  والكامل���ة 
عنا�سره املختلفة - امل�اد واملعدات والب�سر- 
مب���ا ي�سمن اأمث���ل اأداء له، لذل���ك اأ�سميته 
باجل�كر! فه� كال�رقة الرابحة، اأينما ت�سعه 
ينتج ويب���دع، لأنه تعلم من كل بحر قطرة.

ب��اأن  الق��ول  اأ�ضتطي��ع  بب�ضاط��ة، 
وظائف الهند�ضة ال�ضناعية تتمثل 

يف خما�ضية حرف )M ( كالتايل:
وراأ����س  العامل���ة،  والأي���دي  )الإدارة،  اأي 

املال، واملادة، وال��سيلة(
اجلميل يف الهند�سة ال�سناعية ه� اأن لها 
�س����ق عمل كبر و�سركات كربى ت�ستقطب 
املهند�س���ني ال�سناعي���ني من �ست���ى بلدان 
العامل. فمن خالل بحث���ي يف اإحدى امل�اد 
الدرا�سي���ة، وج���دت ب���اأن اململك���ة العربية 
ال�سع�دية ي�جد به���ا الكثر من ال�سركات 
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املهند�س���ني  ت�ستقط���ب  الت���ي  الك���ربى 
ال�سناعيني، فعلى �سبيل املثال:

والبروكيماوي���ات  الطاق���ة  �س���ركات   -1
ال�سناعية: �سركة اأرامك�، �سركة  �سابك، 

GE   سركة  �سالمبرجر، و�سركة�
2- البن�ك: )بنك الراجحي، البنك الأهلي، 
بنك �سامبا، والبنك ال�سع�دي اله�لندي(.

)�سرك���ة  الت�س���الت:  �س���ركات   -3
الت�س���الت ال�سع�دي���ة، �سرك���ة م�بايلي، 

و�سركة زين(.
4- ال�سركات الطبي���ة والدوائية: ) �سركة 
النهدي الطبية، �سركة البرجي للخدمات 

الطبية، و�سركة تامر ال�سناعية (.
وال�س���ركات  التجزئ���ة  بي���ع  �س���ركات   -٥
ال�سناعي���ة: ) �سرك���ة املراعي، وجمم�عة  
�سرك���ة  �ساف����ل،  جمم�ع���ة   داود،  ب���ن 
و�سرك���ة   ،  P & G �سرك���ة  ي�نيليف���ر، 

الريا�س لالأطعمة ال�سناعية(. 
6- �سركات الط���ران: )اخلط�ط اجل�ية 

العربية ال�سع�دية(
)جمم�ع���ة  ال�سي���ارات:  �س���ركات   -7
اإبراهي���م  و�سرك���ة  عبداللطي���ف جمي���ل، 

اجلفايل واإخ�انه(.
8- �س���ركات �سناع���ة مع���دات التربي���د: 

)�سركة كارير(

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املهند�س ال�سناعي 
ل يعم���ل فقط يف القطاع���ات اخلا�سة، بل 
ي�ستطيع اأي�سًا العمل يف الدوائر احلك�مية 
والإداري���ة.  ال�زاري���ة  قطاعاته���ا  يف 
حول  ال�ضناعيني  املهند�ضني  اأ�ضهر 

العامل:
هذه بع�س اأ�سم���اء املهند�سني ال�سناعيني 
الهند�س���ة  تعلم����ا  الذي���ن  الع���امل  ح����ل 
ذات  اأ�سماوؤه���م  واأ�سبح���ت  ال�سناعي���ة 
�سي���ت ع���ال ت���ردد عل���ى األ�سن���ة النا����س 
ب�سب���ب عبقريتهم، وجده���م واجتهادهم، 
جعله���م   ال���ذي   الهند�س���ي  وحد�سه���م 

يتمركزون يف اأعلى املنا�سب:
1- تيم�ث���ي دي ك�ك: الرئي����س التنفيذي 

ل�سركة اأبل.
2- ه���رني ف����رد: م�ؤ�س����س �سرك���ة ف����رد 

لل�سيارات.
3-يل لل����كا: املدي���ر التنفي���ذي ل�سرك���ة 
ف����رد، ثم اأ�سبح املدي���ر التنفيذي ل�سركة 

كرايزلر.
4- تاي�س���ي اأوهن����: رجل اأعم���ال ياباين، 
يعت���رب اأب تنظي���م العمل يف �سرك���ة ت�ي�تا 

لل�سيارات.
٥- ج�رج فرناندو: رئي�س �سابق لدولة ب�ليفيا.
6- اإدوارد ويتيك���ر: رئي����س جمل�س جرنال 

م�ت�رز، والرئي�س التنفيذي ل�سركة تي اآند تي 
)اإحدى اأكرب �سركات الت�سالت بالعامل(.

مهند����س  ج�ني����ر:  هي���كام  ه�م���ر   -7
ف�ساء �ساب���ق يف  الإدارة الدولية للمالحة 

الف�سائية والف�ساء  "نا�سا".
8- ماي���ك دوك: املدير التنفي���ذي لأ�سهر 
�سل�سل���ة متاج���ر يف الع���امل " وال مارت " 
امل�سنف���ة كرابع �سركة يف العامل من حيث 

كمية الإيرادات املالية.
ال�ضناعيني  امل��ه��ن��د���ض��ني  اأ���ض��ه��ر 

ال�ضعوديني:
هناك الكث���ر من اأبناء ه���ذا البلد الذين 
در�س����ا الهند�س���ة ال�سناعي���ة، واأ�سبح�ا 
الي�م يف منا�س���ب ومراكز مرم�قة، فعلى 

�سبيل املثال ل احل�سر:
1- د. ولي���د فتيح���ي: الرئي����س التنفي���ذي 
الطب���ي  املرك���ز  اإدارة  جمل����س  ورئي����س 

الدويل.
2- م. عادل فقيه: وزير العمل.

3- د. هاين اأب�را�س: اأمني حمافظة جد.
4- د. ماج���د الق�سب���ي: م�ست�سار بدي�ان 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز.
٥- م. �سالح اجلا�سر: مدير عام اخلط�ط 

اجل�ية العربية ال�سع�دية.
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مشاركات

تحسين الجودة 
Quality Improvement

منـــذ القـــرن الماضي وحتـــى اآلن، حدث تقـــدم كبير في تحســـين الجـــودة  بالنســـبة لكثير 
مـــن المنتجـــات والخدمـــات فـــي  أنحاء كثيـــرة من العالـــم، ولكـــن المزيد من الجهـــد مازال 
ينبغـــي القيام به لدعم تحســـين الجـــودة، حيث أنهـــا تعتبر عملية مســـتمرة وغير متوقفة. 
دراســـات كثيرة قـــد أجريت لتحديـــد العناصر التي تعتبر أساســـية لعمليات تحســـين الجودة. 
بالطبـــع مـــن الصعب ذكـــر أو حصر كل تلـــك العناصر، ولكـــن دعونا نذكر بعضـــًا من أهمها: 

واملتطلب���ات  الحتياج���ات  معرف���ة    .1
الفعلي���ة للمنت���ج اأو اخلدم���ة مب���ا فيها 
احتياج���ات العمالء من قب���ل املنظمة، 
وخا�س���ة الإدارة العلي���ا باملنظم���ة، واأل 
ن�ستعي�س ع���ن معرفة تلكم الحتياجات 
باأ�سياء من قبيل التخمني والآراء، كما اأنه 
يجب على الإدارة العليا اأي�سًا اأن ت�سرك 
اجلميع يف هذا الأمر من داخل املنظمة 
ومن خارجها؛ كامل�ردين وحتى العمالء 
اأنف�سه���م لتتك����ن لدى املنظم���ة املعرفة 
الكاملة بتل���ك الحتياجات واملتطلبات. 
2.  ولتحقيق البن���د الأول لبد للمنظمة 
باحرافي���ة  العملي���ة  تل���ك  اإدارة  م���ن 
ومنهجي���ة تت�ف���ر فيه���ا كاف���ة العنا�سر 

من مدخالت وخمرجات، وت�فر امل�ارد 
وم�ست����ى ال�سب���ط املطل����ب، وعمليات 
القيا�س والتحلي���ل والتط�ير حتى تك�ن 

عثمان على عبود

خمرج���ات العملية تعب���رًا حقيقيًا عن 
تلك الحتياجات واملتطلبات. 

3.  ولتحقيق النجاح يف البندين الأولني 
باأكرب قدر من الكف���اءة والفعالية، لبد 
م���ن تقليل اله���در والفاق���د يف كثر من 
الأن�سط���ة التي ل ت�سي���ف قيمة حقيقية 

للعملية الإنتاجية، ومن اأمثلة ذلك: 
اأ- الجتماع���ات غ���ر املنظم���ة، حي���ث 
يهدر فيها الكثر م���ن ال�قت، لأنه كلما 
ترك���زت ه���ذه الجتماع���ات عل���ى عدد 
حمدود )املطل�ب( فقط من ال�سخا�س 
وق�سرت مدتها بالتح�سر اجليد امل�سبق 
والإدارة الفعال���ة له���ا والت�ثيق واملتابعة 
اجليدة ميكن جتن���ب الكثر من الهدر. 
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ب-  مما ل�سك فيه اأن التعليم والتدريب 
للعاملني ه� يف ال�اقع من اأهم متطلبات 
التح�س���ني وترقي���ة الأداء، حي���ث ميث���ل 
ا�ستثم���ارًا يف امل����ارد الب�سري���ة، اإل اأنه 
اأي�سًا يف بع�س الأحيان ل يخل� من هدر 
لالإمكانات وامل�ارد. وللتدليل على ذلك 
كثر م���ن املنظم���ات ت�ستع���ني بخربات 
م���ن خ���ارج املنظم���ة لتدري���ب العاملني 
به���ا، وفى بع����س احلالت تك����ن املادة 
املقدم���ة للعامل���ني غ���ر منا�سب���ة لهم؛ 
اإما مل�ست�اه���م اأو غ���ر منا�سبة لطبيعة 
عملهم، اأو به���ا كثر من املعل�مات التي 
تف����ق احل�ج���ة الفعلي���ة. وم���ن ناحي���ة 
اأخ���رى تف�ت املنظمة على نف�سها فر�س 
ال�ستف���ادة من اإمكانياته���ا الداخلية يف 
دعم وت�سجيع عملية التدريب الداخلي.

بالطب���ع ل يف�تنى اأنه يف بع�س احلالت 
لب���د من ال�ستعانة بخ���ربات من خارج 
املنظم���ة يف حالة عدم ت�ف���ر الإمكانية 
داخليًا لكن لبد من حتديد الحتياجات 

الفعلية من عملية التدريب والتعلم.
4.  يج���ب اتب���اع الأ�سالي���ب العلمية من 
اأج���ل حتقي���ق امل�ست����ى املطل����ب م���ن 
التح�س���ني يف اجل����دة من اأج���ل تقدمي 
منتجات اأو خدم���ات اأف�سل، وذلك عن 
طريق تقلي���ل الختالف���ات بخ�سائ�س 
خمرجات العملية الإنتاجية اأو اخلدمة، 
والعمل على جعل خ�سائ�س املخرجات 
دائمًا من�سبطة و�سمن املعاير املقب�لة، 
وياأتي يف مقدمة هذه الأ�ساليب والأدوات 
ما يعرف ب���دورة دمينج )خطط – نفذ 
ميكن  كذل���ك  – افع���ل(،  – افح����س 
ال�ستعانة بالكثر من الطرق والأ�ساليب 
الإح�سائي���ة والتحليلية من اأجل حتقيق 

النتيجة املرج�ة. 
هنال���ك الكثر م���ن اأدوات اجل�دة التي 
عملي���ة  اأي�س���ًا يف  ا�ستخدامه���ا  ميك���ن 
التح�سني؛ من ه���ذه الأدوات والأ�ساليب 
مفه�م اإدارة اجل����دة ال�ساملة و�سيجما 
�س�ت���ة واملقارن���ة ون�س���ر وظيف���ة اجل�دة 

م�ست�ي���ات  وخف����س  الهيكل���ة  واإع���ادة 
الإدارة وفقط يف ال�قت املنا�سب واإبعاد 
اخل����ف والعمل ب���روح الفري���ق ونقاط 

دمينغ الأربعة ع�سر وغرها. 
الكثر م���ن الإح�ساءات اأكدت اأن ن�سبة 
كبرة م���ن حت�سني اجل����دة باملنظمات 
حتقق���ت ن�سب���ة ل�ج����د ثقاف���ة اجل�دة 
املنا�سبة بتل���ك املنظمات، وكلما ت�فرت 
تل���ك الثقاف���ة وانت�سرت داخ���ل املنظمة 

كلما ارتفعت معدلت ذلك التح�سني.
وخلل���ق بيئة منا�سب���ة لتحقيق التح�سني 
باجل����دة لب���د اأي�سًا من عم���ل الت�ازن 
ال�سحيح واملطل�ب، بحيث يك�ن هنالك 
اتزان بني ما ه� مطل����ب من التح�سني 
وب���ني ما ه���� مت�فر م���ن الإمكانيات مع 

ت�فر اآلية لتحديد اأول�يات التح�سني. 
                                                                                       REFERENCES      :ال�م��راج����������ع
1- Deming، W. E. )1986(.  Out of 
Crisis. Cambridge، Massachusetts 
Institute of Technology Center for 
Advanced Engineering Study
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شيخ���وخة المب������اني

ليـــس فقـــط اإلنســـان مـــن يصـــاب بالشـــيخوخة المبكـــرة بـــل حتـــى مبانينا 
مصابـــة بذلـــك الـــداء! فنجـــد أنـــه لـــم يمـــض مـــن عمرهـــا إال ســـنوات قليلـــة 
وهنـــاك. هنـــا  وتســـريبات  وتصـــدع  البنـــاء  فـــي  ترهـــل  مـــن  تعانـــي  ثـــم 

نت�ساءل ما الذي يجعل مبانينا ت�سيخ يف 
بداية عمرها؟ وما الذي يجعلها تتهالك 
يف وق���ت ق�س���ر؟ وملاذا نق����م ب�سيانة 
م�ستم���رة للمباين بال ت�ق���ف، فت�ستهلك 

ميزانية كبرة من مدخراتنا؟
جن���د اأن اأول ه���ذه الأ�سب���اب ه� �سعف 
الت�سمي���م، وع���دم اكتم���ال املخططات 
الت���ي  الفني���ة  وامل�ا�سف���ات  الهند�سي���ة 
يج���ب اأن تت�ف���ر �سم���ن ال�ثائ���ق الت���ي 
ُتقدم للمقاول قبل مراحل البناء، وهذا 
�سيجع���ل املقاول يعم���ل باجتهادات غر 
مهني���ة لتنفيذ التفا�سي���ل الدقيقة التي 

كان يفر�س اإدراجها �سمن ال�ثائق.
هذا كل���ه ميكن حتقيق���ه اإذا كان هناك 
الهند�س���ي  للت�سمي���م  م�ح���د  مرج���ع 

وتفا�سيل���ه، وقد حتقق ه���ذا الأمر فعاًل 
ب�ج����د »ك����د البناء ال�سع����دي«. ورغم 
وج����د مث���ل ه���ذا املرجع ال���ذي ي�سمن 
ج����دة املباين، وكذلك ت�ف���ر كثر من 
التكالي���ف الباهظ���ة الت���ي ق���د حت���دث 

نتيجة املبالغة يف الكميات اأو امل�ا�سفات 
اأو تل���ك التكالي���ف الإ�سافي���ة لل�سيانة 
والت�سغي���ل نتيج���ة �سع���ف اجل����دة، اإل 
اأن���ه م���ازال جتريبيًا منذ �سن����ات رغم 
اأن ق���رار جمل����س ال�زراء ح���دد �سنتني 
لتجربت���ه ث���م اعتم���اده ب�س���كل ر�سم���ي 

واإلزامي لكافة املباين.
مثل ه���ذا املرجع ه� مبنزل���ة ا�سراطات 
ومتطلب���ات اإداري���ة وفني���ة ل�سمان احلد 
الأدنى من اجل����دة، بالتايل زيادة العمر 
الفرا�س���ي للمب���اين، وت�ف���ر تكالي���ف 
�سيانتها وت�سغيلها، فاأهميته معروفة لدى 
كثر من املخت�سني لكن يبقى ال�س�ؤال هل 
�سي�ستمر هذا الك�د جتريبيًا حتى ت�ساب 
مبانين���ا امل�ستقبلي���ة ب���داء ال�سيخ�خة؟!!

م. عبدالناصر بن سيف العبداللطيف
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دراسات

اإلستراتيجية المتكاملة للصيانة
   )رؤية مستقبلية متطورة(

المســـتخلص: يتنـــاول هذا البحـــث أحد الجوانـــب الهامة والرئيســـية في مجـــال الصيانة وهو 
)إســـتراتيجية الصيانـــة(، ذلـــك الجانـــب الـــذي يختـــص بالمفاهيـــم  والفكـــر التخطيطي في 
كيفيـــة إدارة الصيانـــة، وكيفيـــة التعامـــل مع العيـــوب في المنشـــآت وخافه بشـــكل عام. 

بع���د  البح���ث  ه���ذا  باإع���داد  قم���ت  وق���د 
درا�سة وا�ستعرا�س كيفي���ة اإدارة ال�سيانة 
والإ�سراتيجي���ات املتبع���ة يف العدي���د من 
القطاع���ات يف م�سر وال�سع�دي���ة، وكانت 
البداي���ة يف قط���اع التعليم بالهيئ���ة العامة 
لالأبنية التعليمي���ة مب�سر والتي عملت بها 
ما يق���رب من خم�س���ة ع�سر عام���ًا. والتي 
كان���ت يف وق���ت بدايته���ا الن�سيط���ة تعترب 
م���ن اجلهات املتف���ردة واملتميزة يف جمال 
ال�سيان���ة، وقم���ت بدرا�س���ة الإ�سراتيجية 
التي تتبناه���ا الهيئة ومطابقته���ا بال�اقع، 
وا�ستخل�س���ت ال�سلبي���ات الت���ي �ساحب���ت 
التطبيق لها، واأثناء عملي باململكة العربية 
ال�سع�دية والتي امتدت حاليًا ما يقرب من 

ثمانية اأع�ام، وكانت البداية هنا يف قطاع 
اإن�ساء املدار�س اأي�سًا. 

م. محمود حسين عبد الدايم مكاوي

مهندس معماري

وبالط���الع عل���ى الإ�سراتيجي���ة املعم����ل 
به���ا يف ال�سيان���ة  لع���دد م���ن القطاعات 
وج���دت اأنها تقريب���ًا نف����س الإ�سراتيجية 
والختالف يك�ن يف بع�س الآليات ومناذج 
العم���ل بال�سيانة. وقد قم���ت باإعداد هذا 
البح���ث يف الع���ام 1999م، وكان بعن����ان 
)الإ�سراتيجية ال�ساملة لل�سيانة(، ولكنه 
مل ين�س���ر باأي جم���الت اأو دوريات علمية، 
واكتفي���ت بت�سجيل���ه باجله���ات املخت�س���ة 
مب�س���ر، وهاأن���ذا اأعي���ده للن�س���ر بتعدي���ل 
طفي���ف للعن�ان مع الإبق���اء على امل�سم�ن 
دون تغي���ر، وذلك لالأهمي���ة الكبرة لهذا 
البح���ث، وال���ذي يحم���ل اأف���كارًا مبتك���رة 

وفريدة يف جمال ال�سيانة.
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ال�ضيانة  اإ���ض��رات��ي��ج��ي��ة  اأوًل: 
احلالية:

مقدمة: بداية �سنتعر�س لهذا امل��س�ع وه� 
عر�س الإ�سراتيجية املعم�ل بها حاليًا يف 
ال�سيانة، و�سيك�ن النم�ذج حمل الدرا�سة 
لنا ه� اإ�سراتيجي���ة الهيئة العامة لالأبنية 
التعليمي���ة يف م�س���ر يف تنفي���ذ ال�سيانة، 
حي���ث اأن هذا النم�ذج ه���� املتبع حاليًا يف 
اأغل���ب القطاعات وامل�ؤ�س�س���ات التي لديها 
برام���ج تنفي���ذ �سيان���ة �س����اء يف م�سر اأو 

اململكة العربية ال�سع�دية. 
الأبنية  هيئة  اإ�ضراتيجية   -1-1

التعليمية يف تنفيذ ال�ضيانة:
طبق���ًا لالإ�سراتيجية الت���ي و�سعتها الهيئة 
واملاأخ�ذة م���ن الدرا�سة القيم���ة وال�ساملة 
والتي اأعدت خ�سي�سًا لهيئة الأبنية التعليمية 
به���ذا اخل�س��س، وق���ام باإعدادها كل من 
د. م. من���ر حممد كمال، د. م. عبدالفتاح 
عبدالقادر ي��سف، وجاءت يف الكتاب الذي 
يحم���ل العن����ان )اإ�سراتيجي���ة ال�سيان���ة 
واأ�سالي���ب وبرام���ج التطبي���ق( ف���اإن نظام 
العمل بال�سيانة يتم على اأربعة اأنظمة هي: 

1- نظام ال�ضيانة الوقائية:
ويت�سم���ن عل���ى التاأكي���د على عم���ل جميع 
الإج���راءات الفني���ة الالزمة م���ن �سرورة 
مراجع���ة جمي���ع الت�سميم���ات املعماري���ة 
والإن�سائية والكهربائي���ة وامليكانيكية واأية 
خمطط���ات اأخ���رى للتاأك���د م���ن �سحته���ا 
و�سالمته���ا قب���ل التنفيذ، وتطبي���ق جميع 
ا�سراط���ات �سب���ط اجل����دة وعم���ل كافة 
اأثن���اء  وامليداني���ة  املعملي���ة  الختب���ارات 
التنفي���ذ، وميثل هذا النظ���ام خط الدفاع 

الأول يف ال�سيانة 
2- نظام ال�ضيانة الب�ضيطة:

وه� يخت����س باأعمال ال�سيان���ة الب�سيطة، 
والت���ي ل حتت���اج يف تنفيذه���ا اإىل اإ�سراف 
هند�س���ي متخ�س����س اأو تكلف���ة عالية مثل 
تغير اخلنفيات واملحاب�س وملبات الكهرباء 

التالف���ة واإ�سالح الزجاج املك�س�ر، وما اإىل 
ذل���ك من الأعم���ال الت���ي تق�م به���ا اإدارة 
املدر�سة، ويتم ال�سرف عليها من ح�سيلة 
امل�سروفات املدر�سية، ويك�ن هناك تفتي�س 
دوري فني من قبل الهيئة على هذه الأعمال. 

3- نظام ال�ضيانة العاجلة: 
وهذا النظام يخت�س بالأعمال التي حتتاج 
يف تنفيذها اإىل اإ�سراف هند�سي متخ�س�س 
بكاف���ة  الهيئ���ة  وتق����م  عالي���ة،  وتكلف���ة 
الإجراءات التح�سرية والفنية والإ�سراف 
الهند�س���ي الكام���ل عل���ى تل���ك الأعم���ال.

4- نظام ال�ضيانة الرئي�ضية: 
وه� يخت�س باحلالت احلرجة التي تهدد 
اأم���ن و�سالمة املن�س���اأ وبخا�س���ة العنا�سر 
الإن�سائي���ة فيه، وحتتاج ه���ذه الأعمال اإىل 
اأ�ساتذة كب���ار ا�ست�ساريني يق�م�ن بدرا�سة 
اخلل���ل احل���ادث وتق���دمي احلل����ل الفنية 

لعالج هذا اخللل يف تقرير فني.
وهذه هي الأنظمة الأربعة الرئي�سية لتنفيذ 
ال�سيانة والتي جاءت بالدرا�سة، اإل اأنه يف 
التطبي���ق العملي حدث حت�ل فيما يخت�س 
ب���كل م���ن ال�سيان���ة العاجل���ة وال�سيان���ة 
الرئي�سي���ة، وذل���ك عل���ى النح���� الت���ايل:
1- بالن�سب���ة لل�سيان���ة الرئي�سي���ة: فق���د 
اأ�سبح���ت تخت�س بكافة بن�د املن�ساأ �س�اًءا 
الهيكل اخلر�ساين اأو غره، واأ�سبحت تتم 
ب�س�رة خمطط���ة، اأي يتم تنفيذ ال�سيانة 
لعدد مع���ني من املدار����س �سن�ي���ًا، بحيث 
يتم �سيانة جمي���ع املدار�س مرة كل خم�س 
�سن����ات م�ازية للخط���ة اخلم�سية للدولة، 
اأي يت���م �سيان���ة 20% م���ن اإجم���ايل ع���دد 
املدار����س �سن�ي���ًا، ويت���م حتدي���د املدار�س 
املطل����ب عم���ل �سيان���ة له���ا م���ن خ���الل 
طلب���ات الحتياج التي ترد م���ن امل�سئ�لني 
باملدار�س، ولنا اأن نعرف اأن هذه ال�سيانة 
كان���ت متثل اجلان���ب الأعظم م���ن اأعمال 
ال�سيانة بالهيئة وال���ذي كان ي�سل �سن�يًا 

يف حدود 4000 مدر�سة.

فق���د  العاجل���ة:  لل�سيان���ة  بالن�سب���ة   -2
ا�سبح���ت تاأخذ الدور املن����ط به ال�سيانة 
الرئي�سي���ة بالدرا�س���ة، و�س���ارت تخت����س 
باحلالت الطارئ���ة واحلرجة التي حتدث 

باملن�ساأ التعليمي.
الت��ي  وال�ضلبي��ات  امل�ض��اكل   -2-1
بال�ضيان��ة  العم��ل  نظ��ام  �ضاحب��ت 

بالهيئة: 
املتعلقة  ال�����ض��ل��ب��ي��ات    -1-2-1
تنفيذ  يف  الهيئة  باإ�ضراتيجية 

ال�ضيانة: 
وه���ي تلك اخلا�س���ة بال�سيان���ة الرئي�سية 
اأو ال�سيان���ة املخططة، والت���ي كانت متثل 
اجلان���ب الأعظ���م م���ن اأعم���ال ال�سيان���ة 
بالهيئة، وتت�سمن اأنه يتم اإجراء ال�سيانة 
على جميع املدار�س مرة كل خم�س �سن�ات، 
فه���ذه الإ�سراتيجية حملت ق�س����رًا فنيًا 
كب���رًا، حيث اأنه���ا ا�ستن���دت يف مفه�مها 
ن�اح���ي مالي���ة تتعل���ق باخلط���ة اخلم�سية 
للدول���ة وما يتعلق بها م���ن امل�ازنة العامة، 
ولكنها اأهملت اجلانب الفني للم��س�ع – 
مل���اذا ؟ لأن ال�سيانة تتم اأ�سا�سًا على بن�د 
فنية باملن�ساأ ولي�س املن�ساأ ككل، وهذه البن�د 
تختل���ف يف ت�قيتات ال�سيانة املطل�بة لكل 
لأ�سب���اب كثرة منه���ا اأ�سباب فني���ة تتعلق 
باخت���الف امل����اد واخلام���ات املك�نة لهذه 
البن����د واختالف ن�س���ب تركيبها وطريقة 
الركيب واخت���الف ظ���روف ا�ستخدامها 
والع�ام���ل امل�ؤث���رة عليه���ا. وا�ستن���ادًا اإىل 
هذا ف���اإن الهيئة مل تتمكن من تطبيق هذه 
الإ�سراتيجية ب�س�رة �سليمة، وكان يحدث 
كث���رًا اأن جند مدار�س مر عل���ى �سيانتها 
�سن���ة اأو �سنتني، بل ومدار����س مت اإن�ساوؤها 
قب���ل خم����س �سن�ات ث���م يت���م اإدراجها يف 
ال�سيان���ة بن���اًءا عل���ى طلب���ات الحتي���اج 
التي ت���رد للهيئة من امل�سئ�ل���ني باملدار�س 
ودون اللت���زام بالقاع���دة اخلم�سي���ة لها. 
ون�ستطي���ع اأن نق�ل اأن م���ا كان يتم بالهيئة 
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يف ه���ذه اجلزئية ل يحمل املعنى احلقيقي 
لالإ�سراتيجي���ة املخططة، قد تك�ن عملية 
تنظيمي���ة من حيث عدد املدار�س التي يتم 
�سيانته���ا، ولكنها ل ترقى للمفه�م الكامل 

لالإ�سراتيجية.
1-2-2- ال�ضلبيات يف ت�ضميم البنود 

الفنية باملن�ضاأ:
البن���د  ت�سمي���م  يك����ن  اأن  به���ا  ونعن���ي 
مت�سق���ًا م���ع امل�ؤثرات اخلارجي���ة عليه من 
حي���ث الع�ام���ل اجل�ية واملناخي���ة ون�عية 
امل�ستخدم���ني  للبند وكثافته���م وثقافتهم، 
وق���د ح���دث اأن وزي���ر التعليم اآن���ذاك بعد 
اأن و�سل���ه هذا البح���ث اأن اأ�سدر تعليماته 
الأي���دي  غ�سي���ل  اأح�ا����س  كاف���ة  باإلغ���اء 
وا�ستبدالها مب�سارب مثل املي�ساأة، وكذا مت 
اإلغاء املباول ال�سين���ي املعلقة وا�ستبدالها 
مبباول جدارية م���ن اجلرانيت، واأي�سًا مت 
اإلغ���اء املراحي�س الأفرجني���ة وا�ستبدالها 
باملراحي����س البلدي���ة، حي���ث اأن البح���ث 
التف�سيل���ي ال���ذي قم���ت باإع���داده اآنذاك 
ن�ه���ت في���ه له���ذه امل�سكل���ة واأن مث���ل تلك 
الأجه���زة ل تت���الءم م���ع كثاف���ة و�سغ���ط 
ال�ستخ���دام العالي���ة باملدار����س، واأن مياه 
ال�س���رف دومًا مت�اجدة باأر�سيات دورات 
املي���اه نتيج���ة تك�س���ر الأح�ا����س واملباول 
واملراحي�س بفعل �سغط وكثافة ال�ستخدام 
العالية، وبالتاأكيد كان عماًل جيدًا ومفيدًا 
ج���دًا، وه���ذا ما نعني���ه هنا بالفع���ل ب�ساأن 
ت�سميم البن�د الفنية باملن�ساأ، ومل تتطرق 
الإ�سراتيجي���ة امل��س�عة واملعم�ل بها اإىل 

مثل هذه اجلزئية الهامة.
1-2-3- ال�ضلبيات يف التنفيذ:

وبرغ���م وج����د نظ���ام ال�سيان���ة ال�قائية 
بالإ�سراتيجي���ة والذي ين����س على تطبيق 
جمي���ع ا�سراط���ات �سبط اجل����دة وعمل 
وامليداني���ة  املعملي���ة  الختب���ارات  كاف���ة 
اأثن���اء التنفي���ذ، اإل اأن���ه مل ي�ف���ر الآلي���ة 
ل�سمان تنفي���ذ هذا، وكان يحدث اأن تق�م 

بع����س ال�س���ركات املنفذة باإح�س���ار نتائج 
اختب���ارات غر �سليمة م���ن بع�س الأماكن 
حت���ي يت�سنى له���ا �س���رف امل�ستخل�سات، 
ومل���ا تنبه���ت الهيئة له���ذا امل��س����ع قامت 
باإن�س���اء خمترب داخل الهيئ���ة تكلف مبالغ 
طائلة حتى يت�سنى لها ال�سيطرة على هذا 
ال��سع. وم�سكلة التنفي���ذ عم�مًا تنح�سر 

يف نقطتني اأ�سا�سيتني: 
- رداءة امل�اد امل�ستخدمة: فامل�اد الرديئة 
م�ج�دة جنبًا اإىل جنب يف ال�س�ق مع امل�اد 
اجلي���دة ب�سرف النظر ع���ن الرقابة على 
الت�سني���ع والت�زي���ع، وهذه امل����اد تت�سرب 

ب�سكل اأو باآخر يف مهنة البناء.
- �س�ء �سناعة البند: و�سبب هذا يرجع اإىل 
�س�ء الإ�سراف الهند�سي اأو �سعفه، اإ�سافة 
اإىل وج����د ق�س����ر و�سع���ف يف اإمكانيات 
العمالة الفنية امل�سئ�ل���ة عن تنفيذ البند.
ال����ض���ت���خ���دام  ����ض���وء   -4-2-1

والإهمال: 
وه���ذه اجلزئي���ة اأي�س���ًا مل تتط���رق اإليه���ا 
الإ�سرتيجي���ة برغ���م ك�نها م���ن الع�امل 
الرئي�سي���ة يف اإت���الف البن����د باملن�س���اآت، 
وعلين���ا هن���ا اأن نف���رق بني كثاف���ة و�سغط 
ال�ستخدام وبني �س�ء ال�ستخدام، فالأوىل 
تعن���ي وج����د ق�س����ر يف الت�سمي���م، اأم���ا 
الثاني���ة والتي نحن ب�سدده���ا الآن فتعني 
الإهم���ال والت�سيب والف��سى يف ا�ستخدام 
البن����د باملن�ساأ، وال���ذي يت�سبب يف اإتالف 
هذه البن�د ب�عي اأو بدون وعي، وبق�سد اأو 
ب���دون ق�سد، وجند هذه الظاهرة ب��س�ح 
يف املن�ساآت ذات ال�ستخدام بكثافة كبرة 
مث���ل املدار����س وامل�ست�سفي���ات واجلامعات 

واملباين احلك�مية الإدارية.
املتكاملة  الإ�ضراتيجية  ث��ان��ي��ًا: 

لل�ضيانة
)روؤية م�ضتقبلية متطورة( 

مقدمة: تعر�سنا يف الباب الأول لالأ�ساليب 
املعم����ل به���ا حالي���ًا يف تنفي���ذ ال�سيان���ة 

وامل�س���اكل وال�سلبي���ات املتعلق���ة بها، وهذه 
امل�س���اكل وال�سلبيات حتتاج اإىل فكر جديد 
والق�اع���د  ال�س�اب���ط  اأن  ومبتك���ر حي���ث 
املعم����ل به���ا – عل���ى اأهميته���ا وحي�يتها 
م���ن وج����ب تطبي���ق ا�سراط���ات اجل�دة 
واإج���راء الختب���ارات الالزم���ة مل ت�سبط 
عملية التنفي���ذ بال�س�رة املطل�بة، كما اأن 
ال�سل�كيات غر ال�س�ية مل تردعها الق�انني 
ومل تق�س عل���ى الإهمال و�س�ء ال�ستخدام 
الذي يحدث باملن�ساآت �س�اًءا اأثناء التنفيذ 

اأو بعد ا�ستخدام املن�ساأ وت�سغيله.
وعلي���ه فاإنن���ا يف ه���ذا اجل���زء �سنط���رح 
روؤى واأ�سالي���ب جدي���دة ومبتك���رة مل�اجهة 
تل���ك ال�سلبي���ات، ولنبداأ بدرا�س���ة م��س�ع 
ال�سيان���ة ب�س����رة اأعمق واأ�سم���ل، وبداية 
يج���ب اأن نعرف ماه���ي ال�سيانة ، وما ه� 

التعريف الفني لها. 
وابت���كار  و�س���ع  ب�س���دد  اأنن���ا  وحي���ث 
اإ�سراتيجي���ة جديدة يف جم���ال ال�سيانة، 
فيل���زم هنا اأن نن�ه اأن ه���ذه الإ�سراتيجية 
تك����ن فاعلة وقابلة للتطبيق على اأي مك�ن 
هند�س���ي �س����اء كان مبن���ى اأو طريق���ًا اأو 
ك�بري���ًا اأو نفقًا، وك���ذا لالأجهزة واملعدات 
امليكانيكي���ة والكهربائي���ة – ا�ستاتيكية اأو 
حركي���ة. ولكن لك�ن البح���ث مت بالأ�سا�س 
على املن�ساآت ف�سنج���د هنا دومًا م�سطلح 
)من�س���اأ( وال���ذي يق�س���د ب���ه اأي من�س���اأ 
هند�سي قائم �س����اء ف�ق �سطح الأر�س اأو 

يف م�ست�اها اأو حتت �سطح الأر�س.
2-1- التعريف الفني لل�ضيانة :

- بداي���ة فاإننا يجب اأن ن�سلم باأن ال�سيانة 
تتم على من�ساأ قائ���م بالفعل، اأيًا كان هذا 
املن�س���اأ، وبالتاأكي���د فاإن���ه ل ت�ج���د �سيانة 

بدون من�ساأ يراد �سيانته.
- واأن املن�س���اأ القائم – اأي من�ساأ – يتك�ن 
اأ�سا�س���ًا م���ن جمم�ع���ة من بن����د الأعمال 
الفني���ة يت���م جتميعها وربطه���ا فيما بينها 

ب�سكل ما ليتك�ن املن�ساأ.
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املك�ن���ة  الفني���ة  البن����د  م���ن  بن���د  اأي   -
للمن�ساأ يك�ن ل���ه جمم�عة من اخل�سا�س 
وامل�ا�سف���ات الفني���ة املعروف���ة واملح���ددة 
وه���ذه  املن�س���اأ،  تنفي���ذ  اإب���ان  متام���ًا 
اخل�سائ����س تتن����ع م���ا ب���ني خ�سائ����س 
فيزيائي���ة وخ�سائ�س هند�سية )من حيث 
الأبعاد وامل�ساحات واحلج�م( وخ�سائ�س 
كيميائية، وبالتاأكيد هذه هي اخل�سائ�س 

الفنية التي نتعامل بها يف اأي من�ساأ.
- اأي بن���د من البن�د الفنية املك�نة للمن�ساأ 
ل���ه وظيف���ة اأو جمم�ع���ة وظائ���ف فنية مت 
لي�ؤديه���ا  البن���د خ�سي�س���ًا  ه���ذا  تنفي���ذ 
باملن�س���اأ، وه���ذه ال�ظائ���ف الفني���ة تك����ن 
مرتبطة ب�س���كل تام ومبا�سر باخل�سائ�س 
الفنية للبند ومدي كفاءتها، ول ي�جد بند 
– اأيا  – باأي من�ساأ  – اأيًا كان هذا البند 
كان ه���ذا املن�س���اأ – اإل وكانت ل���ه وظيفة 

فنية حمددة ومعروفة.
- وعندم���ا يفق���د هذا البن���د – ل�سبب ما 
– جزًءا من خ�سائ�سه الفنية فاإن ذلك 
يتبع���ه اأن يفقد هذا البند جزًءا من كفاءة 
الأداء ال�ظيف���ي ل���ه تتنا�س���ب م���ع حج���م 

الفاقد يف اخل�سائ�س الفنية له.
- ومن هنا يك�ن التدخل بال�سيانة لإعادة 
اخل�سائ����س الفني���ة للبن���د اإىل حالته���ا 
ال�سليمة وتع�ي�س هذا الفاقد بها، ومن ثم 
اإع���ادة الأداء ال�ظيفي للبن���د اإىل الكفاءة 

والدرجة املطل�بة.
- وق���د يتطلب الأم���ر يف بع�س الأحيان اأن 
يتم حتمي���ل البند باأحم���ال وظيفية زائدة 
عندم���ا ي���راد مث���اًل اإ�ساف���ة اأدوار عل�ي���ة 
باملن�س���اأ اأو تق�سيم فراغ كبر اإىل جمم�عة 
من الفراغ���ات الأخرى اأو تغير ا�ستخدام 
الفراغ نف�سه ل�ستخدام اآخر قد ي�ؤدي اإىل 
زيادة الأحمال ال�ظيفية للبند، وعليه فاإنه 
يل���زم تط�ي���ر اخل�سائ����س الفني���ة للبند 

لتتنا�سب مع املتغرات امل�ستجدة.
وم���ن ه���ذا التحلي���ل املب�س���ط فاإننا ميكن 

�سياغة تعريف فتي لل�سيانة كالآتي: 
ال�سيان���ة: ه���ي جمم�ع���ة م���ن الأعم���ال 
والإج���راءات الفني���ة الهند�سي���ة التي يتم 
تنفيذه���ا بغر����س تق����مي الأداء ال�ظيفي 
للبن�د املك�نة للمن�ساأ والتي ب�سبب ما فقدت 
ه���ذه البن�د بع�سًا م���ن اأو كل خ�سائ�سها 
الفنية الأمر الذي اأثر على الأداء ال�ظيفي 
له���ذه البن����د واأفقده���ا بع�سًا م���ن اأو كل 
وظائفه���ا الفنية، اأو بغر����س تط�ير الأداء 
ال�ظيف���ي لتلك البن�د طبقًا ملا ي�ستجد من 

متطلبات واحتياجات باملن�ساأ.

2-2- ت�ضنيف البنود الفنية باملن�ضاأ 
الأولية: – البنود 

حيث اأن اأعمال ال�سيانة تتم على بن�د فنية 
باملن�ساأ فاإنه �سيك����ن من املفيد جدًا و�سع 
ت�سنيف لهذه البن�د بال�سكل الذي يتنا�سب 
مع اأعمال ومفاهيم ال�سيانة، ولكن بداية 
نح���دد تعريفًا فني���ًا للبند الفن���ي باملن�ساأ.
الفني  ال��ب��ن��د  ت��ع��ري��ف   -1-2-2

باملن�ضاأ:
باملن�ضاأ  الفني  البند  تعريف  ميكن 
ال�ضروط  يتطلب  مادي  مكون  باأنه 
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التالية )جمتمعة (: 
ذات  اخل���ام  امل����اد  م���ن  جمم�ع���ة   -1
م�ا�سف���ات فنية حم���ددة ومعروف���ة، يتم 

جتميعها وربطها ببع�س ب�سكل ما.
2- �سناع���ة تتطل���ب عمال���ة فني���ة ماهرة 
ومتخ�س�س���ة، واأ�سالي���ب واأ�س����س علمي���ة 
ومع���دات  واأجه���زة  واأدوات  وتكن�ل�جي���ة 

لزوم هذه ال�سناعة.
3- جمم�عة من اخل�سائ�س الفنية يلزم 

ت�فرها به.
4- وظيفة اأو جمم�عة من ال�ظائف الفنية 
تت����اءم م���ع اخل�سائ����س الفنية ل���ه، ومت 
ت�سميم وتنفيذ هذا البند خ�سي�سًا لي�ؤديها.

وعلى هذا ميكن عمل ت�ضنيف للبنود 
الفنية كالتايل: 

اأوًل: البنود الفنية الأولية: 
ويع���رف البن���د الأويل باأن���ه البن���د ال���ذي 
يحم���ل ال�س���روط الأربعة ال�ساب���ق ذكرها 
ولكن���ه ي�ؤدي وظيفة واحدة فقط، واأن هذا 
البن���د ل ميك���ن تق�سيم���ه اأو  جتزيئ���ه اإىل 

بندين اأو اأكر. 
   والبن���د الأويل ه���ذا يف غاي���ة الأهمي���ة 
واحلي�ية يف جمال ال�سيانة والتي تتعامل 
بالدرجة الأوىل م���ع البن�د الفنية الأولية، 
ويجب اأن يك�ن ه� الأ�سا�س وحجر الزاوية 
يف جم���ال البح���ث والدرا�س���ة والتخطيط 

لل�سيانة.
ثانيًا: البنود الفنية املركبة:

البن���د املرك���ب يتك����ن م���ن جمم�عة من 
البن�د الفنية الأولية ولكنها واجبة التنفيذ 
مع���ه، ول ي�ستقي���م اأداء البن���د ب���دون اأي 
منها مثال ذل���ك جمم�عة البن����د الأولية 
املك�نة للب���اب اأو ال�سباك من حلق و�سلفة 
ومف�سالت وعنا�س���ر الت�سكيك، اأو البن�د 
املك�ن���ة لالأجه���زة ال�سحي���ة اأو ال�حدات 

الكهربائية.
ثالثًا: البنود الفنية ال�ضاملة: 

وه���� يتك�ن من جمم�عة من البن�د الفنية 

املركب���ة التي تتح���د مع بع�سه���ا ب�سكل ما 
لتك�ي���ن الف���راغ ال�ظيفي باملن�س���اأ. ويلزم 
اأن نن����ه هنا اأن جمال هذا البحث �سيك�ن 
من�سب���ًا فقط على البن����د الفنية الأولية، 
مبعن���ى اأنه عند ورود كلمة بند اأو بن�د فاإن 
املق�س�د بها ه� البن�د الفنية الأولية ما مل 

يذكر خالف ذلك.
الوظيفي  الأداء  م��ق��وم��ات   -3-2

للبنود:
واملق�س�د بها الع�امل التي ت�ؤثر على كفاءة 
الأداء ال�ظيفي للبند، وهذه الع�امل مهما 
ت�سعبت وتفرعت فاإنها يف النهاية ميكن اأن 

ت�سب يف املق�مات الأربعة التالية: 
ت�ضميم  وك��ف��اءة  ج��ودة   -1-3-2

البند:
 وياأت���ي ه���ذا يف مقدم���ة الع�ام���ل امل�ؤثرة 
عل���ى كف���اءة الأداء ال�ظيفي للبن���د، فاإنه 
كلم���ا روعيت كاف���ة امل�ؤث���رات املعر�س لها 
البن���د م���ن ع�ام���ل ج�ي���ة و بيئي���ة، وكذا 
ن�عية امل�ستخدم���ني وثقافاتهم وكثافتهم، 
وك���ذا الع�ام���ل الكيميائي���ة وامليكانيكي���ة 
الت���ي ميكن اأن يتعر�س لها البند كلما كان 
الت�سمي���م اأف�س���ل والأداء ال�ظيفي اأعلى، 
وه���ذا بالفعل مب���ا ل يتعار�س م���ع معاير 
املعم���اري والإن�سائ���ي اجلي���د  الت�سمي���م 

وال�سليم للمن�ساأ.
2-3-2- جودة املواد اخلام املكونة 

للبند:
وذلك اأن تك�ن امل�اد اخلام مطابقة متامًا 
للم�ا�سف���ات امل��س�ع���ة له���ا، واأن تخ�سع 
ل�سالمته���ا  امل�ؤك���دة  الختب���ارات  لكاف���ة 

الفنية.
2-3-3- جودة ال�ضناعة للبند: 

مبعنى اأن تت�فر ل�سناع���ة البند املق�مات 
املطل�بة من حيث العمال���ة الفنية املاهرة 
واملتخ�س�سة والأجهزة والأدوات واملعدات 
احلديثة والعالية اجل����دة والكفاءة، وكذا 
واجلي���د  ال�سلي���م  الهند�س���ي  الإ�س���راف 

وامللتزم.
لهذا  ال�ضتخدام  ج��ودة   -4-3-2

البند: 
وذلك اأن ل معن���ي لأن اأنفذ بندًا بكل هذا 
العناء وهذه التكاليف الهائلة ثم ياأتي اأحد 
املهمل���ني اأو امل�ستهري���ن ليخ���رب يل هذا 
البند. هذا ويجب الأخذ بالعتبار اأن هذه 
املق�م���ات الأربعة ه���ي كل ل يتجزاأ مبعنى 
اأنه ل���� حدث ق�س����ر اأو خل���ل يف اأي منها 
�سيتبع���ه بالتاأكيد ق�س����ر اأو خلل يف الأداء 

ال�ظيفي للبند.
2-4 العيوب:

هي اأحد املح���اور الرئي�سية يف درا�سة علم 
ال�سيانة، ولنب���داأ  اأوًل ب��سع تعريف فني 

للعيب يت�سق مع املفاهيم التي اأوردناها.
2-4-1- التعريف الفني للعي�ب بالبند: 

ه� مقدار الفاقد يف اخل�سائ�س الفنية للبند 
والذي يتبعه فاقد يف كفاءة الأداء ال�ظيفي 
للبن���د ب�سبب حدث ما اأث���ر على البند، وقد 
ينت���ج عن هذا العيب اأعرا�س ) اآثار ( تبعًا 
حلجم الفاقد يف اخل�سائ�س الفنية للبند.

2-4-2- اأ�ضباب ظهور العيوب: 
        حت���دث العي����ب باملن�س���اآت يف حال���ة 
ح���دوث ق�س����ر اأو خل���ل يف اأح���د اأو بع�س 

مق�مات الأداء ال�ظيفي للبند، اأي: 
- حدوث ق�س�ر اأو خلل يف ت�سميم البند. 
- ح���دوث ق�س����ر اأو خلل يف ج����دة امل�اد 

اخلام املك�نة للبند. 
- حدوث ق�س�ر اأو خلل يف �سناعة وتركيب 

البند. 
- ح���دوث ق�س����ر اأو خل���ل يف ا�ستخ���دام 

البند. 
ه���ذا وهناك �سبب خام�س حلدوث العي�ب 
بالبند وه� الأ�سب���اب القهرية مثل الزلل 

والرباكني والأعا�سر الكبرة.
العيوب:  ح���دوث  منطقية   -5-2
 L e g a l i t y  o f  f a u l t s
 happening
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ب�س���رف النظ���ر عن ال�سب���ب اخلام�س يف 
اأ�سب���اب ح���دوث العي����ب وه���� الأ�سب���اب 
القهرية، فهل هن���اك اأ�سباب اأخرى ت�ؤدي 

اإىل حدوث عي�ب باملن�ساآت ؟؟؟ 
و�سنطرح هذا ال�س�ؤال الهام ب�سكل اآخر: 

اإذا افر�سن���ا اأن���ه مت تنفي���ذ البن���د – اأي 
بند – بحيث تت�افر له كل مق�مات الأداء 
ال�ظيف���ي اجلي���د من حي���ث ت�سميم جيد 
للبند يراعى فيه كاف���ة امل�ؤثرات على هذا 
البن���د، وخام���ات جي���دة مطابق���ة بالفعل 
لكافة ال�سروط وامل�ا�سفات القيا�سية، ومت 
التنفيذ طبقًا لأ�س�ل ال�سناعة متامًا، واأن 
ال�ستخدام لهذا البند كان بال�عي الكامل 

واملطل�ب، فماذا �ستك�ن النتيجة ؟؟؟؟
النتيج���ة املنطقية لهذا هي ت�ساوؤل فر�سة 
ظه����ر العي����ب اإىل اأق�سى درج���ة، الأمر 
الذي ي����ؤدي اإىل اأن ي�ستم���ر البند يف اأداء 

وظائفه ملدة اأط�ل وبكفاءة اأعلى.
وجن���د من الناحي���ة العملية اأن���ه �ستحدث 
عي����ب بالبند، ولكن ه���ذه العي�ب �ستاأخذ 
مدة اأط�ل وبحجم اأقل مقارنة مبا ل� حدث 
ق�س����ر يف اأحد مق�م���ات الأداء ال�ظيفي 
للبند، وهذه العي�ب �ستك�ن  نتيجة حدوث 
فاق���د تدريج���ي يف اخل�سائ����س الفني���ة 
للبند، وطبقًا ملعدلت الت�سميم والت�سغيل 

لهذا البند.
ومن هنا �سيك�ن من املفيد للغاية اأن ن�سع 
ت�سنيف���ًا اآخ���ر للعي�ب من خ���الل منظ�ر 
العالقة ب���ني حدوث العي���ب وبني منطقية 

حدوث هذا العيب كالتايل: 
م��ن��ط��ق��ي��ة:  ع����ي����وب   -1-5-2
Legal faults 

وه���ذه العي�ب حتدث نتيج���ة حدوث فاقد 
بالبن���د  الفني���ة  باخل�سائ����س  تدريج���ي 
وطبق���ًا  والت�سغي���ل  ال�ستخ���دام  نتيج���ة 
للبن���د،  والت�سغي���ل  الت�سمي���م  ملع���دلت 
اآخذي���ن يف العتبار اأن البند قد ت�فرت له 

كل مق�مات الأداء ال�ظيفي اجليد.

منطقية:  غ��ري  ع��ي��وب   -2-5-2
Illegal faults
وحت���دث هذه العي�ب نتيجة حدوث ق�س�ر 
اأو خل���ل يف اأح���د اأو بع�س مق�م���ات الأداء 
ال�ظيفي للبند. واأعتقد اأن هذا الت�سنيف 
�سيك����ن عظي���م الأهمي���ة و�سي�س���كل اأحد 
املح���اور الرئي�سي���ة يف جمال عل���م درا�سة 
ال�سيان���ة، و�سنذك���ر هن���ا بع����س النقاط 
غاية الأهمية للمقارنة بني هذين الن�عني 

من العي�ب: 
- اإن اخت���الف التق�سي���م هنا ب���ني العي�ب 
املنطقي���ة والعي�ب الغ���ر منطقية ل يعني 
وج����د اخت���الف يف ن�عية العي����ب ذاتها، 
واإمن���ا الخت���الف يتعل���ق مبنطقية حدوث 

هذه العي�ب.
- واإكم���اًل للمالحظ���ة الأوىل ف���اإن ن�عية 
العي����ب املنطقي���ة م���ن املمك���ن ج���دا اأن 
تك�ن هي نف�سه���ا من ن�عيات العي�ب غر 
املنطقي���ة، ولكن لي����س كل ن�عيات العي�ب 
غ���ر املنطقية هي نف�سها عي�ب منطقية ، 
فلي����س يل اأن اأق����ل اأن ك�سر مقب�س الباب 
اأو خل���ع خنفية املياه اأو فق���د ملبة الكهرباء 
عي�ب���ًا منطقي���ة، يف حني اأن اح���راق ملبة 
الكهرب���اء اأو تغر ل�ن الدهان من ن�عيات 
العي����ب الت���ي حتتم���ل املنطقي���ة اأو غ���ر 

املنطقية يف احلدوث.
يف�س���ل  املنطقي���ة  العي����ب  ن�عي���ة  اإن   -
بينها وبني نف����س الن�عية من العي�ب غر 
املنطقي���ة فا�س���ل زمني ملم�����س، فالأوىل 
احتم���ال حدوثها بعيد زمنيًا بقدر ملم��س 

عن الثانية.
- اإن حجم العي���ب املنطقي يك�ن �سئياًل، 
ومعدل ت�سخمه ياأخذ وقتًا اأط�ل باملقارنة 
بنف����س العيب غ���ر املنطق���ي، واأن العيب 
املنطق���ي يحدث غالب���ًا يف البن����د الأولية 
فقط، يف ح���ني اأن العيب غر املنطقي قد 
يتعدى البن�د الأولي���ة اإىل البن�د املرتبطة 

به وذات ال�سلة.
هذا و�سيتم عمل معيار للحكم على العيب 
من حي���ث ك�ن���ه منطقيًا اأو غ���ر منطقي 
بتقدير امل���دة الزمنية قبل ظه����ر العيب، 
و�سنطلق على هذا املعيار )العمر ال�ظيفي 

للبند(.
2-6- حتديد نوعيات ال�ضيانة: 

يل���زم هن���ا اأن ن��س���ح اأن هن���اك فرق بني 
 Maintenance(  اأنظم���ة ال�سيانة
ن�عي���ات  اأو  اأن����اع  وب���ني   )systems
 Maintenance( ال�سيان���ة 
تت�سم���ن  والت���ي  ف���الأوىل  types(؛ 
الأنظم���ة املعم����ل به���ا حالي���ًا يف جم���ال 
ال�سيانة مثل ال�سيانة ال�قائية وال�سيانة 
وال�سيان���ة  الت�سحيحي���ة  اأو  العالجي���ة 
الرئي�سية، جن���د البع����س يذكرها جمازًا 
عل���ى اأنه���ا اأن����اع ال�سيانة، اأما م���ا نعنيه 
هنا من هذا امل�سطلح الثاين وه� اأن�اع اأو 
 Maintenance( ال�سيان���ة  ن�عية 
جمم�عة  ه����  ب���ه  فاملق�س����د   )types
الإج���راءات والأعم���ال الفني���ة الهند�سية 

التي نق�م بها يف ال�سيانة.
ومثلم���ا يح���دث يف مهن���ة الط���ب فعندما 
يتحدد الداء )وه� هنا ميثل حتديد العيب 
الذي ح���دث بالبند( تك�ن هن���اك ت��سية 

من الطبيب بكيفية التعامل مع املر�س.
و�سنعر�س هنا لن�عيات ال�سيانة ال�سائعة، 
علما باأن كل ن�عية  تك�ن بالتاأكيد متنا�سبة 
م���ع حجم العي���ب احلادث وحج���م الفاقد 

الفني يف اخل�سائ�س الفنية للبند.
البند:   ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة   -1-6-2
Rehabilitation

ويفهم من هذه الن�عي���ة اأن البند قد فقد 
ن�سب���ة عالية من خ�سائ�س���ه الفنية اأثرت 
على كفاءة الأداء ال�ظيفي له، وعليه فاإنه 
يج���ب علينا اأن نعيد تاأهي���ل البند لي�سرد 
كفاءته ال�ظيفية، وت�ستخدم هذه الن�عية 
ب�سف���ة عامة يف بن���د الهي���كل اخلر�ساين 
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للمبنى، ويت���م ا�ستعمال م����اد اإ�سافية – 
معدني���ة اأو اإيب�ك�سي���ة – لتع�ي����س الفاقد 

الفني الكبر الذي حدث بالبند.
 curing :2-6-2- املعاجلة

ويفه���م م���ن ه���ذه الن�عي���ة اأن البن���د قد 
فق���د ن�سبة ما م���ن خ�سائ�س���ه الفنية اإل 
اأنه���ا لي�س���ت كب���رة مثل ح���دوث �سداأ يف 
حديد ت�سلي���ح العنا�سر اخلر�سانية ب�سبب 

الع�امل اجل�ية.
ال���ب���ن���د:  ت����ق����وي����ة   -3-6-2
 Strengthening
الغال���ب  يف  الن�عي���ة  ه���ذه  وت�ستخ���دم 
لتق�ي���ة العنا�سر اخلر�ساني���ة لزيادة �سعة 
اخل�سائ�س الفنية له���ا ل�ستقبال اأحمال 

وظيفية زائدة.
البند:  اإك��م��ال  اإع����ادة   -4-6-2
 Restoration
ويف ه���ذه الن�عي���ة يك����ن جزء م���ن البند 
ق���د تلف ويت���م ازالت���ه، وعم���ل جديد من 
نف����س الن�عية م���ع ربط الق���دمي باجلديد 
بال�س����رة املطل�بة، وه���ذه الن�عية �سائعة 
وال�سبابي���ك  والأب����اب  املب���اين  بن����د  يف 

والبيا�س وتبليط الأر�سيات واحل�ائط.
 Repair :2-6-5- الرميم

ويف ه���ذه الن�عي���ة يك����ن ق���د ح���دث خلل 
للخ�سائ����س الفني���ة للم����اد الت���ي تربط 
فيما بني البن����د، علمًا باأن كاًل من البن�د 
املنف�سلة يك�ن �سليمًا، ويتم اإعادة الربط 
ثانيًا با�ستخدام م����اد رابطة اأكر فاعلية 
من حيث اخل�سائ����س الفنية، مثال ذلك 
ال�س���روخ التي حت���دث فيما ب���ني العنا�سر 

الإن�سائية واحل�ائط .
ال���ب���ن���د:  اإ�������ض������الح   -6-6-2
 Reforming
ويف ه���ذه الن�عي���ة يك����ن هن���اك خلل قد 
ح���دث يف تركي���ب البند، ويك����ن املطل�ب 
ه���� اإع���ادة �سب���ط واإ�سالح البن���د ليعمل 
بال�س�رة املطل�بة، وهذه الن�عية �سائعة يف 

بع�س بن����د الأعمال ال�سحية والكهربائية 
واأعمال الت�سكيك لالأب�اب وال�سبابيك.

ال���ب���ن���د:   جت����دي����د   -7-6-2
 Renovation
ويف ه���ذه الن�عية يك����ن ال�سكل اخلارجي 
للبند قد تاأث���ر نتيجة تغر يف اخل�سائ�س 
اخل�سائ����س  )خا�س���ة  للبن���د  الفني���ة 
الكيميائي���ة(، اأو بفع���ل الع�ام���ل اجل�ي���ة 
من غبار واأدخنة وخالف���ة، وهذه الن�عية 
�سائع���ة يف بن����د الدهان���ات والت�سطيبات 
اخلارجي���ة لل�اجه���ات، ويت���م التجديد يف 
الغال���ب باإ�سافة اأوج���ه جديدة لل�سطح مع 
اإزال���ة الأج���زاء التالفة اإذا تطل���ب العمل 

ذلك. 
2-6-8- اإحالل )ا�ضتبدال( البند: 
 Replacement
وه���ذه الن�عي���ة ذات اأهمي���ة عظيم���ة يف 
ه���ذا البح���ث، واأهميته���ا ترج���ع اإىل اأنها 
متكنن���ا م���ن �سياغ���ة وتعري���ف واحد من 
امل�سطلح���ات الدارج���ة يف املهن���ة وه� ما 
نطل���ق عليه )العم���ر الفرا�سي(، والذي 
نتداوله كث���رًا ولكن مل يت�س���ن لنا حتديد 
مفه����م علم���ي وفني ل���ه، وعلينا هن���ا اأن 
نف���رق بني العم���ر ال�ظيفي للبن���د والعمر 
الفرا�سي له، فالأوىل تعني اأنه بعد فرة 
زمني���ة معينة م���ن ت�سغيل البن���د �سيحتاج 
اإىل ن�عية معينة م���ن ال�سيانة كي ي�ستمر 
البن���د يف اأداء وظائفه، وقد تتعدد مراحل 
العمر ال�ظيفي للبند تبعًا لإمكانية اإجراء 
ال�سيان���ة له، ولكن يفر�س اأنه يف النهاية 
�سيت�قف البند عن العم���ل – من الناحية 
العملي���ة – وعليه فاإنه يج���ب اإحالله ببند 
جدي���د، ويف ه���ذه الن�عي���ة م���ن ال�سيانة 
يك����ن الأداء ال�ظيف���ي للبن���د ق���د تعط���ل 
ب�س�رة �سبه كاملة، واأنه لن جتدي معه اأي 
ن�عية من ن�عي���ات ال�سيانة، اأي اأن البند 
و�س���ل اإىل العم���ر الفرا�س���ي ل���ه، وهذا 
مياثل اإىل حد ما تعريف امل�ت الإكلينيكي 

يف مهنة الطب ولكن هنا لبن�د املن�ساأ.
يت���م  الت���ي  اإن حتدي���د ن�عي���ة ال�سيان���ة 
ا�ستخدامها اأمر يف غاية الأهمية، ويحتاج 
وم�ستن���رة  وراقي���ة  واعي���ة  عقلي���ة  اإىل 
ولديها من املعرف���ة واخلربة القدر الكايف 
لت��سي���ف الع���الج الناجح واملفي���د للحالة 

التي يدر�سها.
للبند ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ع��م��ر   -7-2: 
Function Time  ) FT.( 
عندم���ا تعر�سنا للعي�ب ومت ت�سنيفها اإىل 
عي�ب منطقية وعي�ب غر منطقية  ذكرنا 
اأح���د الفروق الهام���ة واحلي�ية بني هذين 
الن�عني من العي�ب، وه� اأنه لنف�س ن�عية 
العي�ب ف���اإن هناك فا�س���ل زمني ملم��س 
يف�س���ل بني العي�ب املنطقية والعي�ب غر 
املنطقية ، وذلك اأن احتمالية حدوث العيب 
املنطقي يك�ن بعيدًا زمنيًا عن العيب غر 
املنطق���ي، وذكرن���ا اأنن���ا �سن�ستخ���دم هذه 
املدة كمعيار اأو مقيا�س للحكم على �سالمة 

مق�مات الأداء ال�ظيفي للبند. 
وحيث اأنه من املفرو�س عند �سناعة البند 
اأن يت�ف���ر له كل مق�م���ات الأداء ال�ظيفي 
اجلي���د. لذا �سنعت���رب اأن جميع بن�د املن�ساأ 
يت�ف���ر له���ا هذا ال�س���رط اله���ام، ثم ن�سع 
املعي���ار الزمني ال�ظيفي لكل بند من بن�د 
املن�س���اأ واملفر����س خالله اأن ي����ؤدي البند 
وظائفه املطل�بة بال�س�رة ال�سليمة، وعليه 
فاإننا ميكن تعريف العم���ر ال�ظيفي للبند 

كالآتي: 
الوظيفي  العمر  تعريف    -1-7-2

للبند: 
ه� تل���ك امل���دة الزمنية التي ميك���ن للبند 
خالله���ا  اأن يعم���ل بكف���اءة تام���ة طبق���ًا 
ملع���دلت الت�سميم والت�سغي���ل لهذا البند، 
مع ت�فر فر�سية اأن البند قد ت�فرت له كل 

مق�مات الأداء ال�ظيفي اجليد. 
على  ه��ام��ة  م��الح��ظ��ات   -2-7-2

خا�ضية العمر الوظيفي للبند:
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1- من الناحية النظرية البحتة فاإنه ميكن 
الق����ل اأن خا�سي���ة العم���ر ال�ظيفي للبند 
�ستك�ن م���ن اخل�سائ�س املميزة له �ساأنها 
يف ذلك �ساأن باقي اخل�سائ�س الفيزيائية 
املعروفة، ويرجع هذا اإىل اأن جميع البن�د 
ح���ال تعر�سه���ا لنف����س امل�ؤث���رات وبنف�س 
الدرجات فاإنها �ستختلف يف درجات التاأثر 
لكل بند لختالف اخل�سائ�س الفنية لكل 
منه���ا والناجت ع���ن اختالف ن�عي���ة امل�اد 

املك�نة لها ون�سب تركيبها.
2- العم���ل بهذه اخلا�سية �س����ف يتيح لنا 
عمل خط���ط حالي���ة وم�ستقبلي���ة وا�سحة 
لأعمال ال�سيانة املطل�بة للمن�ساأ، ويتم من 
خاللها تخطيط العمل فنيًا وماليًا واإداريًا.
3- وم���ع ه���ذا ال�سي���اق ف�سيك����ن لدين���ا 
يف  ال�سيان���ة  )ن����اجت(  ع���ن  تقدي���رات 
اخلط���ط امل�ستقبلي���ة، من حي���ث كميات 
ه���ذه الن����اجت وحالته���ا الفني���ة، واأهمية 
ذل���ك اأن���ه ميك���ن لن���ا و�س���ع الدرا�سات 
الالزم���ة لال�ستف���ادة م���ن ه���ذه الن�اجت 
باإع���ادة تاأهيله���ا وتدويره���ا وال�ستفادة 
منها بدًل م���ن اأن تك�ن عبئًا على البيئة.
العمر  ت��ق��دي��ر  كيفية   -3-7-2

الوظيفي للبنود:
يت���م تقدي���ر العم���ر ال�ظيفي للبن����د على 

النح� التايل:
1- اإج���راء جتارب معملي���ة وميدانية على 
البن����د، ويت���م منه���ا ا�ستخال����س القي���م 
املطل�ب���ة، واإج���راء الأبح���اث والدرا�سات 
مع���ادلت  وا�ستخال����س  الأكادميي���ة 
ريا�سي���ة لتحدي���د قي���م العم���ر ال�ظيف���ي 
للبن����د، وبالتاأكيد مثل ه���ذا العمل يحتاج 
اإىل جمه����دات كب���رة واإمكاني���ات هائلة 
لالإنفاق عليه م���ع ت�فر فريق عمل متميز 

من الباحثني والأكادمييني لهذا العمل.
م���ن  تقديري���ة  قي���م  يت���م فر����س  اأن   -2
واق���ع اخل���ربة واملمار�سة، م���ع عمل تقييم 
وت�سحيح لهذه القيم من وقت لآخر حلني 

ال��س�ل اإىل قيم ثابتة ومقب�لة، ومثل هذا 
العم���ل �سيحت���اج اإىل متخ�س�سني مبجال 
املهن���ة ذوي خربة وممار�سة كبرة وعالية 
يف جمال التنفيذ والت�سنيع ملثل تلك البن�د.

3- يت����م اإلزام امل�سانع وال�س����ركات امل�ردة 
للخامات والبن�د الداخلة يف تنفيذ البن�د باأن 
ت��سح يف ن�سراتها عن هذه املنتجات معدلت 
الت�سغيل وال�ستهالك له����ذه البن�د وامل�اد.

2-7-4- عمل كود لل�ضيانة: 
وه����ذا امل��س�ع �سيك�����ن ه� خال�س����ة نتائج 
الأبح����اث والدرا�سات التي تت����م على العمر 
ال�ظيف����ي للبن�د، وهذا الك�����د �سيمثل احلد 
الأدنى ل�سالمة مق�مات الأداء ال�ظيفي للبن�د 
معربًا عن����ه يف �س�رة مدد زمني����ة لكل بند.

2-8- اأ�ضلوب تنفيذ اأعمال ال�ضيانة 
طبقًا لالإ�ضراتيجية: 

طبقا للمفاهيم التي مت طرحها فاإن العمل 
بال�سيان���ة �سيتم عل���ى حم�رين رئي�سيني، 
وميك���ن تق�سي���م العم���ل ب���كل حم����ر اإىل 
جمم�عة من امل�ست�يات تبعًا حلجم ون�عية 
الأعمال التي �ستتم، وهذا املح�ران هما: 

1- ال�ضيانة املخططة:
وه���ذا املح����ر �سيك����ن خمت�س���ًا بالعي�ب 
املنطقي���ة ببن����د املن�ساأ، ويت���م من خالله 
و�سع خطط وتقدي���رات حالية وم�ستقبلية 

لأعمال ال�سيانة.
ال���ع���الج���ي���ة  ال���������ض����ي����ان����ة   -2

)الت�ضحيحية(: 
و�سيك����ن ه���ذا املح����ر خمت�س���ًا بالعي�ب 
غ���ر املنطقية التي حت���دث ببن����د املن�ساأ 
يف اأي وق���ت، حي���ث يت���م درا�س���ة اأ�سب���اب 

ه���ذه العي����ب واملت�سببني فيها م���ع اإجراء 
ال�سيانة املطل�بة لإ�سالح العيب.

اخلال�ضة: 
- بالتاأكيد فاإن له���ذا البحث اآفاقًا وا�سعة 
وهائل���ة من البح���ث العلم���ي للم��س�عات 
الت���ي تناوله���ا، وه� م���ا �سيج���دد الن�ساط 
واحلي�ي���ة ويعي���د �س���خ ال���دم يف �سرايني  
ج�سد البحث العلم���ي يف املنطقة العربية، 
و�س����ف ي�سعنا يف مكانة متميزة ومرم�قة 
ب���ني الدول يف جمال البح���ث العلمي، واأنا 
�سخ�سي���ًا ل اأ�ستطي���ع اأن اأخف���ي فخ���ري 
واعتزازي به���ذا البحث وال���ذي يعلم اهلل 
وح���ده ك���م عانيت حت���ي اأعددن���ه وقدمته 

بهذا ال�سكل.
- ه���ذا البح���ث عن���د العم���ل ب���ه �سيك�ن 
فاع���اًل ب�س���كل كب���ر يف جم���ال ال�سيانة 
لكافة املن�س���اآت، خا�سة املن�ساآت التعليمية 
الط���رق  وك���ذا  والإداري���ة،  وال�سحي���ة 
والكباري والأنفاق واأعمال البنى التحتية، 
كما اأن���ه قابل للتطبيق ب�س���كل فاعل اأي�سًا 
امليكانيكي���ة  والآلت  املع���دات  جم���ال  يف 
والكهربائي���ة، وجن���د اأنن���ا اإذا ا�ستبدلن���ا 
لفظ )من�س���اأ( يف البحث بلفظ )ماكينة( 
ف���اإن ال�سي���اق واملعني �سيظ���ل يعطي نف�س 
املعطيات ونف�س الأهداف يف هذا املجال.

املراجع: 
اإ�سراتيجي���ة ال�سيان���ة واأ�سالي���ب   ) 1 (
وبرام���ج التطبي���ق.   د. م. من���ر حمم���د 
كمال،  د. م. عبدالفتاح عبدالقادر ي��سف 
) 2 ( برامج ال�سيانة للهيئة العامة لالأبنية 
التعليمي���ة يف م�سر عل���ى احلا�سب الآيل.
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مكتب الخدمات االستشارية السعودي 
)سعودكونسلت(.. 

)50 عامًا من التميز والعطاء(
 يعتبـــر مكتب الخدمات االستشـــارية الســـعودي )سعودكونســـلت( من أقدم 
المكاتب الهندســـية بالمملكة العربية الســـعودية، حيث تأســـس عام 1965م 
علـــى يـــد الدكتور طـــارق محمد على الشـــواف رئيـــس مجلـــس اإلدارة. ويضم 
المكتـــب حاليـــًا أكثـــر مـــن 2600 موظـــف في كافـــة التخصصـــات الهندســـية. 

كان���ت م�س���رة املكت���ب زاخ���رة بالتط����ر 
والعطاء امل�ستمر، و�سارك املكتب يف درا�سة 
وت�سمي���م والإ�س���راف على تنفي���ذ العديد 
من امل�سروعات العمالقة يف جمال البناء، 
والطرق واجل�س�ر والبنية التحتية، والطاقة 
والغاز، وكافة املجالت الهند�سية الأخرى. 
ت�س���كل اأعم���ال الط���رق واجل�س����ر جانب���ًا 

اأ�سا�سي���ًا م���ن اأعم���ال املكت���ب، حي���ث بلغ 
اإجمايل الأط�ال الت���ي �ساهم املكتب فيها 
اأك���ر م���ن 37000 كيل�م���رًا م���ن الطرق 
وفرعي���ة  ومزدوج���ة  )�سريع���ة  املختلف���ة 
وزراعية وداخل امل���دن(، اإىل جانب مئات 
من التقاطعات العل�ية مع اجل�س�ر واملعابر 

ال�سفلية والعل�ية. 

م���ن اأهم امل�سروعات الت���ي قام بها املكتب 
يف جمال الطرق: 

� درا�س���ة وت�سميم وال�س���راف على تنفيذ 
اجل����ف   - حائ���ل   - الق�سي���م  طري���ق 
ال�سري���ع ح�ايل 600 كلم، م���ع 30 تقاطعًا 
عل�يًا م���ن خمتل���ف الأ�س���كال الهند�سية، 
وه���ذا الطريق يع���رب ب�سكل كام���ل، ولأول 
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م���رة �سح���راء النف����د بط����ل 318 كل���م. 
� درا�س���ة وت�سميم طري���ق الق�سيم - مكة 
املكرمة املبا�سر ح�ايل 636 كلم، وعدد من 
الطرق ال�سريعة املرتبطة به بط�ل 193 كلم 
مع عدد 3٥ تقاطعًا عل�يًا. )وهنالك مراحل 
حت���ت التنفي���ذ حاليًا من ه���ذا الطريق(. 
� درا�سة وت�سميم طريق البطحاء - حر�س 
- اخلرخر بط�ل 1000 كلم، عابرًا ولأول 
مرة كامل �سح���راء الربع اخلايل، وقد مت 
تنفي���ذ ح�ايل 120 كل���م من طريق حر�س 
– اخلرخر و29٥ كلم من طريق حر�س 
ال�ستخدام حاليًا.  قيد  وه�  – البطحاء، 
� درا�س���ة وت�سميم والإ�س���راف على تنفيذ 
الطريق الدائري بالدمام بط�ل 17 كلم + 

7 تقاطعات عل�ية. 
� درا�س���ة وت�سميم والإ�س���راف على تنفيذ 
العدي���د م���ن الط���رق واجل�س����ر والأنفاق 

والتقاطعات ثالثية امل�ست�ى مبختلف مدن 
اململك���ة؛ مثل م�سروع تط�ي���ر طريق امللك 
عبداهلل بالريا�س، وطريق اخلليج بالدمام. 
� درا�سة وت�سميم الطريق الدائري للج�ف 

بط�ل 120 كلم. 
� درا�س���ة وت�سميم والإ�س���راف على تنفيذ 
باملنطق���ة  والثان�ي���ة  الرئي�سي���ة  الط���رق 
ال�سرقية بط�ل 600 كلم + 13 تقاطعًا عل�يًا. 
� درا�س���ة وت�سمي���م طرق ثان�ي���ة وزراعية 
مبنطق���ة الريا�س بط����ل ٥70 كلم + 4٥0 
كلم، ومت الإ�سراف على تنفيذ بع�س منها. 
� درا�س���ة وت�سمي���م طرق ثان�ي���ة وزراعية 
مبنطقة مكة املكرمة بط�ل 700 كلم + ٥00 
كلم، ومت الإ�سراف على تنفيذ بع�س منها. 
� بع����س ط���رق ينب���ع ال�سناعي���ة + الطرق 

احلرة والتقاطعات العل�ية. 
� بع����س ط���رق اجلبي���ل ال�سناعية م���ع الطرق 

ال�سكنية، الطرق احل���رة والتقاطعات العل�ية. 
� درا�س���ة وت�سميم والإ�س���راف على تنفيذ 
طري���ق اخلرج - حر����س - الهف�ف بط�ل 
370 كل���م، وال���ذي يت���م حالي���ًا ازدواجه. 
� درا�س���ة وت�سميم والإ�س���راف على تنفيذ 
ازدواج طريق الريا�س - اخلرج بط�ل 92 

كلم مع 10 تقاطعات عل�ية. 
� درا�س���ة وت�سمي���م ط���رق زراعي���ة بط�ل 
1200 كل���م مبنطقة اخلرج، ومت الإ�سراف 

على تنفيذ بع�سها. 
عل���ى  والإ�س���راف  وت�سمي���م  درا�س���ة   �
تنفي���ذ طري���ق الأ�سرفية - �س���ن الفيل – 
ب���روت/ لبنان بالت�سامن م���ع �سركة تيم 

اإنرنا�سي�نال. 
 � اهلل  ب���اإذن   � املكت���ب  ه���ذا  و�سي�ستم���ر 
بامل�سارك���ة الفعلي���ة يف م�س���رة النه�س���ة 

احل�سارية لهذا ال�طن العزيز.
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مكتب سمات لاستشارات الهندسية

أســـس المهنـــدس عبـــداهلل بـــن ناصـــر النابـــت مكتـــب ســـمات لاستشـــارات 
الهندســـية بتاريـــخ 1410/01/06هـ. ويتكـــون المكتب من كادر فنـــي وإداري مؤهل 
ذو خبرات عالية لتنفيذ أعماله، ومدعم بأحدث األجهزة الحاســـوبية والمســـاحية 
المتطـــورة ذات التقنيات العالية .كما قام المكتب بتصميم برنامج حاســـوبي 
خـــاص بـــه )Kroke , Semateng1( إلعداد الكروكيات المســـاحية وقـــرارات التحديد.

ي�ساهم مكتب �سمات لال�ست�سارات 
الهند�سية يف خدمة  املجتمع خالل 
امل�ساركة يف تدريب الك�ادر الب�سرية 
لدى ع���دد من اجله���ات احلك�مية 
الفني���ة. واملعاه���د  واجلامع���ات 
وقد اأمت مكتب �سمات لال�ست�سارات 
الهند�سي���ة  العدي���د م���ن امل�ساريع 

املعمارية والتخطيطية والدرا�سات 
العمرانية واملدنية للقطاعني العام 

واخلا�س.
كما اأن مكتب �سمات لال�ست�سارات 
ق���ام بتق���دمي خدمات  الهند�سي���ة 
الفن���ي لإدارة  للدع���م  ا�ست�ساري���ة 
امل�ساح���ة واملعل�م���ات اجلغرافي���ة 

واإدارة تخطي���ط املدين���ة بالإداراة 
العام���ة للتخطيط العمراين باأمانة 
العا�سمة املقد�سة، وكذلك خدمات 
لدرا�س���ة  ا�ست�ساري���ة  هند�سي���ة  
ت�سريف مي���اه الأمط���ار باملناطق 
الع�س�ائي���ة واجلبلي���ة واملخططات 

باأمانة العا�سمة 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 % 

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. 7 – Load-Middle span deflection (S2) before and after CFRP repairing

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



Properties of Fresh and Hardened Concrete
Table (6) shows the results of the testes which carried on the two mixes of SCC concrete.

Results and Discussions 

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

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. 2 – mixing epoxy and coated with brush
Fig. 1 – Scraping and removing dust and 

fine materials with compressed air
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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. 

 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). 

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

Material Properties

Experimental Setup 

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

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.

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 procedure by section 
enlargement
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 



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

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.
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STRENGTHENING OF HIGH AND NORMAL 
STRENGTH SELF – COMPACTED 

CONCRETE SLABS

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.

Mohamed Wahdan M. H. BARAKAT 
Lecturer assistant, Civil Engineering Dep., 
Misr Higher Institute for Engineering and 

Technology, Mansoura, Egypt

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 

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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