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قرارات ملكية حكيمة تجسد رؤية 2030

عبدالعزيز   ب���ن  س��ل��م��ان  ال��م��ل��ك  ال��ش��ري��ف��ي��ن  ال��ح��رم��ي��ن  خ�����ادم  أص�����در 
ع�����ددا م���ن األوام������ر ال��م��ل��ك��ي��ة، وال���ت���ي ت��ض��م��ن��ت ع����دة ق������رارات مهمة 
ت��ع��ي��ي��ن��ات وت���وج���ي���ه���ات أخرى. أم���ن���ي ج���دي���د، وع�����دة  ب���إن���ش���اء ج���ه���از 

وفيما يلي ملخ�ص الأوامر امللكية:
– اإن�س���اء جهاز “رئا�س���ة اأم���ن الدولة”، 
فيما تف�س���ل ع���ن وزارة الداخلي���ة كل من 
للمباح���ث” و”ق���وات  العام���ة  “املديري���ة 
الأم���ن”  و”ط���ران  اخلا�س���ة”  الأم���ن 
و”ق���وات الط���وارئ اخلا�س���ة” و”الإدارة 
العامة لل�سوؤون الفنية” و”مركز املعلومات 
الوطني” وكافة ما يتعلق مبهمات الرئا�سة 
مب���ا يف ذل���ك مكافح���ة الإره���اب ومتويله 
والتحري���ات املالي���ة، وت�س���م اإىل “رئا�سة 

اأمن الدولة”.
الدول���ة ع�سوًا يف  اأم���ن  رئي����ص  – يك���ون 

جمل�ص ال�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية.
عبدالعزي���ز  اأول  الفري���ق  تعي���ن   –
الهويرين���ي رئي�سا لأمن الدول���ة، مع اإنهاء 

خدمته الع�سكرية.

– اإعفاء رئي�ص احلر�ص امللكي الفريق اأول 
حمد بن حممد العوهلي من من�سبه، وتعين 
الفري���ق اأول ركن �سهيل املطري بدًل منه.
القويز  اإبراهيم  – تعي���ن حممد عبداهلل 
رئي�سا ملجل����ص هيئة ال�س���وق املالية مبرتبة 

وزير.
ال�سقور”،  “ن���ادي  با�سم  ن���اٍد  – اإن�س���اء 
ويعن امل�سرف الع���ام على النادي وجمل�ص 

الإدارة باأمر من رئي�ص جمل�ص الوزراء.
الإب���ل”  “ن���ادي  با�س���م  ن���اٍد  اإن�س���اء   –
باإ�س���راف ويل العهد، ويعن امل�سرف العام 
عل���ى الن���ادي وجمل����ص الإدارة باأم���ر من 

رئي�ص جمل�ص الوزراء.
الع���ا  – اإن�س���اء هيئ���ة ملكي���ة ملحافظ���ة 
الرئي����ص  ويع���ن  العه���د  ويل  برئا�س���ة 
واأع�ساوؤه وحماف���ظ الهيئة باأمر من رئي�ص 

جمل�ص الوزراء.
– اإن�س���اء هيئ���ة تطوي���ر بواب���ة الدرعي���ة 

برئا�سة ويل العهد.
– ترقي���ة الفري���ق رك���ن �سهي���ل املطري 
لرتبة فريق اأول م���ع تعيينه رئي�سا للحر�ص 
امللك���ي، وترقي���ة اللواء الرك���ن مفلح �سليم 
العتيب���ي لرتبة فريق رك���ن، وترقية الفريق 

خالد قرار احلربي اإىل رتبة فريق اأول.
– تعين بدر بن حممد بن ع�ساكر مديرًا 
يف  العه���د  ويل  ل�سم���و  اخلا����ص  للمكت���ب 

ال�سوؤون اخلا�سة ل�سموه مبرتبة وزير.
الكث���ري  ناي���ف  ب���ن  �سليم���ان  – اإعف���اء 
رئي�ص ال�س���وؤون اخلا�سة ل�سم���و ويل العهد 
نبي���ل  ب���ن  ثام���ر  وتعي���ن  من�سب���ه،  م���ن 
ن�سي���ف رئي�س���ًا لل�س���وؤون اخلا�س���ة ل���ويل 

العهد باملرتبة املمتازة. 
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رئيس هيئة المهندسين يرفع التهنئة لألمير محمد 
بن سلمان على الثقة الملكية باختياره وليًا للعهد

 عب���ر س���عادة الدكتور جمي���ل بن جارهللا البقع���اوي رئيس مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية 
للمهندس���ين عن مشاعر الفرح والسرور والس���مع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز -حفظه هللا- وذلك بعد صدور األمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو 
ا للعه���د ونائًبا لرئيس مجلس ال���وزراء ووزيرا للدفاع،  الملك���ي األمير محمد بن س���لمان ولًيّ
مؤكدا أن هذا االختيار جاء تتويجًا لعطاءاته المستمرة في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وقال �سع���ادة الدكتور جمي���ل بن جاراهلل 
الهيئ���ة  ادارة  البقع���اوي رئي����ص جمل����ص 
ال�سعودية للمهند�س���ن؛ ي�سرين نيابة عن 
اأع�س���اء جمل����ص الإدارة وموظف���ي الهيئة 
ال�سعودية للمهند�س���ن وجميع املهند�سن 
والفني���ن باململك���ة، اأن اأهنئ  مقام خادم 
احلرم���ن ال�سريف���ن املل���ك �سلم���ان ب���ن 
عبدالعزيز على الثقة الغالية التي منحها 
ل�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر حممد بن 
�سلم���ان باختياره وليا للعهد ونائبا لرئي�ص 

جمل�ص ال���وزراء ووزيرا للدف���اع، واأجدها 
منا�سب���ة �سعي���دة اأن اأرفع با�سم���ي وكافة 
اأع�س���اء جمل����ص الإدارة ومن�سوبي الهيئة 
ومنت�سبيه���ا م���ن مهند�سن وفني���ن  اأحر 
الته���اين والتربي���كات ل�سم���و ويل العه���د 
الأم���ر حممد بن �سلمان  ويل العهد وزير 
الدف���اع بتعيينه يف موق���ع يف قمة القيادة، 
متمني���ا اأن يك���ون عون���ا و�سن���دا خل���ادم 

احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان.
 واأ�ساف البقعاوي خال�ص ال�سكر والتقدير 

ل�ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر حممد بن 
نايف على م���ا بذله من جهد خلدمة دينه 

ومليكه ووطنه.
خ���ادم  عه���د  اأن  البقع���اوي  واأ�س���اف 
احلرم���ن ال�سريف���ن املل���ك �سلم���ان بن 
عبدالعزيز-حفظ���ه اهلل- متي���ز بدخول 
مرحل���ة  ال�سعودي���ة  العربي���ة  اململك���ة 
حديثة م���ن مراح���ل التطوي���ر والعطاء، 
بعد ان ن���ذر نف�سه خلدم���ة �سعبه ووطنه 
ول���ه حفظ���ه اهلل دور كب���ر يف  واأمت���ه، 
وح���دة ال�سف الإ�سام���ي والعربي وراأب 
ال�س���دع ومل ال�سمل والدف���اع عن ق�سايا 
الأمت���ن العربية والإ�سامي���ة ، كما تبنى 
حفظ���ه اهلل �سيا�سة ب���واأت اململكة مكانة 
واحرتاما عربيا واإقليمي���ا ودوليا، واأثبت 
يف ع���دة منا�سب���ات حر�سه عل���ى اإحال 
العدل وال�س���ام والتقارب ب���ن ال�سعوب 
ال�ستق���رار  يحق���ق  وم���ا  واحلكوم���ات، 
اإقليمي���ا ودولي���ا، مم���ا اأك�سب���ه اح���رتام 
العامل وتقديره ل�سخ�سيته الفذة، ونحن 
كمواطن���ن نقدم بال���غ اعتزازنا وامتنانا 
خلادم احلرم���ن ال�سريفن امللك �سلمان 
ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سع���ود � حفظه اهلل � 
نظر ما قام به م���ن اإجنازات �سيخلدها 

التاريخ حمليًا وعربيًا واإ�ساميًا ودوليًا.
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الجمعية العمومية توافق على جميع بنودها 
وتقرير إنجازاتها لعام 2016 م 

 أقرت الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعها العادي 13 والذي أقيم يوم 
االربعاء 1438/6/23ه�، الموافق 2017/3/22م، بمدينة الرياض، عددا من القرارات يأتي في مقدمتها 
الموافقة على التقرير السنوي واإلنجازات التي تضمنها، بجانب الموافقة على الحساب الختامي للهيئة 
في عام 2016، باإلضافة إلى الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي لعام 2017م، وتحديد أتعابه.

كما وافقت اجلمعية العمومية على تنظيم 
العمل الداخلي للهيئ���ة، ور�سوم الع�سوية 

اجلديدة للفنين.
الهيئ���ة  اإدارة  جمل����ص  رئي����ص  واأو�س���ح 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ن الدكت���ور جمي���ل 
البقعاوي، يف كلمة األقاها اأن الهيئة بداأت 
يف تطبي���ق خط���ة التح���ول الإ�سرتاجت���ي 
للمجل�ص يف دورته اخلام�سة، والتي ترتكز 
على 4 حماور رئي�سية انطلقت منها الهيئة 
نحو حتقيق روؤيتها واأهدافها، وفقا لروؤية 
2030 للمملك���ة، مو�سحا اأهم الإجنازات 

التي حققتها الهيئة خال الفرتة املا�سية، 
وه���ي ال�سع���ي للرق���ي مبهن���ة الهند�س���ة 
ال�سع���ودي،  املهند����ص  وتطوي���ر  وتاأهي���ل 
والهتمام بتطوير عمل املكاتب الهند�سية 
وال�ست�ساري���ة، والهتمام بالبنية التحتية 
لتطوي���ر الهيئة، موؤك���دا اأن الهيئة قطعت 
�سوط���ا كبرا نحو حتقيق ه���ذه الأهداف 
م���ن خال الإجنازات الت���ي حققتها على 

م�ستوى جميع املحاور املذكورة.
واأو�سح الدكتور جميل البقعاوي يف ختام 
كلمت���ه اأن جمل����ص اإدارة الهيئ���ة م�ستم���ر 

يف حتقي���ق تطلع���ات املهند�س���ن وحتقيق 
املزي���د م���ن الإجن���ازات خ���ال الف���رتة 
املقبلة، موؤكدا عل���ى اأن الهيئة لن تتوقف 
عل���ى ما مت اجن���ازه بل �ست�ستع���ى اإىل اأن 
تكون الإجنازات اأك���ر يف العام احلايل، 
وذلك من اأج���ل حتقيق تطلعات حكومتنا 
الر�سيدة نحو بناء جيل قوي مت�سلح بالعلم 
واملعرف���ة، وحتقي���ق ولو ج���زء ب�سيط من 
العمل الذي يلب���ي التطلعات والطموحات 
التطوي���ر  يف  وال�ستم���رار  للمهند�س���ن، 
تق���دم  وتق���دمي خط���وات جدي���دة نح���و 
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املجال الهند�سي وتطوير خمرجاته، التي 
�ستك���ون هي اجلزء الأهم يف حتقيق روؤية 
اململك���ة، مقدما �سكره للمهند�سن الذين 
ح�سروا للم�ساركة يف اجلمعية العمومية.

بع���د ذل���ك ق���دم الأم���ن الع���ام للهيئ���ة 
الدكتور ح�س���ن الفا�سل���ي عر�سا مرئيا 
ع���ن التقري���ر ال�سنوي للهيئ���ة خال عام 
2016م، وا�ستعر����ص فيه اأهم الإجنازات 

التي حتققت خال العام املن�سرم.
م����ن جانبه اأب����ان الأم����ن الع����ام للهيئة 
الدكت����ور ح�سن الفا�سلي ب����اأن اجلمعية 
العمومي����ة العادي����ة 13 كان����ت منوذج����ا 
للعم����ل الناج����ح والإجن����از الباهر الذي 
حتقق يف ف����رتة ق�سرة وخ����ال مدة ل 
تتج����اوز ال�سنتن، اإذ مت فيها العديد من 
الجن����ازات التي يفخر به����ا املهند�سون 

ب�س����كل ع����ام، ومن�سوب����ي الهيئ����ة ب�سكل 
خا�����ص، بع����د تق����دمي عم����ل دوؤوب اأثمر 
عن موافقة اأع�س����اء اجلمعية العمومية 
باأغلبية كبرة عن جميع القرارات التي 
مت طرحه����ا للت�سويت، موؤك����دا اأن ذلك 
يع����د موؤ�س����ر ر�سى ع����ن م����ا مت تقدميه 
خ����ال الف����رتة املا�سي����ة م����ن العامل����ن 
يف الهيئ����ة، �س����واء على م�ست����وى جمل�ص 
الإدارة، اأو عل����ى م�ست����وى العامل����ن يف 

الأمانة العامة للهيئة.
واأ�س����اف اأن الهيئة قدمت للمهند�سن 
الجن����ازات  جمي����ع  ع����ن  عر�س����ا 
والتطلعات الت����ي حققتها خال العام 
اجلمعي����ة  اع�س����اء  ليك����ون  املا�س����ي، 
العمومي����ة على اطاع بكل امل�ستجدات 
ويف مقدمتها تعديل الائحة التنفيذية 

للهيئ����ة، وال�سادر م����ن وزراة التجارة 
لئح����ة  اإىل  بالإ�ساف����ة  والإ�ستثم����ار، 

العمل الداخلي للهيئة.
يذك���ر اأن احل�س���ور للجمعي���ة العمومي���ة 
الأ�سا�سي���ن  الأع�س���اء  عل���ى  اقت�س���ر 
امل�سددي���ن  ال�سعودي���ن"  "املهند�س���ن 
ل�سرتاكاتهم يف الهيئ���ة حتى يوم انعقاد 
اجلمعية العمومية عل���ى الأقل، مبا فيهم 
اأ�سح���اب املكاتب وال�س���ركات الهند�سية 
وال�ست�ساري���ة وال�ست�س���ارات الهند�سية، 
الت���ي كان���ت تواري���خ انته���اء ع�سويته���م 
يف الهيئ���ة ه���ي تواري���خ انته���اء �سري���ان 
تراخي����ص مكاتبه���م نف�سه���ا احلا�سلن 
عليها من الهيئ���ة ال�سعودية للمهند�سن، 
حي���ث كان احل�سور لاأع�س���اء �سخ�سيًا 

ومل ي�سمح بالتوكيل.
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مجلس إدارة الهيئة يعقد اجتماعه 
السابع عشر

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين اجتماعه العادي السابع عشر بمدينة جدة يوم 
الخميس 29 شعبان 1438ه� الموافق 25 مايو 2017، وقبيل االجتماع التقى أعضاء مجلس 
اإلدارة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية وتم عرض نبذة تعريفية عن 
الجمعية وأنشطتها وتم االتفاق على تعزيز مذكرة التفاهم بين الجمعية والهيئة في الدورات 
التدريبية والتدريب على اختبار أساسيات الهندسة FE للمهندسين المدنيين والتعاون مع الشعب 
الهندسية في الهيئة والمشاركة في المؤتمر الهندسي الدولي األول في ديسمبر القادم .

وبع���د ذل���ك ابت���داأ الجتم���اع برئا�سة 
رئي�ص جمل����ص الإدارة وح�سور اأع�ساء 
جمل����ص الإدارة وامل�ست�ساري���ن ومدراء 
العموم املكلف���ن، و�سكر رئي�ص املجل�ص 
اجلميع عل���ى ح�سورهم الجتماع وقام 
بعر�ص ما ا�ستجد من توا�سل مع وزارة 
العمل واملوؤ�س�سة العامة للتدريب الفني 
واملهني يف جوانب التوظيف والتدريب.

ثم ناق����ص اأع�ساء جمل����ص الإدارة اآلية 
تد�سن ربط اقام���ات الفنين بالهيئة، 
وال���ذي �س���در ب�ساأنه ق���رار ويل العهد 
وزير الداخلية، الأمر حممد بن نايف 
يف وق���ت �سابق، لاإع���ان عن انطاق 
الربط الر�سمي وتق���دمي اخلدمة، بعد 
اأن اأب���دت الهيئ���ة جاهزيته���ا لذل���ك، 
الإج���راءات  كام���ل  ا�ستكم���ال  بع���د 
وانته���اء التن�سي���ق مع اجله���ات املعنية 
الأخ���رى باإ�س���دار القام���ات للفنين.

وبع���د ذل���ك ا�ستعر�ص  م���دراء العموم 
اإدارات  لتطوي���ر  خططه���م  املكلف���ن 
الهيئة والت���ي تتما�سى مع خطة التحول 
ال�سرتاتيج���ي للهيئ���ة ومت حتديد مدة 
زمني���ة لتطبيقه���ا وربطه���ا م���ع تقييم 

مدراء العموم يف نهاية مدة تكليفهم.
الإدارة  اأع�س���اء جمل����ص  ناق����ص  كم���ا 
وال�سرتاتيجي���ات  امله���ام  م���ن  ع���دد 
عل���ى  ياأت���ي  والت���ي  للهيئ���ة،  القادم���ة 
ال���دويل،  واملعر����ص  املوؤمت���ر  راأ�سه���ا 
ال���ذي تعت���زم الهيئة تنظيم���ه يف �سهر 
دي�سم���رب الق���ادم، وال���ذي يع���د الأكرب 
من نوعه على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، 
اإذ يحت���وي عل���ى 24 م�س���ار هند�س���ي، 
يناق����ص كل م�سار 4 حماور من جمموع 
متحدث���ا.   400 يقدمه���ا  حم���ورا،   96
كم���ا اأكد املجل����ص على ا�ستم���رار دعم 
املهند�س���ن ال�سعودي���ن، وزيادة معدل 
ال���دورات املقدمة له���م للتطوير خال 
الفرتة القادمة، وذل���ك بزيادة الدعم 
، واتاح���ة فر����ص اأكرب له���م لالتحاق 
بالوظائ���ف الهند�سي���ة التابعة للجهات 
اخلا�سة والعامة، يف ظ���ل �سعي الهيئة 
اىل توطينه���ا باأعل���ى ن�سب���ة ممكن���ة، 
املب���ادرات  م���ن  العدي���د  خ���ال  م���ن 
الت���ي قدمته���ا الهيئ���ة يف �سبي���ل ذلك.

كم���ا ط���رح بع����ص املب���ادرات للدرا�سة 
ومنها دعم الكت���ب الهند�سية وكرا�سي 

لعتم���اد  مرك���ز  وان�س���اء  البح���اث 
الكيانات التي تق���دم خدمات هند�سية 
ودرا�سة عم���ل حا�سنات هند�سية تفتح 
جمالت عم���ل للمهند�س���ن واأخرًا مت 
الإق���رار بدع���م برنام���ج املاج�ستر يف 
جامع���ة الأعم���ال UBT  ودعم الحتاد 

اخلليجي بكوادر عند احلاجة .
ومت مناق�سة ا�ستثمار اأرا�سي الهيئة يف 
الدم���ام والريا�ص ومت توجي���ه اأع�ساء 
جمل����ص الإدارة امل�سوؤول���ن ع���ن امللف 
بتقدمي عرو�ص ر�سمية للمجل�ص لتخاذ 
التوجي���ه  ومت   ، املنا�سب���ة  الق���رارات 
لل�س���راء  املطروح���ة  املب���اين  بدرا�س���ة 
التف���اق  ومت   ، ال�سرقي���ة  املنطق���ة  يف 
على زيارته���ا وتزويد اع�س���اء املجل�ص 

باملرئيات حولها .
اآخ����ر  يف  الإدارة  جمل�����ص  وتط����رق 
اجتماعه لتنظيم العمل الداخلي يف 
الهيئ����ة، واأ�سدر عدد من القرارات، 
الت����ي �ست�ساه����م يف مرون����ة العم����ل 
ونق����ل  بالهيئ����ة  لاأع�س����اء  املق����دم 
اخل����ربات بن الق�س����ام وتطويره يف 

المانة العامة و فروعها .



األخ���ب����ار

16

اعتماد مركز التدريب والتطوير بالهيئة السعودية 
للمهندسين في وزارة الخدمة المدنية

السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  البقعاوي  جارهللا  بن  جميل  الدكتور  سعادة  كشف 
للمهندسين عن صدور موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في وزارة 
الخدمة المدنية باعتماد مركز التدريب والتطوير الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين، 
ضمن المراكز المعتمدة لديها، وذلك ضمن إطار التعاون مع وزارة الخدمة المدنية ممثلة 
خدمات  بالهيئة  المركز  يقدم  بحيث  المدنية،  الخدمة  موظفي  وابتعاث  تدريب  لجنة  في 
القطاعات  في  للعاملين  الهندسي  المجال  في  للعاملين  متخصصة  وتدريبية  تعليمية 
الوطن.  وتخدم  والمهنة  المهندس  لصالح   تصب  والتي  الخاص  القطاع  أو  الحكومية  

واأو�س���ح الدكتور البقعاوي اأن هذا القرار 
ج���اء بع���د اجله���ود الت���ي بذله���ا جمل�ص 
اإدارة الهيئ���ة والأمان���ة العام���ة يف �سبيل 
اعتماد مركز مهن���ي متخ�س�ص لتدريب 
املهند�سن يف اململك���ة، �سمن اإطار �سعي 
الهيئة خلدم���ة منت�سبيها واملجتمع وذلك 
م���ن خ���ال اعتم���اد ال���دورات التدريبية 
الهند�سي���ة الت���ي تقدمها الهيئ���ة ، �سمن 
الربام���ج املعتم���دة  ل���دى وزارة اخلدمة 
املدنية  املتوافقة مع ال�سرتاطات احلديثة 
يف ع���امل التدري���ب، بحي���ث تنعك�ص على 
تطوي���ر املهند�سن  وت�ساهم يف ترقياتهم 
و تدرجه���م الوظيفي من خال احت�سابها 

�سمن نقاط املفا�سلة الوظيفية.
معاي���ر  هن���اك  ان   البقع���اوي  واأك���د 

وا�سرتاط���ات  ا�سرتطتها الوزارة لعتماد 
الدورات التدريبية الت���ي تقدمها الهيئة، 
يف خط���وة نح���و التاأكيد عل���ى اأهمية هذه 
ال���دورات ملهند�س���ي القط���اع احلكوم���ي 
واخلا�ص، نظ���رًا لأهمية تلك الدورات يف 
رف���ع كفاءة املهند�س���ن وتطوير قدراتهم 

واإمكاناتهم الهند�سية. 
واأ�س���ار اأن���ه �سيتم عق���د اجتماع���ات مع 
جلنة تدري���ب وابتعاث موظف���ي اخلدمة 
املدني���ة ملناق�سة الآلي���ة املنا�سبة لعتماد 
الدورات التي تنظمها الهيئة للمهند�سن 
بعد اعتم���اد الهيئة ال�سعودية للمهند�سن 
ملوظف���ي  التدريبي���ة  اجله���ات  كاأح���د 
واأهمي���ة  واخلا����ص،  الع���ام  القطاع���ن 
اعتماد تلك الدورات التي تنظمها الهيئة 

بعد تطبيق املعاي���ر التي تطبقها الوزارة 
على مراكز التدريب املختلفة.

واأ�س���ار اأن ه���ذا الق���رار م���ن �ساأن���ه اأن 
ي�ساهم بتنظيم مهن���ة الهند�سة و تطوير 
و تنمية مه���ارات املنت�سبن لها والعاملن 
املهند�س���ن  كف���اءة  يف  والرتق���اء  فيه���ا 
والرتق���اء باملهن���ة، م���ا ينت���ج ع���ن ذلك 
جودة املخرجات الهند�سية وزيادة جودة 
امل�ساريع الإن�سائية وال�سناعية مما يعود 

بالنفع على القت�ساد الوطني.
يذك���ر اأن الهيئ���ة قام���ت اأخ���را باإن�س���اء 
مركز للتدريب يقوم بتوفر برامج خا�سة 
حلديثي التخرج، اإىل جانب توفر برامج 
خا�س���ة للمهند�س���ن املمار�س���ن ح�س���ب 
تخ�س�ساتهم وم�ساراتهم الوظيفية، من 
اأجل اإك�سابهم املهارات الازمة ودجمهم 
ب�س���وق العم���ل وه���م يف م�ست���وى متمي���ز 
ومتدرب، واإك�سابهم كذلك اخلربة واإتقان 
امله���ارات التخ�س�سي���ة التطبيقية بكافة 
فروعه���ا وتفريعاته���ا، وتاأ�سي���ل مفاهيم 
علمي���ة وعملي���ة لديهم، حي���ث اأقامت يف 
العام املا�سي اأكر من 350 دورة تدريبية 
ا�ستف���اد منه���ا اأكر م���ن 9500 مهند�ص.
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مشاركة للهيئة في المؤتمر العربي الثاني لعقود 
فيديك، وتدعم 100 مهندس لحضوره

ش���اركت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي المؤتم���ر العرب���ي الثاني لعق���ود فيديك، 
وال���ذي نظم���ت فعاليات���ه بمدين���ة القاه���رة، عل���ى م���دى ثالث���ة أي���ام، ومث���ل الهيئ���ة 
ف���ي المؤتم���ر كال م���ن س���عادة نائ���ب رئي���س مجل���س اإلدارة الدكت���ور بس���ام غلم���ان، 
وس���عادة أعض���اء المجل���س الدكتور مه���دي آل س���ليمان، والدكت���ور عبدالرحم���ن الجري، 
الس���عدون. عبدالكري���م  المهن���دس  بالهيئ���ة  الهندس���ي  التحكي���م  مستش���ار  بجان���ب 

وكان���ت الهيئة قد قدمت دعم���ا لعدد 100 
مهند����ص للح�س���ور املج���اين للم�ساركة يف 
فعالي���ات املوؤمتر الذي حتدث فيه عدد من 
املتخ�س�سن عن اأهم التطورات القانونية 
وامل�سئولي���ة  الإداري���ة،  للعق���ود  املعا�س���رة 
القانونية ل�سناعة مكونات العمل املعماري، 
وت�سوية منازعات عقود الفيديك، وغرها 
م���ن املح���اور واملو�سوع���ات الت���ي تخت�ص 
مبج���ال التحكي���م الهند�س���ي ب�س���كل ع���ام 

وعقود الفيديك ب�سكل خا�ص.
واأو�سح نائب رئي�����ص جمل�ص اإدارة الهيئة 
ال�سعودي����ة للمهند�س����ن الدكت����ور ب�س����ام 
غلم����ان، اأن م�سارك����ة الهيئ����ة يف املوؤمت����ر 

العرب����ي الثاين لعق����ود الفيديك، ودعمها 
له ياأتي من ب����اب ا�ست�سعار الهيئة لأهمية 
امل�ساركة والتواجد يف مثل هذه املنا�سبات 
والفعالي����ات التي ت�ساه����م ب�سكل كبر يف 
تط����ور العم����ل الهند�س����ي املهن����ي بالوطن 
العربي ب�س����كل عام، وعلى م�ستوى اململكة 
ب�س����كل خا�����ص، لالتح����اق ب�س����كل �سريع 
يف  واملتقدم����ة  املتط����ورة  ال����دول  برك����ب 
املجال الهند�سي، والذي يعد دللة كبرة 
وعامة عل����ى مدى تطور البل����د وتقدمه، 
موؤك����دا اأن التق����دم يف جمي����ع املج����الت 
الهند�سية وتخ�س�ساتها هو ال�سبيل الأول 
نح����و حتقي����ق تنمي����ة م�ستدام����ة والتطور 

والزدهار يف جمي����ع البلدان التي �سهدت 
م�ستوياته����ا قف����زات عالي����ة يف ال�سن����وات 
املا�سي����ة، م�سيف����ا "نحن ما�س����ون قدما 
اإىل حتقيق تطلع����ات واآمال القيادة العليا 
يف كل ما يخ�ص املجال الهند�سي، وكل ما 
يخ�ص تطوير وتاأهي����ل من�سوبيه" ولذلك 
حتر�����ص الهيئة ب�سكل دائم للح�سور بقوة 
يف مث����ل هذه الفعاليات، ودعم املهند�سن 
ال�سعودين للتواجد فيها لتفتح لهم اآفاقا 
اأو�سع نحو العمل الهند�سي املهني، وت�سيف 
لهم خ����ربات جديدة من خال الحتكاك 
بع����دد م����ن املتخ�س�س����ن واخل����رباء يف 

املجال الهند�سي على م�ستوى العامل.
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مشاركة للهيئة في اجتماع المجلس األعلى 
لإلتحاد الهندسي الخليجي في دبي

ش���اركت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين في اجتماع المجلس األعلى لإلتحاد الهندسي الخليجي 
ال���ذي عقد في إمارة دبي باإلم���ارات العربية المتحدة وذلك يوم الثالث���اء 1438/5/24ه� الموافق 
21 فبراي���ر 2017م ف���ي دورت���ه العش���رين ومث���ل الهيئة رئي���س مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية  
للمهندس���ين س���عادة الدكتور جميل بن ج���ارهللا البقع���اوي يرافقه وفد من الهيئة يش���مل أعضاء 
مجلس االدارة المهندس مش���اري الش���ثري والمهندس زياد السويدان وكذلك األمين العام لهيئة 
المهندس���ين الدكتور حس���ين الفاضلي، وبحضور رؤس���اء الجمعيات والهيئات الهندس���ية الخليجية.

واأب���ان املتح���دث الر�سمي لهيئ���ة املهند�سن 
املهند����ص عبدالنا�س���ر العبداللطيف اأنه مت 
يف الجتم���اع مناق�سة عدة حماور من اأهمها 
تقري���ر اأمن ع���ام الحت���اد لل���دورة املقبلة، 
اعتماد اأنظمة الإحت���اد الهند�سي اخلليجي، 
مو�سوع وحم���اور امللتقى الهند�سي اخلليجي 
احل���ادي والع�سرين والذي يعق���د يف مملكة 
البحرين، مو�سوع وحماور امللتقى الهند�سي 
اخلليجي الثاين والع�سرين والذي �سيعقد يف 
اململكة العربية ال�سعودية، كذلك مت مناق�سة 
موا�سي���ع ي���وم املهند����ص اخلليج���ي، وطرق 
تفعي���ل التوا�سل التقني واملهن���ي والإعامي 
بن الهيئات الهند�سي���ة اخلليجية، واحتفال 
الإحتاد الهند�سي اخلليج���ي مبرور ع�سرين 
عامًا عل���ى تاأ�سي�سه، واتفاقي���ة مكة املكرمة 
لاعتم���اد املهن���ي واملدين���ة املن���ورة للتعليم 
الهند�س���ي، اللجن���ة ال�ست�ساري���ة لاإحت���اد 

الهند�سي اخلليجي، واحل�ساب اخلتامي.

واأ�س���اف العبداللطي���ف اأن اجتم���اع املجل�ص 
الأعل���ى لاإحت���اد الهند�س���ي اخلليجي عقد 
�سمن فعاليات ال���دورة الع�سرين من امللتقى 
الهند�س���ي اخلليجي، وال���ذي ياأتي بالتزامن 
مع املوؤمت���ر العربي الرابع لاأنفاق، بالتعاون 
مع اجلمعي���ة الدولية لاأنف���اق، حتت رعاية 
�سم���و ال�سي���خ حمدان ب���ن را�س���د اآل مكتوم، 
نائب حاكم دب���ي، وزير املالية. واأ�سار رئي�ص 
جمل����ص اإدارة الهيئ���ة اأن امللتق���ى الهند�سي 
اخلليج���ي تاأتي اأهميته باعتب���اره ي�ساهم يف 
دعم وتطوي���ر القطاع الهند�س���ي اخلليجي، 
حي���ث يه���دف اإىل حتقي���ق الري���ادة ورف���ع 
التاأهي���ل الهند�س���ي م���ن خ���ال الهتم���ام 
بتدري���ب وتطوي���ر املهند�س���ن اخلليجي���ن، 
وتطوي���ر نظ���م ممار�س���ة املهن���ة وحمايتها، 
واكت�س���اب مكان���ة مرموقة عل���ى ال�سعيدين 
الإقليم���ي والعامل���ي، كم���ا يعمل عل���ى تعزيز 
دور الهيئ���ات الهند�سي���ة اخلليجية يف و�سع 

الت�سريعات والأنظم���ة والقوانن الهند�سية، 
مث���ل جم���ال التحكي���م الهند�س���ي، وحتقيق 
التع���اون يف تبادل اخل���ربات والتجارب حول 
الق�سايا الهند�سية امل�سرتكة بن دول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية.
ومت خ���ال حفل الفتت���اح تكرمي امل�ساريع 
والإب���داع  التمي���ز  بجائ���زة  الفائ���زة 
وفئ���ة  الأف���راد،  فئ���ة  ع���ن  الهند�س���ي، 

املوؤ�س�سات العتبارية.
وتناول امللتقى عددا م���ن اأوراق العمل، التي 
ناق�سه���ا الوف���ود امل�سارك���ة م���ن دول اخلليج 
والتحدي���ات الت���ي تواجه القط���اع الهند�سي 
اخلليج���ي، خا�سة يف ظ���ل الطف���رة الهائلة 
احلا�سلة يف دول اخلليج يف املجال الهند�سي، 
وما ت�سه���ده من منو ح�ساري �سريع الوترة، 
�سعيا نحو التميز وال�ستدامة، مما ي�سع دول 
اخللي���ج يف م�ساف الدول املتقدمة عامليا يف 

التطور والتميز الهند�سي.
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الهيئة السعودية للمهندسين تشارك بيوم 
المهندس الخليجي األول

الذي  األول  الخليجي  المهندس  ي��وم  ف��ي  للمهندسين  السعودية  الهيئة   شاركت 
األعلى  المجلس  ق��ب��ل  م��ن  إق����راره  ب��ع��د  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  ف��ي  األول����ى  ل��ل��م��رة  ن��ظ��م 
 .1997 عام  أبريل  من   30 في  االتحاد  تأسيس  مع  لتزامنه  الخليجي  الهندسي  لالتحاد 
االتحاد  اجتماعات  ه��ام��ش  على  وذل���ك  البحرينية  المهندسين  جمعية  واستضافته 
الخليجي.  المهندس  ي��وم  بمناسبة   عقدت  التي  العمل  وورش��ة  الخليجي  الهندسي 

 واأب���ان �سع���ادة الدكت���ور جمي���ل ب���ن ج���ار 
اهلل البقع���اوي رئي����ص جمل����ص اإدارة الهيئة 
ال�سعودية للمهند�سن اأن هذه امل�ساركة تاأتي 
�سمن اعتماد خطط التحول ال�سرتاتيجي يف 
برامج الحتاد الهند�س���ي اخلليجي واملتمثل 
يف النط���اق احلقيق���ي لتفعي���ل التوا�س���ل 
والتب���ادل املع���ريف واخل���ربات ب���ن الهيئات 
واجلمعيات الهند�سية اخلليجية والذي ياأتي 
�سم���ن روؤية القي���ادات واحلكوم���ات يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
وا�س���ار الدكت���ور البقع���اوي اأن ه���ذا اللق���اء 
يه���دف اىل ا�ستم���رار اللق���اءات اجلماعي���ة 

والثنائي���ة بن الهيئ���ات الهند�سية اخلليجية 
التي تهدف اإىل خدمة املهنة واملهند�سن يف 
دول جمل����ص التعاون اخلليج���ي، واإبراز دور 
املهند�سن اخلليجي���ن الذين �ساهموا ببناء 

النه�سة العمرانية وال�سناعية.
 من جانبه قال املهند�ص كمال اآل حمد اأمن 
عام الحت���اد الهند�سي اخلليجي اأن الحتاد 
عقد عددا من الجتماع���ات بهدف تاأ�سي�ص 
فريق عم���ل لقاعدة بيانات وتقنية املعلومات 
بن الهيئات الهند�سي���ة اخلليجية، وتاأ�سي�ص 
فريق عمل لتفعيل التوا�سل ومنافع الع�سوية 
بن الهيئات الهند�سي���ة اخلليجية، وتاأ�سي�ص 

فري���ق عم���ل لتفعي���ل الت�سجي���ل والعتم���اد 
والختبارات املهنية ب���ن الهيئات الهند�سية 
اخلليجي���ة، اإ�سافة اإىل تنظيم���ه ور�سة عمل 
املهند�س���ن  وت�سني���ف  املهن���ي  "العتم���اد 
وو�سع الختبارات املهنية للمهند�سن"، من 
واق���ع جتربة الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سن 
الت���ي قطعت �سوطا يف ه���ذا املجال، وتبعتها 
عم���ان  �سلطن���ة  يف  والهيئ���ات  اجلمعي���ات 
عل���ى  الحت���اد  يعم���ل  وحالي���ا  والكوي���ت، 
ا�ستقط���اب ال���دول الأخرى لعتم���اد عملية 
ت�سني���ف املهند�سن وو�سع الختبارات لتعم 

املنفعة دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
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قيادات الهيئة السعودية للمهندسين في 
لقاء مع مهندسي الطائف

نظم فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالطائف يوم الخميس  13 / 4 / 2017م، لقاًء هندسيًا 
بعنوان ملتقى قيادات الهيئة السعودية للمهندسين، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة 
السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، ونائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور بسام أحمد 
غلمان، وعضو مجلس اإلدارة الدكتور مهدي آل سليمان، وذلك بفندق الطائف انتركونتننتال.

واألقى رئي�ص جمل�ص فرع هيئة املهند�سن 
بالطائ���ف الدكتور علي بن نا�سر اآل زايد 
خ���ال احلفل املعد به���ذه املنا�سبة، كلمة 
حت���دث فيه���ا عن اأب���رز منج���زات الفرع 
يف العام املن�س���رم، ومنها بناء الثقة بن 
الهيئة واملهند�سن، مبينًا اأن فرع الطائف 
قام بتنفي���ذ 17 فعالية متيزت بالتنوع يف 
املج���الت كاف���ة منها الكهرب���اء والطاقة 
املتج���ددة والطاقة ال�سم�سية، اإ�سافة اإىل 
زي���ارات القطاع���ن احلكوم���ي واخلا�ص 
التجارية  والغرف���ة  )اجلامع���ة والمان���ة 
امل�سروع���ات  وزي���ارة  ال�سياح���ة  وهيئ���ة 
الثري���ة والرتاثي���ة(، اإىل جان���ب تعي���ن 

من�سق���ن و�سف���راء للمهن���ة و�سخ�سيات 
خدمت املهنة وتفعيل دور املهند�سات.

واأ�سار الدكتور اآل زايد اإىل اأن فرع الطائف 
تبنى ع���ددًا م���ن املب���ادرات الجتماعية 
منها ال�سراف على تنفيذ وترميم مباين 
الأيت���ام والأرامل واملطلق���ات، ومت ح�سر 
20 مبن���ى ع���ن طريق اجلمعي���ة اخلرية 
تطوعا، وت�سميم واجه���ات مبنى الغرفة 
احل���ايل، بالإ�ساف���ة اإىل ت�سمي���م مبنى 
مقرتح للغرف���ة وا�ست�سافة ملتقيات ذوي 
م���ن  انطاق���ًا  اخلا�س���ة،  الحتياج���ات 

م�سوؤوليتها الجتماعية .
بع���د ذلك، ا�ستعر�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة 

الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ن الدكت���ور 
جمي���ل البقعاوي، اأب���رز املنج���زات التي 
حتققت خ���ال العام املن�سرم من خال 
تنفي���ذ 150 فعالية على م�ستوى 17 فرعًا 
و23 �سعب���ة هند�سية ، م�سرًا اإىل اأنه قبل 
عام ون�س���ف كان لدينا 9 اآلف مهند�ص، 

والآن و�سل العدد اإىل 22 األف مهند�ص.
التحدي���ات  البقع���اوي،  الدكت���ور  واأب���رز 
املهند�س���ن ومنه���ا  تواج���ه هيئ���ة  الت���ي 
اجل���ودة وم���دى احلاج���ة لرف���ع اجلانب 
الهند�س���ي، والعم���ل عل���ى اإع���داد و�سقل 
خربات املهند�سن للخ���روج بعمل منظم 
م���ن خال اإطاق ور����ص عمل تتمحور يف 
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ال�سعي والرق���ي باملهنة الهند�سية واإيجاد 
وتطوي���ر  تاأهي���ل  جانب���ي  يف  املحف���زات 
املهند����ص ال�سعودي، لفت���ًا النظر اإىل اأن 
عدد املهند�س���ن العاملن و�سل اإىل 230 
األ���ف مهند�ص، عادًا اإق���رار نظام مزاولة 
املهنة قب���ل ثاثة اأ�سهر م���ن قبل جمل�ص 
املهن���ة  لتنظي���م  نوعي���ة  نقل���ة  ال���وزراء، 
الهند�سي���ة من خال واجب���ات و�سروط، 
مرجع���ا ذل���ك �سبب���ا رئي�س���ا يف الرتقاء 
باملهن���ة الهند�سية اإىل جان���ب احلمات 
التفتي�سي���ة الت���ي اأ�سهم���ت يف اإغاق 30 

مكتبًا هند�سيًا يعمل بها 400 مهند�ص.
واأفاد رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة ال�سعودية 
للمهند�سن، اأن من اأبرز منجزات الهيئة 
نظ���ام كود البن���اء الذي ت���درب فيه 250 
مهند�س���ًا، حي���ث مت الق�ساء م���ن خاله 
عل���ى جمي���ع و�سائ���ل التزوي���ر، لفتا اإىل 
توجي���ه �سم���و ويل العهد يف ه���ذا ال�سدد 
حول تدقي���ق �سهادات م�ساع���د املهند�ص 
والفني���ن واإلزام املهند�ص الوافد اإح�سار 

�سهادة خربة ل تقل عن ثاث �سنوات .
بعدها حتدث نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، 
ع���ن حم���ور تطوي���ر املهند����ص ال�سعودي 
والعمل على رفع م�ستوى اأدائه والهتمام 
بتدري���ب خريجي كلي���ة الهند�سة حديثي 
التخرج ودعمه يف ح�س���ور الدورات التي 
ا�ستف���اد منه���ا 3500 مهند����ص، واطاق 
برنامج البتعاث الذين و�سلت اعدادهم 
اىل 250 مبتع���ث والرتكيز عل���ى التعليم 
الإلك���رتوين والبتع���اث الداخل���ي حي���ث 
و�سلت اأعداده���م اإىل 2400 مهند�ص بل 
تعدى ذلك بقبول جميع من تقدم لربنامج 
البتعاث اإ�سافة اإىل برنامج تدريبي ملدة 
اربع���ة ا�سهر لتاأهيل حديثي التخرج، كما 
ركزت الهيئة عل���ى تنفيذ 150 حما�سرة 
متخ�س�س���ة ا�ستفاد منها 8000 مهند�ص 

يف ع���ام واح���د، بالإ�ساف���ة اإىل برنام���ج 
اط���اق مناف���ع الع�سوية وتوف���ر مقاعد 
لربنامج املاج�ستر يف اجلامعات الأهلية 
وبرنامج التاأمن الطبي واللياقة البدنية.

فيما تط���رق الدكت���ور اآل �سليم���ان ملحور 
املكاتب الهند�سية ورفع م�ستوى خدماتها 
م���ن خال خط���ة التح���ول ال�سرتاتيجية 
واإع���ادة هيكلته���ا والعمل وف���ق مبادرات 
ومعاي���ر لرفع اجل���ودة يف م�ستوى الأداء 

وتوحي���د الج���راءات واأر�سف���ة البيان���ات 
والتاأم���ن املهن���ي وال�سع���ي نح���و حوكمة 
تفتي�سي���ة  بج���ولت  والقي���ام  املكات���ب 
واإع���داد لئح���ة املخالف���ات والعم���ل على 
قواعد الرتخي�ص وو�س���ع حد اأدنى لعمل 

الرتخي�ص وب�سيغة موحدة .
عق���ب ذلك، كرم ف���رع الهيئ���ة ال�سعودية 
للمهند�س���ن بالطائف ، �سي���وف امللتقى 

وعددًا من اجلهات الإعامية .
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تكريم األمين العام الدكتور حسين الفاضلي 
بعد انتهاء فترة تكليفه

أقامت الهيئة السعودية للمهندسين حفل تكريم ألمينها العام سعادة الدكتور حسين بن 
يحيى الفاضلي، بعد انتهاء فترة تكليفه أمينًا عامًا للهيئة والتي دامت لعامين كانت مليئة 
بالنجاحات، وقد أقيم الحفل بوجود أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.

عن ذل���ك اأكد �سع���ادة الدكت���ور جميل بن 
ج���اراهلل البقع���اوي رئي����ص جمل����ص اإدارة 
الهيئ���ة ال�سعودية للمهند�س���ن اأن الدكتور 
ح�سن ب���ن يحيى الفا�سلي ق���د قدم جهدًا 
ي�ستح���ق التقدي���ر، من خال عم���ل دوؤوب 
عرب عام���ن ق�ساه���ا اأمينًا عام���ًا للهيئة ، 
حيث ق���ام بالعمل �سمن كوكبة من اأع�ساء 
فريق عمل متميز من مدراء عموم ومدراء 
وموظف���ي الهيئة وال���ذي اأدى هذا التكاتف 
اإىل  حت�س���ن �سر الأعم���ال بجودة عالية ، 
�سم���ن خطة التح���ول ال�سرتاتيجي والذي 
و�سعها جمل����ص الإدارة بدورت���ه اخلام�سة 

واأ�س���اف : "�سهدت الهيئ���ة خال العامن 
خدماته���ا  يف  كب���رًا  تط���ورًا  املا�سي���ن 
واأعماله���ا، وه���ذا مل ياأتي من ف���راغ واإمنا 
بعمل مكثف ومتجدد من العاملن يف الهيئة 
، متمنيا للدكتور الفا�سلي  م�ستقبًا زاهرًا 
يف اجلانب العملي وحياًة �سعيدة يف جانبها 

ال�سخ�سي".
منوه���ًا اأن النجاحات الت���ي حتققها الهيئة 
بتظاف���ر  تاأت���ي  للمهند�س���ن  ال�سعودي���ة 
اجله���ود، م���ن خ���ال التكات���ف والتع���اون 
والعاق���ة العملي���ة الإيجابي���ة ب���ن جمل�ص 
العم���وم  وم���دراء  الع���ام  والأم���ن  الإدارة 

وامل���دراء وموظف���ي الأمان���ة، اإ�ساف���ة اإىل 
الف���روع  وجمال����ص  الهند�سي���ة  ال�سع���ب 
واملهند�سن اإذ كان اجلميع يعمل باإخا�ٍص 
وتفاٍن انعك����ص ب�سكل اإيجاب���ي على ت�سارع 

وترة تقدم وتطور الهيئة.
ال�سعودي���ة  الهيئ���ة  اأن  بالذك���ر  جدي���ر 
للمهند�س���ن �سه���دت تط���ورًا ملحوظ���ًا يف 
ال�سنوات الأخرة، كان لذلك اأثر بالغ يف دعم 
وتطوير قطاع الهند�سة يف اململكة وفقًا لأطر 
علمية دقيقة، بتواج���د نخبة من الكفاءات 
الإداري���ة التي داأبت عل���ى تكري�ص خرباتها 
مبا يع���ود بالنفع على القط���اع وممار�سيه.
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الهيئة السعودية للمهندسين بالجبيل 
تنظم “لقاء مع القادة”

نظمت الهيئة السعودية للمهندس���ين ممثلًة بمجلس فرع الجبيل “لقاء مع القادة”  
م���ع كل من المهن���دس عبدالعزيز الحبردي والمهندس عب���دهللا الربيعة والمهندس 
س���عيد باج���ودة وذلك في قاع���ة المؤتم���رات بالهيئ���ة الملكية بالجبي���ل الصناعية.

اأدار احلوار املهند�ص مزيد اخلالدي حيث 
اأعطى املجال لكل قائد لي�ستعر�ص م�سرته 
القيادي���ة م���ن خ���ال ق�س����ص وجتارب 
النج���اح وكيفي���ة �سناعة ق���ادة امل�ستقبل 
ومقوم���ات جن���اح املهند����ص ال�سع���ودي.

كما حتدث الدكتور جميل البقعاوي رئي�ص 

جمل�ص اإدارة الهيئة ال�سعودية للمهند�سن 
عن اأبرز اأن�سطة الهيئة و اأهم الإجنازات 
املا�سية ودوره���ا يف تنظيم ون�سر املعرفة 
الهند�سية من خ���ال اأن�سطتها املختلفة. 
الفع���ال  ال���دور  اىل  البقع���اوي  وتط���رق 
للمهند�س���ن بعق���د لق���اءات حتفيزية مع 

القادة من اأجل تطوير واإكت�ساب اخلربات.
يذك���ر اأن اللقاء �سه���د ح�سورا ملهند�سن 
م���ن خمتلف القطاع���ات وال�سركات مما 
يعك����ص اهتم���ام وحر����ص اجلمي���ع عل���ى 
ال�ستفادة م���ن برامج ون�ساط���ات الهيئة 

ال�سعودية للمهند�سن باجلبيل.
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تدشين اعتماد الفنيين بعد توجيهات ولي العهد 

سلم سعادة الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين 
وبطاقة عضوية  اعتماد  أول شهادة  الموافق 2017/5/29م   ه�  االثنين 1438/9/3  اليوم 
لمهنة فني أصدرتها الهيئة لوافد، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية � حفظه 
هللا � الذي أصدر توجيهاته بربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية المساعدة 
كالفنية وغيرها، والتحقق منها بعد التسجيل مهنيًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

اأك���د ذلك �سع���ادة الدكتور جمي���ل بن جاراهلل 
البقعاوي رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة ال�سعودية 
للمهند�س���ن مقدما �سك���ره وتقديره ل�ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ر حمم���د ب���ن ناي���ف بن 
عبدالعزي���ز ويل العه���د نائ���ب رئي����ص جمل�ص 
ال���وزراء وزي���ر الداخلي���ة � حفظ���ه اهلل � عل���ى 
اهتمامه به���ذا اجلانب. مبين���ا اأن اأول بطاقة 
ع�سوي���ة و�سهادة ع�سوية مهن���ة فني، �سدرت 
م���ن الهيئ���ة بعد ا�ستكم���ال جمي���ع الإجراءات 
جمي���ع  اأنه���ت  الهيئ���ة  اأن  موؤك���دا  الازم���ة. 
ا�ستعداداته���ا ل�ستقبال طلب���ات ربط اإقامات 
الفني���ن من جميع النواحي �سواء على م�ستوى 
و�سع الأنظمة والقوانن لذلك، اأو على م�ستوى 
املوظف���ن اجلاهزي���ن لإنهاء الإج���راء خال 

فرتة وجيزة، وذلك بع���د و�سع الآلية املنا�سبة 
للرب���ط مع اجله���ة املخولة باإ�س���دار الإقامات 
للفنين وهي املديرية العامة للجوازات، مبّينا 
اأن الهيئ���ة عل���ى ا�ستعداد ت���ام ملتابع���ة الأمور 
التنظيمي���ة للفنين، واإنهاء كاف���ة اإجراءاتهم 

القانونية ب�سكل مهني و�سريع.
واأ�ساد رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة بجهود وزارة 
الداخلية ودعمها وم�ساندتها لربنامج العتماد 
املهني للمهند�سن والفنين الذي ياأتي حتقيقا 
لنظ���ام الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ن، عرب 
رب���ط اإ�سدار وجتدي���د اإقام���ات الوافدين من 
املهند�سن والفني���ن بالت�سجيل املهني، موؤكدا 
اأن ه���ذا الرب���ط �سيحق���ق الأه���داف املرجوة 
يف تنظي���م ممار�س���ة العم���ل املهن���ي  والفن���ي 

الهند�سي. م�سرا اإىل اأن من اأراد الت�سجيل يف 
الهيئة فعليه الدخول ع���رب البوابة الإلكرتونية 
وتق���دمي الطلب، م���ع رفع �سورة م���ن ال�سهادة 

ليتم فح�ص ال�سهادات.
واأكد الدكتور جميل بن ج���اراهلل البقعاوي اأن 
نظ���ام الهيئة ال�س���ادر باملر�س���وم امللكي رقم 
م/36 وتاري���خ 1423/9/26ه���� اأ�س���ار اإىل اأن 
من اأه���داف الهيئة النهو�ص مبهن���ة الهند�سة 
وكل م���ا م���ن �ساأن���ه تطوير ورف���ع م�ستوى هذه 
املهن���ة والعامل���ن عليه���ا وامل�ستفيدي���ن منها 
ومن ذلك )و�سع اأ�س�ص ومعاير مزاولة املهنة 
وتطويرها(، ولهذا مت اإق���رار قواعد العتماد 
املهن���ي جلميع املهند�س���ن العاملن يف اململكة 
ومن بعدها ربط اإ�سدار وجتديد اإقامات جميع 
العاملن باملهن الهند�سية امل�ساعدة، والتحقق 
من �سهاداتهم بعد الت�سجيل مهنيًا لدى الهيئة.
واأ�س���ار الدكتور البقعاوي ب���اأن املديرية العامة 
للمهند�س���ن  ال�سعودي���ة  والهيئ���ة  للج���وازات 
مرتبطن الكرتونيا �سابقا، وقد مت تفعيل هذا 
الق���رار بربط اإ�سدار وجتديد اإقامات الفنين 
الوافدي���ن العامل���ن يف اململك���ة، والت�سجي���ل 
املهن���ي ل���دى الهيئ���ة، مو�سحا اأهمي���ة الربط 
الإلك���رتوين بن اجلهت���ن الذي م���ن �ساأنه اأن 
يك�سف الفنين غر املوؤهل���ن والذين ي�سكلون 
خط���را على �سام���ة امل�ساريع الت���ي ي�ساهمون 
يف العم���ل، الأمر الذي يت�سب���ب يف ظهور كثر 
من امل�س���كات وال�سلبيات التي تعود �سلبا على 

الوطن واملواطن.
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هيئة المهندسين تنظم لقاًء مع الرئيس السابق 
لشركة أرامكو عبدهللا جمعة 

نظمت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين لقاء ثريًا مع سعادة األس���تاذ عبدهللا جمعة الرئيس السابق 
لش���ركة أرامكو، حضره عدد كبير من قادة القطاعات الحكومية في المنطقة الش���رقية، إضافة إلى 
أعضاء الهيئة بجانب المهتمين في قطاع الهندس���ة. في بداية اللقاء رحب س���عادة الدكتور جميل 
البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندسين بسعادة األستاذ عبدهللا جمعة، الذي 
ق���دم محاضرة كانت مليئ���ة بالذكريات ومتحدثًا عن نش���أته وتجارب���ه وبداياته الش���خصية والعملية، 
وآف���اق العم���ل في ش���ركة أرامكو ودور المهندس���ين الس���عوديين ف���ي رقي الوط���ن وازدهاره.

واأبان رئي�ص جمل�ص الإدارة اأن الأ�ستاذ عبداهلل 
جمع���ة اأعطى درو�سًا ي�ستنر بها اجلميع خا�سة 
حديث���ي التخ���رج م���ن املهند�س���ن، نق���ًا م���ن 
�سخ�سي���ة متلك جتربة ثري���ة ل�سخ�سية قيادية 
كان لها ح�سور كبر وفاعل على امل�ستوى العاملي، 
مبختلف امل�ستويات العلمية واملهنية والعملية يف 
اللقاءات والفعاليات املحلية والعاملية. بعد ذلك 
بداأ �سيف اللقاء الأ�ستاذ عبداهلل جمعة الرئي�ص 
التنفيذي ال�سابق ل�سركة اأرامكو، حديثه يف لقاء 
يعد باكورة �سل�سلة اللقاءات التي ت�ست�سيف فيها 
الهيئة ال�سعودية للمهند�سن عددًا من امل�سوؤولن 
والقيادي���ن املوؤثرين يف القطاع الهند�سي، حيث 
بداأ حديثه بقوله : "بينما كنت اأ�ستجمع اأفكاري 
للقائ���ي معك���م دار يف خاط���ري اأنن���ي عندم���ا 
اأحتدث اإليك���م فاأنا ل اأحت���دث اإىل هيئة مهنية 
فق���ط، ب���ل اإىل ِكيان ووح���دة اإجتماعي���ة ت�سم 
اأجي���ال متعاقب���ة م���ن املهند�س���ن، مث���ل ه���ذا 
الكي���ان ل يلتزم فقط بقي���م وم�سالح م�سرتكة 

ب���ن اأع�سائ���ه، ب���ل اإن���ه يتكون م���ن جمموعات 
و�سرائ���ح متع���ددة كٌل منه���ا ل���ه اآراوؤه ونظرُت���ه 
للحي���اة، ت�سه���م جميع���ًا يف احل���راك املجتمعي 
الأ�سم���ل، هذا ما يجعل هذا الكي���ان غنيًا وقويًا 
وموح���دًا، ل�سموله على التنوع يف وجهات النظر 
والأفكار والروؤى داخل اإطاره القيمي و�سوابطه 
املوؤ�س�سي���ة". ويف معر�ص حديثه وج���ه الأ�ستاذ 
عبداهلل جمعة ر�سال���ًة للمهند�سن واملهند�سات 
حديث���ي التخ���رج : "واأنت���م يف مقتب���ل العمر ل 
�س���يء مينعك���م من اأن ت�س���دوا الرح���ال وحتثوا 
اخلط���ى فوق الدروب واملرتقي���ات ال�سعبة نحو 
القمم ال�ساهق���ة، ولكن الو�س���ول يتطلب منكم 
�سيئا من التوا�سِع والإحرتام ملن هم اأقدر منكم 
،كم���ا يتطلب منك���م كذلك درج���ات من اجلهد 
وال�س���رب عندما جت���دون اأن تطورك���م املهني ل 
يح���دث بال�س���كل اأو ال�سرع���ة الت���ي تتمنونها". 
وزاد : "ل ت�سرتط���وا احل�س���ول عل���ى وظائ���ف 
مرموق���ة اأو مريح���ة يف بداية حياتك���م املهنية، 

خذوا ما تي�سر من الوظائف طاملا اأنها تك�سبكم 
جتربة وخ���ربة، وحتى لو كانت يف مناطق نائية 
وتعلموا ممن هم اأعل���م منكم، وثقفوا اأنف�سكم 
ذاتيا ب���ا توقف وبا اإحباط���ات وبا تقاع�ص، 
وكون���وا مبادرين يف �سناع���ة الفر�سة لأنف�سكم 
ول تنتظروا الفر�سة حت���ى تاأتي اإليكم". ووجه 
ميلك���ون  الذي���ن  للمهند�س���ن  اأخ���رى  ر�سال���ة 
خ���ربات كب���رة يف اجلان���ب العمل���ي، اإذ قال : 
"اأهي���ب بكم اأيها املخ�سرمن من املهند�سن، 
ب���اأن تول���وا مو�سوع دورك���م يف التنمي���ة املهنية 
للجي���ل اجلدي���د اإهتمامكم وت�سع���وا خرباتكم 
ومعارفكم وما تعلمتم���وه خال حياتكم املهنية 
يف خدمة اأبنائنا وبناتنا من املهند�سن اجلدد، 
واأن تعتربوه���م �س���ركاَء يف �سناع���ة امل�ستقبل، 
وكم���ا ذكرت اإىل اجليل اجلديد من املهند�سن 
ف���اإن التطور والتعلم ل يحدهم���ا وقت ول �سن، 
فكما يتعل���م ال�سباب ويتط���ورون فكذلك يتعلم 
الذي���ن هم اأكرُب �سنًا، و�سدق���وين اأنني ما زلت 
اأتعل���م مهارات جديدة حتى بع���د اأن مر حواىل 
ن�س���ف ق���رن مذ ب���داأت م�سرت���ي املهنية". يف 
نهاية اللقاء كرمت الهيئة ال�سعودية للمهند�سن 
�سي���ف اللقاء �سع���ادة الأ�ستاذ عب���داهلل جمعة 
الرئي����ص ال�ساب���ق ل�سرك���ة اأرامك���و، مثمنن له 
تكرمه بح�س���ور اللقاء وتقدمي ع�سارة خرباته 
الت���ي اكت�سبها من���ذ بداية عمله ع���ام 1968م، 
و�س���ط تفاع���ل كب���ر م���ن احل�س���ور وحتديدًا 

اأع�ساء الهيئة واملهتمن بالقطاع الهند�سي.
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هيئة المهندسين تقوم بزيارة لمشروع 
درعة بالجبيلة

ن��ظ��م��ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن، زي��������ارة م���ي���دان���ي���ة ش����ارك 
بالجبيلة،  درع�����ة  م���ش���روع  إل����ى  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن،  األع���ض���اء  م���ن  ع����دد  ف��ي��ه��ه 
الرياض.  م��دي��ن��ة  م��ن��ط��ق��ة  ف���ي  ال���ك���ب���رى  ال��س��ك��ن��ي��ة  ال���م���ش���اري���ع  أح����د  وه����و 

وال���ذي يق���ام عل���ى م�ساحة كب���رة، قام 
الزي���ارة  تل���ك  خ���ال  م���ن  املهند�س���ون 
بالإط���اع عل���ى كيفي���ة �س���ر العم���ل يف 
امل�س���روع، وامل�ساري���ع املماثل���ة، يف خطوة 
تطبيقية للعم���ل الهند�سي، تق���وم الهيئة 

بدعمها، ملن���ح املهند�سن �س���ورة واقعية 
امل�ساري���ع  يف  العم���ل  لنه���ج  ق���رب  ع���ن 
الكربى،  والتي �ست�ساهم يف تطوير الفكر 

والعمل الهند�سي لديهم.
و�سارك يف الزي���ارة عدد من املهند�سن، 

يتقدمهم ع�س���و جمل����ص الإدارة بالهيئة 
املهند����ص  للمهند�س���ن،  ال�سعودي���ة 
عط���ااهلل ال�سم���ري، واملتح���دث الر�سمي 
للهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�س���ن املهند�ص 

عبدالنا�سر العبداللطيف.
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استضافة أطفال جمعية إنسان 
في إفطار رمضاني

ضمن  إنسان،  جمعية  ألطفال  خيريًا  إفطارًا  للمهندسين  السعودية  الهيئة  أقامت 
جهودها في إطار المسؤولية المجتمعية التي تعد أحد أهم ركائز العمل في الهيئة.
وشهد الحفل تواجد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين سعادة الدكتور حسين 
الفاضلي، ومدير عام جمعية إنسان سعادة األستاذ صالح اليوسف، وعدد من العاملين 
في الهيئة والجمعية إضافة إلى المهتمين في هذا الجانب من اإلعالميين والرياضيين.

عن ذلك ق���ال املتحدث الر�سم���ي للهيئة 
املهند����ص عبدالنا�س���ر العبداللطي���ف   : 
"اإن الهيئ���ة تعم���ل جاه���دة عل���ى تفعيل 
اأعماله���ا،  يف  الجتماعي���ة  امل�سوؤولي���ة 
كونها اأح���د الركائز والأ�س����ص التي تعمل 
عليه���ا الهيئة ال�سعودي���ة للمهند�سن منذ 
تاأ�سي�سه���ا، ونتطل���ع اإىل مزي���ٍد م���ن هذه 
الأعم���ال مع خمتلف اجله���ات التي تعمل 

يف خدمة املجتمع ال�سعودي".
مقدم���ًا ال�سك���ر يف الوقت ذات���ه جلمعية 
اإن�سان على ح�سورها حفل الإفطار الذي 
اأقيم عل���ى �سرف اأطف���ال اجلمعية، التي 

تعم���ل باحرتافية عالية يف كافة براجمها 
وتق���دمي  الأيت���ام  خدم���ة  عل���ى  وداأب���ت 
له���م من���ذ ال�سغ���ر، وحت���ى  اخلدم���ات 
و�سوله���م اإىل مراحل عمرية متكنهم من 

العتماد على اأنف�سهم.
منوه����ًا باأهمية امل�سارك����ة الجتماعية 
ب����ن اجله����ات احلكومي����ة واخلا�س����ة 
م����ع اجلمعي����ات اخلري����ة، يف اإقام����ة 
املب����ادرات اخلري����ة الت����ي ت�سته����دف 
ج����زءًا مهم����ًا يف املجتم����ع ويج����ب اأن 
تبذل كل اجلهود م����ن اأجلهم، والهيئة 
ال�سعودي����ة للمهند�س����ن ترح����ب ب����كل 

املب����ادرات الت����ي تن�سوي حت����ت اإطار 
امل�سوؤولية الجتماعية.

يذك���ر اأن الهيئ���ة ال�سعودي���ة للمهند�سن 
كر�س���ت جهوده���ا يف اأعم���ال امل�سوؤولي���ة 
م���ن  ع���دد  تنفي���ذ  ع���رب  الجتماعي���ة، 
املب���ادرات مع اجله���ات اخلرية لإميانها 
اإىل  اإ�ساف���ة  املجتم���ع،  جت���اه  بدوره���ا 
التفاقيات املربمة يف ه���ذا ال�ساأن والتي 
تهدف اإىل تو�سي���ع دائرة العمل اخلري، 
مبا يحقق اأه���داف الهيئة الت���ي و�سعتها 
من���ذ تاأ�سي�سها وتاأتي امل�سوؤولية املجتمعية 

اأحد اأهم تلك الأهداف.
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هيئة المهندسين تنضم ألعضائها زيارًة 
لمشروع الرياض بارك 

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين زيارة ميدانية لمركز الرياض بارك التجاري، الذي يتم بناءه وتشييده 
شمال العاصمة الرياض على مساحة 132 ألف متر مربع، وضمت الزيارة عددًا من األعضاء المنتسبين للهيئة 
السعودية للمهندسين. وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار مبادرة الهيئة نحو تطوير أعضائها وإطالعهم على 
الجانب التطبيقي، عبر زيارات ميدانية للمشاريع الكبرى بهدف االحتكاك المباشر ومتابعة مراحل العمل.

ع���ن ذل���ك اأو�س���ح املهند����ص عبدالنا�سر 
العبداللطي���ف املتح���دث الر�سم���ي للهيئ���ة 
ال�سعودية للمهند�سن اأن للزيارات امليدانية 
اأهمية كربى، للعامل���ن يف قطاع الهند�سة 
التي تعتمد ب�سكل رئي�ص على العمل امليداين 
يف ت�سيي���د املب���اين، وبال���ذات اأن امل�ساريع 

الك���ربى والريا����ص ب���ارك اأحده���ا تق���دم 
جتاربًا يف �ست���ى جمالت الهند�سة. وقال : 
ال�سعودي  املهند�ص  "الهيئة و�سعت تطوير 
�سم���ن اأولوياته���ا عرب الزي���ارات امليدانية 
الري���ة، اإ�ساف���ة اإىل ال���دورات الت���ي يت���م 
طرحها بن فرتة واأخرى تدعيمًا لقدراتهم 

واإ�ساف���ة لتجاربه���م". يذك���ر اأن الزي���ارة 
�سمل���ت الإط���اع عل���ى كاف���ة التجهي���زات 
الأ�سا�سي���ة مل�س���روع الريا����ص ب���ارك، قام 
اخلرج���ي  اإبراهي���م  املهند����ص  ب�سرحه���ا 
امل�س���رف عل���ى تنفي���ذ م�س���روع الريا����ص 
ب���ارك و�سه���دت تفاع���ًا م���ن املهند�سن.
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لرفع الجودة ... هيئة المهندسين تمنح نسخ مجانية 
للمكاتب التي تقدمت بطلب برامج هندسية

إل���ى  منه���ا  كمنح���ة  هندس���ية  برام���ج  م���ن  باق���ة  للمهندس���ين  الس���عودية  الهيئ���ة  قدم���ت 
أعلن���ت  أن  بع���د  البرام���ج،  ه���ذه  ف���ي  لإلش���تراك  بالطل���ب  تقدم���ت  الت���ي  المكات���ب  جمي���ع 
الهيئ���ة ف���ي وق���ت س���ابق ع���ن توفي���ر أكث���ر م���ن 20 برنامج���ا هندس���يا أصلي���ا مقدم���ة م���ن 
الهندس���ية. والش���ركات  للمكات���ب  مخفض���ة  بأس���عار  متخصص���ة،  عالمي���ة  ش���ركات  ع���دة 

وتاأت���ي ه���ذه املب���ادرة حر�سا م���ن الهيئة على 
رفع كفاءة العم���ل الهند�سي وجودة خمرجات 
املكاتب الهند�سي���ة، للم�ساهمة يف رفع معاير 

الت�سنيف لدى املكاتب وال�سركات الهند�سية، 
لتتمكن من تقدمي اأف�سل اخلدمات لعمائها.

وتعد هذه املبادرة كذلك جزءا من منافع الع�سوية 

املتعددة يف الهيئ���ة ال�سعودية للمهند�سن، والتي 
تقدمها لأع�سائها �س���واء على م�ستوى الأفراد اأو 

املوؤ�س�سات وال�سركات واملكاتب الهند�سية.

إطالق بوليصة التأمين المهني المخفض والمدعوم الخاص 
بالمكاتب والشركات الهندسية والمزاولين االفراد للمهنة

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين بوليصة التأمين المهني الخاص بالمكاتب والشركات الهندسية 
والمزاولين األفراد للمهنة، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات مجلس إدارة الهيئة في دورته الخامسة  
لتطورير القطاع الهندس���ي  والمس���اهمة برفع جودة  ومخرجات العمل الهندس���ي في المملكة.

البقع���اوي  جمي���ل  الدكت���ور  ذل���ك  اأو�س���ح 
رئي����ص جمل����ص اإدارة الهيئ���ة، حيث اأف���اد اأن 
ه���ذه اخلط���وة تعت���رب م���ن اخلط���وات املهمة 
تطوي���ر  اىل  ته���دف  والت���ي  وال�سرتاتيجي���ة 
القط���اع الهند�س���ي وتنظيمه وكذل���ك ي�ساهم 

برفع اجلودة وخمرجات القطاع الهند�سي.
واأ�س���اف البقع���اوي اأن الربنام���ج �س���وف ي�ساهم 
باإيجاد تغطية تاأمينية منا�سبة  عن الخطاء املهنية 
غر املتعمدة والتي قد تقع من املكاتب وال�سركات 
الهند�سية واملزاولن الأفراد للمهنة اأثناء ممار�سة 

العم���ل الهند�س���ي، وال���ذي قد يرتت���ب عليه بع�ص 
الخطاء وال�س���رار للغر وبع�ص املطالبات املالية 

لدفع ال�سرر الناجت عن تلك الخطاء. 
 واأف���اد البقع���اوي اأن التاأم���ن املهن���ي  �س���وف 
ُيقدم من خ���ال �سركة رائدة ومتخ�س�سة يف 
التاأمن ، وعل���ى �سكل فئات متنوع���ة وباأ�سعار 
متميزة و منا�سبة للجميع ، تبداأ من 250 ريال 
للمهند�سن الفراد ، ومن 1800 ريال للمكاتب 
وال�سركات الهند�سية لكل عام، كما اأ�ساف اأن 
هذا التاأمن يعت���رب الأول من نوعة يف اململكة، 

نظ���رًا لتغطيت���ه جلميع الأعمال الت���ي يزاولها 
املكت���ب م���ن درا�س���ات وت�سامي���م واإ�س���راف 
وخ���اف ذلك، واأن التاأمن �سوف يكون متاحًا 
للجميع من اأع�ساء هيئة املهند�سن مكاتب اأو 
اأفراد ابتداًء من �سهر مايو القادم ان �ساءاهلل 
)علم���ا ب���ان الت�سجي���ل �سيب���دا يف منت�س���ف 
ابريل(، كما اأن التاأمن ياأتي متواكبًا مع نظام 
مزول���ة املهنة الذي اقره جمل�ص الوزراء خال 
ال�سهر املا�س���ي، والذي يتوقع ان ي�ساهم باإذن 

اهلل بتطوير مهنة الهند�سة يف اململكة.
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حملة للتبرع بالدم في هيئة المهندسين

م���ع  بالتع���اون  واإلثني���ن،  األح���د  يوم���ي  للمهندس���ين  الس���عودية  الهيئ���ة  اس���تضافت 
مستش���فى المل���ك فيص���ل التخصص���ي مب���ادرة )دماؤن���ا صدق���ة(، والت���ي تس���تهدف 
وذل���ك  بالمستش���فى،  ال���دم  بن���ك  لصال���ح  بال���دم  وموظفيه���ا  الهيئ���ة  أعض���اء  تب���رع 
تفعي���ال للجان���ب اإلجتماع���ي بالهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين، ال���ذي يع���د م���ن ضمن 
الخط���ة االس���تراتيجية لمجل���س الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي دورت���ه الحالي���ة.

واأو�سح املتحدث الر�سم���ي بالهيئة املهند�ص 
عبدالنا�س���ر العبداللطيف، اأن هذه املبادرة 
وامل�سارك���ة فيه���ا، تاأتي م���ن ب���اب ا�ست�سعار 
الهيئة مل�سئولياته���ا الإجتماعية، والتي يجب 
اأن تق���وم بها جت���اه املجتمع ب�سكل ع���ام، اإذ 
قام���ت بالإع���ان عنها منذ وق���ت مبكر من 
خ���ال النواف���ذ الإعامية التابع���ة لها عرب 
املوق���ع الر�سم���ي للهيئ���ة ومواق���ع التوا�س���ل 
الإجتماع���ي، وا�ستقبل���ت الهيئ���ة املتربع���ن 

خال الف���رتة املعلنة، و�سه���دت اقبال جيدا 
م���ن الأع�س���اء واملوظف���ن، الذي���ن �ساركوا 
 باملبادرة من خال قيامه���م بالتربع بالدم.
وب���ّن العبداللطي���ف اأن امل�ساركة يف املبادرة 
كان���ت لعدة اأ�سباب ياأت���ي يف مقدمتها توفر 
بع�س���ا م���ن كمي���ات ال���دم الت���ي �سيحتاجها 
امل�ست�سف���ى م�ستقب���ا لإ�سع���اف ع���دد م���ن 
املر�س���ى، بالإ�سافة اىل ن�س���ر التوعية حول 
اأهمي���ة الت���ربع بال���دم، ومنافع���ه ال�سحي���ة 

للمتربع���ن يف املق���ام الأول، وتنفيذا خلطة 
التحول الإ�سرتاتيجي للهيئة، والتي ياأتي من 
�سمنه���ا امل�ساركة يف املب���ادرات الجتماعية 
الت���ي ت�ساهم يف بن���اء جمتمع واع���ي يدرك 
اأهمي���ة العم���ل الإجتماع���ي وامل�سارك���ة فيه، 
موؤك���دا اأن جمل����ص اإدارة الهيئ���ة واأع�سائها 
على ا�ستعداد تام ل�ستقبال جميع املبادرات 
الإجتماعية وامل�ساركة فيها �سواء على م�ستوى 

الأفراد اأو اجلهات اخلا�سة والعامة.
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حملة تفتيشية مفاجئة على المكاتب والشركات 
الهندسية لضبط ومراقبة جودة العمل الهندسي

أطلقت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين، حملة تفتيش���ية على المكاتب والش���ركات 
الهندسية في الرياض وجدة والدمام، قامت بها اإلدارة العامة للمكاتب والشركات 
الهندس���ية بالهيئ���ة لضبط ومراقب���ة العمل الهندس���ي في المكاتب الهندس���ية.

حي���ث اأو�سح رئي�ص جمل����ص اإدارة الهيئة 
ال�سعودي���ة للمهند�س���ن الدكت���ور جمي���ل 
البقع���اوي، اأن هذه احلملة ب���داأت خال 
ال�سب���وع املا�سي ب�س���كل مفاجيء �سمن 
حماته���ا امل�ستمرة  للمراقب���ة والتفتي�ص 
عل���ى تلك املكاتب،  للتاأكد من ممار�ستها 
املهني���ة ال�سليم���ة، حيث اأو�س���ح اأن نتائج 
احلملة التفتي�سي���ة احلالية اظهرت عدد 
اأكر م���ن 40 مكتبًا خمالف���ًا حيث حدت 
احلملة التفتي�سية ال�سابقة ونظام مزاولة 
امله���ن الهند�سي���ة الكث���ر م���ن املخالفن 
والذي مت ر�سده���م يف احلملة التفتي�سية 
املا�سي���ة  وبلغ���وا اك���ر م���ن 400 مكت���ب 

هند�سي خمالف ، كذلك اأظهرت احلملة 
وج���ود ع���دد كب���ر م���ن طلب���ات الإلغاء 
اخلا�س���ة باملكات���ب الهند�سي���ة والتي من 
املتوق���ع اأن يك���ون اأغلبها مكات���ب مت�سرت 
عليه���ا وت���دار من خ���ال عمال���ة وافدة، 
حي���ث مت اإلغ���اء اأك���ر  م���ن 800 مكت���ب 

هند�سي حتى �سهر ابريل املا�سي .
واأ�س���اف البقع���اوي اأن اجل���ولت احلالي���ة 
تاأتي ا�ستمرارًا للجه���ود التي تبذلها الهيئة 
للرق���ي مبهن���ة الهند�س���ة  وتطوي���ر القطاع 
الهند�سي مبا يواك���ب "روؤية اململكة 2030"  
وخطط واأهداف الهيئة والتي ت�سعى  للرقي 
مبهن���ة الهند�سة ، والهتم���ام بتطوير عمل 

املكاتب وال�سركات الهند�سية ورفع قدراتها 
واإمكانياته���ا التناف�سي���ة .  ب�سب���ط املكاتب 
الهند�سي���ة املخالف���ة ذات اجل���ودة املتدنية 
حي���ث   ، ال�سنط���ة(   جت���ار  ماي�سم���ى  )اأو 
اأظه���رت النتائج الأولية للحمل���ة التفتي�سية 
اإنخفا�ص عدد كب���ر من املكاتب الهند�سية 
املخالف���ة نظ���رًا للنتائ���ج اليجابي���ة الت���ي 
حققتها احلمل���ة التفتي�سي���ة املا�سية والتي 
�سمل���ت جمي���ع م���دن اململكة، مم���ا كان له 
الأث���ر الكبر يف خروج العدي���د من املكاتب 
املخالف���ة  ، بال�ساف���ة اىل اأن �سدور نظام 
مزاولة امله���ن الهند�سية �ساه���م بت�سحيح 

اأو�ساع العديد منها.
ال�س����روط  م����ن  اأن  بالذك����ر  اجلدي����ر 
والأنظمة التي يجب اأن يلتزم بها املكتب 
اأو ال�سركة الهند�سية  ،  وجود ترخي�ص 
�س����اري املفعول ملزاولة املهنة، واأن يكون 
�ساحب املكتب اأو اأحد ال�سركاء املهنين 
متفرغًا للعم����ل يف املكتب وغر مرتبط 
بوظيف����ة اأخرى، اإىل جان����ب التاأكد من 
اأن جمي����ع املهند�سن والفنين العاملن 
يف املكتب متفرغ����ن للعمل وعلى كفالة 
�ساح����ب املكتب اأو ال�سرك����ة ، كما يجب 
اأن تك����ون جميع املخطط����ات الهند�سية 
موقع����ة م����ن مهند�س����ن متخ�س�س����ن 
ال�سعودي����ة  الهيئ����ة  ل����دى  ومعتمدي����ن 

للمهند�سن ،  كًا ح�سب تخ�س�سه.
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شراكة استراتيجية تجمع وقت اللياقة والهيئة 
السعودية للمهندسين

اللياقة  ل��م��راك��ز وق����ت  ال��م��ال��ك وال��م��ش��غ��ل  ل��ل��ري��اض��ة  ل��ج��ام  وق��ع��ت ش��رك��ة 
بحضور  للمهندسين،  ال��س��ع��ودي��ة  الهيئة  م��ع  استراتيجية  ل��ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
االس���ت���اذ ع��ب��دال��م��ل��ك ال��ح��ق��ب��ان��ي م��س��اع��د ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة لجام، 
للمهندسين. ال��س��ع��ودي��ة  للهيئة  ال��ع��ام  األم��ي��ن  الفاضلي  حسين  وال��دك��ت��ور 

وتت�سم���ن التفاقي���ة العدي���د م���ن البنود 
خ�سوم���ات  توف���ر  �سمنه���ا  م���ن  الت���ي 
خا�س���ة يف مراك���ز وقت اللياق���ة ملن�سوبي 

الهيئة وذويهم. وتاأت���ي التفاقية امتدادًا 
لل�سراكات والتفاقيات التي تربمها وقت 
اللياقة �سمن جانب امل�سوؤولية الجتماعية 

يف ال�سرك���ة لدع���م وحتفي���ز املمار�س���ن 
للريا�سة يف املجتم���ع ال�سعودي وتوجيهم 

نحو منط حياة �سحي و�سليم.
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تحليل وإدارة المخاطر في المشاريع

تواكبنا العديد من المهام في حياتنا وفق نظام وأسس قد تكون مستمرة ولألسف عندما تقع 
المشكلة وتصبح معقدة وتؤثر في سير العمل وتظهر نتائجها نبدأ بالبحث عن سبل حل تلك 
المشكلة نتفاجأ بعدم وجود خطة إلدارة المخاطر حيث انه لو كان هنالك خطة من قبلنا قبل 
البدء بالعمل لمعالجة األخطار المحتملة ألصبحت المحصلة لدينا توفير للوقت والجهد والمال.

قطاعات الت�سييد متتاز باأنها ذات ن�ساطات 
والتاأثراجلزئي  البع����ص  مرتبطة ببع�سه���ا 
بالن�س���اط يوؤث���ر ب�س���كل كلي عل���ى املنظومة 
ب�س���كل كام���ل وتلك الن�ساط���ات على الأغلب 
متك���ررة يف اأج���زاء كبرة م���ن امل�سروع مما 
ي�سهل علينا حتليل نتائجها وحتديد املخاطر 
ب���كل مرحلة �س���واًء كانت خماط���ر اإدارية اأو 
مالي���ة اأو فني���ة وغرها ،كذل���ك نكت�سف اأن 
زي���ادة مع���دل املخاطر ذات عاق���ة طردية 
ب���ن املدة والقيمة الكلية للم�سروع  توؤدي اىل 

ارتفاع حم�سلة املخاطر باملنظومة.
يف قط���اع الت�سييد ق���د نهمل و�س���ع منهجية 
ادارة املخاطر و�سبل حلها ونكاد ننتظر وقوع 
تل���ك امل�سكلة حتى يتم البح���ث عن املت�سبب 
بذل���ك وحما�سبته وحتميل���ه امل�سوؤولية للظن 
ب���اأن تلك هي اأهم ال�سب���ل حلل تلك امل�سكلة، 
ومن خال واقع نلم�سه ناحظ اأن العديد من 

امل�ساريع ت�سر دون اأ�س����ص اأو ا�سرتاتيجيات 
لإدارة اخلط���ر حي���ث اأنه���ا اأ�سبح���ت حربًا 
على ورق ولت�سم���ل اأولويات املخاطر املتوقع 
حدوثه���ا و�سب���ل املعاجل���ة ال�ستباقي���ة له���ا 
ويجهل الكثر اأن خطط اإدارة املخاطر توفر 
املال واجله���د والوقت من حيث رفع انتاجية 
امل�ساريع و�سمولها على خطط اإدارة امل�سكلة 
الت���ي ت�سهل لن���ا اإيجاد احلل���ول ب�سكل اأ�سرع 
َل التحكم  دون احداث تاأث���رات �سلبية وت�سهَّ
بتلك التاأثرات وتوفر اجلهود وتو�سيح مدى 
حجمها واحلل���ول املقرتحة ل�سيط���رة عليها 
والتقلي���ل من تاأثره���ا اأو نقله���ا اىل مرحلة 
اأخ���رى ي�سه���ل التحك���م وال�سيط���رة عليها.
تب���داأ اخلطة بتحليل مراح���ل العمل وحتديد 
املناطق املتوقع حدوث التاأثرات بها لغر�ص 
ترحيلها يف ح���ال وقوعها بحيث لتوؤثر �سلبًا 
عل���ى اخلط���ة الزمني���ة للم�س���روع و اإع���داد 

الدرا�س���ات والتنب���وؤات لحتمالي���ة حدوثه���ا 
وم���ن ث���م تقيي���م حج���م الأخط���ار املتوق���ع 
حدوثه���ا وو�س���ع ا�س�ص لكل م�ست���وى واملعاير 
الازمة وتن�سي���ق م�سوؤوليات ومهام اجلهات 
الرقابي���ة لها واإعداد التكلفة التقديرية حلل 
تلك التاأثرات فور وقوعها حتى ن�سمن �سر 
اخلطة وف���ق الأ�س�ص الهند�سية ال�سليمة دون 
اإحداث تاأثرات ق���د توؤدي اإىل تعر امل�سروع 
واملنظوم���ة الإدارية للعم���ل، ولنن�سى اإعداد 
قواعد البيانات حلفظ �سجات املخاطر لكل 
مرحل���ة لاإ�ستفادة م���ن جتاربنا بالتحديات 
امل�ستقبلي���ة واإع���داد الدرا�س���ات عن���د نهاية 
امل�س���روع ملقارنه اخلطة الت���ي مت طرحها يف 
بداي���ة امل�سروع ومقارنتها بالنتائج لتاأكد من 
م���دى جناحها باحلفاظ عل���ى �سر امل�سروع 
وفق خط���ة الربنام���ج الزمن���ي دون اإحداث 

تاأثرات اأو عوائق  اإدارية اأو مالية اأو فنية.

م. أحمد عبدالحكيم المثنى
مهندس مدني
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تأثير إدارة المخاطر على العالقة التعاقدية

تمتاز إدارة مش���اريع التش���ييد بتفردها من حيث طبيعة عالقة األط���راف المنخرطة في كل 
مشروع. حيث أن كل مشروع مقسم إلى أجزاء وعناصر تختلف في طبيعة مهامها وتتكامل 
تحت مظلة المنتج النهائي، ولكل عنصر من عناصر المشروع الفريق المتخصص إلتمام مهامه. 
وبذلك يكون لكل طرف من أطراف المشروع أهداف تخدم مصلحة الطرف، ومن المهم أن 
تتعاون جميع األطراف الستهداف إنجاح المشروع بشكل تكاملي. ومن هذا المنطلق فإنه 
من المجدي دراسة التقنيات واألدوات الداعمة لخلق بيئة تعاونية في المشاريع. وإحدى هذه 
التقنيات هي إدارة المخاطر، وتأثيرها على تحسين العالقة التعاقدية بين أطراف المشروع.

تظهر احلاج���ة اإىل الإج���راءات التعاقدية 
عند ا�ستدع���اء الأطراف املختلف���ة للقيام 
مبه���ام متخ�س�سة م���ع تقدم �س���ر العمل 
وا�ستهال جمموعة من املهام املتخ�س�سة 
يف امل�س���روع. ويكون دخول ه���ذه الأطراف 
اإىل امل�س���روع باإج���راء تعاق���دي يت���م في���ه 
الإتفاق ب�س���كل �سمويل عل���ى طبيعة املهام 
والأعمال املرغوب���ة، وامل�سوؤوليات املناطة، 
وقيم���ة  الأعمال وطريق���ة الدفعات، واملدة 

الزمني���ة املتوقعة لب���دء واإمت���ام الأعمال، 
عام���ة  اأخ���رى  �س���روط  اإىل  بالإ�ساف���ة 
كالتاأم���ن، واإدارة التغير، واأ�سول ال�سنع 
وامل���وارد،  املوق���ع  واإدارة  والإختب���ارات، 
وط���رق ف����ص النزاع���ات. بحي���ث ت�سج���ل 
ه���ذه الإتفاقي���ات بن����ص مكت���وب ويلت���زم 
ب���ه الأط���راف قانوني���ا. وبالت���ايل، يك���ون 
العقد بن الأط���راف مبثابة مرجع قانوين 

لاأطراف واجلهات املخت�سة كاملحاكم.

ولذلك، ي�سعى اأطراف امل�سروع يف البدايات 
امل�سوؤولي���ات  تغطي���ة جمي���ع  تاأكي���د  عل���ى 
ال�سلي���م  التوزي���ع  وتوزيعه���ا  وتو�سيحه���ا 
الع���ادل، م���ع ذك���ر الإج���راء املتخ���ذ عند 
اإحتمالية حدوث ما ه���و ا�ستثنائي، كما يف 
بنود ف����ص النزاعات، واإعادة الإختبارات، 
وحماي���ة الأط���راف من غرام���ات التاأخر 
والأعطاب النا�سئة من الظروف القاهرة. 
وم���ن ه���ذا املنطلق جن���د اأن تبن���ي اأدوات 

م. عمر عبدالعزيز بكري
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اإدارة املخاط���ر ي�سه���ل عملي���ة ر�س���د هذه 
الإحتم���الت ودجمها ب�سكل وا�سح و�سريح 

يف �سيغة العقد.
اإدارة املخاط���ر هي عملي���ة حتديد اأحداث 
متوق���ع حدوثها باحتمالي���ة متغرة، بحيث 
يكون من ال�سع���ب حتمية حتديد احلدوث 
يف الأوق���ات املبك���رة م���ن امل�س���روع. وبعد 
اأن يت���م حتديد هذه املخاط���ر املتوقعة يتم 
اق���رتاح حلول له���ا اإم���ا باتخ���اذ الأ�سباب 
لتجنبه���ا وتفاديه���ا اأو ا�ستقبالها مبحاولة 
تكبد اأقل اخل�سائ���ر اأو بت�سخر فريق عمل 
متخ�س����ص ممار����ص يف تهيئ���ة الظ���روف 
واإدارة مث���ل هذا احل���دث املتوقع. والأخر 
يكون اإجراوؤه عبارة عن ت�سجيل ن�سي ملاهية 
امل�سوؤولي���ات وامله���ام املوكل���ة اإىل الط���رف 
القائ���م على اإدارة احل���دث املتوقع. مبعنى 
اآخر عملية التفاو�ص وتوكيل املهام تعاقديا 
للفريق اأكر اإمكانية لأنه يدير هذه املهام.
وبالتايل ناحظ جتان�ص الإجراء التعاقدي 
واإدارة املخاطر. بحيث كاهما يهدف اإىل 
تغطي���ة الأح���داث املتوقعة وتدوي���ن جميع 
امل�سوؤولي���ات وتو�سيحه���ا وتوزيعها التوزيع 
ال�سلي���م الع���ادل، مع ذكر الإج���راء املتخذ 

عند اإحتمالية حدوث ما هو ا�ستثنائي. 
وم���ن هذا املنطلق فاإنن���ا ن�ستطيع اأن نطلق 
عل���ى الإدارة الآخ���ذة بالعتب���ار ت�سخ���ر 
الفري���ق املنا�سب لإدارة املهام املتخ�س�سة 
بحي���ث يك���ون الفريق متمك���ن ومهي���اأ لأن 
يتحمل امل�سوؤوليات املناطة وي�سبط خمتلف 
الإحتمالت ب�سكل ينتج فيه بفعالية ويتفادى 

املخاطر، اأنها اإدارة فعالة ونا�سجة.
لن�سل���ط ال�س���وء عل���ى بع����ص التطبيقات، 
على �سبيل املث���ال، اإذا واجه اأحد املقاولن 
ت�سامي���م ل تتنا�س���ق مع بع�سه���ا البع�ص، 
اأو فيه���ا اختاف ع���ن ج���دول املوا�سفات 
والكمي���ات، ومل ياأخذ املق���اول يف العتبار 
توق���ع ح���دوث اختاف اأو حتم���ل تعديات 

اأو اإ�س���اح اأعط���اب اإذا تق���دم يف امل�سروع 
بحيث يتحملها املقاول بناء على التزاماته 
اإذا  اأم���ا  العق���د.  يف  عليه���ا  املن�سو����ص 
تدار����ص املق���اول احتمالت ح���دوث هكذا 
اختاف، فاإن���ه �سيقوم بعملي���ة ا�ستي�ساح 
بداية امل�س���روع ويذكرها �سراحة يف العقد 

ويحفظ لنف�سه تفادي اخل�سائر.
تطبيق اآخر، عندما يعاين اأحد بنود العقد 
اكتم���ال يف  ع���دم  اأو  ن�س���ه،  �سبابي���ة يف 
اجراءات���ه، اأو اأنه معق���د، فاإنه ومن خال 
طبيع���ة العق���د امللزم���ة ق���د يك���ون م�سدر 
خماط���ر للم�س���روع، ويعي���ق تق���دم العمل 
و�سا�س���ة اإمت���ام الأن�سط���ة. مث���ال ذل���ك، 
ال���زام املقاول بعدم توق���ف العمل حتى اإذا 
مل يدفع املالك اأي مبالغ م�ستحقة للمقاول. 
مث���ال اأخر، اأن ل تذك���ر الفرتات مثل فرتة 

ال�سيانة اأو املدة املقبولة للدفعات املرحلية 
اأو الدفع���ة النهائي���ة اأو اأن تك���ون مبهم���ة 
الذك���ر. مث���ال اآخ���ر، اأن تك���ون التزام���ات 
اأحد الأط���راف مبهمة الذك���ر اأو حمدودة 
بدرج���ة تعيق تقدم �سر العم���ل. واأي�سا اأن 
يكون بالإ�سافة اإىل اأن الفرتات مبهمة فاإن 

اإجراء املطالبة يكون معقد و�سعب املنال.
وبالت���ايل، ف���اإن الإ�ستعان���ة ب���اأدوات اإدارة 
املخاط���ر من حماولة خلل���ق ت�سورات عن 
م���ا ميكن توقع حدوثه بحي���ث يعيق التقدم 
اأو يتكب���د اأح���د الط���راف اخل�سائر، ترفع 
م���ن وع���ي الأط���راف يف مرحل���ة مبك���رة 
م���ن مراحل امل�س���روع وت�سع���ى اإىل حت�سن 
املمار�س���ات التعاقدي���ة فيما بينه���م، اأو اأن 
تاأخ���ذ يف العتبار الإحتي���اط الازم اأخذه 
لإدارة و�سبط مثل هذه الأحداث املتوقعة.
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تأخر كهرباء الشمس في بالدنا

يتساءل البعض، لماذا بالدنا الحبيبة المملكة العربية السعودية ال تعتمد كليًا في انتاج 
الكهرباء على الطاقة الشمسية، ال سيما وأن أرضها تستقبل اكبر كمية اشعاع ضوئي 
على مدار العام وأرضها شاسعة ومتوفرة لبناء محطات شمسية ضوئية او حرارية ؟!

ل يوجد جوابًا مبا�س���رًا ملثل هذا ال�سوؤال كما 
اأن مثل هذه الق�سية  تتداخل مع تخ�س�سات 
خمتلف���ة ي�سع���ب اخلو����ص فيها جميع���ًا هنا 
بالتف�سيل ولكن �ساأط���رح وجهة نظر خا�سة 
مبنية على ق���راءات ومطالعات متخ�س�سة، 
ووجهة النظر هذه حتمًا قابلة للنقد والنق�ص، 

فاأقول اأن ذلك يعود لاأ�سباب التالية:

�أواًل : اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة رائدة 
ال�سناعة النفطي���ة يف العامل لزالت تنعم 
بف�سل اهلل بالكثر من خرات الأر�ص التي 
خ�سها �سبحانه وتع���اىل بكميات  قد تفوق 
احتياط���ات العامل ، وعليه���ا بنت �سيا�ستها 
القت�سادي���ة لعق���ود من الزم���ن، ولزالت 
ه���ذه الوفرة رغ���م الكثر م���ن الفر�سيات 

اأو النظري���ات التي تعتق���د اأن كمية النفط 
املتواف���رة يف اأرا�سينا بلغت الذروة اأو تكاد 
تبل���غ وهناك نظري���ات متطرفة ذهبت اإىل 
اأن النف���ط لن يدوم اأكر م���ن ثاثن عامًا 
حت���ى ين�س���ب. اإل اأنه ورغم ذل���ك لزالت 
تكت�سف �سنويًا املزيد من احلقول النفطية 
يف بادن���ا ويف غره���ا مما يجع���ل التخلي 

م.فهد عبده رفاعي
مهندس محترف معتمد
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عن النف���ط كلي���ًا يف انتاج الكهرب���اء اأمرًا 
غ���ر مقبوًل يف ه���ذه املرحل���ة، فمن ميلك 
�سيئًا الآن فعليه ا�ستثماره ل تركه يف باطن 
الأر����ص دون ا�ستخدام بحج���ة اأنه )رمبا( 

ين�سب م�ستقبًا. 
النف���ط  ا�ستخ���دام  ف���اإن  ال�سب���ب،  له���ذا 
وم�ستقات���ه كوق���ود – رخي����ص - يف ظ���ل 
الطل���ب املتزاي���د �سنوي���ًا عل���ى ا�سته���اك 
الكهرب���اء ه���و اأح���د اأ�سباب ع���دم التحول 
الكل���ي عن���ه با�ستخ���دام البدائ���ل الأخرى 
كالطاقة ال�سم�سية اأو الرياح. اإل اأن الدولة 
رعاه���ا اهلل منتبه���ة اإىل ذل���ك ومقتنع���ة 
ب�س���رورة تنويع امل�س���ادر يف اإنتاج الطاقة 
عمومًا وانت���اج الكهرباء خ�سو�سًا، ولذلك 
فقد و�سعتها �سمن روؤيتها اجلديدة 2030 
ليك���ون التح���ول اأو التنوي���ع متدرج���ًا حتى 
تخترب مثل هذه اخليارات م�ستقبًا بتاأين 

ووف���ق خط���ط مدرو�س���ة وي�ستفي���دوا م���ن 
جتارب الدول الأخرى القائمة حاليًا.

ثانيًا: من الأ�سب���اب التي تقلل من فر�ص 
اإدخ���ال اأنظمة الطاقة ال�سم�سية على الأٌقل 
عن���د الأفراد املواطن���ن حاليًا ه���و ارتفاع 
)الل���واح  امل�ستخدم���ة  التقني���ات  ا�سع���ار 
 )Inverter ال�سم�سي���ة واملنظ���م والعاك����ص
له���ا رغم تطوره���ا ال�سري���ع اإل اأنها لتزال 
غ���ر مناف�سة لتقني���ات اإنت���اج النفط التي 

اأ�سبحت خربة اململكة فيها اأكرب واأكر.
قل���ة  ه���و  الأ�سب���اب  اأه���م  م���ن  ثالث��ا: 
املتخ�س�س���ن الوطنين  يف ه���ذا املجال، 
�سواء على م�ستوى ال�سركات اأو حتى املهنين 
التخ�س�س���ات  اأو  واملهند�س���ن  والفني���ن 
العاق���ة،  ذات  والقانوني���ة  القت�سادي���ة 
ولهذا يجب تاأهيل ابناء الوطن عرب برامج 
وتخ�سي����ص  اجلامع���ات  يف  متخ�س�س���ة 
برام���ج ودورات تاأهيلي���ة ملهند�س���ي وفنيي 
الكهرب���اء والطاقة وامليكاني���كا وهذا الأمر 
يحت���اج وق���ت بطبيع���ة احل���ال، اإل اأن هذه 
اخلطوة مهمة حت���ى ل نظل معتمدين على 

تقنيات تديرها عمالة اأو �سركات اأجنبية.
ر�بع��ا: ع���دم جاهزي���ة البني���ة التحتي���ة 
لل�سب���كات الكهربائي���ة يف معظ���م مناط���ق 
اململكة، مبا يف ذلك اختاف اأنظمة اجلهود 
الكهربائي���ة امل�ستخدم���ة وع���دم جاهزي���ة 
البيوت بالعدادات الذكية ثنائية الجتاه اأو 
ع���دادات ال���� Net metering ، وهذا الأمر 
تعكف عليه �سرك���ة الكهرباء ال�سعودية من 
خ���ال برنام���ج تطوير وتغي���ر للتمديدات 
والعدادات لكل املن���ازل ولكنه يحتاج ع�سر 
�سنوات على اأق���ل تقدير ح�سب ماهو معلن 
يف موق���ع ال�سرك���ة ال�سعودي���ة للكهرب���اء.

الأنظم���ة  جاهزي���ة  ع���دم  خام�س��ًا: 
اأو  لاأف���راد  ت�سم���ح  الت���ي  والت�سريع���ات 
الطاق���ة  اأنظم���ة  باإدخ���ال  امل�ستثمري���ن 
الفول���ت  اخلاي���ا  وخ�سو�س���ا  ال�سم�سي���ة 
�سوئي���ة ، كما هو معمول ب���ه يف بع�ص دول 
اأوروب���ا مثل اأملانيا وا�سبانيا، حتى اأن الفرد 
ل���و اأراد ا�ستخ���دام النظم���ة ال�سم�سية يف 
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منزل���ه فلن يتمكن يف الو�س���ع الراهن من 
ربطها بال�سبكة وال�ستفادة من بيع فائ�ص 
انتاج���ه وبالت���ايل توف���ر فوات���ره ، وذلك 
لعدم اكتمال اأو جاهزية البنية التحتية. اإل 
اأنه ميك���ن للمواطن تركيب األ���واح �سم�سية 
ب�س���كل مع���زول off grid وه���ذا الأمر لي�ص 
جم���دي اقت�سادي���ًا لاأفراد حالي���ًا، نظرا 
للكلف���ة العالي���ة للبطاري���ات رغ���م تق���دم 

البحوث يف هذا املجال.
وه���ذه التنظيم���ات وال�سيا�س���ات ه���ي من 
م�سوؤولية منظم �س���وق الكهرباء يف اململكة 
وهي هيئة تنظيم الكهرب���اء، والتي اأعلنت 
قب���ل اأ�سابيع ع���ن النية يف ا�س���دار تنظيم 
ينظ���م تركي���ب الأف���راد لأنظم���ة الطاق���ة 

ال�سم�سية وربطها بال�سبكة الكهربائية. 
�ساد�سا: عدم اكتمال اإعادة هيكلة  �سركة 

الكهرب���اء بحي���ث ت�سب���ح ع���دة قطاعات 
م�ستقلة عن بع�سه���ا وان كان قد بداأ فعليًا 
حي���ث مت ف�سل قط���اع التوليد ع���ن النقل، 
وم���ن ثم فتح باب املناف�س���ة وال�ستثمار يف 
قطاع انت���اج الكهرباء )التولي���د( من قبل 
�سركات اأخرى مم���ا يجعل اإدخال م�سادر 
متنوعة لإنتاج الكهرباء  كالطاقة ال�سم�سية 
ذا جدوى اقت�سادية لل�س���ركات امل�ستثمرة 
الأخ���رى ب�سرط رف���ع الدعم احلكومي عن 
الوق���ود النفطي ل�سرك���ة الكهرباء لت�سبح 
املناف�س���ة عادلة. اإل اأن مث���ل هذا الجراء 
تتحف���ظ علي���ه الدولة غالب���ًا خ�سية ارتفاع 
تكلفة انت���اج الكهرباء اأك���ر مما هي عليه 
مما ي���وؤدي اىل ارتفاع تكلف���ة الفواترعلى 
املواطنن نتيجة لذلك، وبنظري اأنه �سوف 
تق���وم الدول���ة برف���ع الدع���م تدريجيا عن 

دعم الوقود النفطي حتى ل ترتفع الأ�سعار 
فج���اأة – وهذا متوقع اأن يكون بحلول �سهر 
يوليو للعام احل���ايل 2017م، اإل اأن اإدخال 
مناف�س���ن جدد وحترير �سوق الكهرباء من 
الدعم احلكومي �سيجعل الأ�سعار تنخف�ص 
ن�سبي���ا عل���ى امل���دى البعي���د بالإ�سافة اإىل 
ارتف���اع ج���ودة اخلدم���ة املقدم���ة وهذا ما 

يتمناه اأي مواطن.
�سابع��ًا : عدم وجود دع���م لاأفراد لبناء 
اأنظمته���م ال�سم�سي���ة من خ���ال القرو�ص 
او ع���دم وج���ود خ�سوم���ات عل���ى الفواتر 
وغره���ا من املمي���زات التي ت�سج���ع الفرد 
عل���ى ا�ستخ���دام الأل���واح ال�سم�سي���ة م���ن 
م���زودي الكهرب���اء كم���ا هو معم���ول به يف 
بع����ص دول اأوروبا اأو اأمري���كا وهذا �سيكون 
اأح���د اأه���م  اأ�سب���اب ع���دم امل�سارك���ة على 

م�ستوى الفراد.
يف �الأخ��ر، اأ�سواق الطاقة والكهرباء مبا 
فيها الطاقة ال�سم�سية واملتجددة هي اأ�سواق 
عماقة وغالب���ًا ل يجروؤ الدخ���ول فيها اإل 
م�ستثمرين كبار كالدول اأو �سركات عماقة 
كاأرامك���و وغره���ا، وهذا رمبا م���ا يبطيء 
دخ���ول مناف�س���ن لل�س���وق اإل اأن فت���ح باب 
ال�ستثم���ار ل�سركات اأجنبية قد يكون حًا، 
متامًا مثل ما حدث يف قطاعي الت�سالت 
والط���ران امل���دين يف ال�س���وق ال�سع���ودي.

اأم���ا احلدي���ث ع���ن اأن م���ا مين���ع اإدخ���ال 
اأنظم���ة الطاقة ال�سم�سي���ة والعتماد عليها 
يف ال�سعودي���ة هو ب�سبب الظ���روف اجلوية 
القا�سي���ة للبل���د كاحل���رارة والغب���ار فهذا 
احلديث غ���ر �سحيح على وج���ه الإطاق 
لتطور تقنيات حديثة ومتطورة لتنظيف اأو 
تربيد الأنظمة ال�سم�سية ورفع كفاءتها واأن 
كان���ت ه���ذه الأ�سباب قد تك���ون عائقًا عند 
احلديث ع���ن ا�ستخدام الأل���واح ال�سم�سية 
عل���ى م�ستوى الأف���راد اإل اأنها على م�ستوى 

دول اأو �سركات فهو غر �سحيح.
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أنقذوا مهنة الهندسة

الدكت���ور عب���اس الظ أس���تاذنا ف���ي كلي���ة الهندس���ة أن المهن���دس ه���و م���ن  علمن���ا 
يح���ل مش���اكل الن���اس وه���و م���ن يخت���رع الحل���ول ألصع���ب المش���اكل و أكثره���ا تعقي���دا.

وهو فع���ا كذل���ك اإذا توفرت لدي���ه البيئة 
املثالية التي ت�ساعده على الإجناز والإبداع 
لك���ن كيف له���ذا املهند�ص اأن يق���وم بذلك 
اإذا كان مدي���ره يف العم���ل لي����ص مهند�س���ا 
ويف نف����ص الوقت هو مل���زم باتباع تعليماته 
حت���ى لو خالفت اأ�سا�سي���ات الهند�سة؛ هذه 
الظاهرة تق���ودين للحديث عن �سخ�سيات 
ذات نفوذ يف ال�سركات وتدير العمل ب�سكل 
جتاري بحت،  بعيدا عن اجلانب الهند�سي 
خا�سة اإذا كان اجلانب الهند�سي يتعار�ص 

مع اجلانب التجاري 
اأمث���ال ه���وؤلء يعملون يف اخلف���اء ولتظهر 
ا�سماءه���م يف املعام���ات الر�سمي���ة رغ���م 
الفع���ال  يف امل�س���روع جتده���م  وجوده���م 
يج���ربون املهند�س���ن على تبن���ي اأفكارهم 

ومقرتحاته���م وتنفيذه���ا حت���ى لينك�سف 
اأمره���م ؛ ه���ذه النم���اذج لي�س���ت اأ�سحاب 
عم���ل ، واإمنا حظيت بثق���ة اأ�سحاب العمل 
م���ن  اأك���رب  �ساحي���ات  عل���ى  فح�سل���ت 

قدراتها.
و�ل�س�ؤ�ل �ملطروح!

كيف نقل�ص �سالحيات ه�ؤالء ونحمي 
�ملهند�سني من ت�سلطهم وج�سعهم؟؟ 

احل���ل يف تقدي���ري يكمن يف تدخ���ل الهيئة 
ال�سل���م  ومتابع���ة  للمهند�س���ن  ال�سعودي���ة 
الإداري يف ال�س���ركات ، اإذ اأن���ه لميكن اأن 

يدير املهند�ص �سخ�ص غر مهند�ص !!!
لب���د اأن يكون املدي���ر مهند�سا موؤها اأكر 

من ال�سخ�ص الذي يعمل حتت اإدارته.
كما يج���ب على الهيئة ت�سجي���ع مهند�سيها 

الهند�س���ي  بال�س���كل  العم���ل  تنفي���ذ  عل���ى 
املطلوب وخمالفة كل التعليمات التي تقول 
غ���ر ذلك؛ ويج���ب عل���ى الهيئ���ة اأي�سا اأن 
تتعه���د بحماية مهند�سيه���ا اإذا مت ف�سلهم 
ع���ن العم���ل ب�سب���ب خمالفته���م للتعليمات 
التي ت�سر بامل�س���روع ، و ذلك بال�سعي وراء 
حقوقهم ب�سكل ي�سم���ن ا�ستقرار املهند�ص 
يف وظيفته وتنفيذه لعمله بال�سكل املطلوب، 
حتى لو طلب منه �ساحب العمل نف�سه غر 

ذلك .
وختام���ا نح���ن نق���در دور الهيئ���ة ال�سعودية 
للمهند�س���ن يف كل جم���الت الهند�س���ة لكن 
نتمنى منه���ا املزيد من العمل والإجناز حتى 
يت�سن���ى للمهند�س���ن تاأدي���ة دوره���م ب�س���كل 

اأف�سل.               ودمتم �ساملن،،،

م/ حسيب عباس عمر بابكر الصديق 

م����ق������ال



م����ق������ال

40



41العدد )101( ذو الحجة 1438ه�  �� سبتمبر 2017م



م����ق������ال

42



43العدد )101( ذو الحجة 1438ه�  �� سبتمبر 2017م



م����ق������ال

44



45العدد )101( ذو الحجة 1438ه�  �� سبتمبر 2017م



دراس�����ة

46

تأمالت .. فى أصل الرياضيات

.. )2 = 1 + 1( ..
ه���ذه المعادل���ة البس���يطة ه���ى أص���ل الرياضي���ات كله���ا ، فكي���ف توص���ل اإلنس���ان إلى 
معرفته���ا ؟؟ ف���ى الحقيقة أن هذا س���ؤال م���راوغ ، ال يبدو بالبس���اطة الت���ى يظهر بها ، 
فاإلجاب���ة علي���ه تتطل���ب أن نعرف كيف نش���أ مفه���وم العدد أص���ال فى ذهن اإلنس���ان ؟؟ 
وه���و مفه���وم قدي���م ِقَدم اإلنس���ان ذات���ه ، توصل إليه اإلنس���ان وبن���ى علي���ه الرياضيات 
بأس���رها ، ث���م وج���د الرياضيات فى قل���ب الكون حيث أن���ه انتظم على أساس���ها ، ووجدها 
هى خير وس���يلة للتعبير ع���ن مفاهيم فيزيائية ش���ديدة التعقيد كالمج���ال الكهربى مثال.

ول���و األقين���ا نظ���رة عل���ى الك���ون الوا�س���ع 
وحرك���ة الكواك���ب داخل���ه ، �سنفه���م كيف 
تظه���ر الريا�سيات فيه ، ث���م نظرة اأخرى 
عل���ى التاريخ البعي���د لاإن�س���ان ،لنفح�ص 
اأ�سل ه���ذه الريا�سيات ، اجل���ذور البعيدة 
ملفهوم العدد ، كيف جتلى لاإن�سان القدمي 
بطريقة عجيبة ..!! ومن قلب الطبيعة ومن 

�سميم حياته قد ا�ستخل�سه ثم جرده .

       لننظر اإىل الف�ساء الرهيب .. اإنه وا�سع 
الأبع���اد ومرتامى الأطراف ، لي�ص له بداية 
ف���ى املكان ول نهاي���ه !! تغ�ساه ظلمة وا�سعة 
�سحيق���ة ما لها من قرار .. فهذا هو الفراغ 
احلق ، الف���راغ الذى لي�ص فيه اجتاهات اأو 

مامح حلدود تنتهى عندها الأ�سياء .
وها ه���ى الكواكب املهيبة ، ت���دور فى بطء 
و�سمت حول نف�سها ، ومعها كوكبنا الأزرق 

وهو مي�سك بتابيب القمر ويجعله يتهادى 
حوله باإنتظام وه���دوء ، والقمر يدور حول 
نف�س���ه اأي�س���ا ه���و الآخ���ر مع دوران���ه حول 
اأر�سن���ا !! ومي�س���ى املوك���ب كله ف���ى م�سار 
حم���دد بدقة غريب���ة ويلتف ح���ول ال�سم�ص 
امللتهب���ة .. فالأم���ر مذه���ل وكاأن ال�سم����ص 
الهائلة قد �سيطرت بقوى خفية على الأر�ص 
الت���ى �سيط���رت بنف�ص القوى ه���ى الآخرى 

م. أحمد فوزى
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على القم���ر، فالكل ي�سبح فى انتظام دقيق 
وهدوء غريب، ثم األقيت نظرة على امل�سار 
الذى يتخ���ذه موكب الأر�ص حول ال�سم�ص ، 
واإذ به ياأخذ ال�سكل الدائرى املمطوط نوعا 
)ellipse(، وال�سم�ص تقبع م�ستقرة فى 
اإح���دى بوؤرتي���ه ، وتذكرت اأن ه���ذا ال�سكل 
ق���د و�سعت���ه الريا�سي���ات وك�سف���ت اأ�س�سه 
وقوانين���ه الت���ى يق���وم عليها، وه���ا هو هنا 
يتجل���ى ف���ى الك���ون ويظهر، وير�س���م مدار 
الأر����ص مبنته���ى الدقة، وغا�س���ت الفكرة 
فى عقل���ى لتطف���و ومعها ذكرى م���ا قراأته 
ع���ن ع���امل الفل���ك والريا�سي���ات ال�سه���ر 
)كبل���ر(، وتذكرت اأنه هو ال���ذى تنباأ بهذا 
امل���دار من قب���ل، فقد و�سع ثاث���ة قوانن، 
تتنباأ بدقة مب�س���ار الكواكب حول ال�سم�ص، 
وكان���ت الفكرة ال�سابقة هى القانون الثانى 
منه���ا ، وتذكرت القانون الأول وهو يخربنا 
باأنن���ا لو قمنا بر�سم خ���ط طويل ي�سل بن 
الكوكب وال�سم�ص .. والكوكب يطوف ويدور 
ح���ول ال�سم�ص ، ف���اإن هذا اخل���ط �سيقطع 
م�ساح���ات مت�ساوي���ة ف���ى اأزمن���ة مت�ساوية 
.. اإن الكواك���ب اإذن َتْتب���ع اأ�س����ص ريا�سي���ة 
�سارم���ة ف���ى حركتها ، وه���ذا تاأكد عندما 
تذك���رت القانون الثالث ال���ذى يخربنا باأن 
ال�سنة ال�سم�سية التى يتمها الكوكب بدورته 
الكاملة ح���ول ال�سم�ص ترتبط وتتنا�سب مع 
بع���ده عن ال�سم����ص ..!! حرك���ة ت�سر بدقة 
عجيبة ومت�سى على اأ�س�ص عددية وا�سحة 

وقواعد ريا�سية حمددة . 
   اإنه���ا حرك���ة دب���ت ف���ى الأج���رام الهائلة 
اأمام���ي كاأن���ه حم���رك عم���اق يه���در فى 
�سم���ت .. ويدور لك���ي ينتج اللي���ل والنهار 
ف���ى كل دورة لاأر����ص ح���ول نف�سه���ا ، ث���م 
يتك���ون �سهر لأن القمر ق���د اأمّت دورة كاملة 
ح���ول الأر�ص ، وعندما تنته���ى الأر�ص من 
التفافه���ا الكام���ل حول ال�سم����ص يتم اإنتاج 
�سن���ة كاملة .. ويعمل املح���رك العماق ول 

يتوقف ، ليت�سكل الزم���ن ويحيا به املخلوق 
ال���ذى يعي�ص هن���اك كاأن���ه ذرة غبار و�سط 
ه���ذا اخل���اء .. عل���ى الإن�س���ان ، فيعي����ص 
احلا�س���ر ب���ن التاريخ ال���ذى م�سى ، وبن 

امل�ستقبل الذى �سياأتى ..
    وقدمي���ا مل ي���درك الإن�س���ان �سيئ���ا ع���ن 
حرك���ة الكواكب ال�سابقة  ، لأنه كان يواجه 
الطبيعة فى جهل ت���ام بكل ظواهرها ، ولو 
األقين���ا عليه نظرة ه���و الآخر �س���راه وهو 
يعي����ص على �سواطىء الأنه���ار وفى الوديان 
، ول م�سك���ن يحميه م���ن العراء ومن قدوم 
الظ���ام ، وعند �سق���وط ال�سم�ص فى الأفق 
الغرب���ى ،ل�سك اأن �سيط���ر عليه الفزع من 
ه���ذا الليل الذى ينطبق عل���ى الدنيا ببطء 

واإ�س���رار و�سمول ، وظ���ل يراقب فى ذعر ، 
انطفاء ال�سم�ص وخفوت ال�سوء فى ال�سماء 
، اأراه يتلّف���ت حوله خائفا حذرا يبحث عن 
م�س���در لل�س���وء ال���ذى كان موج���ود وب���داأ 
يغيب .. حتى بداأت طائع نور بارد �سعيف 
ولكن���ه عمي���ق ، وينت�سر فى اأنح���اء الوجود 
..!! اإنه القمر الذى نزل فى ال�سماء وحوله 
جنوم كاأنها اللوؤل���وؤ .. ورمبا جل�ص الإن�سان 
على حافة النهر يتاأمل نور القمر طويا .. 
وي�ستاأن�ص به ويطمئ���ن اإليه ، حتى يحا�سر 
عقل���ه اإره���اق ويلت���ف حول���ه في�ست�سلم له 
ويذه���ب فى غياه���ب النوم . ث���م ي�ستيقظ 
م���ع تفجر �سوء حارق يل�سعه من الأفق، مع 
طلوع ال�سم�ص من ناحي���ة ال�سرق .. فينتبه 
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وينظ���ر ب�سعادة غام���رة اإىل �س���وء النهار 
ال���ذى غ���رق فيه الوج���ود ، ويدق���ق النظر 
ف���ى الأ�سياء حول���ه بفرح جّم حت���ت اأ�سعة 
ال�سم����ص الذهبي���ة .. ثم يب���داأ البحث عن 
�س���ىء ي�سطاده لي�سد ب���ه رغبة طاحنة فى 
الطعام ، فهنا قد اأمتت الأر�ص دورة كاملة 
حول نف�سها ، فنتج ليل مظلم ونهار م�سىء.
ولأن الأر����ص والقم���ر ي�سبح���ان با�ستمرار 
مذهل فى امل�س���ارات ال�سرمدي���ة اخلا�سة 
بهم���ا ، ف���ا تلب���ث حت���ى تتك���رر ال���دورة 
ال�سابقة ، وتولد اأيام جديدة برتتيب دقيق 
عجيب ، فا الليل ي�سبق النهار ول ال�سم�ص 
ت���درك القمر اأو ت�سبق���ه ، اإنها الريا�سيات 
ال�سارم���ة .. ولك���ن هناك �س���ىء ما يتغر 
و�سط ه���ذا التكرار ، �سىء اأخ���ذه الإن�سان 
عام���ة على م���رور الزمن ، اإن���ه القمر فى 
ال�سم���اء ، فى كل يوم مير ينزل فى ال�سماء 
منزل جدي���دا فيتغر �سكل���ه املنر ويتبدل 
، فيك���ون بدء القم���ر بهاٍل ف���ى ال�سماء ، 
ث���م ينمو النور فى القم���ر تدريجيا ومع كل 
يوم مي���اأ قر�سه حتى يكتمل النور في�سر 
القم���ر بدرا ، ثم يبداأ تناق�ص النور .. ومع 
انته���اء دورة القمر ح���ول الأر�ص ، يختفى 

وت�سب���ح ال�سم���اء مظلم���ة با قم���ر ، حتى 
يول���د اله���ال اجلدي���د ، كاله���ال القدمي 
ال���ذى ب���ه ب���داأ .. لقد تاب���ع الإن�س���ان ذلك 
التك���رار الرتيب .. وانتظ���م نومه ومعي�سته 

بل وحياته كلها عليه .
ومن تلك ال�سهور تتكون الف�سول وتنق�سي 
�سيف ثم خريف ثم �ستاء ثم ربيع، وبذلك 
متر �سنة كاملة وبعدها �سنة اأخرى .. فبداأ 
يع���َد الإن�س���ان ال�سنن ، �سن���ة واحدة .. ثم 
ثاني���ة .. ثم ثالث���ة .. وبالتفك���ر والتجريد 
و�س���ل اإىل الأع���داد احل�سابي���ة املج���ردة ، 
لقد ابتكر الأعداد .. ومع الوقت بداأ يجرى 
عليه���ا بع����ص العملي���ات الب�سيطة كاجلمع 
والط���رح وال�س���رب والق�سم���ة ، لق���د تعلم 

مبادىء احل�ساب من الطبيعة . 
اإن اأ�س���ل الريا�سي���ات كله���ا كان احل�ساب 
، وم���ن احل�س���اب ُولد اجل���رب .. ثم اأخذت 
تتطور الريا�سيات ب�سرع���ة  ، ومعها تطور 
اإدراك الإن�سان ، ون�ساأت فيها فروع عديدة 
ومت�سعب���ة ، وكم���ا راأين���ا فى قوان���ن كبلر 
الرائع���ة .. كان���ت الكواك���ب مت�س���ى على 
اأ�س�ص ريا�سية متينة ل ياأتيها الباطل اأبدا. 
واأدرك الإن�س���ان مفهوم العدد من الطبيعة 

عندما بداأ يعّد ال�سنن ، وراآى منازل القمر 
فى ال�سماء وهى تعيد نف�سها .. 

     اإن الأمر كله يتلخ�ص فى احلركة املوزونة 
املح�سوب���ة لاأر�ص والقمر ح���ول ال�سم�ص ، 
التى منها ن�ساأ الليل والنهار وال�سهر وال�سنة 
، فاأدرك الإن�س���ان الأعداد والأرقام ، ومن 
ثم و�سع مب���ادىء الريا�سيات  وطورها ثم 
ا�ستطاع اأن يك�سف اللثام عن هذه احلركة 
املوزونة ووجده���ا تتبع اأ�س����ص الريا�سيات 
نف�سه���ا !! ولذل���ك اأ�سا ا�ستط���اع اأن يعرب 

عن تلك احلركة ويفهمها .
ل نف�س���ه اأمام الإن�سان ،  وكاأَن الك���ون ُيَف�سّ
لي���درك الإن�سان مدى احلكمة التى ينطوى 
عليه���ا ف���ى داخل���ه ، وي�ستك�س���ف قوانين���ه 
الريا�سية والفيزيائية الدقيقة .. ثم يكون 
ق���ادر عل���ى بن���اء ح�س���ارة مزده���رة التى 
ت�ستمد قوتها من العلوم الكونية املن�سبطة 
. ولك���ن هنا �سوؤال يط���رح نف�سه بقوة .. ما 
الذى يجع���ل الك���ون اأ�سا�سا ُيف�س���ل نف�سه 
هك���ذا ؟؟!! اإن الكون ف���ى النهاية مادة ، ل 
متلك اإرادة اأو وعي بذاتها اأو مبن حولها !! 

حتى ي�سلك �سلوكا مق�سودا لذاته !!
الإجاب���ة موجودة هناك، ف���ى كتاب كرمي، 
ن���زل من �سانع الكون على نبٍي اأمٍي عربي، 
اإجابة وا�سحة و�سوح ال�سم�ص فى ال�سباح 
ْم�َص  ���ِذي َجَع���َل ال�سَّ ، ق���ال تعاىل : )ُه���َو الَّ
َرُه َمَن���اِزَل ِلَتْعَلُموا  َي���اًء َواْلَقَمَر ُن���وًرا َوَقدَّ �سِ
ُ َذِلَك  �َساَب َم���ا َخَلَق اهللَّ ِنَن َواحْلِ َع���َدَد ال�سِّ
���ُل اْلآََي���اِت ِلَق���ْوٍم َيْعَلُم���وَن  ���قِّ ُيَف�سِّ اإِلَّ ِباحْلَ

)5(( يون�ص.
تل���ك هى احلكم���ة التى ت�سر ف���ى الكون ، 
فى �س���وء ال�سم�ص ون���ور القم���ر ومنازله ، 
حكم���ة مطلق���ة، وحتيط بالإن�س���ان اإحاطة 
تام���ة ، وتاأخ���ذ بيده ليتعلم اأع���داد ال�سنن 
واحل�س���اب ، ثم يتطور ويطور فهمه ، حيث 
يتم تف�سيل القوانن الكونية اأمامه وبعقله، 

لأن اهلل ُيف�سل الآيات لقوم يعلمون .
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صناعة التطوير العقاري

البنية  م���ش���اري���ع  إن����ش����اء  و  ص���ن���اع���ة  ه����و  العقاري:  ب���ال���ت���ط���وي���ر  ال���م���ق���ص���ود 
ت��ج��اري��ة  أو  س��ك��ن��ي��ة  إلغ�������راض  ال��م��ج��م��ع��ات  أو  ال���ب���ن���اي���ات  وم���ش���اري���ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
العقارات. ل��ت��أه��ي��ل  إع������ادة  أي  أو  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة  وال���خ���دم���ات  األس�������واق  وإن����ش����اء 

والت���ي  العق���اري  التطوي���ر  تعت���رب عملي���ة 
ت�سته���دف البحث ع���ن الربحية من خال 
�سخ منتج���ات يف ال�سوق العق���اري تنا�سب 
التطوي���ر  �سناع���ة  ف���اإن  وعلي���ه  الطل���ب، 
العق���اري وم���ا نعانيه لدينا من ن���درة وقلة 
املطوري���ن املتخ�س�س���ن يف كل ن���وع م���ن 
امل�ساري���ع املختلف���ة )�سكن���ي  - جتاري – 
�سناعي...( فنجد اأن الكثر من املطورين 
يعمل على تطوير العديد من اأنواع امل�ساريع 
املختلفة دون تخ�س�ص مما اأدى اإىل طرح 
منتج���ات عقاري���ة )�سكني���ة( ل تتنا�س���ب 
غالب���ًا مع الطلب واملائة املالية للفرد مما 

اأ�سعب ت�سويقها وحتقيق اأهدافها.
�سناعة التطوير العقاري تعترب مهنة نوعية 
ل ي�ستطيع ممار�ستها اإل من كان له خلفية 
جي���دة يف ال�سوق العق���اري ولدي���ه القدرة 
على حتدي���د ال�سرائ���ح امل�ستهدفة وفرتات 

التطوي���ر ووق���ت ال�س���خ و اإبت���كار م�ساريع 
نوعية ت�سهل عملية الت�سويق.

يعت���رب يف و�سعن���ا الراه���ن اأك���رب معوقات 
املط���ور العق���اري احل�سول عل���ى التمويل 
العق���اري،  م�سروع���ه  لتطوي���ر  املنا�س���ب 
ولك���ن تع���د اأب���رز الأدوات الأ�سا�سية والتي 
بي���ع  ه���و  العق���اري  املط���ور  ي�ستخدمه���ا 
الوحدات العقارية على اخلارطة حيث تعد 

من املفاهيم احلديثة.
 البي���ع عل���ى اخلارط���ة: بيع عق���ار قبل اأن 
يتم ال�س���روع فيه او مل يكتم���ل بناوؤه �سمن 
موا�سف���ات وا�سح���ة، ويعت���رب البي���ع على 
اخلارط���ة م�س���در خ���وف وقل���ق كثر من 
امل�ستخدم���ن كونهم يتعاق���دون على �سراء 
م�سك���ن عل���ى ورق! ولكن���ه يعت���رب بالن�سبة 
للمط���ور اإختب���ارًا مبك���رًا لقب���ول منتج���ه 

و�سمان ت�سويقه قبل البدء يف تنفيذه.

واملتوقع اأن مبيعات امل�سروعات العقارية على 
اخلارطة �ستكون مناف����ص �سديد للعقارات 
اجلاهزة رغم وجود معرو�ص من العقارات 
اجلاهزة يف ال�س���وق ولكن جزء منها قد ل 
يتنا�س���ب م���ع العدي���د م���ن امل�ستخدم���ن.

واإ�س���ارة اإىل تراج���ع مبيعات العق���ار، فاإن 
امل�ستخدم )امل�سرتي( اأ�سبح اأكر اإنتقائية 
ويبحث ع���ن امل�ساريع العقاري���ة التناف�سية 
والتي تكون حتت الإن�س���اء، وعليه ف�ستكون 
الف���رتات القادم���ة فرتات من���و للمطورين 
وذل���ك لك���رة امل�ساري���ع ونوعيته���ا والت���ي 
�ست�سخها وزارة الإ�سكان ح�سب ما�سرحت 
ب���ه، وعلي���ه ف���اإن ه���ذا يعت���رب اأم���ر �سحي 
لتن�سي���ط ال�س���وق العقاري وال���ذي �سيعزز 
روح املناف�س���ة ب���ن املطوري���ن العقاري���ن 
لط���رح م�ساري���ع �سكنية منا�سب���ة من حيث 

املوا�سفات و�سعر بيع الوحدة ال�سكنية.

م. محمد المحزري
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البرامج الزمنية

1- نبذة عن الجدول الزمني: 
خريطة الجدول الزمني هي عبارة عن رسم بياني يوضح الجدول الزمني لعمل ما مثل مشروع 
إنش���ائي أو عملية صيانة أو عملية تطوير أو مش���روع تطوير وتصنيع وتس���ويق ُمنتج جديد. 

هذه اخلريطة َت�ستخدم اخلطوط العر�سية 
Bars لُتو�س���ح الزمن ال���ذي ت�ستغرقه كل 

خطوة من خط���وات امل�س���روع ومتى تبداأ 
ومت���ى تنته���ي. وبالتايل فه���ذه اخلريطة 
ت�ساعدنا على التخطي���ط للم�سروع وعلى 
نقل هذا التخطيط ملديرينا وزمائنا وكل 
من له عاق���ة بامل�سروع. ه���ذه اخلريطة 
ُتعترب و�سيلة جيدة ج���دا يف متابعة َتطور 
الأعمال وعر�ص هذه املتابعة ب�سكل ي�سهل 
ا�ستيعاب���ه ب�سرعة. فيمكنن���ا اأن ن�ستخدم 
خطوط���ا اأفقي���ة اأخ���رى لتحدي���د الوقت 
الفعلي لتنفيذ الأعمال مبعنى اأن اخلريطة 
يظه���ر عليه���ا الزمن املخط���ط والفعلي.

هذه اخلريط���ة من�سوبة اإىل هري جانت 
وال���ذي ابتدعها يف ع���ام 1917 وما زالت 
م�ستخدمة حتى الآن بل هي اأ�سهر و�سيلة 

م�ستخدمة يف عر�ص اجلداول الزمنية.
وفيما يلي تعريف باأ�سهر الربامج الزمنية 
امل�ستخدم���ة يف عمليات اجلدولة الزمنية 
للم�ساري���ع الهند�سي���ة ملعرف���ة      امل���دة 
الزمنية لتنفيذ امل�سروع يف الوقت املحدد.

مايكرو�س�فت بروجكت: -2
وه���و برنام���ج لإدارة وتخطي���ط امل�ساريع 
اأ�سدرت���ه �سرك���ة مايكرو�سوفت لأول مرة 

يف عام 1987م.   

 2-1 م�م��ي�ز�ت �لربنامج : 
- ر�س���م خطة العمل ومتثيلها علي كل من  

املخطط ال�سبكي وخمطط جانت.
- تخ�سي�ص وتنظيم املوارد لكل ن�ساط.

- متابعة تقدم امل�سروع
- اإدارة ميزاني���ة امل�سروع، وحتليل حجم 

العمل.
. �إمكانية برجمة �لعمل -

برنامج �لرب�مافر�: -3
برنام���ج ي�ستخدم لتخطي���ط امل�سروعات 
للم�ساري���ع  الزمني���ة  اجل���داول  واإع���داد 
وح�س���اب التكلف���ة والتحكم به���ا وكذلك 
مراقب���ة النمو يف امل�س���روع �سواء بالتقدم 

م. أحمد مفرج علي خضيري

هندسة مدنية
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اأو بالتاأخ���ر. كم���ا يق���وم بح�س���اب م���دة 
ا�ستخدامه���ا  امل���راد  وامل���وارد  امل�س���روع 
وحتدي���د ال�ستخدام الأمثل لهذه املوارد، 
بالإ�ساف���ة اإىل القدرة عل���ى مراجعة اأي 
م�سروع �سابق ومقارنته بالو�سع احلايل، 
ومعرف���ة مدى التاأخر �س���واء على م�ستوى 
املدة الزمنية اأو على م�ستوى املوارد. ظهر 
ه���ذا الربنامج ع���ام 1983م وه���و �سالح 
للحا�س���ب ال�سخ�س���ي والع���ادي يخت����ص 
بعملية اإدارة امل�ساريع من حيث الربنامج 
العم���ل  وف���رق  التكلف���ة  واإدارة  الزمن���ي 
والإنتاجيات وكل ما يخ�ص اإدارة امل�سروع .

ولذل���ك مت عم���ل خط���ة امل���دة الزمني���ة 
مل�سروعن���ا بربنامج الربامافرا ملا له من 
مميزات يف اجلدولة للم�ساريع الكبرة ملا 
يحتوي���ه من قاعدة بيان���ات ت�ساعدة على 

اإدخال وتبادل اكرب عدد من الأن�سطة. 
3-1 مميز�ت برنامج بر�مافر� :

البيان���ات  وترتي���ب  وت�سني���ف  ف���رز   -1
واملعلومات .

والوق���ت  والتكالي���ف  امل���وارد  يدي���ر   -2
بكفاءة عالية .

3- ميكن تبادل اأك���ر من 10000 ن�ساط 
للم�سروع الواحد .

4- اإمكاني���ة دم���ج برامج اأخ���رى لإدارة 
امل�سروع���ات مثل نظ���ام SMALE  وهو 

خا�ص مبراقبة التكاليف .
3-2 مك�نات �لربنامج )4 �أجز�ء(:

3-2-1 �جلزء �الأول 
:)  The Network Processing Module (

وهو اجلزء اخلا����ص بالتخطيط ال�سبكي 
للم�س���روع وح�س���اب وق���ت بداي���ة ونهاية 
كل ن�س���اط وكذلك ح�ساب م���دة امل�سروع 
وبالت���ايل  احلرج���ة  الأن�سط���ة  وتعري���ف 

امل�سار احلرج .
3-2-2 �جلزء �لثاين 

: )  The Resource Scheduling Module (

وه���و اجل���زء اخلا����ص بح�س���اب وتوزي���ع 
امل���وارد املتوفرة واملطلوب���ة على الأن�سطة 
املختلف���ة للم�س���روع واجلدول���ة الزمني���ة 
لتل���ك املوارد وه���و اأداة اأ�سا�سية يف اإدارة 

املوارد املختلفة .
3-2-3 �جلزء �لثالث 

: ) The Cost Module(

تكلف���ة  مبتابع���ة  اخلا����ص  اجل���زء  وه���و 
الأن�سطة املختلفة بامل�سروع .

3-2-4 �جلزء �لر�بع 
: ) The Reports Module (

 وهو اجلزء اخلا�ص باإعداد التقارير الازمة 
للتنفيذ واملوارد واإع���داد التقارير الازمة 
للمتابعة ومراقبة امل�سروع يف كل مراحله .

يف  �مل�س��روع  عم��ل  خط����ت   3-3
�لربنامج ) �لرب�مافر� (:

.EPS 1- عمل الهيكل املوؤ�س�سي للم�سروع
2- عم���ل الهي���كل التفكيك���ي للم�س���روع 

WBSوهو عبارة عن تق�سيم امل�سروع اإىل 

اأربع كتل :
3- تعري���ف الأن�سطة لكل كتل���ة بناء على 

جدول تو�سيف البنود .
4- ح�ساب الف���رتات الزمنية لكل ن�ساط 
م���ن ج���داول ح�ساب الكمي���ات و معدلت 

الإنتاج واملقايي�ص للعمال .
5- رب���ط العاق���ات بن الأن�سط���ة والكتل 
بناء على تتابعها يف مراحل تنفيذ امل�سروع 
6- عم���ل تق���ومي خا����ص بامل�س���روع عل���ى 
الإج���ازات  و  ال���دوام  ف���رتات  ح�س���ب 
الأ�سبوعي���ة وال�سهري���ة وال�سنوية املقررة 
وذلك بناء على نظام الدولة التي �سيقام 

عليها امل�سروع.
7- حتدي���د تاري���خ بداية امل�س���روع وعمل 
جدول���ة يف الربنام���ج ومنه���ا مت حتدي���د 

الزمن الكلي للم�سروع.
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رؤية السعودية والمهندس و2030 

ك��ان��ت أل��م��ان��ي��ا وال��ي��اب��ان وق��ب��ل ق��راب��ة ق���رن م��ن ال���زم���ان وف���ي وقتين 
الهندسية. وال����ق����وة  ال��ص��ن��اع��ة  ف���ي  ع��ظ��م��ى  دول���ت���ي���ن  م��خ��ت��ل��ف��ي��ن، 

فالأملان كانوا قد هزوا العامل بقوة عتادهم 
و�سناعته���م وجادته���م ، وا�ستم���روا م���ا 
يق���ارب 5 �سن���وات يعمل���ون ويقاتل���ون بكل 
مالديه���م م���ن عل���وم هند�سي���ة وفيزيائية 

وكيميائية وكما لو اأنك تنظر ململكة نحل.
واأي�سا مقاتلي ال�ساموراي ، فقد كان �سكان 
تل���ك اجلزر البعي���دة ال�سغ���رة ذو جلد ، 
وا�س���األ عن ا�ستب�سالهم وتفوق �سناعتهم ، 
عن مناطيد فو-غ���و! ، واأن اأمريكا مل جتد 
ح���ًا اإل قنبل���ة هرو�سيما اأو كم���ا اأطللقوا 

 )Little Boy( .   عليها
ه���ذا كله مل يكن هو الدافع الأول والركيزة 
الأ�سا�سي���ة الت���ي غ���رت م���ن ح���ال هاتن 
الدولتن بعد اأن طم�س���ت متامًا من الواقع 
واخلريطة، فلما عل���م ترك الأملان حزبهم 
املخلوع ، و�سن���وا القوانن لقمع العن�سرية 

والتحزب.. 
مل اأ�سب���ح النا����ص يطلق���ون عل���ى الياب���ان 

 .. "كوكب" اليابان 
وملاذا ؟  

فق���د ا�ستبدلوا �سعار ال���دم ب�سعار احلب ، 
ملّا كان ال�س���ام والتحيات ملّا كان التحفيز 
املعنوي والحرتام ، ملا فتحوا الأبواب على 
م�سراعيه���ا لان�سم���ام للع���امل ورحب���وا 

باجلميع بكل توا�سع ودماثة خلق .. 
اأ�سبحت بعدها بلد القت�ساد الناعم! 

كل ه���ذا مل ياأت���ي بالكف���اح للتعل���م فقط ، 
فلي����ص م���ا ميي���ز الياباني���ون مهاراتهم اأو 

جلدهم للتعلم .. 
ولك���ن لعلمه���م ب���اأول العلوم درج���ة ، علم 

الأخاق . 
اخلل���ق والح���رتام هم���ا خا�س���ة العلوم، 

واأول درجات الرقي والتقدم. 
هم���ا اجلمال الذي و�س���ع العا�سمة طوكيو 
يف املدينة الأك���ر �سكانًا وازدحامًا بالعامل 
، فج���اء الع���امل واملفكر واملبتك���ر وال�سائح 
اأي�سًا ليتعلموا الأخاق والأخاق فقط .. 

 الحرتام هو الخرتاع والبتكار والكت�ساف 
والتنمي���ة ، ولتق���راأ يف التاريخ القريب عن 
الدول التي تركت منهج الأخاق وكيف اأن 

ت�سحياته���ا ووقتها يف التق���دم ذهب اأدراج 
الرياح .. 

اإن املهند�ص هو احل�سارة والتقدم والزدهار 
وال�سرع���ة ، فعندم���ا نق���ول مهند����ص فنحن 
ب�س���كل اأو باآخر نعني روؤي���ة وهذا الذي جعل 

دور املهند�ص اأ�سا�سي يف التحول الوطني . 
اأن املهند����ص قب���ل اأن يب���داأ يف امل�سارك���ة 
بالتح���ول بتطوير مهارة اأو حت�سر معلومة 
، وقب���ل اأن ينزل لأر�ص الواقع ليتعلم بيديه 
اأو اأي عمل تنموي يخدم املجتمع ، اأن يدفع 
ذاته قبل اأي �س���ي ، ثم جمتمعه ومن حوله 
، اإىل اخلل���ق والح���رتام والرق���ي ، ون�س���ر 
البت�سامة وتوزيع حل���وى التحفيز والبداع 
، وترك العن�سرية وتقدير الكبر والعطف 
عل���ى ال�سغر ، واإ�سم���ار النية احل�سنة يف 

كٍل ويف كٍل خر. 
فلنك���ن ي���ًد واح���دة "مهند�س���ًا اأو طبيبًا اأو 
معلم���ًا اأو اأي اإن�س���ان يعمل يف منظومة هذا 
الوط���ن املعط���اء ، لنكن ي���دًا تدفع ال�سام 

والحرتام واحلب. 

م. سعيد عبدهللا سعيد الخبتي
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إصدار جديد 
)العرب وسالح العلم والتكنولوجيا(

الكت���اب عبارة عن  ملخ����ص ملحا�سرات 
املوؤلف الت���ي األقاها يف ندوات وموؤمترات 
جمعي���ة تقدم العلوم بالولي���ات املتحدة، 
وكان اله���دف منها ح�سد جه���ود العلماء 
املهج���ر  ب���اد  يف  الع���رب  واملهند�س���ن 
اإىل  الهند�سي���ة  العل���وم  كت���ب  لرتجم���ة 
العربية، وتبني نقل التكنولوجيا احلديثة  
للعامل العربي، وتطوير  البحوث العلمية، 

إصدار جديد

ل �سيما يف اململكة العربية ال�سعودية التي 
ي�سط���ع جنمها كدولة واع���دة يف ال�سرق، 
الت���ي لديها الري���ادة وال�سبق يف جمالت 

العلوم احلديثة والتكنولوجيا املتقدمة.
والكتاب يعت���رب ر�سالة مفتوح���ة لل�سباب 
املهند�س���ن والعلم���اء لدرا�س���ة معوق���ات 
التقدم العلمي، ونق���ل التكنولوجيا وعمل 
علمي���ة  لبح���وث  ا�سرتاتيجي���ة  خط���ط 

الدف���اع  انظم���ة  جم���الت  يف  متقدم���ة 
والف�س���اء والطران والطاق���ة ، تلك هي 
جم���الت الق���وة التي متث���ل حاليا ع�سب 
احلياة وتقدم الدول وهيمنتها يف العامل.

البح���وث  لت�سجي���ع  اجله���ود  وبت�ساف���ر 
العلمية والتقنية كعمل حقيقي جاد ميكن 
ترجمت���ه اإىل �سناع���ات متقدم���ه وانتاج 

عاىل اجلودة.
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أهمية الطاقة الشمسية في السعودية 
وفق رؤية 2030

يشهد العالم اآلن فرصة نمو مجال الطاقة المتجددة  في السعودية، فلديها إمكانيات 
واسعة لتصبح واحدة من أفضل الدول في العالم تمتعًا بالطاقة الشمسية صديقة البيئة، 
الطاقة. هي الشك قطاع   )2030( رؤية  نطاق  تدخل في  التي  المهمة  القطاعات  فمن 

فلذلك فاإن وزارة الطاقة تتطلع للعديد من 
املبادرات للطاق���ة امل�ستمرة يف ال�سعودية 
اإىل تطوي���ر هذا املجال احليوي يف خدمة 
اأعم���ال الطاقة ال�سم�سية وي���وؤدي ازدهار 
البن���اء وتزايد ع���دد ال�س���كان يف اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة اإىل ارتف���اع الطل���ب 
على الكهرب���اء يف الباد تتطلب الأحمال 
العالية امل�ستمر يف توليد الطاقة املنا�سبة 

والكافي���ة خ�سو�س���ا يف اأوق���ات ال���ذروة 
وتقريبًا من ال�ساع���ة 10:00 �سباحا اإىل 
املع���روف  فم���ن  م�س���اء    4:00 ال�ساع���ة 
جي���دًا اأن التولي���د التقلي���دي ع���ن طريق 
الوق���ود الأحف���وري هو ال�سب���ب الرئي�سي 
للتلوث البيئي ويوؤث���ر على �سحة الإن�سان 
م���ن خال انبعاث���ات الغ���ازات ال�سارة ، 
لذل���ك من ال�سروري اإيجاد طريقة بديلة 

لدعم اجليل التقلي���دي احلايل وتطويره 
يف ال�سعودي���ة ال���ذي يحاف���ظ اأي�سا على 
البيئ���ة و�سح���ة الإن�سان ، وه���ذا ل يعني 
اأنن���ا �سن�ستغن���ي ع���ن حمط���ات التولي���د 
الغازية اأو البخاري���ة اأو الديزل فمملكتنا 
الغالي���ة ا�سرتاتيجي���ة جغرافي���ًا.. لأنه���ا 
تق���ع فيم���ا ي�سم���ى ب) ح���زام ال�سم�ص( 
وله���ا م�ساح���ات �سا�سع���ة م���ن الأرا�سي 

م. عبدالرحمن مطر الشهراني
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ال�سحراوية وا�سع���ة النطاق ناهيكم عن 
ا�ستغال املناطق النائية مما �سيوؤدي اإىل 
اأن ت�سبح واحدة من اأكرب منتجي الطاقة 

ال�سم�سية ال�سوئية.
القت�سادي���ة  اجل���دوى  ف���اإن  ولذل���ك 
للطاقة ال�سم�سية تتعل���ق بحجم املن�ساآت 
املتو�س���ط  احلج���م  ذات  ال�سم�سي���ة 
والكب���ر التي تخف�ص التكلف���ة الإن�سائية 
كث���رًا كم���ا اأن تكلفة املن�س���اآت ال�سم�سية 
ال�سغرة على الأ�سط���ح توا�سل الهبوط 
ب�س���كل وا�سح وي���رتاوح متو�سط الهبوط 
ب���ن 5% و 8% �سنوي���ا فل���و نق���ارن ب�سعر 
ال���واط الواح���د  قب���ل ح���وايل خم�س���ن 
�سن���ة ي�س���اوي 50 دولر بينم���ا يف الوقت 
احل���ايل ي�ساوي دولر واح���د فقط للواط  
وم���ن امل�ساأل���ة الهامة التي يج���ب اأخذها 
يف العتب���ار لدى مقارنتن���ا بتكلفة اإنتاج 
الكهرب���اء من الطاق���ة الأحفورية بتكلفة 
كهرب���اء الطاق���ة املتج���ددة لي����ص فق���ط 
تكلفة اإنت���اج الكهرباء بحد ذاتها وب�سكل 
جم���رد ، ب���ل يج���ب الأخ���ذ باحل�سب���ان 
التكالي���ف اخلارجية مث���ل قابلية حدوث 
العط���ال واأعطاب فنية يف قطاع الطاقة 
الأحفورية  وحتكم الأ�سواق اخلارجية يف 
الطاق���ة واملحروقات ، وبالتايل الكهرباء 
والتكالي���ف البيئية ف�سًا ع���ن التكاليف 
املت�سل���ة باأيام املر�ص وع���اج النا�ص يف 
امل�سايف ب�سبب احل���الت املر�سية كالربو 
والقل���ب والرئتن املت�سلة بتل���وث الهواء 
كما ذكرنا يف ال�سابق الناجت عن حمطات 
الطاق���ة كالغازية والديزل وغرها ولدى 
حتولن���ا نح���و الكهرب���اء م���ن الطاق���ات 
املتج���ددة اإننا نخطو خط���ة وطنية هامة 
باجتاه حتقي���ق روؤية )2030( يف حت�سن 
كبر يف ميزان اقت�ساد الوطن واحلفاظ 
عليه . فمن املقرتح يف �سياق هذا املقال اأن 

بقاء الدع���م احلكومي للمواطنن مطلب 
مه���م �سيكون اإيجابي���ًا للدول���ة واملواطن 
خ�سو�سًا يف ظل الظروف املعي�سية التي 
مير به���ا كل فرد وال���ذي اأق�س���د به باأن 
ة يف دعم  يك���ون للطاق���ة ال�سم�سي���ة ح�سّ
حمط���ات الطاقة الأحفورية ب�سكل �سريع  
يف مواجه���ة زيادة الحم���ال يف امل�ستقبل 
خ�سو�سا يف اأوق���ات ال�سيف واأقل تكلفة 

يف الإن�ساء وال�سيانة.

ف�سا عن تخفي�ص تل���وث الهواء وايجاد 
فر�ص عمل وا�ستثم���ار لأبناء هذا الوطن 
وغر ذل���ك فبلدنا الذي يحظى بال�سم�ص 
اأغل���ب الأوق���ات  عل���ى م���دار ال�سن���ة يف 
وفنيين���ا  اأخ�سائيين���ا  وهّم�����ة  وبوج���ود 
ومهند�سينا ي�ستطيع بلدنا اأن يكون رائدًا 
يف قطاع الطاقة النظيفة. وبذلك حققنا 
اإجنازا كب���را خلدمة هذا الوطن الغايل 

وا�ستغال الفر�ص الثمينة.
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مخاطر استخدام اإلنترنت في المعامالت المالية

 نح���ن اآلن ف���ي عصر التقني���ة التي دخلت معظ���م مكونات 
الحياة ونعتمد عليها لقضاء ش���ؤون الحي���اة وأهمها إدارة 
األم���وال. وقد س���معت قص���ة أحدهم يحكيها بنفس���ه بأنه 
كيف تم استغالل رغبته في الكسب السريع لتحويل األموال 
من خالل منح الطرف اآلخر كلمة الس���ر لحسابه البنكي على 
األنترن���ت، وتم س���حب أموال���ه وتحويلها لحس���ابات خارجية.

وناح���ظ انت�س���ار ا�ستخ���دام الإنرتن���ت 
مبعدلت عالية خ���ال ال�سنوات املا�سية 
يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ، حي���ث 
ارتفعت من 41 % عام 2010م اإىل حوايل 
70٫4 % يف نهاي���ة الربع الثاين من العام 
2016م. ويقدر عدد م�ستخدمي الإنرتنت 
يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2016  

بح���وايل 22٫4 ملي���ون م�ستخدم. وتعترب 
اململك���ة اكرب �س���وق لات�س���الت وتقنية 
املعلوم���ات يف ال�س���رق الو�س���ط ح�س���ب 
تقارير هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات. 
وعادة يكون توج���ه املحتالن واملخرتقن 
للتقني���ة لا�سواق الك���ربى وم�ستخدميها  
الإنرتن���ت  ع���رب  الإحتي���ال  ع���ادة  يت���م 

للو�س���ول  حم���دده  برام���ج  با�ستخ���دام 
الو�س���ول  للمحت���ال  ت�سه���ل  ملعلوم���ات 
حل�سابات ال�سحية اأو ك�سب ثقته للو�سول 
لاأرق���ام ال�سري���ة الت���ي متك���ن املحت���ال 
م���ن ال�سيط���رة عل���ى احل�س���اب وحتويل 
الأموال. والوقوع يف مثل هذه احليل يكون 
با�ستخدام ال���ذكاء الب�سري والتمكن من 

أنور بن عبده حس��ن
مستشار
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ا�ستخدام التقني���ة ب�سورة �سلبية. وت�سر 
بع����ص الإح�س���اءات اإىل اأن واحد من كل 
10اأ�سخا�ص يقع �سحية لاإحتيال �سنويا.  
ويف اح�سائية ذكرتها �سحيفة التلغراف، 
اأنه يف �سنة واحدة حدثت اأكر من 2 مليون 
عملي���ة احتيال يف بريطاني���ا ح�سل فيها 
املحت���ال عل���ى معلومات بطاق���ة الإئتمان 
بالإ�ساف���ة اإىل مليون عملي���ة احتيال من 

خال الت�سوق الإلكرتوين.
ويف ال�سعودي���ة تزايدت اع���داد اجلرائم 
اللكرتوني���ة اىل اكر م���ن 700 ق�سية يف 
2016 مقاب���ل 160 ق�سية للع���ام ال�سابق 
والفئ���ة العمري���ة املتورط���ة يف مث���ل هذه 
اجلرائم بن 25-30 عام، وقد يكون زيادة 
الوعي بنظام مكافحة جرائم املعلوماتية 
1428ه���� مبر�س���وم ملك���ي رق���م:م /17  
وتاريخ:8 /  3 /1428ه� له دور يف التبليغ 
عن تلك اجلرائم وقدرة رجال الأمن على 
للق�ساء. التو�س���ل للمحتالن واحالته���م 

اأم���ا يف ال�سن فقد بلغ ع���دد م�ستخدمي 
النرتن���ت اك���ر م���ن 700 ملي���ون ، رقم 
�سخم يف���وق عدد �س���كان اأوروب���ا  لتميز 

ال�سن بت�سنيع التقنية 
ويف ا�سرتالي���ا ت�س���ر الإح�س���اءات اأن���ه 
مايقارب 85 ملي���ون دولر فقدت يف عام 
2015 ومت ا�ست���ام اك���ر م���ن 100 األف 
باغ عمليات احتيال كانت 40% منها عن 
طري���ق التلفون و 27% ع���ن طريق الربيد 
الإلكرتوين، تركز معظمه���ا على الدعوة 
لا�ستثمار واأخرى ت�سمل مواعدة الن�ساء 

عن طريق الإنرتنت. 
ويف اجلان���ب الآخ���ر من الك���رة الأر�سية 
ظه���رت تقارير يف �سنغاف���ورة التي تتميز 
ببني���ة حتتية ممتازة خلدم���ات الإنرتنت 
باأنه تزاي���دت حالت الإحتي���ال التجاري 
عن طريق الإنرتنت بزيادة 4% عن العام 

ال�ساب���ق و �سجلت فيه���ا اأكر من 33 األف 
حال���ة كان منها قراب���ة 47% من احلالت 
واإ�س���اءة  الإلكرتوي���ة  التج���ارة  تخ����ص 

ا�ستخدام بطاقات الأئتمان.
وتاأتي اح�س���اءات الأخبار يوميا مباين 
�سرقت م���ن اأ�سحابها بوا�سطة ا�ستخدام 
الأنرتن���ت، وهذه بع�ص الط���رق التي يتم 

ا�ستخدامها يف جرائم الإنرتنت:
والدوائر  ال�سركات  الكثر من  • تعتم���د 
يف  لل�س���ركاء  الأم���وال  حتوي���ل  عملي���ة 

م���ن  الب�سائ���ع  وبي���ع  و�س���راء  التج���ارة 
املحت���ال  وي�ستخ���دم  الإنرتن���ت،  خ���ال 
بالغال���ب الربيد الإلك���رتوين لل�سركة من 
خال الو�س���ول لأي بريد ملوظفي املن�ساأة 
بوا�سطة ماي�سمى "الهند�سة الجتماعية" 
والت���ي متكن املخرتق م���ن احل�سول على 
معلوم���ات اأو ثغرات يف النظ���ام ت�سهل له 
عملية الخرتاق واحل�سول على الأموال. 
ت�سرب  ع���ن طريق  الأخرى  • الطريق���ة 
املعلوم���ات بوا�سطة اأ�سخا����ص اأو املن�ساأة 
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الوع���ي  الف���رد  ل���دى  ليتوف���ر  عندم���ا 
ال���كايف للحفاظ عل���ى معلومات���ه وكذلك 
ليكون ل���دى املن�ساأة نظ���ام يحمي �سرية 
املعلومات يلتزم به موظفي ال�سركة. مثا 
اأن ير�س���ل املحتال رابط عند فتحه يطلب 
تزوي���د معلوم���ات للح�سول عل���ى جائزة 
وهمية كالفوز ب�سيارة اأو غر ذلك وتكون 
املهمة الأ�سا�سية جمع معلومات من خال 

موظفي املن�ساأة.
اإر�سال  م���ن خال  اأحيانا  • ويت���م ذلك 
ر�سائ���ل على الربي���د الإلك���رتوين ت�سمى 
ر�سائ���ل ت�سي���د، يظه���ر مل�ستلمه���ا اأنه���ا 
ر�سال���ة ر�سمي���ة وتنطل���ي احليل���ة عل���ى 
البع����ص فيق���وم بتنفي���ذ مايطل���ب من���ه 
يف الر�سال���ة م���ن طلب���ات ت���وؤدي لأف�ساء 
معلومات �سرية مثل كلمات ال�سر اأو ارقام 

بطاقات الإئتمان. 
عرب  املحتالن  اأ�سالي���ب  تتط���ور  • وق���د 

الإنرتن���ت من خ���ال الو�س���ول ملعلومات 
�سري���ة ل�سخ����ص اأو من�س���اأة وعدم متكن 
�ساحبه���ا من الو�سول له���ا لوجود ثغرات 
اأمني���ة ا�ستغله���ا املحتال ثم طل���ب مبالغ 

مالية مقابل ا�ستعادة تلك املعلومات.  
 ومايتمي���ز ب���ه الإحتي���ال الإلك���رتوين اأن 
املحت���ال يكون يف بلد بعي���دة جدا عن بلد 
ال�سحية ولي�ص من املمكن اأحيانا الو�سول 
اإليه وحماكمته لأن املتمكن منهم ي�ستطيع 
الإن�سح���اب وعدم ترك اأي اأثر يقتفى بعد 

اإنتهاء املهمة. 
وال�سام���ل  الت���ام  بالوع���ي  يك���ون  احل���ل 
مل�ستخدم���ي ه���ذه اخلدم���ات م���ن خال 
ال�سبكة العنكبوتية من الأخطار املحتملة 
وكيف الت�سرف حياله���ا واملحافظة على 
�سرية املعلومات ال�سخ�سية وتلك التابعة 

للمن�ساأة التي يعمل بها. 
بخفاي���ا  ملم���ن  غ���ر  ع���ادة  ال�سحاي���ا 

ومعلوم���ات التعام���ل م���ع اخلدم���ات عن 
طري���ق الإنرتنت اأو �ساذج���ن بحيث يتم 
ال�سخ�سي���ة  بياناته���م  عل���ى  احل�س���ول 
ب�سهول���ة، وبع�سهم ليق���وم بالإباغ عند 
ح�س���ول اأي م�سكلة تواجه���ه مما يرتتب 
على ذل���ك ا�ستمرار املحت���ال يف عمليات 

الحتيال. 
وه���ذه بع����ص الن�سائ���ح للحف���اظ عل���ى 
ل�سبك���ة  ا�ستخدام���ك  ح���ن  اأموال���ك 

الإنرتنت:
- ل حت���ول اأموالك جله���ات غر معروفة 
اأو اأ�سخا�ص لتربطك بهم عاقة قانونية 

اأو جتارية. 
- ل تف�س���ي معلومات���ك ال�سري���ة كاأرق���ام 
بطاقات الإئتمان او اأرقام الهوية اخلا�سة 
بك من خال رواب���ط ت�سل اإليك من اأي 
جهة غر موثوقة، ولتزود اأي اأحد بكلمة 
ال�سر اخلا�سة بك مهما كانت تلك اجلهة. 
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- عند الت�س���وق من الإنرتن���ت، ا�ستخدم 
مواقع عاملية معروفة وم�سهورة مبوثوقيتها 

وجمربة من قبل الكثر يف جمتمعك. 
- تاأك���د من وجود القف���ل  يف املواقع التي 
ت�ستخ���دم فيه���ا الأموال كمواق���ع البنوك 
والت�س���وق وغرها. تاأك���د اأي�سا من وجود 
عام���ة ال�سرية والت�سف���ر بداية الرابط 

يف ال�سفحة    
-ابحث دائما عن �سحة وموثوقية املواقع 
وال�س���ركات من خال حم���ركات البحث 
والإ�ستف�سار باإج���راء مكاملات حتري عن 
الأ�سخا����ص الوهمي���ن الذي���ن لي�ص لهم 

�سفة قانونية. 
الإئتم���ان ذات  ت�ستخ���دم بطاق���ات  - ل 
م���ن  م�سرتوات���ك  يف  الع���ايل  الر�سي���د 
الإنرتن���ت واح�س���ل عل���ى بطاق���ة مببالغ 
حم���ددة ور�سيد يغطي قيم���ة م�سرتواتك 
بحي���ث ميكنك م���ن اإعادة �سح���ن ر�سيد 

م���ن  باملزي���د  ترغ���ب  ح���ن  بطاقت���ك 
امل�سرتيات عن طريق الإنرتنت. 

- تاأك���د م���ن وج���ود �س���ركات ال�سحن يف 
بلدت���ك وات�سل بهم للتاأك���د من قدرتهم 
عل���ى ا�ست���ام وت�سلي���م م�سرتيات���ك عن 

طريق الأنرتنت. 
- ا�ستخ���دم كلم���ات م���رور �سري���ة قوي���ة 
عل���ى جه���ازك ومواقع الإنرتن���ت وجتنب 
ا�ستخدام اأ�سماء خا�س���ة بك اأو عائلتك، 
بل ك���ون الرق���م ال�سري من ع���دة اأجزاء 
بحي���ث ي�سع���ب ف���ك �سفرته���ا م���ن قبل 

الآخرين. 
العام���ة  ال�سب���كات  - جتن���ب ا�ستخ���دام 
املفتوح���ة حن اإج���راء عملي���ات مالية اأو 
الت�سال بالبنك اخلا�ص بك وغرها من 
العملي���ات املهم���ة. واأحر�ص عل���ى حماية 
منزل���ك  يف   "Wi-Fi"ف���اي ال���واي  �سبك���ة 

ومكتبك. 

- لتر�س���ل معلومات بطاقة الإئتمان عرب 
الربيد اللكرتوين ولحتفظها يف هاتفك 
في�سه���ل  تتعر����ص لخ���رتاق  لأن���ه رمب���ا 

ا�ستخدام بياناتك. 
- تاأكد من خروجك ال�سحيح من املواقع 
الت���ي ا�ستخدمت فيه���ا عمليات���ك املالية 

وراجع فواتر ال�سراء. 
- ميكنك الإباغ عن اجلرائم الإلكرتونية 
يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية من خال 
بواب���ة وزارة الداخلي���ة "اأب�س���ر" وتقدمي 
باغ عن ماتعر�ست له من جرمية خال 

تعاملك بالإنرتنت.
ويف اخلتام لتكن اأنت احللقة الأ�سعف يف 
موؤ�س�ستك اأو �سركتك اأو اأين ما كان حمل 
عملك ليت���م الإخرتاق من خال ح�سابك 
ب���ل يجب اأن تكون حلق���ة قوية من حلقات 
الدفاع الأمني الإليكرتوين �سد املحتالن 

والل�سو�ص واملخرتقن عرب الإنرتنت.
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إدارة مخاطر المشروع: ضرورة أم ال ؟

يمتد دور مدير المشروع الناجح من مواجهة  المشاكل وحلها والتعامل معها إلى ضرورة العمل 
التعامل معها عند  المخاطر و  لرصد  المسبقة  الخطط  الحدوث أصاًل وإلى وضع  على منعها من 
حدوثها ،لذا تعد ادارة مخاطر المشروع بشكل فعال احدى العناصر الرئيسية الضرورية لنجاح المشروع ..

لنتخيل معًا قيام فريق العمل بر�سد دوري 
ملجموعة من املخاطر التي حتيق بامل�سروع 
والقيام بتنفيذ تلقائ���ي للخطط املو�سوعة 
�سلف���ًا للتعامل مع كل منه���ا واأثر ذلك على 
امل�س���روع م���ن تخفي����ص للكلف���ة واخت�سار 

للوقت واجلهد  ؟
من هنا نوؤكد اأن القيام بو�سع خطة لإدارة 
خماطر امل�س���روع وتتبعها لحقًا هي عملية 
�سروري���ة )حاج���ة( ولي�ست عم���ًا مكمًا 

ميكن ال�ستغناء عنه .. 
تتاألف عملي���ات اإدارة خماطر امل�سروع من 
�س���ت عملي���ات متتالي���ة و الت���ي تتفاعل مع 
بع�سها البع�ص وم���ع العمليات الأخرى  يف 

املجالت املعرفية الأخرى وهي  :
1- و�سع خطة لإدارة خماطر امل�سروع 

2- حتديد املخاطر
3- اإجراء التحليل النوعي للمخاطر

4- اجراء التحليل الكمي للمخاطر
5- و�سع خطة ال�ستجابة للمخاطر 

6- متابعة املخاطر 

م. فراس محمد أمين نقشبندي
مهندس محترف

�ل�سكل رقم )1( - عمليات �د�رة خماطر �مل�سروع
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وم���ن اجلدير بالذك���ر باأن جمي���ع عمليات 
اثناءعملي���ات  حت���دث  املخاط���ر  اإدارة 
التخطي���ط للم�سروع ع���دا متابعة املخاطر 
التي حتدث اأثناء عمليات املتابعة والتحكم 

يف امل�سروع.
ولكن م���ن ال�س���روري يف البداي���ة  حتديد 
الف���رق ب���ن  املخاط���ر  )Risks( وب���ن 

امل�سكات  (و الإ�سكالت)  )Issues(؟
يعرف الدلي���ل املع���ريف لدارة امل�سروعات 

املخاطر �ص(550(  باأنها :
م�سكوك يف حدوثه من  ظ���رف  اأو  "حدث 
�سان���ه اأن يوؤث���ر �سلبًا اأو ايجاب���ًا على هدف 

اأو اأكرمن اأهداف امل�سروع حال وقوعه"
����ص )539( ال�س���كال يف  يع���رف  بينم���ا 
باأن���ه " نقط���ة او اأمر حمل نقا����ص اأو نزاع، 
اأو نقط���ة او اأم���ر مل تت���م ت�سويت���ه وهو قيد 
املناق�س���ة اأو توجد ب�س���دده اأراء متعار�سة 

اأو اختافات."
وكما ناحظ من التعريفن ال�سابقن:  فان 
الإ�س���كال يتحدث عن اأمر ق���د وقع بالفعل 
بينما املخاطر هي حدث م�ستقبلي م�سكوك 
يف حدوثه ...   وال�سركات الناجحة هي التي 
تلتزم بالتعامل م���ع اإدارة املخاطر ب�سورة 
�ل�سكل رقم )2( - ت�سنيفات �لع��مل �لتي ت�ؤثر على م��قف �ملخاطرة لدى �ل�سركاتاإيجابية ومت�سقة على م���دار امل�سروع حيث 

�ل�سكل رقم )3( – و�سع خطة �د�رة �ملخاطر)�ملدخالت و�الأدو�ت و�الأ�ساليب ، و�ملخرجات (

تتاأثر مواق���ف املخاطرة بالن�سبة لل�سركات 
بع���دد م���ن العوام���ل ت�سن���ف اىل ثاث���ة 

مو�سوعات هي :
1. الرغبة يف املخاطرة : وهي درجة ال�سك 
التي يقبل كيان ما بتحملها رغبة يف حتقيق 

مكافاأة ما.
حج���م  املخاط���رة:  حتم���ل  درج���ة   .2

املخاط���ر الت���ي �ستحمله���ا ه���ذا الكيان ..
3. احلد الفا�س���ل للمخاطر :حيث  �سيقبل 
الكيان املخاطرة اذا كان م�ستواها اأقل من 
هذا  احلد الفا�سل وهو ي�سر اىل املقايي�ص 
مقاب���ل م�ستوى ال�س���ك اأو م�ست���وى التاأثر 
الذي ق���د يهتم ب���ه احد املعني���ن اهتمامًا 

خا�سًا...

وجت��در �ال�س��ارة �ىل �أن خماط��رة �مل�س��روع قد ت�جد من حلظ��ة بدء �مل�سروع ل��ذ� فيجب على �ل�س��ركات �تخاذ 
ق��ر�ر�ت م�ستن��رة على كاف��ة �مل�ست�يات لتحدي��د �د�رة �ملخاط��ر ب�س�رة فعال��ة و�ل�سعي لتحقيقه��ا �أثناء حياة 

�مل�سروع ....

�لتف�سي��ل  م��ن  ب�س��يء  و�سنتن��اول 
وه��ي   �الأوىل  �الأ�سا�سي��ة  �للبن��ة  

و�سع خطة �أد�رة �ملخاطر :

ه��ي  �ملخاط��ر  �أد�رة  خط��ة  و�س��ع 
عملي��ة حتديد �لطريق��ة �لتي يتم 
م��ن خالله��ا تطبي��ق �ن�سط��ة �د�رة 

خماطر �مل�سروع.



م����ق������ال

62

�أ - �ملدخالت : وت�سمل  :
�أ-1 : خطة �إد�رة �مل�سروع :

تع���د خط���ة اإدارة املخاطر اأح���د مكونات 
خط���ة اإدارة امل�س���روع والت���ي تتاأل���ف من 
جمموعة م���ن اخلطط الفرعي���ة بع�سها 
امل�س���روع  خماط���ر  اإدارة  خط���ة  ي�سب���ق 
)كاإدارة نط���اق امل�س���روع واإدارة الوق���ت 
واجل���ودة ...( والت���ي يك���ون بع����ص م���ن 

مكوناتها مدخًا لتوليد بع�ص املخاطر.
�أ-2: ميثاق �مل�سروع :

الت���ي  الوثيق���ة  ه���و  امل�س���روع  ميث���اق 
لن�س���وء  ر�سمي���ًا  ال�ساحي���ة  متن���ح 
مدخ���ات  ع���ادة  ويوف���ر  امل�س���روع 
.. امل�ست���وى  رفيع���ة  للمخاط���ر  متنوع���ة 

�أ-3 : �سجل �ملعنيني :
كاف���ة  عل���ى  املعني���ن  �سج���ل  ويحت���وي 

التفا�سيل املرتبطة باملعنين بامل�سروع
�أ-4: �لع��مل �ملحيطة بامل�سروع :

وهي العوامل املحيطة بامل�سروع والتي قد 
توؤثر على عملية و�سع خطة اإدارة املخاطر.

�أ-5: م�سادر �لعملية �لتنظيمية :
وه���ي م�س���ادر العملي���ة التنظيمي���ة التي 
ق���د توؤث���ر يف عملي���ة و�س���ع خط���ة اإدارة 
املخاطر مثل :)فئات املخاطر، نعريفات 
امل�سطلح���ات، اأ�س���كال بي���ان املخاط���ر، 
القوال���ب القيا�سي���ة، الأدوار وامل�سوؤليات، 
م�ستوي���ات ال�سلط���ة لعملية �سن���ع القرار 

والدرو�ص امل�ستفادة (.
ب - �الأدو�ت و�الأ�ساليب: وت�سمل:

ب-1: �الأ�ساليب �لتحليلية:
يت����م ا�ستخدام الأ�سالي����ب التحليلية يف 
فه����م وحتدي����د �سي����اق اإدارة املخاط����ر 
العام����ة للم�س����روع  فيمك����ن ا�ستخ����دام 
باملعني����ن  خا�����ص  خماط����ر  �سج����ل 
لت�سني����ف وتقييم درج����ة حتمل املعني 
ورغبت����ه يف خو�ص خماط����رة امل�سروع، 
ويت����م ا�ستخ����دام اأ�سالي����ب اأخ����رى مثل 
املخاط����ر  تقيي����م  اأوراق  ا�ستعم����ال 
رفي����ع  تقيي����م  لتوف����ر  ال�سرتاتيجي����ة 
امل�ست����وى خا�����ص بالتعر�����ص للمخاطر 

تبعًا ل�سي����اق امل�سروع الع����ام وبناء على 
ه����ذه التقييمات ميك����ن لفريق امل�سروع 
تخ�سي�����ص املوارد املنا�سب����ة والرتكيز 

على اأن�سطة اإدارة املخاطر.
ب-2:�الجتماعات :

حيث يق���وم فريق العمل)مدي���ر امل�سروع 
واأع�س���اء خمتاري���ن م���ن فري���ق العم���ل 
واملعني���ن( بعق���د اجتماع���ات للتخطيط 
وو�س���ع  املخاط���ر  لإدارة  خط���ة  لو�س���ع 
اخلطط الرفيع���ة امل�ستوى الازمة لتفيذ 

اأن�سطة اإدارة املخاطر.
ب-3 :��ست�سارة �خلرب�ء

حيث يتم ا�ستخ���دام ا�ست�سارات وخربات 
معرف���ة  ذوي  جمموع���ات  اأو  اأف���راد 
متخ�س�س���ة  جم���الت  يف  متخ�س�س���ة 
مثل )الإدارة العلي���ا، املعنيون بامل�سروع، 
مديرو م�ساري���ع لديهم خربات �سابقة يف 
نف����ص املجال، خرباء يف جم���ال امل�سروع، 
وال�ست�سارين،  ال�سناعي���ة  املجموع���ات 

الحتادات املهنية والفنية (.
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ج- �ملخرجات : وت�سمل:
ج-1: خطة �إد�رة �ملخاطر

وت�سمل:
ج1-1 : �ملنهجي��ة : حت���دد الأ�ساليب 
الت���ي  البيان���ات  وم�س���ادر  والأدوات 
�ست�ستخ���دم يف تنفي���ذ اإدارة املخاطر يف 

امل�سروع .
و�ل�م�س�ؤولي��ات:  �الأدو�ر  ج2-1: 

حت���دد رئي����ص املجموع���ة واأف���راد الدعم 
واأع�ساء فريق اإدارة املخاطر لكل نوع من 
الن�ساط يف خط���ة ادارة املخاطر وتو�سح 

م�سوؤولياتهم.
ج1-3: �مل��زن��ة: ت�ساع���د يف تقدي���ر 
امل���وارد  عل���ى  بن���اء  املطلوب���ة  الأم���وال 
اخل���ط  يف  لت�سمينه���ا  املخ�س�س���ة 
املرجع���ي للتكلفة وار�س���اء الربوتوكولت 

اخلا�س���ة با�ستخدام احتياطي الطوارىء 
والحتياطي الإداري.

ج1-4: �لت�قي��ت : يحدد موعد وعدد 
م���رات تنفيذ عمليات اإدارة املخاطر على 

مدار دورة حياة امل�سروع ..
ج1-5: فئ��ات �ملخاط��ر: حي���ث توفر 
و�سيلة لت�سنيف وجتميع اأ�سباب املخاطر 

املرتقبة يف جمموعات.

�ل�سكل رقم )4( – مثال على ت�سنيفات �ملخاطر

ح���دوث  احتمالي���ة  تعريف���ات  ج6-1: 
خماطرة وتاأثره���ا : اإن جودة و موثوقية 
حتليل املخاط���ر تتطلب تعريف م�ستويات 
خماط���رة  ح���دوث  لحتمالي���ة  خمتلف���ة 
وتاأثره���ا ب�س���كل خا����ص ح�س���ب �سي���اق 

امل�سروع .
ج1-7: م�سفوف���ة الحتم���الت والتاأثر : 
وهي عبارة ع���ن �سبكة لتوزي���ع احتمالية 
ل���كل حال���ة ح���دوث خماط���رة وتاأثرها 
عل���ى اأهداف امل�س���روع يف حالة وقوع تلك 

املخاطرة 
ج1-8: درج���ات حتمل املعني���ن املنقحة 
:ميكن مراجع���ة درجات حتم���ل املعنين 
اأثن���اء ا�ستخدامه���ا مع م�س���روع معن يف 

عملية و�سع خطة اإدارة املخاطر
ج1-9: تن�سيق���ات التقارير : حتدد كيفية 

توثيق ادارة املخاطر وحتليلها واباغها 

التتب���ع  تق���وم عملي���ة   : التتب���ع  ج10-1: 
بتوثي���ق كيفي���ة ت�سجيل اأن�سط���ة املخاطر 
ل�سالح امل�س���روع احل���ايل وكيفية تدقيق 

ومراجعة عمليات ادارة املخاطر

�ملر�جع :
- الدليل املعريف لدارة امل�سروعات

)PMBOK® Guide( –الطبعة اخلام�سة 
- ”PMP Exam Prep“ –Eighth Edition-
By Rita Mulcahy، PMP، et. al

�جلدول رقم )1( �أهم �مل�سطلحات �ل��ردة يف �ملقال

: �النكليزية  باللغة  ومر�دفاتها  �لعربية  باللغة  �مل�سطلحات  •�أهم 
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التصميم الجرافيكي البيئي

يف �سي���اق تاريخي يعد الت�سميم اجلرافيكي 
البيئ���ي قدمي قدم الفن، حي���ث كان الإن�سان 
يحك���ي ق�سته عن طريق اللوح���ات املنحوتة 

على جدران الكهوف. 
ولك���ن حديث���ًا ل تتج���اوز مهن���ة الت�سمي���م 
اجلرافيك���ي البيئ���ي 40 �سن���ة فق���ط عندما 
اع���رتف جمموع���ة م���ن امل�سممن ب���اأن ما 
يقوم���ون ب���ه كان اأك���ر بكث���ر م���ن لفت���ات 
)جمعي���ة  لي�سكل���و  اإر�سادي���ة  لوح���ات  اأو 
الت�سمي���م اجلرافيكي البيئ���ي /التجريبي(  
 Design Graphic Expeirential(
for Society The( لتطوي���ر مهاراته���م 
واأن�سطته���م واإثبات اأهميته���ا مهنيًا. حتتوي 
اجلمعي���ة عل���ى1800 ع�س���و م���ن 35 دول���ة 
يجتمع���ون يف 27 ف���رع حمل���ي ح���ول العامل. 

منها يف نيويرك و فانكوفر و �سيدين. 
بداي���ة  تاأ�سي�سه���ا  بع���د  اجلمعي���ة  �سمي���ت 
ال�سبعين���ات “جمعي���ة الت�سمي���م اجلرافيكي 
البيئي” ومت تغير امل�سمى ل�”جمعية الت�سميم 
اجلرافيكي التجريبي” عندما لوحظ اأوًل اأنه 
اأ�سم���ل واأكر تعبرًا للعم���ل املهني الذي يقوم 
ب���ه املتخ�س�سن مهني���ا ، باأنه ل يقت�سر على 
اللوح���ات الإر�سادي���ة والافت���ات فح�س���ب بل 
يحت���وي عل���ى جمي���ع م���ا ميك���ن التوا�سل من 
خال���ه ب���ن الأ�سخا����ص يف بيئة البن���اء التي 
تت�سم���ن حمت���وى، ن�سو����ص رقمي���ة، �س���ور، 
عر����ص املحتوى مثل املعرو�س���ات يف املتاحف 
والف���روع الرئي�سيه لل�س���ركات، امل�ست�سفيات، 
املطارات. فم���ن خاله يتم جت�سي���د وت�سكيل 
بامل���كان. واإت�ساله���م  الأ�سخا����ص  جترب���ة 

 ثاني���ًا يف بداي���ة تاأ�سي����ص اجلمعي���ه مل يكن 
التوجه عميق واأهمية عر�ص املحتوى يف بيئة 

البناء كاأهميته وات�ساعه اليوم. 
هناك عدد من جماالت �ملمار�سه �لتي 
تق��ع حتت مظلة �لت�سميم �جلر�فيكي 

�لبيئي منها:
1( حتدي���د املواق���ع ونظام اللوح���ات الر�سادية.
2( �سناع����ة امل����كان وخلق هوي����ة خا�سة �سمن 
احليوي����ة/ والبيئ����ة  اجلرافيكي����ة  العم����ارة 

الر�س����م  امل����دين،  الت�سمي����م  الديناميكي����ة، 
ور�س����م  التجاري����ة،  املح����ات  التخطيط����ي، 
اخلرائ����ط. كما اأنه على نح����و متزايد ت�سميم 
الر�س����وم البياني����ة البيئية اأ�سب����ح ينطوي على 
التكنولوجي����ا الرقمي����ة الديناميكية/احليوي����ة 
الذي يق����دم مفه����وم اإمكانية تغي����ر املحتوى، 

التصمي���م الجرافيك���ي البيئ���ي يض���م العدي���د م���ن التخصص���ات التصميمية بم���ا في ذلك 
الجرافي���ك، المعماري���ة، الداخلية، تصميم المناظ���ر الطبيعية، والتصمي���م الصناعي، وجميع 
المعنيي���ن بالجوانب البصري���ة التي تجعل من البيئة أكثر فعالية لإلنس���ان من تحديد الطرق، 
التواص���ل، الهوية، المعلومات، وتش���كيل فك���رة خلق الخبرات التي تربط اإلنس���ان بالمكان.

م/بثينه الجهني
ماجستير عمارة داخلية
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امل����كان  امل�ستخ����دم،  ب����ن  احل�س����ي  التفاع����ل 
واملعلومات على غر الطريقة التقليدية لعر�ص 
املحتوى الت�سميمي اجلرافيكي البيئي الثابت. 
3( ت�سميم املعار�ص والر�سومات التف�سرية 

اأو التحليلية
4( الأماكن العامة
5( مراكز الأبحاث

6( املخططات الرئي�سية
عل���ى م���دى العق���ود القليل���ة املا�سي���ة تق���دم 
الت�سميم اجلرافيكي البيئي ب�سرعة ملحوظة 
من لفتات اأو لوحات اإر�سادية اإل �سناعة املكان 
وهويته وه���و يف الطريق اإىل اأن ي�سبح واجهة 
رقمي���ة للم�ستخدمن و�سانع���ي املدن الذكية. 
امل���دن الذكي���ة: ه���و مفه���وم ي�سم���ل دم���ج 
التكنولوجي���ا الرقمي���ة وال�ست�سعارات داخل 
املدين���ة م���ع زي���ادة راأ����ص امل���ال الجتماعي 

وامل�ساريع اأو املعرفة. 
�أهمية �لت�سميم �جلر�فيكي �لبيئي:

1( �س���روري لت�ساميم بيئية اأكر كفاءة مبا 
ي�سهل حياة الفرد واملجتمع.

2( تب�سيط البيئة املعقدة والأماكن الكبرة
3( متك���ن الأ�سخا����ص من التنق���ل يف املكان 

والبيئة باأمان.
4( ال�سرعة يف الو�سول للمكان املق�سود دون 
ال�سوؤال وا�ستغراق وقت اأطول للو�سول، �سواء 
ملكت���ب معن اأو لعيادة معينة يف م�سفى مكون 
من اأكر من مبنى وكل مبنى مكون من اأكر 

من طابقن اأو ثاث. 
5( ي�ساع���د الأ�سخا����ص يف حتديد اجتاههم 

يف الأماكن الوا�سعة واملعقدة.
��ستخد�ما  �الأك�����ر  �الأم����اك����ن  م���ن 
للت�سميم �جلر�فيكي �لبيئي و�لتي من 

�ل�سروري �الهتمام يف تط�يره:
1( اجلامعات والكليات

2( امل�ست�سفيات
3( املباين التجاريه املتعددة ال�ستخدام

4( مراكز الت�سوق
5( املطارات وحمطات القطار

ناحظ اأهمي����ة الت�سمي����م اجلرافيكي البيئي 
حلركة الن�سان يف بيئة املباين وجعل ت�ساميمها 
اأك����ر فعالية وخل����ق جترب����ه ذات فعالية عالية 
للف����رد واملجتم����ع ول يختل����ف اأي متخ�س�����ص 
يف ت�سمي����م البيئ����ة ب�س����كل ع����ام اأن اله����دف 
ال�سا�س����ي م����ن اأي ت�سميم فعاليت����ه وب�سهولة 
ا�ستخدامه للفرد واملجتمع وتلبية احتياجاتهم. 
بب�ساط���ة اأكر اأ�سب���ح ا�ستخ���دام الت�سميم 
اجلرافيكي البيئي الروح لبيئة املباين واملدن 
الذكيه اأ�سا�ص م���ن اأ�سا�سيات حتديد فعالية 
املعم���اري،  جمالت���ه:  �ست���ى  يف  الت�سمي���م 

الطبيعي���ه،  البيئ���ه  الداخل���ي،  الهند�س���ي، 
وال�سناعي، خللق بيئة تخدم الإن�سان وتلبي 
احتياجات���ه وتخل���ق جتربة ايجابي���ة ب�سيطة 

للفرد واملجتمع.
وتوافق���ا مع روؤي���ة 3020 وما يحدث الآن من 
تط���ور �سري���ع وتو�سع يف جم���الت الت�سميم 
الهند�سي يف جميع جمالته تظهر لنا اأهيمة 
التخ�س�ص الدقيق واتقانه اأ�سبح مطلب ميّيز 
املهنين. التخ�س�ص يف الت�سميم اجلرافيكي 
البيئي مهنيًا �س���وف يخلق فر�ص عمل اأكر، 
اإتقان���ًا. اأك���ر  وباإنتاجي���ة عاملي���ة متط���ورة 
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المبانى الخضراء ... كيف ولماذا ؟   )1(
، ما  ال����خ����ض����راء  ال���م���ب���ان���ى  ع����ن  ي���ت���ح���دث  ال���ب���ع���ض  أن س���م���ع  ب���ع���د  س���أل���ن���ى ص���دي���ق���ى 
ال��ح��ك��م��ة ف���ى أن ي��ت��م ده����ان ك���ل ال��م��ب��ان��ى ب��ال��ل��ون األخ���ض���ر ؟ وم����ا ال���ف���ائ���دة م���ن ذل���ك؟ 
لها؟ ن��ح��ن  ص��داق��ت��ن��ا  ي��ك��ف��ى  أال  ل��ل��ب��ي��ئ��ة؟  ص��دي��ق��ة  ال��م��ب��ان��ى  ت���ك���ون  أن  م��ع��ن��ى  وم����ا 

ابت�سم���ت ل�سديقى وبداأت اأجيب عن اأ�سئلته 
والت���ى قد حتت���اج اىل �س���رح طوي���ل ، ولكن 
لعلمى بطبيعة �سخ�سيت���ه والتى تت�سابه اىل 
حد كبر مع ايقاع حياتنا ال�سريع ، قررت اأن 

اأجيبه بايجاز قدر امل�ستطاع .
لي�ص املق�سود باملبانى اخل�سراء تلك التى يتم 
دهان واجهاتها باللون الأخ�سر كما ظننت ، 
فاللون الأخ�سر هنا لي�ص ح�سيا ولكنه معنوى 
، واملق�س���ود باملبان���ى اخل�س���راء (اأحيان���ا 
يطل���ق عليها م�ستدامة اأي�س���ا) هوا�ستخدام 
كل الو�سائ���ل والط���رق الت���ى جتع���ل املبن���ى 
�سديق���ا للبيئة ، وكذل���ك ال�ستخدام الأمثل 
للم���وارد ب�سف���ة دائم���ة خال عم���ر املبنى.

ومبعن���ى اآخ���ر ف���ان املبان���ى اخل�س���راء هى  
تل���ك املبانى الت���ى �سمم���ت بطريقة حت�سن 
من كفاءة ا�ستخدام الطاق���ة واملياه واملوارد 

الأخ���رى، اأم���ا ال�ستدام���ة فيمك���ن تعريفها 
بب�ساطة على اأنها تلبي���ة احتياجات الأجيال 
احلالي���ة دون اأن يوؤث���ر ذل���ك عل���ى الوف���اء 

باحتياجات ومتطلبات الأجيال القادمة .
وهنا انتف�ص �سديقى قائ���ا : فهمنا م�ساألة  
الل���ون الأخ�س���ر ، ولك���ن تف�س���ر اأن املبن���ى  
يج���ب اأن يك���ون �سديقا للبيئ���ة حتتاج بع�ص  

التف�سيل ، قلت له �ساأ�سرح لك الأمر.
املبان���ى اخل�س���راء �سديق���ة للبيئ���ة ، فه���ى 
ت�ستخ���دم طاق���ة اأق���ل وتن���وع ف���ى م�س���ادر 
الطاق���ة ف���ا تعتمد عل���ى الكهرب���اء وحدها 
، ولك���ن حت���اول اأن ت�ستخ���دم و�سائ���ل بديلة 
كالطاقة ال�سم�سية اأو طاقة الرياح ول تعتمد 
عل���ى م�س���ادر الطاقة غ���ر املتج���ددة التى 
ميك���ن اأن تن�س���ب كما ه���و ح���ادث بالن�سبة 

للم�سادرالتقليدية للطاقة  كالبرتول .

د/ محمد العجرودى
استشارى ادارة المشروعات

كذل���ك بالن�سب���ة للمي���اه، ف���ان الإ�ستدام���ة 
تعن���ى تر�سي���د ا�ستخدامه���ا ق���در الإم���كان 
فمث���ا ل ن�ستخدم املي���اه ال�ساحلة لل�سرب 
ل���ري احلدائ���ق اأو غ�سي���ل ال�سي���ارات مثا 
ولك���ن ن�ستخ���دم مياه مت���ت معاجلته���ا بعد 

ال�ستخدام اأول مرة.
ق���ال �سديق���ى : وم���اذا ع���ن م���واد الإن�ساء 
الت���ى ن�ستخدمها فى البن���اء ؟ قلت له بنف�ص 
الطريقة كلما ا�ستخدمنا مواد معاد ت�سنيعها 
مث���ا كان ذل���ك اأف�سل للمبن���ى ، فاذا كنت 
تري���د عم���ل اأر�سي���ات خ�سبية فم���ن ف�سلك 
 )HDF( امل�سنع���ة  الأر�سي���ات  ا�ستخ���دم 
بدل من الأخ�س���اب الطبيعية لأن التو�سع فى 
ا�ستخدام الأخ�ساب الطبيعية معناه الق�ساء 
عل���ى الغاب���ات الت���ى ت�ساع���د عل���ى التوازن 
البيئى. كذلك احلال فى ا�ستخدام  الأ�سمنت 
البورتاندى الذى ي�سبب ت�سنيعه اأعلى كمية 
تل���وث باملقارن���ة بباقى مكون���ات اخلر�سانة.
ق���ال �سديق���ى اأن���ا ل�س���ت متخ�س�س���ا حتى 
اأطب���ق ه���ذه املفاهي���م الت���ى حتدثن���ى عنها 
ولك���ن كمواط���ن ع���ادى اأعي�ص ف���ى الريا�ص  
اأري���د اأن اأعرف كيف ميكنن���ى اأن اأعي�ص فى 
مبن���ى اأخ�سر ؟ قلت له ميكن���ك اأن تقلل من 
ا�ستخ���دام الطاق���ة الكهربائي���ة وت�ستبدلها 
بالطاق���ة ال�سم�سي���ة مث���ا ، كم���ا ميكنك اأن 
تر�س���د ا�ستخدام  املياه التى ت�ستهلك فى ري 
احلدائق وغ�سيل ال�سي���ارات مثا وت�ستخدم 
بع���د معاجلته���ا  ال�س���رف اخلفي���ف  مي���اه 

بطريقة ل ت�سر بالبيئة.
قال �سديقى وكيف اأفعل ذلك ؟

 قلت له �ساأجيبك فى املرة القادمة. 
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جدة كذا  . . .  حزم وبحر 
)مجرد وجهة نظر(

أعشق جدة، نعم أعشقها حد الثمالة، بحفرها وبزحمتها وبمشاريعها المتأخرة، رغم كل ذلك أعشقها.
ف���ي الزمن الماض���ي القريب كلم���ا تأملنا في جدة ومش���اريعها نذكر المقولة الش���هيرة للش���يخ 
زاي���د آل نهي���ان رحم���ه هللا عندما قال )أتمنى أن تصب���ح دبي مثل مدينة جدة في ي���وم من األيام( 
ع���ام 1984 م ونح���ن األن ف���ي ع���ام 2017 م، أي قب���ل 33 س���نة! والس���ؤال هو أين دب���ي اليوم؟!

اأعتذر لأين بداأت هذه املقالة بالت�ساوؤم وعنوانها 
يدع���و للتف���اوؤل، ومن من���ا ل يحب التف���اوؤل ...

�أم��ا يف �ل�قت �حل��ايل كل �سيء يدع� 
للتف��اوؤل خ�س��سًا عندم��ا نتحدث عن 
م�ساريع جدة �حلالية و�لقائمة حتت 

�لتنفيذ:
تري���د  ع���دة  مق���اولت  �س���ركات  • ف���ربوز 
اأن تثب���ت نف�سه���ا و�سمعته���ا يف ه���ذا املجال 
والتناف�ص املحمود ب���ن هذه ال�سركات يدعو 
للتف���اوؤل بعك����ص م���ا كن���ا علي���ه يف املا�س���ي 
القريب كل امل�ساريع احلكومية تنفذها �سركة 
واح���دة اأو �سركتن ل ثال���ث لهما يف الغالب.

فئ���ات  ل���كل  والفك���ري  الثق���ايف  • الن�س���ج 
ه���و  م���ا  يع���ي  اأ�سب���ح  فالأغل���ب  املجتم���ع 
ال�س���ح م���ن اخلط���اأ حت���ى واإن مل يك���ن يف 
الوع���ي  ه���ذا  واأ�سب���ح  تخ�س�س���ه  جم���ال 
مق���رون بالثورة الإعامي���ة ومواقع التوا�سل 
الجتماعي الكثرة ج���دًا والقريبة من الكل 

ال�سغ���ر اأو الكب���ر امل�سوؤول وغ���ر امل�سوؤول 
وباإمكان الكل ابداء راأيه بكل حرية و�سفافية 
يف تاأخ���ر م�سروع اأو �س���وء تنفيذ اآخر اأو حتى 
ال�س���وؤال الذي ه���و من حق اجلمي���ع معرفته 
مت���ى �سينته���ي اأو مت���ى �سيب���داأ اأو م���ا الذي 

يحدث يف اأي م�سروع؟
ال�سريفن  �سيدي خادم احلرم���ن  • عه���د 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود حفظه 
اهلل ورع���اه )عه���د �سلم���ان احل���زم(: يجب 
اأن ي���وؤدي امل�سوؤول���ن كاف���ة مهامه���م خدمة 
ل�سعبنا ال���ذي ل اأقبل التق�س���ر يف خدمته!  

�خلامتة: 
يف اخلت���ام اأع���ود لعنوان املقال���ة )جدة كذا 

حزم وبحر( ...
اأحب���وا ج���دة ب���ل اع�سقوه���ا جميع���ا لي����ص 
املهند�س���ن والقائمن على امل�ساريع فقط بل 
اجلميع بدون ا�ستثناء لأن من اأحب �سيء عمل 
لأجل���ه واأتقن ولأنها بحبك���م �ست�سبح )جدة 

ك���ذا جم���ال وبح���ر(، لي�ست ج���دة فح�سب، 
اإمن���ا كل مملكتن���ا الغالي���ة واحلبيب���ة ولكن 
حتدثت يف ه���ذه املقالة عن )حبيبتي جدة( 

�أخر�:
اأخ���ي املواطن وزميل���ي املهند����ص و�سديقي 
املالك واأيها املقاول وامل�سرف يجب اأن نحب 
ج���دة بالرتتي���ب ال�سابق لأنه عندم���ا نحبها 
بالرتتيب ال�سابق �سنجرب على من هو حمايد 
يف حبه���ا اأن يحبها ويعمل من اأجلها وت�سبح 

جمال وبحر.
�لت�قيع:

يف كل امل�ساريع يجب اأن يكون املواطن غيورا 
على وطنه واملهند�ص خمل�سا يف عمله واملالك 
يتمن���ى ويعمل ليكون وطنه ه���و ال�سباق بهذه 
الطريق���ة اإذا كان م���ن يعم���ل يف اأي م�سروع 
لي�ص م���ن اأبن���اء الوط���ن �سيعم���ل بق�سارى 
جهده لتكون النتيجة كما متناها املحب ورمبا 
يحب م���ا اأحببن���اه ويعمل ويتقن م���ن اأجله. 

م. عبدهللا علي الغامدي
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افضل )10( معالجات هواتف ذكية في العالم 
)ANTUTU( من حيث األداء بحسب مؤشر

����ص/ كي���ف ميك���ن ملعال���ج  �س���در حديثا 
مقارنة مع الأجيال ال�سابقة من املعاجلات 
مثل اأنف العج���ل 820، متك هيليو X25 و 

كرين 955 من حيث الأداء العام؟ 
�أعلى 10  نلقي نظرة على  • دع�ن��ا 

معاجلات للهاتف �لذكي .
يف البداي���ة ي�ستن���د نتائج ه���ذا التقرير، 
عل���ى  للموؤ�س���ر  الر�سم���ي  للموق���ع  وفق���ا 
ع���دة عوامل رئي�سية، مث���ل بيانات الأداء 
للهواتف الذكي���ة التي مت احل�سول عليها 

عن طريق تطبيق Antutu لتقييم الأداء، 
ومتو�س���ط متو�س���ط اأداء كل وح���دة وكل 

رقاقة معاجلة.
 10 اأعل���ى  ف���اإن  ترتي���ب  لأح���دث  وفق���ا 
معاجل���ات للهاتف الذكي الع���ايل الأداء، 
اأب���ل A10 وكوا لكوم اأنف العجل 821 ً وفق 

التوقعات مع الأداء املتميز لهما . 
اأخ���ذت اأب���ل A10 زمام املب���ادرة بر�سيد  
170124 نقطة ، تليه���ا عن قرب كوالكوم 

اأن���ف العجل 821، بر�سي���د 160856نقطة 

املركزي���ة  باملعاجل���ة  يعملن���ا  وكاهم���ا 
رباعية النوى.

اإن  ُمعال���ج A10 Fusion هو ُمعالج ُرباعي 
الأنوية ويعمل وفق معمارية 64 بت  بتقنية 
معاجلة 16 نانومرت . لذا فاإن املعالج ُيقدم 
بع�ص الأفكار اجلديدة غ���ر التي تعّودنا 
عليها يف معاجلات اآبل ال�سابقة، فاملعالج 
اجلديد ق�ّسم الأنوية الأربعة اإىل ق�سمن، 
حي���ث خ�س����ص نوات���ن للعم���ل باأف�س���ل 
اأو   .High-Performance مُمك���ن  اأداء 

م. تركي بن عبدهللا المالكي 
ماجستير تقنية معلومات 

ظه���رت العديد م���ن الهواتف الذكية الجدي���دة التي تدعمها أب���ل A10  وكوا لكوم 
أنف العجل 821 في السوق ، والتي أضافت حيوية لسوق معالجات الهاتف الذكي. 
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مبعن���ى اآخ���ر، ُت�ستخدم النوات���ن لإمتام 
امله���ام املُعّق���دة الت���ي تتطل���ب ُمعاجل���ة 
الألع���اب.  الر�سومي���ات يف  مث���ل  كب���رة 
تبق���ى لدينا نوات���ن، وهي ُتع���رف با�سم 
High-Efficiency وُتق���وم مبعاجلة املهام 

التقليدي���ة مثل ق���راءة الربيد الإلكرتوين 
اأو ت�سف���ح ال�س���ور، وبالت���ايل ُت�ستخ���دم 
للمه���ام اخلفيفة نوًع���ا ما وهو م���ا يعني 
اأنها ت�ستخدم طاقة اأقل. وح�سبما ذكرت 
اآب���ل خال املوؤمتر، ت�ستهل���ك هذه الأنوية 
5/1 فق���ط م���ن الطاق���ة الت���ي ت�ستهلكها 

النواتان املُ�ستخدمة يف العمليات املُعّقدة 
High-Performance. علي���ة فق���د قامت 

اآب���ل بتوف���ر وح���دة للتحك���م بالعملي���ات 
Performance controller داخ���ل النظام 

لتحدي���د النواتن اللتن يج���ب اأن تذهب 
اإليها العملية؛ فعندما ُير�سل النظام طلًبا 
ملعاجل���ة ت�سغيل عداد موؤقت جديد، تقوم 
هذه الوحدة بتحديد نوع العملية والأنوية 
املُائم���ة له���ا ل�سم���ان ع���دم ا�سته���اك 
�سحن اجله���از ب�سكل كب���ر اأوًل، وتنفيذ 
املهم���ة باأف�سل واأ�سرع �س���كل مُمكن ثانًيا 
مما زاد م���ن �سرعة الأداء فاملُعالج ُيقدم 

. A9 اأداًء اأف�سل بن�سبة %40 عن �سلفه
اإما ما يخ�ص معالج  كوالكوم اأنف العجل 
821 يعم���ل كذل���ك باملعاجل���ة املركزي���ة 

رباعية النوى وفق معمارية 64 بت ولكن 
بتقنية معاجلة 14 نانومرت .

لذل���ك ناحظ ان كا املعاجلن يحتويان 
عل���ى اأربعة اأنوية وتعم���ل بتقنية الربجمة 
 Heterogeneous املغاي���رة  املتع���ددة 
Multi-Processing ، مبعن���ى اأن الأنوي���ة 

الأربع���ة لي�س���ت متماثل���ة ، و اإمن���ا هناك 
نواتان خا�ستان بالأداء العايل ، و نواتان 
اأخريتان ل���اأداء املنخف����ص و ت�ستهلكان 
طاقة اأقل ، لكن فارق كبر بن املعاجلن 

ي�ستطي���ع   Snapdragon 821 معال���ج  اأن 
ا�ستخ���دام الأنوي���ة الأربع���ة مع���ًا ، بينما 
ب���ن  فق���ط  يتنق���ل   Apple A10 معال���ج 

الأربعة اأنوية بح�سب ال�ستخدام .
يف ح���ن ت���وىل Snapdragon 820  املركز 
الثال���ث بر�سي���د 138026 نقط���ه ، يلي���ه 
معال���ج اأبل A9  يف املرك���ز الرابع بر�سيد 
133781 نقط���ة، ث���م املعال���ج اإك�سينو����ص 

8890 م���ن �سام�س���وجن يف املركز اخلام�ص 

بح�سوله على 129865 نقطة، 
ث���م املعال���ج helio x25 MTK يف املرك���ز 
ال�ساد����ص  بح�سوله عل���ى 97383 نقطة، 
ثم معال���ج كرين 955 يف املرك���ز ال�سابع 
بح�سوله عل���ى 96043 نقطة ، يلية معالج 
كري���ن 950 يف املركز الثام���ن بح�سوله 
 helio x20 عل���ى 92746 نقطة ، ثم املعالج
MTK يف املرك���ز التا�س���ع  بح�سوله على 

92033 نقطة  واإك�سينو�ص 7420 يف املركز 

العا�س���ر بح�سول���ة عل���ى 86652 نقط���ة ، 
 Adreno وفيما يتعلق مبعال���ج الر�سومات
530 حل معالج 821 اأنف العجل اأول، يليه 

معال���ج 820 اأنف العج���ل يف املركز الثاين 
واملعالج  A10 من ابل يف املركز الثالث .

وفق���ًا لنتائ���ج التقرير يت�س���ح  من ناحية 

الأداء قد يتف���وق معالج Apple A10 لكن 
 ،Snapdragon 821 لي�ص كثرًا على معالج
ولكن عند مقارنة اأداء معالج الر�سوميات 
جن���د معال���ج Snapdragon 821 اأف�س���ل 
ويتفوق عل���ى معال���ج Apple A10 ، و من 
ناحي���ة ا�سته���اك الطاق���ة ل ميكنن���ا اأن 

ننحاز لأي من املعاجلن .
كم���ا يعل���م اجلمي���ع ان  هن���اك ماي���ن 
الأجهزة الت���ي ت�ستخدم هذه املعاجلات ، 
و ل���كل معالج مزاياه و اأي�سًا نقاط �سعفه 
، لك���ن يبقيان معالج Apple A10 ومعالج 
Snapdragon 821 رغ���م ذل���ك قطعت���ان 

مميزت���ان م���ن الناحية الفني���ة و التقنية 
، م���ع مراعاة اأن معال���ج Apple A10 يتم 
ت�سنيع���ه جلهاز واح���د اأو اثن���ن ، بينما 
ُتباع معاجلات كوالكم لل�سركات امل�سنعة 

املختلفة لو�سعها داخل اأجهزتها .
           يف اخلت���ام تاأك���د اأنه ل يوجد منتج 
اأو جه���از مثايل ، و تذك���ر اأن جتربتك مع 
منت���ج اأو عام���ة جتارية م���ا تظل جتربة 
�سخ�سية ل ميكنك تعميمها على اجلميع، 

اأو اإلزامهم بوجهة نظرك حيالها ! .
م�سدر �لتقرير:

http://www.antutu.com
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هندسة الحج والمشاعر المقدسة

قب���ل ع���دة س���نوات، وبينما كن���ت أتجول في المش���اعر المقدس���ة لمتابع���ة تجهيز 
المخيم���ات، إذ الحظت ع���دد من الجهات ذات العالقة بخدمة الحجيج تس���ارع الخطى 
نحو إتمام مشاريعها، من إنشاءات و إمدادات، التي ال تعمل سوى في موسم الحج.

نظ���رت اإىل امل�ساري���ع واأنا اأت�س���اءل: اإىل 
مت���ى وه���ذه اخلدم���ات تق���ف عن���د هذا 
ال�سقف؟ اأمل يحن الوقت حتى نقف وقفة 
ج���ادة نح���و تطوي���ر خدمات احل���ج؟ اأمل 
يحن الوقت لاإبداع مب���ا ينا�سب الع�سر 

ومبا ينا�سب قبلة امل�سلمن؟
رغ���م العدي���د م���ن العوام���ل امل�ساهدة و 

امللمو�س���ة الت���ي ل ت�س���ر الطاحم���ن، اإل 
اأن مو�س���م احل���ج - بف�س���ل اهلل - ينجح 
وي�ستم���ر يف النجاح ، وج���زى اهلل كل من 
قام عل���ى خدم���ة �سي���وف الرحمن خر 
اجلزاء.. لكن ما هي معاير النجاح التي 

نطمح اإليها؟ 
بف�س���ل اهلل جتاوزنا ملف���ات كثرة كانت 

�سعبة املنال يف وقت �سابق كتاأخر احلجاج 
يف الو�س���ول اإىل امل�ساع���ر والتنقل هناك 
خال الأوقات املطلوبة، و وفيات اجلمرات 
الكارثي���ة، و و�س���ول التموين���ات ... اإل���خ

والآن لنطم���ح اإىل م���ا ه���و اأبع���د و اأرقى 
من ذل���ك، و نح�سن ا�ستغ���ال معطياتنا 
ا اإذا رفعنا  و نعظ���م اإجنازاتن���ا، خ�سو�سً

م. عبدالعزيز محمد منديلي
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ال�سع���ف  اإىل  احلج���اج  تع���داد  �سق���ف 
وال�سعفن واأكر من ذلك!

األ ن�ستطي���ع توظي���ف عق���ول مهند�سين���ا 
الأكف���اء لإن�ساء م�س���روع اإبداعي متكامل 

لهذا التحدي؟!
ب���ا �سك نح���ن اأمام حتّد عظي���م ينتظر 
يك���ن  مل  اإن  و  املبدع���ن،  و  املهند�س���ن 

التحدي بهذا احلجم فماذا يكون؟!
يعتقد الكث���ر اأن اأبرز هذه التحديات هو 
عامل الوقت، فمن حيث اأن املدة الازمة 
لتوف���ر اخلدمات هي يف حدود ال�سهرين 
والثاث���ة، ث���م تغل���ق بقي���ة اأي���ام الع���ام، 
وبالت���ايل تعترب غر جمدي���ة اقت�ساديا، 
ول �س���ر يف اأن يك���ون التطوي���ر جزئي���ا 

ا! موؤقتا اأي�سً
يف ت�سوري، اأرى اأن هذه التحدي يجب اأن 
ي�ستغ���ل ا�ستغال تام���ا، فبدل من البحث 
ع���ن حلول تكون يف جن�سه���ا "موؤقتة"، مَل 
ل تكون هذه احلل���ول دائمة وثابتة؟! على 
اأن تكرب طموحاتنا اأكرب من جعلها ق�سية 

حم�سورة يف مو�سم حج فقط!
فعل���ى �سبيل املث���ال: ن�ستطي���ع اأن ن�سم و 
ن�ستثم���ر هذه امل�ساعر يف مل���ف ال�سياحة 
والرتفيه، وميك���ن اإن�ساء متحف و�سالت 
عر����ص وثائقية ب���كل اللغ���ات للمعتمرين 
وال���زوار، كم���ا ميك���ن حتوي���ل امل�ساع���ر 
املقد�س���ة - من زاوية اأخ���رى - اإىل رحلة 
�سياحية لغ���ر احلجاج ط���وال العام، ول 
نن�س���ى هنا طموح الروؤي���ة يف و�سول عدد 
املعتمري���ن اإىل 30 ملي���ون معتمر �سنوًيا، 
اأي ح���وايل 10 اأ�سع���اف احلج���اج، ومن 
ثم تكون كاف���ة اخلدم���ات اأ�سا�سية ثابتة 

ومكملة مللف تطوير امل�ساعر املقد�سة!
الهيئة ال�سعودية للمهند�سن ت�سم العديد 
من الكوادر العقلية والطاقات املذهلة ويف 
جمي���ع اأنحاء اململكة، فلم ل يتم توظيفها 

يف م�ساري���ع احل���ج بكاف���ة القطاع���ات: 
كالطاق���ة والإ�س���كان والنق���ل والتموي���ن 
والإ�سع���اف وال�سام���ة و اإىل اآخ���ر قائمة 
اخلدم���ات؟!. كم���ا يوج���د هن���اك معهد 
متخ�س����ص لأبحاث احل���ج تابع جلامعة 
اأم الق���رى قّدم درا�س���ات قّيمة و مهمة، و 

ميكن ا�ستحداث ملفات بحثية اأخرى..
وم���ن ناحية الدعم، فروؤي���ة اململكة تنحو 
هذا النحو يف ال�ستثمار، ونحن بعون اهلل 
ق���ادرون على تبني ه���ذه الروؤية و اإطاق 

م�ساري���ع نوعي���ة تنّفذ على ع���دة مراحل 
تعود على الوطن واملواطن واملقيم.

و ع���رب ه���ذا املن���رب اأتق���دم اإىل الهيئ���ة 
ال�سعودي���ة للمهند�سن، وبكاف���ة و�سائلها 
و تطلعاته���ا، ب���اأن ت�سارك ب���كل خرباتها 
ه���ذه  وت�ستغ���ل  تب���ادر  لأن  واإمكاناته���ا، 
خلدم���ة  والعظيم���ة  اجلليل���ة  الفر�س���ة 
�سي���وف الرحم���ن يف تطوير ه���ذا امللف 
ال�سائ���ك الذي ق���د ل تتواجد حتدياته يف 

كل اأنحاء العامل..
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"تطور التعليم الَهنَدِسي و َتحِقيق ُرؤَية 2030"

دائمًا ما تسعى مملكتنا الحبيبة لتطوير التعليم الهندسي بالمملكة، و قد شهدت المملكة 
تطورًا في جميع نواحي الحياة منذ أن وضع أسس���ها الراس���خة مؤسسها الملك عبدالعزيز - 
طيب هللا ثراه – و سار على نهجه من بعده أبناؤه البررة حتى واصل البناء راعي حضارتها ورائد 
العلم والتعليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أعزه هللا وأيده.

اإن موؤ�س�سات التعليم الهند�سي هي اجلهات 
امل�سند اإليها م�سوؤولية اإعداد القوى العاملة 
املوؤهل���ة يف املج���الت الهند�سي���ة والتقنية 
وال�سناعي���ة بهدف حتقي���ق ودعم التنمية 
املجتم���ع،  يف  والجتماعي���ة  القت�سادي���ة 
وهذه القوى العاملة تعترب من اأهم الروات 
الت���ي متتلكها الأمم و هي اأح���د اأهم �سبل 
الو�سول اإىل اأعلى درج���ات التطور املهني 
لتحقي���ق اأعل���ى كفاءة و ج���ودة يف العمل و 

اإبتكار نظم جديدة يف العمل. 
فاملهند����ص ه���و الإن�سان املتمك���ن معرفيًا يف 
جم���ال علمي معن و ب���دوره فهو ق���ادر على 
تطبيق هذه املعرفة يف ا�ستخدام ما هو متاح 
من املوارد والروات ا�ستخداما فعال من اأجل 
اإنتاج املزيد م���ن الروات واملوارد اجلديدة. 

- تط�ر �لتعليم �لهند�سي :
وتع���ود بداي���ات التعلي���م الهند�س���ي باململكة 
اىل ع���ام 1382ه���� عندما اأن�سئ���ت اأول كلية 
للهند�س���ة يف اململكة يف ظ���ل م�سروع تعاوين 
ب���ن وزارة املعارف وهيئ���ة اليون�سكو التابعة 

ملنظمة الأمم املتحدة.
كم���ا تو�سعت التخ�س�سات العلمية يف كليات 
الأق�س���ام  عل���ى  ا�ستمل���ت  حي���ث  الهند�س���ة 
الهند�سي���ة التالي���ة )املدني���ة، الكهربائي���ة، 
امليكانيكي���ة، الإنتاج، احلراري���ة، الطران، 
الكيميائي���ة، ال�سناعي���ة، التعدين، النووية، 
النف���ط، امل�ساح���ة( وهناك بع����ص الأق�سام 
العلمي���ة تن���درج حتته���ا �سعب متع���ددة مثل 
الهند�س���ة الكهربائية ت�ستم���ل على )هند�سة 
الت�س���الت واللكرتوني���ات وهند�سة القوى 

احلا�سب���ات  وهند�س���ة  الكهربائي���ة  والآلت 
والهند�سة الطبية(. 

كم���ا �سع���ت كلي���ات الهند�س���ة اإىل تطوي���ر 
م�ستم���ر  ب�س���كل  الدرا�سي���ة  مناهجه���ا 
ويف  العاملي���ة،  التقني���ات  اأح���دث  ملواكب���ة 
�سبي���ل النهو�ص بالربام���ج والتخ�س�سات 
الهند�سية ح�سلت كلي���ة الهند�سة بجامعة 
املل���ك عبدالعزيز على العتماد الأكادميي 
العاملي لرباجمها وتخ�س�ساتها الهند�سية 
للربام���ج  العتم���اد  هيئ���ة  م���ن  وذل���ك 
الهند�سي���ة والتقني���ة ABET. وه���ي الهيئة 
الكادميي���ة الرئي�س���ة على م�ست���وى العامل 
ملراجع���ة وتق���ومي مثل ه���ذه الربامج حيث 
قامت املوؤ�س�سة بتق���ومي اكر من 500 كلية 

وجامعة يف الوليات املتحدة المريكية.

م. ُمصعب نبيل َجلُهوم
مهندس مدني
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 وتقوم عملية التق���ومي على جمموعة من 
الأ�س�ص واملعاير التي ت�ستمل على اأع�ساء 
هيئة التدري�ص، اأهداف الربنامج، حمتوى 
الربنام���ج، الط���اب، الهيئ���ة الإداري���ة، 
بالأق�س���ام  والتجهي���زات  الت�سهي���ات 
العلمي���ة وبالكلية،التزام الكلية واجلامعة 
بتقدمي برام���ج هند�سية عالي���ة اجلودة.

وقد اأ�سادت فرق التقومي بامل�ستوى املتميز 
لربامج التعليم الهند�س���ي واأنها ت�ساهي 
ومتاثل مثياتها يف اجلامعات الأمريكية 

والأوروبية واليابانية.
• ودائمًا ما ي�سعى القائمن على التعليم 

الهند�سي باململك���ة اإىل �سد حاجة الباد 
و�س���وق العمل من املهند�س���ن ال�سعودين 
القادري���ن على التعل���م امل�ستم���ر واإعادة 
التدري���ب والتاأهي���ل وامل�ساهمة بجدية يف 
دف���ع عجلة النم���اء والبناء يف ه���ذا البلد 
املعطاء يف ظل حكومتنا الر�سيدة بقيادة 
رائ���د العل���م والتعلي���م خ���ادم احلرم���ن 
ال�سريف���ن امللك �سلمان بن عبدالعزيز - 

متعه اهلل بال�سحة والعافية . 
- اإح�سائيات : 

 -  اأ�س�س���ت اأول كلي���ة هند�سة باململكة يف 
عام 1962 .

• حالي���ًا توج���د 13 كلية تقدم �سهادات 
هند�سية .

• بع�ص الربامج الهند�سية ح�سلت على 
العتم���اد الأكادمي���ي من هيئ���ة العتماد 
.)ABET( الأمريكية للهند�سة والتكنولوجيا

برامج  تق���دم  اجلامع���ات  م���ن  • ع���دد 
املاج�ستر و الدكتوراه يف الهند�سة.

لكل  وافد(  و  • 486 مهند����ص )�سعودي 
100000 ن�سمه .

• 120 مهند�ص �سعودي لكل 100000 ن�سمه .
.  481042 البكالوريو�ص  طاب  • عدد 

.  13071 الهند�سة  طاب  • عدد 

جدول يوضح أعداد شهادات البكالوريوس التي منحت عام 2000 بمعدل كل 100.000 نسمة
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 نقاط �ل�س��عف يف خريجي �لهند�س��ة 
�لي�م كما ير�ها �مل�س��تفيد )�ل�سركات 

�أو �ملكاتب �لهند�سية(:
.)Technical Arrogance( التكرب الفني

الت�سنيع. عمليات  فهم  • عدم 
الإبداع. و  الت�سميم  يف  املقدرة  • نق�ص 

.)Analyst( الغالب يريد اأن يكون حملًا •
• نظ���رة �سيق���ة للهند�س���ة و التخ�س�سات 

املتعلقة بها.

الت�س���ال  مه���ارات  يف  �سع���ف   •
بالأ�سخا�ص.

فري���ق  يف  العم���ل  يف  �سئيل���ة  خ���ربة   •
متكامل.

• ع���دم فه���م وا�سح للج���ودة  واأ�ساليبها و 
كيفية حتققيها .

- �حلاجة �إىل �لتغير :
يج��ب �أن تت�ف��ر يف �لتعليم �لهند�س��ي 

�حلديث �ل�سفات �لتالية:

 Project( تعلم فاعل مبنى على امل�سروع o
.)Based

o تكام���ل تطوي���ر مفاهي���م الريا�سي���ات و 
العلوم �سمن املحتوى التطبيقي.

ال�سناعة. مع  كبر  تفاعل   o
املعلومات. لتقنية  وا�سع  ا�ستخدام   o

o تكري�ص جهود اع�ساء هيئة التدري�ص نحو 
تطوي���ر مهنة الهند�سة كمر�سدين و موجهن 

اأكر من م�سدر لتزويد املعلومات.

عدد المهندسين في المملكة العربية السعودية
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م���ن  كب���ر  ع���دد  يف  ملح���وظ  اجم���اع   •
التقاري���ر خ���ال الع�س���رة اإىل خم�سة ع�سرة 
املطلوب���ة  املوؤه���ات  عل���ى  املا�سي���ة  �سن���ه 
و  احل���ايل  للق���رن  الهند�س���ة  خريج���ي  يف 
باحلاج���ة اإىل تعليم هند�س���ي جديد لتطوير 

تلك املوؤهات.
اإع���ادة  ب���اأن  اأي�س���ًا اتف���اق ع���ام  • هن���اك 
هيكل���ة التعلي���م الهند�س���ي تتطل���ب يف نف�ص 
الوق���ت تغير من الثقاف���ة ال�سائدة حاليًا يف 
املدار����ص الهند�سي���ة و املبنية عل���ى الرتكيز 
عل���ى املعرف���ة، التخ�س�ص الف���ردي و نظام 
احلواف���ز القائ���م عل���ى الأبح���اث اإىل ثقافة 
تقييم التكام���ل بن التخ�س�سات اإىل جانب 
التخ�س����ص الف���ردي والأبح���اث التعليمي���ة 
و الإب���داع اإىل جان���ب البح���اث يف العل���وم 

الهند�سية.
حتمية �لتغير :

اإىل  الهند�س���ي  التوظي���ف  يف  التح���ول   - اأ 
التناف����ص العاملي و الرتكيز عل���ى  الت�سويق، 

التكلفة، اجلودة و متطلبات العميل.

ب - التقني���ة احلديثة و الذكية خلقت فر�ص 
لاإبداع.

ج - التغي���ر الدائ���م و ال�سري���ع لبيئة العمل 
تتطلب مهارات �سخ�سية عالية حتول فر�ص 
العم���ل اإىل ال�س���ركات ال�سغ���ره و املجالت 

الغر تقليدية.
د - التكامل الكبر بن ال�سكان ي�سع البيئة و 
ال�سحة و ال�سامه يف املقدمة عند الت�سميم 
حيث يتطلب هذا الخذ يف العتبار تلوث البيئة 
و التكلفة و العتبارات الجتماعية و ال�سيا�سية 
التي تغ���ر التوازن القت�س���ادي الكا�سيكي.

ه� - اأهمية الأخاق املهنية.
 �ملثاليات يف �لتغير : 

�ملهار�ت �لهند�سية �ال�سا�سية �ملطل�بة 
للقرن �حلايل:

العالية. الفنية  • املقدرة 
واملتابعة. الت�سال  • مهارات 

والعم���ل بفاعلية  القي���ادة  • املق���درة عل���ى 
كع�سو يف الفريق.

• فه���م الدوافع الغر فني���ة التي لها تاأثر 

كبر على القرارات الهند�سية.
احلياة. مدى  للتعلم  • اللتزام 

 خامتة :
- نظ���ام التعلي���م الهند�سي معق���د و متنّوع و 

بالتايل من ال�سعوبة ايجاد حل عام.
الهند�س���ي  التعلي���م  يف  التق���ّدم  �سرع���ة   -
�سيختل���ف من دول���ة اإىل اأخ���رى و هذا يعزز 
التعلي���م  اأ�سالي���ب  يف  التنوي���ع  و  الإث���راء 

املطلوبة.
- ت�س���ر الدلئ���ل اإىل اأن التعلي���م الهند�سي 
يتوج���ه نح���و م�ستقب���ل غن���ي باملعلوم���ات و 
متمركز عل���ى الطالب و ميتد فيه التعلم اإىل 

ما بعد التخرج.
- اأ�سالي���ب التدري����ص التقليدية لي�ست كافية 
و  باملعرف���ة،  الهند�س���ة  خريج���ي  لت�سلي���ح 
امله���ارات و ال�سلوك و القيم الازمة ملواجهة 

متطلبات القرن احلايل.
مت  الت���ي  و  البديل���ة  التدري����ص  اأ�سالي���ب   -
اختبارها اأثبتت كفاءته���ا و لها قابلية عالية 

لتحقيق الأهداف املن�سودة. 
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القوى الكهربية . . . مقياس لقوة الدول

الشك اننا اصبحنا في عالم ال يحترم إال األقوياء في كافة النواحي  والمجاالت الحياتية 
المختلفة فالس���عي المتالك عناصر القوة هو احد اهم األهداف التي يسعى إليها 
الجميع سعيا حثيثا حتى يجد لنفسه  مكان ومكانة بين دول العالم ذات القيمة والتأثير. 

فكل الدول جتتهد قدر ا�ستطاعتها يف بناء 
منظومات ق���وى كهربية تلبى احتياجاتها 
م���ن الطاقة الكهربي���ة  ق���در امل�ستطاع . 
فالطلب على ا�ستخدام وا�ستهاك الطاقة 
الكهربية  طلب متزايد ينمو مبرور الوقت  
�سه���را بعد �سه���ر و�سنة تل���و الأخرى فا 
يتمكن من جمابهة الزيادة امل�سطردة يف 

الأحمال الكهربي���ة )load increase ( ال 
منظومة قوى كهربية م�ستقرة واآمنة ذات 
قدرات توليدية اأو اإنتاجية عالية و�سبكات 
نقل موح���دة ذات كفاءة ت�سغيل وموثوقية 
متمي���زة و�سب���كات توزي���ع فعال���ة ت�س���ل 
بالتيار الكهربي  ل���كل اأماكن ال�ستخدام 

يف طول الباد وعر�سها .

ل���ذا  تعت���رب �سبك���ة الكهرب���اء املوح���دة 
 Electrical( ومنظومة الق���وى الكهربي���ة
اأي  يف  املوج���ودة   )Power System

دول���ة مقيا����ص وموؤ�سر وا�س���ح عن حجم 
ال�ستثمارات ومعدلت النتاج ال�سناعي 
املقدم���ة  املجتمعي���ة  اخلدم���ات  وك���رة 
مل���ن يقطن ه���ذه الدولة . فل���ن جند دولة 

م. محمد ابراهيم المرسى
مهندس كهرباء
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متتل���ك اقت�س���ادا انتاجيا �سخم���ا بدون 
منظومة قوى كهربي���ة  متميزة ومتكاملة 
يف  كاف���ة مراحله���ا   التولي���د اأو النت���اج 
 ) transmission( و النق���ل )generation(

.)distribution( والتوزيع
فمن املعلوم بال�س���رورة اأن تقارير التنبوؤ 
بالأحمال )load forecasting( متثل عبئا 
ثقي���ا عل���ى ال�سب���كات الكهربي���ة التى ل 
تنم���و ول تتطور ب�سكل منظم وخمطط له 
م�سبقا فنجد بع�ص الدول بدل من زيادة 
ق���درات التوليد والنت���اج ملجابهة اأحمال 
ال���ذروة التى ت���زداد �سنوي���ا مبعدلت مت 
التنب���وؤ به���ا م�سبقا ت�سط���ر لف�سل التيار 
الكهرب���ى عن بع����ص مناط���ق ا�ستهاك 
وا�ستخدام الكهرباء ب�سبب عجز منظومة 
القوى الكهربية بها عن جمابهة الأحمال 
الكهربي���ة وقتئ���ذ  . مم���ا يوؤث���ر بال�سل���ب 
عل���ى القطاعات اخلدمي���ة والقت�سادية 
وفر�ص ومع���دلت ال�ستثمار بهذه الدول. 
ل���ذا فقط اأ�سب���ح امت���اك منظومة قوى 
ذات  موح���ده  قومي���ة  و�سبك���ة  كهربي���ة 
موثوقي���ة عالية اأحد اأه���م العنا�سر التى 
يتم النظر اليها من قبل كافة امل�ستثمرين 
والراغب���ن يف العم���ل اأو ال�سياح���ة يف اأي 
دول���ة .وم���ن هن���ا تع���د الق���وى الكهربية 
مقيا�س���ا وموؤ�س���را ذات دللت وا�سح���ة 
ع���ن م���دى تق���دم ورق���ي وق���وة اأي دولة. 
ف���اذا اخدن���ا اململك���ة العربي���ة ال�سعودية 
كنم���وذج للدول التى متتلك منظومة قوى 
كهربي���ة متكامل���ة  ذات موثوقي���ة عالي���ة 
وا�ستق���رار رائ���ع.  جن���د اأنه���ا نحجت يف 
جمابه���ة اأحم���ال الذروة وق���د بلغ احلمل 
الذروي الكلي للمملكة خال عام 2015م 
)62،260( ميجا وات وبنمو قدره حوايل 
)10%( ع���ن الع���ام 2014م ال���ذي بل���غ 
)56،547( ميج���ا وات  وكذل���ك ته���دف 

ال�سرك���ة ال�سعودي���ة للكهرب���اء  للو�س���ول 
بقدراتها النتاجية اىل )100،000 ( ميجا 
وات ت�ستخ���دم منه القدر الكافى ملجابهة  
الطلب على الكهرب���اء وتلبية احتياجاتها 
الداخلي���ة وت�ستثم���ر الباق���ى يف م�ساريع 
الربط الكهربى مع الدول اخلارجية مما 
يجع���ل قط���اع الكهرباء ومنظوم���ة القوى 
الكهربي���ة  نقط���ة ق���وة رئي�سي���ة للمملكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة داخلي���ا وخارجي���ا .

مم���ا �سبق يتبن اأن اأوىل خطوات التنمية 
احلقيقية التى يجب ان تتبعها الدول التى 

تريد ان حتقق تنمية اقت�سادية ومعدلت 
منو اقت�س���ادى متزايدة  وحتقيق م�ستوى 
متمي���ز م���ن اخلدم���ات املجتمعي���ة ورفع 
م�ست���وى معي�سة ورفاهية م���ن ي�سكن بها 
اأن ت�سعى لمت���اك منظومة قوى كهربية 

متكاملة. 
فالكهرب���اء ق���وة اأ�سا�سي���ة ل غن���ى عنها 
وعن�س���ر مه���م للغاي���ة يف حي���اة ال���دول 

وال�سعوب.
- البيان���ات نق���ا عن املوق���ع اللكرتونى 

لل�سركة ال�سعودية للكهرباء.
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 كيفية إعداد معايير التصميم 

إن تصمي���م وتنفيذ المنش���آت الخرس���انية من الموضوع���ات والعلوم األساس���ية التي تخص 
معظم المهندسين المدنيين والمعماريين وخاصة اإلنشائيين نظرًا لعالقته بأمان المنشآت 
التي يتم تنفيذها ولتالفي المشكلة التي تؤرق المهندسين منهم بتصدع هذه المنشآت.

ومن هن���ا اأق���ول: اإن تعر كثرًا م���ن امل�ساريع 
وع���دم اإكماله���ا هو اأن اأه���م الأخطاء يف ذلك 
هو: اخلطاأ يف مرحل���ة الدرا�سات والت�ساميم 
للم�ساري���ع  الت�سميمي���ة  املعاي���ر  واإع���داد 
الإن�سائي���ة، والثاين ناجت عن عدم فهم وقراءة 
وتدقي���ق املخطط���ات وع���دم عم���ل التفا�سيل 
الوا�سحة وال�سامل���ة والأخطاء يف املخططات 
فامل�س���روع الناج���ح بهند�سته القيم���ة يجب اأن 

يحقق ما يلي:
�إعد�د معاير �لت�سميم

 Preparation of Design Criteria

معاي���ر الت�سميم الإن�سائ���ي يجب اأن تت�سمن 
الوثائق وامل�ستندات التالية:

1  -  الو�سف العام للم�سروع
للمكاتب  امل�سروع من مبنى رئي�سي  • يتك���ون 

وموقف لل�سيارات ومناظر طبيعية.

م. م�ص�ط�ف�ى مح��م�ود ك�ل�ك�ل 
باحث  في الهندسة المدنية
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• املبن���ى يحتوي عل���ى الطابق ال�سفلي واحد 
واأربعة طوابق منوذجية، 

2 -  الفرتا�سات الرئي�سية للت�سميم
مت ت�سميم املبن���ى الرئي�سي للمبنى كخر�سانة 

م�سلحة يف املوقع. 
- جمي���ع اجل���دران م�سنوعة من كت���ل البناء 
وع���دم امل�ساهمة يف مقاومة الأحمال العمودية 

اأو الأفقية.
3 - الكود واملعاير وت�سميم املوا�سفات:

وي�ستخ���دم الكود واملعاي���ر التالية يف ت�سميم 
املبنى الرئي�سي للمكاتب؛ كود البناء ال�سعودي 
"حتمي���ل  الهيكلي���ة،   -  3 اجل���زء   ،)SBC(
ومتطلب���ات القوى" SBC 301، اللجنة الوطنية 

للبناء 
4 –  الأنظمة الإن�سائية وماحظات اختيارها:
ويتعن و�سف النظام الهيكلي للمبنى من حيث:

1 -  طريقة البناء )الإن�ساء(.
2 - نظام الأر�سية.

3 - حتميل نظام الدعم الراأ�سي.
4 - احلمل اجلانبي نظام دعم.

5 - عوامل الأمان واأهميتها:
ه���و الن�سبة بن احلمل ال���ذي ي�سبب الك�سر اأو 
الإنهي���ار اإىل حمل الت�سغيل اأو اخلدمة، وغالبًا 
م���ا ي�س���ار اإىل نوع معام���ل الأم���ان املق�سود ، 
حيث اأن معام���ات الأمان تختل���ف باختاف 

الإ�ستعمال واملوا�سفات
�أهمية معامل �الأمان:

تظه��ر �أهمية معامل �الأم��ان يف تغطية 
�حلاالت �لتالية:

اأ—بع����ص الأحم���ال التي ميك���ن اأن تطراأ يف 
امل�ستقبل وتكون خارجة عن توقعات املهند�ص.

ب—الأم���ور الت���ي تتعل���ق بامل���واد ومقا�سات 
الأع�س���اء واأقطار اأ�سي���اخ الت�سلي���ح واأماكنها 
الت���ي حدده���ا املهند�ص عن���د الت�سميم ولكن 
مل توؤخ���ذ بعن الإعتب���ار بال�سكل املطلوب عند 

التنفيذ اأو الت�سنيع.
ج—مكان واأهمية الع�سو الإن�سائي يف املبنى، 
اإذ اأن انهي���ار باط���ة ال�سق���ف لي����ص ل���ه نف�ص 

خطورة اإنهيار اأحد الأعمدة.
د—اأهمي���ة املن�س���اأ م���ن حي���ث الإ�ستعم���ال، 

فاملدر�سة وامل�ست�سفى ل ميكن مقارنتها مبظلة 
ب�سيطة حلفظ املواد .

اأ�س�ص حتقيق الأمان و�ساحية الإ�ستخدام:
ق���د يك���ون املن�س���اأ اأمين���ا م���ن ناحي���ة مقاومة 
الأحم���ال الق�س���وى امل�سلط���ة، اأي اأن مقاط���ع 
الأع�س���اء الإن�سائية كافية لتحمل كل الأحمال 
املتوق���ع حدوثها طيلة عمل املن�ساأ دون ح�سول 
ف�سل اإل اأنه قد يكون غر �سالح لاإ�ستخدام.

تتح���دد  للمن�س���اأ  الإ�ستخ���دام  �ساحي���ة  اإن 
ب�سرطن اأ�سا�سين هما :

1- اأن تك���ون الت�سققات �سمن ح���دود مقبولة 
لأن زي���ادة عمق وعر����ص ال�سق ق���د يوؤثر على 

اأعمال الإنهاء وعلى حديد الت�سليح.
ح���دود  �سم���ن  الإنح���راف  يك���ون  2—اأن 
مقبول���ة لأن الإنح���راف املفرط ق���د يوؤدي اإىل 
ته�سي���م القواطع واإىل ب���روز واإنحناء القواطع 
الزجاجي���ة واملعدني���ة واإىل هب���وط الأر�سيات 
واهت���زاز املكائن وقد ي�س���ئ اإىل مظهر املن�ساأ 
معطي���ا فك���رة خاطئ���ة ل�ساغل���ي املن�س���اأ ع���ن 

�سامته واأمانه
ال�سيطرة على الت�سققات:

حت���دث الت�سقق���ات ب�سبب املقاوم���ة ال�سعيفة 
للخر�سان���ة لل�سد ويجب اأن حتدد بقيم ق�سوى 
لئ���ا توؤثر على مظهر املن�ساأ وت���وؤدي اإىل تاآكل 

حديد الت�سليح.
• يجب ت�سميم املن�ساآت بحيث تتحمل جميع 

الأحمال املتوقعة خال فرتة حياتها.
• ل يجب ان ت�سبب الأحمال باإنهيار العنا�سر 

اأو بهبوطات زائدة حتت ظروف الت�سغيل.
• يجب توقع الأحمال الواقعة على املبنى من 
خ���ال مراج���ع واأنظم���ة معين���ة، اأو من خال 

توقع امل�سمم.
- معام���ات الأم���ان موؤ�س���ر مل�ست���وى �سب���ط 

اجلودة:
: Safety Provision معامات الأمان

�سيتحمل  املن�س���اأ  اأن  اأم���ان  �سم���ان  • يج���ب 
كافة الأحمال الت���ي �سيتعر�ص لها خال دورة 

حياته. وتعتمد قيمة معامل الأمان على
اأهمية العن�سر وكذلك على نوع الف�سل املتوقع 

يف العن�سر.
لوجود  الأمان  معام���ات  ا�ستخدام  • يج���ب 

درجة من عدم التاأكد كما يلي
الواقعة على  الأحم���ال  م���ن  التاأك���د  • ع���دم 

املن�ساأ، من حيث املقدار اأو التوزيع.
امل�ستخدمة،  امل���واد  قوة  م���ن  التاأكد  • ع���دم 
وخ�سو�س���ا اخلر�سان���ة الت���ي تتاأث���ر بعملي���ة 

ال�سب.
اأبع���اد املقاطع  التاأك���د من اختاف  • ع���دم 
البع���اد  ع���ن  املنف���ذة  احلدي���د  اأوكمي���ات 

والكميات الت�سميمية.
�أ�س�ص حتقيق �الأمان:

يتحقق الأم���ان عندما تكون املقاومة الداخلية 
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املختلف���ة  العنا�س���ر  يف  امل�ستعمل���ة  للم���واد 
لاإن�ساءات اخلر�سانة، وهي اخلر�سانة وفولذ 
الت�سلي���ح، اأك���رب بن�سب���ة حم���ددة م���ن القوى 
الداخلي���ة الناجم���ة ع���ن الأحم���ال والأفع���ال 
الأخ���رى املبا�س���رة اأو غر املبا�س���رة املتوقعة، 
وبحي���ث تبقى املن�ساأة يف كل جزء من اأجزائها 
الف���رتة  وط���وال  اأثن���اء  لاإ�ستثم���ار  �ساحل���ة 

املفرت�سة ت�سميمًا ، لبقائها قيد الإ�ستثمار.
6 - ت�سميم الأحمال وتركيبها:

اإن مرحل���ة درا�س���ة الأحم���ال املوؤث���رة عل���ى 
املن�س���اأ من وجهة نظ���رى هى اأه���م مراحل 
الت�سميم الإن�سائ���ى اإذ تبنى عليها املراحل 
املتقدم���ة م���ن الت�سمي���م ع���اوة عل���ى اأن 
فاعلية املن�ساأ تقا����ص مبدى مقاومته جلميع 
الأحم���ال التى يحتم���ل اأن يتعر����ص لها بعد 
اإن�س���اوؤه . واإغف���ال املهند����ص امل�سم���م لأى 
موؤث���ر اأو حم���ل اإمن���ا ي�ستهل���ك بذل���ك م���ن 
قيم معام���ات الأمان للمن�س���اأ بالكامل لأن 
م���ن بع�ص اأ�سب���اب و�سع عوام���ل الأمان هو 
الإحيت���اط يف اإغفالن���ا حلم���ولت اأو اأ�سياء 
اإ�سافي���ة مل تكن موج���ودة باحل�سبان ونحن 
دائم���ًا ن�سمم عل���ى الإحتم���ال الأ�سواأ وهذا 
الف���رق بن املقاول الذي ينف���ذ من�ساأت غر 
حم�سوبة وال���ذي يجهل الأ�سي���اء امل�ستقبلية 
الطارئ���ة عل���ى املن�ساأ و ل يتحم���ل اأي تبعات 
حت�س���ل والنا�ص يثق���ون ب���ه ويف�سلونه على 
املهند�ص امل�س�سم البارع وغاية ما عمله هو 
عم���ل من�ساأ مدرو�ص �سابقًا من قبل مهند�ص 

بارع وعمل هو على �ساكلته.   
مالحظة هامة:

لتفادي حدوث اأخط���اء يف احل�سابات، واأي�سا 
تفادي تراكم الأخطاء يف�سل دائمًا ا�ستخدام 
الأحمال والقوى من البداية كاأحمال ت�سغيلية 
اأحم���ال  اإىل  حتويله���ا  وع���دم    )Working(
ح���الت احل���دود Ultimate اإل عن���د ت�سميم 
القطاع���ات بع���د اإيج���اد الق���وى الداخلية يف 

العنا�سر.
Dead Loads  1-

6-1 �الأحمال �مليتة
 301 SBC وفق���ا للج���دول 3-1 و3-2 م���ن -

)الأحمال الإن�سائية والقوى( يف الكود ال�سعودي:
 Live Loads  -

6 - 2 �الأحمال �حلية
- وفق���ا للكود ال�سعودي وفقا للجدول 4-1 من 

SBC 301 )الأحمال الإن�سائية والقوى(

6 -3 اأحمال الرياح: وفقا للكود ال�سعودي
6 - 4 اأحمال الزلزل: وفقا للكود ال�سعودي

6 -5  تركيب الأحمال: وفقا للكود ال�سعودي
7– خوا����ص املواد والتحك���م يف جودتها: وفقا 

للكود ال�سعودي
- �لتحليل �الإن�سائي:

تت�سمن الهند�س���ة الإن�سائية فرعن اأ�سا�سين 
هما حتليل املن�ساأ وت�سميم املن�ساأ 

فالتحليل يعني اإيجاد القوى لنهايات الأع�ساء 
واإزاح���ات املفا�س���ل ور�س���م خمط���ط الق�ص 
وع���زوم الإنحن���اء لاأع�س���اء لإيج���اد الق���وى 

العظمى والت�سميم على اأ�سا�سها
اأم���ا الت�سمي���م فيعن���ي: حتديد اأبع���اد املقطع 
وكمي���ات وتفا�سيل حدي���د الت�سلي���ح للمقاطع 

اخلر�سانية .
اأي اأن عمليت���ي التحلي���ل والت�سمي���م ل ميكن 
ف�سلهما ذل���ك لأن التحليل يحتاج اإىل معرفة 
عزم الق�س���ور الذاتي وامل�ساح���ة للمقاطع اأي 
مرعف���ة اأبعاد املقطع وه���ذا يعني اأننا ل ميكن 
اأن نحل���ل املن�ساأ بدون ت�سميمه، اأما الت�سميم 
فيتطلب معرف���ة القوى املوؤثرة عل���ى الأع�ساء 
وه���ذا يعن���ي اأننا ل ميك���ن اأن ن�سمم���م امل�ساأ 

بدون حتليله 
مما يتبن اأعاه فاإن عملية التحليل الت�سميم 
متثل حلقة مغلق���ة لأجل الإبتداء بها ولبد من 
اإج���راء ت�سميم اأويل وذلك اإم���ا بتقدير اأبعاد 
املقطع اأو بفر�ص قي���م ن�سبية لكل من م�ساحة 

املقطع وعزم الق�سور الذاتي 
وعن���د اإكم���ال الت�سمي���م الأوىل يحل���ل املن�ساأ 
للح�س���ول على القوى والإزاح���ات وقد ت�ستمر 
عملي���ة التحلي���ل والت�سمي���م عدة م���رات اإىل 
اأن نح�س���ل عل���ى الت�سميم اجلي���د الذي يفي 
باملتطلب���ات الأ�سا�سي���ة وه���ي اأن الإجه���ادات 
يجب اأن تك���ون اأقل من الإجه���ادات الق�سوى 
والإزاح���ات يجب اأن تكون اأق���ل من الإزاحات 

الق�س���وى امل�سموح بها اأم���ا كلفة املن�ساأ فيجب 
اأن تكون اأقل ما ميكن وقبل عملية التحليل لبد 

من تقدير الأحمال ب�سكل متقن وجيد
�الإن�سائي: – �لت�سميم 

 Design الفرق بن عمليتي الت�سميم والتحليل
Vs. Analysis

- الت�سمي���م Design : ه���ي عملي���ة ح�س���اب 
اأبع���اد املقاط���ع وكمية الت�سلي���ح يف كل عن�سر 

لتاءم الأحمال الواقعة عليها ولتلبية
الوظيف���ة املطلوبة منها ب���دون هبوطات كبرة 

اأو ت�سققات كبرة.
- التحليل Analysis : حتديد �سعة كل عن�سر 
خر�س���اين معل���وم الأبع���اد والت�سلي���ح ملقاومة 

الأحمال الواقعة عليه.
10 – متطلبات الإ�ستخدام:

 Critical members will be checked
 under the following serviceability
 limit states according to SBC 304،
 Concrete Design. -Deflection -Crack

 width -Vibration -Lateral Drift

11 - متطلبات املتانة:
املتان���ة toughness  عك����ص الق�ساف���ة حتمل 
ال�سدم���ات ومقاوم���ة الجه���ادات وهى �سفة 
جتمع بن املرون���ة واللدونة وال�سادة وتقا�ص 

مبقدار الطاقة املبذولة فى الك�سر.
12 - متطلبات التفا�سيل الإن�سائية:

13- تقرير الرتبة والغطاء اخلر�ساين: 
الغطاء اخلر�ساين يجب اأن يكون كالتايل:

اأ – العنا�س���ر املام�س���ة للرتب���ة كالأ�سا�سات 
وغره���ا يجب اأن يك���ون الغطاء ل يقل عن 75 

ملم.
ب – الباط���ات والعوار����ص اخلر�ساني���ة من 

الأعلى والأ�سفل يجب اأن ل يقل عن 25 ملم.
ج – العنا�س���ر الغر معر�س���ة للرتبة مبا�سرة 

يجب اأن ل يقل الغطاء عن 50 ملم.
ت – الأعم���دة وحوائط الق����ص والكمرات اأو 

ال�سدادات. 
املراجع:

الك���ود الأمريك���ي- الك���ود ال�سع���ودي- الكود 
ال�سوري – مو�سوعة الت�سميم من اإعدادي – 

بع�ص اخلربات العملية.
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مميزات و عيوب األبنية الخضراء

في البداية دعونا نتعرف على ما هية األبنية الخضراء و ما هي تلك المباني بمفهوم الكثير من الناس.  
المباني الخضراء" هي عملية إنشاء هياكل واستخدام عمليات ذات كفاءة بيئية عالية في استخدام الموارد 
طيلة دورة حياة البناء، بدءًا من تحديد الموقع والتصميم والتشغيل والترميم والصيانة و الهدم و الترحيل". 

واملب���اين اخل�س���راء لي�س���ت فق���ط تقدم 
ا�ستدام���ة اإن�سائي���ة وبيئي���ة، ولك���ن اأي�سا 
تق���دم الكثر من املناف���ع والفوائد ملالكي 
املب���اين وم�ستخدميه���ا. فتكالي���ف البناء 
املنخف�س���ة وتكالي���ف الت�سغيل املنخف�سة 
الداخلي���ة  والبيئ���ة  املتوف���رة  والراح���ة 
لتكالي���ف  بالإ�ساف���ة  �سحي���ا،  الأف�س���ل 
�سيان���ة اأق���ل وعمر افرتا�س���ي اأطول، كل 
هذا يعد م���ن خ�سائ�ص املبنى الأخ�سر. 
و عن���د تطبيق���ك للمب���اين اخل�س���راء اأو 
يف  بالرت�سي���د  قم���ت  فاإن���ك  امل�ستدام���ة 
ا�ستخ���دام م���واد البن���اء، الأخ���ذ مبنهج 
الت�سمي���م ملباٍن اأ�سغ���ر، ا�ستهاك طاقة 
باأق���ل قدر ممك���ن ، الكف���اءة يف ت�سميم 
الفراغ���ات والأماك���ن، اإنت���اج اأق���ل م���ن 
وتر�سيد  ال�س���ارة،  والنبعاثات  املخلفات 

ا�سته���اك املي���اه. و هنال���ك الكث���ر من 
النا�ص يعتقدون اأن املباين اخل�سراء هي 
عملية زراعة اأ�سج���ار على اأ�سقف املباين 
اأو احلوائط الداخلية فقط. كما اأن هناك 
�سريحة كبرة من املواطنن غر مهتمن 
بهذه التطبيقات نظرًا لعتمادهم بال�سكل 
الكل���ي على الكهرباء و غرها، و يتوقعون 
باأن تاأثرها ذلك هو التاأثر الب�سيط حتى 
عل���ى دخلهم ال�سهري و ه���و عك�ص ذلك. 

�ل�مميز�ت: 
التكلف���ة : ه���ي نف�سه���ا تكالي���ف املب���اين 
العادية و لكن هي اأقل من ناحية ال�سيانة 

والت�سغيل.
اإع����ادة التدوي����ر اأو الكف����اءة: ت�ستطيع 
اإع����ادة تدوير اأغلب الأ�سياء و ل حتتاج 

اإىل هدر مايل.

احلف���اظ على البني���ة التحتي���ة : ت�ساعد 
التحتي���ة. البني���ة  عم���ر  اطال���ة  يف 
عائ���د ا�ستثماري مرب���ح : ال�ستثمار فيها 

اكر ب� 10 مرات من املباين العادية.
�ل�ع����ي������ب:

املوق���ع : احيان���ًا حتت���اج اىل موق���ع معن 
لا�ستف���ادة م���ن اأ�سع���ة ال�سم����ص و ه���ذا 
م���ا يفق���دك اخل�سو�سي���ة م���ع املب���اين 

املجاورة.
المكانيات : اأحيانًا من ال�سعب احل�سول 

على مواد البناء 
  الطبيعية اأو رمبا ي�سر بالبيئة ا�ستخراج 

تلك املواد.
اأنظم���ة الهواء: ل ت�سلح للمناطق احلارة 
لنه���ا تعتم���د على تولي���د الطاق���ة و غر 

م�سممه لتوليد الهواء البارد داخلها.

م. كساب شبرم الشمري
 عضو شعبة األبنية الخضراء
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تخصصات الهندسة الطبية الحيوية

الهند�سة احليوية
:Bio-Engineering 

الهند�س���ة احليوي���ة ه���ي تخ�س����ص منبث���ق ي�سمل 
النظريات الهند�سية واملمار�سة املت�سلة وامل�ستمدة 
من علم الأحي���اء، متاما كما الهند�س���ة امليكانيكية 
والهند�س���ة الكهربائية متج���ذرة يف الفيزياء، وكما 
الهند�سة الكيميائي���ة يف الكيمياء. وت�سمل املجالت 

التالية، على �سبيل املثال ل احل�سر:
اخلل���وي  والت�سمي���م  الرتكيبي���ة  البيولوجي���ا   •
 Synthetic biology and cellular

design
والهند�سة اخللوية  • الهند�سة اجلزيئية احليوية، 
 Biomolecular، cellular والأن�سج���ة 

 and tissue engineering
Bio- الأي�سي���ة والهند�س���ة  • الإنت���اج احلي���وي 
 production and metabolic

   engineering
Biosensors احليوية  ال�ست�سعار  • اأجهزة 

الهند�س���ي  التعلي���م  البيئي���ة  الهند�س���ة   •
environmental engineering

Bio-Medical- الهند�س���ة الطبية احليوي���ة
Engineering

الهند�سة الطبية احليوية هو تخ�س�ص يعزز املعرفة 
يف )الهند�سة(، )الط���ب( و)الأحياء( ويعمل على 
حت�سن �سح���ة الإن�سان من خ���ال اأن�سطة متعددة 
التخ�س�س���ات تدم���ج عل���وم الهند�س���ة م���ع  العلوم 
الطبية احليوية واملمار�س���ة الكلينيكية. والهند�سة 
الطبي���ة احليوية ت�سمل كل التخ�س�سات التي حتت 

الهند�سة احليوية.
وحيث اأن م�سم���ى الهند�سة الطبي���ة احليوية يعترب 

املظلة الأ�سا�سية فهو ي�سمل:
 Biomedical اللكرتونيات الطبية احليوية •

Electronics: العمل مع لاأطباء والتمري�ص 
والفني���ن وال���كادر ال�سح���ي وتق���دمي الدع���م لهم 

فيما يخ�ص الأجهزة الطبية.

احليوي���ة  الأجه���زة   •
ا�ستخ���دام   :Bioinstrumentation
الأجه���زة واملج�س���ات لت�سجيل والتق���اط الإ�سارات 
القل���ب  اإ�س���ارات  مث���ل:  احليوي���ة  الفي�سيولوحي���ة 

الكهربائية.
فه���م   :  Biomaterials احليوي���ة  • امل���واد 
امل���واد احليوية الت���ي يتقبلها اجل�س���م الب�سري مثل 
الأجه���زة التي تزرع داخ���ل ج�سم الإن�س���ان، مثال: 

مفا�سل الركبة ال�سناعية.
 Biomechanicsاحليوي���ة امليكاني���كا   •
: تطبي���ق اأ�س����ص امليكاني���كا م���ن ميكاني���كا ثابت���ة 
ت�سمي���م  مث���ال:  ال�سوائ���ل،  وحرك���ة  ومتحرك���ة 

م. عهد محمد مسعود

في هذه المقالة س���يتم س���رد ج���زء من التخصص���ات التي 
يتم التعامل معها في الهندس���ة الطبي���ة الحيوية لتعريف 
القارئ بكيفة دخول مسار الهندسة الطبية الحيوية وماهي 
التخصصات التي يمكن االنخراط فيها س���واء في األبحاث أو 
الصناعة أو حتى في التطبيق المهني لمس���ارات الهندسة 
الطبية الحيوية، وأيضا ما هي المسميات العلمية والمهنية 
الوظيفية الشائعة التي لها عالقة بالهندسة الطبية الحيوية.
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�سمامات القلب. 
 :Bionicsالأط���راف والأع�س���اء ال�سناعي���ة •
ا�ستخ���دام التطبيق���ات احليوي���ة لت�سمي���م اأنظمة 

هند�سية، مثال: العن ال�سناعية.
واجليني���ة  الأن�سج���ة  اخلاي���ا،  هند�س���ة   •
 Cellular، Tissue، and Genetic
الهند�س���ة  ا�ستخ���دام  ه���ي   :Engineering
حيوي���ة عل���ى امل�ست���وى املجه���ري. ه���ذه املناط���ق 
ت�ستخ���دم الت�سري���ح والكيمياء احليوي���ة وامليكانيكا 
م���ن الهي���اكل اخللوية و�سبه اخللوية م���ن اأجل فهم 
العملي���ات املر�سية وتك���ون قادرة عل���ى التدخل يف 
مواقع حمددة جدا، مثال: ا�ستخدام الأن�سجة لعمل 

طبقات على الورك ال�سناعي.
 Clinical الكلينيكي���ة  الهند�س���ة   •
الهند�س���ة  اأدوات  تطبي���ق   :Engineering
الإداري���ة  واملمار�سة الهند�سية يف من�سئات الرعاية 

ال�سحية لتطوير رعاية املر�سى و�سامتهم.
 :Medical Imaging الطبي  • الت�سوي���ر 
ا�ستخ���دام الظواهر الفيزيائية من �س���وت واإ�سعاع 
ومغناطي�سي���ة مع اللكرتونيات وع���ن طريق حتليل 

ومعاجلة البيانات واإظهار ال�سورة.
 Rehabilitationالتاأهيل اإع���ادة  • هند�سة 
التاأهي���ل  مهند�س���و  يق���وم   :  Engineering
بتعزي���ز الق���درات وحت�سن نوعية احلي���اة لاأفراد 
الذي���ن يعانون من اإعاق���ات بدني���ة واإدراكية. وهم 
وتطوي���ر  ال�سطناعي���ة،  الأط���راف  يف  ي�سارك���ون 
املن���زل، مكان العم���ل والنقل التعدي���ات وت�سميم 
التكنولوجي���ا امل�ساع���دة تعزي���ز اجللو����ص وحتديد 
املواق���ع، والتنق���ل، والت�س���الت. ويق���وم مهند�سو 
التاأهيل اأي�سا بتطوير اأجه���زة الكمبيوتر والربامج 
احلا�سوبي���ة التكي���ف واملعين���ات املعرفي���ة مل�ساعدة 

النا�ص الذين يعانون من ال�سعوبات املعرفية.
احليوي���ة النان���و  تقني���ة   •
ا�ستخ���دام   :  Bionanotechnology
تقني���ة النان���و يف التطبيق���ات احليوي���ة يف جم���ال 
الأبح���اث، مث���ال: روبات���ات بحجم النان���و لإي�سال 

العاج للخاية املري�سة.
 Neural الع�سبي���ة  الهند�س���ة   •
هند�سية  تقنيات  ي�ستخ���دم   :Engineering
لفه���م، اإ�س���اح، ا�ستب���دال، تعزي���ز، اأو ا�ستغ���ال 

خ�سائ����ص الأنظمة الع�سبية، فالهند�سة الع�سبية 
ه���ي الت���ي ت�ساعد ب�س���كل فري���د على ح���ل م�ساكل 
الت�سمي���م يف واجه���ة الأن�سج���ة الع�سبي���ة احلي���ة 

والبنية غر احلية.
درا�س���ة الهند�س���ة الطبي���ة احليوي���ة اأو الهند�س���ة 

احليوية
للح�سول عل���ى �سهادة يف الهند�سة الطبية احليوية 

هناك م�ساران:
الطبي���ة  للهند�س���ة  برنام���ج  يف  النخ���راط  الأول: 

احليوية.
مث���ل  هند�س���ي  برنام���ج  يف  التخ�س����ص  الث���اين: 
)الهند�سة الكهربائية، امليكانيكية، الكيميائية،..(
ومن ثم درا�سة مواد حيوية )اأحياء، كيمياء حيوية( 
طبي���ة )في�سيولوجي، ت�سريح، الرعاي���ة ال�سحية( 

�سمن الربنامج الأكادميي.
هن���اك ثاث���ة جامع���ات تدر����ص الهند�س���ة الطبية 

احليوية يف اململكة العرية ال�سعودية:
• الهند�س���ة الكهربائي���ة )م�س���ار: هند�س���ة طبية 
حيوي���ة( - كلي���ة الهند�س���ة يف جامع���ة املل���ك عبد 

العزيز.
 هند�س���ة طبية حيوي���ة - كلية الهند�س���ة يف جامعة 

الدمام )الدمام - طالبات
• هند�سة طبية حيوية - كلية الهند�سة يف جامعة 
امللك في�س���ل الأح�س���اء – طالب���ات مهند�ص طبي 
 :"Biomedical Engineer" حي���وي 
من يحم���ل �سه���ادة يف تخ�س�ص الهند�س���ة الطبية 

احليوية.
م�سمي���ات �سائع���ة له���ا عاق���ة بالهند�س���ة الطبية 

احليوية:
 Biomedical“ مهند�ص اأجهزة طبية حيوية o
وه���و   :”Equipment Engineer
املهند����ص الطبي الذي ميل���ك  القدرة على ت�سميم 
وو�س���ع الأ�س����ص والأف���كار لاأجه���ز الطبي���ة بكافة 
اأ�سكالها واأنواعه���ا. وغالبا ي�ستخدم هذا امل�سطلح 

ب�سكل خاطئ حتى بن املهنين.
)اإكلينيك���ي(  عيادي/�سري���ري  مهند����ص   o
ميلك  من  ه���و   : ”Clinical Engineer“
�سه���ادة يف الهند�سة الطبي���ة اأو اأي �سهادة هند�سية 
اأخ���رى ت�ساع���د يف  العم���ل عل���ى تطبي���ق مب���ادئ 
الهند�س���ة يف الرعاي���ة ال�سحي���ة والعم���ل على حل 

وفه���م الأنظمة الب�سرية والتقنية املعقدة التي تقدم 
داخل املن�ساأة الطبية.

 ”Service Engineer“ مهند�ص خدمات o
 Service Field“ اأو مهند����ص موق���ع �سيان���ة
ملن  امل�سطل���ح  ه���ذا  ي�ستخ���دم   :”Engineer
يحم���ل موؤه���ل يوؤهل���ه للعم���ل عل���ى تق���دمي الدعم 
الفني لعماء ال�سركة من تركيب الأجهزة اجلديدة 
اأو الإ�س���اح اأو عمل ال�سيان���ة الدورية اأوطلب قطع 

الغيار وتدريب
 ”Service Engineer“ مهند�ص خدمات o
 Service Field“ اأو مهند����ص موق���ع �سيان���ة
ملن  امل�سطل���ح  ه���ذا  ي�ستخ���دم   :”Engineer
يحم���ل موؤه���ل يوؤهل���ه للعم���ل عل���ى تق���دمي الدعم 
الفني لعماء ال�سركة من تركيب الأجهزة اجلديدة 
اأو الإ�س���اح اأو عمل ال�سيان���ة الدورية اأوطلب قطع 
الغي���ار وتدري���ب امل�ستخدمن لاأجه���زة ومتطلبات 
�سه���ادة التخ�س�ص تعتم���د عاملن�س���اأة امل�سغلة وهي 

ت�سمل املهند�سن اأو الأخ�سائين اأو الفنين. 
 Biomedical“اأخ�سائي اأجهزة طبية حيوية o
يحمل  من   : ”Equipment Specialist
�سه���ادة بكالوري����ص يف تخ�س����ص تقني���ة الأجه���زة 

الطبية.
 Biomedical“فن���ي اأجهزة طبي���ة حيوية o
م���ن   :  ”Equipment Technician

يحمل �سهادة دبلوم يف �سيانة الأجهزة الطبية.
املراجع:

h t t p s : / / j b i o l e n g .
biomedcentral.com/about
http://www3.imperial.ac.uk/
pls/portallive/docs/151182/.
PDF
h t t p : / / w w w . b m e s . o r g /
content.asp?contentid=140
h t t p : / / b m e . s u n y s b .
e d u /u g r a d /d o c u m e n t s /
BMEcareerguide.pdf
h t t p : / / w w w . a a m i . o r g /
membershipcommunity/
c o n t e n t .
aspx?ItemNumber=2728
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تكنولوجيا)BIM(: نمذجة معلومات البناء من 
الفكرة إلى التطبيق

ميّكنن����ا نظ����ام البي����م م����ن ت����داول املعلومات 
بن فري����ق الت�سميم )املهند�س����ن املعمارين 

وامل�ساحن واملهند�سن املدنين والن�سائين
املق����اول  اإىل  ذل����ك(  اإىل  م����ا  و  والبنائ����ن، 
الرئي�سي و مقاويل الباطن و من ثم اإىل املالك 

/ امل�سغل؛ و هذا ما يقلل اخل�سائر و يقدم
معلومات اأكر فهمًا للمالك.

كم����ا يعت����رب و�سيل����ة بن����اء ع�سري����ة وداعم����ا 

جدي����دا لتقليل الوقت والنفقات و حًا مل�ساكل 
التعار�سات بن الأق�سام يف وقت ق�سر.

• ماه� �لفرق بني نظام �لبيم و�لكاد؟
كل عن�سرم����ن عنا�س����ر املبن����ى ل����ه معلوماته 
اخلا�س����ة به،وخ�سائ�س����ه الذكي����ة فبمج����رد 
متثيل العن�س����ر بالربنامج يت����م متثيله بكافة 
خ�سائ�سه وموا�سفاته ، فمثا اجلدار مربمج 
على اأنه جدار بكل خوا�سه والأعمدة والنوافذ 

اأي�س����ًا و لي�ست جمرد خطوط فقط( فمثًا يف 
برنامج الكاد ( يكون كل ما تر�سمه عبارة عن 
خطوط غر معّرفة بذاتها اإل كما تعرفها اأنت 
 AutoCAD كر�ّس����ام اأو بالنظر على ا�س����م ال
برنام����ج التي حتتويها ، لك����ن الربنامج نف�سه 
ل يفرق ما بن احلائ����ط واملوا�سر فا ميكنه 
ح�سرهم����ا ول معرفة الأماكن الت����ي ت�ستلزم 

عمل فتحات يف احلائط.

م. أيمن محمد قنديل
مهندس تصميم ومتخصص بيم

• ماهو البيم BIM  ؟
 Building information : وتعني نمذجة معلومات البناء وتمثل كل كلمة مدلول معين 
modelingل  اختص���ار BIM كلم���ة  ...الخ  المباني والجس���ور و المن���ازل أو المصانع أو 
البي���وت أو األب���راج وتمثل أي نوع من المنش���آت س���واء )Building( المعلومات التي 
تمثل المنش���أ بدأ من مرحلة الفكرة مرورا بالتصميم وحتي التنفيذ ثم ادارة المنش���أ.
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:  BIM �لبيم  نظام  • تاريخ 
ظهر لأول مرة مفهوم  البيم علي يد املهند�ص 
الأمريك����ي “دوغا�����ص اجنل����ربت” يف ع����ام 
1962 وكان املفهوم انه عندما يقوم املهند�ص 
بادخ����ال �سل�سل����ة م����ن املوا�سف����ات والبيانات 
لعن�سر مع����ن مثل ال�سماك����ة والعمق والطول 
وامل����واد فان بع����د النتهاء ميك����ن اظهار ذلك 
امل�سهد على ال�سا�سة ليق����وم مبعاينته ومن ثم 
تعدي����ل خ�سائ�س����ه ومن هنا و�س����ع دوغا�ص 

مبداأ دمج املعلومات يف هيكل واحد.
ظهر بع����د ذلك مفهوم البي����م يف ال�سبعينيات 
يف مقال لفان نيدرفن وظهرت بعدها العديد 
من الكت����ب واملراجع التي تتن����اول فكرة البيم 
وموا�سفاته ونظرية املحددات وكيفية ا�ستنتاج 
م�ساقط اأفقية من مناظر ثاثية الأبعاد مما 

ي�سهل عملية ح�سر الكميات .
ب����داأت �س����ركات الربام����ج يف تبن����ي امل�سطلح 
وانتاج برامج تعمل يف بيئة البيم وا�ستخدمت 

  building information modeling م�سطل����ح
املنت�س����ر حاليا وكانت النقلة النوعية فالظهور 
بن ال�سركات مثل بنتلي و اتودي�سك وار�سيكاد 

وغرها .
:BIM �لبيم  نظام  ��ستخد�م  • فائدة 

لتحدي����د فائدة البيم يج����ب اأول اأن نحدد من 
هو امل�ستفيد من البيم وهم امل�سمم واملقاول و 

املالك �ساحب املن�ساأة و من �سيعي�ص فيها

والعميل ال����ذي �سي�ستخدمها كل هوؤلء �سركاء 
يف قاع����دة الفائدة العري�س����ة للبيم . ويختلف 
مق����دار املعلوم����ات الت����ي ينبغ����ي معرفتها عن 
النظ����ام كل ح�س����ب موقع����ه فلي�����ص املطل����وب 
معرفة كافة التفا�سي����ل الدقيقة للمالك مثا 
وبالن�سبة ملهند�سي املوقع يجب اأن يكون لديهم 
فكرة عن الت����ي  ت�ساعدهم يف حل امل�ساكل يف 

حال تعار�ص املهام مثًا.
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بالن�سب���ة لأه���م فوائ���د وممي���زات البيم 
فيمكن تلخي�سها يف عدة نقاط كما يلي:
1- عمل منوذج دقيق غني باملعلمومات للمبني
2- ح���ل امل�ساكل اأثن���اء الت�سميم اأي قبل 

البدء بالتنفيذ حتى.
3-  �سهول���ة التعديل عل���ى النموذج وحتديثه
4- التعاون بن جميع الأق�سام بطريقة اأف�سل 
)ميكاني���كًا وكهربائي���ًا ومعماري���ًا وان�سائيًا( 
وجتنب امل�س���اكل التي كانت حت���دث �سابقًا .
5- احل�س���ر الدقي���ق جلمي���ع الأج���زاء يف 
امل�س���روع وه���و اأم���ر مه���م ج���دًا خا�سة يف 
املراح���ل املبك���رة للم�س���روع وهو ه���ام جدا 
يف عملية الت�سعر كم���ا اأن جداول الكميات 
تعدل نف�سها تلقائي���ًا عند تعديل البيانات .

6- تخفي����ص تكلفة امل�سروع  بن�سبة ت�سل 
اإىل 10 % م���ن تكلفة امل�سروع قد تنتج من 

التغير اأثناء العمل .
7-  تقلي���ل الوقت اأثناء التنفيذ فمثًا لن 
يتعط���ل العمل من اأج���ل حل تعار�سات مل 

يتم اكت�سافها اأثناء الت�سميم .
8-  تقليل كمية املواد املهدورة يف امل�سروع 

بن�سبة كبرة ت�سل ايل  %37 .

9- ي�ساعد يف عملية ال�سيانة بعد انتهاء 
امل�سروع .

10- احلف���اظ عل���ي البيئة بتقلي���ل ن�سبة 
الكربون املنبعث وتقليل الطاقة للح�سول 
عل���ى مب���اين خ�س���راء مب���ا يخ���دم مبداأ 

ال�ستدامة للبيئة 
11- ا�س���راك العمي���ل واملال���ك يف اتخ���اذ 
القرار عن طريقة روؤية املن�ساأ بنموذج ثاثي 
البعاد بل والتج���ول داخله قبل حتى البدء 
يف الت�سمي���م مما ينتج عن���ه ال�سا�سة يف 
و�س���ع التعديات والقرتحات بدون تكلفة.
12- ا�ستخ���دام نظام البي���م يكون طوال 
دورة حي���اة امل�سروع او املن�ساأ منذ ان كان 
فك���رة م���رورا بالت�سميم ث���م التنفيذ ثم 

الت�سغيل وال�سيانة واإدارة املرافق.
:  BIM �لبيم  •�أبعاد 

يظه��ر م�سطلح �بعاد �لبي��م ل�ساأتي 
مبزيد م��ن �لت��سي��ح ملفه���م �لبيم 
حيث �ن �بعاد �لبيم متثل حمدد�ت 

ميكن ت��سيفها كاالتي :
در�سن���ا  كم���ا   :   1D الأول  البع���د 
كلي���ة  م���ن  الأوىل  ال�سن���ة  يف  �سابق���ا 

.X الفق���ي  املح���ور  ه���و  الهند�س���ة 
البعد الثاين 2D  : كما در�سنا �سابقا الر�سم 
.Y يف امل�سقط الأفقي يف اجتاه املحور الأفقي

البع���د الثال���ث3D  : وه���و املح���ور الثالث 
الراأ�س���ي Z   لتحوي���ل الر�سم من خمطط 

ثنائي الأبعاد اإيل منوذج ثاثي الأبعاد.
البع���د الرابع 4D  : وه���و التمثيل الزمني 
للوقت اخلا�ص بامل�س���روع ومتابعة موقف 

التنفيذ للم�سروع عند اأي حلظة زمنية.
البع���د اخلام�ص5D  : وهو عن�سر التكلفة 
اخلا�سة بامل�س���روع ومتابعة تكلفة كل بند 

عند اأي فرتة زمنية للم�سروع.
البع���د ال�ساد����ص6D  : ال�ستدام���ة وكيفية 
تطبيقه���ا عن طريق توف���ر الطاقة وتقليل 
ن�سبة الكربون للح�سول علي مباين خ�سراء.
البعد ال�سابع 7D  : دورة حياة  اإدارة املن�ساآت 
واملرافق و�سيانة املبن���ى بعد عملية تنفيذ.
الظه���ور  يف  البي���م  ابع���اد  وت�ستم���ر 
وال�ستحداث وفقا للمتتطلبات الت�سميمية 
للم�س���روع والتحديث���ات اخلا�س���ة بانظمة 
البي���م  لبع���اد  الرم���ز  وميك���ن  البن���اء 
.nD بالرم���ز  املتع���ددة  فاجتاهاته���ا 
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و�حلك�مات: •�لبيم 
م���ن ال�س���روري حتدي���د دور احلكومات يف 
تفعي���ل ا�ستخ���دام تقنية البي���م يف امل�ساريع 
وو�س���ع الك���ودات واملعاي���ر املنا�سب���ة ل���كل 
دول���ة ومن ثم تعميم الأم���ر على القطاعات 
اخلا�سة والعامة كما هو احلال يف بريطانيا 

وا�سرتاليا وامريكا وغرها  .
ال���دول  يف  البي���م  اأهمي���ة  اإىل  وبالإ�س���ارة 
الأوروبية على �سبيل املثال جند اأن بريطانيا 
و�سعت وثيقة لتطبيق نظ���ام البيم مب�ستواه 
الث���اين  )LEVEL 2( بحلول 2016 م املا�سي 
الثال���ث  مب�ست���واه  الزامي���ا  البي���م  وجع���ل 
)LEVEL 3( بحل���ول ع���ام 2025 م مل���ا ل���ه 
م���ن دور عظيم يف تقلي���ل التكلفة والنفقات 
وحل م�ساكل التعار�سات لكافة الأق�سام قبل 

ال�سروع يف البناء .
اأم���ا على ال�سعيد العربي فق���د اأعلن حاكم 
دب���ي ال�سي���خ حمم���د ب���ن را�س���د ال مكتوم 
حتويل مدينة دبي ايل مدينة ذكية مبا يكفل 
اإدارة خدم���ات ومراف���ق املدين���ة عن طريق 
اأنظم���ة الكرتوني���ة ذكية ومرتابط���ة وتوفر 
النرتن���ت ع���ايل ال�سرع���ة لكاف���ة ال�س���كان 
يف الماك���ن العام���ة. كما اأ�س���درت حكومة 
دب���ي تعميم بتطبي���ق نظام البي���م لاأعمال 
املعماري���ة واللكرتوميكانيكية كمرحلة اأوىل 
عل���ى املب���اين التي يزي���د ارتفاعه���ا عن 40 
طاب���ق واملب���اين الت���ي تزي���د م�ساحتها عن 
300 ال���ف قدم مربع واملب���اين التخ�س�سية 
كامل�ست�سفي���ات واجلامع���ات وكاف���ة املباين 

املقدمة عن طريق مكتب اجنبي .
�لبيم: تطبيق  • مع�قات 

هناك العديد م���ن املعوقات التي حتول دون 
تطبيق نظام البيم يف الوطن العربي خا�سة 
وم���ن اأبرزه���ا غي���اب الوع���ي باأهمي���ة تلك 
التكنولوجي���ا وماتع���ود به من فائ���دة مادية 

وحت�سن جودة ودقة الأعمال وامل�ساريع .

ولع���ل م���ن اأهم تل���ك الأ�سباب الت���ي حتتاج 
اإىل ت�سلي���ط ال�س���وء عليه���ا اخل���وف م���ن 
التغي���ر والإنتق���ال م���ن الأنظم���ة القدمية 
لإخ���راج امل�ساري���ع واملتعارف عليه���ا كالكاد 
ومات�سمل���ه  الأبع���اد  الثنائي���ة  والر�سوم���ات 
تل���ك النقلة من تكلف���ة للتغي���ر وخوف من 

اخل�سارة.
وميك��ن تلخي�ص تلك �ملع�ق��ات يف عدة 

نقاط نلخ�سها كاالآتي :
1- ع���دم فه���م معن���ى تكنولوجي���ا البيم 

ومدى احلاجة اإىل تطبيقها.
2- خوف اأ�سحاب ال�سركات من الدخول 
يف نظام جديد قد ينتج عنه خطر النجاح 

اأو الف�سل.
3- ع���دم الوع���ي الكام���ل للعمي���ل مبدى 
اأهمي���ة البي���م يف حت�س���ن دوره يف اتخاذ 

القرار وتقليل التكلفة.
اأ�سح���اب  م���ن  الداخلي���ة  املقاوم���ة   -4
الوظائف الت���ي تعمل بالنظم���ة القدمية 
واخلوف من حماولة مواكبة التكنولوجيا 

اأن تفقدهم منا�سبهم احلالية.
5- التكلف���ة الإ�سافي���ة الت���ي ميك���ن اأن 
تتكلفها املوؤ�س�سات وال�سركات يف التدريب 
وتطوير كف���اءة املوظفن ورفع موا�سفات 
الأجه���زة و�سراء برام���ج جديدة تتما�سى 

مع النظام اجلديد.
6- عدم القدرة على حتديد امل�ستوى املطلوب 
لإخ���راج امل�سروع هل املطلوب فكرة ت�سميم 
وعر�سها فق���ط ام ت�سميم كامل اأم لوحات 
تنفيذي���ة اأم درا�سة تاأثر الوقت والتكلفة اأم 
اإدارة املبن���ى وغره���ا من املتطلب���ات التي 

يحدد على اأ�سا�سها ت�سعر امل�سروع .
البيم: ن�سوج  • مراحل 

 هن���اك عدة مراحل لن�س���وج البيم وانتقاله 
م���ن مرحلة اإىل اأخري وع���دة معاير ميكن 
من خالها حتديد م���دي ن�سوج البيم ولعل 

من اأبرزها خمطط ن�سوج البيم وفقا للكود 
الربيط���اين BS1192-4:2014  والذي يتناول 

البيم علي اأربعة م�ستويات كما يلي :
 :  LEVEL0 1- �مل�ست�ى �سفر

مرحل���ة ماقب���ل البي���م وم�ست���وي ا�ستخدام 
ال���كاد لإن�س���اء ر�سوم���ات بالكمبيوتر عبارة 
ع���ن خط���وط وكتابات ب���دون وجود ك���ود اأو 
اإدارة اأو تع���اون ومعظ���م ال�سركات اإىل وقت 

قريب كانت يف تلك املرحلة.
 : LEVEL1 2- �مل�ست�ى �الول

مرحل���ة عم���ل النمذج���ة وتطبي���ق معاي���ر 
موح���دة ح�س���ب الك���ود للمخطط���ات ثنائية 
وثاثي���ة الأبع���اد واأغل���ب ال�س���ركات حاليًا 
يف تل���ك املرحل���ة وكل تخ�س����ص يحتف���ظ 
بالبيان���ات اخلا�س���ة ب���ه ول يت���م م�سارك���ة 

النموذج بن اأع�ساء الفريق .
 : LEVEL2 3- �مل�ست�ى �لثاين

مرحلة التعاون ولكن مع العمل املغلق ح�سب 
كل تخ�س����ص بهدف بناء من���اذج وم�ساركة 
املعلومات ب���ن التخ�س�س���ات ولكن ليعني 
بال�س���رورة العم���ل عل���ى من���وذج واحد لكل 
التخ�س�س���ات ويرمز ل���ه بالتع���اون القائم 
اأي اأن هن���اك منطق���ة واحدة عل���ي ال�سبكة 
وم�سارك���ة  عليه���ا  العم���ل  يت���م  امل�سرتك���ة 
البيان���ات به���ا واأ�سدرت بريطاني���ا التعميم 

باللتزام بتطبيقه منذ 2016 م .
 : LEVEL3 4- �مل�ست�ى �لثالث

للم�س���روع  املعلوم���ات  من���وذج  مرحل���ة 
املتكام���ل كلي���ا وو�سع البيان���ات بالكامل 
وميك���ن  امل�سرتك���ة  البيان���ات  بيئ���ة  يف 
العم���ل حينها علي من���وذج واحد وتبادل 
املعلوم���ات م���ن قب���ل اأع�س���اء الفريق يف 
اأي وق���ت ونق���ل ذل���ك النم���وذج للمالك 
ل�ستخدام���ه يف مرحل���ة الت�سغي���ل ودورة 
حي���اة اإدارة املن�س���اأة وت�سع���ي بريطاني���ا 

للو�سول اإليه بحلول عام 2025 م.
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Ergonomics اإلرجونوموكس

ويسمى  العمل  بيئة  وتأثير  اإلنسان  جسم  بين  العالقة  دراسة  هو  اإلرجونوموكس  علم 
اصطالحًا بعلم النفس الصناعي أو علم النفس الهندسي ويسمى كذلك بالهندسة البشرية.

وت�ست���ق كلم���ة الإرجونومك����ص م���ن الكلمتن 
الإغريقيت���ن: كلم���ةErgon والت���ي تعني 
العمل وكلمة nomos والتي تعني القانون 
وقد ن�ساأ الإرجونومك�ص نتيجًة ملا كانت تقوم 
ب���ه اجليو�ص من بحوث يف اأداء اجلنود اأثناء 
املع���ارك احلربية اإل اأن الإهتمام بهذا العلم 
يف الع�س���ر احلديث زاد ب�س���كل ملحوظ بعد 
احلرب العاملية الثانية بق�سد معرفة احلدود 
الق�س���وى والدني���ا للجن���ود اأثن���اء عملي���ات 
القت���ال وبعد انتهاء احلرب ا�ستمر الباحثون 
يف اأبحاثهم الع�سكرية بالإ�سافة اإىل حماولة 
الإ�ستف���ادة م���ن النتائ���ج الت���ي تو�سل���وا لها 
يف جم���الت احلي���اة خلدمة الإن�س���ان حيث 
يذكر اأن���ه انعقد يف ع���ام1949م اأول موؤمتر 
يف اأك�سف���ورد ي�سم املهتمن به���ذا العلم من 
تخ�س�سات هند�سية وطبية ومت اختيار ا�سم 

اأرجونومك�ص لهذا العلم اجلديد.
  والإرجونوموك����ص جم���ال تطبيقي م�سرتك 
ب���ن علوم كث���رة )مثل عل���م الت�سريح وعلم 
ال�سيكولوج���ي  وكذل���ك  الأع�س���اء  وظائ���ف 

وغرها من العلوم الطبية والهند�سية(.
ويطل���ق عليه اأ�سماء كثرة مث���ل علم النف�ص 
ال�سناعي وعلم النف�ص الهند�سي والهند�سة 
الب�سري���ة والعوام���ل الإن�ساني���ة وه���ي كله���ا 
مرتادف���ات خمتلفة ملو�س���وع عاقة الإن�سان 
باملاكين���ة ومبا حول���ه يف بيئة العم���ل للعناية 
لاإ�ستخ���دام  �سال���ح  ليك���ون  بالت�سمي���م 

الإن�ساين ب�سكل اأف�سل..
م�سطلح اأرجونومك�ص هو ال�سائع الإ�ستخدام 
لدى املخت�سن واملهتم���ن ويركز هذا العلم 
عل���ى درا�س���ة كل ما م���ن �ساأن���ه التاأثر على 
كف���اءة واأم���ان الأداء ب���ن الإن�س���ان واملنتج 
وذل���ك عن طريق اإح���دى احلالتن التاليتن 

اأو كليهما معا:
  احلال���ة الأوىل: ت�سمي���م املنت���ج ليتنا�سب 
م���ع الإن�س���ان يف بيئت���ه وهو ما يجع���ل العمل 

منا�سب لاإن�سان.
احلالة الثانية: التح�سن عن طريق الإن�سان 
نف�س���ه باختيار الأفراد وتدريبهم مبا يتائم 

مع ظروف العمل والبيئة.

ولهذا العلم عدة مب���ادئ ميكن الإ�سارة اإىل 
بع�ص منها على النحو التايل:

- الإلتزام بفكرة اأن املنتجات ت�سمم خلدمة 
الإن�س���ان؛ ولذا يجب اأن يوؤخذ الإن�سان دائما 

يف الإعتبار عند عملية الت�سميم.
- التع���رف على الف���روق الفردي���ة اخلا�سة 
واإدراكه���ا  الإن�ساني���ة  واحل���دود  بالق���درات 

وتقديرها لت�سمينها يف الت�سميم.
- الإقتناع باأن ت�سميم املنتجات والإجراءات 

يوؤثر على ال�سلوك الإن�ساين وعلى رفاهيته.
- الرتكيز على املعلومات التجريبية وتقييمها 

اأثناء عملية الت�سميم.
- العتم���اد عل���ى املنهج العلم���ي وا�ستخدام 
الف���روق  لتحدي���د  املو�سوعي���ة  املعلوم���ات 
الفردي���ة وا�ستنب���اط معلوم���ات اأ�سا�سية من 

ال�سلوك الإن�ساين.
- الإلت���زام بتكيي���ف النظم وفق���ا للظروف 
القائمة ومعرف���ة اأن املنتج���ات والإجراءات 
والبيئ���ات والأفراد مكملن لبع�ص ولي�سوا يف 

عزلة عن بع�سهم البع�ص.

سلطان الدلبحي
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Strategy
Strategy is the roadmap or the path chosen to move 
towards the future vision.
Data management strategy should be easily 
broken down into discrete projects and initiatives 
highlighting the needed change in infrastructure & 
technology, process change, operational change, HR 
changes, market change and environmental change 
with estimates on resources, time, and funding 
requirements.
Data management strategy should highlight the right 
projects and priorities (Which project should be funded 
first to focus on the right efforts for the right time and 
business benefits)
Data management projects and initiatives priority can 
be determined according to different criteria like: 
• Value to the organization; How much value will be 
delivered to 
the organization like increase efficiency or reduce 
costs and value to its customers
• Market differentiation
• Market share
• Financial return
• Comply with legal requirements
• Effort of implementation; How ready the organization 
is to 
acquire, develop and implement 
the solutions provided by the project
• Time to market
• Project risks
Project managers have both a tactical role in executing 
projects and a strategic role in participating in the 
projects selection process. 
Data Management Strategy Execution 

Organization’s ability to execute the strategy is the 
key for delivering successful data management 
initiatives. 

Executing data management strategy is becoming 
increasing difficult for a number of reasons not the 
least of which include the changes to current business 
processes, new roles of data stewardship, poor data 
quality, and the complex part of people management 
and their resistant to the change.

People have different personalities, viewpoints, 
experiences, and expectations that need the project 
manager soft skills;
• Are they unmotivated or afraid from the change? 
Touch their heart by building trust, and showing the 
benefits for all of us working together as a team
• Are they working really hard, but their efforts are 
misplaced? Address their head by clarifying the future 
vision and objectives, ‘what’ and ‘why’ of the change
• Are they stuck and handicapped? Sounds like they 
need a close hand by providing plans, processes, and 
skills building to guide their efforts through the change    
Transition
Move the results of your projects into the main stream of 
the organization’s operation and business as usual (BAU). 
Planning for operational readiness or service transition 
or production readiness is a critical component of data 
management initiatives success; three recommended 
components of operational readiness are:
1. Clearly defined post project support process
2. Training
3. Handover of project material (like user manuals, 
issue logs, product overviews)

About the Author
Usama Shamma is a Senior Program Manager / 
Chief Data Architect with over 17 years of experience 
spearheaded the success of multimillion-dollar 
projects for major clients spanning multiple industries. 
He is a North America and EMEA 2014 & 2015 PMI 
global congress subject matter expert. A public 
technical speaker in international events, have a lot 
of publications. He holds a Bachelor in Computer 
Science from Egypt, MBA candidate with major in 
International Management from Switzerland. He holds 
many professional certificates. You can contact author 
through Email: usama.shamma@gmail.com
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Why Data Management initiatives could fail?

Data Management Strategy Setting 

- Alignment between data management strategy and 
execution is unclear 
- Data management initiatives are not well managed 
under one data management program
- Data management projects are extremely complex
- Lack of clear identification and agreement on the 
dependencies and interfaces
- Lack of business and IT alignment for the business 
problems they need to solve and tackling it from a 
technology perspective only
- Restricted access to data sets needed to find answers 
for business data issues
- Scope creep and failure to accurately predict results 
- Risks not well understood and managed.
- Lack of resources and available skill sets don’t match 
required data management needs
- Lack of management commitment and executive 
support
- Difficult to manage and align between different 

Assessment for the data management maturity in an 
organization and what needs to be achieved and how it 
creates a business value is representing the foundation 
for data management initiatives and strategy as it is 
wise to know where we are today before setting a path 
for the future. 
The most effective organizations assess the current 
business pains to understand and cultivate a sense of 
needed data management initiatives and strategy.
Understanding the organization’s culture and structure 
describes how things are done or not done in the 

vendors and partners involved in the data management 
projects
- Difficult to manage without authority over people who 
are on multiple projects, not functional reports 
- Difficult to manage people resistant for the change
Seeking better alignment between data management 
strategy, objectives, and organizational capabilities, 
and execution is critical for successful data 
management initiatives implementation.

organization, how people will behave and respond to 
the change, and determining authority and power of the 
stakeholders to be managed is an essential step.

Future Vision

Vision is all about setting goals, and setting standards 
for meeting them (metrics)
Goals should be “SMART” specific, measureable, 
achievable, resourced, time bound
• Specific – precise statement on what needs to be 
accomplished
• Measurable - show progress in completing the 
strategy and moving towards the vision
• Achievable – results that can be realistically achieved, 
given available resources and organizational 
capabilities 
• Relevant – to the future vision
• Time-bounded – specific planned dates for when 
results will be achieved

11
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Delivering Successful Data Management 
Initiatives through Better Strategy Alignment

Data is the engine that supports both strategic and operational decisions; these 
decisions depend on what you know and what you know depends on the information 
provided by the data.

By Eng. Usama Mohammed Shamma
PMP, TOGAF

It is known that data evolves as the business evolves. 
The value of data is tied with the organization’s ability 
to manage their data through identifying, accessing, 
integrating and synchronizing data from multiple 
internal and external sources and then effectively 
govern that data over time by implementing principles, 
policies, procedures, and standards for the effective 
use of data. 
Data management initiatives are not all about 
infrastructure & technology change and delivery but 
it is a transformation ensuring the right processes, 
people, and technology are in place which requires 

process change, operational change, HR changes, 
market change and even environmental change.
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Multiple targets with different gradients were 
used to test the gradient pattern. An example 
is presented in Figure 2. A linear function was 
desired, but we were not able to create such a 
gradient. Because of the orientation we used, 
we then took a cross section of data about 2mm 

wide by 0.076m, presented in Figure 3, to test the 
gradient. After sampling the gradient, a relationship 
was derived. Figure 4 shows only a relationship 
of a change in Z with its corresponding intensity 
value was all that needed to be compared, since 
this was a radial gradient. 
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LITERATURE REVIEW
The Leica P-20 laser scanner has been used to 
accomplish the purpose of this research. An innovative 
combination of advanced time-of-flight range 
measurement plus modern Waveform Digitizing (WFD) 
technology which allows a range of 120m and provides 
measures automated techniques to reduce the amount 
of noise in the data. The P-20 was chosen because it 
its relative accuracy or 3mm at 50 feet. 
One of the main objectives of this research is to 
utilize the ability of the laser scanner to read intensity. 
Intensity is going to be used as one of the main 
dimensions in predicting the center of the predicted 
functional surface. Intensity deals with the amount of 
purity in the hue itself (color appearance parameters) 
(Fussel, 2016). It can also be referred to as “saturation.”  
Primary colors are considered to be the most pure in 
intensity.  Intensity can also be considered as the 
brightness or dullness of a color.  Intensity is adjusted 
by adding additional colors to the pure hue.  A color 
can be made less intense by adding gray to the color.  
In our case, intensity can be measured by the amount 
of gray in the hue. The definition on intensity for the 
laser scanner is a measure of the electronic signal 
strength obtained by converting and amplifying the 
backscattered optical power (Pfeifer, 2007). The most 
common purpose of the measure of intensity is to 
support the visual analysis of a point cloud, but they 
are rarely used for anything else. However, as shown 
here, intensity can be used for in the registration and 
validation process of 3-D point cloud data.
Intensity has been used for classification purposes. 
Per “Terrestrial laser scanning intensity data applied 
to damage detection for historical buildings” written 
by Armesto-González, Julia, et al., the intensity of the 
laser scanner point clouds has been used to determine 
the damages of historical buildings. Using three 
different scanners, the results obtained showed the 

damages of the moistures of the historical buildings 
and the need of restorations to prevent fatal damages 
for these historical buildings.
Hans Ole Orka used the laser scanner intensity to 
classify species of individual trees in her study that 
was titled “Classifying species of individual trees by 
intensity and structure features derived from airborne 
laser scanner data”. The study proved the usage of 
intensity to categories species and the difference of 
reflections based on the targeted surface. 
The classification use has led to the designed 
experiment here, to classify the intensity as a radius 
of a data point to help geometrically know the control 
center of a target. Functional surfaces are identified 
as the representation of three or four dimensional 
model in a simple plane by Lu Xiaoguang in his study 
of «Matching 2.5 D face scans to 3D models.» The 
functional surface was used to match face scans to 
three dimensional model. The study resulted with the 
success of matching the functional surface to three 
dimensional model.
METHODOLOGY
A planar 0.152m diameter Leica target, represented 
in Error! Reference source not found., was set 1.831m 
away from the laser scanner. After a scan of the target 
and orientation set, Leica P20 then calculated the 
center of the target, thus providing a control position of 
the center of the target. A paper target with a gradient 
was placed on the directly over the surface of the Leica 
target. Also, they are used to predict control locations 
in the scanned data.  Calculation for the center of the 
circular target is required using a low quality scan 
“least number of points on the circular target” using 
three points and their intensity.  The intensity will be 
used to find the radius based on a polynomial equation 
for the functional surface is being used; then, the results 
need to be applied to the scan station to automate the 
process. 
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FUNCTIONAL SURFACE TARGET AS 
CONTROL AND VALIDATION OF 3-D LASER 

SCANNER POINT CLOUD

ABSTRACT: 
With the potential of millions of data points collected by laser scanners, it’s imperative to be able to justify 
that the final 3-D point cloud is accurate to the required specifications. Control targets, 2-D and 3-D, are 
used to constrain the orientation of the 3-D point cloud data.  Regularly, terrestrial and mobile scanning 
3-D point clouds are controlled through the use of 2-D targets (planar targets) and image matching. The 
targets help to constrain or validate the relative and absolute accuracy of the point cloud data. With laser 
scanning, there are 4 properties collected from each measured data point: X, Y, Z, and intensity (the 
amount of return energy from the laser pulse). 

Eng. Ayad Hamza Ahmed
Masters of Science in Civil Engineering

Intensity acts as another dimension of information 
that when combined with the use of a planar targets, 
creates an overall 3 dimensional target that can be 
used to as accuracy constraints in 3-D points cloud. 
Image matching of 2-D control targets require 
a higher density of measured data. 3-D targets 
require less data, but good geometric spacing. A 6” 
diameter circular planar target was created to test 
the theory of using intensity as a controlling 3rd 
dimensional component. The required information 
to solve for the center of a circular planar surface 
is the radius of the circle, and the X, Y coordinates. 

Scanner data points are randomly distributed about 
the center of the target with only an XY components 
defining its position in relation to the unknown 
center of the target. With a radial gradient on the 
circular target, the intensity is used to determine the 
radius of each individual observed data point. With 
3 or more well distributed points, the controlling 
center of the target can be calculated and used to 
properly constrain 3-D point clouds. It’s a variant 
of a functional surface target utilizing another 
measured dimension, thus having 3 dimensions to 
control 3 dimensions of point cloud data. 
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everyone that is involved in the supply chain, also to 
reduce the cost of materials. This is the first aspect 
that has been mentioned earlier; “cost”. There are other 
things that are also beneficial for quality like; improving 
the efficiency of the construction process, improved 
certainties and quality, improved service, reducing 
error and mistakes, and of course greater innovations. 
The last but not the least, for the beneficial of time 
aspect, is it will reduce the waste.
Supply chain management calculated the cost of 
the customer from a long time to develop and to get 
more requirements of the supply chain. The aim of this 
to develop is to improve the process and to deliver 
products to customers, by the customers here it meant 
to be the construction contractor, in a certain time 
with the budget. Meanwhile, the value of supply chain 
management can be decreased by reducing the cost of 
transportation also, bear to reduce on time reliability 
to improving service levels or profit for construction 
contractor   (Gattorna, Ogulin, and Reynolds, 2003) .
Basically, this is a mutual relationship between 
the construction contractor and the supply chain 
management. The relation between the supply chain 
management and the construction contractor is based 
on the goods, materials and services. One of the 
objectives of the supply chain management is to deliver 
the goods on time to the construction contractor. In the 
SCM, the construction contractor, will benefit in having 
these delivered with a certainty of supply on time, 
within the budget and checked the quality of the goods. 
Therefore, the supply chain management, in this case, 
needs to coordinate its system.
According to him, the value chain shows “the relative 
importance of activities” and by distributing the cost 
to activities rather the functions, the identification of 
true cost in involved in service delivery. It is known 
that there is a simple method to analyses the value 
chain by calling the price charge 100% to the customer 
at the end of supply chain and by working backwards 
to estimate the amount that has been added by each 
activity (Lysons, 2000).
In my experience: in a pump concrete in the site and 
the working people are coming late to the site because 
the person who is in charge to transport them was 
late. Then, the mixer for the ready-mixed concrete is 

already there on the site. The delay of the working staff 
by more than an hour resulted in the rejection of the 
concrete by the consultant. This is an example of when 
the supplier is not working efficiently and the spin or 
the losing money that is caused by this issue.
The advantages of supply chain management will bring 
the lead efficiency of the construction process that will 
improve predictability in the delivery of projects to cost, 
time and quality with further gains expected in future 
projects as the SCM is continuously improved. 
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Supply chain management

The expression supply chain management emerged in the late 1980s and came widely used in 
the 1990s. Prior to that time, logistics and operation management has used an expression of this 
business (Hugos, 2011). Lyons stated that each activity of supply chain management will provide 
inputs. The processing of inputs will add the values of outputs that “the ultimate customers” will 
receive in the form of either the products or the service or the added of values at the end of the 
chain. The added values are determined by the materials and the activity and this will increase the 
worth of a product or service at the end within the supply chain (2000, p.68).

The advantages of supply chain management would provide to 
a construction contractor

Engineer: Azzam Raslan
ALISHAR CONTRACTOR | GULF PLAZA, JEDDAH

Supply chain management is very important to cover the 
demands of the social and environmental requirements. 
Furthermore, it will lead to a decrease in health and 
safety costs resulting from safer warehousing and 
transportation of materials, reduction of the workforce 
and reducing project labor costs. Better working 
ambience by lower labor cost is increasing motivation 
and productivity of the workforce and reduce the 
absence of supply chain personals. 
SCM encourages collaborative working and 
development of long-term relationships that lead to 
reduced cost, shorter lead time, and better item quality 

used in the delivery of the project. It also provides a 
framework for environmental management system 
through the SC that reduces the carbon foot-print of the 
project delivery. Furthermore, it reduces adversarial 
bidding and contract related claims with less reliance 
on the contracts due to corporation and sharing of 
information.
The advantage of implementing the supply chain 
management in construction is that it will lead to 
improved delivery of projects on cost, quality, and 
time. In addition, to improve value for many for the 
construction contractor, to increase the profit for 
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Threatening information security:
Viruses: Viruses are known as small subversive 
programs, manufactured for illegal purposes, 
attacking files stored in a computer, written by 
professional programmers who aim to harm another 
user>s computer for some reason, and are one of the 
most dangerous malicious programs. Reincarnation 
and proliferation are significant, in addition to being 
non-self-generated. Denial of Service Attacks: Also 
known as a denial of service attack, an attack by a 
cybercriminal by supplying a number of sites with 
massive amounts of unnecessary data and loaded 
with malicious software that spreads its disease as 
soon as it reaches the device. It begins with destruction 
Initially reducing the level of Internet connection 
service, and making it difficult to access the services 
due to the large amount of data sent to the device. 
Information attacks sent: This type of attack focuses 
on the information being sent. It is an impediment in its 
way and prevents it from continuing to the other side. 

The spread of this type is widespread in the case of 
sending messages via the Internet or even networks 
connected to public telephone networks. Full control: 
In this case, the victim>s device is fully controlled by 
the pirate and controlled by all the files in it. The threat 
and exploitation of the vulnerabilities contained in the 
operating systems starts by including a small file in 
the victim>s device. Impulse attack. Direct access to 
connection cables.

Methods of protection of information:
Supply of equipment and equipment with physical 
insurance. Antiviral use is powerful and modern, and 
must be updated. Develop intrusion detection systems. 
Detect and alert for insurance vulnerabilities through the 
use of network monitoring systems. Follow the backup 
policy. Encrypting information sent based on powerful 
systems. Provide the necessary electrical support and 
supply for the devices to ensure they are not interrupted. 
Expand security awareness and educate users.
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access to memory and scheduling tasks. Software and 
application protection systems: systems that impose on 
an organization the use of software and applications, 
and block gaps that serve as an opportunity to access 
and violate them. Database protection systems are a 
set of software that processes code errors and blocks 
the gaps that any system may contain in database 
management, thus damaging and weakening database 
system security, so updates must be updated. Ways: 
Use means to determine appropriate use powers. Set 
the mandatory access. Role-based access settings. 
Optional access settings. Access Protection Systems.

Basic principles:
The security and protection of information is based 
on three fundamental principles that have been 
associated with it for the last 20 years. They constitute 
the triad (the CIA): Confidentiality: This term refers 
to limiting the ability of unauthorized individuals to 
access, Systems that are subject to high confidentiality 
but are nevertheless subject to abuse and theft. The 

confidentiality of credit cards lies in the encryption of the 
card number. Integrity: The integrity of the information, 
including the protection of data from any change that 
may occur by an unauthorized party or modify it, and 
is intended to change the destruction or violation of 
important files and harm them. Availability: Any system 
that uses its own information systems must provide 
the data as soon as it is requested and needed, and 
in order to do so, the system elements must work to 
the fullest, including: ensuring the proper and proper 
operation of computer systems and those used to store 
and process information . Availability and protection 
of system security controls. Seamless transmission 
of information through communication channels 
to be provided. Ensuring continuous protection of 
the systems at all times by providing high quality 
confidential systems. Provide systems for continuous 
upgrades and upgrades to reduce the interruption of 
service following a break in electricity or malfunction 
in the equipment. Ensure that denial of service attacks 
do not occur and prevent them.
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Security and protection of information

Information security is defined as one of the branches of science in the field of providing 
the necessary protection for information,preventing access to it and waste it from 
unauthorized persons, and protecting it against any external threat. This term includes the 
necessary tools, methods and procedures to protect against risks that may be faced from 
inside and outside. This is a science that enables the user to fully control the information 
and prevent others from viewing it or making any change without prior permission.

Eng. Abdullah Ali Alahmari
Engineering Communications and 

Networking

Information security is a package of processes, methods 
and procedures that are followed by some sectors and 
insurance organizations for the most robust To protect 
their information, systems and media from unauthorized 
access. The protection of information is continuous, 
that is, it necessarily requires continuity in keeping up 
with all the updated and advanced safety standards and 
methods in protecting this information. It also requires 
continuity by imposing risk control and its assumption 
and constantly seeking solutions and innovations. On 
the system of any organization only if it is effective and 
achieved continuity in keeping pace with security and 

technical operations in order to get the least chance 
of the risks that could face information about them.

Information security pillars:
The security of information is based on the protection of 
information on a number of systems that have emerged 
in conjunction with the technological development: 
systems protection of operating systems: includes 
the protection of the layer closest to the computer; it 
is hiding all the details of an organization, which is a 
system of fair distribution of tasks between devices In 
the system, and impose its control over all systems 
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