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نلتق ��ي مرة �أخرى مع عدد جديد من جملة " املهند�س" ،و�أ�سرة التحرير يف املجلة ،كلها
�أم ��ل �أن يك ��ون العدد الذي بني يديك ـ عزيزي املهند� ��س ـ يرقى مل�ستواك ،وذا فائدة �أنت
ترجوها ،لأن الهدف الرئي�س م ��ن �إ�صدارها �إر�ضا�ؤك وخدمتك على نحو يلبي حاجاتك
الهند�سية والفكرية والثقافية.
ويف ه ��ذا الع ��دد يحذون ��ا الأم ��ل يف �أن يلقى تقبال من ��ك� ،إىل جانب �أن تك ��ون املجلة قد
ب ��د�أت يف حتقي ��ق الأهداف التي ت�صدر من �أجلها ،عن طري ��ق ما يتم ن�شره من موا�ضيع
تعتقد �أ�سرة التحرير �أهميتها ،من خالل موا�ضيع متنوعة تالم�س ما يهمك ،من� :أخبار،
تقنيات ،م�شاريع و�أن�شط ��ة ذات عالقة باملهنة واملنتمني �إليها ،وغريها� ،إىل جانب ر�صد
امل�ستج ��دات والأحداث الهامة ذات العالقة على امل�ستوي�ي�ن املحلي والدويل� ،إ�ضافة �إىل
التعريف ب�إجنازات اللجنة خالل الفرتات املا�ضية.
وكم ��ا تعلم عزيزنا ـ املهند�س ـ �أن "جملة املهند�س" تنطلق يف الأفق للبحث عن كل تقنية
جدي ��دة تخدم م�صلحتها العملية والفكرية ،يف العامل املتجدد الذي يو�صف بـ "االنفجار
املعلومات ��ي" ،حيث يخرج يف كل يوم اجلديد من العلوم الهند�سية والتكنولوجية لتح�سني
م�ست ��وى الأداء وامل�ساع ��دة يف �صن ��ع الق ��رار ،لك ��ي تتفرغ �أن ��ت ملا هو �أ�سم ��ى من جتميع
املعلومات وبذل اجلهد يف ذلك� ،إىل و�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات لبناء م�ستقبل مهني
�أف�ضل.
وخ�ل�ال جتهي ��ز العدد الذي بني يديك ـ عزي ��زي القارئ ـ كانت �أ�س ��رة التحرير يف حالة
قل ��ق �ساورت اجلمي ��ع ،حيث تزاحمت الأفكار والر�ؤى وتوافق ��ت وجهات النظر وتباينت،
حت ��ى �ص ��درت بحلتها التي بني يدي ��ك ،ولكن لن ت�ستطيع �أن تلبي جمي ��ع رغباتك �إال بعد
تعاون ��ك معنا ،من خ�ل�ال تقدمي �أف ��كارك وم�شاركاتك ،لأنك �أنت املح ��رر لها والقارئ.
وحت ��ى ن�ص ��ل بـ جمل ��ة "املهند� ��س" �إىل امل�ست ��وى الذي ي�شرفن ��ا جميعا ،وت�صب ��ح ملبي ًة
لرغباتك ��م وتطلعاتكم ،ن�أمل م ��ن اجلميع التعاون معنا ،و�أال يبخل ��وا علينا مب�ساهماتهم
ومقرتحاتهم التي �سيكون لها ـ حتم ًا ـ مردود �إيجابي على م�ستقبل "املهند�س".
ونح ��ن �إذ ن�ض ��ع هذا العدد بني �أيديك ��م ف�إننا ن�أمل دعمكم لنا من خ�ل�ال ما تبدونه من
مالحظ ��ات واقرتاحات ،لأنه كلم ��ا ازدادت العالقة بيننا متان ��ة ،ازداد ن�ضوجها وا�شتد
عطا�ؤها.

�أ�سرة التحرير

(اجتياز)  ..و رؤية 2030
م .عبدالنا�صر بن �سيف العبداللطيف
رئي�س التحرير

خط ��وات عدي ��دة قامت بها الهيئة ال�سعودية للمهند�سني من �أجل �ضمان رفع جودة العمل الهند�سي يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة
�إىل فت ��ح املج ��ال للمهند�س ال�سعودي يف التوظيف ،من �أهمها خدمة (اجتياز) التي تعتمد على تطبيق ال�شرط الإلزامي ل�سنوات اخلربة
لل�شخ�ص املرغوب ا�ستقدامه من خارج اململكة للعمل على ار�ضها ،وذلك من خالل �إلزامه بالت�سجيل فيها عرب موقعها االلكرتوين.
وه ��ذه اخلدمة ج ��اءت لتواكب التطلعات والتقدم الذي ت�شهدها الهيئة مل�سايرة ر�ؤية  ،2030يف ظل التطور التقني العاملي املرتبط بقدرة
دولتنا على م�سايرة هذا التطور ال�سريع ،ما جعلها تهتم بهذا اجلانب ليكون ركيزة �أ�سا�سية يف تطورها وتقدمها ،حيث و�ضعت اخلطط
املالئم ��ة عل ��ى املدى الق�صري والطويل ،لتطوير منظومة عملها يف كافة اجلوانب ،خا�ص ��ة يف جانب تقنية املعلومات ،والعمل على تقدمي
خدم ��ات تلب ��ي االحتياجات وتقطع امل�سافات ،من �أجل تو�سي ��ع انت�شارها وت�سهيل التوا�صل معها ،ب�شكل يلب ��ي احتياجات املنت�سبني �إليها
داخل وخارج الوطن.
وخدم ��ة (اجتي ��از) تقوم عل ��ى �ضبط العمل الهند�سي من خ�ل�ال عدم ا�ستقدام اف ��راد اليتقنون املهنة بال�شكل املطل ��وب ،او الميتلكون
املقومات والكفاءة املطلوبة ،كل هذا من �أجل الوطن ومواطنيه واقت�صاده وقطاع البناء والت�شييد ،حيث الي�ستطيع �أي �شخ�ص يرغب يف
العمل الهند�سي يف اململكة� ،إال ب�شروط ،من �أهمها الت�سجيل يف موقع الهيئة االلكرتوين ،بحيث ميكن الت�أكد من �صحة بياناته و�شهاداته،
و�أي�ض ��ا توف ��ر اخلربة املطلوبة خلم�س �سنوات ،ويجب �أن تكون خربته موثقة يف عمل مهن ��ي هند�سي يف التخ�ص�ص نف�سه يف بلده الأم او
يف البالد التي عمل فيها.
تل ��ك الإج ��راءات التي قامت بها الهيئة �ستعمل بالت�أكيد عل ��ى منع ا�ستقدام املهند�سني غري املعتمدين ،كم ��ا �ستمنع دخول املزورين �إىل
اململك ��ة ،كما �ست�ساهم يف تنظيم القط ��اع الهند�سي ،ووقف املخالفات الهند�سية من بع�ض ال�شركات واملكاتب الهند�سية ،و�ستحد خدمة
(اجتي ��از) م ��ن الأخط ��اء الهند�سي ��ة يف امل�شاريع� ،إىل جانب تقلي ��ل التكلفة على القطاع ��ات احلكومية واخلا�صة الراغب ��ة يف ا�ستقدام
املهند�سني والفنيني للعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
وج ��اء ه ��ذا التحول ال ��ذي عملت عليه الهيئة بعد االتف ��اق والتعاون مع بع� ��ض القطاعات احلكومية ،وذلك من خ�ل�ال الربط بينهم يف
النظ ��ام االلكرتوين ،واخلدم ��ة تتميز ب�أنها تقدم ت�سهيالت متنوعة ومريح ��ة ،من �أهمها الت�سجيل الإلكرتوين عن بع ��د ،و�أي�ض ًا ال�سداد
الإلك�ت�روين ،كم ��ا تتميز بال�سرعة وال�سهول ��ة يف الت�سجيل و�إر�سال امل�ؤه�ل�ات العلمية و�شهادات اخل�ب�رة واالوراق الثبوتية يف وقت وجيز
وطريقة خمت�صرة.
والهيئ ��ة قام ��ت بهذه اخلطوات من �أجل تكوين بيئ ��ة معلومات تعتمد على تنويع قنوات التوا�صل ودع ��م ا�ستعمال التطبيقات االلكرتونية
واالعتماد على بروتوكالت انرتنت حديثة ومتطورة تتما�شى مع التطورات الكبرية يف جمال التطور الرقمي يف العامل ،وهي ت�سعى �أي�ضا
�إىل خل ��ق بيئة مهنية ج ��ادة تتعاطى مع امل�ستجدات احلديثة باالعتم ��اد على بيئة معلوماتية ورقمية تلبي التطلع ��ات وت�ساير الت�سارعات
احلديثة يف كافة املجاالت ،من �أجل بناء بيئة عمل هند�سي متطور خال من ال�شوائب وال�سلبيات.
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ذكرى تتجدد وإنجازات تتحقق
في عهد سلمان الحزم
ت���ؤك���د ذك�����رى البيعة
الرابعة استعداد أبناء
ال���ش���ع���ب ال���س���ع���ودي
ل��ل��م��ض��ي ق���دم���ا خلف
قيادتهم نحو المستقبل
الحلم وفق رؤية ،2030
وال��س��ي��ر ن��ح��و مستقبل
ي��رف��ع ش��ع��ار التطوير
والتجديد ،وإع���ادة بناء
وط��ن ح��دي��ث وعصري.
وه ��ذه الذك ��رى الرابع ��ة للبيع ��ة يف عه ��د
خ ��ادم احلرمني ال�شريفني املل ��ك �سلمان بن
عبدالعزي ��ز �آل �سع ��ود ـ حفظ ��ه اهلل ـ �شهدت
فيه ��ا الأعوام الأربعة املا�ضي ��ة نه�ضة تنموية
فتح ��ت �أب ��واب نه�ض ��ة جدي ��دة و�إجن ��ازات
�شاملة يف �شتى املجاالت ،من �أهمها اجلوانب
االقت�صادي ��ة والعمرانية والبن ��اء والت�شييد،
متثل ��ت يف م�شاري ��ع تنموي ��ة و�إ�صالحي ��ة
حتديثية ،هدفت �إىل االرتقاء بالوطن الغايل
ورفعة �أبنائه ،معتمدة على مقدرات و�سواعد
مواطنيه ��ا ،باالعتم ��اد عل ��ى اقت�صادها وما
حباها اهلل م ��ن نعم ومق ��درات ،وذلك يف 4
�سنوات من تويل خ ��ادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأمني ـ حفظهم اهلل ـ كما �ساهمت
يف �صن ��ع جمتمع ��ا ي�س�ي�ر عل ��ى ه ��دف نح ��و
االكتفاء الذاتي يف كل مايحتاجه ،باالعتماد
عل ��ى مقدرات ��ه وثروات ��ه الب�شري ��ة واملادي ��ة
للو�ص ��ول �إىل التمي ��ز والري ��ادة ،بف�ضل اهلل

تع� ��إىل ثم بف�ضل القي ��ادة وال�سيا�سة املحنكة
الت ��ي تدار به ��ا �ش� ��ؤون الوطن بقي ��ادة امللك
�سلم ��ان ب ��ن عبدالعزيز ،وويل عه ��ده الأمري
حمم ��د بن �سلمان ـ حفظ ��م اهلل ـ حتى ا�صبح
الوطن الغ ��ايل ،يحت ��ل مكانة وري ��ادة عالية
يف العامل�ي�ن العرب ��ي والإ�سالم ��ي ،وذا تاثري
ملمو�س وقوي اقت�صاديا و�سيا�سيا يف العامل.
وج ��اء عه ��د ـ خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن ـ
امتداد ًا ملا �سار عليه ملوك هذا الوطن املبارك
منذ ن�ش�أته على يد امل�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز
ب ��ن عبدالرحم ��ن �آل �سعود ـ رحم ��ه اهلل ـ ثم
�أبنا�ؤه ال�ب�ررة ،التي انطلق ��ت يف كل �ش�ؤونها
الداخلي ��ة واخلارجي ��ة من مب ��ادئ ال�شريعة
الغ ��راء م�ص ��در الع ��زة والق ��وة والتمك�ي�ن،
والتق ��دم والرق ��ي ،وه ��و ال ��زاد يف مواجه ��ة
التحدي ��ات والأخطار واملرتب�ص�ي�ن ببالدنا.
ويف ذك ��رى البيع ��ة الرابعة ،ونح ��ن �إذ نهنئ
املل ��ك �سلم ��ان ب ��ن عب ��د العزي ��ز �آل �سع ��ود

حفظ ��ه اهلل -بت ��ويل مقاليد الأم ��ور ،ف�إننا�أي�ض ��ا نهن ��ئ �أنف�سنا به ��ذه املنا�سب ��ة الغالية
عل ��ى قل ��ب كل مواط ��ن� ،أن م ��ن اهلل علين ��ا
مبل ��ك ك ��رمي ،جتمعت في ��ه �صف ��ات القيادة
لي� ��س على م�ست ��وى الوط ��ن فح�س ��ب ،ولكن
كقائ ��د ا�ستثنائ ��ي وتاريخ ��ي للأم ��ة حملي ��ا
و�إقليمي ��ا ودولي� � ًا ،بف�ض ��ل ما حب ��اه اهلل من
ر�ؤية وحكمة وح�س ��ن �سيا�سة و�سالمة منهج.
واثبتت ال�سن ��وات الأربع املا�ضية مدى حكمة
قائدنا حفظه اهلل ،منذ توليه مقاليد احلكم
عام  ،2015يف التعامل مع املتغريات بقرارات
و�سيا�سات ا�ستثنائية ،يف م�سل�سل م�ستمر من
الإجنازات املحلية والدولية يف جميع املجاالت
ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية والعالقات الدولية.
ونحن يف الهيئة ال�سعودية للمهند�سني جندد
البيعة على ال�سمع والطاقة يف املن�شط واملكرة
ونبارك تلك اجلهود املبذولة يف �سبيل حتقيق
رفعة الوطن واملواطن.
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الهيئة واالتحاد الهندسي ينظمان الملتقى
الهندسي الخليجي في الدمام
ت��ح��ت رع��اي��ة ص��اح��ب السمو
الملكي األمير سعود بن نايف
بن عبدالعزيز أمير المنطقة
ال��ش��رق��ي��ة ،ت��ن��ظ��م الهيئة
السعودية للمهندســــــــــين
ب���ال���ت���ع���اون م����ع االت���ح���اد
الهندسي الخليجي الملتقى
الهندسي الخليجي الثاني
وال���ع���ش���رون ف���ي مدينة
ال��دم��ام بالمملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة ،خ�ل�ال الفترة
م��ن 12 – 11م��ارس  2019م
الموافق  5 – 4رجب 1440هـ.

او�ض ��ح ذل ��ك �س ��عادة املهند� ��س فرحان
ب ��ن حبيرت ال�ش ��مري �أم�ي�ن ع ��ام الهيئة
ال�س ��عودية للمهند�س�ي�ن ،م�ؤك ��دا �أن هذا
امللتقى الهند�س ��ي اخلليج ��ي يعترب �أكرب
جتمع للمهند�س�ي�ن على م�س ��توى اخلليج
العربي ،الأمر الذي جعل الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني حتر�ص على �أن ي�شمل امللتقى
�أهم املوا�ضيع الهند�سية التي تتما�شى مع
متطلب ��ات املنطقة و�أهم التطبيقات التي
ت�ساعد يف خلق بيئ ��ة هند�سية م�ستقبلية
مواكب ��ة للتط ��ورات العاملي ��ة يف القط ��اع
الهند�سي.
و�أب ��ان الأمني الع ��ام �أن امللتق ��ى يت�ضمن
ع ��دة حم ��اور ،م ��ن �أهمه ��ا م ��ا يتعل ��ق
يف اجلوان ��ب التقني ��ة الت ��ي ترك ��ز عل ��ى
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اخل�صائ� ��ص التقنية للث ��ورة ال�صناعية
الرابع ��ة وت�أثريه ��ا على تقني ��ات القطاع
الهند�سي يف �شت ��ى املجاالت مبا يف ذلك
الإنت ��اج وامل�صانع الذكية ،كم ��ا يت�ضمن
موا�ضي ��ع ع ��ن اقت�صادي ��ات الهند�س ��ة،
والت ��ي ترك ��ز عل ��ى ا�ستعرا� ��ض البدائل
واحلل ��ول للم�شاكل والق�ضاي ��ا الهند�سية
عل ��ى امل�ستوى الكل ��ي للهند�س ��ة يف �ضوء
هذا التطور مع الأخذ باالعتبار اجلدوى
االقت�صادي ��ة واجلوان ��ب التقنية� ،إ�ضافة
�إىل حمور يتن ��اول الكوادر الب�شرية ،وهو
ي�شتم ��ل على الكثري م ��ن ق�ضايا التطوير
والتدري ��ب وتعليم الق ��وى العاملة واملهن
الهند�سية احلديثة ومتطلباتها املختلفة،
واملح ��ور الأخري ه ��و ما يتعل ��ق بالأنظمة

والت�شريعات واحلوكم ��ة الهند�سية ،وهو
ي�ستعر�ض الأنظم ��ة والت�شريعات للقطاع
الهند�س ��ي والت ��ي تواك ��ب تبع ��ات الثورة
ال�صناعي ��ة الرابع ��ة وتغط ��ي اجلوان ��ب
التجارية واحلقوقية والفكرية وال�سيادية
والأمنية.
وك�شف املهند�س فرحان �أن امللتقى �سيكرم
فيه بع�ض املبدعني واملبدعات من االفراد
واجلهات من خالل منح "جائزة االحتاد
الهند�س ��ي اخلليجي يف التمي ��ز والإبداع
الهند�سي" ،التي تهدف �إىل �إبراز العمل
الهند�س ��ي اخلليج ��ي امل�ش�ت�رك وحتقيق
�أه ��داف االحت ��اد الهند�س ��ي اخلليجي،
و�إذكاء روع التناف� ��س والإب ��داع والتمي ��ز
يف جم ��االت العم ��ل الهند�س ��ي املختلفة.

برنامج الملتقى العام
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ورش عمل بين هيئة المهندسين ووزارة العمل مع الشركات
لبحث توظيف المهندسين وتوطين الوظائف الهندسية

اتفق���ت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ووزارة العمل والتنمي���ة االجتماعية على
تنظي���م ورش عم���ل مع ش���ركات القطاعين العام والخاص لمناقش���ة س���بل توظيف
المهندس���ين العاطلي���ن ،وسياس���ات توطي���ن الوظائف الهندس���ية ف���ي المملكة.
ج��اء ذل��ك يف االجتماع ال��ذي مت بني ممثلني
من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني يتقدمهم
�سعادة رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة املهند�س
�سعد ال�شهراين واع�ضاء جمل�س �إدارة الهيئة،
مع معايل وزي��ر العمل والتنمية االجتماعية
املهند�س �أح�م��د ب��ن �سليمان ال��راج�ح��ي يف
مكتبه ي��وم االثنني  ٢٤/٤/١٤٤٠هـ املوافق
٣١/١٢/٢٠١٨م يف مدينة الريا�ض.
واو�ضح �سعادة املهند�س �سعد ال�شهراين
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة� ،أن��ه نوق�ش يف
اللقاء العديد من اجلوانب املهنية والهند�سية،
من �أهمها تنظيم ور�شة عمل مع �شركات
القطاعني العام واخلا�ص ملناق�شة وبحث �سبل
توظيف املهند�سني العاطلني واالحتياجات
لتلك ال�شركات� ،إىل جانب مناق�شة �سيا�سات
ال �ت��وط�ين امل �ق�ترح��ة (ال �ن �� �س��ب امل� �ق�ت�رح)،
ودع��م فكرة ملتقى للمهن الهند�سية ،ودعم
ال��رب��ط الإل� �ك�ت�روين ب�ين الهيئة وال � ��وزارة.
و�أ�ضاف ال�شهراين �أنه مت االتفاق مع معايل
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ال��وزي��ر على دع��م ال ��وزارة لتبني ال�صندوق
ال��دع��م للتدريب املنتهي بالتوظيف ،وعمل
من��وذج من �أل��ف وظيفة� ،إىل جانب الت�أكيد
على ايقاف تعديل مهنة ال��واف��د الفني �إىل
مهند�س بعد دخوله اململكة العربية ال�سعودية.
و�أبان �أنه مت ت�شكيل جلنة جلميع مامت االتفاق
ع�ل�ي��ه ،وت���ض��م ال�ل�ج�ن��ة وك �ي��ل وزارة العمل
والتنمية االجتماعية للتوطني وبع�ض ممثلي
ال� ��وزارة ،وم��ن جانب الهيئة رئي�س جمل�س
الإدارة والأم�ين العام وبع�ض ممثلي الهيئة.
و�أ�شار �أن��ه مت خالل اللقاء منح معايل وزير
العمل والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد
ب��ن �سليمان ال��راج�ح��ي الع�ضوية الفخرية
من الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،بح�ضور
�أع �� �ض��اء جم�ل����س �إدارة ال �ه �ي �ئ��ة وامينها
ال �ع��ام ،ن�ظ�ير جهودمعاليه ودع �م��ه للهيئة
والقطاع الهند�سي واملهند�سني ال�سعوديني.
و�أكد �أنه مت خالل االجتماع الت�أكيد على �أهمية
توطني قطاع اخل��دم��ات الهند�سية والبناء

والت�شييد يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة
�إىل تفعيل التعاون بني الهيئة والوزارة لت�أهيل
وت��دري��ب املهند�سني وال�ف�ن�ي�ين ال�سعوديني
ليكونوا م�ؤهلني ل�سوق العمل ،وكذلك الطرق
املنا�سبة لتطبيق ق��رار املقام ال�سامي على
ا�شرتاط وجود مان�سبته  %10من املهند�سني
ال���س�ع��ودي�ين ح��دي�ث��ي ال �ت �خ��رج م��ن �إجمايل
العاملني يف العقود الهند�سية واال�ست�شارية،
لتدريبهم وت�أهيلهم و�إك�سابهم اخل�برات
الالزمة لالنخراط يف �سوق العمل� ،إىل جانب
تفعيل القرارات ب�إيقاف ا�ستقدام املهند�سني
ال��واف��دي��ن مم��ن ت�ق��ل خ�برت�ه��م املهنية عن
خم�س �سنوات� ،إ�ضافة �إىل �إلزام املهند�سني
الوافدين امل�ستقدمني باختبار مهني ،ومقابلة
�شخ�صية عن طريق الهيئة ،للت�أكد من �إملام
املهند�س الوافد باملهنة وتخ�ص�صه ،و�شدد
على ا�ستمرار دعم معاليه للهيئة واملهند�سني
واملو�ضوعات التي من �ش�أنها تطوير القطاع
الهند�سي ومن�سوبيه.

مجلس إدارة الهيئة يجتمع لمناقشة
ما تحقق من االستراتيجيات

عقد مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندس���ين في دورته السادسة اجتماعه العادي السادس،
ي���وم الثالث���اء  1440/4/18ه���ـ المواف���ق 2018/12/25م ،بمقر األمان���ة العامة ف���ي مدينة الرياض
برئاس���ة المهندس سعد بن محمد الش���هراني رئيس مجلس اإلدارة ،بحضور نائب الرئيس المهندس
حسين بن سالم الشمري ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وهم كل من :المهندس محمد بن غيث المطيري،
المهندس عيد بن حمود الس���بيعي ،المهندس عبدالرحمن بن فيصل الرويلي ،المهندس س���لطان
ب���ن صن���ت العتيبي ،المهندس غنام بن ش���نين العنزي ،المهندس س���الم ب���ن عبدالرحمن الهريش،
والدكتور مهدي بن علي آل س���ليمان ،وبحضور األمين العام المهندس فرحان بن حبيتر الش���مري.

وناق� ��ش رئي� ��س و�أع�ض ��اء املجل� ��س،
اال�سرتاتيجي ��ات الت ��ي مت و�ضعه ��ا يف
الف�ت�رة املا�ضية وم ��ا حتقق منه ��ا� ،إ�ضافة
�إىل املب ��ادرات امل�ستحدث ��ة واال�ستمرار يف
تنفيذ خطة التح ��ول اال�سرتاتيجي للهيئة،
ومن �أهمها :اعتم ��اد جلنة االعتماد املهني
لنظ ��ام مزاول امله ��ن الهند�سي ��ة ،مناق�شة
مق�ت�رح تعديل �سن ��وات اخل�ب�رة للدرجات
املهنية لتكون متوافقة مع الكادر الهند�سي
عند �ص ��دوره ،اعتماد م�صاري ��ف للدرا�سة
اال�ست�شاري ��ة للهيئة ،حتديد موعد الجتماع
اجلمعية العمومية العتماد اللوائح ،مناق�شة

ودرا�سة املوازن ��ة التقديرية للعام امليالدي
اجلديد 2019م ،مناق�ش ��ة دليل الت�صنيف
املق�ت�رح للوظائ ��ف اخلا�ص ��ة بوظائ ��ف
االمانة ،ف�ص ��ل مركز التحكي ��م الهند�سي
يف الهيئ ��ة ع ��ن الإدارة القانوني ��ة وذل ��ك
ح�سب متطلبات نظ ��ام املركز والرتخي�ص
اجلدي ��د للمرك ��ز ،اقرتاح ت�شكي ��ل جمل�س
�أمن ��اء ت�أ�سي�سي ا�ستثنائ ��ي ملركز التحكيم
الهند�س ��ي ،اعتماد ن�س ��ب التقييم ال�سنوي
املعدل ��ة كاق�ت�راح م ��ن الأمان ��ة العام ��ة،
مناق�ش ��ة الئح ��ة تنظي ��م العم ��ل الداخل ��ي
املحدث ��ة ،وعر�ض �آلي ��ة الع�ضوية الفخرية،

مناق�ش ��ة العدي ��د م ��ن املب ��ادرات خلدم ��ة
االع�ض ��اء الأ�سا�سيني واملكات ��ب الهند�سية
لتطوي ��ر وتنظيم العم ��ل الهند�سي وتوجيه
االمان ��ة للعمل عل ��ى تنفيذها .كم ��ا ناق�ش
املجل�س جوانب �أخرى تتعلق بتطوير وتفعيل
الدورات التدريبي ��ة التي تقدمها الهيئة يف
خمتل ��ف م ��دن ومناط ��ق اململك ��ة ويف كافة
التخ�ص�ص ��ات الهند�سي ��ة ،م�ساهمة منها
يف تطوير املهند�س ال�سع ��ودي ،وا�ستعر�ض
املجل� ��س العدي ��د م ��ن االتفاقي ��ات التي مت
توقيعه ��ا م ��ع الكث�ي�ر م ��ن اجله ��ات و�سبل
تفعيلها واال�ستفادة منها.
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رئيسا التحاد المنظمات الهندسية
الشهراني
ً
ً
ً
عاما
أمينا
في الدول اإلسالمية والشمري

انتخب مجلس اتحاد المنظمات الهندسية في الدول اإلسالمية ،المهندس سعد بن
رئيسا التحاد
محمد الش���هراني رئيس مجلس إدارة الهيئة الس���عودية للمهندسين،
ً
المنظمات الهندسية في الدول اإلسالمية ،والمهندس فرحان بن حبيتر الشمري أمين
ً
ً
عاما لالتحاد ،والمهندس غنام العنزي عضو مجلس إدارة الهيئة،
أمينا
عام الهيئة،
ممثال للهيئة وعضوا في مجلس اتحاد المنظمات الهندسية في الدول اإلسالمية.

وج ��رى االنتخ ��اب خ�ل�ال اجتم ��اع
املجل� ��س ال�سن ��وي الث ��اين والثالث ��ون،
ال ��ذي عقد يف مكة املكرمة يوم االثنني
 ١٤٤٠ / ٥ / ١ه� �ـ  ٢٠١٩ / ١ / ٧م،
بح�ضور ممثلي الهيئات الهند�سية من
 22دولة �إ�سالمية ،فيما عقدت اللجنة
التنفيذيةواجلمعيةالعموميةاجتماعها
بح�ض ��ور ممثل ��ي الأقط ��ار امل�شارك ��ة.
واو�ض ��ح املهند� ��س �سع ��د ب ��ن حمم ��د
ال�شه ��راين بعد االجتم ��اع� ،أن انتخاب
املهند�سني من اململكة العربية ال�سعودية
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لرئا�س ��ة و�أمان ��ة وع�ضوي ��ة جمل� ��س
�إدارة احت ��اد املنظم ��ات الهند�سية يف
ال ��دول الإ�سالمي ��ة للم ��رة الثالثة على
الت ��وايل ،يدل على ريادة وخربة ومتيز
املهند�سني ال�سعودي�ي�ن ،وكذلك ريادة
اململكة ومتيزها يف املجاالت الهند�سية
والفني ��ة واالقت�صادي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي
�ساه ��م يف انتخ ��اب ثالث ��ة مهند�سني
�سعوديني لقي ��ادة املهند�سني يف الدول
الإ�سالمية الأع�ضاء يف املنظمة.
و�أكد رئي� ��س االحتاد املهند�س �سعد �إن

انتخاب ��ه للمن�صب اجلدي ��د وانتخاب
الأمني الع ��ام للمن�صب اجلديد اي�ضا،
ج ��اء نتاج التطور العلم ��ي واحل�ضاري
الذي ت�شهده اململكة العربية ال�سعودية
يف عهد راعي احلقبة اجلديدة والتطور
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزي ��ز �آل �سعود ـ حفظه اهلل ـ
و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللك ��ي الأم�ي�ر حمم ��د بن �سلم ��ان بن
عبدالعزي ��ز �آل �سع ��ود حفظ ��ه اهلل.
و�أ�ش ��ار ب� ��أن �إجتماع جمل� ��س االحتاد

ناق� ��ش العدي ��د م ��ن املوا�ضي ��ع املهنية
والهند�سي ��ة ،حي ��ث ت�ضم ��ن ج ��دول
الأعم ��ال مناق�ش ��ة الآلي ��ة للإن�ضم ��ام
يف اتفاقي ��ة وا�شنط ��ن لالعتم ��اد
الهند�سي ،كم ��ا مت ا�ستعرا�ض خربات
ال ��دول الأع�ض ��اء ومدى الق ��درة على
ان�ضمامهم ،كذلك يف اتفاقية وا�شنطن
لالعتماد الهند�س ��ي ،كما نوق�ش �أي�ض ًا
�آلي ��ة وتنفي ��د اتفاقي ��ة مك ��ة لالعتماد
املهن ��ي الهند�س ��ي ،وكذل ��ك اتفاقي ��ة
املدين ��ة لالعتماد التعلي ��م الهند�سي.

و�أ�ضاف املهند�س ال�شهراين� ،أنه واع�ضاء
جمل�س �إدارة احتاد املنظمات الهند�سية
يف ال ��دول الإ�سالمي ��ة �سيعمل ��ون لر�صد
وتق ��ومي التطور املع ��ريف يف حقل التعليم
الهند�س ��ي والتقن ��ي ،وتقوي ��ة الرواب ��ط
بني ال�صناعي�ي�ن والباحثني الأكادمييني
العاملني يف الدول الإ�سالمية ،واال�ستثمار
يف التنمية والبح ��وث التطبيقية ،وتبادل
اخل�ب�رات يف حق ��ل التعلي ��م الهند�س ��ي
واملهن ��ي وتطوير �آلي ��ات التن�سيق بينهما
مبا يتما�شى مع ر�ؤية .٢٠٣٠

و�أبان ب� ��أن االحت ��اد �سي�سع ��ى لتطوير
مناه ��ج التعلي ��م الهند�س ��ي ،وج ��ودة
الربام ��ج الهند�سي ��ة واعتماده ��ا،
واملعايري العاملية يف التعليم الهند�سي،
والتعلي ��م التقن ��ي ،وط ��رق التعل ��م
الهند�س ��ي املبني ��ة عل ��ى املخرج ��ات،
و�إغ�ل�اق الفج ��وات الت ��ي تق ��ف عائقا
�أمام نوعية التعلم الهند�سي يف العامل
الإ�سالم ��ي ملواكب ��ة �أح ��دث التعليم يف
الع ��امل ،والتدري ��ب املهن ��ي وامله ��ارة
والإبداع ،وال�سالمة وال�صحة العامة.
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ً
ً
متخصصا للتحكيم وفض
مركزا
الهيئة تدشن
المنازعات الهندسية

دش���نت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ،مرك���ز التحكي���م الهندس���ي ـ وفقا للمرس���وم
الملك���ي الكري���م رق���م م 34/وتاري���خ 1433/5/24ـ به���دف تأهي���ل كف���اءات هندس���ية
ممي���زة في مج���ال التحكيم وتوفي���ر وتأمي���ن المتطلبات المس���اندة للعملي���ة التحكيمية.

واو��ض��ح املهند�س �سعد ال�شهراين رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة ،يف كلمته خالل حفل
ال�ت��د��ش�ين� ،أن امل��رك��ز يعد �إ��ض��اف��ة ب��ارزة
للمنجزات التي حققتها الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني منذ ن�ش�أتها ،م�ضيف ًا �أن املركز
�سيتمتع ب�صفة كيان م�ستقل حتت مظلة
الهيئة ،وقد د�شنت اللجنة الدائمة ملراكز
التحكيم ال���س�ع��ودي��ة يف جم�ل����س الغرف
ال �� �س �ع��ودي��ة ه ��ذا امل ��رك ��ز ،ك� ��اول رخ�صة
ت�صدرها لتحقيق العدالة يف ف�ض املنازعات
الهند�سية والف�صل فيها� ،إ�ضافة �إىل ن�شر
ثقافة التحكيم الهند�سي".
و�أ�ضاف ب�أن املركز ي�ستهدف ت�أهيل الكوادر
الهند�سي ��ة يف جم ��ال التحكي ��م الهند�سي،
وتوف�ي�ر وت�أمني املتطلب ��ات امل�ساندة للعملية
التحكيمي ��ة ،وتنمي ��ة وتطوي ��ر التع ��اون م ��ع
مراك ��ز التحكيم الأخ ��رى ،ف�ضال عن و�ضع
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ال�سيا�سات كاعتم ��اد �أي تعديل او �إجراءات
التحكيم ،واعتماد اللوائ ��ح الإدارية واملالية
لتنظيم �أعمال ��ه ،ومراجعة موازنته ال�سنوية
والتقارير املقدمة لأهم ما مت �إجنازه.
و�أب ��ان ال�شه ��راين �أن الدوائ ��ر الق�ضائي ��ة
وال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة،
وال�ش ��ركات العام ��ة واخلا�ص ��ة ،والأف ��راد،
�إ�ضاف ��ة �إىل املهند�س�ي�ن والعامل�ي�ن يف
املج ��ال الهند�سي ب�إمكانه ��م اال�ستفادة من
املرك ��ز ،حيث �سيكون احلك ��م ال�صادر وفق ًا
للإج ��راءات املعتم ��دة ملزم ��ا للأط ��راف
ونهائي� � ًا والأم ��ر بتنفي ��ذه م ��ن قب ��ل اجلهة
الق�ضائية املخت�صة.
من جانبه� ،أك ��د �أمني العام الهيئة املهند�س
فرحان ال�شمري� ،أن املركز �أ�صبح متكام َال
ولديه م�سئولي ��ات و�صالحيات يف "التحكيم
الهند�س ��ي" مبوج ��ب املر�س ��وم امللك ��ي رقم

م 34/وتاري ��خ � ،1433/5/24أم�ل�ا �أن
ي�ساه ��م املرك ��ز يف ن�ش ��ر ثقاف ��ة التحكي ��م
الهند�سي ،وت�أهيل كف ��اءات متميزة يف هذا
املج ��ال ،وتوفري وت�أم�ي�ن املتطلبات امل�ساندة
للعملي ��ة التحكيمي ��ة ،بالتع ��اون م ��ع مراكز
التحكيم الأخرى" ،مبين ًا �أن املركز �سيخدم
عدة �شرائح خمتلف ��ة على م�ستوى "الدوائر
الق�ضائية ،الوزارات ،امل�ؤ�س�سات احلكومية،
ال�ش ��ركات ،امل�ؤ�س�س ��ات العام ��ة واخلا�صة،
والأفراد والعاملني يف املجال الهند�سي".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري �أن م ��ن املمي ��زات التي
�سيقدمها املرك ��ز ت�أهيل املحكمني اخلرباء،
تق ��دمي اال�ست�شارات الفني ��ة ،عقد الدورات
التدريبي ��ة يف التحكي ��م الهند�سي ،التحكيم
يف املنازع ��ات الهند�سية والطرق البديلة يف
ت�سوية اخلالف ��ات ،وتقارير اخلربة مبوجب
لوائح ي�صدرها جمل�س �أمناء املركز.

اتفاقية لالستثمار في التعليم الهندسي بين هيئة
المهندسين وجامعة األمير سطام

وقع س���عادة المهندس س���عد بن محمد الش���هراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية
للمهندسين مع معالي األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبد هللا الحامد مدير جامعة األمير سطام
بن عبد العزيز في مدينة الخرج اليوم الخميس  1440/4/13هـ الموافق 2018/12/20م ،في
مق���ر األمانة العامة للهيئة في مدينة الرياض مذك���رة تفاهم وتعاون وتكامل في مجال
التدريب واالستثمار في التعليم الهندسي ومجاالت الحوكمة واإلدارة ،وغيرها من الجوانب.

او�ضح ذل ��ك �سعادة املهند�س �سع ��د ال�شهراين
رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ،مبين ��ا �أن ه ��ذه
االتفاقية ،ت�أتي انطال ًقا من دور جامعة الأمري
�سطام بن عبدالعزيز يف خدمة املجتمع  ،و�إثرا ًء
لعملي ��ة التع ��اون بينها وبني م�ؤ�س�س ��ات املجتمع
املختلفة ،و�إدرا ًكا منها لأهمية هذا التعاون ومبا
يحققه من فوائد عديدة جلميع فئات املجتمع،
�إ�ضافة �إىل رغبة الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني
يف اال�ستف ��ادة م ��ن ه ��ذه الإمكان ��ات ،ولتطل ��ع
الطرفني �إىل بناء �شراك ��ة �إ�سرتاتيجية يتحقق
من خاللها بناء عالقة متميزة بينهما ت�ؤدي �إىل
ا�ستثمار م�شرتك للإمكانات املادية والب�شرية.
و�أ�ض ��اف املهند� ��س ال�شه ��راين �أن ه ��ذه
االتفاقي ��ة تت�ضم ��ن التع ��اون يف جم ��االت

خمتلفة من �أهمها� ،إن�ش ��اء برامج �أكادميية
والتو�س ��ع يف الربام ��ج القائمة لدى
ت�أهيلي ��ة
ّ
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ،والتدري ��ب
والتطوي ��ر يف جم ��االت احلوكم ��ة والإدارة،
والتدري ��ب الهند�سي ،والتحكي ��م الهند�سي،
والإ�ست�ش ��ارات الهند�سي ��ة ،والدرا�س ��ات
والبح ��وث ،وتنظي ��م امل�ؤمت ��رات الهند�سية،
واال�ستثمار يف التعليم الهند�سي.
و�أب ��ان ب� ��أن برنام ��ج التدري ��ب الهند�س ��ي
ي�ستهدف حتقيق �أعلى درجات املوائمة بني ما
در�سه املهند�س يف جمال التخ�ص�ص وبني ما
هو مطلوب وم�ستخدم يف مواقع العمل الفعلية
من خالل تعاون اجلامعة مع الهيئة يف تدريب
املهند�س�ي�ن وحديثي التخرج على ممار�سة ما

مت تعلمه يف التخ�ص�ص خالل فرتات الدرا�سة
يف بيئ ��ة العم ��ل الفعلي ��ة وف ��ق امل�ستج ��دات
التي تط ��ر�أ على مهام العم ��ل والتخ�ص�صات
الهند�سي ��ة ،م ��ن �أج ��ل �إتاحة الفر�ص ��ة �أمام
املت ��درب لك�سب اخل�ب�رة العملي ��ة من خالل
التدري ��ب ومتكين ��ه م ��ن التفاع ��ل م ��ع بيئ ��ة
العمل امل�ستقبلي ��ة والتعامل مع �أفراد املجتمع
م ��ن بيئة العم ��ل وفتح املجال �أم ��ام املهند�س
ملمار�س ��ة العمل التطبيقي داخل ميدان العمل
احلقيقي ال�ل�ازم ال�ستكمال �إع ��داده �إعداد ًا
مهني� � ًا وفني ًا و�سلوكي ��ا� ،إىل جانب الربط بني
خمرج ��ات التعليم مع متطلب ��ات �سوق العمل
خالل ف�ت�رة التدريب مما ي�ساعد على تعزيز
الفر�ص الوظيفية للخريجني.
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تدشين خدمة (اجتياز) لضبط العمل الهندسي واإللزام
بالتسجيل قبل القدوم إلى المملكة

دش���ن رئي���س مجل���س إدارة الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ،المهن���دس س���عد ب���ن محم���د
الش���هراني ي���وم اإلربع���اء  ٦ربي���ع االول ١٤٤٠ه���ـ المواف���ق  ١٤نوفمب���ر ٢٠١٨م ،ف���ي مبن���ى
األمان���ة العام���ة ف���ي الري���اض ،خدم���ة (اجتي���از) اإللكتروني���ة ،الت���ي تل���زم أي مهن���دس يرغ���ب
العم���ل ف���ي المملك���ة التس���جيل ف���ي الهيئ���ة ،قب���ل قدوم���ه وقب���ل التعاق���د مع���ه ومنح���ه
تأش���يرة عم���ل م���ن قب���ل الش���ركات والمكات���ب الهندس���ية والقطاع���ات الحكومي���ة والخاص���ة.

و�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة� ،أن ه ��ذه
اخلدم ��ة ته ��دف �إىل ت�سهيل الإج ��راءات على
الراغب�ي�ن يف العمل يف اململكة ،وكذلك ت�سهيل
الإج ��راءات على �أ�صحاب العم ��ل والقطاعات
املختلف ��ة يف الدولة ،م�ضيف ��ا �أن هذه اخلدمة
عمل ��ت عليه ��ا الهيئ ��ة بالتع ��اون م ��ع بع� ��ض
القطاع ��ات احلكومي ��ة ،منه ��ا وزارة العم ��ل
ووزارة الداخلي ��ة واملديري ��ة العامة للجوازات
ووزارة اخلارجي ��ة وال�سف ��ارات والقن�صلي ��ات
ال�سعودي ��ة يف دول العامل ،وتطبي ��ق القرارات
ال�ص ��ادرة بخ�صو�ص عدم من ��ح ت�أ�شرية عمل
او دخ ��ول �إىل اململك ��ة مل ��ن ال ميتل ��ك الق ��درة
والكف ��اءة املهني ��ة يف �إح ��دى التخ�ص�ص ��ات
الهند�سية املعتمدة والتي تطبقها الهيئة.
و�أ�ش ��ار املهند�س ال�شهراين ب� ��أن هذه اخلدمة
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تتمي ��ز ب�أنها تقدم خدم ��ات متنوعة ومريحة،
م ��ن �أهمه ��ا الت�سجي ��ل االلك�ت�روين ،و�أي�ض� � ًا
ال�سداد الإلكرتوين ،حيث ميكن �إختيار و�سيلة
الدفع املنا�سبة و�سداد قيمة الطلب عن طريق
البطاق ��ات االئتمانية فيزا او املا�سرت كارد ،او
عرب �سداد للمدفوع ��ات يف البنوك ال�سعودية،
ومن ثم يتم �إ�صدار ع�ضوية م�ؤقتة.
كم ��ا تتمي ��ز اخلدم ��ة بال�سرع ��ة وال�سهولة يف
الت�سجيل وار�سال امل�ؤهالت العلمية و�شهادات
اخل�ب�رة واالوراق الثبوتي ��ة يف وق ��ت وجي ��ز
وطريقة خمت�صرة.
و�أب ��ان �أن ه ��ذه اخلدم ��ة تعتم ��د عل ��ى تطبيق
ال�ش ��رط الإلزام ��ي خلم�س �سن ��وات خربة لأي
مهند� ��س يرغب العمل يف اململك ��ة� ،إىل جانب
الت�أك ��د م ��ن �صح ��ة بيانات ��ه ،م�ش�ي�را �إىل �أن

ه ��ذه اخلدمة ته ��دف �أي�ض� � ًا �إىل من ��ع دخول
املهند�س�ي�ن غ�ي�ر املعتمدين يف اململك ��ة ،ومنع
دخ ��ول املزورين ،وتنظيم القط ��اع الهند�سي،
ومن ��ع دخ ��ول �أي �شخ� ��ص �إال بع ��د الت�أكد من
�أن ��ه ميلك الكف ��اءة املهنية ،ووق ��ف املخالفات
الهند�سي ��ة يف ال�شركات واملكات ��ب الهند�سية،
واحلد من الأخطاء الهند�سية يف امل�شاريع.
و�أ�ض ��اف �أن اخلدمة لها الكثري من الفوائد التي
�سوف تع ��ود على الوط ��ن واملواط ��ن واالقت�صاد
يف اململك ��ة ،من �أهمها �ضم ��ان رفع جودة العمل
الهند�سي بوج ��ود مهند�سني �أكفاء ،وفتح املجال
للمهند�سال�سعوديو�إعطاءهاالولويةيفالتوظيف،
وتقلي ��ل التكلف ��ة عل ��ى القطاع ��ات احلكومي ��ة
واخلا�ص ��ة الراغب ��ة يف ا�ستق ��دام املهند�س�ي�ن
والفني�ي�ن للعم ��ل يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية.

اولى الدورات التدريبية في أساسيات كود البناء
السعودي تنظمها الهيئة

س���لم معالي محافظ الهيئة الس���عودية للمواصف���ات والمقاييس والجودة رئي���س اللجنة الوطنية
لك���ود البن���اء الس���عودي الدكتور س���عد بن عثم���ان القصبي وس���عادة رئيس مجل���س إدارة الهيئة
الس���عودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني شهادات للمهندسين والمهندسات
الذي���ن انهو دورة التدريب االولى في مجال كود البناء الس���عودي (أساس���يات الكود الس���عودي)
التي نظمتها الهيئة الس���عودية للمهندس���ين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي،
وعقدت خالل الفترة من  3إلى  7فبراير 2019م في مقر األمانة العامة للهيئة في مدينة الرياض.

وت�أت ��ي ال ��دورة �ضمن �إط ��ار توعي ��ة وت�أهيل
املهند�س�ي�ن يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة
للتعامل مع كود البناء ال�سعودي التي تنظمها
الهيئ ��ة بالتعاون م ��ع اللجنة �ضم ��ن املرحلة
االوىل من الربامج التدريبية والتي ح�ضرها
نح ��و 105مهند� ��س ومهند�س ��ة م ��ن خمتلف
القطاعات احلكومية واخلا�صة.

وت�ضمنت الدورة تف�سري لغة الكود وا�ستثناءاته
واال�ش ��ارات املرجعي ��ة ،كم ��ا تناولت حماور
و�أه ��داف م ��ن �أهمه ��ا ،املفاهي ��م الأ�سا�سية
لكود البناء ال�سعودي واال�ستخدام ال�صحيح
للكود ،تو�ضيح لأجزاء كود البناء العام وكود
احلماي ��ة من احلرائ ��ق� ،أ�سا�سيات ت�صنيف
املب ��اين لغر� ��ض تطبي ��ق الك ��ود� ،أ�سا�سيات

ال�صحة العامة وال�سالمة العامة يف ت�صميم
البيئ ��ة الداخلية للمبنى ،ملحة عن املتطلبات
االن�شائي ��ة يف ك ��ود البناء الع ��ام� ،أ�سا�سيات
الت�صمي ��م املعم ��اري والإن�شائ ��ي للوف ��اء
مبتطلب ��ات احلماية من احلرائ ��ق ،موا�ضيع
خا�ص ��ة يف جم ��ال احلماي ��ة م ��ن احلرائ ��ق
وربطها م ��ع املديرية العام ��ة للدفاع املدين.
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وزير اإلسكان يكرم الهيئة لجهودها
في (كود البناء السعودي)

قدم سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني
ش���كره وتقديره لمعالي وزير اإلس���كان األس���تاذ ماجد بن عبدهللا الحقيل لتكريم الهيئة ،وذلك نظير
جهودها مع (اللجنة الوطنية لكود السعودي) في مراجعة ودراسة كود البناء السعودي بشكل كامل،
في حفل التدشين الرسمي للكود ،الذي نظم تحت رعاية معالي وزير التجارة واالستثمار الدكتور ماجد
بن عبدهللا القصبي ،وافتتحه نيابة عنه معالي وزير االس���كان في الرياض يوم االثنين  10ربيع االول
 1440هـ الموافق  19نوفمبر  2018م ،بحضور وزراء ومسؤولين وأكثر من  18جهة حكومية وخاصة.

واو�ضح املهند�س �سع ��د ال�شهراين �أن الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن هي �إح ��دى اجلهات
امل�شارك ��ة يف اللجن ��ة الوطني ��ة لك ��ود البناء
ال�سع ��ودي ،حي ��ث بذل ��ت جهودا م ��ع العديد
م ��ن اجله ��ات لإق ��راره بع ��د �أن �شارك ��ت يف
اللجن ��ة الوطني ��ة لك ��ود البن ��اء ال�سع ��ودي
لدرا�س ��ة الك ��ود �إىل جانب بع� ��ض اجلهات،
كم ��ا عمل ��ت الهيئة م ��ا بو�سعها للتع ��اون مع
اجلهات املخت�صة لتفعي ��ل تنفيذ وا�ستخدام
كود البناء ،وق ��رار جمل�س الوزراء يعد ثمرة
لأعمال وجه ��ود جماعية وح�صيلة مل�شاركات
قطاع ��ات حكومية وخا�ص ��ة متعددة �شاركت
ب�أعم ��ال ون�شاط ��ات اللجن ��ة الوطني ��ة لكود
البن ��اء ال�سع ��ودي م ��ن خ�ل�ال ف ��رق العم ��ل
اال�ست�شاري ��ة والفني ��ة وم�ش ��اركات املهتمني
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واملخت�ص�ي�ن م ��ن كث�ي�ر م ��ن القطاع ��ات.
و�أك ��د رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة عل ��ى
�أهمي ��ة كود البن ��اء الذي يت�ضم ��ن جمموعة
اال�شرتاطات واملتطلب ��ات والأنظمة واللوائح
التنفيذية املتعلق ��ة بالبناء والت�شييد ل�ضمان
ال�سالم ��ة وال�صح ��ة العام ��ة ،وه ��و يه ��دف
�إىل و�ض ��ع احل ��د الأدن ��ى م ��ن اال�شرتاطات
واملتطلب ��ات الت ��ي حتقق ال�سالم ��ة وال�صحة
العام ��ة م ��ن خالل متان ��ة وا�ستق ��رار وثبات
املب ��اين واملن�ش� ��آت يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودي ��ة ،م�ش ��ددا يف الوق ��ت نف�س ��ه على
�أن ا�ستخ ��دام وتفعي ��ل املعاي�ي�ر والأك ��واد
الهند�سي ��ة يع ��د م ��ن الركائ ��ز الأ�سا�سية يف
جناح خمرجات القطاع الهند�سي يف الدول
املتقدمة وال�شركات الرائدة.

وك�ش ��ف ال�شه ��راين ب� ��أن الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن قدم ��ت برام ��ج لت�أهي ��ل وتطوير
املهند�س�ي�ن ال�سعودي�ي�ن يف "ك ��ود البن ��اء
ال�سع ��ودي" نظ ��را لأهميت ��ه ،مو�ضح ��ا �أن
جتهيز املهند�سني للتعام ��ل مع الكود �سي�سهم
يف �إح ��داث نقل ��ة نوعية يف ج ��ودة املخرجات
الهند�سي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن الهيئ ��ة حري�صة
على دعم وتطوير الكوادر الهند�سية امل�ساعدة
ودعم وتطوير طالب الهند�سة لدى ال�شركات
واملكاتب الهند�سية ،لتوطني الكوادر الهند�سية
يف ال�سعودي ��ة ،م�ش�ي�را يف الوق ��ت نف�س ��ه �أنه
�إميانا من الهيئة ب�أهمية تفعيل الكود واملعايري
الهند�سي ��ة يف الت�صمي ��م والتنفيذ والإ�شراف
لرفع جودة املخرج ��ات الهند�سية يف اململكة،
مت تنظيم عدد من ال ��دورات الهند�سية ،التي

ا�شتمل ��ت اختب ��ارا بنهاي ��ة كل دورة يف �أجزاء
كود البناء ال�سعودي.
و�أ�ض ��اف ب� ��أن الهيئة �ساهم ��ت يف جلنة الكود
وذلك �إميان ��ا منها ب�أهميت ��ه للوطن واملواطن
واالقت�ص ��اد الوطن ��ي وهو �أه ��م ركائز البناء،
واحل ��ل الوحيد لرفع ج ��ودة البناي ��ات ،لذلك
ال ب ��د من وج ��ود مرجعية للمكات ��ب الهند�سية
ترتك ��ز عليه ��ا ،مبينا �أن ت�صمي ��م امل�شروعات
�س ��واء ال�سكنية او التجاري ��ة او اخلدمية ،ت�أتي
ح�سب خربة ورغبة املهند�س ،وال توجد معايري
ي�ستن ��د عليها �س ��واء يف الت�صمي ��م او التنفيذ
او الإ�ش ��راف ،لذل ��ك �إق ��رار الك ��ود �سينظ ��م
ويرفع اجل ��ودة ،م�ضيفا ب� ��أن الهيئة يف الوقت
احلايل تعم ��ل ب�إ�سرتاتيجية متواكبة مع "ر�ؤية
اململك ��ة 2030م" ،حي ��ث و�ضعت �أرب ��ع ركائز

�أ�سا�سي ��ة رئي�س ��ة يت�صدره ��ا تطوي ��ر وتدريب
�أداء املهند�سني ال�سعودي�ي�ن حت�سبا لإحاللهم
على مدى ال�سنوات املقبلة� ،إ�ضافة �إىل ال�سعي
للرق ��ي مبهن ��ة الهند�س ��ة ورفع كف ��اءة وجودة
املكات ��ب وال�ش ��ركات الهند�سي ��ة ،واالهتم ��ام
بالبنية التحتية للهيئة و�إجراءات العمل بها وفق
�أف�ضل املعايري الأ�سا�سية للجودة ومتيز الأداء.
يذك ��ر �أن ��ه �ش ��ارك يف �إجن ��از �أعم ��ال ك ��ود
البن ��اء ال�سعودي ،بن�سخته املحدثة 15 ،جهة
حكومية و�أكادميية �إىل جانب الهيئة ال�سعودة
للمهند�سني ،وه ��ي :وزارة الداخلية ،ووزارة
ال�ش�ؤون البلدي ��ة والقروية ،ووزارة الإ�سكان،
ووزارة النق ��ل ،ووزارة الطاق ��ة وال�صناع ��ة
والرثوة املعدنية ،ووزارة التجارة واال�ستثمار،
ووزارة البيئ ��ة واملي ��اه والزراع ��ة ،ومدين ��ة

امللك عبدالعزي ��ز للعلوم والتقني ��ة ،والهيئة
ال�سعودية للموا�صف ��ات واملقايي�س واجلودة،
والهيئة امللكية للجبيل وينبع ،وهيئة امل�ساحة
اجليولوجي ��ة ،و�شرك ��ة �أرامك ��و ال�سعودي ��ة،
وجمل�س الغ ��رف ال�سعودية� ،إىل جانب �أربعة
م ��ن املخت�صني م ��ن اجلامع ��ات ال�سعودية.
يذك ��ر �أن مع ��ايل اال�ست ��اذ ماج ��د احلقي ��ل
وزي ��ر الإ�سكان ك ��رم املهند� ��س عبدالنا�صر
ب ��ن �سي ��ف العبداللطيف مدير ع ��ام الإدارة
العامة للخدمات واملتحدث الر�سمي بالهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني ،وذل ��ك نظري جهود
الهيئ ��ة يف (اللجنة الوطنية لكود ال�سعودي)
يف مراجع ��ة ودرا�سة ك ��ود البن ��اء ال�سعودي
ب�ش ��كل كام ��ل ،وذل ��ك يف حفل تد�ش�ي�ن كود
البناء ال�سعودي.
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ملتقى عن "متطلبات الحماية من الحريق في
المباني" تنظمه الهيئة في الدمام
أكد س���عادة المهندس س���عد ب���ن محمد
الش���هراني رئي���س مجل���س إدارة الهيئة
الس���عودية للمهندس���ين عل���ى أهمي���ة
تطبيق النظم الفني���ة والعلمية واإلدارية
المتخصصة بالمباني ،لضمان الحد األدنى
من السالمة والصحة العامة المبنية على
األس���س العملي���ة والظ���روف الطبيعي���ة
والقواع���د الهندس���ية وخ���واص الم���واد
والمخاط���ر الطبيعية ،كال���زالزل والحرائق
وك���ذا أغراض اس���تخدام المنش���آت ،وذلك
ف���ي كلمته في افتت���اح ملتقى (تصميم
الس�ل�امة ف���ي المبان���ي) ال���ذي نظمته
الهيئ���ة يوم االربعاء العاش���ر م���ن اكتوبر
2018م ،وذل���ك بفندق ش���يراتون الدمام،
بمش���اركة فري���ق م���ن الخبراء م���ن الدول
العربية واألجنبية الصديقة ومن المملكة.

و�أب ��ان املهند� ��س ال�شه ��راين ب� ��أن الكود
ال�سع ��ودي يت�ضم ��ن ه ��ذه املجموع ��ة من
اال�شرتاط ��ات واملتطلب ��ات املعماري ��ة،
الكهربائي ��ة ،امليكانيكي ��ة ،ومتطلب ��ات
تر�شي ��د املي ��اه والطاق ��ة ،وا�شرتاط ��ات
ومتطلب ��ات ان�شائي ��ة و�صحي ��ة ،ا�ضاف ��ة
�إىل ا�شرتاط ��ات ومتطلب ��ات احلماية من
احلري ��ق ،الأم ��ر ال ��ذي يجعل ��ه مرجع ��ا
هاما ورئي�سي ��ا وم�ساهما كبريا يف تغطية
�سلبي ��ات ونواق�ص كث�ي�رة متعلقة بالبناء
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والت�شيي ��د ل�ضم ��ان ال�سالم ��ة وال�صح ��ة
العامة .م�ضيفا �أن ��ه ومن منطلق �أهداف
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن املعني ��ة
باجلان ��ب الهند�س ��ي واملهن ��ي باململك ��ة،
ل ��ذا تق ��وم بتنظيم هذا امللتق ��ى من اجل
تناول معاي�ي�ر ال�سالمة ،ومناق�شة �إزدياد
احلرائق الإقليمية ورفع الوعي بال�سالم،
�إ�ضافة �إىل �إيجاد حلول و�آليات لل�سالمة،
نظرا ملا تعاني ��ه بع�ض امل�شاريع العمرانية
م ��ن �سلبيات متع ��ددة يف جانب ال�سالمة

يف املب ��اين ،الن واق ��ع امل�شاريع العمرانية
الي ��وم يواجه العديد م ��ن االنتقادات من
كثري من املهند�سني والعاملني يف قطاعي
الأمن وال�سالمة.
و�أ�ضاف ب� ��أن ملتقى (ت�صمي ��م ال�سالمة
يف املب ��اين) ناق�ش م�سائ ��ل مهمة حلماية
النا� ��س واملمتل ��كات يف اململك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية ،من خ�ل�ال �إيجاد �إ�سرتاتيجية
متط ��ورة لل�سالم ��ة م ��ن احلرائ ��ق .كم ��ا
ي�أت ��ي �ضم ��ن اهتمام ��ات الهيئ ��ة وجم ��ع

كب ��ار اال�ست�شاري�ي�ن يف جم ��ال ال�سالم ��ة
من احلرائق ،واملعماري�ي�ن ،واملهند�سني،
وخ�ب�راء �إختبارات ال�سالم ��ة ،مع موردي
�أنظم ��ة ال�سالم ��ة ،ال�ستعرا� ��ض �آخ ��ر
التحديثات حول معايري ال�صناعة وتوفري
من�ص ��ة للمناق�شة ،من �أجل تطبيق �أف�ضل
املمار�س ��ات يف ه ��ذا املج ��ال ،ومناق�ش ��ة
ال�سالمة والتخطيط والت�صميم يف البيئة
العمرانية ،منها علي �سبيل املثال ،التعديل
التحديثي لل�سالمة م ��ن احلرائق (تقييم
املخاطر الت�شغيلية والتجارية وموا�صفات
ك�س ��وة املب ��اين ( )claddingاحلديث ��ة
لتح�سني ال�سالمة من احلريق ،ا�ستخدام
�أدوات وتقني ��ات  BIMو  VRو  ARو 3D
لإن�شاء ا�سرتاتيجيات �أمان �ضد احلرائق
وعمليات بناء مثالية ،حتقيق ال�سالمة من

احلرائق يف مرحلة البناء (كيفية �إ�شراك
فريق الت�صميم على نحو �أف�ضل للتخفيف
م ��ن خماط ��ر ال�سالم ��ة م ��ن احلرائق)،
تعزي ��ز ثقاف ��ة تنظيمية لتحدي ��د اولويات
ال�سالم ��ة (م ��ن الت�صمي ��م والتخطي ��ط
والتنفيذ وعملية البناء) ،و حتقيق معايري
 NFPAواعتبارات ال�سالمة من احلرائق
للمن�ش� ��آت الع�سكري ��ة عالي ��ة الأم ��ن.
وخت ��م املهند� ��س �سع ��د ال�شه ��راين رئي�س
جمل�س �إدارة الهيئ ��ة بالرتحيب بال�ضيوف
واملتحدث�ي�ن واخل�ب�راء م ��ن داخ ��ل اململكة
واخللي ��ج وكب ��ار اخل�ب�راء م ��ن الوالي ��ات
املتحدة االمريكية.
يذكر �أن من �أب ��رز املتحدثني جمموعة من
املهند�سني يف اجلي� ��ش الأمريكي قدمو من
وا�شنط ��ن ليتحدث ��ون ع ��ن م�شاريعه ��م يف

املنطقة وم�شاريع البنية التحتية اجلديدة،
منه ��م ال�سي ��دة �شارون هالب�ي�رت اخلبرية
امل�شه ��ورة يف ا�سرتاتيجي ��ات مكافح ��ة
احلرائ ��ق ،وال�سي ��د ديفي ��د م ��ور الرئي� ��س
واملدير التنفيذي ل�شرك ��ة �أكوتيك يف والية
فرجيني ��ا ،ال ��ذي ناق� ��ش قان ��ون ال�سالمة
واحلرائق اجلدي ��د يف ال�سعودية وت�أثرياته
يف مرحل ��ة البناء ،كما �ض ��م امللتقى الرائد
خالد عب ��داهلل املطريي من الدفاع املدين،
املهند� ��س عل ��ي خمت ��ار رئي� ��س ،SFPE
وغريغ ��وري م مايكلز مهند�س احلماية من
احلرائ ��ق يف �س�ل�اح املهند�س�ي�ن باجلي�ش
الأمريكي ،و�سومر بووو�ش مهند�س احلماية
من احلرائق يف �شرك ��ة �أرامكو ال�سعودية،
وال�سي ��دة كارين مارت ��ن امل�ؤ�س�س والرئي�س
ل�شركة .MARTECH Services UTAH
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تدشين مبادرة (أفكار وابتكار) الستقطاب األفكار
اإلبداعية في المجاالت الهندسية

دش���نت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ي���وم الخمي���س 30صف���ر 1440ه���ـ المواف���ق
 8نوفمب���ر 2018م ،ف���ي مقره���ا بمدين���ة الري���اض مبادرة مش���روع (أف���كار وابت���كار) التي
تهدف إلى اس���تقطاب األف���كار والمبادرات اإلبداعية المتعلقة بتطوي���ر الهيئة وخدماتها.

او�ضح ذلك �سعادة املهند�س �سعد ال�شهراين،
رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن ،مبين ��ا �أن ه ��ذه املب ��ادرة نتاج
عم ��ل فريق من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد
م ��ن من�سوب ��ي الهيئ ��ة بقيادة ع�ض ��و جمل�س
الإدارة املهند�س حممد غيث املطريي ،الذي
كان له الدور الأكرب يف تقدمي فكرتها والعمل
عليه ��ا ،حيث تهتم املبادرة بالإبداع والأفكار
التي ت�ساهم يف رفع امل�ستوى املهني باململكة،
من خ�ل�ال تطوي ��ر وابتكار ا�سالي ��ب جديدة
ت�ساع ��د على خلق بيئ ��ة عمل مهني ��ة تواكب
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التط ��ور الهند�سي مبا يتوافق مع ر�ؤية.2030
م�ؤك ��دا يف الوقت نف�سه �أن هذه املبادرة ت�أتي
م ��ن �إدراك الهيئ ��ة الأهمي ��ة الك�ب�رى لدور
االبتكار واالبداع يف حتقيق التنمية امل�ؤ�س�سية
واملجتمعية.
و�أ�ض ��اف ال�شه ��راين �أن ��ه �سيت ��م ا�ستقب ��ال
االف ��كار وامل�شاري ��ع والربام ��ج االبداعي ��ة
ع�ب�ر نظام �إلك�ت�روين مرتبط مبوق ��ع الهيئة
االلك�ت�روين ،يف مب ��ادرة يت ��م حتكيمه ��ا
وتر�شيحها من قبل جلنة حتكيم متخ�ص�صة،
وم ��ن ث ��م �سيتم تفعي ��ل تلك االبت ��كارات مبا

ي�سه ��م يف خدم ��ة الهيئة وتطوي ��ر �أنظمتها.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن هذه املبادرة تهدف �أي�ضا �إىل
دعم الربامج التطويرية يف الهيئة ،والنهو�ض
بها �إىل �أعل ��ى امل�ستويات فيما يحقق اجلودة
والريادة والتميز  ،وكذلك تعزيز ون�شر ثقافة
االبت ��كار يف املجتمع الهند�س ��ي ،و�إذكاء روح
التناف� ��س وت�شجيع الإب ��داع وحتفيز التفكري
الإبداعي ،وبناء ج�س ��ور التوا�صل بني الهيئة
واملجتم ��ع الهند�س ��ي� ،إ�ضاف ��ة �إىل �إ�ش ��راك
املجتم ��ع الهند�س ��ي ومن�سوب ��ي الهيئ ��ة يف
اتخاذ القرارات التي ت�سهم يف خدمة الهيئة

وتطويرها� ،إىل جانب احلر�ص على اكت�شاف
املواه ��ب الإبداعي ��ة م ��ن من�سوب ��ي الهيئ ��ة
واملجتم ��ع الهند�سي ،وتبن ��ي ورعاية الأفكار
واملب ��ادرات التطويرية املتمي ��زة التي ت�سهم
يف تطوي ��ر خدمات الهيئ ��ة وحتقيق الريادة،
وبن ��اء قاع ��دة بيان ��ات للأف ��كار واملبادرات
التطويرية لتفعيلها يف خدمة الهيئة واملهنة.
وك�شف �أن املناف�سة على املبادرة تت�ضمن عدة
مراحل ،وهي �إ�ستقبال الفكرة �إلكرتونيا عرب
من ��وذج خا�ص عل ��ى النظام ،بع ��د ذلك يتم
فرز االف ��كار والتحقق من اكتم ��ال البيانات
ومطابقتها لل�شروط ،ومن ثم حتويلها للجنة
او اعادتها الكمال النواق�ص� .أما يف املرحلة
الثانية فيتم درا�سة الأفكار ومدى مطابقتها
ملعاي�ي�ر التحكي ��م ،واختي ��ار االف ��كار الت ��ي
حتق ��ق املعاي�ي�ر املطلوبة بع ��د �أن يتم فرزها
وت�صنيفها وفق الفئات املحددة.
و�أكد املهند�س ال�شهراين �أن من �أهم �شروط
املناف�س ��ة ،املوافقة على منوذج الإقرار الذي
�سيك ��ون متوف ��ر َا عل ��ى النظ ��ام االلكرتوين
قب ��ل �إر�س ��ال االف ��كار ،علم ��ا ب� ��أن امل�شاركة

ح�صرية الع�ضاء الهيئ ��ة ومن�سوبيها �أفراد ًا
او جمموع ��ات ،ويف حال ك ��ون العمل املقدم
م�شرتك ًا بني �أكرث من فرد ،فال بد �أال يتجاوز
عدد املجموعة  6م�شرتكني ،ب�شرط �أن يكون
لكل جمموعة مدير او رئي�س ميثل املجموعة،
و�أن تك ��ون امل�شاركة املقدمة من �أفكار وعمل
املتقدم�ي�ن بها ،و�أن تخل ��و مما يخل بالأمانة
العلمي ��ة واحلق ��وق الفكري ��ة ،و�أال تك ��ون
امل�شارك ��ة املقدم ��ة قد ح�صلت عل ��ى جائزة
حملية او �إقليمية او دولية� ،إال يف حال �إجراء
تطوير او تعديل جوهري عليها (مع الإ�شارة
للفك ��رة التي مت التعديل عليه ��ا و�صاحبها)،
وميك ��ن امل�شاركة باالبت ��كار يف حال �سبق له
امل�شارك ��ة م ��امل يح�صل على جائ ��زة عليها،
و�أن يت ��م الإ�ش ��ارة لأي جه ��ة �سب ��ق تق ��دمي
الفك ��رة له ��ا ،و�أن تتوافق الفك ��رة وامل�شروع
التطوي ��ري مع �أحد �أه ��داف وبرامج الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ،و�أن يقدم �أ�صحاب
الأف ��كار عرو� ��ض مرئية با�ستخ ��دام ال�صور
والر�سومات التو�ضيحية قدر الإمكان ت�شرح
فك ��رة امل�شروع ،والب ��د �أن تتفق م ��ع املبادئ

والقي ��م والأح ��كام الإ�سالمي ��ة والأنظم ��ة
وتقالي ��د اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،م�ؤكدا
�أن امل�ش ��اركات �ستخ�ض ��ع للفح� ��ص من قبل
خمت�صني ،و�ستتم حما�سبة من يثبت �إخالله
بالأمانة العلمية او تعمده خمالفة ال�شروط،
و�سيحرم من امل�شاركة يف امل�شروع.
و�أبان رئي�س جمل� ��س �إدارة الهيئة� ،أنه �سيتم
�إن�شاء �صفحة خا�صة باالفكار واالبتكار على
موق ��ع الهيئة والإعالن عنه ��ا ،وعمل ن�شرات
�إلكرتوني ��ة تعريفي ��ة ع ��ن امل�ش ��روع تعلن يف
موق ��ع الهيئة ومواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
لها ،وكذل ��ك منح �إعالنات ع ��ن امل�شروع يف
املطبوعات واملجالت التي ت�صدرها الهيئة،
كما �سيتم توزيع ن�ش ��رات �إلكرتونية تعريفية
ع ��ن امل�ش ��روع تر�س ��ل ع ��ن طري ��ق الربي ��د
الإلكرتوين جلميع �أع�ضاء الهيئة ،كما �سيتم
�إنت ��اج �أف�ل�ام ق�ص�ي�رة تتح ��دث ع ��ن �أفكار
امل�شاري ��ع و�أهدافه ��ا ،وتعت�ب�ر ه ��ذه املبادرة
(�أفكار وابتكار) مرحلة اوىل لإن�شاء حا�ضنة
للأفكار �سرتى النور يف وقت الحق �-إن �شاء
اهلل.
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تدشين طباعة شهادات االعتماد للفنيين
ً
الكترونيا
والمهندسين

دشنت الهيئة السعودية المهندسين يوم األربعاء  ١٤٤٠/٤/١٩هجرية الموافق
٢٠١٨/١٢/٢٦م في مقر الهيئة بمدينة الرياض خدمة طباعة شهادات االعتماد
المهني للمهندسين والفنيين عن بعد.

او�ض ��ح ذلك �سع ��ادة �أمني ع ��ام الهيئة
املهند� ��س فرحان بن حبي�ت�ر ال�شمري،
مبين ��ا �أن ه ��ذه اخلط ��وة ت�أت ��ي �ضم ��ن
جه ��ود �سع ��ي الهيئ ��ة لتحقي ��ق �أح ��د
�أهدافه ��ا الإ�سرتاتيجي ��ة لتق ��دمي
خدماته ��ا االلكرتوني ��ة با�ستخ ��دام
�أح ��دث النظ ��م املتط ��وره يف جم ��ال
تقني ��ة املعلوم ��ات لزي ��ادة نط ��اق
خدماتها والرفع م ��ن م�ستوى جودتها،
�إ�ضاف ��ة �إىل �إجن ��از واحدة م ��ن �أعمال
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�أع�ض ��اء الهيئ ��ة ب ��كل ي�س ��ر و�سهول ��ة.
و�أكد الأمني الع ��ام �أن تد�شني �شهادات
االعتم ��اد للمهند�س�ي�ن واملهند�س ��ات
والفنيني واالخ�صائي�ي�ن واالخ�صائيات
يف اململكة العربية ال�سعودية وخارجها،
ه ��ي خدمة متكنهم م ��ن اال�ستفادة من
اخلدم ��ات االلكرتوني ��ة الت ��ي تقدمه ��ا
بطريق ��ة �سل�سة ومرنة ويف وقت ق�صري،
والتي متك ��ن �أي مهند�س او مهند�سة او
فني او اخ�صائي او اخ�صائية من طباعة

�شهادة االعتماد من �أي مكان يف العامل
بطريقة �آمنه وموثوقة دون احلاجة �إىل
القدوم �إىل الهيئة او فروعها.
و�أ�ش ��ار املهند� ��س فرح ��ان ال�شم ��ري
�إىل �أن ه ��ذه اخلط ��وة �إ�ضاف ��ة مميزة
للخدم ��ات االلكرتوني ��ة املتط ��ورة التي
قدمته ��ا الهيئ ��ة يف فرتة �سابق ��ة لعدد
م ��ن اخلدمات مثل خدمت ��ي "اجتياز"
و"�أف ��كار وابت ��كار" وخدم ��ة "تو�صي ��ل
الوثائق" وغريها من اخلدمات.

مذكرة تفاهم بين الهيئة والمؤسسة العامة لتحلية
المياه لتدريب وتطوير  888مهندس

وقعت الهيئة الس���عودية للمهندس���ين مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية
المياه لتدريب وتطوير  888مهندسا من حديثي التخرج ضمن برنامج تأهيل المهندسين
حديثي التخرج و إعدادهم لسوق العمل.

وت ��أت��ي ه��ذه الإت�ف��اق�ي��ة ترجمة �صادقة
مل�سرية اململكة التي امتدت ب�سنني من
العطاء و مبنا�سبة اليوم الوطني الـ،88
حيث ي�سعى ه��ذا الربنامج �إىل تطوير
كفاءة و فاعلية املهند�س وفقا ملتطلبات
��س��وق العمل ،و و��ض��ع املهند�س حديث
التخرج على عتبة املعايري املهنية  ،كما
�أن الربنامج ي�شمل عدد من التخ�ص�صات
ال�ه�ن��د��س�ي��ة (ال�ه�ن��د��س��ة الكهربائية،
الهند�سة امليكانيكة  ،الهند�سة الكيميائة،

ه�ن��د��س��ة الإل �ك�ترون �ي��ات و التحكم).
و�أك ��د رئي� ��س جمل�س الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�سني املهند� ��س �سعد ال�شهراين
�أن الهيئة حتر�ص على دعم املهند�سني
حديث ��ي التخ ��رج ،للم�ساهم ��ة يف
تطويرهم للدخول ب�شكل فعال وقوي يف
املجال املهني ،وامل�شاركة يف �إدارة �أهم
امل�شاري ��ع على م�ست ��وى اململك ��ة ،ومن
�أجل �أن يكون املهند� ��س ال�سعودي على
دراي ��ة كامل ��ة ب�أحدث م ��ا تو�صلت اليه

العلوم يف جمال الهند�سة ،ملواكبة ر�ؤية
اململك ��ة  ،2030والتي ا�ستهدفت ب�شكل
كبري العن�ص ��ر الب�شري عل ��ى امل�ستوى
الفردي واجلماعي.
و�أكد املهند� ��س �سعد ال�شهراين �أن الهيئة
تقوم با�ست�شعار �أهمية التدريب الهند�سي
املوج ��ه واملنظ ��م ،لذلك قام ��ت بالتعاون
امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياة
املاحلة من �أجل تقدمي املزيد من الدورات
التدريبي ��ة والتطويري ��ة يف ه ��ذا املجال.
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اتفاقية تعاون في التدريب ونقل المعرفة بين
هيئة المهندسين ولجنة كود البناء

وق���ع س���عادة المهندس س���عد ب���ن محم���د الش���هراني رئي���س مجل���س إدارة الهيئة الس���عودية
للمهندس���ين م���ع معالي الدكتور س���عد ب���ن عثمان القصب���ي رئيس اللجن���ة الوطنية لك���ود البناء
الس���عودي بتاري���خ  27ربيع 1440هـ الموافق  4ديس���مبر 2018م في مدين���ة الرياض مذكرة تفاهم
وتع���اون وتكام���ل في مج���ال التدريب ونق���ل المعرفة المتعلق���ة بالكود من خ�ل�ال دورات تدريبية.

او�ض ��ح ذل ��ك �سع ��ادة املهند� ��س �سع ��د
ال�شه ��راين رئي� ��س جمل� ��س �إدارة هيئ ��ة
املهند�س�ي�ن ،مبين ��ا �أن ه ��ذه االتفاقي ��ة
ت�أت ��ي بناء على توجيه ��ات معايل الدكتور
ماجد بن عبداهلل الق�صبي وزير التجارة
واال�ستثم ��ار ،حي ��ث وجه معالي ��ه ب�أهمية
التع ��اون والتكام ��ل ب�ي�ن اجله ��ات ذات
العالق ��ة يف ك ��ود البناء ،ومنه ��ا التن�سيق
بني الهيئة ال�سعودية للمهند�سني واللجنة
الوطنية لك ��ود البناء ال�سع ��ودي للخروج
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بتو�صي ��ات عملية تخدم جم ��ال التدريب
ونقل املعرفة املتعلقة بالكود.
و�أ�ض ��اف املهند� ��س ال�شه ��راين �أن ��ه مت
ت�شكيل فريق م�شرتك لبل ��ورة �آلية تنفيذ
ه ��ذه االتفاقية لتغطي كاف ��ة جوانب كود
البناء ،مع الأخذ يف االعتبار التحديثات
اجلاري ��ة للك ��ود� ،إىل جان ��ب �أن ارتباط
املادة التدريبية جلمي ��ع الدورات بالكود
تتوافق مع متطلبات كود البناء ال�سعودي،
مبين ��ا �أنه �سيتم اق�ت�راح حوكمة منا�سبة

لتحديد درجات كفاءة املهند�س يف جمال
الك ��ود من خالل منهجي ��ات متوافقة مع
املمار�س ��ات العاملية .ومن مه ��ام الفريق
�أي�ض ��ا ا�ستكم ��ال مناق�ش ��ة ودرا�س ��ة
امل�ستج ��دات والتحدي ��ات واملعوق ��ات
والإجن ��ازات التي يتم ر�صده ��ا يف �إطار
تعاون الطرفني والرفع بذلك للم�س�ؤولني
لدى الطرف�ي�ن لالطالع واتخاذ املنا�سب
حيالها.
و�أ�ش ��ار رئي� ��س جمل� ��س �إدارة هيئ ��ة

املهند�س�ي�ن� ،إىل �أن ��ه مت التو�ص ��ل يف
االتفاقي ��ة بني الطرفني عل ��ى ال�شروع يف
م�سارين تدريبي�ي�ن ،امل�سار االول يت�ضمن
برام ��ج تدريبية عاجلة تت ��م بالتعاون مع
اال�ست�ش ��اري املمث ��ل يف جمل� ��س الكودات
العامل ��ي (� ،)ICCأما امل�سار الثاين فيمثل
خطة ا�سرتاتيجية طويلة املدى ،ويتمحور
يف تطوي ��ر برام ��ج تدري ��ب باالتف ��اق بني
الطرف�ي�ن وباال�ستف ��ادة م ��ن خمرج ��ات
امل�س ��ار االول يف جم ��ال نق ��ل املعرف ��ة
وتدريب املدربني.
وك�ش ��ف ب� ��أن امل�س ��ار االول يف التدري ��ب
يت�ضم ��ن التع ��اون م ��ع جمل� ��س الكودات
العامل ��ي ( )ICCيف جم ��ال التدريب وفق
معطي ��ات حمددة ،حيث ميثل هذا امل�سار
�شراكة ا�سرتاتيجية بني الأطراف الثالثة
(الهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني ،واللجنة
الوطنية لكود البن ��اء ال�سعودي ،وجمل�س

الك ��ودات العامل ��ي  ،)ICCويتطلب تعاون
كاف ��ة الأط ��راف لإجن ��اح ه ��ذا امل�س ��ار
التدريبي.
وتتك ��ون عنا�ص ��ر الربام ��ج التدريبية يف
امل�س ��ار االول م ��ن مادة علمي ��ة للتدريب
عل ��ى جمموع ��ة م ��ن االك ��واد ،وبن ��ك
�أ�سئل ��ة لإج ��راء االختب ��ارات الالزم ��ة،
واج ��راءات نظامي ��ة لدخ ��ول املدرب�ي�ن
واخل�ب�راء �إىل اململك ��ة وكاف ��ة متطلبات
ال�سف ��ر والإقام ��ة يف اململك ��ة ،ومواعيد
تدري ��ب وم ��دة حم ��ددة ،وجتهي ��زات
خا�ص ��ة مب ��كان تنظي ��م ال ��دورات ،مب ��ا
فيها التجهيزات االلكرتونية لعقد بع�ض
ال ��دورات وف ��ق نظ ��ام املحا�ض ��رة ع ��ن
بع ��د ( ،)virtual trainingواالتف ��اق على
ال�شهادات وداللته ��ا و�شروطها ودرجات
االجتي ��از ،وحتدي ��د التكالي ��ف ور�س ��وم
الت�سجي ��ل ل ��كل دورة ،حي ��ث �أن م ��دة

الربنامج ث�ل�اث �سنوات قابلة للتفاو�ض.
واك ��د املهند� ��س ال�شه ��راين �أن م ��ن �أهم
مه ��ام الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني يف
ه ��ذه االتفاقية ب� ��أن تكون الهيئ ��ة املظلة
التي تنفذ من خاللها كل برامج التدريب
على كود البناء ،كم ��ا تقوم باعداد املواد
الإعالنية وحتديد موعد انعقاد الدورات
واماكنه ��ا و�شروطه ��ا ،وجتهي ��ز �أماك ��ن
تنظي ��م ال ��دورات مب ��ا فيه ��ا التجهيزات
االلكرتوني ��ة لعق ��د بع� ��ض ال ��دورات وفق
نظ ��ام املحا�ض ��رة ع ��ن بع ��د (virtual
 ،)trainingوحتدي ��د التكالي ��ف ور�س ��وم
الت�سجيل ل ��كل دورة بالتن�سيق مع اللجنة
الوطنية لك ��ود البناء ال�سع ��ودي ،وكذلك
تنفي ��ذ �إج ��راءات الت�سجي ��ل وحت�صي ��ل
الر�س ��وم م ��ن امل�شارك�ي�ن يف الربام ��ج
التدريبي ��ة ،و�س ��داد �أتع ��اب املحا�ضرين
وم�صاريف ال�سكن وتذاكر ال�سفر لهم.
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توقيع اتفاقية مع هيئة المحامين في مجال
التدريب وتأهيل المحامين والمهندسين

وقعت الهيئة السعودية للمهندسين اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين لتعزيز التعاون العلمي
والمهني بينهما وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين في المجاالت
الهندس���ية والعقود واالنشاءات والخبرات الفنية ،وذلك في مقر االمانة العامة بالهيئة السعودية
للمهندسين في مدينة الرياض ،ومثل هيئة المهندسين في التوقيع المهندس عبداللطيف الحركان
نائ���ب امي���ن عام الهيئة ،ومثل هيئة المحامين االس���تاد بكر بن عبد اللطي���ف الهبوب األمين العام.

واو�ض ��ح نائب االمني العام لهيئة املهند�سني،
�أن ه ��ذه االتفاقية ته ��دف �إىل تعزيز التعاون
العلم ��ي واملهني بني الطرف�ي�ن وتوفري برامج
تدريبي ��ة وت�أهيلي ��ة للمحام�ي�ن واملهند�س�ي�ن
ال�سعودي�ي�ن للعم ��ل كمخت�ص�ي�ن يف املج ��ال
الهند�س ��ي والعق ��ود واالن�ش ��اءات واخل�ب�رة
الفني ��ة� ،إىل جانب و�ضع �إط ��ار عمل للتعاون
بينهما يف جمال االهتمام امل�شرتك يف البحوث
والدرا�سات والتدري ��ب ،وتبادل اخلربات يف
املجاالت املتعلقة بربامج ون�شاطات الطرفني.
و�أ�ض ��اف املهند� ��س احل ��ركان �أن جم ��االت
التع ��اون بني الهيئت�ي�ن ت�شمل تب ��ادل املعرفة
واخل�ب�رات فيم ��ا يخ� ��ص العق ��ود والتحكيم
واالن�ش ��اءات و�إع ��داد البح ��وث والدرا�س ��ات
واال�ست�ش ��ارات القانوني ��ة ذات العالق ��ة
ب�أعم ��ال الهند�سية ومهنة املحام ��اة� ،إ�ضافة
�إىل تب ��ادل الن�شرات العلمي ��ة والإ�صدارات.

30

وتوف�ي�ر برام ��ج للمخت�ص�ي�ن م ��ن اجلانبني،
وت�سهي ��ل وت�شجي ��ع امل�شارك ��ة وح�ض ��ور
امل�ؤمت ��رات والن ��دوات وحلق ��ات النقا� ��ش.
وور� ��ش العم ��ل الت ��ي ينظمه ��ا الطرف�ي�ن.
و�أبان �أن هذه االتفاقية ت�شمل تبادل املعلومات
مب ��ا يف ذل ��ك الوثائ ��ق وقواع ��د البيان ��ات
والأبح ��اث واالوراق العلمي ��ة والدرا�س ��ات
اال�ستق�صائي ��ة املتعلقة بتعليم مهنة املحاماة
ومهن ��ة الهند�س ��ة ،وتب ��ادل مناف ��ع الع�ضوية
مب ��ا يخ ��دم ويحق ��ق م�صال ��ح اجلهت�ي�ن.
من جانب ��ه او�ضح �أمني عام الهيئة ال�سعودية
للمحام�ي�ن الأ�ست ��اذ بك ��ر ب ��ن عبداللطي ��ف
الهبوب� ،أن توقيع هذه االتفاقية جاء مع هيئة
املهند�سني نظرا خلربتها ومهنيتها يف جمال
مهن ��ة الهند�سة وتنوعه ��ا وكفاءتها وخربتها
�أن م ��ن اولويات هيئة املحام�ي�ن رفع م�ستوى
ممار�س ��ة املحام�ي�ن ملهنتهم و�ضم ��ان ح�سن

�أدائه ��م له ��ا ،والعم ��ل عل ��ى زي ��ادة وعيه ��م
بواجباته ��م املهني ��ة ،وكذل ��ك و�ض ��ع �أ�س� ��س
ومعايري مزاولة املهنة ومراجعتها وتطويرها
وفق� � ًا للأ�ص ��ول ال�شرعية والأنظم ��ة املرعية
والعمل على رعاية م�صالح �أع�ضائها املتعلقة
مبمار�س ��ة املهن ��ة ،وكذل ��ك و�ض ��ع الربام ��ج
الت�أهيلي ��ة والتدريبية يف جمال املهنة وتقوميها،
وامل�شارك ��ة يف ذل ��ك مع اجله ��ات املخت�صة.
وح�ض ��ر توقي ��ع االتفاقي ��ة م ��ن اجلانب�ي�ن
املحام ��ي عب ��د اهلل ب ��ن عبد العزي ��ز الفالج
نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س الإدارة ،والدكت ��ور
م ��روان الروقي م�ساعد االم�ي�ن العام ل�ش�ؤون
املحام�ي�ن .واملهند� ��س عبدالنا�صر بن �سيف
العيداللطي ��ف مدي ��ر ع ��ام �إدارة اخلدم ��ات
بهيئ ��ة املهند�س�ي�ن ،وكذل ��ك املهند� ��س
حمم ��د العن ��زي مدي ��ر ع ��ام �إدارة املكات ��ب
وال�ش ��ركات وع ��دد م ��ن م�س� ��ؤيل الهيئت�ي�ن.

مناقشة التحديات وفرص التطوير للمكاتب
والشركات الهندسية في المملكة

نظم���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ورش���ة عم���ل بعن���وان (تطوي���ر الخدم���ات المقدم���ة
للمكات���ب والش���ركات ،الهندس���ية) ،ف���ي مدين���ة الري���اض ،نوق���ش خاللها أه���م الجوان���ب لتطوير
الخدم���ات المقدم���ة للمكات���ب والش���ركات الهندس���ية ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���عودية،
إل���ى جان���ب اس���تعراض ومناقش���ة نتائ���ج اﻻس���تبيان المعل���ن م���ن الهيئ���ة ف���ي وق���ت س���ابق.

او�ضح ذلك �سع ��ادة نائب رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئ ��ة ،املهند� ��س ح�سني ال�شم ��ري مبينا �أنه
مت خ�ل�ال الور�ش ��ة مناق�ش ��ة او�ض ��اع املكاتب
وال�ش ��ركات الهند�سي ��ة يف اململك ��ة ،لو�ض ��ع
احللول واملقرتحات املنا�سب ��ة للتحديات التي
تواجهه ��ا ،من �أجل حتفيزها وتطويرها وخلق
بيئة عمل منا�سبة وحمف ��زة ت�ساهم با�ﻹ رتقاء
بها ،ورفع جودة اخلدمات الهند�سية املقدمة،
حيث مت خ�ل�ال الور�شة اال�ستم ��اع للعديد من
االقرتاح ��ات الت ��ي ت�ص ��ب يف �صال ��ح املهن ��ة
واملهند�س والوط ��ن ،والتي �ستعمل الهيئة على
درا�ستها لرفع املفي ��د منها للجهات املخت�صة
لتطبيقه ��ا ح�س ��ب الأنظم ��ة واللوائ ��ح ،و�شدد
ال�شم ��ري على �أهمية االلت ��زام بنظام مزاولة
امله ��ن الهند�سي ��ة الذي �ص ��در مبر�سوم ملكي
�أخريا.
و�أ�ضاف �أن ه ��ذه الور�شة ت�أتي بعد �أن قامت
الهيئة بوقت �ساب ��ق بعمل ا�ستبيان الكرتوين

ن�شرت ��ه عل ��ى �أ�صح ��اب املكات ��ب الهند�سية
بغر� ��ض معرف ��ة �أب ��رز الفر� ��ص والتحديات
الت ��ي تواجه املكاتب وال�ش ��ركات� ،إىل جانب
مناق�شة و�سم ��اع االقرتاحات املقدمة منهم،
حيث بلغ ع ��دد امل�شاركني يف اﻻ�ستبيان 211
م ��ن �إجمايل ع ��دد املكات ��ب البال ��غ عددها
 2351مكت ��ب و�شرك ��ة هند�سي ��ة منت�شرة يف
جميع املناطق باململكة العربية ال�سعودية.
واك ��د املهند� ��س ال�شم ��ري ب�أن ه ��ذه اخلطوة
ت�أتي متا�شي� � ًا مع ر�ؤية اململك ��ة  ،2030وذلك
م ��ن �أجل خل ��ق بيئ ��ة هند�سية ممي ��زة تقدم
العم ��ل الهند�سي ب�ش ��كل يليق م ��ع اخلطوات
والقف ��زات التي متر به ��ا بالدنا ـ وهلل احلمد
ـ م�ضيف ��ا ب�أنه نوق� ��ش خالل الور�ش ��ة م�سودة
معاي�ي�ر مزاول ��ة امله ��ن الهند�سي ��ة و�ش ��روط
الرتاخي�ص للمكاتب وال�ش ��ركات الهند�سية،
وذل ��ك باالعتم ��اد عل ��ى اال�ستبي ��ان املر�س ��ل
�سابق ��ا �إىل الربي ��د ا�ﻹ لك�ت�روين ل ��كل مكتب

و�شركة هند�سية ،كم ��ا مت التعرف يف الور�شة
عل ��ى املعوقات والعقبات الت ��ي تواجه املكاتب
وال�ش ��ركات الهند�سي ��ة ،م ��ن �أبرزه ��ا �إرتفاع
التكاليف املالي ��ة والر�سوم احلكومية ،انعدام
الثق ��ة يف املكات ��ب ال�صغ�ي�رة ،ت�أخ ��ر �صرف
امل�ستحق ��ات ،تدين �أ�سع ��ار اخلدمات و�ضعف
اجل ��ودة� ،صعوب ��ة احل�صول عل ��ى ال�ضمانات
البنكي ��ة ،ع ��دم ط ��رح امل�شاري ��ع للمناف�س ��ة
العام ��ة ،احت ��كار امل�شاري ��ع احلكومية ملكاتب
معينة ،مناف�سة ال�ش ��ركات ا�ﻷ جنبية� ،صعوبة
الت�أهي ��ل وا�ﻹ عتماد ل ��دى اجلهات احلكومية،
�أنظم ��ة العم ��ل والعم ��ال واﻻنظم ��ة البلدية،
الت�سرت وعدم وجود رقابة على املكاتب ،وعدم
وجود �أدلة مهنيه مرجعية.
وكانت فعاليات الور�شة افتتحت بكلمة لنائب
رئي� ��س جمل�س الإدارة رحب فيها بامل�شاركني
فيها بح�ضور عدد كبري من �أ�صحاب املكاتب
وال�شركات الهند�سية.
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لقاء مع أرامكو لمناقشة االستفادة
من خبراتها في مجال التدريب

عق ��د الأم�ي�ن الع ��ام للهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن ،املهند�س فرحان بن حبيرت
ال�شم ��ري ،اجتماع ��ا م ��ع م�س�ؤول�ي�ن م ��ن
�شرك ��ة �أرامك ��و ،مبق ��ر الهيئ ��ة مبدين ��ة
الريا� ��ض ،للإط�ل�اع ومناق�ش ��ة �أح ��دث

التقني ��ات والربام ��ج التدريبي ��ة الت ��ي
تقدمها �شركة �أرامك ��و ،لال�ستفادة منها
يف الربام ��ج التدريبي ��ة الت ��ي تقدمه ��ا
الهيئ ��ة لأع�ضائه ��ا م ��ن املهند�س�ي�ن
ال�سعودي�ي�ن ،وذل ��ك من �أج ��ل رفع جودة

�أداء املهند� ��س ال�سع ��ودي ،والإرتق ��اء
ب�إمكانيات ��ه الت ��ي ت�ؤهل ��ه لقي ��ادة �أك�ب�ر
امل�شاريع يف اململكة ،ومن �أجل اال�ستفادة
م ��ن اخل�ب�رة العري�ض ��ة الت ��ي متتلكه ��ا
�أرامك ��و يف جم ��ال التدري ��ب والت�أهي ��ل.

لتسهيل قطاع األعمال في الخدمات الهندسية لقاء
بين هيئتي المهندسين واالستثمار

اجتمع �سعادة �أمني عام الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن املهند� ��س فرح ��ان ب ��ن
حبي�ت�ر ال�شم ��ري يف مقر الأمان ��ة العامة
مبدين ��ة الريا�ض مع وكي ��ل الهيئة العامة
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لال�ستثم ��ار ،اال�ست ��اذ �إبراهي ��م ال�سويل،
وذل ��ك للوق ��وف عل ��ى ما مت اجن ��ازه من
املبادرات والأعمال ما بني اللجان امل�شرتكة
ب�ي�ن الهيئت�ي�ن لت�سهي ��ل قط ��اع الأعم ��ال

واال�ستثم ��ار يف اخلدم ��ات الهند�سي ��ة،
كم ��ا نوق� ��ش يف االجتم ��اع العدي ��د م ��ن
الق�ضاي ��ا املهنية التي تتعلق بقطاع البناء
والت�شييد يف اململك ��ة العربية ال�سعودية.

اختبارات ( )PEللمهندسين المحترفين في الدمام
نظم���ت الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين ف���ي مدين���ة الدم���ام اختب���ار مب���ادئ
وممارس���ات الهندس���ة ( )PEوذل���ك بالتع���اون م���ع المجل���س الوطن���ي األمريك���ي
لممتحن���ي الهندس���ة والمس���احة ( )NCEESف���ي الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة.
او�ضح ذلك �سعادة املهند�س �سعد ال�شهراين،
رئي� ��س جمل� ��س �إدارة الهيئة ،مبين ��ا �أن هذا
االختبار يعد اختبار ًا متخ�ص�صا للمهند�سني
املحرتفني ،وه ��و يهدف �إىل قيا� ��س الكفاءة
واملعرف ��ة الهند�سي ��ة للمهند�س�ي�ن يف
التخ�ص�ص ��ات الهند�سي ��ة املختلف ��ة ،م�ؤكدا
يف الوق ��ت نف�س ��ه �أن اجتي ��از ه ��ذا االختبار
�أ�صب ��ح متطلب ًا �أ�سا�سي ًا لدى كربى ال�شركات
لرتقيات املهند�سني لديها.
وك�شف املهند�س ال�شه ��راين� ،أن االختبارات
ت�أتي بناء عل ��ى االتفاقية املوقع ��ة بني الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن واملجل� ��س الوطن ��ي
الأمريك ��ي ملمتحن ��ي الهند�س ��ة وامل�ساح ��ة
( )NCEESامل�س�ؤول ��ة ع ��ن تق ��دمي ه ��ذه
االختب ��ارات مبرحلتيها �أ�سا�سي ��ات الهند�سة
(Engineering

of

FE)Fundamental

ومب ��ادئ وممار�سات الهند�س ��ة Principles
)and Practice of Engineering (PE

و�أ�ض ��اف �أن ه ��ذه االختب ��ارات �شمل ��ت
تخ�ص�ص ��ات هند�سية عدة ،منه ��ا الهند�سة
الزراعي ��ة ،الهند�س ��ة الكيميائي ��ة ،الهند�سة

املدنية (الت�شييد ،اجليوتقنية ،النقل ،املوارد
املائية والبيئي ��ة ،الإن�شائي ��ة) ،هند�سة نظم
التحك ��م ،الهند�سة الكهربائي ��ة واحلا�سبات
(هند�س ��ة احلا�س ��ب الآيل ،الكهرب ��اء
والإلكرتوني ��ات ،الق ��وى) ،الهند�سة البيئية،
هند�س ��ة احلماي ��ة م ��ن احلري ��ق ،الهند�سة
ال�صناعية ،الهند�س ��ة امليكانيكية (التكييف
والتربي ��د ،الأنظم ��ة امليكانيكي ��ة وامل ��واد،
احلرارية و�أنظمة ال�سوائل) ،هند�سة املعادن
وامل ��واد ،هند�س ��ة التعدين ومعاجل ��ة املواد،
هند�س ��ة العمارة البحرية ،الهند�سة النووية،
هند�س ��ة الب�ت�رول ،هند�س ��ة الإن�ش ��اءات،
وهند�س ��ة الربجميات.و�أك ��د املهند� ��س
ال�شه ��راين �أن هذه االختب ��ارات ت�أتي تنفيذا
ملا ن� ��ص عليه نظام مزاول ��ة املهن الهند�سية
ال�صادر باملر�س ��وم امللكي الكرمي رقم م36/
وتاري ��خ 1438/4/19ه� �ـ وم ��ا ن�ص ��ت علي ��ه
الفقرة االوىل من املادة الثانية منه على عدم
ج ��واز مزاولة �أي من املهن الهند�سية �إال بعد
احل�صول عل ��ى االعتماد املهني م ��ن الهيئة،
واملادة الرابعة والتي ن�صت على ح�ضر ت�شغيل

املهند�سني غري املعتمدين مهنيا� ،إ�ضافة �إىل
تطبي ��ق برنام ��ج الإعتم ��اد املهن ��ي املعد من
قب ��ل الهيئة �إنف� ��إذ ًا للم ��ادة الثانية من نظام
الهيئة ال�ص ��ادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم
م 36/وتاري ��خ 1423/9/26ه� �ـ والتي تن�ص
على و�ض ��ع القواع ��د واالمتحان ��ات الالزمة
للح�ص ��ول على الدرج ��ات املهنية ،وت�صنيف
املهند�سني وفق� � ًا خلرباتهم �إىل �أربع درجات
مهني ��ة ،ه ��ي مهند� ��س ،مهند� ��س م�شارك،
مهند�س حمرتف ومهند� ��س م�ست�شار ،والتي
بني ��ت على درا�سة بحثي ��ة مهنية معتمدة من
مدين ��ة املل ��ك عبدالعزي ��ز للعل ��وم والتقنية.
ودع ��ى رئي�س جمل� ��س �إدارة الهيئة ال�سعودية
للمهند�س�ي�ن جمي ��ع املهند�س�ي�ن املب ��ادرة
بالت�سجي ��ل يف الهيئة واحل�صول على الدرجة
املهني ��ة املنا�سب ��ة او جتديد الدرج ��ة املهنية
احلالي ��ة للذي ��ن �سب ��ق و�أن ح�صل ��وا عليه ��ا،
وذلك من �أجل التع ��اون �سوي ًا لإعداد برامج
التطوي ��ر املهن ��ي امل�ستم ��ر ال ��ذي ب ��ات �أمر ًا
�ضروري� � ًا للرق ��ي بكف ��اءة املهند�سني و�ضبط
اجلودة املهنية.

العدد ( )104رجب 1440هـ ــ مارس 2019م
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اإلجتماع االول للشعب الهندسية

عقدت الهيئة الس���عودية للمهندسين إجتماعها االول بحضور رؤساء ونواب مجالس
الش���عب الهندسية برئاسة س���عادة رئيس مجلس اإلدارة المهندس سعد بن محمد
الشهراني وحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس حسين الشمري وعضو مجلس
اإلدارة المهندس عبدالرحمن الرويلي في فندق هوليدي إن اإلزدهار بمدينة الرياض.

وذك����ر املهند�����س �سع����د ال�شه����راين
خالل كلمت����ه التي �ألقاها يف االجتماع
ع����ن �أهمية دور ال�شع����ب الهند�سية يف
تطوير املهن����ة الهند�سي����ة ومن�سوبيها
كم����ا رحب يف كلمت����ه باحل�ضور و�شكر
جهودهم ال�سابقة .

بع ��د ذل ��ك عر� ��ض فيل ��م وثائق ��ي ع ��ن
�إجن ��ازات م�س�ي�رة الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة
للمهند�س�ي�ن كم ��ا مت مناق�ش ��ة اال�ستبيان
اخلا�ص بال�شعب الهند�سية والذي يهدف
�إىل تطوير ومعاجلة دور ال�شعب الهند�سية
يف االرتق ��اء مبهن ��ة املهند� ��س اكادميي� � ًا

وتطبيقي� � ًا و�أي�ض ًا حتلي ��ل الو�ضع احلايل.
كم ��ا ت ��رك املج ��ال للح�ض ��ور الب ��داء
املقرتح ��ات والأف ��كار الت ��ي �ش�أنها تطوير
العم ��ل يف ال�شع ��ب الهند�سي ��ة لتحقي ��ق
�أهدافه ��ا يف نقل املعرفة وقد �شكلت جلنة
لتبن ��ي تطوير عم ��ل ال�شع ��ب الهند�سية .

أسماء الفائزات بعضوية لجنة المهندسات
هيئ ��ة املهند�س�ي�ن تعلن الفائ ��زات بع�ضوية
جلن ��ة املهند�س ��ات ب ��دون انتخاب ��ات نظر ًا
ملطابقته ��ن ل�ش ��روط الرت�ش ��ح واكتم ��ال
الن�صاب وعدم احلاجة للت�صويت ،وهن :
 -1هنادي ا�سماعيل عبداهلل موي�س
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 -2هبه �صادق معتوق العلي
� - 3ساره خليل بن ابراهيم املطلق
 -4نوره حممد علي ال�سعود
 -5رميا عبداهلل علي ال�سبيل
 - 6غاده عبدالعزيز بدر العتيبي

 -7م�شاع ��ل عب ��داهلل م�صل ��ح العم ��اين
النفيعي
 -8خديجه عبدالهادي احمد فطاين
 - 9يا�سمني خالد �ضيف اهلل احلويل
 -10عزيزه زياد حم�سن زارع.

شطب ترخيص مكتب هندسي في مدينة الخرج
وتغريمه  ١٠٠الف ريال
أص���درت لجن���ة النظ���ر ف���ي المخالف���ات المهني���ة في الهيئ���ة الس���عودية للمهندس���ين،
ً
ق���رارا يقضي بش���طب ترخي���ص أحد المكات���ب الهندس���ية في محافظ���ة الخ���رج ،وتغريمه
مبل���غ  100أل���ف ري���ال ،وذل���ك لمخالفت���ه أح���كام نظ���ام مزاول���ة المه���ن الهندس���ية،
والئحت���ه التنفيذي���ة ،والص���ادر بالمرس���وم الملك���ي رق���م م٣٦ /وتاري���خ ١٩/٤/١٤٣٨ه���ـ .

حي ��ث ثبت للجنة �أن املكتب الهند�سي قد
ارتكب بع� ��ض املخالفات املوجبة للعقوبة،
بالإ�ضافة �إىل خمالفت ��ه للقاعدة الرابعة
من ميثاق املهند�س والتي تن�ص "على �أن
يقوم املهند�س بتكري�س خرباته ومهاراته
الفني ��ة وت�سخريه ��ا ل�صال ��ح اجلهة التي
يعمل حل�سابه ��ا وحتم ��ل م�س�ؤلية �سالمة
احلل ��ول الهند�سي ��ة والعملي ��ات الفني ��ة
الت ��ي يق ��وم بت�صميمه ��ا او تطويره ��ا"
وبعد ثب ��وت �إدانة املكتب ،ق ��ررت اللجنة

بالإجماع تنفي ��ذ العقوبة بالغرامة و�إلغاء
الرتخي� ��ص م ��ن تاريخ ق ��رار اللجنة ،مع
ع ��دم متكينه م ��ن فتح ف ��رع يف حمافظة
اخلرج م�ستقب ًال.
ويعد نظام مزاولة املهن الهند�سية من
الأنظم ��ة الت ��ي �صدرت حديث ��ا لتطوير
القط ��اع الهند�سي يف اململك ��ة وحمايته
من الدخ�ل�اء � ،إذ ُيل ��زم النظام جميع
العامل�ي�ن يف القط ��اع الت�سجي ��ل ل ��دى
الهيئة ال�سعودية للمهند�سني والإعتماد

مهني� � ًا ،كم ��ا يخ ��ول النظ ��ام الهيئ ��ة
ايق ��اع العقوب ��ات الرادع ��ة عل ��ى جميع
املخالف�ي�ن ،م ��ن املكات ��ب او ال�شركات
او املهند�س�ي�ن الأف ��راد والقيام بت�شغيل
مهند�س�ي�ن غري معتمدين من الهيئة ،او
العم ��ل بدون ترخي�ص مزاولة  ،و ُيحظر
النظ ��ام �أي�ض� � ًا عل ��ى املهند� ��س مزاولة
�أي تخ�ص� ��ص هند�س ��ي غ�ي�ر معتم ��د
م ��ن الهيئ ��ة ،او تخ�ص� ��ص �آخ ��ر غ�ي�ر
تخ�ص�صه.

العدد ( )104رجب 1440هـ ــ مارس 2019م
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ً
ً
عاما للهيئة
أمينا
المهندس فرحان الشمري
عين مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين
سعادة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري ،أمينا
عاما للهيئة.
ويعد المهندس فرحان من الكفاءات الس���عودية
الت���ي تتمت���ع بالخب���رة المهني���ة ف���ي المجاالت
الهندس���ية واإلدارية التي اكتس���بها خالل فترة
عمله في العديد من القطاعات الهندسية الكبرى،
ويحم���ل ش���هادة البكالوري���وس في الهندس���ة
الكهربائية ،تخصص هندس���ة الحاسب والرياضيات
م���ن جامعة والي���ة نيو مكس���يكو ف���ي الواليات
المتح���دة األمريكية .وهو محترف إدارة مش���اريع
من معهد إدارة المش���اريع ف���ي لندن ،وأخصائي
هندس���ة قيمي���ة مش���ار ك معتم���د ،ومهندس
استشاري معتمد من هيئة المهندسين.

امل�ؤهالت العلمية:
• بكالوريو� ��س هند�سة كهربائية ،تخ�ص�ص هند�سة احلا�سب
والريا�ضي ��ات ،جامع ��ة والي ��ة نيو مك�سيك ��و ،الوالي ��ات املتحدة
الأمريكية (دي�سمرب .)1998
• حمرتف �إدارة م�شاريع من معهد �إدارة امل�شاريع بلندن.
• �أخ�صائي هند�سة قيمية م�شار ك معتمد (.)AVS
• مهند�س ا�ست�شاري معتمد من قبل هيئة املهند�سني.
اخلربات العملية:
 .1م�ست�شار (يونيو  2017حتى تاريخه).
تق ��دمي اخلدم ��ات اال�ست�شاري ��ة يف الإدارة والهند�س ��ة و�إدارة
امل�شروعات مع ال�شركات الرائدة داخل اململكة وخارجها.
� .2شركة �أنظمة النيزك الهند�سية العاملية.
• (�إبريل  – 2015مايو :)2017
تويل من�صبني وهم ��ا :املدير العام لكافة امل�ش ��روع بقيمة مليار
ريال �سعودي تقري ًبا ومدير مكتب �إدارة امل�شروعات.
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• يناير  – 2012مايو :2014
�أرامك ��و ال�سعودي ��ة – م�ش ��روع �ص ��دارة مهند� ��س م�ش ��روع اول
• تف�صي ��ل املراح ��ل الهند�سي ��ة يف �شوج ��ر الن ��د ،تك�سا� ��س،
الواليات املتحدة الأمريكية.
• نوفمرب  – 2010دي�سمرب :2011
تركيب حمط ��ة ال�صرف ال�صحي يف  RTTSكبري مهند�سي امل�شروع
• نوفمرب  – 2010دي�سمرب :2011
تف�صي ��ل الت�صميم وتركيب حمط ��ة ال�صرف ال�صحي يف .RTTS
• نوفمرب  – 2010دي�سمرب :2011
ا�ستبدال حمللي العملية يف  RTRكبري مهند�سي امل�شروع
• نوفمرب  – 2010دي�سمرب :2011
�إدارة الت�صميم والإن�شاء ،ا�ستبدال حمللي العملية يف RTR
• يوليو  – 2006نوفمرب :2010
م�شروع  Megaيف  RTRكبري مهند�سي امل�شروع
• مار�س  – 2009نوفمرب :2010
مكتب موقع  ،RTRر�أ�س تنوره (مرحلة الإن�شاء).
• يناير  – 2008فرباير : 2009

مهند�س �شركة �سام�سوجن (�سيول ،كوريا اجلنوبية) –الت�صميم التف�صيلي
• يناير  – 2007يناير :2008
فو�سرت ويلر ،اململكة املتحدة (عر�ض امل�شروعات  -/+تقدير )%10
• يوليو  – 2006دي�سمرب:
 2007DBSP +/- 40%من التقدير ،ر�أ�س تنورة.
• فرباير  – 2003يونيو :2006
م�ش ��روع ترقي ��ة نظ ��م التحكم يف الغ ��از الطبيع ��ي امل�سال كبري
مهند�سي امل�شروع
• فرباير  – 2005يوليو : 2006
مكنب موقع امل�شروع (مرحلة الإن�شاء مع .)NESMA
• فرباير  – 2004يناير :2005
مكتب ت�صميم ( AMCDالت�صميم التف�صيلي) ،ر�أ�س تنورة.
• يونيو  – 2003فرباير :2004
مكتب ت�صميم ( AMCDعر�ض امل�شروعات  -/+تقدير .)%10
• فرباير  – 2003يناير : 2003
 DBSP +/- 40%من التقدير ،ر�أ�س تنورة.
• يناير  – 2002يناير :2003
التوزيع امليداين مع وحدة الدعم الفني (مهند�س �أجهزة )
• �إعداد ت�صميم جمموعة الأجهزة لرتكيب �أجهزة جديدة.
• الفح�ص والإ�شراف على �أن�شطة �أجهزة القيا�س.
• متابعة معاي�ي�ر وموا�صفات �أجهزة قيا�س �أرامكو ال�سعودية
فيما يتعلق بالرتكيب �أجهزة جديدة (�أجهزة الإر�سال واملفاتيح
وحماب� ��س التحك ��م ،وكوا�شف الغاز واحلري ��ق ،وما �إىل ذلك).
• يناير  – 2001يناير :2002
�أرامك ��و ال�سعودي ��ة ،حمط ��ة املعاجل ��ة ال�صناعي ��ة لل�ص ��رف
ال�صحي مهند�س م�شروع
• يناير  – 2002فرباير : 2003
التوزيع امليداين يف �صفانية مع وحدة الدعم الفني.
• �أكتوبر  – 2001يونيو  2002مكتب ت�صمي ��م بيكتل ،اخلرب
(مرحلة الت�صميم التف�صيل).
• يناير � – 2001أكتوبر :2001
مكتب ت�صميم بيكتل ،اخلرب (مرحلة عر�ض امل�شروع).
 �أكتوبر  – 1999دي�سمرب :2000ال�شرق� ،سابك ،مدينة اجلبيل ال�صناعية مهند�س م�شروع
• �سبتمرب  – 2000دي�سمرب :2000
�شركة ت�شيودا ،اليابان.

• �أكتوبر � – 1999سبتمرب :2000
م�شروع متديد ( EG 3مرحلة الإن�شاء).
• :1999
�شركة الكهرباء ال�سعودية مهند�س �أجهزة
• يناير  – 1993دي�سمرب :1998
طالب
جامعة والية نيو مك�سيكو
• �أكتوبر  – 1990دي�سمرب :
م�صفاة �شيل �أرامكو ال�سعودية فني �أجهزة
كافة مراحل امل�شروع من ورقة الت�صميم الأ�سا�سية للمدى حتى
�إغالق امل�شروع.
• نطاق �أجهزة القيا�س والتحكم.
• النطاق الكهربائي.
• نطاق االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
• نظم الر�سم الهند�سي.
• نظام �إغالق الأداء امليكانيكي.
•نظم مراقبة جدولة املراحل الأ�سا�سية.
 ،IEEE، NEC، API، NEPAاملعاي�ي�ر واملوا�صف ��ات الهند�سي ��ة
لأرامكو ال�سعودية ،واملمار�سات املو�صى بها.
مهارات القيادة:
(رئي�س احتاد الطالب العرب  ،1998 – 1996جامعة والية نيو
مك�سيكو ،الواليات املتح ��دة الأمريكية) .قائد طالب (م�صفاة
�شيل �أرامكو ال�سعودية  .)1992-1990مهارات التوا�صل ،مهارات
ال�شخ�صية ومهارات التطوير التجاري :القدرة على التعامل مع
�أحج ��ام امل�شروع ��ات املختلف ��ة مبا يف ذل ��ك م�شروعات .Mega
التدريب وال�شهادات:
�شه ��ادة الإجن ��از املقدم ��ة م ��ن قب ��ل الرئي� ��س التنفي ��ذي
لأرامك ��و ال�سعودية (خالد الفال ��ح) ،وغريها من �شهادات
الإجن ��از املقدم ��ة م ��ن الإدارة العلي ��ا لأرامك ��و ال�سعودية،
و�شه ��ادة تقدي ��ر مقدمة من قبل نائب رئي� ��س جامعة والية
ني ��و مك�سيكو .و�شه ��ادة تقدير مقدمة من قب ��ل عميد كلية
الهند�س ��ة (جامع ��ة والية ني ��و مك�سيكو ،وتو�صي ��ات �أخرى
متوفرة عند الطلب).
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رئيس مجلس إدارة الهيئة ضيف
نظام مزاولة المهن اليسمح بمزاولة المهنة إال بعد االعتماد
وغرامة مليون ريال وسجن سنة للمخالفين

جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الهيئة الس���عودية للمهندس���ين ،لتترجم عمليا مدى العناية
التي توليها حكومتنا الرش���يدة للمهندس السعودي ودوره المهم في مسيرة التنمية واالقتصاد الوطني،
به���دف إيج���اد بيئ���ة مهنية تتمكن الهيئ���ة في إطارها من أداء رس���التها عل���ى أرقى المس���تويات العلمية
والمهني���ة ،وتواص���ل جهوده���ا لخدمة القطاع���ات التنموية في المملك���ة ،وتهيئة المنتس���بين للمهنة من
األفراد وأصحاب المكاتب والش���ركات الهندس���ية واالستش���ارية للتفاع���ل اإليجابي مع التطورات المتس���ارعة
ف���ي ظل النظام العالمي الجديد .لذلك اوجد المس���ئولون هيئة مهنية تعن���ى بالمهنة وتعمل على تهيئة
الظ���روف المالئمة لتطويرها إلى جان���ب تطوير المنتمين إليها ،وذلك من خالل الكثير من البرامج واألنش���طة
واأله���داف الت���ي تخ���دم المواط���ن والمجتمع بش���كل ع���ام والمهن���ة وقطاعات الهندس���ية بش���كل خاص.
وهن���ا نس���تضيف رئيس مجل���س إدارة الهيئة م .س���عد بن محمد الش���هراني ،في حوار تن���اول فيه عددا من
الجوان���ب الت���ي ته���م الهيئ���ة واعضائها ف���ي واقعه���ا الجديد ومس���تقبلها المنظ���ور ،إضافة إل���ى جوانب
اقتصادية ومهنية تتعلق بالمجال الهندس���ي ،وس���بل تطوير المهنة وأداء منتس���بيها .إل���ى محصلة الحوار:

 ه��ل ل�س��عادتكم ان يزود املتابع بتعري��ف عن الهيئةون�ش�أتها واهميتها؟
ـ �صدر نظام الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني باملر�سوم امللكي رقم
م 36/يف  1423 / 9/ 13ه� �ـ ،بن ��اء على ق ��رار جمل�س الوزراء
رق ��م  226يف  1423 / 9/ 13هـ وهي هيئة مهنية علمية ت�سعى
للنهو�ض مبهنة الهند�سة وكل م ��ا من �ش�أنه تطوير ورفع م�ستوى
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ه ��ذه املهنة والعاملني فيه ��ا .ومن مهامها و�ض ��ع �أ�س�س ومعايري
مزاول ��ة املهنة وتطويرها مبا يف ذل ��ك �شروط الرتخي�ص وو�ضع
القواعد واالمتحانات الالزم ��ة للح�صول على الدرجات املهنية
و�إعداد الدرا�سات والأبح ��اث وتنظيم الدورات و�إقامة الندوات
وامل�ؤمترات ذات العالقة باملهنة وتقدمي امل�شورة الفنية يف جمال
اخت�صا�صها وفق� � ًا لل�ضوابط التي يقرها جمل� ��س �إدارة الهيئة.

ور�ؤية الهيئة ه ��و الرقي باملهنة ومتك�ي�ن املهند�سني وامل�ؤ�س�سات
الهند�سي ��ة من الو�ص ��ول �إىل احللول املُثلى ورف ��ع م�ستوى الأداء
وت�شجيع الإبداع واالبتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولي ًا .وتهدف
�إىل بن ��اء كفاءات هند�سي ��ة مميزة ت�ساهم بفاعلي ��ة يف التنمية
االقت�صادية يف اململكة� ،إيج ��اد البيئة املحفزة للتطوير والإبداع
واالبتكارمبايخدماحتياجاتاملجتمع،وحتفيزاملن�ش�آتالهند�سية
ال�سعودي ��ة واملهند�سني ال�سعوديني وتنمية مقدراتهم التناف�سية.
 ماه��و نط��اق �إ�ش��راف وزارة التج��ارة عل��ى الهيئ��ةال�سعودية للمهند�سني؟
ـ ق ��رر جمل�س ال ��وزراء حتدي ��د نط ��اق �إ�ش ��راف وزارة التجارة
وال�صناعة عل ��ى الهيئة ال�سعودية للمهند�س�ي�ن الوارد يف املادة
(االوىل) م ��ن نظ ��ام الهيئ ��ة ،يف اجلل�س ��ة الت ��ي ر�أ�سه ��ا خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ حفظه
اهلل ـ وعقدها جمل�س الوزراء يف ق�صر ال�سالم بجدة يوم االثنني
� 28شعبان  1436هـ ،املوافق  15يونيو  2015م ،وذلك يف ق�صر
ال�سالم بجدة .و�شمل القرار بعد االطالع على املعاملة املرفوعة
م ��ن وزارة التجارة وال�صناعة ،مراجع ��ة جميع اللوائح املتعلقة
بنظام الهيئ ��ة بعد �إقرارها من اجلمعية العمومية ،والت�أكد من
مطابقتها لأحكامه ،وتزويد الهيئة الوزارة بن�سخ من احل�سابات
اخلتامي ��ة للهيئة بع ��د اعتماده ��ا ،وكذلك ن�سخ م ��ن القرارات
املالي ��ة والإدارية ،ولي�شمل كذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات
والآلي ��ات والتدابري مبا يف ذل ��ك الطلب من جمل�س الوزراء حل
جمل� ��س �إدارة الهيئة وتعيني جمل�س �إدارة م�ؤق ��ت ملدة �سنة �إذا
انتهت م ��دة جمل�س الإدارة ومل تتو�ص ��ل اجلمعية العمومية �إىل
انتخ ��اب جمل� ��س �إدارة جديد او حدث خلل يع ��وق عمل الهيئة.
 ماهو االعتماد املهني و�إىل م�إذا يهدف؟ـ برنام ��ج االعتماد املهني ي�أت ��ي تنفيذ ًا لنظ ��ام الهيئة ال�صادر
باملر�س ��وم امللك ��ي الكرمي ،فيم ��ا يتعل ��ق بو�ضع �أ�س� ��س ومعايري
مزاولة املهنة ،وو�ضع القواع ��د واالمتحانات الالزمة للح�صول
عل ��ى الدرجات املهنية .وقبل البدء بتنفي ��ذ بنود النظام �أعدت
الهيئ ��ة درا�س ��ة بحثي ��ة تطبيقي ��ة مدعمة من قب ��ل مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية كم�شروع وطني ،ا�شتملت على تقييم
و�إع ��داد �إح�صائيات دقيقة ع ��ن الو�ضع الراه ��ن للمهند�سني،
والتحدي ��ات التي تواجه القطاع الهند�س ��ي يف اململكة عن و�ضع
املهند�س�ي�ن ،وا�ستعر�ض ��ت الدرا�س ��ة جمي ��ع التج ��ارب املحلية
والإقليمي ��ة والدولي ��ة للت�أهي ��ل املهني للمهند�س�ي�ن ،ثم تو�صلت

�إىل بن ��اء ت�ص ��ور �أ�سا�س ��ي للت�أهي ��ل وا�ستعر� ��ض يف ور�ش عمل
وحلق ��ات نقا�ش عدي ��دة يف كافة �أنحاء اململك ��ة ا�ستوعبت فيها
�آراء ومقرتح ��ات جمي ��ع فئات املهند�سني م ��ن القطاعني العام
واخلا� ��ص .وانتهت الدرا�س ��ة �إىل اقرتاح �أربع ��ة درجات مهنية
(مهند� ��س ،م�ش ��ارك ،حم�ت�رف ،م�ست�شار) كت�صني ��ف ت�أهيلي
للمهند�س�ي�ن ،وح ��ددت الأ�س� ��س واملعايري املطلوبة ل ��كل درجة،
واعتم ��دت ه ��ذه املنهجية وقيمت نتائجها م ��ن قبل مقيمني من
داخل وخارج اململكة ،ونال البح ��ث على جائزة �أف�ضل البحوث
التطبيقي ��ة يف مدينة امللك عبدالعزيز للعل ��وم والتقنية .وتربز
�أهمية االعتماد املهني يف �أنه متى ما مت تطبيقه على املهند�سني
املمار�س�ي�ن للمهنة ب�شكل كامل �سينتج عنه ـ مب�شيئة اهلل تع�إىل ـ
االرتقاء مب�ستوى املهارة املهنية للمهند�سني وخلق روح التناف�س
يف جمال ممار�س ��ة املهنة بني املهند�سني ،ما ي�ؤدي �إىل الت�أهيل
ل�سوق العمل وبناء خربات حملي ��ة تلبي متطلبات القطاع العام
واخلا�ص .وقد طبقت الهيئة �أ�س�س ومعايري االعتماد املهني على
�شريح ��ة كبرية م ��ن مهند�سي القطاع الع ��ام واخلا�ص ،وحظي
ذلك بت�أييد كبري من قبل امل�سئولني بالدولة .وا�ستطاعت الهيئة
خ�ل�ال ال�سن ��وات االوىل من تطبيق االعتم ��اد املهني �إىل �ضبط
جمموعة ممن ميار�س املهنة دون الو�صول �إىل احلد الأدنى من
الت�أهيل الهند�سي املطل ��وب ،ومت ت�صحيح او�ضاعهم بالتن�سيق
مع اجله ��ات احلكومية املخت�صة .ومت من ه ��ذا االجراء �ضبط
جمموع ��ة ممن ميار�سون املهنة ب�شه ��ادات مزورة ومت �إحالتهم
للجهات املخت�صة لتطبيق النظام بحقهم.

ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة تضبط
ال����م����زوري����ن ل���ل���ش���ه���ادات
ال���ه���ن���دس���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة
 م��ا الأهمي��ة الت��ي �س��تعود بالنفع عل��ى املهند�س مناالعتماد املهني؟
ـ �سيحق ��ق االعتم ��اد املهني للمهند�سني فوائ ��د عديدة ،منها ما
يعود بالفائدة مبا�شرة على املهند�س ،ومنها ما �سيعود بالفائدة
على الوطن .ومن الفوائد التي �ستعود على املهند�س �أن االعتماد
�سريتق ��ي ب�أدائه ،و�سيح ��دد كل م�ستوى او درج ��ة مهنية ،مهام
وم�س�ؤوليات وواجباته ،وبالتايل ه ��ذا �سي�ضع �إطارا للتعامل مع
املهند�س من قبل الآخرين ،كما �أنه �سيحفزه على املمار�سة وعلى
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ن���ع���م���ل ع����ل����ى ت���ط���وي���ر
ال����ش����ع����ب ال���ه���ن���دس���ي���ة
وش���ك���ل���ت ل���ج���ن���ة ل��ذل��ك
االرتق ��اء ب�أدائه املهني ،و�سيدفعه �إىل التميز واالبتكار والإبداع
وتطبي ��ق �أف�ضل املمار�سات الهند�سية ،و�سيعمل االعتماد املهني
للمهند�سني على �إيج ��اد روح املناف�سة بني املهند�سني ،وبالتايل
�إيج ��اد عالق ��ة مهنية فيم ��ا بينهم ،كم ��ا �أنه �سريتق ��ي يف بيئة
التدري ��ب يف اململكة مبا يعرف يف التطوي ��ر الهند�سي امل�ستمر،
حيث لن ي�سمح م�ستقب�ل ً�ا بتجديد درجة املهند�س املهنية ما مل
يتح�صل على نقاط ت�أهيلية منا�سبة.
 �سمعنا عن نظام مزاولة املهنة� ،إىل م�إذا يهدف وما فوائده؟ـ مت ��ت املوافقة على هذا النظ ��ام (مزاولة املهن الهند�سية) يف
جل�س ��ة جمل�س الوزراء التي عقدت ي ��وم االثنني 1438/04/18
ه� �ـ (2017/01/16م) ،يف ق�ص ��ر اليمام ��ة مبدين ��ة الريا�ض،
وترا�سه ��ا موالي خ ��ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني املل ��ك �سلمان بن
عبدالعزي ��ز �آل �سع ��ود ـ حفظ ��ه اهلل ـ وه ��ذا النظ ��ام ـ ان �ش ��اء
اهلل ـ �سينظ ��م �ش�ؤون املهن ��ة ويعيد �صياغ ��ة �أفرادها ،بدءا من
حقوقه ��م ،واجباتهم ،و�شروط ت�أهيله ��م ،وعقوبات املخالفني،
و�س ��وف يعد بالنفع عل ��ى املهنة وامل�شاري ��ع .ويعترب هذا النظام
من �أهم القرارات يف م�سرية الهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،وهو
يع�ب�ر عن م�ستقبل متطور للمهنة واملهند�سني والوطن واملواطن
بع ��د اجلهود التي بذلته ��ا الهيئة و�أثمرت ب�إق ��رار نظام مزاولة
امله ��ن الهند�سية ،وال ��ذي �سيحدث نقلة نوعي ��ة لتطوير القطاع
الهند�س ��ي والعاملني فيه باململكة العربي ��ة ال�سعودية ،حيث �أنه
�سيحمي العمل الهند�سي من الدخالء ،ما برفع جودة خمرجاته
واحلفاظ على دميومة امل�شاريع التنموية ،لأنه يلزم �أي مهند�س
غ�ي�ر م�سجل بالهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن بالت�سجيل مهنيا
فيه ��ا ،وحتقيق املعاي�ي�ر املهنية .والجتوز مزاول ��ة �أي من املهن
الهند�سية �إال بعد احل�صول على االعتماد املهني من الهيئة ،كما
اليجوز للمعتمد مهنيا مزاولة تخ�ص�ص هند�سي او درجة مهنية
غ�ي�ر معتمدين ،كما يح�ضر ت�شغي ��ل املهند�سني غري املعتمدين،
واليجوز لأي جهة قبول �أي عمل هند�سي �إال من املعتمدين مهنيا
لدى الهيئة ،كم ��ا �أن هذا النظام الي�سمح مبزاولة �أي من املهن
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الهند�سي ��ة دون احل�صول على اعتماد مهني ،او مزاولة املكاتب
وال�ش ��ركات الهند�سية �أي ��ا من املهن الهند�سي ��ة دون احل�صول
على ترخي�ص ،او ت�شغي ��ل ممار�س هند�سي دون احل�صول على
االعتم ��اد املهني ملزاولة �أعم ��ال هند�سية ،وهذا من �ش�أنه احلد
من دخالء املهنة ومن ميار�سون العمل الهند�سي بدون م�ؤهالت
يف اخلفاء.
 ه��ل لك �أن تلخ�ص لنا ع��ن �أهم بنود النظام للعقوبات؟ـ الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة املهن الهند�سية ت�شمل العديد
من العقوبات عل ��ى املخالفني لها ،ترتاوح ما بني الإنذار واللوم
�إىل �إيقاع غرامة مالية ،حيث جاء يف املادة احلادية ع�شرة من
النظام ،غرامة ال تزي ��د على مليون ريال ،لكل من قام ب�أي من
املخالف ��ات التي تت�ضم ��ن مزاولة �أي من امله ��ن الهند�سية دون
احل�ص ��ول على اعتماد مهني ،او خ�ل�ال �إيقافه ،او بعد �شطبه،
اومزاول ��ة املكاتب وال�شركات الهند�سية �أي ًا من املهن الهند�سية
دون احل�ص ��ول على ترخي�ص ،او بعد �إلغائه ،او ت�شغيل ممار�س
هند�س ��ي دون احل�ص ��ول على االعتم ��اد املهني ملزاول ��ة �أعمال
هند�سي ��ة م ��ع علم ��ه بذلك ،ه ��ذا مايت�ضم ��ن الغرام ��ة املالية،
�أم ��ا يف ال�سجن فيعاق ��ب بال�سجن مدة ال تتج ��اوز �سنة واحدة،
وبغرام ��ة ال تزيد على مليون ريال  ،او ب�إحدى هاتني العقوبتني،
ل ��كل من يقوم ب�أي م ��ن املخالفات التي تت�ضم ��ن تقدمي بيانات
غ�ي�ر مطابقة للحقيقة ،او �سلوك طرق غ�ي�ر نظامية ،نتج منها
االعتماد املهني او الرتخي�ص ،او �أدت �إىل جتديد �أي منهما ،او
ح�صول ��ه على درج ��ة مهنية ،او ا�ستعم ��ال �أي و�سيلة من و�سائل
الدعاي ��ة والإعالن الت ��ي يكون من �ش�أنها االعتق ��اد ب�أحقيته يف
مزاولة مهنة من املهن الهند�سية ،دون ح�صوله على الرتخي�ص
او االعتم ��اد املهن ��ي الالزم لذل ��ك ،او انتحال لق ��ب من �ألقاب
الدرجات املهنية التي متنح للمعتمدين مهني ًا.
 ومن يتوىل التحقيق يف هذه الق�ضايا؟ـ تتـ ��وىل اجله ��ات املخت�صة يف الدولة التحقيــ ��ق يف املخالفــات
املن�صـــو� ��ص عليه ��ا يف هذه املادة احلادية ع�ش ��رة من النظام،
كم ��ا تت ��وىل املحكمة املخت�ص ��ة النظ ��ر يف املخالف ��ات وتطبيق
العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة نف�سها.
 ماه��ي اخلطوات التي قامت بها الهيئة للم�ساهمة يفتوطني اخلربات وتوظيف املهند�سني ال�سعوديني؟
ـ قام ��ت الهيئ ��ة يف الفرتة الأخ�ي�رة بخطوات مبارك ��ة من �أجل
امل�ساهم ��ة يف توظي ��ف املهند�سني ال�سعوديني م ��ن خالل بع�ض

اجلهود الت ��ي كانت بالتن�سي ��ق مع الوزارة ،وكم ��ا يعلم اجلميع
�أن الهيئ ��ة الت ��ي �صدر نظامه ��ا باملر�سوم امللك ��ي رقم م 36/يف
 1423/9/26ه� �ـ ،املبني على قرار جمل� ��س الوزراء املوقر رقم
 226يف  1423 / 9/ 13ه� �ـ ،ين� ��ص عل ��ى �أن الهيئ ��ة ال�سعودية
للمهند�سني هيئ ��ة مهنية علمية ذات �شخ�صي ��ة اعتبارية وذمة
مالي ��ة م�ستقلة تعمل حتت �إ�ش ��راف وزارة التجارة .وتهدف �إىل
النهو� ��ض مبهنة الهند�سة وكل ما من �ش�أنه تطوير ورفع م�ستوى
ه ��ذه املهنة والعاملني فيها ،ومنه ��ا و�ضع �أ�س�س ومعايري مزاولة
املهنة وتطويرها ،و�ضع القواعد واالمتحانات الالزمة للح�صول
عل ��ى الدرجات املهني ��ة� ،إع ��داد الدرا�سات والبح ��وث ،تنظيم
الدورات و�إقامة امل�ؤمترات واملعار�ض� ،إبداء املقرتحات املتعلقة
باملهنة ،وتق ��دمي امل�شورة الفنية .وقد قام ��ت الهيئة قامت منذ
ن�ش�أتها بخدمة املهند�س ال�سعودي واملهنة ح�سب مامنح لها من
�صالحي ��ات ـ ح�سب نظامه ��ا ال�صادر من جمل�س الوزراء ـ حيث
قام ��ت من ذلك الوق ��ت بحماية املهنة من الدخ�ل�اء واملزورين
وتنظي ��م املهنة ،وو�ضع ��ت قواعد ملزاولة املهنة م ��ن املهند�سني
والفنيني لتكون مبثابة قواعد مهنية ح�سب �أ�صول التعامل املهني
ال�سلي ��م خلدمة املجتمع ،مبنية عل ��ى العدل والنزاهة وال�صدق
والأمانة والوفاء بالعهد و�إتقان العمل واالبتعاد عن �إيذاء الغري
ح�س ��ب توجيه ��ات دينن ��ا اال�سالمي .كم ��ا قامت الهيئ ��ة �أي�ضا
بجهود متنوعة وخمتلفة من �أجل خدمة املهند�سني وتطويرهم،
وم ��ن �ضمن تلك اجلهود م�شروع ال ��كادر الهند�سي للمهند�سني
ال�سعوديني الذي ر�أت الهيئة انه �سي�ساهم ـ باذن اهلل ـ يف حماية
حقوق املهند�سني ومنحهم فر�ص العمل يف الوظائف الهند�سية.
كما قام ��ت كذلك بتق ��دمي مقرتحات وبرام ��ج لبع�ض اجلهات
احلكومية املخت�صة للم�ساهم ��ة يف توظيف املهند�س ال�سعودي،
وم ��ن �ضمنها اتفاقها مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية على
ممن تقل خربتهم املهنية
�إيقاف ا�ستقدام املهند�سني الوافدين ّ
ع ��ن خم� ��س �سن ��وات� ،إ�ضافة �إىل �إل ��زام املهند�س�ي�ن الوافدين
امل�ستقدمني باختبار مهني ،ومقابلة �شخ�صية عن طريق الهيئة،
وتخ�ص�صه ،وذلك
للت�أ ّك ��د من �إمل ��ام املهند�س الواف ��د باملهن ��ة ّ
لإتاحة الفر�صة للمهند�سني ال�سعوديني ،و�إيجاد فر�ص عمل لهم
بالقطاع الهند�سي يف القطاعات احلكومية واخلا�صة ،ومتكينهم
و�إك�سابهم اخلربات باملجاالت الهند�سية يف �سوق العمل .و ي�أتي
هذا القرار امتدادا للقرار ال�سابق من الهيئة والذي ّمت تطبيقه
خ�ل�ال العام املا�ض ��ي ،وذلك با�شرتاط خ�ب�رة التقل عن ثالث

�سن ��وات ،ومقابل ��ة �شخ�صية ،واختب ��ار مهني ،كح ��د �أدنى ل ّأي
واف ��د ُي�ستقدم للعم ��ل يف اململكة� ،إىل جان ��ب ماعملته مع هيئة
اخل�ب�راء من �أج ��ل ا�شرتاط توظيف ن�سب ��ة ال تقل عن  %10من
املهند�س�ي�ن ال�سعوديني حديثي التخرج يف امل�شاريع التي ت�شرف
عليه ��ا اجلهات احلكومي ��ة واقرتاح ا�ش�ت�راط ن�سبة من حديثي
التخرج يف عقود الت�شغيل وال�صيانة ،حيث وافق املقام ال�سامي
على مقرتح تقدمت به الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني با�شرتاط
وجود ن�سبة  %10من املهند�سني ال�سعوديني حديثي التخرج من
�إجم ��ايل العاملني يف العقود الهند�سية واال�ست�شارية ،لتدريبهم
وت�أهيله ��م و�إك�سابه ��م اخل�ب�رات الالزمة لالنخ ��راط يف �سوق
العمل .كم ��ا قامت الهيئة بالعديد من املب ��ادرات خالل الفرتة
املا�ضية حيث اطلق ��ت برنامج االبتعاث للمهند�سني لتعلم اللغة
الإجنليزية والعديد من الدورات التدريبية املخف�ضة واملدعومة
يف خمتلف م ��دن اململكة� ،إ�ضافة �إىل تنظيمه ��ا برامج جمانية
لت�أهيل حديث ��ي التخرج ،ودعم املهند�س�ي�ن حل�ضور امل�ؤمترات
املحلي ��ة والدولي ��ة ،ود�شنت من�ص ��ة للتدريب االلك�ت�روين� ،إىل
جانب �إطالقها بوابة الكرتونية ملنافع الع�ضوية لتقدمي خدمات
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للأع�ض ��اء .كل تلك اجلهود الت ��ي قامت بها الهيئة ت�أتي خلدمة
املهند�س ال�سعودي واملهنة وتهيئته ل�سوق العمل ومنحه الفر�صة
لاللتح ��اق بالوظائف املهنية املنا�سب ��ة ،حيث تعتمد الهيئة على
دعم املهند�س ال�سعودي وما يجعله مهي�أ للعمل الهند�سي.
كم ��ا قام ��ت الهيئة بتدري ��ب وتطوير الكف ��اءات املحلية لتطبيق
�أحدث التكنولوجيا الهند�سية يف التدريب الهند�سي االلكرتوين،
من خالل تدريب  150مهند�سة �سعودية يف كل من مدن الريا�ض
وجدة والدمام ،وذلك مبقابل مادي قدره  900ريال بدال من 15
الف ريال القيمة الفعلية لهذه الدورات.
 ومت��ى �سيت��م وق��ف ا�ستق��دام املهند�س�ين الوافدي��نالذين تقل خربتهم املهنية عن � 5سنوات نهائيا؟
ـ مت وق ��ف ا�ستق ��دام املهند�سني الوافدي ��ن الذين تقل خربتهم
املهني ��ة عن خم� ��س �سنوات ،ب�ش ��كل نهائي .وق ��د منحت الهيئة
ال�شركات الهند�سية الوطنية املرتبطة مب�شاريع عاجلة ،مهلة 3
�أ�شهر ،انتهت بنهاية عام � ،2017أنهو فيها �إجراءات املهند�سني
الوافدي ��ن الذين تقدموا بطلب ا�ستقدامهم قبل �صدور القرار.
ول ��ن تك ��ون هن ��اك �أي ا�ستثناءات به ��ذا اخل�صو� ��ص ،حيث �أن
اخل�ب�رة املطلوبة م ��ن املهند�سني الوافدين ويج ��ب �أن تكون يف
جمال الهند�سة وموثقة .ويتحمل املهند�س تبعات عدم التطابق
يف �أي خربات مقدمة.
ويرمي هذا القرار �إىل �إتاحة الفر�صة للمهند�سني ال�سعوديني،
و�إيج ��اد فر� ��ص عمل له ��م بالقط ��اع الهند�س ��ي يف القطاعات
احلكومية واخلا�صة ،ومتكينهم و�إك�سابهم اخلربات باملجاالت
الهند�سي ��ة يف �س ��وق العم ��ل .وي�أتي ه ��ذا الق ��رار بالتعاون مع
وزارة العم ��ل والتنمي ��ة االجتماعية ،بع ��د �أن اتفقت مع الهيئة
عل ��ى �إيقاف ا�ستقدام املهند�سني الوافدين ممن تقل خربتهم
املهني ��ة ع ��ن خم� ��س �سن ��وات� ،إ�ضاف ��ة �إىل �إل ��زام املهند�سني
الوافدي ��ن امل�ستقدم�ي�ن باختب ��ار مهن ��ي ،ومقابل ��ة �شخ�صية،
ع ��ن طريق الهيئ ��ة ،للت�أكد م ��ن �إملام املهند� ��س الوافد باملهنة
وتخ�ص�صه.
 -وم�إذا مت ب�ش�أن اعتماد الفنيني؟
ـ الهيئ ��ة بد�أت يف تدقيق م�ؤهالت و�شهادات الفنيني الهند�سيني
وم�ساع ��دي املهند�سني م ��ن الوافدين ،ومت اكت�ش ��اف نحو 400
�شه ��ادة م ��زورة او غري �صحيح ��ة من نحو � 41أل ��ف �شخ�ص مت
تدقي ��ق �شهاداته ��م منذ ب ��دء العمل يف تطبيق النظ ��ام ،تنفيذا
لتوجيه ��ات وزير الداخلية ـ حفظ ��ه اهلل ـ الذي �أ�صدر توجيهاته
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برب ��ط �إ�صدار وجتديد �إقامات جميع املهن الهند�سية امل�ساعدة
كالفنية وغريها ،والتحقق منها بعد الت�سجيل مهني ًا لدى الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�سني ،وذلك بعد و�ض ��ع الآلية املنا�سبة للربط
م ��ع اجلهة املخول ��ة ب�إ�صدار الإقامات للفني�ي�ن .وهنا اثمن دور
وجه ��ود وزارة الداخلية ودعمها وم�ساندته ��ا لربنامج االعتماد
املهن ��ي للمهند�س�ي�ن والفنيني الذي ي�أتي حتقيق ��ا لنظام الهيئة
ال�سعودي ��ة للمهند�س�ي�ن ،ع�ب�ر ربط �إ�ص ��دار وجتدي ��د �إقامات
الوافدي ��ن من املهند�سني والفنيني بالت�سجي ��ل املهني ،حيث �أن
ه ��ذا الربط حقق الأهداف املرج ��وة يف تنظيم ممار�سة العمل
املهني والفني الهند�سي ملا له من �أهمية يف الك�شف عن الفنيني
غ�ي�ر امل�ؤهلني والذين ي�شكلون خطرا على �سالمة امل�شاريع التي
ي�ساهم ��ون يف العم ��ل ،الأمر ال ��ذي يت�سبب يف ظه ��ور كثري من
امل�شكالت وال�سلبيات التي تعود �سلبا على الوطن واملواطن.
 تدريب املهند�سني ال�سعوديني هل هناك توجهات لذلك ؟ـ تنف ��ذ الهيئ ��ة برامج تدريبي ��ة عامة وموجه ��ة وكذلك تعاقدية
وبرام ��ج خا�صة ،وذلك وفق خطة مر�سومه حيث يتم التخطيط
لل ��دورات التدريبية باعتماد منهجية التعليم امل�ستمر والدورات
املكثف ��ة الق�ص�ي�رة والتي تعتمد على حموري ��ن االول التخطيط
وي�شم ��ل مالحظ ��ة الأن�شط ��ة العاملي ��ة واالجتاه ��ات احلديث ��ة
وعك�سه ��ا على امل�ست ��وى الوطني بقدر الإم ��كان .واملحور الثاين
االحتياج ��ات واملهارات بحيث يتم حتدي ��د احتياجات املهند�س
التدريبي ��ة بنا ًء عل ��ى متطلبات العمل وامله ��ارات املطلوبة .وقد

نف ��ذت الهيئ ��ة برنام ��ج (تدري ��ب وت�أهي ��ل مهند�س�ي�ن حديثي
التخ ��رج) بهدف اغ�ل�اق الفجوة بني خمرج ��ات التعليم و�سوق
العمل ،والذي نفذ لعدد �ضخم من املهند�سني يف التخ�ص�صات
املختلفة ،حيث يهدف م�شروع برنامج ت�أهيل املهند�سني حديثي
التخ ��رج ب�ص ��ورة رئي�سي ��ة �إىل امل�ساهم ��ة يف �إع ��داد الك ��وادر
الهند�سي ��ة الوطنية املدربة للعمل يف القط ��اع العام او اخلا�ص
م ��ن خ�ل�ال �إك�س ��اب املهند� ��س امله ��ارات الهند�سي ��ة والإدارية
الت ��ي يحتاجها للدخ ��ول يف �سوق العمل .وي�سع ��ى الربنامج �إىل
حتقيق �أهداف تف�صيلية من �أهمها :تنمية املهارة الإدارية لدى
املهند� ��س التي متكنه م ��ن �إدارة العمل بكف ��اءة وفعالية عالوة
على تعري ��ف املهند�سني بامل�ستج ��دات الهند�سية احلديثة .كما
وقع ��ت الهيئة مذكرة تفاهم م ��ع امل�ؤ�س�سة العام ��ة لتحلية املياه
لتدري ��ب وتطوي ��ر  888مهند�س ��ا م ��ن حديث ��ي التخ ��رج �ضمن
برنام ��ج ت�أهيل املهند�س�ي�ن حديثي التخ ��رج و �إعدادهم ل�سوق
العم ��ل التي ت�شمل عدد من التخ�ص�صات الهند�سية ( الهند�سة
الكهربائية ،الهند�سة امليكانيكية ،الهند�سة الكيميائية ،هند�سة
الإلكرتوني ��ات والتحكم) .كم ��ا مت اطالق الربنام ��ج التدريبي
حلديثي التخرج بالتعاون مع �شركة من القطاع اخلا�ص حلديثي
التخ ��رج يف تخ�ص�ص الهند�سة الكهربائي ��ة ،والذي يهدف �إىل
تطوير ورق ��ي املهند�سني وزيادة كفاءته ��م الفنية واملهنية .كما
مت اطالق الربنامج التدريب ��ي حلديثي التخرج يف تخ�ص�صات
الهند�سة املدني ��ة وامليكانيكية بالتعاون مع �شركة خا�صة �أي�ضا،
والذي يهدف �إىل تطوير ورقي املهند�سني واملهند�سات و وزيادة
كفاءتهم الفنية واملهنية.
 ما الهدف من ان�شاء ال�شعب الهند�سية؟ـ �شرعت الهيئ ��ة ال�سعودية للمهند�سني يف �إن�شاء جمل�س لل�شعب
الهند�سي ��ة يف التخ�ص�ص ��ات املختلف ��ة ،وذل ��ك به ��دف تطوير
املهن ��ة وو�ضع �أ�س�س ممار�ستها يف كاف ��ة التخ�ص�صات ملواجهة
التحدي ��ات امل�ستقبلية ،وتهدف ال�شع ��ب �إىل حتقيق ر�ؤية الهيئة
يف جم ��ال التخ�ص� ��ص املهن ��ي لل�شعب ��ة ،تنمي ��ة الفك ��ر العلمي
املهن ��ي يف جم ��ال تخ�ص� ��ص ال�شعب ��ة وتطوي ��ر الأداء العلم ��ي
واملهن ��ي لأع�ضاء ال�شعبة� ،إتاح ��ة الفر�صة للعاملني يف جماالت
تخ�ص�ص واهتمامات ال�شعبة للإ�سهام يف حركة التقدم العلمي
واملهن ��ي يف هذه املجاالت ،تي�سري تبادل الإنتاج العلمي والأفكار
العلمي ��ة واملهني ��ة يف جمال اهتمام ��ات ال�شعبة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
والهيئ ��ات املعنية داخل وخارج اململك ��ة ،تقدمي امل�شورة والقيام

الس���ماح للش���ركات األجنبي���ة
سيرفع نسبة التوطين ويسهم
في تحسين االقتصاد الوطني
بالدرا�س ��ات الالزمة لرف ��ع م�ستوى الأداء يف جم ��االت اهتمام
ال�شعب ��ة يف امل�ؤ�س�سات والهيئ ��ات املختلف ��ة ،امل�ساهمة يف و�ضع
معاي�ي�ر ممار�س ��ة املهن ��ة يف تخ�ص� ��ص ال�شعب ��ة وامل�شاركة يف
مراقب ��ة �أدائه ��ا واملحافظة عليه ��ا ،وامل�ساهم ��ة يف رفع م�ستوى
الوعي الهند�سي لدى اجلمهور.
وتعم ��ل الهيئ ��ة حاليا على تطوي ��ر �آلية عمل ال�شع ��ب الهند�سية
بع ��د عقد ع ��دة اجتماعات م ��ع ر�ؤ�ساء ونواب جمال� ��س ال�شعب
الهند�سي ��ة ،مت خالله ��ا مناق�ش ��ة اال�ستبيان اخلا� ��ص بال�شعب
الهند�سي ��ة وال ��ذي يه ��دف �إىل تطوي ��ر ومعاجل ��ة دور ال�شع ��ب
الهند�سية يف االرتقاء مبهنة املهند�س اكادميي ًا وتطبيقي ًا و�أي�ض ًا
حتلي ��ل الو�ضع احل ��ايل لتطوي ��ر العم ��ل يف ال�شع ��ب الهند�سية
لتحقيق �أهدافها يف نقل املعرفة ،كما �شكلت جلنة لتبني تطوير
عمل ال�شعب الهند�سية.
 ي�شتكي البع�ض من قلة جودة عمل املكاتب الهند�سيةهل هناك مراقبة لتلك املكاتب ؟
ـ �أطلقت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني بالتعاون مع وزارة التجارة
قب ��ل فرتة حمالت تفتي�شية على املكات ��ب وال�شركات الهند�سية
يف الريا�ض وجدة والدمام وبع�ض مدن اململكة ل�ضبط ومراقبة
العم ��ل الهند�س ��ي يف املكاتب الهند�سية ،حي ��ث �أن هذه احلملة
ب ��د�أت ب�ش ��كل مفاجيء �ضم ��ن احلم�ل�ات امل�ستم ��رة للمراقبة
والتفتي� ��ش عل ��ى تلك املكات ��ب ،للت�أك ��د من ممار�سته ��ا املهنية
ال�سليم ��ة ،حيث �أت�ضح �أن نتائج احلملة التفتي�شية اظهرت عدد
�أك�ث�ر من  40مكت ��ب خمالف ،حيث ح ��دت احلمل ��ة التفتي�شية
ال�سابق ��ة ونظ ��ام مزاولة املهن الهند�سي ��ة الكثري من املخالفني
وال ��ذي مت ر�صدهم يف احلمل ��ة التفتي�شية ،وبلغوا �أكرث من ٤٠٠
مكتب هند�سي خمالف ،كذلك �أظهرت احلملة وجود عدد كبري
من طلبات االلغاء اخلا�صة باملكاتب الهند�سية ،والتي من املتوقع
�أن يك ��ون �أغلبها مكات ��ب مت�سرت عليها وتدار م ��ن خالل عمالة
واف ��دة ،وقد مت �إلغاء �أكرث من  ٨٠٠مكت ��ب هند�سي .واجلوالت
التي �سبقت ت�أت ��ي ا�ستمرار ًا للجهود الت ��ي تبذلها الهيئة للرقي
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مبهن ��ة الهند�س ��ة وتطوير القط ��اع الهند�سي مب ��ا يواكب "ر�ؤية
اململك ��ة  "2030وخط ��ط و�أه ��داف الهيئة والت ��ي ت�سعى للرقي
مبهن ��ة الهند�سة ،واالهتم ��ام بتطوير عمل املكات ��ب وال�شركات
الهند�سي ��ة ورفع قدراتها و�إمكانياتها التناف�سية ب�ضبط املكاتب
الهند�سي ��ة املخالف ��ة ،حي ��ث �أظه ��رت النتائ ��ج االولي ��ة للحملة
التفتي�شية �إنخفا�ض عدد كبري م ��ن املكاتب الهند�سية املخالفة
نظر ًا للنتائج االيجابية التي حققتها احلمالت التفتي�شية والتي
�شمل ��ت جميع مدن اململك ��ة ،مما كان لها الأثر الكبري يف خروج
العدي ��د م ��ن املكات ��ب املخالف ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن �ص ��دور نظام
مزاولة املهن الهند�سية �ساه ��م بت�صحيح او�ضاع العديد منها.
واحلمالت امل�ستمرة للمراقبة والتفتي�ش على تلك املكاتب مابني
فرتة و�أخرى ـ باذن اهلل ـ و�سنقف باملر�صاد لكل خمالف.
 يف الف�ترة الأخرية مت ال�سماح لل�ش��ركات الهند�سيةواال�ست�شاري��ة الأجنبي��ة العم��ل يف ال�سعودي��ة ماهي
الفوائد املرجوة من هذا القرار؟
ـ ه ��ذا القرار �سريفع ن�سبة توط�ي�ن الأعمال الهند�سية وي�ساهم
يف حت�س�ي�ن االقت�صاد الوطني� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أنه خطوة مهمة يف
نقل اخلربات النوعية املرتاكمة لتلك ال�شركات ،وما ميثله ذلك
من قيمة م�ضافة لل�ش�أن الوطني ،ووجود هذه ال�شركات العاملية
املتمي ��زة يف جم ��ال اخلدمات الهند�سي ��ة واال�ست�شارية �سيوجد
كف ��اءات وطني ��ة ممي ��زة ،تكت�سب اخل�ب�رة من بي ��وت اخلربة
الرائ ��دة� ،إ�ضافة �إىل تقليل الكلفة املالية للتعاقدات الهند�سية.
وق ��رار جمل�س ال ��وزراء املوقر ،الذي �ص ��در بال�سماح لل�شركات
الهند�سية الأجنبية باال�ستثم ��ار يف ال�سوق ال�سعودي� ،سينعك�س
�إيجاب ًّيا على ال�سعودية ،و�سيخلق عددًا من الوظائف ،وهو ي�أتي
م ��ن منطلق ما تقوم به وزارة التج ��ارة واال�ستثمار والقطاعات
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التابعة لها يف مراجعة الفر�ص اال�ستثمارية التي ت�ستحق الدعم
والت�سهيل ال�ستقط ��اب ا�ستثماراتها يف ال�سعودي ��ة ،والتي تُعترب
جم ��ا ًال مه ًّما من جماالت نقل املعرف ��ة ،وتوطني التقنية ،ومزج
اخلربات الأجنبية باخلربات الوطنية.
 ك��م عدد املكاتب امل�سجل��ة يف الهيئة وكذلك عدد املهند�سني؟ـ و�ص ��ل عدد املهند�س�ي�ن ال�سعوديني �إىل نح ��و �أكرث من � 38ألف
مهند�سا ،وفيما يخ� ��ص املكاتب الهند�سية فبلغ عددها نحو 3
�أالف مكتبا رئي�سا وهي منت�شرة يف جميع مدن اململكة.
 وم���إذا ع��ن ح��ل ال�سلبي��ات الت��ي تواجهه��ا املكات��بوال�شركات الهند�سية؟
ـ دعون ��ا �أ�صح ��اب املكاتب وال�ش ��ركات الهند�سي ��ة للم�شاركة يف
ا�ستبي ��ان لغر� ��ض النهو� ��ض مب�ست ��وى اخلدم ��ات والت�سهيالت
املقدم ��ة له ��م من الهيئ ��ة ،وذلك م ��ن منطلق اهتمامه ��ا بتلبية
تطلع ��ات ا�صح ��اب املكات ��ب وال�ش ��ركات الهند�سي ��ة ،من خالل
ا�ستبيان الكرتوين يهدف �إىل تذليل جميع العقبات �أمام املكاتب
وال�شركات الهند�سية والنهو�ض مب�ستوى اخلدمات والت�سهيالت
املقدم ��ة لهم من الهيئة ،وقد تلقينا الكثري من االقرتاحات التي
ت�صب يف �صالح املكاتب والوطن ،وحاليا تعمل الهيئة على درا�سة
تل ��ك االقرتاح ��ات والعمل على تطبي ��ق املفيد منها ب� ��إذن اهلل.
 ماهي �أب��رز اجلوانب التي �سيقوم بها جمل�س الإدارةاحلايل لتطوير الهيئة؟
ـ دعن ��ي �أ�شك ��ر كل زمالئ ��ي �أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة عل ��ى كل
ماوجدت ��ه من دع ��م وم�سان ��دة ،بع ��د الت�صويت يل ب� ��أن �أكون
رئي�س ��ا ملجل� ��س الإدارة ،وهن ��ا �أ�شي ��د بخ�ب�رة جمي ��ع الأع�ضاء
وجهوده ��م الت ��ي �سن�ستفي ��د منه ��ا يف تطوير العم ��ل الهند�سي
واملكات ��ب الهند�سي ��ة وكذلك الهيئة نف�سها ،وق ��د عقدنا الكثري
م ��ن االجتماعات ملناق�ش ��ة الكثري من اجلوان ��ب والق�ضايا التي
تهم املهند�س واملكاتب الهند�سية والهيئة والتي ت�صب يف �صالح
الوط ��ن واملواطن ،حيث نعمل حاليا عل ��ى �إعداد خطة للمجل�س
مل ��دة ثالث �سنوات تت�ضمن العديد من اجلوانب .وكما تعلم �أننا
يف الأ�شه ��ر االوىل من تولينا دف ��ة الإ�شراف على الهيئة ،وب�إذن
اهلل قريبا �سنتخذ بع�ض الإج ��راءات املهمة التي �ستطور العمل
الهند�س ��ي ،حيث عقدن ��ا عدة اجتماعات م ��ع ا�صحاب املكاتب
ل�سماع اقرتاحاتهم ،وكذل ��ك عقدنا عدة اجتماعات مع ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء ال�شعب الهند�سية وجمال�س التن�سيقية للفروع وموظفي
الهيئ ��ة ،رغبة من جمل�س الإدارة يف تطوير عمل الهيئة ورقيها.
و�سنعلن قريبا عن بع�ض املبادرات التي ت�صب يف ال�صالح العام.
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وطن طموح مواطنه مسؤول
(تطوع المهندسين  ..خدمة للمجتمع)

م .عبدالرحمن الهزاع

مشرف الجمعية الهندسية

"وطن طموح مواطنه مسؤول " هذه هي ثالث المحاور في رؤية المملكة العربية
السعودية  2030والتي تقول  ":أن الوطن الذي ننشده ال يكتمل اال بتكامل ادوارنا
 ،فلدينا جميعا ادوارا نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي او الخاص او
غير الربحي  " ....وجاء تحت هذا المحور ثالثة أهداف كان الثالث منها يهدف إلى
الوصول إلى مليون متطوع في القطاع الغير ربحي سنويا مقابل  11ألف اآلن.

هدف وا�ضح من �أهداف الر�ؤية يجب �أن تتظافر جهود اجلميع
لتحقيق ��ه ،وم ��ن هنا كان ��ت الرغب ��ة امل�شرتك ��ة وال�صادقة بني
(هند�سية) وهي اجلمعية اخلريي ��ة للخدمات الهند�سية ،وبني
الهيئة ال�سعودي ��ة للمهند�سني للم�ساهمة يف حتقيق هذا الهدف
املهم من خالل امل�ساهم ��ة يف زيادة عدد املهند�سني ال�سعوديني
يف الأعمال التطوعية خلدمة املجتمع وتعظيم الأثر للم�شروعات
اخلريية ،وم ��ا كان تنظيم ملتقى (اط ��وع املهند�سني  ...خدمة
للمجتم ��ع ) �إال دلي ًال وا�ضح املعامل عن تلك ��م الرغبة ال�صادقة
يف تلكم التوجهات.
ه ��ذا امللتق ��ى جاء متزامن ��ا مع تنظي ��م فعاليات ي ��وم املهند�س
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اخلليجي ،والذي �أقر من قبل املجل�س االعلى لالحتاد الهند�سي
اخلليج ��ي ،والذي ي�سع ��ى �إىل تفعي ��ل �أ�صل التع ��اون والتوا�صل
املع ��ريف وتبادل اخلربات ب�ي�ن الهيئات واجلمعي ��ات الهند�سية
اخلليجي ��ة �ضم ��ن ر�ؤي ��ة القي ��ادات واحلكوم ��ات ل ��دول جمل�س
التعاون اخلليجي .
وامللتق ��ى الذي ح�ضره نخب ��ة مميزة م ��ن املهند�سني من داخل
وخ ��ارج ال�سعودية وق ��دم اوراق عمله �ضمن اجلل�س ��ات العلمية
مهند�س�ي�ن �أ�صح ��اب كفاءة عالي ��ة يف تخ�ص�صاته ��م وخربات
متمي ��زة يف الأعمال التطوعية ،ما كان له �أبرز الأثر يف اخلروج
بتو�صي ��ات �أجزم انه لو مت تفعيها لوجدنا الآف املهند�سني الذي

مفهوم تطوع املحرتفني
ي�أت��ي مفه��وم تطوع املحرتف�ين يف كونه ترجم��ة مل�صطلح الربوبون��و ( )Pro Bonoوهي
كلم��ة التينية تعن��ي �أن املوظفني املحرتفني يقوموا بتقدمي خدم��ات تطوعية با�ستخدام
تخ�ص�صاتهم املهنية بدون �أجر خلدمة امل�ؤ�س�سات غري الربحية وم�ؤ�س�سات ال�صالح العام.

�سي�ساهمون يف خدمة املجتمع من خالل الأعمال التطوعية ولعل
�أب ��رز التو�صيات والتي من خالل مقايل ه ��ذا مناداة امل�س�ؤولني
كال بح�س ��ب تخ�ص�صه �إىل امل�ساهم ��ة يف تفعيل تلك التو�صيات
عل ��ى �أر�ض الواقع ،و�س�أذكر ثالث تو�صيات من تو�صيات امللتقى
لعل امل�س�ؤولني ي�سارعون يف تفعيلها والتو�صيات هي:
� -1إن�شاء مركز وطني لتطوع املهند�سني وت�شجيع رجال الأعمال
عل ��ى رعاية املب ��ادرات التي تهدف �إىل خدم ��ة املجتمع ل�ضمان
ا�ستمرارها ودميومتها.
 -2عم ��ل حا�ضنة �أعم ��ال اجتماعية لتحويل �أف ��كار املهند�سني
التطوعي ��ة �إىل م�شاري ��ع جمتمعية وكيانات غ�ي�ر ربحية خلدمة
وتنمية املجتمع يف جميع جماالت الهند�سة.
 -3حث املهند�سني/الطالب/املكاتب الهند�سية على امل�ساهمة
يف العم ��ل التطوع ��ي واال�ستفادة مما تقدم ��ه اجلمعية اخلريية
للخدمات الهند�سية من دعم وت�سهيالت وخربة يف هذا املجال.
 -4اعتم ��اد ال�ساع ��ات التطوعي ��ة �ضم ��ن نق ��اط التقيي ��م عند
االعتم ��اد املهني يف نظام الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للمهند�سني وعند
امل�سابقة على الوظائف احلكومية.
 -5ن�ش ��ر ثقافة العم ��ل امل�ؤ�س�سي يف الأعم ��ال التطوعية ،وذلك

لزيادة الفعالية واالنتاجية و�ضم ��ان دميومة الأعمال التطوعية
وعدم ت�أثرها بالتغري يف الأفراد واملوارد.
 -6اال�ستف ��ادة م ��ن التج ��ارب العاملية كتجرب ��ة مهند�سون بال
حدود ،وذلك لدع ��م املهند�سني ال�سعودي�ي�ن يف ن�شر خدماتهم
الهند�سي ��ة التطوعي ��ة ل�شعوب الع ��امل حتت مظل ��ة مركز امللك
�سلمان للإغاثة.
ويف اخلت ��ام اوج ��ه ر�سالت�ي�ن االوىل لزمالئ ��ي املهند�سني �أقول
له ��م �أن علين ��ا واجبات جت ��اه جمتمعنا يجب علين ��ا القيام بها
للم�ساهم ��ة يف النهو� ��ض ب ��ه ومن ث ��م النهو�ض بوطنن ��ا الغايل
وامل�ساهم ��ة يف حتقيق املنجزات واملحافظة عل ��ى املكت�سبات له
والأعم ��ال التطوعية هي زكاة علم ��ك و وقتك ،ونحن من خالل
(هند�سي ��ة) لدين ��ا العديد م ��ن الربامج التطوعي ��ة و�سي�سعدنا
ان�ضمامك لفريق هند�سية التطوعي.
ور�سالت ��ي الثاني ��ة اوجهه ��ا للم�س�ؤول�ي�ن ك ٌل ح�س ��ب تخ�ص�ص ��ه
و�صالحياته لتفعيل تو�صيات امللتقى والتي �أكاد و�أجزم لو طبقت
وفعل ��ت على �أر�ض الواقع �سنجد الآف املتطوعني من املهند�سني
وال ��ذي �سي�سهمون يف خدم ��ة جمتمعنا وبالت ��ايل حتقيق هدف
مهم من �أهداف الر�ؤية الطموحة لوطننا الغايل.
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ّ
المركبة باأللياف وأهميتها في
المواد
صناعة هياكل الطائرات

ً
مؤخرا بتدش���ين ول���ي العهد صاحب
بكل فخ���ر واعتزاز ف���رح الوطن
الس���مو الملكي االمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه هللا مصنع
هياكل الطائرات التابع لش���ركة تقنية للطيران في مطار الملك خالد
بن عبدالعزيز الدولي  ،حيث يعتبر المصنع االكبر في الش���رق االوسط
في هذا المجال وبعون هللا سيمثل انطالقة مشرقة للوطن في عالم
ّ
ً
المركبة باس���تخدام احدث المعدات
محليا من المواد
صناعة الطائرات
ّ
المركبة احببت
والتقنيات العالمية  ،وبحكم شغفي في عالم المواد
ان اسلط الضوء على ماهية هذه المواد وكيف اصبحت األساس في
صناعة الطائرات الحديثة والتي سوف تكون ركيزة اضافية للمساهمة
ً
تماشيا مع رؤية المملكة .2030
في توطين الصناعات االس���تراتيجية

عرف ��ت الب�شري ��ة املواد املر ّكب ��ة او امل�ؤلفة منذ الق ��دم وب�شكل
ع ��ام �سمي ��ت امل ��واد املر ّكب ��ة او امل�ؤلف ��ة به ��ذا اال�س ��م وذل ��ك
ب�سب ��ب تكوينه ��ا م ��ن مادت�ي�ن على الأق ��ل لكل منه ��ا خوا�صها
الكيميائي ��ة وتدمج م ��ع بع�ض م ��ن دون �أن تختلط بحيث يكون
املرك ��ب النهائي مادة له ��ا خوا�ص جديدة لتحقي ��ق متطلبات
اال�ستخدام امل�صنوع ��ة لأجله .وكما هو مو�ضح يف (ال�شكل )1
�إح ��دى مواد الرتكيب تعترب املادة الأ�سا�س او ماي�سمى Matrix
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م .عبدهللا بن مريزيق الحربي
مهندس طيران  -عضو شعبة هندسة الطيران

املدعمة او املق ّوية للمادة الأ�سا�س
وامل ��ادة الأخرى تعترب املادة ّ
وت�سم ��ى  Reinforcementوعند جتميع امل ��ادة الأ�سا�س واملادة
املقوي ��ة يكون الناجت مادة م�صن ّع ��ة جديدة بخوا�ص ميكانيكية
جدي ��دة ت�ص ّم ��م لهدف �صناعي معني  .تك ��ون ن�سبة ا�ستخدام
امل ��ادة امل ّدعم ��ة (الألياف) يف قط ��ع هياكل الطائ ��رات عالية
ج ��د ّا مقارنة باملادة الأ�سا� ��س (البلوميرات) حتى يكون املنتج
النهائي ذو قوة فائقة .High strength

شكل ( )1توضيح مبسط لبنية وعناصر المادة المركبة باأللياف:
المادة األساس  Matrixوالمادة الداعمة Reinforcement

لق ��د �أدرك عمالق ��ي �صناعة الطائ ��رات املدني ��ة �شركتي بوينج
وايربا�ص يف العقدين االخريي ��ن �أهمية ا�ستخدام املواد املرك ّبة
واملدعوم ��ة بالألي ��اف  )Fiber reinforced plastics (FRPيف �صناعة
هي ��اكل طائرات ومل تعد فكرة ا�ستخ ��دام هذه املواد فقط حكر ًا
على جمال الطريان الع�سكري والذي بد�أ مبكر ًا منذ ال�سبعينيات
امليالدي ��ة  .لق ��د ت�سارع ��ت وت�ي�رة ا�ستخ ��دام امل ��واد املر ّكبة يف
طائ ��رات النقل املدين مع مرور ال�سنوات والتي كانت على �سبيل
املث ��ال  %1يف طائرة بوينج  B747حت ��ى و�صلت �إىل نحو  %55من
الوزن الإجمايل يف طائرة ايربا�ص  A350وكذلك  %50يف طائرة
بوين ��ج  B787درميالي�ن�ر ّ
املو�ضحة يف (ال�ش ��كل  ،)2والذي يبني
الن�سب امل�ستخدمة مل ��واد الطائرة وتوزيعها والتي هي يف الغالب
م�صنوعة من �ألياف الكربون املقوى. Carbon Laminates
يذك ��ر �أن املواد املر ّكبة كانت ت�ستخ ��دم غالب ًا يف العقود املا�ضية
يف ت�صميم الأجزاء الثانوية  secondary loading structuresلهيكل
الطائرة  airframeك�صفائح الواح التحكم يف جناح او ذيل الطائرة
عل ��ى �سبيل املث ��ال ،و�أم ��ا االن فهي موج ��ودة حت ��ى يف الأجزاء
الرئي�سي ��ة  main loading structuresمث ��ل جن ��اح الطائرة  wingاو
هيكل الطائرة  fuselageوهذا يعني زيادة الثقة واالعتمادية ب�سبب
كفاءة خ�صائ� ��ص هذه املواد يف بناء طائ ��رات اجليل احلديث.
ان االختب ��ارات النظري ��ة والتجريبي ��ة �أثبتت م ��دى تفوق املواد
املر ّكب ��ة على ال�سبائك املعدنية ،واحلدي ��ث هنا حتديد ًا هو عن

�سبائ ��ك الألومني ��وم او ماي�سم ��ى  aluminum alloysوالتي كانت
ومازال ��ت �أ�سا� ��س يف �صناع ��ة هي ��اكل الطائ ��رات من ��ذ العقود
املا�ضي ��ة ،غ�ي�ر �أن التط ��ور يف تقني ��ات امل ��واد املر ّكب ��ة جعلتها
االختي ��ار الهند�سي الأمثل ل�صناعة طائرات الأجيال اجلديدة.
وم ��ن �أكرث العوامل يف ه ��ذا التفوق هو خفة وزن امل ��واد املر ّكبة
مقارن ��ة ب�سبائ ��ك الألومني ��وم مع متانة وق ��وة �أك�ث�ر  ،والقدرة
الفائقة يف حتمل الإجهاد الهيكلي  Fatigueوكذلك عدم تعر�ضها
لعام ��ل الت� ��آكل  corrosion resistanceكالت ��ي تتعر� ��ض له املعادن
الأخ ��رى� ،أ�ضف �إىل ذلك زيادة العمر الت�شغيلي لهيكل الطائرة
ما يقلل تكاليف ال�صيانة �إذا مت الأخذ باالعتبار الفرتة الكاملة
يف ت�شغي ��ل الطائرات وهو ماحتتاج ��ه �شركات خطوط الطريان
يف ا�ستثمار ت�شغيل الطائرات لعدة �سنوات بتكلفة �أقل.
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�إن املواد املر ّكبة او امل�ؤلفة احلديثة وال�شائعة يف جمال �صناعة
الطائ ��رات هي ب�شكل عام م ��واد بال�ستيكي ��ة Polymer Matrix
 )Composites (PMCمدع ّمة بالألياف  . Fiber Reinforcedوميكن
ت�صنيفه ��ا ح�سب نوعية املادة ،مبعن ��ى �آخر �إذا كان الت�صنيف
يق�ص ��د به امل ��ادة الأ�سا� ��س  Matrixفهن ��اك نوعني م ��ن املواد
الأ�سا�س  Polymersاالول يطلق عليه ا�سم اللدائن البال�ستيكية
احلراري ��ة  Thermoplasticsوالن ��وع الث ��اين البال�ستيكي ��ات
احلراري ��ة  Thermosetsولكل منها العديد م ��ن الأ�صناف والتي
ي�صع ��ب تف�صيلها يف ه ��ذا املق ��ال وت�سمى امل ��ادة الأ�سا�س يف
كث�ي�ر م ��ن االحي ��ان � resinأي امل ��ادة الال�صق ��ة� .أم ��ا �إذا كان
الت�صنيف هو بنا ًء عل ��ى مواد الألياف املق ّوية Fiber Reinforced
فهن ��اك ثالثة �أنواع م ��ن الألياف املقوية منت�ش ��رة اال�ستخدام
يف بناء �أج�س ��ام الطائرات وهي �ألياف الكربون Carbon Fibers
و�ألياف الزج ��اج  Glass Fibersو�ألياف االرامي ��د Aramid Fibers
وه ��ذا النوع االخري ل ��ه ا�سم جتاري �آخر ه ��و  .Kevlarوكما هو

معروف ف�أن �أجزاء ج�سم الطائ ��رة تتعر�ض للأحمال  loadsاو
ماي�سم ��ى � stressesأثناء الطريان ويكمن دور الألياف  Fibersيف
توفري التقوية الالزمة للمادة ملواجهة هذه الأحمال� ،أما املادة
الأ�سا� ��س  polymersاو ماي�سم ��ى  resinفيك ��ون دوره يف م�ساندة
الألي ��اف عل ��ى نق ��ل ه ��ذه الأحم ��ال وتوزيعها يف ج�س ��م املادة
وهذا يعط ��ي التكامل يف اخلوا�ص امليكانيكي ��ة املطلوبة للمواد
املرك ّب ��ة احلديث ��ة لتحاكي ق ��درات امل ��واد املعدني ��ة املعروفة.
وميكن ت�صميم بنية �أجزاء املواد املر ّكبة مببد�أ البناء بالطبقات
 Laminate structureكخي ��ار اول او با�ستخ ��دام مب ��د�أ البن ��اء
باحل�ش ��وة  Sandwich structureكخيار ثاين كما يف (ال�شكل ،)3
ويك ��ون اختيار �إحدى املبد�أين نتيج ��ة ملعطيات هند�سية كثرية
م ��ن �ضمنها نوعي ��ة الأحم ��ال املتوقع ��ة  stressesوموقع القطعة
امل�صممة يف بدن الطائرة فعلى �سبيل املثال مبد�أ البناء باحل�شوة
ال�سدا�سي ��ة على �ش ��كل قر�ص الع�سل ،ه ��و دارج ا�ستخدامه يف
مقدم ��ة وم�ؤخرة جناج الطائ ��رة ويف �صفائح ال ��واح التحكم.

شكل ( )2نسبة المواد المركبة باأللياف  % 50في طائرة البوينج 787

Carbon laminate
Carbon sandwich
other composites
aluminum
titanium

ويت ��م ت�صني ��ع امل ��واد املر ّكب ��ة واملدّعم ��ة بالألياف بع ��دة طرق
وعملي ��ات منه ��ا ماه ��و ي ��دوي  Hand Layupومنه ��ا ماهو �آيل
 Automated Fiber Placement-AFPغ�ي�ر �أن ا�شه ��ر عمليات
الت�صنيع لأجزاء هيكل الطائرة يتم با�ستخدام �شرائح الألياف
املقوى  Prepregsوهي مادة ليفية م�شبعة م�سبق ًا بالبلوميرات او
مايع ��رف مبادة ال�صقة ا�صطناعي ��ة synthetic resinوت�ستخدم
ه ��ذه ال�شرائ ��ح كمواد خ ��ام وحتف ��ظ دائم ًا يف درج ��ات حرارة
منخف�ضة جد ًا ل�ضمان احلفاظ على جودتها �أثناء التخزين �إىل
حني يتم ا�ستخدامها يف بناء القطع الهيكلية للطائرات  .تو�ضع
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عدد من ه ��ذه ال�شرائح فوق بع�ضها لتكوي ��ن بناء طبقي ي�سمى
مب�صطل ��ح  laminatesوب�ي�ن كل �شريح ��ة و�أخ ��رى تو�ضع املادة
الال�صقة املخلوطة مع عامل ال�صالبة  . hardenerمتتد الألياف
عل ��ى كامل طول ال�شرائح ويكون اجتاه الألياف يف ال�شرائح �إما
�أحادي االجتاه  unidirectionalاو مزدوج االجتاه bidirectional
 ،ويت ��م تر�صي�ص ال�شرائح بع ��دة زوايا خمتلف ��ة ل�ضمان توزيع
اجت ��اه �ألي ��اف التقوية حتى تك ��ون القطعة النهائي ��ة قادرة على
مواجهة الأحم ��ال  stressesيف جميع االجتاهات وهو مايحتاجه
املهند�س�ي�ن يف تن�صيع قطع هياكل الطائ ��رات .يكون تر�صي�ص

�شرائح  Prepregsف ��وق قالب معدين لت�شكي ��ل القطعة النهائية
وبع ��د �سحب اله ��واء بالكامل منه ��ا تو�ضع يف ف ��رن االوتوكليف
 Autoclaveوال ��ذي يقوم بتوزيع ال�ضغ ��ط واحلرارة العالية فوق
قال ��ب ال�شرائح ،م ��ا ي�ساعد يف عملي ��ة معاجلة املنت ��ج curing
 processوبالتايل يحقق االندم ��اج وال�صالبة للقطعة النهائية،
وتو�ضع القطعة بعد ذلك �إىل ان تربد وتكون جاهزة للأ�ستخدام
او ملراحل جتهيز �أخرى ،مثل حفر ثقوب او عمل خراطة او و�ضع
ملحق ��ات معدنية او ل�صقل نهائي وغريها من العمليات ح�سب
متطلب ��ات الت�صميم والغر� ��ض من القطعة النهائي ��ة امل�صنعة.
تعترب �صناعة املنتجات عموم ًا با�ستخدام تقنيات املواد املر ّكبة
من ال�صناعات التي تتطلب اجل ��ودة العالية وااللتزام باملعايري
واملوا�صف ��ات العاملي ��ة وكذلك املوا�صفات الت ��ي يطلبها العمالء
م ��ن ال�شركات � .أن هذه ال�صناعة تتطل ��ب غالب ًا �أن يكون موقع
العم ��ل يف بيئ ��ة نظيفة خالية م ��ن ال�شوائ ��ب خ�صو�ص ّا يف موقع
بن ��اء طبقات امل ��واد املر ّكبة  ،و�أي�ض� � ًا �ضمان �سالم ��ة العاملني
واالتق ��ان يف االج ��راءات القيا�سي ��ة يف كل عملي ��ة �أثناء مراحل
الت�صني ��ع والإنتاج انتها ًء بالفح� ��ص الالاتاليف للمنتج النهائي
ل�ضمان عدم وجود عيوب �صناعية يف بنية القطعة امل�صنعة قبل
ت�سليمها و�شحنها للعميل .

يذك ��ر �أن كثري من التخ�ص�صات مطلوب ��ة يف من�شاءات �صناعة
امل ��واد املر ّكب ��ة كم�صنع هياكل الطائرات ،وه ��ذا بالتايل �سوف
يدفع عجلة التوظيف لل�شباب ال�سعودي  ،كما �أن هذه ال�صناعة
�ستعتم ��د عل ��ى موردي ��ن حمليني لتوف�ي�ر اخلدم ��ات واملنتجات
التكميلي ��ة ،وبالتايل فتح فر�ص للمن�ش� ��آت ال�صغرية واملتو�سطة
الأخ ��رى و لرواد �أعمال ج ��دد للم�سان ��دة وامل�ساهمة يف حتقيق
التنمية واال�ستدامة يف �صناعة املواد املر ّكبة.
ختام� � ًا ميك ��ن الق ��ول �أن ��ه يف وقتن ��ا احلا�ضر الميك ��ن ان تخلو
الطائ ��رات بجميع �أنواعها �سواء املدني ��ة التجارية او الع�سكرية
و�س ��واء ثابت ��ة اجلن ��اح او بجن ��اح دوار �أي العامودي ��ة او حت ��ى
الطائ ��رات اخلفيفة ،مثل التدريب او ال�شراعي وغريها ،فاملواد
املر ّكب ��ة موجودة يف كل طائرة بن�سب معينة وبتطبيقات حمددة
بل �أ�صبحت كما �أ�شرت يف بداية املقال عامود ال�صناعة لهياكل
الطائرات احلديثة ولذلك بد�أت كثري من الدول يف توطني هذه
ال�صناع ��ة باعتباره ��ا �صناع ��ة ا�سرتاتيجية واع ��دة يف العقود
القادم ��ة ،ونح ��ن نعول كث�ي�ر ًا على �شب ��اب هذا الوط ��ن الغايل
للبح ��ث والتطوي ��ر وزيادة اجلان ��ب املعريف يف عل ��م وتطبيقات
املواد املر ّكبة لي�س فقط يف قطاع �صناعة الطريان ،بل يف جميع
القطاعات الهند�سية وال�صناعية الأخرى.

شكل ( )3خيارات بناء المواد المركبة باأللياف في هندسة هياكل الطائرات

اخليار االول  -البناء بالطبقات Laminate structure
عدد من ال�شرائح
املركبة بالألياف
فوق بع�ضها يف بناء
طبقي
يف هند�سة هياكل
الطائرات لو�ضع ال�شرائح
املركبة بالألياف يف زوايا
خمتلفة ملواجهة الأجمال
املتوقعة يف كل الإجتاهات

اخليار الثاين  -البناء احل�شوة Sandwich structure
طبقة علوية

ال�صق

ح�شوة مثال ب�شكل قر�ص
الع�سل

طبقة �سفلية

References:

COMPOSITE MATERIALS HANDBOOK, Volume 3, (MIL-HDBK-173-F), 2002
Aviation Maintenance Technician Handbook—Airframe, Volume 1, (FAA-H-808331-A), 2018
www.compositesworld.com
www.boeing.com
www.asminternational.org

العدد ( )104رجب 1440هـ ــ مارس 2019م

51

مـــــــقــــــــال

مقاومة التغيير

أ .نبيل بن حسن آل فايع

واح���دة من أكب���ر األخطاء التي تحصل أثن���اء تطبيق مب���ادرات التغييرّ ،
أن ردة
توقع الق���ادة ّ
فع���ل جميع الموظفين س���يكون فيه���ا الحماس والرغب���ة الملحة للتغيير ،وأنّ ها مش���ابهة
لتوقعاتهم .لكن الموظفين هم الذين يحددون ما إذا كان التغيير يحقق النتائج المرجوة أم ال.
ف�إذا كان املوظفون ال يثقون بالقيادة ،وال ي�شاطرون ر�ؤية املنظمة معهم - ،ما يحفز القادة ال يحفز معظم موظفيهم.
فل ��ن يكون هن ��اك �أي تغي�ي�ر ناجح حتى ول ��و كانت هنال ��ك ا�سرتاتيجية  -يعتقد القادة خط�أً �أنهم بالفعل هم التغيري.
حمكمة .لذلك ،ن ��رى �أنّ معظم مبادرات التغيري التي تُقدم يف �شركة ما  -يعتقد القادة �أنّ �إلقاء اخلطب �أكرث �أهمية من اال�ستماع للموظفني.
تف�ش ��ل يف كث�ي�ر من الأحيان ب�سبب عدم القدرة عل ��ى الو�صول �إىل توافق  -يعتقد القادة �أنّ املال هو �أغلى و�سيلة لتحفيز املوظفني.
م ��ا بني القيادة واملوظفني .وق ��د �أظهرت نتائج الدرا�س ��ة التي قامت بها  -م ��ا يعتقده املوظفون ،وي�شعرون به ،وي�ؤمنون به �أهم ،ولي�س ما يفكر به
�شرك ��ة “ماكنزي” ع ��ام  2016والتي �شمل ��ت  1,657موظف ًا من خمتلف القائد وي�شعر به وي�ؤمن به.
القطاع ��ات حول العامل� ،أنّ �أحد �أ�سباب انخفا�ض معدالت جناح التغيري فقد يرتتب على عدم فهم الطبيعة الب�شرية للموظفني ما يعرف بـ”مقاومة
وعدم حتققه ،كان عدم م�شاركة املوظفني يف مبادرات التغيري خ�صو�ص ًا التغي�ي�ر” .لذلك ،ميكننا القول �أنّ مقاومة التغيري يف املنظمة هي التعبري
الذي توفره بيئة العمل ،والتي تت�شكل بفعل عدم توافق معتقدات املوظفني
داخل املنظمات الكربى.
ولكي نفه ��م �أ�سباب عدم م�شاركة املوظفني يف مب ��ادرات التغيري يتوجب والإدارة ،فال ميكن قيادة التغيري �إذا كان القائد ال يدرك �سلوك موظفيه.
على الق ��ادة ت�سليط ال�ضوء على فهم الطبيعة الب�شرية للموظفني يف مثل �أثبتت البحوث العلمية يف املجال النف�سي �أنّ هناك حالة عقلية م�ؤملة تن�ش�أ
هذه احلاالت ،وذلك ملعرفة كيف يفكرون .فرنى �أنّ ك ًال من كارولني �أيكن عندم ��ا يجد النا�س معتقداتهم ال تتفق مع �أفعالهم ،وبالتايل �سوف يدافع
و�سكوت كيلر ح ��ددوا بع�ض الر�ؤى حول كيفية الت�أثريال�سلبي فيما يخ�ص املوظف ��ون يف املنظمة ع ��ن الو�ضع الراه ��ن .وهذا الأمر ي� ��ؤدي �إىل ف�شل
يف عملي ��ة قي ��ادة التغي�ي�ر �ضمن املنظم ��ة ب�سبب عدم م�شارك ��ة املوظفني
الطبيعة الب�شرية للموظفني يف جناح مبادرات التغيري فاوردوا �أنّ :
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يف عملي ��ة فهم كيفي ��ة تغيري �أنف�سهم ،ولي�س وظيفته ��م فقط .ولفعل ذلك
اقرتح ��ت كري�ستي هيدجز يف مقال ُن�ش ��ر لها بعنوان “كيفية تغيري �سلوك
املوظف اخلا� ��ص بك” يف جملة “فورب�س” �أنّ عل ��ى القادة القيام بالآتي
مل�ساعدة موظفيهم على تغيري �أنف�سهم من �أجل دعم عجلة التغيري:
 تبني ممار�سة توفري كل من التدريب وتلقي الآراء واالنتقادات. م�ساعدة املوظف على ر�ؤية م�سار التغيري من خالل �إعطائه حرية للتغيري. الرتكيز على م�س�ألة واحدة فقط تتعلق باملوظف ثم تدريجي ًا التي تليها. حتديد العوائق التي حتول دون جناح املوظف.وبالنتيجة ،لن يغيرّ املوظفون قناعتهم حول تطبيق مبادرات التغيري �إال �إذا
كان اله ��دف النهائي من التغيري وا�ضح ًا مبا يكفي .على الأقل لإعطائهم
الأم ��ل �أنّ تغي�ي�ر الو�ضع الراهن �سيك ��ون للأف�ضل ،حيث يج ��ب �أن تكون
�أنظم ��ة املكاف�أة والرتقية على �سبي ��ل املثال يف تناغم مع ال�سلوك اجلديد
املرغوب به .و�أف�ض ��ل طريقة للقيام بذلك وجعل املوظفني يركبون موجة
التغيري ،هي بدء القادة يف التفكري مثل موظفيهم و�س�ؤال �أنف�سهم الآتي:
هل هي ر�ؤيتي كقائد �أم ر�ؤيتهم (املوظفني)؟
ينبغي �أن يهدف بيان ور�ؤية املنظمة �إىل القيام ب�أكرث من جمرد الإعالن
عنها يف موقع املنظمة او تعليقها يف املمرات .فيجب �أن تكون الر�ؤية بيان ًا
يهدف للإله ��ام والتحفيز واملواءمة بني املوظفني م ��ع جعل الر�ؤية حتمل
نداءات عاطفية ت�صل لقلوبهم .لذلك يجب �أن تكون هنالك حاجة ملحة
للتغي�ي�ر ،بحي ��ث تنبع هذه احلاجة م ��ن كال الطرفني ،وتك ��ون ر�ؤية قائد
التغي�ي�ر هي نف�سه ��ا ر�ؤية املوظفني .وهذا الأمر ل ��ن يحدث �إال من خالل
فهم الطبيعة الب�شرية للموظفني وم�ساعدتهم وتوجيههم �إىل معرفة مدى
�أهمية تغيري �أنف�سهم مع ثقافة املنظمة املرغوب بها كما مت الإ�شارة �سابق ًا.
من امل�ستفيد من التغيري؟
عندم ��ا يكون هنالك قادة بارعون لقي ��ادة التغيري ف�إنّ املوظفني ،والقادة
�أنف�سه ��م ،واملدراء كذلك ي�ستفيدون م ��ن التغيري� .إذ يقع على عاتق قائد
التغي�ي�ر تو�ضي ��ح م ��ا يحققه التغي�ي�ر املرغوب م ��ن ان�سج ��ام وتوافق مع
العامل�ي�ن يف املنظمة .وميكن القول بوجود خطة حمكمة للتغيري ف�إنّ ك ًال
م ��ن القائد واملوظف م�ستفيد من مبادرات التغيري ،حيث �أنه كقائد تكون
اال�ستفادة حول الآتي:
 زيادة م�شاركة املوظفني. زيادة ا�ستدامة التغيريات الإيجابية التي ينفذها القائد. زيادة العائد على اال�ستثمار.�أما كموظف ،تكون اال�ستفادة كالآتي:
 زيادة امل�شاركة يف تنفيذ مبادرات التغيري. زيادة ثقة املوظفني يف الإدارة. تقليل التوتر وزيادة ال�شعور بال�سيطرة.ولك ��ي تنجح جهود التغيري ،يجب على املوظف�ي�ن امتالك الثقة يف الر�ؤية
والر�سالة املعلنة من قادتهم .ويح�صل هذا الأمر من خالل �سماح القادة
مب�شارك ��ة املوظفني يف عملية التغي�ي�ر واختيار التغي�ي�رات التي ي�شعرون
�أنه ��ا بالإم ��كان ،وهذا ي�شج ��ع يف نهاية املطاف عل ��ى التقليل من مقاومة

التغي�ي�ر .ويف النهاي ��ة ،ال ي�ستطي ��ع القائ ��د اال�ستغناء ع ��ن املوظفني وال
ي�ستطي ��ع املوظفون التخلي ع ��ن القائد عند تطبيق مب ��ادرات التغيري يف
املنظم ��ة فهي عملي ��ة متكاملة .لأن اله ��دف النهائي م ��ن تطبيق التغيري
ه ��و دفع النتائ ��ج املرجوة �إىل الأمام من خالل �إ�ش ��راك املوظفني و�إلهام
اعتمادهم على الطريق ��ة اجلديدة للعمل عرب القيام بوظائفهم بطريقة
خمتلفة ،هذا هو جوهر �إدارة التغيري .وعلى الرغم من �أهمية ما �سبق �إال
�أن ��ه عند البدء بتنفيذ خطوات التغي�ي�ر وانت�شار القلق يف البيئة الداخلية
لل�شرك ��ة ،يبد�أ املوظف ��ون ب�صم ��ت يف البحث ع ّمن يقوده ��م يف رحلتهم
�إىل اله ��دف املخطط ل ��ه .لأن املهم ��ة الرئي�سية يف قي ��ادة التغيري داخل
املنظمة تقع على عاتق القائد وهي النتيجة التي تو�صلت �إليها العديد من
الدرا�سات العلمية .منها الدرا�سة التي قام بها جمموعة من الباحثني يف
دولة الإمارات العربية املتحدة حول ت�أثري القيادة على الثقافة التنظيمية
وممار�سات �إدارة التغيري يف �شركات القطاع العام ،حيث �أثبتت الدرا�سة
�أنّ للقي ��ادة ت�أث�ي�ر ًا مبا�شر ًا على تطبيق التغيري املخط ��ط له .لأنّ القيادة
ه ��ي وظيفة هام ��ة من وظائ ��ف الإدارة التي ت�ساعد عل ��ى حتقيق �أق�صى
قدر من الكفاءة وحتقيق الأهداف التنظيمية .وتربز النقاط التالية مدى
�أهمية القيادة �أثناء تطبيق مبادرات التغيري:
املب��ادرة :فالق ��ادة دائم ًا هم الذين يب ��ادرون بالإح�سا� ��س حول �أهمية
تطبي ��ق التغي�ي�ر ب�سبب قراءته ��م للم�ؤ�شرات الدالة عل ��ى ذلك �سواء من
خالل البيئة الداخلي ��ة �أم اخلارجية ،حيث ُيعترب ال�شعور ب�أهمية التغيري
واملبادرة لو�ضع خطوات االنتقال للمرحلة القادمة �أحد خ�صائ�ص القادة
املهمة كما �أ�شار �إليها رائد التغيري جون كوتر.
التحفيز :ال ميكن للقائد �أن ُيجرب املوظف على �أداء عمل معني ال يرغب
املوظ ��ف يف �أدائه ،لكنه ي�ستطيع حتفيزه ع�ب�ر املعاملة العادلة واحلوافز
املنا�سب ��ة والتعوي�ض اجليد .فعلى القائد �أن يك ��ون قدوة يف املنظمة لكي
يح ّف ��ز املوظفني عل ��ى بذل ق�صارى جهده ��م .مع �ض ��رورة ت�أكيد القائد
للموظفني ب�أنّ �أهدافه تتما�شى مع �أهداف العمل اخلا�صة بهم.
ً
توف�ي�ر التوجيه :لي�س عل ��ى القائد فقط الإ�شراف ،ولك ��ن �أي�ضا يجب �أن
يلع ��ب دور ًا توجيهي ًا للموظفني ،حيث يعني التوجي ��ه هنا قيادة املوظفني
بالطريق ��ة الت ��ي ميكنه ��م به ��ا �أداء عملهم بفعالي ��ة وكف ��اءة عالية عرب
االت�صال والتوا�صل الدائم معهم.
خل��ق الثقة :تُعترب الثق ��ة عام ًال هام ًا ميكن حتقيقه من خالل التعبري
عن جه ��ود العمل للموظفني ،وال�شرح لهم بو�ضوح عن دورهم و�إعطائهم
املب ��ادئ التوجيهية لتحقي ��ق �أهداف التغي�ي�ر بفعالية .ومن امله ��م �أي�ض ًا
اال�ستماع للموظفني فيما يتعلق مب�شاكلهم.
لذل ��ك� ،إذا نظرن ��ا �إىل دور القائ ��د ف�إن ��ه الركي ��زة الأ�سا�سي ��ة يف عملية
االت�صال والتوا�صل والتدريب وتقدمي امل�شورة والن�صح والإر�شاد وغريها
م ��ن الأدوار الرئي�سية التي ت�ساهم يف دف ��ع عجلة التغيري داخل املنظمة.
وميكنن ��ا القول �أنّ املوظفني بحاجة �إىل القائد لأنه يريهم االجتاه املحدد
ويحفزه ��م ويلهمه ��م لأداء �أف�ض ��ل م ��ا لديه ��م من �أج ��ل �إث ��ارة الثقة يف
املنتجات او خدمات الأعمال.
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أسباب التأخر في المشروعات اإلنشائية

م .يسري أحمد عبد الرحيم
مدير مشروع إستشاري

ي���ع���رف ال��ت��أخ��ر ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال���م���ش���روع ب���أن���ه ت���ج���اوز ال���وق���ت ال��م��ح��دد بعقد
ال��م��ش��روع او ال���وق���ت ال����ذي إت��ف��ق ع��ل��ي��ه ال��ط��رف��ان ال��م��ال��ك وال���م���ق���اول او
ال��ت��اري��خ المعتمد ب��ال��ب��رن��ام��ج ال��زم��ن��ي لتسليم واإلس���ت���ف���ادة م��ن المشروع.

م ��ن �أ�سب ��اب ت�أخ ��ر امل�شاري ��ع والت ��ي ميك ��ن تالفيها م ��ن قبل
الأط ��راف املختلفة امل�شاركة يف امل�ش ��روع ( املالك -الإ�ست�شاري
امل�صم ��م – الإ�ست�شاري املنفذ -املقاول ) قبل �أن حتدث ,وهذه
الأ�سب ��اب ميكن �أن ي�ستخدمها املقاول يف حالة حدوثها وحتقيق
ثبوتيته ��ا �أي�ضا مع وج ��ود ن�ص يف العقد ي�ؤي ��د ذلك بطلب مدد
�إ�ضافية و�أحيانا تعوي�ضات يف اوامر التغيري وكذلك ت�سبب هذه
الت�أخ�ي�رات �ضرر للمالك نف�سة يف ت�أخر الإ�ستفادة من امل�شروع
وخا�صة لو م�شروع �إ�ستثماري .
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وهناك �أنواع من الت�أخري :
�أ -الت�أخري املعذور ويعو�ض املقاول علية

Excusable Compenstable Delays-

ب -الت�أخر املعذور وال يعو�ض عليه املقاول
-Excusable Non compenstable Delays.
ج -الت�أخر الغري معذور(.) Inexcusable delay
د -الت�أخر املت�شابك لنوعني م�شرتكني
(.)Concurrent Delays

 ميك ��ن التنب� ��ؤ بت�أخ ��ر امل�شروع يف املراح ��ل املبكرة من عمرامل�شروع �إذا حدث �أي ت�أخ ��ر يف الأعمال والأن�شطة الواقعة علي
امل�سار احلرج بالربنامج الزمني للم�شروع.
 الت�أخ ��ر يف امل�شروع ميكن �أن يك ��ون فيه تعوي�ض زمني وماديللمق ��اول او متدي ��د زمن ��ي فق ��ط او تطبي ��ق غرام ��ات يف حالة
املت�سبب يف الت�أخري املقاول.
 وميك��ن تلخي���ص وت�صني��ف م�سبب��ات الت�أخ�ير يفامل�شاريع الإن�شائية كالتايل:
�أ� -أ�سب��اب الت�أخ�ير الت��ي يت�سبب فيها املال��ك ( اجلهه
احلكومية او اخلا�صة):
�أ 1-البطء يف �إتخاذ القرارات .Slow decision making
�أ 2-الت�أخ ��ر يف �إعتم ��اد والإتفاق عل ��ي ت�صميم امل�ش ��روع �أثناء
مرحلة الت�صميم.
�أ 3-حتديد مدة تنفيذ للم�شروع ال تتنا�سب مع حجم الأعمال.
�أ 4-مركزية الإدارة وعدم اال�ستقرار الإداري لأطقم املالك.
�أ 5-ت�ع�م�ي��د امل� �ق ��اول ع �ل��ي �أ���س��ا���س الأق�� ��ل � �س �ع��ر ًا فقط
ب ��دون درا� �س��ة فنية ج �ي��دة ل�ل�م�ق��اول (اجل �ه��ات احلكومية

ت �ك��ون م �ل��زم��ة �أح �ي��ان��ا ط�ب�ق��ا ل�ل�ق��وان�ي�ين والت�شريعات).
�أ 6-الت�أخري يف ت�سليم �أر�ض امل�شروع للمقاول .
�أ 7-عمل اوامر تغيري وتعديالت كثرية �أثناء تنفيذ امل�شروع .
�أ 8-الت�أخ ��ر يف اعتم ��اد مطالب ��ات و اوامر التغي�ي�ر (Delay in
.)contractor’s claims

�أ 9-الت�أخر يف مراجعة و�إعتماد و�صرف م�ستخل�صات املقاول .
�أ 10-ع ��دم كفاي ��ة امليزاني ��ة املالي ��ة املق ��ررة (Financial

.)constraints

�أ 11-عدم املتابعة الدورية واجليدة للم�شروع.
�أ 12-متديد العمل من قبل املالك.
�أ 13-التدخ ��ل ال�سلب ��ي وك�ث�رة التدخ ��ل يف مه ��ام الإ�ست�شاري
�أحيان ًا.
�أ� 14-ضعف اجلزاءات والغرامات املن�صو�ص عليها يف التعاقد
ومدى جدية املالك يف تطبيقها.
�أ 15-قلة احلوافز املالية يف م�ؤ�س�سة املالك.
�أ 16-عدم اال�ستق ��رار الإداري وت�سليم وت�سلم الإدارت بطريقة
علمية.
�أ 17-ت�أخر �أي مواد او معدات من�صو�ص علي توريدها من قبل املالك.
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�أ 18-ع ��دم �إ�ستخدام الربجميات والأنظم ��ة احلديثة يف �إدارة
امل�شروع .
�أ 19-عدم �إتباع منهجيه حمدد ة ملتابعة امل�شروع.
�أ 20-عدم الإهتمام بتطوير وتدريب كوادر املالك.
�أ 21-تدخ ��ل املالك يف �إختيار موردي ��ن ومقاولني باطن مبني
علي عدم الكفاءة والقدرة.
�أ 22-الالمبااله وعدم تقدير امل�سئولية من قبل بع�ض التابعني للمالك.
�أ 23-الت�أخ ��ر يف �إزال ��ة العوائ ��ق واملن�ش� ��آت امل�ؤقتة بع ��د ت�سليم
امل�شروع .
�أ 24-الت�أخر يف تو�ضيح املوا�صفات للمقاول او تزويدة مبعلومات
الزمة للتنفيذ.
�أ 25-حداثة او تفرد او تعقيد الت�صميم الهند�سي للم�شروع .
�أ 26-تكلي ��ف املقاول بعم ��ل �أغلبية ر�سومات امل�ش ��روع وبالتايل
الكميات املدرجة يف جداول الكميات ت�صبح غري دقيقة يف هذه
احلالة بن�سبة كبرية.
ويت�أث��ر املال��ك بال�سلب نتيجة لت�أخ��ر امل�شروع ب�أي من
النقاط التالية او جميع ًا :
( )1خ�سائ ��ر الأرباح املتوقعة يف حال ��ة ت�شغيل املبنى او ت�أجريه
او اال�ستفاده منه .
( )2تكاليف زيادة مدة الإ�ش ��راف و�أتعاب اال�ست�شاري ومتابعة
التنفيذ.
( )3الإيج ��ار الإ�ضايف للمب ��اين امل�ست�أجرة التي كان من املتوقع
�أن يحل حملها امل�شروع املت�أخر .
( )4اخل�سائ ��ر الناجتة عن عدم الإ�ستثم ��ار او �إئتمان ر�أ�س املال.
ب� -أ�سباب الت�أخري من قبل �إ�ست�شاري امل�شروع :
ب 1-قل ��ة خ�ب�رة املهند�سني القائم�ي�ن علي الت�صمي ��م وو�ضع
جداول الكميات.
ب 2-مركزية الإدارة وعدم اال�ستقرار الإداري .
ب 3-الغمو� ��ض والت�ض ��ارب ب�ي�ن وثائ ��ق امل�ش ��روع ( موا�صفات
وخمططات وجداول الكميات ).
ب 4-الت�أخ ��ر يف �إعتم ��اد املخططات والعين ��ات ( وذلك لعدم
وج ��ود �سيا�س ��ة ومنظوم ��ة حم ��ددة و�ش ��روط ثابت ��ه م ��ن قب ��ل
اال�ست�شاري لقبول ورف�ض املعامالت �أحيان ًا).
ب 5-نق�ص وفقر املخططات التعاقدية ( )Tender Drawings
ب�صفة اولي ��ة ومن ثم املخططات التنفيذي ��ة التي تتطلب طلب
�إي�ضاح متكرر من املقاول �أثناء التنفيذ .

56

ب 6-عدم وجود نظام ثابت ل�ضبط اجلودة والفح�ص .
ب 7-ع ��دم مالئمة خربة وكفاءة مهند�س الإ�شراف مع امل�شروع.
ب 8-عدم الدرا�سة اجليدة للعقود والإلتزام ب�إ�شرتاطاتها.
ب 9-عدم �إهتمام اجلهه امل�شرفة بتحديد نطاق العمل اخلا�ص
واملهام اخلا�صة بكل مهند�س
ب 10-الت�أخر يف �إعتماد احل�صر وامل�ستخل�صات واومر التغيري.
ب 11-الإ�ص ��رار علي موردين وم ��اركات بعينها غري متوفره او
�صعب احل�صول عليها و يوجد لها بديل لها وبنف�س الكفاءة .
ب 12-ع ��دم �إ�ستخ ��دام التجهيزات و الربجمي ��ات احلديثة يف
�إدارة امل�شروع .
ب 13-عدم تعريف امل�شروع وتقييم املخاطر وعدم الإ�ستعداد لها.
ب 14-الق�صور يف متابعة �إيفاء املقاول ب�إلتزاماته التعاقدية .
ج� -أ�سباب الت�أخر من قبل املقاول:
ج� 1-ضع ��ف الدرا�س ��ة الفنية واملالي ��ة للم�ش ��روع �أثناء مرحلة
الت�سعري (.)bidding stage
ج 2-الإدارة ال�سيئة والغري م�ؤهلة باملوقع .
ج� 3-ضع ��ف التدفق النق ��دي للم�شروع وع ��دم تنا�سب الكفاءة
املالية للمقاول مع امل�شروع.
ج� 4-ضع ��ف اخلطة املقدمة للتنفي ��ذ (اجلدول الزمني )وعدم
�إدراج جمي ��ع املتطلب ��ات من �إعتم ��اد مواد وخمطط ��ات واملدة
امل�سم ��وح بها لإ�ست�شاري ومالك امل�ش ��روع للإعتماد ووجود مدد
غري مدرو�سة للأن�شطة.
ج 5-ع ��دم درا�س ��ة العق ��ود واملوا�صفات جيدا م ��ن قبل املقاول
وحماولة تطبيقها.
ج� 6-ضع ��ف مق ��اويل الباط ��ن وع ��دم و�ض ��وح نط ��اق العم ��ل
واملوا�صف ��ات املطلوبة وع ��دم وجود �شروط جزائي ��ة يف التعاقد
معهم يف حدوث ت�أخريات من قبلهم.
ج 7-املقاولني الباطن غري م�ؤهلني.
ج� 8-ضعف العقود املربمة مع مقاولني الباطن.
ج 9-الت�أخ ��ر يف مرحل ��ة �إع ��داد وجتهيز املوق ��ع (Mobilization
 )Stageومنه ��ا (ت�أخر �صدور الرتاخي�ص البناء وترخي�ص احلفر
توري ��د املكاتب امل�ؤقت ��ة وتوفري اخلدم ��ات ماء وكهرب ��اء �..إلخ).
ج 10-ع ��دم �إهتمام املقاول بو�سائل الأمن وال�سالمة مما يت�سبب
يف بع� ��ض الأحيان بتعطل العم ��ل يف حالة حدوث حوادث ووفيات.
ج 11-ع ��دم خربة املقاول يف م�شاريع مماثلة ولها نف�س احلجم
و�ضبط اجلودة .

ج 12-ال�ضعف الفني لدي طاقم املقاول وعدم كفايته.
ج� 13-ضعف التن�سيق بني الأعمال والتخ�ص�صات املختلفة .
ج� 14 -إ�ستخدام طرق تنفيذ قدمية ورديئة من قبل املقاول .
ج 15-ت�أخ ��ر دفع م�ستحق ��ات وم�ستخل�ص ��ات املقاولني الباطن
واملوردين .
ج 16-ع ��دم الت�أكد من �صحة الت�صامي ��م وم�ستندات امل�شروع
قبل البدء يف التنفيذ
ج 17-ع ��دم حتدي ��ث الربنام ��ج الزمن ��ي خالل م ��دد ق�صرية
والعم ��ل بجدي ��ة طبقا مل ��ا هو خمطط وع ��دم �إعتب ��ار الربنامج
الزمني جمرد ورقيات روتينية .
ويت�أثر املقاول يف حالة ت�أخ ��ر امل�شروع بالتايل ( تكاليف ت�سريع
العم ��ل لتعوي�ض الت�أخري – تكاليف مكتب املوقع الغرية منظورة
– تكالي ��ف مكت ��ب الإدارة الغ�ي�ر منظ ��ورة -تكاليف املعدات
وخا�صة لو كانت م�ست�أجرة -تكاليف الت�أمني ال�صحي وال�ضمان-
تكاليف التدفقات النقدية – تكاليف الوقت الإ�ضايف -الفقد يف
الإنتاجية – تكاليف الروح املعنوية �...إلخ).
د� -أ�سباب الت�أخر من قبل املوردين:
د 1-الت�أخر يف توريد املواد ب�صورة م�ستمرة وعاجلة .
د 2-وج ��ود غ�ش جت ��اري يف املواد مما يت�سب ��ب يف تعطل العمل
ورف�ض الأعمال يف حالة �إكت�شافها .
د 3-تغي�ي�ر م�صادر املواد وموا�صفاته ��ا امل�ستخدمة يف الإن�شاء
مث ��ل ( تغيري املحجر املورد للركام مما ينتج عنه طلب ت�صميم
جديد للخلط ��ة اخلر�سانية او ت�أثر مقاوم ��ة اخلر�سانة بال�سلب
مما يتطلب �إجراء اختبارات وتوقف الأعمال �....إلخ ).
د 4-تقلبات �أ�سعار املواد (.)Materials price fluctuations

د� 5-ضعف املراقبة علي التوريدات وا�ستالمها قبل الرتكيب.
هـ � -أ�سباب الت�أخر من قبل العمالة واملعدات:
هـ 1 -نق�ص العمالة املاهرة.
هـ 2 -نق�ص �إنتاجية العمالة واملعدات و�سوء �إدارتها.
هـ 3 -نق�ص املعدات و�سوء حالتها و�ضعف �إمكانيتها وقدمها.
ه� �ـ 4 -عدم توفر ور�شة �إ�صالح مع ��دات بداخل امل�شروع او قريبه.
هـ� 5-ضعف التحفيز واملعنويات والعائد املادي للعمالة
ل� -أ�سباب متعلقة بامل�شروع ذاته:
ل 1-موقع امل�شروع ومدي بعده عن م�صادر التوريدات.
ل 2-عدم وجود خدمات قريبه من امل�شروع.
ل 3-التدخل ال�سلبي من قبل املت�أثرين بامل�شروع Stackhoulders
مثل اجلريان او مناف�سني وخالفه.
ي� -أ�سباب خارجية:
ي 1-العوام ��ل اجلوية ( �سق ��وط �أمطار -طق�س �شديد احلرارة
وقار�ص الربودة – الغبار )
ي 2-متطلبات خا�صة بالبيئة و�إ�شرتاطاتها.
ي� 3-إخت�ل�اف و�ص ��دور ت�شريع ��ات حكومي ��ة جدي ��دة وتفعي ��ل
الت�شريعات قدمية ( مثل حترير �سعر ال�صرف ).
ي 4-ت�أخر �صدور الت�صاريح احلكومية وكذلك اخلدمات ( ماء
– كهرباء� -صرف -ات�صاالت).
ي 5-الت�أخ ��ر من قبل املخترب املحايد (  )Third Partyيف �صدور
�شهادات ال�صالحية فهناك �أعمال ال ي�ستطاع �إ�ستئنافها �إال بعد
�صدور تقرير جناح الأعمال ال�سابقة.
ي� 6-ضعف خطة التوا�صل واالت�صاالت بني الأطراف املعنية.
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مـــــــقــــــــال

خواطر إلى مهندس حديث التخرج

م.علي بن عبدهللا الشهري
رئيس قسم شبكات المياه
والصرف الصحي بالدمام

يق���ع بع���ض حديث���ي التخ���رج ف���ي بداي���ة حيات���ه العملي���ة ف���ي مصي���دة الماضي
الدراس���ي ،فيعتقد أن اجتهاده وتأدية المهام الموكله إلي���ه كفيلة لتحقيق النجاح
ً
مس���تقبال إلى دائ���رة اإلحباط. ،
والتمي���ز ف���ي المجتمع الوظيفي ،مم���ا قد توصله

وقد �أثار حريتي �أثناء فرتة عملي ،مهند�س خريج من جامعة
مرموق ��ة ومن �أ�صعب التخ�ص�صات الهند�سية ومبعدل عايل,
ولك ��ن يحيط به الفتور وقل احلما�س والرتكيز ,رغم كثري من
حم ��اوالت الدع ��م والتحفي ��ز ,وك�أنه حمتار ًا ب�ي�ن االختالف
ال ��ذي واجه ��ه يف بيئة العمل وما تع ّلمه عل ��ى مقاعد الدرا�سة
 ,وعلى النقي� ��ض يف نف�س املوقع ,مهند�س حديث �أخر مبعدل
درا�س ��ي متو�س ��ط وتخ�ص� ��ص اخف م ��ن االول وم ��ن جامعة
حديثة الإن�ش ��اء ,ولكن ميلك حما�س رائع و�شغف كبري وبحث
متوا�صل عن الإبداع.
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وهنا يت�ضح الفارق يف ثقافة العمل واختالفها عن ثقافة املحيط
التعليم ��ي ,فكونك حتم ��ل �شهادة جامعي ��ة يف الهند�سة ال يكفي
�أن تك ��ون ناجح� � ًا ومميزا ,ب ��ل ّ
حتم ِّل ��ك م�س�ؤولية �أك�ب�ر (و�أنت
جدي ��ر بها) ب�أن تكون خري �سفري ملهنتك اجلميلة  ,واليك بع�ض
اخلواطر لعلها ت�ساعدك يوم ًا ما يف طريق التميز :
• �أن تك ��ون مثا َال يحتذى ب ��ه يف االن�ضباط ,وقدوة ح�سنة يف
االلت ��زام ,حت ��ى يف مظه ��رك فال تكل ��ف وال �إهم ��ال خا�صة �إن
كن ��ت تعمل يف املي ��دان ,فحر�صك على ارت ��داء �أدوات ال�سالمة
املهنية دليل على وعيك وانتظامك.

• املب ��ادرة هي �سبيل النجاح و�أف ��كارك هي التي تعرب عنك,
واعلم �أن �صاحب العم ��ل يريد �إبداعك وطاقتك الكامنة ,يقول
�ستي ��ف جوبز رئي� ��س �شركة �أب ��ل "من غري املنطق ��ي �أن توظف
الأذكياء ثم تخربهم مبا عليهم �أن يفعلوا ,نحن نوظف الأذكياء
لكي يخربونا مبا علينا �أن نفعله ".
• ال تخج ��ل من فكرتك او مبادرتك مهما كانت �صغرية فقد
تك ��ون �سبب َا لنجاح ��ك او حل مل�شكلة يف منظوم ��ة العمل لديك,
خم�ت�رع الربي ��د ال�ساخ ��ن ( )hotmailهن ��دي م�سل ��م ا�سم ��ه
"�صابر باتيا" ,عمل يف �إحدى �شركات االنرتنت وكان يتحدث
م ��ع زميله عرب الدائرة املغلقة اخلا�ص ��ة بال�شركة  ,فاكت�شفهما
رئي�سهم ��ا املبا�ش ��ر وحذرهما من تك ��رار ذلك ,فك ��ر �صابر يف
طريق ��ة مرا�سلة خا�صة به ,فق ��ام ب�إن�شاء الربيد ال�ساخن الذي
و�ص ��ل الربنام ��ج الأ�شهر يف الع ��امل ,حيث ب ��اع الربنامج بـ400
ملي ��ون دوالر وبل ��غ من ال�ث�راء وال�شهرة حت ��ى ا�ست�ضافة رئي�س
�أمريكا ال�سابق بيل كلينتون.
• �أخالق ��ك وقيم ��ك ومبادئ ��ك وتربيت ��ك احل�سن ��ة تظهر يف
�أدائ ��ك وتعامل ��ك م ��ع ر�ؤ�سائ ��ك والعامل�ي�ن مع ��ك فاحر�ص �أن
تظهر ب�أح�سن �صورة ,ف�ستبقى وان غادرت .

• احم ��ل معك مذك ��رة او جهاز لوحي تدّون فيه كل ما ر�أيت
وكل مايفي ��دك �أثن ��اء ف�ت�رة تدريب ��ك ف�س ��وف �ستحت ��اج له ��ا
م�ستقب�ل ً�ا ,وا�س� ��أل ع ��ن كل �ش ��ي مل تفهم ��ه فال ح ��رج يف ذلك
حيث ما زلت مبتدئ َا.
• ا�ستخ ��دم الربامج االلكرتوني ��ة التي تتقنها وتعلم اجلديد
منها الذي �سيعود فائدته عليك وعلى عملك.
كما ينبغي عليك �أن تثقف نف�سك يف املجال الإداري والتعامل مع
املوظفني ,وان كنت �أمتنى من اجلامعات �أن ت�ضيف مواد ًا �إدارية
لكلي ��ات الهند�س ��ة يف ال�سنوات الأخرية ,وقد مي ��ر عليك بع�ض
ال�صعوبات والعقب ��ات ,فال ت�ستعجل ب�إ�ص ��دار الأحكام واتخاذ
القرارات ،بل �أجعل ال�صرب �سالحك واحللم ُخلقك ,فكما تقول
الع ��رب "احللم �سيد الأخ�ل�اق" ,وت�أكد �أن كل عائق خلفه ُي�سر,
و�أن قدرت ��ك عل ��ى تخطي ال�صعاب هي ر�صي ��د خلرباتك و�سلم
لنجاحك ,وبال�صرب على املتاعب ت�صل لهدفك ,كما قال ال�شاعر:
وكابدوا املجد حتى مل �أكرثهم
وعانق املجد من اوفى ومن �صربا
		
ال حتـ�سـب املجـد متر َا �أنت �أكله
لن تبلغ املجد حتى تلعق ال�صربا
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بـــحــــــث

أما آن لقيادة
استراتيجية..؟!

فادي محمد الدحدوح
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا

إن الظ���روف العاصف���ة بالمجتمع���ات العربي���ة واإلس�ل�امية ت���كاد تك���ون ف���وق
الوص���ف ،ف���وق الكلمات ،فوق األل���م والجراح ..س���يل عاصف من األم���واج الصاخبة
تتدف���ق نح���و المجتمع���ات العربية واإلس�ل�امية ،إنهي���ارات كبيرات ،أزم���ات محكمة،
ك���وارث كبي���رة تط���ال األف���راد والمؤسس���ات والركي���زة األساس���ية للقي���م والبناء.

م ��ن هنا يكاد يرى البع�ض �أن ال خم ��رج من هذا الظالم ،و�أن
القي ��ادة والأفراد ق ��د طم�ست وال مفر من االنهي ��ارات املتتابعة
للمجتمع ��ات ،من هن ��ا ت�أتي ناف ��ذة ال�ضوء الأكي ��دة التي يجب
ا�ستثمارها ا�ستثمار �شجاع ��ة الأ�سود يف �ساحات احلرب� ..إنها
القي ��ادة اال�سرتاتيجية م�صدر االبت ��كارات والريادة احلقيقية،
والإبداع وحتقيق الأهداف املن�شودة.
وم ��ن هذا املنطلق يجب على م�ؤ�س�ساتن ��ا الأكادميية �أن حتر�ص
على بناء القائد اال�سرتاتيجي ،وعلى الدولة و�أركانها �أن ت�ؤ�س�س
ملرحلة القي ��ادة اال�سرتاتيجي ��ة ،والعمل ال�ستقط ��اب الكفاءات
الإدارية املبدعة وتنمية قدراتهم ملواجهة امل�شكالت يف الظروف
الطارئ ��ة ومواجهة التحديات امل�ستقبلي ��ة بتفكري �إبداعي ور�ؤية
م�ستقبلي ��ة ت�أخ ��ذ يف ح�سبانه ��ا التغ�ي�رات املحيط ��ة مب ��ا مينح
املجتمع ��ات القدرة على حتديد �أهدافه ��ا امل�ستقبلية ،وجماالت
منوها وانت�شارها.
القيادة اال�سرتاتيجية هي العن�صر القادر على ادخال واحداث
التغي�ي�ر والتطوي ��ر يف جمتمعاتن ��ا العربية والإ�سالمي ��ة ،ويعود
للقيادة اال�سرتاتيجي ��ة ال�سبب يف تفوق املجتمعات الأخرى على
�أخرى وذل ��ك كونها تفهم مغزى الأح ��داث دون الت�أثر بظواهر
الأم ��ور ،ولديها القدرة على �إجناز الق ��رارات بال�سرعة املمكنة
دون �أن مينعهم اخلطر املتوقع.
�إن القي ��ادة اال�سرتاتيجي ��ة تتطلب م�ستويات عالي ��ة من �إعمال
التفك�ي�ر العقلي املنظ ��م والت�ضحيات وم�شاركة �أف ��راد املجتمع
يف حتقي ��ق الأهداف املهمة والقي ��م امل�شرتكة وت�ستخدم االلهام
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وال ��ر�ؤى امل�شرتكة ،والقيم لرف ��ع القائد والف ��رد �إىل م�ستويات
التفك�ي�ر والتحفيز وال ��روح املعنوية من خالل دف ��ع الأفراد �إىل
م�ضاعفة جهودهم لتحقيق الأهداف امل�شرتكة.
ويرك ��ز الق ��ادة اال�سرتاتيجي ��ون عل ��ى �إدارة التعي�ي�ر اجلذري
من خ�ل�ال التحك ��م يف التعل ��م امل�ستم ��ر للأف ��راد واجلماعات
ع ��ن طريق �إج ��راء التجارب واملجازف ��ة والتغي�ي�ر ،ومن ناحية
�أخرى ف� ��إن القادة اال�سرتاتيجيون ي�سع ��ون �إىل ت�شجيع الثقافة
املفتوح ��ة والبنى الع�ضوية والنظ ��م القابلة للتكيف والإجراءات
املرن ��ة ،وهذه �صف ��ات ت�سه ��ل تطبيق التغي�ي�ر ،وتنم ��ي التعلم.
و�أخ�ي�ر ًا �إن مهام القائ ��د اال�سرتاتيجي لي�س ��ت بال�سهلة يف ظل
الظالم ال�شديد الذي يع�صف باملجتمعات العربية والإ�سالمية،
ال ب ��د م ��ن التخطيط وو�ض ��ع الربام ��ج وال�سيا�س ��ات امل�ستقبلية
ور�س ��م ال�سيناريوهات والتكتيكات مل�ش ��اكل قد حتدث وت�صميم
�أ�سالي ��ب العمل ،وه ��ذا بدوره يحتاج لقي ��ادة ا�سرتاتيجية تتمتع
بدرجة كبرية من اخل�ب�رة واالبداع والر�ؤية امل�ستقبلية وت�شارك
املر�ؤو�س�ي�ن ومتار� ��س عملية القي ��ادة بكافة جوانبه ��ا الإن�سانية
والعملية.
م�سك اخلت ��ام :من ال�ض ��روري ت�أمني ق ��ادة ا�سرتاتيجيني على
م�ستوى املجتمعات العربية لديهم من القدرة يف �صياغة وتنفيذ
اال�سرتاتيجي ��ات التي متكن من حتقيق النتائج املرجوة والتغلب
عل ��ى الظ�ل�ام ال�شدي ��د ال ��ذي يع�ص ��ف ب ��كل �أركان املجتمعات
والأفراد ،حيث يعترب ذلك من العوامل املهمة يف العودة للنه�ضة
املجتمعية والريادة العاملية للأمة العربية والإ�سالمية.

التنمية المستدامة واستشراف آفاق
المستقبل في المدن السعودية

م .أسامه عبدهللا الشريف
كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود

ً
ً
واس���عا ف���ي مختل���ف الجوان���ب االقتصادي���ة
نم���وا
تش���هد الم���دن الس���عودية
واالجتماعي���ة والبيئي���ة ،كم���ا تع���د المملك���ة العربي���ة الس���عودية واحدة م���ن أكثر
ً
تحض���را حي���ث يعيش أكث���ر من  %82من س���كانها ف���ي المناط���ق الحضرية.
البل���دان

وتزخ ��ر املدن ال�سعودي ��ة بالفر�ص وامل�شاري ��ع التنموية الواعدة
والت ��ي ت�أت ��ي تزامن ًا مع توجهات الر�ؤي ��ة الوطنية  2030يف خلق
جمتمع حيوي ،وبناء اقت�صاد مزدهر ،ووطن طموح.
لق ��د حر�صت اململكة مبكر ًا بالأخ ��ذ بزمام املبادرة بااللتزام
بالأه ��داف الإمنائي ��ة لربنام ��ج الأمم املتح ��دة للتنمي ��ة
امل�ستدام ��ة واملعتمدة يف عام 2015م ،والت ��ي ر�سمت خارطة
للتنمية البيئية واالجتماعي ��ة واالقت�صادية �ضمن اطر ت�سعى
لتح�سني ظروف املعي�شي ��ة لأفراد املجتمع احلايل دون �إهدار
حق ��وق الأجيال القادم ��ة .ويع ��د برنامج التنمي ��ة امل�ستدامة
�أح ��د �أه ��م املبادرات الت ��ي ت�شارك به ��ا اململك ��ة بفعالية من
خالل عدة مب ��ادرات منها برنامج م�ستقب ��ل املدن ال�سعودية
وبرنام ��ج التحول الوطني ��ة  2020وغريها من املبادرات التي

تهدف يف جمملها �إىل تلبية احتياجات احلا�ضر دون امل�سا�س
مبق ��درات الأجيال القادم ��ة ومبا ي�ضمن حتقي ��ق العدالة يف
التوزي ��ع االجتماعي والبيئي واالقت�ص ��ادي للمدن ال�سعودية.
لقد ح ��ددت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يوم  31من �شهر
�أكتوب ��ر من كل عام بو�صفه اليوم العاملي للمدن هادفة بذلك
تعزيز رغب ��ة املجتمع الدويل يف ن�شر مفهوم تنمية املدن على
م�ستوى العامل ،وقد اختارت الأمم املتحدة مو�ضوع يوم املدن
العامل ��ي يف الع ��ام املا�ضي بناء مدن م�ستدام ��ة ومرنة وهو ما
ي�ؤك ��د �أهمي ��ة تطبيق مفه ��وم التنمي ��ة امل�ستدام ��ة يف املدن.
و�أخري ًا ،فالنظرة امل�ستقبلية للمدن ال�سعودية ت�ست�شرف �آفاق
طموحة لتعزيز مراك ��ز الفكر ،والثقافة ،والعلم والإنتاج وهو
ما يجعل مدن امل�ستقبل �أكرث ا�ستدامة.
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نظام جورك ()JORCلتصنيف وتحديد الموارد
المعدنية واحتياطيات الخام

م .يحيى محمد الشنقيطي
مستشار هندسة التعدين

تتطل���ب الس���لطات التنظيمي���ة وأس���واق االوراق المالية في معظم بل���دان العالم
امتث���ال الش���ركات للمقايي���س والمعايي���ر المعت���رف بها دولي���ا لإلبالغ ع���ن الموارد
المعدني���ة واحتياطي���ات الخ���ام س���نويا لحماية حقوق المس���اهمين في الش���ركات.

ع ��ادة تتمي ��ز م�شاريع التعدي ��ن بطبيعة ديناميكي ��ة عالية �أثناء
درا�س ��ة وتقيي ��م �أي خام ،فه ��ي لي�ست من امل�شروع ��ات املكررة
م ��ن الناحية الفنية و االقت�صادية ،ويرجع ذلك �إىل درجة الثقة
والدق ��ة يف معلوم ��ات الرا�سب املعدين او اخل ��ام وما قد يحدث
من تقلبات تكنولوجية او تعرث يف �سوق العر�ض والطلب ،مما قد
ي�ؤثر على اقت�صادية وا�ستخراج اخلام للمراحل التالية.
�صناع ��ة التعدي ��ن ه ��ي �إح ��دى ال�صناع ��ات الت ��ي ال ميكن نقل
خربته ��ا بالكام ��ل من �أي م�صدر من م�ص ��ادر اخلربة ،حيث ال
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توجد تكوينات او تراكيب جيولوجية واحدة ،او خوا�ص كيميائية
وبيئي ��ة واح ��دة ،وان كل خ ��ام او منج ��م يتم ت�شغيل ��ه فهو حالة
خا�ص ��ة بذاته ،لذلك عند تطوير �أي م�شروع تعديني جديد البد
من وجود فريق عمل دائ ��م وم�ستقل بعد احل�صول على النتائج
االولية واملتقدمة لأبحاث اال�ستك�شاف والبدء يف ح�ساب املوارد
املعدنية للخام ،وم ��ن ثم البدء يف املرحلة االوىل وهي الدار�سة
املبدئية (.)Concept Study
ق ��د ت�شجع نتائجها االنتقال �إىل املرحل ��ة الثانية ،وهي درا�سات

م ��ا قب ��ل اجل ��دوى االقت�صادي ��ة ( )Pre-Feasibility Studyالتى
ق ��د ت�شجع نتائجها االنتقال �إىل املرحل ��ة الثالثة ،وهي درا�سات
اجلدوى االقت�صادية (.)Feasibility Study
والب ��د �أن يكون �أع�ضاء الفريق م ��ن ذوي اخلربات اجليولوجية
والهند�سية واملالية واالقت�صادية والقانونية ،و�أن ي�ستمر الفريق
يف امل�ش ��روع �إىل االنته ��اء م ��ن درا�س ��ة اجل ��دوى االقت�صادي ��ة
والدرا�س ��ات التف�صيلي ��ة ،وان ي�ش ��ارك فري ��ق العمل م ��ع �إدارة
امل�شاريع لتنفيذ امل�شروع حتى اال�ستالم النهائي للم�شروع.
ونظرا مل ��ا ي�صاحب م�شاريع التعدين من جمازفة مالية وحجم
�إنفاق عايل من بداية عملي ��ة اال�ستك�شاف وجتنبا لأي خماطر
جيولوجية يف تركيز وحج ��م اخلام كان البد من و�ضع �ضوابط
وافرتا�ض ��ات لتقلي ��ل املخاط ��ر وب ��د�أت فك ��رة و�ض ��ع �ضوابط
لت�صني ��ف االحتياطي ��ات ع ��ام  1902م يف الوالي ��ات املتح ��دة
الأمريكي ��ة حت ��ت ا�س ��م ( , )Argallظهر بعده ��ا ت�صنيف �أخر
مطور عام 1959م حتت ا�سم ت�صنيف هوفر ،وق�سم اخلام �إىل
ثالثة �أق�سام هي:
 )Provedم�ؤكدprobable ،مرجح perspective ,متوقع .
وف ��ى عام 1943م ظهر ت�صنيف جدي ��د ق�سم االحتياطيات �إىل

() Measured، Indicated، Inferred

وكان ��ت ا�سرتاليا رائدة يف هذا املجال ،حيث �شكلت جلنة دائمة
ع ��ام  1971حتت ا�سم ( )JORCومت ت�سجيل تلك اللجنة كلجنة
مقبول ��ة يف �سج�ل�ات البور�صة الأ�سرتالية وبور�ص ��ة نيوزيالندا
واال�س ��م ( )JORCمكون م ��ن الأحرف االوىل م ��ن (Joint Ore
� )Reserve Committeeأي اللجنة امل�شرتكة الحتياطيات اخلام.
و�أع�ض ��اء هذه اللجنة ميثل ��ون معهد املناج ��م والفلزات ومعهد
علماء اجليولوجيا وجمل�س التعدين القومي الأ�سرتايل.
و�أ�ص ��درت جلن ��ة ( )JORCاول ك ��ود �أ�س�ت�رايل ع ��ام  1989ثم
�أحلقته ب�إر�ش ��ادات عام  1995وهو �أحد �أه ��م املراجع املعتمدة
جلمعية مهند�سي املناج ��م الأمريكية ( )SMEوكذلك بالن�سبة
للجن ��ة احتياط ��ي اخلامات مبعه ��د املناج ��م والفل ��زات بكندا
( )CIMMوف ��ى يوني ��و ع ��ام � 1993أدخل ��ت ( )JORCبع� ��ض
الإي�ضاح ��ات والتعدي�ل�ات� ،إىل �أن و�ص ��ل ك ��ود ( � )JORCإىل
�إ�ص ��دار ع ��ام  2004وانت�شر هذا الكود وا�صب ��ح معرتفا به على
امل�ستوى العاملي ،ومت حتديث هذا الكود �إىل �إ�صدار JORC 2012
وهو املعتمد حاليا.
يحت ��وي الكود على جمموعة من املعايري واملبادئ http://www.
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 jorc.org/docs/jorc_code2012.pdfوذل ��ك لإع ��داد تقاري ��ر
نتائ ��ج عينات التنقيب واملوارد املعدني ��ة واحتياطيات اخلام يف
ن�سخته للعام .2012
املعايري واملبادئ الأ�سا�سية
 -1الأ�شخا�ص املخت�صون
تتمث ��ل �أح ��د اه ��م املتطلب ��ات الأ�سا�سي ��ة ملعايري ج ��ورك يف �أن
التقدي ��رات تتم بوا�سطة او حتت �إ�ش ��راف �شخ�ص او �أ�شخا�ص
�أع�ض ��اء يف منظم ��ة مهنية مع�ت�رف بها ولدية اخل�ب�رة الكافية
ذات ال�صل ��ة ل�صناعة التعدين ونوع اخل ��ام والرا�سب املعدين،
كما يجب �أن يكون املخت�ص لديه خربة ال تقل عن خم�س �سنوات
من اخلربة يف جمال التعدين او اخلام.
 -2ال�شفافية
�أ -يتطل ��ب التقرير معلومات كافي ��ة ب�شكل وا�ضح لفهم التقرير
وان يحت ��وي التقري ��ر عل ��ى جمي ��ع املعلوم ��ات ذات ال�صلة التي
يحت ��اج �إليه ��ا امل�ستثمرين عند الإب�ل�اغ عن امل ��وارد املعدنية او
احتياطيات اخلام.
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ب -يتعني عل ��ى ال�شركة التي ت�صدر تقريرا عاما �أعده �شخ�ص
خمت�ص ان حتدد هويته و�إذا كان يعمل بدوام كامل �أم ال.
املوارد املعدنية
هي تركيز او تواجد مواد ذات �أهمية اقت�صادية من حيث النوعية
واجلودة وبكمية ميكن ا�ستخراجها بطريقة اقت�صادية.
تنق�سم املوارد املعدنية �إىل فئات وهي:
�أ -املوارد املعدنية امل�ستنتجة
وه ��ي ذلك اجلزء من املع ��دن التي مت بناء علي ��ه تقدير الكمية
على �أ�سا�س املعلومات اجليولوجية املحدودة واخذ العينات
املعلوم ��ات اجليولوجية كافية للتخم�ي�ن ولي�س للتحقق من مدى
ا�ستمرارية اخلام جيولوجيا.
امل ��وارد امل�ستنتجة لديها موثوقية �أقل م ��ن تلك املحددة وميكن
ترقي ��ة معظ ��م امل ��وارد املعدنية امل�ستنتج ��ة �إىل م ��وارد معدنية
حم ��ددة وذل ��ك باال�ستك�ش ��اف امل�ستم ��ر وزي ��ادة املعلوم ��ات
اجليولوجية.
ب -املوارد املعدنية املحددة

ه ��و ذلك اجلزء م ��ن املوارد املعدنية التي يعط ��ى تقدير الكمية
والنوعي ��ة وال�شكل واخل�صائ�ص الفيزيائية م ��ا يكفي من الثقة
لدع ��م خطط التعدي ��ن وتقييم اجل ��دوى االقت�صادي ��ة للموارد
املعدني ��ة املحدد لها م�ست ��وى موثوقية �أقل من امل ��وارد املعدنية
املقا�سة وال يجوز حتويلها �إىل احتياط خام حمتمل.
ج -املوارد املعدنية املقا�سة
ه ��ي ذلك اجلزء من املوارد املعدنية التي تقدر الكمية والدرجة
وال�ش ��كل واخل�صائ� ��ص الفيزيائية بثقة كافي ��ة لل�سماح بتطبيق
اخلط ��ط التف�صيلي ��ة للمناج ��م والتقيي ��م النهائ ��ي للج ��دوى
االقت�صادي ��ة وامل ��وارد املقا�س ��ة له ��ا م�ست ��وى اعلى م ��ن املوارد
املعدنية املح ��ددة او امل�ستنتجة ،وميكن حتويله ��ا �إىل احتياطي
خام حمتمل.
عوامل التقييم والتحويل من موارد �إىل احتياطيات
هن ��اك ع ��دة عوام ��ل ت�ستخ ��دم لتحوي ��ل امل ��وارد املعدني ��ة �إىل
احتياطي ��ات وت�شمل عوامل التعدين واملعاجل ��ة والبنية التحتية
وكذلك العوام ��ل االقت�صادي ��ة والت�سويقية والبيئي ��ة والقانونية
واالجتماعية واحلكومية.
املراجع:

االحتياطيات
االحتياطي ��ات واحتياط ��ي اخلام ه ��و اجلزء القاب ��ل ال�ستثماره
اقت�صادي ��ا م ��ن امل ��وارد املعدني ��ة املقا�س ��ة او املح ��ددة ،ويجب
الإف�ص ��اح ع ��ن االفرتا�ض ��ات والنتائ ��ج الأ�سا�سي ��ة للدرا�سات
ال�سابقة للجدوى ودرا�سة اجل ��دوى االقت�صادية وقت الإبالغ او
�صدور التقرير والإبالغ عن �أي تغيري جوهري او جديد وتنق�سم
احتياطيات اخلام �إىل ق�سمني.
 -1احتياطيات حمتملة.
وه ��و اجل ��زء القاب ��ل للتعدي ��ل اقت�صاديا م ��ن امل ��وارد املعدنية
املح ��ددة وفى بع�ض احلاالت املقا�س ��ة والثقة يف عوامل التعديل
املطبقة على احتياطي اخلام املحتمل هي �أقل من اخلام املثبت
ولك ��ن معلوماته كافية لتكون �أ�سا�س التخ ��اذ قرار ب�ش�أن تطوير
اخلام املعدين.
 -2احتياطيات مثبته.
ه ��و اجلزء م ��ن اخل ��ام القابل للتعدي ��ن اقت�صاديا م ��ن املوارد
املعدني ��ة املقا�سة ذا درجة عالية من الثق ��ة يف عوامل التعديل،
وهو ميثل �أعلى فئة ثقة من تقدير االحتياطيات.

1- Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Recourses.
2- . JORC Code 2012 Edition

 -3مدونة اللجنة امل�شرتكة الحتياطات اخلامات التابعة ملعهد املنطقة الأ�سرتالية للتعدين وجمل�س املعادن الأ�سرتايل.
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مـــــــقــــــــال

تقنية (البلوك تشين) ودورها في تحقيق رؤية
المملكة العربية السعودية 2030
ً
مسارا جديدا
ترسم رؤية السعودية 2030
لمستقبل المملكة العربية السعودية عن
طريق جذب اإلستثمارات األجنبية وتطوير
األجهزة الحكومية بهدف تسريع وتسهيل
التعام�ل�ات الروتيني���ة الت���ي يحتاجه���ا
المواطن الس���عودي والمقيم األجنبي.
فمع اتخاذ خطوات قوية لتحفيز االقت�صاد وتنويع م�صادر الدخل �ست�صبح
اململكة � -إن �شاء اهلل  -دولة ذات قوة ا�ستثمارية عاملية يف الع�شر �سنوات
القادم ��ة .وت�شم ��ل هذه الر�ؤية طم ��وح اململكة العربي ��ة ال�سعودية العايل
يف تطوي ��ر اخلدمات احلكومي ��ة الإلكرتونية وقي ��ادة التحول الرقمي يف
حماولة للحد من حاالت الت�أخري وحت�سني خدمات املواطنني واملقيمني.
ولتح�س�ي�ن اخلدم ��ات املقدم ��ة للمواط ��ن واملقي ��م مبا فيه ��ا �سهولة
ممار�س ��ة الأعم ��ال التجاري ��ة يف اململك ��ة ،الب ��د م ��ن �إع ��ادة النظر
والتغيري لكثري م ��ن املمار�سات التقليدية التي ظ ّل ��ت عائق ًا كبري ًا يف
�سبي ��ل تطوير ه ��ذه اخلدمات .وتنفيذ التكنولوجي ��ات احلديثة ،مثل
الذكاء اال�صطناعي ،الإنرتنت من الأ�شياء ،و�سل�سلة (البلوك ت�شني)
هي البلورة الأ�سا�سية لتمكني هذا التحول الرقمي.
�إن ه ��ذا التح ��ول الرقم ��ي �سيلع ��ب دور ًا �أ�سا�سي ��ا يف امل�ساهم ��ة يف
جت ��اوز عقبات كبرية مثل �ضغ ��وط امليزانية والتكالي ��ف .وعلى وجه
اخل�صو� ��ص ،ف� ��إن تقني ��ة البل ��وك ت�شني لديه ��ا القدرة عل ��ى حتويل
قط ��اع وا�سع من اخلدمات احلكومية مثل الرعاية ال�صحية والتعليم
وامل�ص ��ارف والعقارات .على �سبيل املثال ،م ��ع بدء امل�شاريع الوطنية
ال�ضخمة يف التبلور ،بد�أت �أمانة مدينة الريا�ض يف التحول الرئي�سي
القائ ��م على احلكومة ف�سوف تعمل �شركه اي بي ام مع مزود احللول
الرقمي ��ة الدردار لتحديد خارط ��ة الطريق ملدين ��ة الريا�ض لرقمنة
املواطن ،واملقيمني ،واخلربات احلكومية ،ودعم الأهداف التحويلية
لر�ؤية ال�سعودية .2030
تقني ��ة (البل ��وك ت�ش�ي�ن) لديها القدرة عل ��ى الت�أثري عل ��ى كل جانب
م ��ن جوانب حياتنا .فمث�ل�ا مع تقنية البلوك ت�ش�ي�ن ،ميكن تخفي�ض
املعام�ل�ات الدولي ��ة مثل الدفع والت�سوية من الأي ��ام �إىل قرب الوقت
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د .فهد البلوي

د .بندر المنقور

احلقيق ��ي ،وميكن تخفي�ض تكاليف العمليات املكتبية اخللفية بن�سبة
عالي ��ة ،والرتاخي�ص التجارية لل�ش ��ركات النا�شئة والت�صاريح ميكن
ان ت�ص ��در يف دقائق بدال من �أيام� .ستكون ال�شهادات اجلامعية �أكرث
م�صداقي ��ة مع عدم وجود جمال للتزوي ��ر .وميكن �أي�ضا التحقق من
املعام�ل�ات على مقربة من الوقت احلقيقي مما يجعل من امل�ستحيل
تقريبا االحتيال واجلرمية ال�سيربانية ،ومتكني العقود الذكية (عقود
غ�ي�ر ورقية وم�سجلة يف حمافظ �إلكرتونية) مما يجعلنا ن�ستغني عن
العقود االعتيادية.
م ��ع القدرة على �إحداث حتول �أ�سا�سي يف النظم املالية العاملية ،فان
تقني ��ة البلوك ت�شني تت�شكل ب�سرعة لتك ��ون التكنولوجيا الأكرث ثورية
وت�أث�ي�ر ًا منذ ظهور ال�شبكة العنكبوتي ��ة .وت�ستخدم هذه التكنولوجيا
�سجالت رقمية لتبادل املعلومات املتعلقة بالعقود واملعامالت وتتبعها
بفعالي ��ة حيث �إن �سجالت ه ��ذه املعامالت دائم ًا متاح ��ة و�آمنة �ضد
الهجوم ال�سيرباين .وي�ؤدي تنفيذ تكنولوجيا البلوك ت�شني �إىل حتويل
ال�صناع ��ات يف جميع �أنحاء العامل ،وغر�س الثقة واحلد من م�شاركة
الأطراف الثالثية يف املعامالت املالية ،و�سال�سل التوريد ،والعمليات
احلكومية الداخلية .ان م ��ن املتو ّقع �أن ي�ؤدي تنفيذ تقنيات (البلوك
ت�شني) �إىل عمليات جتارية �أكرث ذكا ًء و�أكرث فعالية من حيث التكلفة
مع الق�ضاء على فر�ص االحتيال.
ان اعتماد اململكة لتكنولوجيا (البلوك ت�شني) يعترب تطور ًا هام ًا لأنه
يدعم �أهدافها يف �أَنْ ت�صبح دولة رقمية .هذه التكنولوجيا التحويلية
تتكام ��ل ب�ش ��كل طبيعي م ��ع ر�ؤي ��ة اململك ��ة  2030لتعزي ��ز م�ساعيها
التحويلية و�إعادة تعريف تقدمي اخلدمات ملواطنيها وال�شركات و�إىل
بقية �أرجاء العامل.

تقنية القطارات السريعة والسالمة

م .حمد علي العوض
باحث في مجال السالمة والنقل

قد يعتقد البعض ان القطارات عاليه السرعة  High-speed rail HSRموضوع تقني فقط ،بينما هي
اكبر من ذلك  ،لتشمل الجوانب التشغيلية والبنية التحتية والتجارية واإلدارية .اضافة ألهميتها في
خلق بيئات متوازنة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي وعلى المستوى اإلقليمي والعالمي.

ولعلن ��ا نعرج يف البداية على تقريب معنى القطارات ال�سريعة ح�سب
املنظم ��ة الدوليه لل�س ��كك احلديدي ��ة ) International Union of
 ،)Railways ) UICفه ��ي نظام قطارات فرع ��ي من نظام ال�سكك
احلديدي ��ة والعامل الفارق يكمن يف ال�سرعة عل ��ى اعتبار ان �سرعة
250كيل ��و مرت يف ال�ساعة معيار للقط ��ارات عالية ال�سرعه (.)HSR
العدي ��د م ��ن دول العامل متتلك القطارات ال�سريع ��ة ،والبع�ض الأخر
يعمل على حتدي ��ث الأنظمة التقليدية لت�صبح عالية ال�سرعة ،ويقدر
ط ��ول مامتلكه ال�صني مث�ل�ا ،ح�سب الإح�صاءات حت ��ى نهاية ٢٠١٦
م مب ��ا ي ��وازي ثلثي العامل م ��ن م�ساف ��ات القطارات عالي ��ة ال�سرعة
امل�ستخدم ��ة ،و�إي�ض ��ا جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل بع�ض ال ��دول املتقدمة يف
ه ��ذه التقنيه مثل اليابان وفرن�سا ،ويف حني ان هذه القطارات لديها
�سرعة عالية �إال ان هذه ال�سرعات تبقى �أقل من الطائرات النفاثة ،
�إال �أنها قد تتفوق على الرحالت اجلوية للم�سافات الق�صرية.
من جانب �أخر اثبتت ال�سكك احلديدة كفاءة عالية يف ا�ستخدام
الوق ��ود خ�صو�صا مع ارتف ��اع ن�سبة ال ��ركاب ،والتكلفة الباهظة
للوق ��ود� ،أ�ض ��ف �إىل ذل ��ك انخفا� ��ض االنبعاث ��ات م ��ع �إمكاني ��ة
ا�ستخدام الطاقة املتجددة.
م ��ن الناحي ��ة الهند�سي ��ة ال�سرع ��ات العالي ��ة  ،تزي ��د م ��ن املقاومة
الدينامكي ��ة لله ��واء ب�شكل كب�ي�ر وعوامل �أخرى ت�ؤخ ��ذ يف احل�سبان

عند ت�صميم مثل هذه ال�سرعات للقطارات ،ت�شمل الت�صاق العربات
واملنحنيات على امل�سار وتقلبات ال�ضغط و نظام االت�صاالت او التتبع.
ةمن ناحي ��ة ال�سالمة تعترب القط ��ارات عالية ال�سرع ��ة �أمنه عامليا،
وان كان هناك حوادث قليلة او حمدودة فان ال�صيانة واملراقبة تربز
كعوامل �أ�شد �أهمية يف القط ��ارات ب�أنواعها ،للحفاظ على م�ستويات
عالية من ال�سالمة والأمان.
ان التط ��ور التقن ��ي والتكنولوج ��ي �ساع ��د كثريا يف تقلي ��ل احلوادث
والأخطاء الب�شري ��ة ،فمثال حتوي بع�ض القط ��ارات احلديثة �أنظمة
حتك ��م تلقائيه تقلل من ال�سرع ��ة عند جتاوزها احلدود امل�سموحة او
عن ��د االقرتاب من قطارات �أخرى ،كم ��ا �أن تقدم تقنية احل�سا�سات
واالت�صاالت �ساعد يف �أعمال ال�صيانة واملراقبة ب�شكل فعال.
يف امل�ستقب ��ل يتوق ��ع تزاي ��د النم ��و يف تقني ��ة القط ��ارات عالي ��ة
ال�سرع ��ة م ��ع مناف�س ��ة م ��ن من ��و و�سائ ��ط النق ��ل الأخ ��رى،
مث ��ل التح�س ��ن يف خدم ��ات الط�ي�ران و ال�سي ��ارات ذاتي ��ة
القي ��ادة وتقني ��ات قط ��ارات ماجلي ��ف ( )Maglevوغريه ��ا.
ختام ��ا ت�شري االح�ص ��اءات �إىل ان �شبكة القط ��ارات ال�سريعة حول
العامل ق ��د ت�صل �إىل  80.000كيلومرت خ�ل�ال الفرتة 2035-2030
ح�س ��ب �أخر االح�صائي ��ات يف  2015مما ي�شكل حت ��دي يف الت�شغيل
واحلفاظ على ال�سالمة مع تطوير زيادة ال�سرعات ب�شكل م�ستمر.
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تحديات وحلول االستثمار في الطاقة الشمسية

م .محمد بن خالد الجارهللا
جامعة الملك سعود

يعد موضوع الطاقة أحد أبرز محاور االهتمام العالمي الراهنة  ،لما له من أهمية كبيرة
ودور فعال في التنمية االقتصادية  ،إذ تعد الطاقة عصب االقتصاد والمحرك الرئيس له .

ويف ظ ��ل ه ��ذه التحدي ��ات الوا�ضح ��ة والبح ��ث ع ��ن ت�أم�ي�ن
الإم ��دادت بالطاق ��ة� ،شرع ��ت ال ��دول يف البح ��ث والتطوير يف
جم ��االت الطاقات املتجددة ال �سيما الطاق ��ة ال�شم�سية ،بو�ضع
ا�سرتاتيجي ��ات وبرام ��ج ته ��دف �إىل اال�ستغ�ل�ال االمث ��ل له ��ذه
الطاقة وب�أقل تكلفه.
ومل يع ��د التوج ��ه نحو البح ��ث والتطوي ��ر يف ا�ستغ�ل�ال الطاقة
ال�شم�سي ��ة م�س�ألة �صقل للتكنولوجيا فح�س ��ب ،بل لإيجاد حلول
للفجوة املتنامية بني االرتف ��اع ال�شديد يف الطلب على الكهرباء
وتراجع القدرة على توليد الطاقة.
وتعد "عملية �إدارة �سل�سل ��ة االمداد للطاقة ال�شم�سية" من �أهم
حتديات م�شاريع الطاقة ال�شم�سية  ،حيث يتم �إدارة العالقة بني
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املورد والعميل وما بينهما من م�شاركني يف تلك ال�سل�سلة (مثل:
املوزع/تاجر اجلملة ،وتاجر التجزئة).
وتكم ��ن �أهمية عملي ��ة �إدارة �سل�سلة االم ��داد او التزويد للطاقة
ال�شم�سي ��ة  ،ب�أن ��ه بدون وجود �سل�سلة ام ��داد وتوريد فعالة  ،لن
يكون ممكنا جتاريا ا�ستثمار الطاقة امل�ستدامة من قبل الهيئات
وال�شركات.
وليت ��م معاجل ��ة م�شكل ��ة �س ��وء �إدارة العر� ��ض والطل ��ب للطاقة
ال�شم�سي ��ة  ،ف�إن ��ه من املهم معرفة مفاهي ��م �سل�سلة التوريد مبا
يف ذلك التنب�ؤ وحتديد الطلب وتخطيط ال�ضروريات واملخزون
و�إدارة الت�سليم  ،وبذلك يتم خلق طاقة �شم�سية فعالة من حيث
التكلفة عن طريق �سل�سلة التوريد الفعالة.

وميك ��ن �أن يكون منوذج �سل�سلة التوري ��د الفعال ذا فائدة كبرية
يف حت�س�ي�ن ال�شبك ��ة وال �سيما يف حتديد امل ��كان الذي ميكن فيه
القيام باال�ستثمارات الأ�سا�سية وتكنولوجيا التخزين.
ً
ع�ل�اوة على ذل ��ك � ،سي�ساعد من ��وذج �سل�سلة التوري ��د �أي�ضا يف
جعل العر�ض والطلب عل ��ى الطاقة ال�شم�سية جمدي ًا وفعا ًال من
حي ��ث التكلفة  ،مما ي�ساعد العمالء ب�شكل مبا�شر يف احل�صول
على الطاقة ال�شم�سية.
كم ��ا يحتاج نق ��ل الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة �إىل �إدارة �سليمة للمعدات
مب ��ا يف ذلك حركة الب�ضائ ��ع التي تكون كب�ي�رة احلجم .لذلك
 ،م ��ن �أج ��ل �إدارة م�شاريع الطاق ��ة ال�شم�سية عل ��ى نطاق وا�سع
مث ��ل �إن�شاء حمط ��ة تولي ��د الطاقة عل ��ى نطاق املراف ��ق يحتاج
�إىل التخطي ��ط املنا�س ��ب فيما يتعلق بالنق ��ل بالن�سبة لل�شحنات
الكب�ي�رة .وبالت ��ايل ،م ��ن �أج ��ل الق�ضاء عل ��ى تكلف ��ة املكونات
املتع ��ددة  ،من ال�ضروري �أن ت�صل ال�شحنة يف الوقت املحدد مع
التوا�صل والتن�سي ��ق الفعالني بني الأطراف املعنية يف اخلدمات
اللوج�ستية و�ضمان �أن يتم جتميع كل مكون من العملية كما هو
خمطط له.
وتتطل ��ع ال�ش ��ركات �إىل التوحي ��د يف �شب ��كات �سل�سل ��ة التوري ��د
به ��دف خف�ض التكلفة وزي ��ادة الفعالية .ولذلك  ،ف� ��إن التنب�ؤ بـ

(اللوج�ستي ��ات  ،اجلدول ��ة  ،التعبئة واال�ستخ ��دام ال�سليم) هي
بع� ��ض الطرق الرئي�سية التي ميك ��ن �أن ت�ساعد يف تقليل التكلفة
وحتويل �سل�سلة التوريد �إىل �شبكة فعالة.
كما �أثبتت الأبحاث �أن هناك ارتباط بني مفاهيم �سل�سلة االمداد
املرن ��ة وبني الطاقة امل�ستدامة (Lean, Agile and Green Supply
 ، )Chainفامل�ش ��روع الناجح يعتمد عل ��ى الإدارة الفعالة ل�شبكة
�سل�سلة التوريد اخلا�صة ب ��ه ،ومن ال�ضروري ترتيب الإمكانيات
اجلديدة جلعل �سل�سلة التوريد �أف�ضل.
وقد ات�ضح مدى ت�أثري التحول نحو منوذج �شبكة �سل�سلة التوريد
يف امل�ستوي ��ات اال�سرتاتيجي ��ة والت�شغيلية عن ��د التوريد للطاقة
امل�ستدام ��ة .وبالت ��ايل يجب ربط منوذج �سل�سل ��ة االمداد مع كل
عملية �صنع قرار رئي�سية يف الطاقة امل�ستدامة.
و�أخ�ي�ر ًا  ،ف� ��أن الهدف من تطوير عملي ��ة �إدارة �سل�سلة االمداد
للطاقة ال�شم�سية ،هو الزيادة امل�ستدامة حل�صة الطاقة املتجددة
م ��ن �إجمايل م�ص ��ادر الطاقة يف اململكة .وذل ��ك وفق الربنامج
الوطني للطاقة املتجددة ،هو مبادرة ا�سرتاتيجية تن�ضوي حتت
مظل ��ة ر�ؤي ��ة  2030وبرنامج التحول الوطن ��ي ،والذي ي�ستهدف
�إنتاج  9.5جيجاواط م ��ن الطاقة املتجددة بحلول العام 2023
مع هدف مرحلي ب�إنت ��اج  3.45جيجاواط بحلول العام .2020
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الجودة والسالمة والكفاءة في مصانع
األجهزة الطبية في استراليا

م .عبدالمجيد منصور بن شليل
مهندس أجهزة طبية

كمتطلب ضمن أحد المواد الدراس���ية في احد الجامعات االس���ترالية يتوجب على كل
طالب هندس���ة طبية بالقيام بث�ل�اث زيارات ميدانية للمصان���ع المحلية لالطالع على
س���ير العمل واإلجراءات المتبعة لضمان س�ل�امة األجهزة الطبية في فترة التصنيع.

يف �إحد الرحالت كنت م ��ن �ضمن جمموعة قامت بزيارة لأحد
امل�صانع ،بد�أت الزيارة با�ستقبالنا وتوزيع غطاء ال�شعر حلماية
امل�صن ��ع م ��ن ال�شعر املت�ساق ��ط وبعدها طلب م ��ن جميع الزوار
لب� ��س معطف نظيف ل�ضمان نظافة الزوار داخل امل�صنع ،ولفت
انتباه ��ي �أن �أحد ال ��زوار كان يلب�س حذاء مفت ��وح وعر�ض عليه
م�س� ��ؤول امل�صنع عدة �أحذية مغلقة مبقا�س ��ات خمتلفه ليلب�سها
حفاظ� � ًا على �سالمة قدميه داخل امل�صن ��ع وحفاظا على نظافة
امل�صنع يف جولتنا لفت انتباهي الكثري من الأمور التي مل تخطر
عل ��ى بايل منها ال�سالمة املهني ��ة وال�صحية ،الكفاءة العالية يف
ت�شغيل خطوط الإنتاج ،ومراقبة اجلودة امل�ستمرة يف امل�صنع.
وكانت �إجراءات ال�سالمة املهنية وال�صحية يف كل زاوية من زوايا
امل�صن ��ع بداي َة بغطاء ال�شعر ولب�س املعطف واحلذاء املغلق .كما
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لفت انتباهي عند جمي ��ع الأبواب للدخول �إىل منطقة الت�صنيع
يوج ��د معقم لليدين و�سجادة ال�صقة من اجلهتني مفرو�شة على
الأر� ��ض لي�ضط ��ر جميع الزوار امل�شي عليه ��ا لإزالة اي عوالق او
�أتربة �أ�سفل الأحذية ،بالإ�ضافة �إىل وجود بابني تبعد عن بع�ض
نح ��و �أربعة �أمتار قب ��ل الدخول ملنطقة الت�صني ��ع لتجنب دخول
الهواء غ�ي�ر النقي والغبار .نف�س ال�سجادة الال�صقة و البوابتني
موجودة عند مدخل الرافع ��ات ال�شوكية يف حال دخول الرافعة
�إىل منطق ��ة الت�صني ��ع للتزويد القط ��ع واملواد اخل ��ام .ويف كل
زاوية م ��ن زوايا املمرات يوجد مر�آة حمدب ��ة لزيادة مدى ر�ؤية
املوظف�ي�ن عند املنعطفات لتجنب الت�ص ��ادم .يف جهة الت�صنيع
الآيل يتوج ��ب على جمي ��ع العاملني ارت ��داء النظ ��ارات الواقية
لتجن ��ب �أي �أج�س ��ام طائرة يف حال ف�شل �أح ��د �أجهزة الت�صنيع

الآيل ،و�س ��دادات الأذن خلف� ��ض ن�سب ��ة االزع ��اج ال�صادر من
اجه ��زة الت�صنيع الآىل ،بالإ�ضافة �إىل غط ��اء ال�شعر واملعطف
واالحذي ��ة املغلق ��ة .يف ق�سم جتميع واختب ��ار القطع االلكرتونية
والكهربائي ��ة جميع العامل�ي�ن ملزمني بلب�س �أ�س ��اور يد م�ضادة
للكهرب ��اء ال�ساكنة لتفادي �ضرر القط ��ع االلكرتونية احل�سا�سة
للكهرب ��اء ال�ساكنة ،نف�س اال�ساور تكون مت�صلة ب�سلك الت�أري�ض
حلماية العاملني من �أي �صدمة كهربائية حمتملة.
وق ��د �أبه ��رين وج ��ود اوق ��ات راحة العامل�ي�ن على خ ��ط االنتاج
اجباري ��ة كل �ساعتني لعم ��ل متارين ا�ستطال ��ة وحتريك الدورة
الدموية لتجنب �إرهاق العاملني على خطوط الإنتاج.
مراقبة الكفاءة يف الإنتاج فتحت عيناي على �أمور كثرية ت�ساعد
على زيادة الكفاءة بتعديالت ب�سيطة على خطوط الإنتاج .مث ًال
كل خط�ي�ن انتاج تكون مت�صلة بخط واح ��د لتزويد املواد اخلام
مما يزي ��د من كفاءة عامل�ي�ن التزويد وتوف�ي�ر اجلهد بدال من
تزويد خطني انتاج يف م�سارين خمتلفة يتم تزويدهم عن طريق
خ ��ط م�ش�ت�رك .بالإ�ضافة �إىل ذلك يوجد ع ��دادات رقمية على
كل خ ��ط تزويد تفيد بعدد القطع املتوف ��رة وتنبه عمال التزويد
يف ح ��ال حاج ��ة خط االنت ��اج لزيادة امل ��واد اخل ��ام .يوجد لكل
عام ��ل على خط الإنتاج جه ��از كمبيوتر مزود بق ��ارئ الباركود

لقراءة الباركود ل ��كل قطعة يتم تركيبها وربطها باجلهاز الذي
يت ��م ت�صنيع ��ه لي�سهل متابعة القطع يف حال وج ��ود �أي خلل بعد
االختب ��ار النهائي املنت ��ج النهائي .ويف نهاي ��ة منطقة الت�صنيع
توج ��د لوح ��ة يت ��م حتديثها يومي� � ًا مبعلوم ��ات خط ��وط الإنتاج
ومتابع ��ة �أداء االنتاج للمهند�سني امل�شرف�ي�ن على املوقع التخاذ
�أي تعدي ��ل مطلوب يف وقت وجيز لعدم خ�سارة الوقت واالجهزة
املنتجة.
اجل ��ودة كانت تلعب دور مهم يف موقع الت�صنيع حيث يوجد
موظفني ملتابعة اجلودة لالنت ��اج وحتديث �سجالت اجلودة
ب�ش ��كل م�ستمر لت�أكيد اتب ��اع اجلودة العالي ��ة يف الت�صنيع.
بالإ�ضافة �إىل مراقبني انتاج بعد كل خط انتاج �آيل للتدقيق
واختبار كل منتج بعد خروجه مبا�شرة من �أجهزة الت�صنيع
الآيل و�إت�ل�اف �أي منت ��ج غ�ي�ر مطاب ��ق للج ��ودة املطلوب ��ة.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك �أجهزة الت�صنيع الآلية جميعها جمهزة
ب�أجه ��زة اختبار الختب ��ار املنتج قبل فرزة جله ��ة التغليف،
وم ��ن االختب ��ارات املزودة يف �أجه ��زة الت�صني ��ع الآيل كان
اختب ��ار ت�سريب الهواء ،ويف حال ف�ش ��ل �أي منتج يف اجتياز
االختب ��ار يت ��م �إتالفه مبا�ش ��رة عن طريق جه ��از الت�صنيع
الآيل بدون تدخل ب�شري.
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ما هي خطة إدارة المشروع؟

م .فراس محمد أمين نقشبندي
شركة االتحاد الهندسي

ٌتع���رف عملي���ات التخطي���ط بأنه���ا العملي���ات الت���ي يت���م فيه���ا صياغ���ة ومراجعة
أه���داف وغاي���ات المش���روع ووض���ع خط���ة إدارة المش���روع الت���ي س���يتم
اس���تخدامها لتحقي���ق األه���داف الت���ي ت���م االضط�ل�اع به���ا ف���ي المش���روع.

كذل ��ك ت�أخ ��ذ عملية و�ضع خط ��ة �إدارة امل�ش ��روع �سياقها �ضمن جمموع ��ة عمليات �إدارة تكام ��ل امل�شروعات الت ��ي ت�شمل العمليات
واالن�شطة الالزمة لتحديد وتعريف وجتميع وتوحيد وتن�سيق العمليات املختلفة و�أن�شطة �إدارة امل�شروع.

املجاالت
املعرفية
�إدارة تكامل
امل�شروع
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جمموعة عمليات �إدارة امل�شاريع ور�سم خريطة املجال املعريف
جمموعة عمليات
البدء

جمموعة عمليات
التخطيط

و�ضع ميثاق
امل�شروع

و�ضع خطة �إدارة
امل�شروع

جمموعة عمليات
االغالق

جمموعة عمليات جمموعة عمليات
املتابعة والتحكم
التنفيذ
املتابعة والتحكم
توجيه و�إدارة
�أعمال امل�شروع يف عمل امل�شروع اغالق امل�شروع او
املرحلة
اجراء التحكم
�إدارة معرفة
املتكامل يف التغيري
امل�شروع

يعرف الدليل املعريف لإدارة امل�شروعات عملية و�ضع خطة �إدارة
امل�ش ��روع ،مبايل ��ي " هي عملي ��ة حتديد و�إع ��داد وتن�سيق جميع
مكونات اخلطة وجتميعها يف خطة متكاملة لإدارة امل�شروع "
حيث ت�صف هذه العملية كما ا�سلفنا املنهج ال�شامل الذي �سيتم
ا�ستخدامه لإدارة امل�شروع ،وتتمثل نتيجة هذه العملية يف م�ستند
خطة �إدارة امل�شروع الذي ي�صف الطريقة التي �ستنفذ بها نتائج
امل�شروع وتراقبها وتتحكم فيها كلما تقدم امل�شروع وكيف �سيتم
�إغالق امل�شروع يف نهاية مل�شروع .
ويتف ��اوت حمتوى هذه اخلطة تبع ًا ملجال التطبيق ودرجة تعقيد
امل�شروع فقد تكون خمت�صرة او مف�صلة ويجب �أن تكون متما�سكة
مب ��ا يكفي لال�ستجابة لبيئة امل�شروع دائمة التغري ،كما يتعني ان
تكون هذه اخلطة ذات خط مرجعي على الأقل بالن�سبة للنطاق
والوق ��ت والتكلفة ،بحيث ميكن قيا�س تنفي ��ذ امل�شروع ومقارنته
بتلك املراجع و�إدارة الأداء.
يت ��م حتديث خط ��ة �إدارة امل�ش ��روع ح�سبما يل ��زم دون عمليات
ر�سمي ��ة ،ولكن حاملا يتم و�ضع اخلط املرجعي لها فعندها ميكن
تغيريها فقط من خالل �أداء عملية التحكم بالتغيري املتكامل.
وت�شتمل عملية و�ضع خطة �إدارة امل�شروع على العمليات التالية:
 -1املدخالت:
 .1ميث��اق امل�ش��روع :ميثاق امل�شروع هو عملي ��ة و�ضع الوثيقة
التي متنح ال�صالحية ر�سمي ًا بوجود م�شروع ،ومتد مدير امل�شروع
ب�صالحية ا�ستغالل موارد امل�ؤ�س�سة يف ان�شطة امل�شروع ،وي�ستخدم
فري ��ق امل�ش ��روع هذا امليث ��اق كنقط ��ة بداية للتخطي ��ط املبدئي
للم�ش ��روع نظ ��ر ًا الحتوائه على املعلوم ��ات الأ�سا�سية للم�شروع .
 .2املخرج��ات م��ن العمليات الأخرى :تع ��د �أي خطط او
خط ��وط مرجعية فرعية ناجتة عن عملي ��ات التخطيط الأخرى
كمدخالت لهذه العملية.
 .3العوام��ل املحيطة بامل�شروع :كمعايري احلكومة والقيود
القانوني ��ة والتنظيمية والهيكل التنظيم ��ي واملمار�سات الإدارية
واملرافق والتجهيزات الر�أ�سمالية.
� .4أ�ص��ول عملي��ات امل�ؤ�س�س��ة :مثل ال�سيا�س ��ات والعمليات
واالج ��راءات القيا�سي ��ة التنظيمية وقالب خط ��ة �إدارة امل�شروع
والدرو�س امل�ستفادة من امل�شاريع ال�سابقة.
 -2الأدوات والأ�ساليب:
 -1ا�ست�ش��ارة اخلب�ير  :حي ��ث يت ��م �أخذ خربة م ��ن الأفراد
واملجموعات ذات املعرفة املتخ�ص�صة.

 -2جم��ع البيان��ات :با�ستخ ��دام الع�ص ��ف الذهن ��ي وقوائم
املرجعة واملجموعات التخ�ص�صية واملقابالت.
 -3امله��ارات ال�شخ�صية ومهارات فريق العمل :كمهارات
�إدارة النزاع وتن�سيق الأعمال و�إدارة االجتماعات.
 -4االجتماعات :حيث ت�ستخ ��دم االجتماعات لهذه العملية
ملناق�شة �أ�سلوب امل�ش ��روع وحتديد طريقة تنفيذ العمل لتحقيق.
�أهداف امل�شروع:
 -3املخرجات:
 -1خطة �إدارة امل�شروع :وهي الوثيقة التي تو�ضح الطريقة
الت ��ي ينفذ بها امل�ش ��روع ومراقبته والتحكم ب ��ه و�إغالقه ،فهي
تدمج وتوحد جميع خطط الإدارة الفرعية واخلطوط املرجعية
وغريها من املعلومات الالزمة لإدارة امل�شروع.
وت�شم��ل عل��ى �سبي��ل املث��ال مكون��ات خط��ة �إدارة
امل�شروع:

�أ – خطط الإدارة الفرعية :كما يف ال�شكل التايل:
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ب -اخلطوط املرجعية :مثل:

ج -املكون ��ات اال�ضافي ��ة  :ت�ص ��در غالبية مكونات خط ��ة �إدارة
امل�ش ��روع يف �ص ��ورة خمرجات من عمليات �أخ ��رى� ،إال �أن بع�ض
املكونات يتم ا�صدارها يف هذه العملية مثل:
 -1خط��ة �إدارة التغي�ير  :التي تو�ضح كيفي ��ة اجازة ودمج
طلبات التغيري ر�سمي ًا.
 -2خط��ة �إدارة التهيئ��ة :تو�ضيح كيفي ��ة ت�سجيل وحتديث
املعلومات حول بنود امل�شروع
 -3اخلط املرجعي لقيا�س الأداء :خطة متكاملة للنطاق،
اجلدول الزمني والتكلفة.
 -4دورة حياة امل�شروع :تو�ضح �سل�سلة املراحل التي مير بها
امل�شروع منذ بدايته وحتى اكتماله.
� -5أ�سل��وب التطوير :يو�ض ��ح �أ�سلوب تطوير املنت ��ج او اخلدة او الناجت
 -6مرجع��ات الإدارة  :حت ��دد نقاط املراجع ��ة خالل تقدم
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امل�شروع للأداء ومدى احلاجة الجراءات وقائية او ت�صحيحية.
اخلال�صة:
الب ��د م ��ن عمل خط ��ة لإدارة امل�ش ��روع خالل عملي ��ة التخطيط
للم�ش ��روع بغ�ض النظر عن حجم امل�ش ��روع با�ستخدام الأدوات
والأ�سالي ��ب املبينة �سابق ًا ،حي ��ث يتم التحكم مبحتويات اخلطة
بن ��اء عل ��ى حجم وتعقي ��د امل�ش ��روع وجعلها خط ��ة خمت�صرة او
تف�صيلية ،ويجب �أن ي�شارك فريق العمل يف بنائها لتكون مبثابة
الدلي ��ل لكافة �أع�ضاء الفري ��ق  ،يتم حتديثها عند احلاجة وفق
االجراء الالزم للتغيري املتكامل.
املراجع:
 الدليل املعريف لإدارة امل�شروعات(– )PMBOK® Guideالطبعة ال�ساد�سة.
- “PMP Exam Prep” –Eighth Edition-By Rita Mulcahy, PMP
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كتاب رحلتي مع القطار

م .ماجد بن عثمان مليباري
شركة دار الهندسة

أن��ق��ل خ�ل�ال ه���ذا ال��ك��ت��اب ت��ج��رب��ت��ي ف���ي أح���د أه���م م��ش��اري��ع المملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ه��ن��دس��ي��ا ،وه���و م��ش��روع ق��ط��ار ال��ح��رم��ي��ن السريع.
فمن خالل هذا الكتاب كنت �أطرح بع�ض من يومياتي ال�شخ�صية
خ�ل�ال هذا ال�ص ��رح الهند�سي �سواء من الناحي ��ة الهند�سية او
االجتماعية ,وفيه الكثري من الدرو�س امل�ستفادة ممن كانوا �أكرث
خربة ودراية مني بامل�شروع الهند�سي ,ويف ثنايا الكتاب مواقف
�صعب ��ة من حاالت الوفاة لأحد العاملني خالل امل�شروع ،وكذلك
�أي�ض ��ا مواقف �سعيدة تطرقت لها خ�ل�ال م�سريتي يف امل�شروع.
الكتاب يوثق جتربتي من خالل املحطات الأربع للم�شروع:
-1حمطة مدينة مكة املكرمة.
-2حمطة مدينة جدة.
-3حمطة مدينة رابغ.
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-4حمطة مدينة املدينة املنورة.
ومافيها من اجتماعات مهمة وعا�صفة بني �أطراف امل�شروع من
مقاول وا�ست�شاري ومالك.
ويف الكتاب �أي�ض ��ا مقاالت هند�سية مهمة لأ�صحاب التخ�ص�ص
الهند�س ��ي ومعلوم ��ات عام ��ة ع ��ن امل�ش ��روع وتوثي ��ق للزيارات
الر�سمية للم�شروع.
الكت ��اب باخت�ص ��ار يحك ��ي معاي�شت ��ي مل�شروع قط ��ار احلرمني
ال�سريع منذ البداية.
وه ��و متوفر يف مكتبة جرير وفريج ��ن ميجا�ستور وكنوز املعرفة
وبوك�س.كوم.

"إضاءات"

م .عبدالرحمن سعيد الشهراني
مهندس تقنية معلومات واتصاالت

اغلب الناس دائما ما تجده في دوامة التفكير ويس���أل نفس���ه دائما أنا قد نسيت ما
تعلمته بالتعليم األكاديمي لقد أصبحت شخص غير مطور أصبحت من الحقبة القديمة.

وال�سب ��ب مل ي�ستطي ��ع او بالأحرى مل يق ��وم بتطوير نف�سه
عن طريق التعلم الذاتي .
ب ��كل ب�ساط ��ة يعتق ��د انه و�ص ��ل لطري ��ق م�س ��دود بحياته
املهنية ومل يعتقد كذلك ان التعليم الذاتي ي�صقل مواهبه
وينميه ��ا ,يجعل من �شخ�صيت ��ه �شخ�صية ن�شيطة وعملية,
ويو�س ��ع م ��دارك الفه ��م والرقي لدي ��ه بغ� ��ض النظر عن
امل ��ادة التي يقوم بتعلمها �سواء كانت من �ضمن تخ�ص�صه
الأكادميي او املهني.
عندم ��ا جتد مهند� ��س على �سبيل املثال ناج ��ح بحياته املهنية
عندما تقوم بالبحث والتق�صي عن ال�شخ�ص جتده يخ�ص�ص
م ��ن وقته للتعل ��م الذاتي و�أن ��واع التعلم الذاتي كث�ي�رة ومنها
القراءة يف خمتلف العلوم او متابعة قنوات علمية �سواء كانت
قنوات بالإعالم التلفزيوين او اعالم التوا�صل االجتماعي.
لقد �أثبت ��ت درا�س ��ة بريطانية لدى جامع ��ة كامربيدج �أن

التعل ��م الذات ��ي بحي ��اة الف ��رد له ��ا فوائد عدي ��دة وقوية،
نذك ��ر منها �أنه ��ا ت�صقل �شخ�صية املتعل ��م فيكون �صاحب
�شخ�صية جريئ ��ة وقيادية ،فكلما واجهته م�شكلة ا�ستطاع
حلها بهدوء وثقة مل يقت�صر التعلم على ذلك فقط بل قيل
ان املتعلم دائما ما يكون �صاحب الكلمة الأقوى يف النقا�ش
و�صاح ��ب الفكرة الأقرب لل�ص ��واب ،فالعالقة طردية بني
التعل ��م الذات ��ي واخلربة املهني ��ة فكلم ��ا زاد ن�سبة تعلمك
زادت خربتك مبا�شرة.
ل ��و نظرنا للوقت احلايل لوجدنا �أن م�س�ألة التعليم الذاتي
�سهله ومبتناول اجلميع ،في�ستطيع ال�شخ�ص قراءة الكتب
املن�شورة يف �شبكة الأنرتن ��ت دون احلاجة ل�شراء الكتاب،
كم ��ا ي�ستطي ��ع عن طري ��ق هاتف ��ه الذكي ت�شغي ��ل مقاطع
تعليمية وتوعويه.
والأن بعدما امتمت القراءة هل �سوف تبدا بالتعلم الذاتي ؟
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الطقس المتطرف وأزمة المناخ
EXTREME WEATHER and CLIMATE CRISIS

م .ياسر محمد العلي

عضو شعبة هندسة التراث العمراني
عضو االتحاد الهندسي الخليجي

يبدو أن كل عام جديد يأتي في أعقاب سجل مناخ مؤسف آخر .وسنة  2017هي واحدة من بين األكثر إثارة
للدهشة المناخ ذات الصلة وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تسببت في  306مليار دوالر كإجمالي
األضرار في الواليات المتحدة  ،مما يجعل عام  2017إلى حد بعيد أعلى عام في تاريخ الكوارث في البالد.

وعل ��ى ال�صعي ��د العاملي  ،يف �أعق ��اب الأعا�صري ماري ��ا � ،إيرما،
وهاريف  ،ب�شكل كبري مو�سم اله�شيم املدمر يف الغرب الأمريكي،
واجلف ��اف ال�شديد يف جنوب �أفريقي ��ا ،تلوث الكربون من حرق
الوق ��ود الأحف ��وري ،مثل الفح ��م والنفط والغ ��از الطبيعي التي
ت�سخ ��ن كوكبنا وتقود تغري املناخ� .إنها تقذف الأنظمة الطبيعية
م ��ن الت ��وازن �إىل ت�أثري مدمر يف كثري من الأحي ��ان ،م�إذا يعني
ذل ��ك بالن�سبة لنا؟ �أحداث مثل الأمط ��ار الغزيرة والفي�ضانات
وموج ��ات احل ��ر والأعا�ص�ي�ر و "الدوامة القطبي ��ة" واجلفاف
�أ�صبحت �أكرث تكرارا و �أ�شد ت�أثري ًا.
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الأعا�صري : HURRICANES
لوق ��ت طويل فهمنا ،بنا ًء على فيزياء ب�سيطة جدً ا� ،أنه بت�سخني
�سط ��ح املحيط� ،سيح�ص ��ل �أعا�ص�ي�ر �أكرث �شدة ،وع ��امل املناخ
امل�شهورالدكت ��ور ماي ��كل م ��ان �أخربعن حقيقة املن ��اخ يف العام
املا�ض ��ي يف �سرعة "تظهر الدرا�سات التجريبية �أن هناك زيادة
تق ��ارب � 10أمي ��ال يف ال�ساعة الري ��اح امل�ستدامة ل� �ـ 5م�ستويات
للعوا�ص ��ف ل ��كل درجة فهرنهاي ��ت من االحرتار م ��ع و�ضع بعني
االعتب ��ار �أن املحيط ��ات العاملي ��ة ق ��د زادت �سخونته ��ا �أكرث من
درج ��ة فهرنهايت" وتابع لك ��ن النظر �إىل الزي ��ادات يف �سرعة

الرياح امل�ستدامة وحدها ال تر�سم ال�صورة الكاملة من �إمكانات
عا�صف ��ة مدمرة الإع�ص ��ار �أكرث من جمرد ري ��اح � -إنه حدوث
هطول الأمطار الرئي�سي يرافقه زيادة العوا�صف اخلطرية.
وتك�س ��ب هذه الأ�شياء ق ��وة �أ�ضعافا م�ضاعفة جنبا �إىل جنب مع
ارتف ��اع الرياح عل ��ى الأرجح �أن الأعا�صريعل ��ى املدى الق�صري،
ميكن �أن تكون �أكرث كثافة وتدمري على الكوكب بوجود رياح قوية
وحرارة ،وال �سيما يف املحيطات.
النتيجة:
� -1إن تغ�ي�ر املناخ ي�ضي ��ف الوقود �إىل الن ��ار ،فارتفاع متو�سط
درج ��ة ح ��رارة �سط ��ح البح ��ر وبخا�ص ��ة فان ��ه وبزي ��ادة دفء
املحيط ��ات العميقة ت�صبح الأعا�صري�أكرث ق ��وة ،وكذلك الوقود
فه ��و عامل يف التكثي ��ف ال�سريع للعوا�صف  ،لذل ��ك مرة واحدة
عا�صف ��ة �ضعيفة ن�سبيا ميك ��ن �أن تعرب االمت ��داد ال�صحيح من
امل ��اء وت�صب ��ح رئي�سية يف غ�ضون �ساعات .ه ��ذا ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل احل ��اق �ضرر كب�ي�ر بالياب�سة لكون ال�س ��كان غري م�ستعدين
ل�شدة الإع�صار الفعلي وحتى �أنه يعر�ضهم لفقدان احلياة.
� -2إن تغ�ي�ر املن ��اخ يرتبط بح ��دوث دمار كب�ي�ر وبينما ي�صبح
الع ��امل �أكرث دف ًئا  ،يتبخر املاء �أكرث من ال�سطح من حميطاتنا.
والأعا�ص�ي�ر متت�ص هذا البخار �أثناء مرورها عرب �سطح البحر
وعندما حتيق الدمار ال�شديد بالياب�سة نف�س بخار املاء يعود �إىل
الأر�ض بهطول �شديد للأمطار.
 -3ارتفاع م�ست ��وى �سطح البحر الناجت عن تغري املناخ بامكانه
وب�ش ��كل دراماتيك ��ي تو�سي ��ع نط ��اق ارتف ��اع العا�صف ��ة ب�سب ��ب
الأعا�صري وبالقيا�س �إىل نوا ف ��ان زيادة العا�صفة يقا�س ارتفاع
امل ��اء فوق توقع طبيعي املد واجلزر الفلكية " .وبطريقة �أخرى ،

ه ��و زيادة العا�صفة من خالل دف ��ع مياه املحيطات �إىل ال�ساحل
بق ��وة الإع�ص ��ار ،وبينم ��ا م�ستوى البح ��ر يرتفع ب�سب ��ب التغري
املناخ ��ي ،فمن املتوق ��ع �أن حتمل العوا�صف املي ��اه �أقوى من �أي
وقت م�ضى �إىل م�سافات �أبعد و�أبعد داخل الرب.
الأثر الإن�ساين لتغري املناخ
: THE HUMAN IMPACT OF CLIMATE CHANGE
يف � 9سبتم�ب�ر  ، 2017هب ��ت رياح قوية من �إع�ص ��ار �إيرماعلى
من ��زل يف بيك ��ي ف ��ان هورن� ��س على (من ��زل عائلة زعي ��م واقع
املن ��اخ)يف فلوريدا و�شب حريق �أط ��اح بهيكل ال�سكن يف النهاية
وعلى الرغم من �أنها كانت هي وعائلتها يف �أمان� ،إال �أن فقدان
من ��زل العائلة كان مدمر ا�ستيقظت ه ��ذا ال�صباح على الأخبار
الت ��ي تفيد ب� ��أن منزيل يف فلوري ��دا" غارق بالن�ي�ران .النار يف
اخلارج ،ون�أمل �أن نتمكن من �إنقاذ الأ�شياء الأكرث �أهمية (كتب
بيكي يف ر�سالة �إلكرتونية �إىل واقع املناخ ).
لق ��د �أم�ضيت ال�سنوات الـ 23املا�ضية من حياتي يف نف�س املنزل
ومل ��ا يقرب م ��ن � 24ساعة كان كل ما لدي �ص ��ورة واحدة عندما
ب ��د�أ احلريق � 24ساع ��ة م�ضت مل يكن ل ��دي �أي فكرة عما بقى
من املنزل انها كانت من �أكرث التجارب م�أ�ساوية وت�أثريا حدثت
يل.
الفي�ضان واجلفاف
FLOODING AND DROUGHT

يزي ��د تغ�ي�ر املن ��اخ م ��ن خماط ��ر هط ��ول الأمط ��ار الغزي ��رة
واجلفاف ال�شديد .لكن مل�إذا  -وكيف  -هل هذا؟ �ألي�س االثنني
متناق�ضني؟
لق ��د �أظهر العل ��م �أن تغ�ي�ر املناخ يالم� ��س كل ركن م ��ن �أركان
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النظام البيئي لكوكبنا النظام  ،ودورة املياه لي�ست ا�ستثناء.
عل ��ى وجه التحديد  ،باعتبارها عاملية ارتفعت درجات احلرارة
ب�أ�سرع معدالتها يف ماليني ال�سنني ،وقد �أثر هذا االرتفاع ب�شكل
مبا�ش ��ر على �أ�شياء مث ��ل تركيزات بخار امل ��اء يف اجلو والغيوم
وهطول الأمطار و�أمناط تدفق التيار املائية.
وب�سبب العمليات املعنية تعتمد ب�شكل كبري على درجة احلرارة ،
والتغريات يف واحد لديها ب�سبب العواقب على الآخر� ،إذن كيف
ي�ؤث ��ر تغري املناخ على دورة املي ��اه؟ لتو�ضيح ذلك  ،دعنا نقرتب
�أكرث انظر �إىل الت�أثريين الأكرث ت�أثريا للدورة املائية يف الأزمة:
الفي�ضانات ال�شديدة واجلفاف.
الفي�ضانات FLOODS
عندم ��ا يتبخ ��ر املاء م ��ن الأر�ض والبح ��ر ،ف�إنه يع ��ود يف نهاية
املط ��اف �إىل الأر� ��ض مط ��ر و ثلج .يزي ��د تغري املن ��اخ من هذه
ال ��دورة ،لأنه عندما تزيد درجات ح ��رارة الهواء يتبخر املزيد
من املاء يف الهواء ،لأن الهواء الأكرث دفئا يحمل املزيد من بخار
امل ��اء ،وهذا ي�ساهم يف زيادة يف متو�سط كمية الأمطار ال�سنوية
والثل ��وج يف بع�ض الأماك ��ن وخلق املزيدم ��ن العوا�صف املطرية
ال�شديدة يف اجلانب الأخر.
والنتيج ��ة ه ��ي م�شاكل كب�ي�رة مث ��ل :الفي�ضان ��ات ال�شديدة يف
املجتمع ��ات حول العامل ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ارتفعت م�ستويات
البح ��ر ب�ش ��كل �أ�سرع م ��ن �أي وقت يف ما يقرب م ��ن  3000عام
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 ،وتفاق ��م الفي�ضان ��ات ال�ساحلي ��ة عل ��ى م�ستوى الع ��امل .ويقدر
برنام ��ج الأمم املتح ��دة للبيئة �أن ن�صف �س ��كان العامل يعي�شون
عل ��ى بعد  60كيلومرتًا (حوايل  37مي ًال) من ال�ساحل  -وثالثة
�أرباع املدن الرئي�سية على ال�شاطئ .
اجلفاف DROUGHT
يف نف� ��س الوق ��ت ال ��ذي تع ��اين فيه بع� ��ض املناطق م ��ن هطول
الأمط ��ار ب�شكل مكثف ،البع� ��ض الآخر يعاين م ��ن جفاف �أكرث
وحت ��ى اجلف ��اف .كم ��ا نوق�ش �أع�ل�اه  ،يف حال ارتف ��اع درجات
احل ��رارة ،ي ��زداد التبخ ��ر .وعندما يح ��دث ه ��ذا التبخر فوق
الأر� ��ض ،جتف الرتبة .ثم عندما ي�أت ��ي املطر  ،ينفد جزء كبري
م ��ن املاء�إىل الأر�ض ال�صلبة يف الأنه ��ار واجلداول التي حتملها
�إىل البحر – يف حني �أن الرتبة تبقى جافة.
ويف املناط ��ق احل�ضرية وال�ضواح ��ي والزراعية  ،ميكن جلريان
املياه هذا �أن يلتقط امللوثات من م�سطحات الأر�ض مبا يف ذلك
مياه ال�ص ��رف ال�صحي من �أنظمة �أحادي ��ة الأنبوب املفرطة -
ويتم نقلها �إىل الأنهار القريبة واملجاري املائية الأخرى  ،مبا يف
ذلك �إىل اخلزانات.
عل ��ى الط ��رف الآخ ��ر م ��ن ه ��ذا الطيف نف�س ��ه  ،تع ��زز فرتات
اجلف ��اف �ألية التبخر  ،وتزيد يف انخفا� ��ض يف �إجمايل هطول
الأمطار ال�سنوي ��ة والذي ي�ؤدي ب ��دوره �إىل انخفا�ض م�ستويات
املياه يف اجلداول والأنهار والبحريات.

ه ��ذا ي�ت�رك كمية �أقل م ��ن املاء لتخفي ��ف حتى ن�سبي ��ا امللوثات
ال�شائع ��ة  -ويف النهاية ن�سب ��ة �أقل من املياه ل ��ري املحا�صيل او
لل�شرب.
اجلف ��اف الرئي�س ��ي ميكن �أن يك ��ون خطري العواق ��ب على �سبل
عي�ش النا�س بحي ��ث ت�ؤثر على كل �شيء من الزراعة والنقل �إىل
ال�صحة العامة.
وبالطب ��ع ،كل هذا له بع� ��ض الآثار الرئي�سية للأم ��ن الغذائي و
�إم ��دادات مياه ال�شرب ث ��م هناك عواقب �شدي ��دة للجفاف قد
اليتم ادراكها على الفور مثل الدور الذي يلعبه يف تفاقم حرائق
الغابات.
وهن ��اك مقولة �شهرية للم�ؤل ��ف د.مايكل مان (ع ��امل املناخ ذو
ال�شه ��رة العاملية) -اذ يقول بهذا املج ��ال :لقد توقعنا هذا منذ
فرتة طويلة  ،ونحن نراها الأن تلعب �أمام �أعيننا.
حرائق الغابات : WILDFIRES
�إن الرب ��ط ب�ي�ن االرتف ��اع العامل ��ي يف درج ��ة احل ��رارة وحرائق
الغاب ��ات هو � ً
أي�ض ��ا علم ب�سيط جدً ا ،فاجلف ��اف يجفف الأر�ض
ويقت ��ل احلياة النباتية  -التي جتفف نف�سها � ً
أي�ضا وت�صبح �أكرث
�سهول ��ة يف الإ�شتع ��ال .ومع هطول كميات �أقل م ��ن الأمطار من
ال�صع ��ب �إيقاف هذه احلرائق مبجرد �أن تبد�أ .وميكن للحرائق
الهائلة �أن ترتك املجتمعات واحلكومات بباليني الدوالرات من
الأ�ض ��رار ناهيك ع ��ن التكاليف غري املح�سوب ��ة للنبات املفقود
واحليوان وحتى يف احلياة الب�شرية.
ويف هذا اجلانب فان االحتاد الأمريكي للحياة الربية American
 Wildlife Federation AWFيق ��دم املزيد م ��ن التفا�صيل حول
الكيفي ��ة التي ت�ؤدي بها الزي ��ادات يف متو�سط درجات احلرارة
ال�سنوية والتي تعم ��ل بدورها �إىل خلق ظروف تزيد ب�شكل كبري
من خطر و�شدة حرائق الغابات ومن خالل العوامل التالية :
مو�سم طويل من احلرائق LONG FIRE SEASONS 1
عندما ي�صل الطق�س الدافئ مبكرا ف�إنه ي�ؤدي �إىل ذوبان الثلوج
الربيعي املبكر واجلريان ال�سطحي ،وت�شهد العديد من الأماكن
ذوبان ثلجها قبل �أ�سب ��وع �إىل �أربعة �أ�سابيع ،وذلك منذ مايزيد
عاما فق ��ط ،ويف نف�س الوقت ت ��زداد درجات احلرارة
ع ��ن ً 50
الدافئ ��ة ب�ش ��كل غري معت ��اد يف اخلريف مع الأخ ��ذ يف االعتبار
�أن الغاب ��ات تعت�ب�ر قابلة لال�شتعال بعد ح ��وايل �شهر من انتهاء
ذوب ��ان الثلوج ،والنتيجة هي ف�ت�رة �أطول من املعتاد من الزمن
عندما تكون الغابات عر�ضة للنريان.

عوامل اجلفاف
مع ��دل هطول الأمطار �أقل من املتو�سط يف بع�ض املناطق نتيجة
ملع ��دالت التبخر املح�سنة املرتبطة باالحرتار و�أزمة املناخ يزيد
بطبيعة احلال من احتمالية احلريق ومدته.
الغزو INFESTATIONS 3
ت�سم ��ح الظ ��روف الدافئة واجلاف ��ة  ،وال �سيم ��ا يف الأ�شهر التي
كانت �أكرث برودة ،ببع�ض احل�شرات املدمرة للغاية مثل خنف�ساء
اجلبل ال�صنوبر للبقاء على قيد احلياة يف ف�صل ال�شتاء والتكاثر
ب�سرع ��ة ،وتقتل اخلناف�س والآفات الأخرى الأ�شجار والفر�شاة ،
والتي جتف بعد ذلك والتي ت�ؤدي بدورها �إىل احلاق �ضرر كبري
بالغطاء النباتي .
ال�صاعقة LIGHTNING
�أحد الآثار الرئي�سية لتغري املناخ هو زيادة احتماالت العوا�صف
ال�شدي ��دة ،وحتمل العوا�صف ال�شديدة الكثري من الطاقة ويقدر
االحتاد الأمريكي للحياة الربية �إىل �أن "الربق يف غرب الواليات
املتح ��دة ميكن �أن يزداد بن�سب ��ة � %12إىل  %30بحلول منت�صف
القرن" .جمتمعة  ،ف�إن الثالثة االوىل من الآثار املذكورة �أعاله
تخلق ظرو ًفا مواتية لغابة معر�ضة خلطر احلرائق  -والرابع يف
ترتيب ق�صري جدا  ،حتولت غابة مزدهرة وناب�ضة باحلياة مرة
واحدة �إىل برميل بارود �ضخم.
DRY CONDITIONS 2
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الغرور وتأثيرة على بيئة العمل
�أ .عبدالعزيز عبداهلل اجلمعة
مدير التحرير

يظ ��ن البع�ض �أن م�س�ألة الثق ��ة املفرطة بالنف�س هي �أعلى درجات حتقيق الطموحات والأم ��اين والتقدم ،ولكن للأ�سف ،هناك
�شع ��رة ب�ي�ن الثقة بالنف�س والغرور ،تنقل االن�سان من مرحلة الثق ��ة �إىل مرحلة الغرور املكروهة ،والتي نها عنها الإ�سالم وحذر
ال ْر ِ�ض َم َر ًحا �إِنَّ هَّ َ
الل اَل
ا�س َو اَل تمَ ْ � � ِ�ش فيِ َ ْ أ
منه ��ا نبين ��ا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث ق ��ال اهلل تع�إىلَ } :و اَل ت َُ�ص ِّع ْر َخ َّد َك ِلل َّن ِ
الكبرْ ُ �إىل االختي ��ال والفَخْ ر واحتقار
�ال َف ُخورٍ{ (لقم ��ان) ،وهذا يف�سر بغ�ض اهلل �سبحانه وتع� ��إىل لمِ َن �أ َّدى به ِ
ُي ِح � ُّ�ب ُك َّل مخُ ْ َت � ٍ
النا�س ،كما يف االية.
وميك ��ن التع ��رف ب�سهولة على االن�سان املغرور واملتكرب من خالل طريقة تعامله� ،شكل ��ه ،حديثه ،م�شيته ،ونظرته مع الآخرين،
وه ��و من الن ��وع الذي يظل بفخر بنف�سه وبن�سبه و�أقواله و�أفعاله ،حتى و�إن مل يكن ناجحا يف عمله ،ف�إنه يحاول �إبهار الآخرين،
فالغ ��رور والتك�ب�ر �صفات ي�صنفها علماء النف�س �ضمن الإعاقات الفكرية الت ��ي تعيق الإن�سان عن التقدم ،وجتعله حبي�س �أفكار
حمدودة تتمحور كلها على ذاته ونف�سه ،ويعتقد �أن ما و�صل �إليه كاف لإبهار العامل املحيط به.
وهناك بع�ض اال�شخا�ص يتعامل مع النا�س �سواء يف نطاق عمله ،او مع اقاربه ،او يف حميطه بغرور ،ظنا منه ان هذه املرحلة
الت ��ي و�ص ��ل �إليها هي مرحل ��ة (الثقة بالنف�س) ،ولكن هذا الأم ��ر غري �صحيح ،لأن هذا العلو والتك�ب�ر ،دليل على جتاوز اخللق
الرفيع �إىل اخللق املنهي عنه ،يف �صفة قد اليراها يف نف�سه ،ولكن االخرين يحكمون عليه بالغرور ،نظرا لت�صرفاته وتعاليه
ب�سب ��ب ثقته املعكو�س ��ة املفرطة يف نف�سه والتقليل من الأخري ��ن ال�سباب ،منها الدرجة العلمي ��ة ،او املن�صب الوظيفي ،او كرثة
املال ،او غريها.
والغ ��رور �صف ��ة جتع ��ل االن�سان ي�شعر �أنه ف ��وق اجلميع ،و�أنه �أكرب م ��ن �أي مقارنة مع االخرين ،ولهذه ال�صف ��ة �آثار وقعها �سيء
عل ��ى م ��ن يعي�ش معه او يتعامل مع املغرور .وهناك غرور من نوع �أخر ،حيث قد ت�صادف �أنا�س ميتلكون �صفات الغرور والتعايل
واخليالء ،وهم من بع�ض املدراء والر�ؤ�ساء يف جمال العمل ،حيث ي�ؤثرون بت�صرفاتهم على املناخ العام للموظفني وانتاجيتهم
عندم ��ا يعمل ��ون حتت مدير او رئي� ��س ُيعامل موظفيه بتعال وكرب ،حي ��ث �أن املوظف �إذا عمل يف بيئة عملي ��ة ُمريحة يكون فيها
رئي�س ��ه او مدي ��رة خلوقا ،ي�صبح املوظف ُمنتج ًا ،وعل ��ى النقي�ض �إذا كان املدير يتعامل بكرب وتع ��ال وغرور مع املوظفني يجعل
املوظف يركز على �أمو ٍر �أخرى ،مثل متى ينتهي العمل وال يهتم بالإنتاجية ،وغري ذلك من ال�سلبيات التي ت�ؤثر على العمل.
�إن �آفة الغرور والكرب وما ت�سببه من متاعب للمت�صف بها وللمحيطني به ،هي داء يدل على طم�س نور العقل والب�صرية ،فينخدع
ال�شخ�ص مبا �آتاه اهلل تع�إىل على النا�س ويتكربَ « ،يا �أَ ُّي َها الإ ْن َ�سانُ َما َغ َّر َك ِب َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِمي ا َّل ِذي َخ َل َق َك َف َ�س َّو َ
اك َف َعدَ َل َك»( ،االنفطار).
�أ�س�أل اهلل �أن يرزقني و�إياكم العربة والعظة ،ويجنبنا و�إياكم الكرب والرياء والعجب والغرور.
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organizations in workplace is to apply culture
synergy strategy in the workplace and that is
include many programs: create key messages,
find the impact of the cultural diversity, create
strategy for the engineers in the workplace in
dealing with each other, put their ideas in the

project and respecting different culture. Through
this strategy Engineers can have some manners,
high quality, giving opportunity to ask shear their
information and ability to manage cross - cultural
communication in engineering workplace.
(2018)

Advantages of cross - cultural communication in project team and workplace diversity

Additionally, cross – cultural communication has
positive business transition between engineering
organizations for example lead successful in team
project and multicultural workplace environment.
Also it can increase productive, save time, exchange
experience, new ideas, develop organization’s
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around the world that will enhance to create
new strategy for the organizations, such us, as
increasing their business investment create new
goals and objectives. (2016)
Why do we need to have cross culture
communication skills?
Many companies have different engineers with
cultures differences, culture is very important
part in their life. Therefore, organizations should
create better relationships between the coworkers
in the workplace that can make them understand

each other. Communication skills can help
engineers to be involve better in the team build
trust and confidence among the internal and
external publics. It is important of engineering
organization to contributing in global business
that will provide engineers to be professional and
highly performance in workplace, Also to improve
the resources, establish new approach to solve
problem of the organization and sharing new
information of engineering filed to achieve the
purpose. (2011)

How can we develop intercultural communication in global
project team and workplace?
Currently, we believe that every day we go
through process of communication with people
from different background through our daily life or
in workplace. Cultural diversity takes place and
makes different among engineers in workplace
environment. (2016)
Engineering organizations should realize cross cultural communication before we begin working

18

together such as nonverbal communication that
include body language, gestures, eye contact
posture and communicate process from sender
to receiver. Understanding and learning the
country’s culture that will make your conversation
very effectively. Engineers should have practice
in intercultural communication while they work.
one of the best solution of the engineers

Cross- cultural communication and
global project team

Ibrahim Subaykhi

The Communication have significant role of the engineers in the workplace today,
that can be affect the employee’s communication when he / she tries to work in
workplace diversity or in international project, good communicator who knows
his or her message clearly and care about the words. Sometimes we are facing
challenges with working with other people from different countries and culture.

Many studies highlighted that cross-cultural project
team has influence on team project. In study was by
Pipsa Pulkkinen about the impact of cross cultural
communication challenges of Finnish in Russia.
The study found that communication and values of
people are main challenges in workplace diversity
environment. (2013).
Another article about the communication and
facing difficulties in workplace diversity the study
was by Sharon Penn and showed that stereotype

has different explanation of cultrue among
coworkers in workplace, but individual’s cultrue
can make better understand each other of people
from different background.(2018)
Meaning of cross - cultural communication that
is communication and sharing the information
between groups of people who have differences
in nationality, religion, age, gender language
and values. Today engineering Organizations
are clearly interacting with others organizations
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4. Conclusions

In this paper we presented a detail design of a
shell and tube heat exchanger for cooling Lean
Diethanolamine, which is considered as an
important fluid in petrochemical plants especially
for environmental purposes. The effects of changing
single segmental baffle spacing of the exchanger
on heat transfer and pressure drop have been

studied. Therefore, we considered four designs
that follows TEMA standard and we simulated
the best design according to heat transfer and
pressure drop factors. From the results we noticed
that between designs A and D the heat transfer
coefficient of shell side decreases by 15.3%, the
tube side pressure drop increases by 3.7%, and
pressure drop of shell side decrease by 49.4%.
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Figure 6 shows the effect of baffle spacing on
shell side pressure drop. Where the maximum
and minimum values of shell side pressure drop
are 106.86 and 54.07 kPa, respectively. The graph
demonstrate with increasing baffle spacing the shell

side pressure drop decreases, and that is due to
shell fluid mass velocity. The increasing in central
baffle distance results decreasing in shell fluid mass
velocity by 26.1%, and this percentage is enough to
decrease shell side pressure drop by 50%.

Design Simulation by HTRI Software:

of baffles according to our manual calculations is
6 (Table 4). The Figure 8 shows the 3-D view of the
best design D obtained and Figure 9 gives the total
length of 4495.8 mm (as per TEMA standards) for a
shell and tube heat exchanger.

In this work, we used HTRI software to simulate
the drawing for best design. Figure 7 shows design
side view. We notice the number of baffles by HRTI
software is 5 based on design D, where the number

14
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Figure 4 shows the effects of baffle spacing
on shell side heat transfer coefficient. Where
the maximum and minimum values of shell
side heat transfer coefficient are 1183.96 and
1002.44 W/m2K, respectively. It’s clear, with
increasing baffle spacing the heat transfer
coefficient decreases, and that because
increasing central baffle distance means
changing flow type. The percentage decrease
in the Reynolds number between design A
and D is 26.1% in the turbulent region, and that
percentage quite enough to change flow type.
Therefore, this results in a decrease in heat
transfer, and from fluid mechanics we know

12

that the high turbulent fluid flow results in high
heat transfer.
Figure 5 shows the effects of baffle spacing on
tube side pressure drop. Where the maximum
and minimum values of tube side pressure drop
are 1169.35 and 1129.05 Pa, respectively. We
notice, with increasing central baffle distance
the pressure drop increases, and that because
increasing baffle spacing means increase
in tube length. The result shows that with
increasing tube length the tube side pressure
drop increases by 3.7%. That means changing
of baffle spacing will not make much impact in
tube side pressure drop.
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Determining Baffle Spacing and Baffle Cut

Baffle spacing is the centerline-to-centerline
distance between adjacent baffles and identified as
the most important geometric parameter affecting
both pressure drop and heat transfer characteristics
on the shell side design. It affects the velocity of
the shell side fluid which thereby affects the heat
transfer. The smaller baffle spacing, the smaller
flow area, and the higher the fluid velocity. This
increment in the fluid velocity represents an
increase in the frictional pressure drop and the heat
transfer coefficient. Although, reducing the baffle
spacing increase the heat transfer coefficient, there
is a lower limitation for it set by the TEMA Standards,
of one-fifth the shell diameter and never less than
2 in (51 mm). If the baffle spacing is higher, the heat
transfer coefficient is decreased. In addition, higher
baffle spacing lead to longitudinal flow which is
less efficient than cross flow and large unsupported
tube spans which will make the heat exchanger
prone to tube failure due to flow-induced vibration.
Also the maximum baffle spacing is specified by
the TEMA standards by mechanical considerations.
This is because the purpose of the baffle in addition
to improve the heat transfer coefficient is to support
the tubes also.
The heat exchanger designer has to select a baffle

spacing to perform the maximum possible value of
the heat transfer coefficient without exceeding the
allowable pressure drop of the shell side fluid. The
baffle cut is expressed as a percentage of the shell
inside diameter which varies between 15% and 45%.
The most common baffle cut is about 25%. Both very
small and very large baffle cuts are detrimental to
heat transfer due to the deviation from an ideal
situation. For low baffle cut, the shell side fluid
turbulence is high and hence the fluid velocity at
the window is high. As a result, the heat transfer
coefficient increases. However, for large baffle cut,
there will be important zones of the fluid with low
velocities and hence low heat transfer coefficients.
Reducing the baffle cut below 20% in order to
increase the heat transfer coefficient or increasing
it beyond 35% in order to decrease the pressure
drop usually lead to poor design. In order to achieve
that, the designer should change the aspects of
tube bundle geometry instead of reducing the baffle
cut below 20% or increasing it beyond 35% [10].
The effects of the baffle cuts in the shell side fluid
streamlines corresponding to different baffle cuts.
Optimum baffle spacing is somewhere between 0.4
and 0.6 of the shell inside diameter and a baffle cut
of 25% to 35% is usually recommended.

3. Results and Discussion

The Table 1 and Table 2 shows the available design data and properties of both tube side and shell side
fluid.
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2. Design Methodology

Heat transfer mode in a shell-and-tube heat
exchanger usually involves convection in each
fluid and conduction through the wall separating
the two fluids. In the analysis of shell-and-tube
heat exchangers, it is convenient to work with an
overall heat transfer coefficient U that accounts for
the contribution of all these modes at heat transfer.
The rate of heat transfer between the two fluids
at a location in a heat exchanger depends on the

magnitude of the temperature difference at that
location, which varies along the shell-and-tube
heat exchanger [6].
Therefore, in the heat transfer analysis of heat
exchangers, it is convenient to establish an
appropriate mean value of the temperature
difference between the hot and cold fluids such that
the total heat transfer rate Q between the fluids,
and that can be determined from [8].
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1. Introduction

In most industrial fields, cooling and heating fluids
are needed. The device utilized to implement the
heat transfer between the fluids is termed as heat
exchanger. In most heat exchangers, the fluids are
separated by a heat transfer surface, and ideally
they do not mix. It is used in many applications
such as space heating and air-conditioning, power
production, waste heat recovery, and chemical
processing [12-]. Commonly, they are classified
according to transfer process, flow arrangements,
heat transfer mechanisms, construction,
and degrees of surface compactness, pass
arrangements, and phase of the process fluids [3].
The most common type of heat exchangers utilized in
industrial fields is the shell and tube heat exchanger
according to their low costs, structural simplicity,
and design flexibility [2]. The shell and tube heat
exchanger is classified according to construction
[3]. This type of heat exchanger is good mechanical
layout and good for pressurized operation. It is
made up of different type of materials in which
selected materials is used for operating pressure
and temperature [4]. It has many applications in
the power generation, petroleum refinery, chemical
industries, and process industries. They are used
as oil cooler, condenser, feed water heater, etc
[3]. The shell and tube heat exchangers since
they were designed and manufactured, they are
having problems affecting the performance of the
exchangers. The main common problem is fouling.
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This problem is highly considered by engineers.
Fouling is an aggregation of undesirable material
on heat exchanger surfaces which decreases heat
transfer rate and increasing the resistance to fluid
flow, resulting high pressure drop [3].
The principal components of a shell and tube heat
exchanger are shell, shell cover, tubes, channel,
channel cover, tube sheet, nozzles, and baffles as
shown in Figure 2 [3]. The main component on which
this article is focusing is the baffles. Baffles are
plates installed in the shell side used to support the
tubes, maintain the spaces between the tubes, and
direct the shell side fluid flow across or along the
tube bundle in a specified manner [3]. Segmental
baffles are the most commonly used. They improve
the heat transfer by enhancing fluid turbulence or
local mixing on the shell side as a result of causing
the shell side fluid to flow in a zigzag manner across
the tube bundle. It also increases the pressure drop.
As a result, it requires high pumping power, so it
increases the electricity consumption [5]. We have
studied and tested the effects of the central distance
between the baffles for four different designs. We’ve
seen that the different baffles spacing enhance the
heat transfer rate which is considered as one of the
most common problems occurs in this device. Our
study has application of producing diethanolamine
and triethanolamine. In the production process as
shown in Figure 1, after each distillation tower there
is a shell and tube heat exchanger.
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Heat transfer enhancement of a Shell
and Tube Heat Exchanger with different
Baffle spacing Arrangements

Eng.Mohammad Ali Albazzaz

Abstract:
For the purpose of heat transfer enhancement, the configuration of a shell-and tube
heat exchanger was improved by considering the baffle spacing and baffle cut. The
investigation in this paper was carried by manual calculations, and that performed
for a single shell and two tubes passes heat exchanger, with variable number of
baffles spacing and 25% baffle cut. Designed baffle spaces are: for case A: 382 mm,
for case B: 427 mm, for case C: 472 mm, and for case D: 517 mm. In our paper we
obtained shell side calculations using Kern method and the results were observed
on shell side, the heat transfer coefficient decreases by 15.3% and pressure
losses decreases by 49.4%. General design considerations and design procedure
that follows TEMA standard are also considered in this paper. Also, a commercial
HTRI Xchanger Suite software was also used for design drawing purposes.
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Figure 3: Tension-Temperature characteristics for monometallic (top), bi-metallic (bottom-left), and bi-material (bottom-right)

4. Beyond the OHL Conductors
Existing Industrial Standards
Although HTLS conductor technologies are available
commercially, there is still lack of knowledge in
literature and industrial standards to evaluate their
mechanical (vibrations) and electrical (thermal)
performance accurately. Due to the great difference of
core material properties and outer aluminium strands,
HTLS conductors experience the so-called kneepoint temperature. Since the knee-point temperature
is affected by conductor technology and installation
method, a difference in thermal and mechanical
response of various HTLS technologies is expected
over the range of operating temperatures.
It is necessary to obtain reasonable predictions
of the thermal and mechanical performance on

transmission structures and to quantify damages that
could result on the integrity of conductor performance.
Moreover, this would enable utilities and researchers
to optimize the transmission line performance with
suitable vibrations protection schemes. Therefore,
increasing the efficiency of existing transmission
overhead line systems through the increase of power
transfer capability of the existing structures.
It is concluded that more complex modelling is
required to consider the internal structure for HTLS
conductors to evaluate their actual performance and,
therefore, identify their true capabilities on improving
OHL power transfer capacity. Additionally, performing
more advanced analysis which will help to evaluate
the response of the new conductor technologies
appropriately.
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2. Advancement in Overhead Line
Conductors Technologies
Conductors used in transmission OHLs vary
considerably and the standards on conductor
performance has not changed for decades. In
fact, conductors that consist of all aluminium or
aluminium alloys such as AAAC, AAC, and ACAR are
employed in specific industrial applications while the

most common choice has been ACSR conductors.
Recently, HTLS conductor technologies have been
developed mainly to improve the network thermal
capacity with reduced sag and uprate congested
OHL power flow corridors with minimal modifications
on existing transmission system infrastructure. The
advancements in OHLs conductor technologies is
summarised in Figure 1 below.

Figure 1: The advancements in OHL conductors’ technologies

Each conductor technology has different thermal and
mechanical performance because of their different
material properties, design and installation practices
used to achieve the increased thermal capacity. The
big differences of conductor and core components
properties on the novel conductor designs introduce
complexities on conductor performance analysis.
3. Distinctive Characteristics of OHL Conductors
The typical conductor designs with different core and
aluminium materials (i.e. Bi-metallics) consist of a
steel core and conductive aluminium strands. The
steel core is to provide the strength to the conductor
while the aluminium conductive strands carry the
electric current. Conductor manufacturers intend to
find innovative solutions to increase the power flow
within the same cross section of the conductors by
introducing new composite core materials (i.e. Bi-
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materials). This has a critical effect on the thermal
behaviour of the conductor due to the large differences
in the thermal expansion coefficients between both
components as seen in Figure 2.
As the conductor operating temperatures changes, the
mechanical load shifting between both components
becomes considerably significant. This load shifting
point is known as the knee-point at which the
tensile strength of the aluminium strands reduces
and becomes zero. The bi-metallic and bi-material
conductors are designed to reduce the conductor
sag under high temperature operating conditions
(i.e. above knee-point). Therefore, the reduced
core thermal expansion enables transmission
network utilities to operate the conductors at high
temperatures; increasing the power transfer within
the existing power flow corridors.

Innovative Solutions to Increase OHLs
Capacity – Towards a Resilient Electrical
Transmission Network

Eng. Mohammed A. Al Aqil

1. Introduction
It is globally observed that electricity generation and consumption are increasing
rapidly due to the integration of renewable energy sources within the electric network,
application of electrification of energy to replace heating and transportation sectors
traditional fossil fuels, and massive electricity demand growth. To accommodate
this rapid demand increment, electric utilities intend to reinforce the power capacity
of the electrical network by constructing new transmission overhead lines (OHLs).

However, this solution is expensive and requires
permissions from relative regulatory agencies
which delays the network reinforcement process.
In most cases, utilities try to find more flexible and
economical alternative options to reinforce the
network. This is usually accomplished by upgrading
the existing OHLs with bigger size conductors
or taking advantage of new advanced conductor

technologies known as High-Temperature
Low-Sag (HTLS) conductors. The superior
power transfer capabilities of HTLS conductor
technologies is reflected by the thermal properties
difference between the core and conductive
materials compared to traditional conductors such
as All Aluminium Alloys (AAAC) and Aluminium
Composite Steel Reinforced (ACSR).
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