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االفتتاحية

م. عبد العزيز سليمان اليوسفي
رئيس شعبة الهندسة القيمية

المشرف العام للمجلة

الهندسة القيمية واخواتها  

م���ع اأن الهند�س���ة القيمي���ة ب���داأت يف ال�سعودي���ة ودول جمل�س التع���اون يف عام 
1978، اال انه مل يتم الزامية تطبيقها اال يف عام 2001 على جميع امل�سروعات 
احلكومي���ة التي تزي���د كلفتها على ع�سري���ن مليون ريال. وتو�سع���ت تطبيقاتها 
لت�سمل ع���دة جماالت مثل: النفط والغاز والبني���ة التحتية واملوا�سالت والنقل 
واملباين ... الخ. وتبع ذلك اإجراءات مماثله من قبل بع�س املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�س���ة يف دول جمل�س التعاون. نتج عن تطبيقات الهند�سة القيمية حت�سني 

جودة م�سروعاتنا وتطوير اآداها وتوفري اأكرث من 50 مليار دوالر. 

ولكن الأ�سباب غري مربرة مل يتم التطبيق ب�سكل كامل. فخالل العقدين املا�سيني تعرث الكثري من امل�ساريع التي ت�سببت 
يف خ�سائ���ر ملي���ارات من املبالغ وه���در يف الكثري من املوارد. وب�سبب الرتاجع امل�ستم���ر يف اأ�سعار النفط �سنواجه الكثري 
م���ن التحدي���ات االقت�سادية وال�سيا�سية.  وعلى الرغم من ذلك، وعدت احلكوم���ات اخلليجية مواطنيها باأن ت�ستمر يف 
ال�س���رف مع تبني اإج���راءات تق�سفية و�سيا�سات مالية جديدة للحد من الهدر احلا�س���ل يف املوارد. وقد ينتج عن ذلك 

بطء العجلة االقت�سادية وغالء يف املعي�سة.    

ل���ذا يلزمنا تو�سي���ع تطبيقات الهند�سة القيمية لي�سم���ل ال�سيانة والت�سغيل واملوا�سفات واملقايي����س واخلدمات ... الخ. 
وم���ن ح�س���ن احلظ ان هناك اإجراءات وت�سريعات متت خالل االأعوام القليل���ة املا�سية �سوف ت�ساهم يف حت�سني وتقنني 
تطبيق���ات الهند�سة القيمية. فقد مت عمل ت�سريعات الإلزامية تطبيق كود البناء ال�سعودي وحت�سني موا�سفات ومقايي�س 
بع����س امل�سروع���ات وان�ساء الربنامج الوطني لدعم امل�سروعات يف اجلهات العام���ة. ويلزمنا تتويج هذه االإجراءات عرب 
ان�س���اء قاع���دة بيانات لتكاليف امل�سروعات واال�ستثمار يف الطاقة املتجددة وتطوي���ر منهجية اال�ستدامة وحت�سني البنية 

التحتية للتقنية واملعلومات.

�س���وف ت�ساه���م الهند�سة القيمية واأخواتها )املقرتحات اأعاله( يف احلد من الهدر احلا�سل يف مواردنا واحلفاظ عليها 
الأجيالنا امل�ستقبلية. ولكن قد ي�ساحب ذلك بع�س الت�سحيات والتخلي عن بع�س الرفاهيات عرب التفريق بني احلاجات 

والرغبات.
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مجلس الشعبة:

م. عبد العزيز سليمان اليوسفي
رئيس الشعبة

م. فرحان قاسم العنزي 
نائب رئيس الشعبة
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شعبة

الرؤية:
اأن تكون مفاهيم وتطبيقات الهند�سة القيمية من العمليات االأ�سا�سية الإدارة امل�سروعات 

باململكة العربية ال�سعودية .

الرسالة:
نعم���ل على ن�سر وتر�سيخ مفاهيم وتطبيق���ات الهند�سة القيمية فى االأو�ساط الهند�سية 

واجلهات ذات العالقة وتوفري البيئه املنا�سبة ملمار�سة املهنة وفقا للمعايري العاملية .

القيم:
االإبداع - روح الفريق - اجلودة - االإخال�س - التخطيط.

المهام:
1( حتديد االأ�س�س و املعايري ملمار�سة تطبيقات الهند�سة القيمية

2( اإقام���ة املحا�س���رات واللق���اءات املهنية لن�سر املعرف���ة مبفاهيم وتطبيق���ات الهند�سة القيمية.
3( اإعتم���اد برامج التدري���ب والتاأهيل املهنى وامل�ساعدة ف���ى احل�سول على الدرجات 

املهنية فى الهند�سة القيمية.
4( امل�ساهمة والت�سجيع للبحث العلمى فى جمال الهند�سة القيمية.

5( امل�ساهمة والن�سر فى الدوريات العلمية واملهنية.
6( تنظيم املوؤمترات املحلية واالإقليمية فى جمال تطبيقات الهند�سة القيمية.

7( تقدمي امل�سوره العلمية واملهنيه وفق ال�سوابط املعمول بها فى الهيئة.
8( التعاون مع اجلهات ذات العالقة مبا يعود بالنفع على املهنة.

9( التعاون مع الهيئات واجلمعيات املهنية املحلية واالإقليمية والدوليه فى جمال املهنة.
10( اإ�سدار دليل مهنى بال�سعبة.
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دور الهندسة القيمية في الحد 
من تعثر المشاريع

هل للهندسة القيمية دور في الحد من تعثر المشاريع؟
 ُيش���كل تعثر المش���اريع واحدة من المش���كالت الرئيس���ة التي يواجهها قطاع 
االنش���اءات، وس���أحاول ان أبي���ن دور الهندس���ة القيمي���ة ف���ي الحد م���ن تعثر 
المش���اريع خصوصا إذا ما طبق منهج الهندس���ة القيمية على الوجه الصحيح.

م. بدر ملبس الذايدي
نائب رئيس فرع الخليج في الكويت 
الجمعية الدولية للهندسة القيمية

كلم���ا كان  التخطي���ط االإداري و الهند�سي 
ذل���ك  كان  �سليم���ا  الهند�سي���ة  للم�ساري���ع 
مدع���اة  للتمي���ز يف اإجن���از امل�ساري���ع وفق 
اجلودة املرج���وة ، و �سم���ن الوقت املحدد 
له���ا ، وبامليزانية املر�س���ودة للم�سروع. ويف 
املقاب���ل فاإن �سوء التخطي���ط و عدم الفهم 
الدقيق لكل من مفهوم التخطيط و مراحله 
ي���وؤدي اإىل عك�س ذل���ك، اإن ع���دم مراعاة 
اأهمي���ة التخطي���ط ومقوم���ات التخطي���ط 
الفع���ال �سيوؤدي اإىل فق���دان ال�سيطرة على 
مكون���ات التحك���م يف امل�س���روع الهند�سي .
م����ا من م�سروع اال و مير بع����دة مراحل تبداأ 

بكون����ه فكرة م����رورا بدرا�سة اجل����دوى ، ثم 
مرحلة اعداد امل�ستن����دات وعمل الت�ساميم 
والر�سوم����ات املتكامل����ة وتقدي����ر التكالي����ف 
االولية لهذا امل�س����روع، وبعد ذلك اجراءات 
طرح املناف�سة واإجراءات الرت�سية، ومن ثم 
تنفيذ امل�سروع. غالبا ما تكون هذه املراحل 
مرتبط����ة ببع�سه����ا البع�س وحتت����اج تن�سيقا 
م�ستم����را ب����ني القائمني عليه����ا، اإ�سافة اإىل 
�سرورة معرفة متطلب����ات امل�ستفيد النهائي 
ب�س����كل دقيق، مع حتدي����د الوظائف املرجوة 
م����ن كل عن�سر م����ن عنا�س����ر امل�سروع. ويف 
حال االخفاق يف اي مرحلة من هذه املراحل 

�سيكون ذلك مدعاة لن�سوء �سبب من ا�سباب 
تعرث امل�س����روع ، وبالتايل �سي����وؤدي ذلك ايل 
م�ساري����ع ذات تكلف����ة مرتفعة وج����ودة اقل.
�ساأب���داأ هن���اك با�ستعرا�س بع����س العوائق 
الت���ي ت�ساهم بتعرث امل�ساريع ودور الهند�سة 

القيمية يف معاجلة مثل هذه العوائق. 
1- عل���ى الرغم من متتع كثري من اجلهات 
احلكومي���ة بخ���ربات طويل���ة امت���دت لعدة 
امل�ساري���ع  عل���ى  اال�س���راف  م���ن  �سن���وات 
االن�سائي���ة املتنوع���ة، اإال اأن هذه اخلربات 
وكان  باأ�سخا����س،  خمتزل���ة  تك���ون  رمب���ا 
باالإم���كان اال�ستف���ادة م���ن ه���ذه اخلربات 
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بحي���ث يقوم ذوو اخل���ربة بتدريب وتطوير 
العاملني به���ذه اجله���ات، وان ي�ستفاد من 
قاعدة البيانات املوجودة للم�ساريع ال�سابقة 
لتف���ادي امل�ساكل الت���ي تواجهه���ا امل�ساريع 
اجلدي���دة، اال ان الواقع عك�س ذلك متاما.
كم���ا تفتق���د اغلب امل�ساري���ع اىل تطبي���ق رقابة 
االأداء ، وااللت���زام باملوا�سف���ات، م���ع �سعوب���ة 
اخل���روج م���ن نف���ق االجته���ادات الفردي���ة اإىل 
الروؤي���ة املوؤ�س�سي���ة املتكامل���ة، وحتدي���دًا تقدير 
االحتياجات للحا�سر وامل�ستقبل اأثناء التخطيط. 
لذل����ك تلعب الهند�سة القيمية دورًا مهما يف 
عالج هذه االإ�سكالية، حيث تعتمد الدرا�سات 
القيمية قبل بداية ور�س����ة الهند�سة القيمية 
عل����ى ت�سكيل فري����ق متع����دد التخ�س�سات، 
يق����وم ه����ذا الفريق بجم����ع اك����رب كمية من 
املعلوم����ات الت����ي تخ�����س امل�س����روع، وكذلك 
اال�ستعان����ة باخلربات التي تخ����دم امل�سروع.
ب���ني  التن�سي���ق  يف  �سع���ف  وج���ود   -2
التخ�س�س���ات اىل تقوم بعمل املخططات، 
ويظه���ر جلي���ا ع���دم و�س���وح املخطط���ات 
عندم���ا يكون هناك تعار����س وعدم تطابق 
واملعماري���ة.  االن�سائي���ة  املخطط���ات  ب���ني 
ونت���ج عن ذل���ك اأن العقود تل���زم املقاولني 
لعمل املخططات التنفيذية، فيتم االعتماد 
عل���ى املق���اول لعم���ل تفا�سي���ل الر�سومات 
تو�سي���ح  ال���دور يف  له���ا  الت���ي  االن�سائي���ة 
املخطط���ات. واثن���اء اعتم���اد املخطط���ات 
يطل���ب من املقاول ان يقوم بدرا�سة كل بند 
على حده ومن ثم يخاطب جهاز اال�سراف 
العتم���اده، وم���ن ثم تت���م خماطب���ة ادارة 
الت�سميم العتماد هذه املخططات، و رمبا 
يلزم عقد ع���دة اجتماعات بني املهند�سني 
االإن�سائيني املمثلني للمقاول وممثلي اجلهة 
املالك���ة حتى يتم االتف���اق على التعديالت. 
كم���ا يالح���ظ عدم اعط���اء الوق���ت الكايف 
للت�سميم وعدم التخطي���ط امل�سبق لبع�س 

امل�ساريع مما يجعلها عر�سة للتعرث.
- يق���وم فري���ق الهند�سة القيمي���ة بدرا�سة 
املخططات واملوا�سفات ، ويحر�س الفريق 

عل���ى ان تك���ون املخطط���ات خالي���ة من اأي 
املخطط���ات  ه���ذه  تق���دم  وان  تعار�س���ات 
للتنفيذ كاملة متكاملة ورمبا يحتاج الفريق 
الإعادة ت�سميم بع�س العنا�سر، مما يجنب 
هذه املخططات اأي اعرتا�س اثناء التنفيذ 

من قبل املقاول. 
3- ع���دم وج���ود موؤ�س���رات اأداء اأو قيا����س 
ت�ساعد يف االإ�سراف على تنفيذ امل�سروعات 
ومتابعته���ا، كذلك اغلب العاملني يف جهاز 
اال�سراف تكون بدايتهم من خالل م�ساريع 
ادارة التنفي���ذ ومل ميروا ب���دورات تدريبية 
توؤهلهم للب���دء يف اال�سراف على امل�ساريع. 
كم���ا اأن فه���م اأط���راف العقد لبن���وده وفق 
قناعاتهم  يجعل كل من الطرفني يعتقد ان 

امل�سوؤولية تقع على الطرف االآخر.
- تعتم���د ور�سة الهند�س���ة القيمية اعتمادًا 
رئي�سي���ا عل���ى االإب���داع واالبت���كار، حتى اأن 
االفكار التي تن���ال موافقة الفريق ومن ثم 
اجلهة املالكة جتعل امل�سرفني على امل�سروع 
يدركون املعنى احلقيقي لالأبداع ويلم�سون 
ذلك اثناء تنفيذ ه���ذه االفكار اجلديدة  و 
ي�ساه���م ذلك بتحفيزه���م لالبتكار والعمل 

�سمن فريق عمل واحد متكامل.
-اخلال�س���ة الب���د م���ن اإبق���اء املهند�س���ني 
عل���ى قمة هرم املعلوم���ات املعا�سرة كل يف 

جمال���ه، باالإ�ساف���ة اإىل تزويده���م بكل ما 
ه���و جديد م���ن عل���وم االإدارة لتمكنهم من 
اإدارة تل���ك امل�ساريع. وميك���ن حتقيق ذلك 
م���ن خ���الل ا�سرتاتيجية متكامل���ة لتدريب 
املهند�سني، ونتيج���ة النغما�س املهند�س يف 
عمل���ه اليومي ب�سورة كبرية قد ال ترتك له 
جمااًل لالإطالع عل���ى امل�ستجدات العلمية، 
وهن���ا ت���ربز اأهمي���ة التدري���ب يف تعري���ف 
املهند�س بالتط���ورات احلديثة يف املجاالت 
ذات ال�سل���ة بعمله. ويعد جم���ال الهند�سة 
القيمي���ة منه���ج اإداري حدي���ث ي�ساهم يف 
رفع جودة واأداء امل�ساريع، وينمي مبادرات 
االإبداع واالبتكار لدى العاملني يف اجلهات 
يف  خمت�س���ة  اإدارة  وج���ود  اإن  املالك���ة. 
الهند�سة القيمية بوزارات الدولة �سيكون له 
دور يف اإعط���اء الهند�سة القيمية االأولية يف 
الدورات التدريبة للعاملني يف اجلهات ذات 
ال�سلة، وتعمي���ق مفاهيم هند�س���ة القيمة 
لدى العامل���ني يف اجلهات احلكومية، ومن 
خالل االإدارة ميكن للمهند�سني عمل ور�س 
للهند�س���ة القيمية على امل�ساريع. ان حتليل 
وظائ���ف امل�سروع �سي�ساهم بابتكار البدائل 
الت���ي تلبي طلبات امل�ستفيد، مع �سمان رفع 
ج���ودة واأداء امل�س���روع، وي�ساهم يف و�سوح 
بنود امل�سروع منذ بدء التخطيط للم�سروع.
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الهندسة القيمية ورؤية 2030

تنعم بالدنا ولله الحمد والمنة بقدر كبير وكم هائل من المش���روعات التنموية 
، وما تلك التي دش���نها خادم الحرمين الشريفين – يحفظه هللا – في المنطقة 
الشرقية، والتي سيتبعها غيرها من مناطق المملكة، وما المشاريع التي تقدر 
تكاليفها بمئات المليارات من الرياالت إال نزر يسير مما تحتويه خطة المملكة 2030. 

م. أحمد محمد أمين حجازي
رئيس قسم الهندسة القيمية 

الهيئة الملكية في ينبع

كان للهيئ���ة امللكي���ة للجبيل وينب���ع ن�سيب 
ال���ذي  االأم���ر  التعب���ري،  �س���ح  اإن  االأ�س���د 
ي�ستدع���ي م�ساعف���ة اجلهود م���ن اأجل اأن 
ذات  العمالق���ة  امل�سروع���ات  ه���ذه  تك���ون 
ج���دوى اقت�سادي���ة عالي���ة ، واأول خط���وة 
لتحقي���ق ه���ذا اله���دف احلتمي ه���و زيادة 
فعالية م���ا ينفق من اأموال ، واأف�سل و�سيلة 
علمي���ة عاملي���ة لتحقي���ق ذلك ه���ي تطبيق 

الهند�سة القيمية.
مع اأن تر�سي���د االإنفاق ياأتي على راأ�س اأهم 
الركائ���ز الت���ي تق���وم عليها خط���ة اململكة 
2030، اإال اأن تر�سي���د االنف���اق يتم بو�سائل 

ع���دة ، والقليل منه���ا هو ال���ذي يقوم على 
اأ�س�س مهنية ال ت�سر بالهدف وال بالوظيفة 
وال بامل�ستوى اجلم���ايل وال اخلدمي للمنتج 
اأو امل�س���روع، ب���ل اإن كثريا منه���ا يكون على 
ح�ساب اجل���ودة اأو الوظيف���ة اأو امل�ستوى اأو 
بتاأجي���ل مرحل���ة اأو مراحل م���ن امل�ساريع، 
وهذه حل���ول مبتورة، ولذا فاأه���م الو�سائل 
الت���ي حتقق ه���دف الرت�سي���د املدرو�س هو 
تطبي���ق الهند�سة القيمية الت���ي اأح�سب اأن 
تطبيقها اأ�سبح �سرورة ولي�س رغبة والهيئة 
امللكي���ة للجبيل وينب���ع من اأوائ���ل اجلهات 
احلكومية املهتمة بتطبيق الهند�سة القيمية 

عل���ى م�ساريعها ُم�نذ تعميمها على م�ساريع 
الدولة من قبل وزارة املالية يف عام 2001 م.
بداأت الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف تطبيق 
اخلطة االإ�سرتاتيجية مع مطلع العام 2010م 
وذلك بعد جمهود جبار من م�سوؤويل الهيئة 
امللكية يف اجلبيل وينبع ومبتابعة �سخ�سية 
من قب���ل �سمو رئي����س الهيئ���ة امللكية الذي 
ذلل كاف���ة ال�سعوبات حت���ى تظهر اخلطة 
وتب���دء  املاأم���ول  بال�س���كل  االإ�سرتاتيجي���ة 
الهيئة امللكية ع�سر جديد مفعم باحليوية 
واالإلت���زام. بال�سفافي���ة  مل���يء  والن�س���اط 
ق�س���م الهند�سة القيمي���ة ب���اإدارة امل�ساريع 



11

بالهيئ���ة امللكي���ة بينبع هو اأح���د خمرجات 
اخلطة االإ�سرتاتيجية املذكورة حيث اأ�سبح 
م���ن االأق�سام املعتمدة يف الهيكل التنظيمي 
ب���اإدارة  مرتبط���ًا  كان  اأن  بع���د  اجلدي���د 
الدرا�س���ات القيمي���ة باملق���ر الرئي�س���ي يف 
الريا�س مع نظريه يف الهيئة امللكية للجبيل 
ويقوم مبمار�س���ة ن�ساطاته بدعم كبري من  
�سع���ادة الرئي����س التنفيذي للهيئ���ة امللكية 
بينب���ع يف �سبي���ل االإ�ستم���رار واالإ�ستقاللية 
يف تطبي���ق وممار�س���ة مفاهي���م الهند�س���ة 
القيمي���ة يف م�ساريع الهيئة امللكية لتح�سني 
اأدائها بالتكلفة املعقولة وحماولة االإ�ستغناء 
عن املتطلبات غ���ري ال�سرورية والتي توؤدي 
اإىل رف���ع التكاليف للم�ساري���ع املختلفة وال 

ترفع م�ستوى االأداء العام لها.
خالل الفرتة املا�سية واملقدرة ب�ست �سنوات 
ُم�نذ بداي���ة تطبيق اخلط���ة االإ�سرتاتيجية 
كان هن���اك بع����س االإجن���ازات اخلا�س���ة 
بق�س���م الهند�سة القيمية والتي �ساهمت يف 
اإبراز بع�س مفاهيم الهند�سة القيمية وهي 

تتلخ�س يف التايل:
مت  عقد عدد 47 درا�سة قيمية لعدد 47 م�سروع 
اإن�سائ���ي للهيئة امللكية بينب���ع بح�سور اأكرث من 
600 مهند�س من خمتلف اإدارات الهيئة امللكية.
تاأ�سي�سي���ة  دورات  ثم���ان  ع���دد  عق���د  مت 
للهند�س���ة القيمي���ة MOD 1 اأ�ستف���اد منها 
اأك���رث من200 مهند�سًا من خمتلف اإدارات 

الهيئة امللكية بينبع.
الهند�س����ة  يف  متقدم����ة  واح����دة  دورة  عق����د  مت 
واأ�ستف����اد منه����ا اأك����رث م����ن 20   MOD 2 القيمي����ة
مهند�سًا من خمتلف اإدارات الهيئة امللكية بينبع.
مت تاأهيل ع���دد 147 مهند�س���ًا من خمتلف 
اإدارات الهيئ���ة امللكي���ة بينب���ع وح�سوله���م 
عل���ى �سه���ادة اأخ�سائ���ي قيمي���ة م�س���ارك 
وال���ذي  �سابق���ًا  امل�سم���ى  )ح�س���ب   AVS
تغ���ري االآن اىل VMA (  لي�سب���ح الع���دد 
االإجم���ايل للمهند�س���ني املتاأهل���ني بالهيئ���ة 
امللكي���ة بينبع هو 233 مهند����س حتى االآن، 
حي���ث يت���م تك���رمي املهند�س���ني احلا�سلني 

بالهند�س���ة  اخلا�س���ة  ال�سه���ادات  عل���ى 
القيمية ف���ورًا بعد اإجتيازه���م لالإختبارات 
املطلوب���ة ع���ن طري���ق الرئي����س التنفي���ذي 
للهيئ���ة امللكي���ة بينب���ع، و يتم التك���رمي لكل 
دفع���ة عل���ى حده وه���ذا يعمل عل���ى ت�سجيع 
املهند�س���ني لالإهتم���ام واحلما����س لك�س���ب 
مزي���د م���ن اخل���ربات يف جم���ال الهند�سة 
القيمي���ة لتطبيقه���ا عل���ى م�ساري���ع الهيئ���ة 
امللكي���ة للرق���ي به���ا اىل االإحتي���اج االأمثل.
مت التن�سي���ق م���ع ق�س���م الهند�س���ة القيمية 
بالهيئة امللكي���ة يف اجلبيل وينبع للم�ساركة 
وح�س���ور اأك���رث م���ن 10 درا�س���ات قيمي���ة 
مل�ساريع اإن�سائي���ة يف كل من مدينة اجلبيل 
ال�سناعية ومدينة ينب���ع ال�سناعية  الأكرث 
االإدارات  بع����س  م���ن  مهند�س���ًا   20 م���ن 
املعني���ة بالهيئ���ة امللكية باجلبي���ل و بينبع، 
وذلك لتبادل املعلومات واخلربات للفائدة 
امل�سرتك���ة كم���ا يتم دع���وة بع����س اجلهات 
احلكومي���ة مبدين���ة ينبع م���ن قب���ل الهيئة 
امللكية بينبع للم�ساركة يف الربامج التدريبية 
وور����س العمل القيمية لالإ�ستفادة الق�سوى 
من االإمكانات املتاحة بالهيئة امللكية بينبع.
قي����ام من�سوب����و  ق�س����م الهند�س����ة القيمي����ة 
بامل�سارك����ة يف عدة جل����ان ودرا�سات خا�سة 
بتخفي�����س التكلفة وحت�س����ني االأداء للمباين 
مبدين����ة  وامل�ساج����د  وللمدار�����س  ال�سكني����ة 
ينب����ع ال�سناعية كم����ا مت م�سارك����ة من�سوبو 

ق�س����م الهند�س����ة القيمية بع����دة اأوراق عمل 
ع����ن الهند�س����ة القيمي����ة وجت����ارب الهيئ����ة 
امللكي����ة بينب����ع  يف ع����دة موؤمت����رات عاملي����ة 
باأمري����كا واملجر والهن����د واملدعومة من قبل 
 Save( املنظم����ة الدولي����ة للهند�س����ة القيمية
International ( القت ا�ستح�سان احلا�سرين. 

خطة الق�سم امل�ستقبلية لعام 2017م 
م���ن املتوق���ع عق���د اأك���رث م���ن 10 درا�سات 

قيمية خالل العام 2017 م.
من املتوقع عقد دورتني تاأ�سي�سية للهند�سة 
القيمية MOD 1 خالل العام 2017 م لتاأهيل

اأكرث من 25 مهند�سًا اآخرين وح�سولهم على 
�سهادة VMA خالل العام املذكور باإذن اهلل.

التن�سي���ق الإعداد برنام���ج لتاأهيل عدد من 
املهند�سني بالهيئة امللكي���ة بينبع للح�سول 
معتم���د  قيمي���ة  اأخ�سائ���ي  �سه���ادة  عل���ى 
 )CVS( حيث من املتوقع اأن يتم تاأهيل عدد 
)4- 8( مهند�سني للح�س���ول على �سهادة 

CVS بنهاية عام 2018 م باإذن اهلل.

التن�سيق مل�سارك���ة وح�سور اأكرب عدد ممكن 
م���ن املهند�سني لفعالي���ات الهند�سة القيمية 
املختلف���ة )املوؤمترات، امللتقي���ات، والربامج 
مبفاهي���م  اخلا�س���ة  والن���دوات  التدريبي���ة 
اخل���ربات  الإكت�س���اب  القيمي���ة(  الهند�س���ة 
قدراته���م  لتطوي���ر  املختلف���ة  وامله���ارات 
ومهاراته���م يف هذا املج���ال ليكونو عونًا بعد 
اهلل للهيئة امللكية بينبع يف امل�ستقبل القريب.
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أهمية ترشيد الطاقة والموارد 
الطبيعية وآلياتها

كنت على اقتناع بأن هناك عالقة بين الترشيد في استهالك وحماية الموارد البيئية 
وبين الهندسة القيمية )Value Engineering (ولكن لم أكن أتصور أن تلك العالقة هي 
عالقة وثيقة بمعنى الكلمة إال بعد إن قارنت بين أهداف هذين التوجهين وأربط بين 
المكتس���بات التي تجنى من تطبيقهما في جوانب عديدة من حياتنا, وحينها وجدت 
أن أحد أهم أهداف هندس���ة القيمة ضمنا ه���و الحفاظ على الطاقة وعلى الموارد 
الطبيعية والحد من استهالكهما باإلضافة إلى حماية الموارد اإلقتصادية من الهدر.

م.عبدهللا بن محمد العقيل
مستشار هندسة العمارة والتخطيط

اإن عملي���ة احلف���اظ على م�س���ادر الطاقة 
وامل���وارد الطبيعي���ة وتر�سي���د االإ�سته���الك 
له���ا ، يج���ب اأن تو�سع له���ا اخلطط املتقنة 
القابل���ة للتطبي���ق لتجع���ل من ذل���ك واقعا 

ولي�س جمرد حلم وتنظري.
الآلي��ات الأربع للحفاظ على البيئة 

)4Rs( ومواردها الطبيعية
لق���د اأ�سار خرباء علوم وهند�سة البيئة اإىل 

اأربع���ة اآليات مهم���ة للحفاظ عل���ى املوارد 
الطبيعي���ة وحماي���ة البيئة، واأطلق���وا عليها 

اإخت�سارا )4Rs( وهي :
.)Reduction  ( االإ�ستهالك  • تقليل 

.) Reuse  ( االإ�ستخدام  • اإعادة 
ال��ت�����س��ن��ي��ع  واإع������������ادة  ال����ت����دوي����ر   •

.)Recycling(
.)Recovering  ( اأواإ�ستعادة  • اإ�سرتداد 

  ولو نظرت لهذه االآلي���ات االأربعة ال�سابقة 
نظرة فاح�سة لوجدت اأنها �سهلة التطبيق 
وكلها ت�سب يف هدف واحد وهو الرت�سيد، 
كل  يف  باالعتب���ار  ناأخذه���ا  اأن  وميكنن���ا 
ت�سرفاتن���ا ومناه���ج حياتن���ا اليومية بعد 
توف���ري االإج���راءات الكفيل���ة الت���ي جتعلها 
قابل���ة للتنفي���ذ اآلي���ا ، وبه���ا يت���م احلفاظ 
عل���ى مواردن���ا الطبيع���ة وحماي���ة بيئتن���ا، 
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وبذلك �سيكون لدينا فتحًا عظيمًا مل�سلحة 
جمتمعاتن���ا والب�سري���ة ب�س���كل ع���ام، ذلك 
�سيجعلنا ن�ستفيد من هذه املوارد مبا يحقق 
لنا الراحة والرفاهية مع االأخذ باحل�سبان 
حقوق االإجي���ال القادمة من ه���ذه املوارد، 
ف�س���اًل عن اأن ذل���ك �سي�ساعد يف احلفاظ 
)املالي���ة(  االإقت�سادي���ة  مواردن���ا  عل���ى 
من اله���در اإذا ركزن���ا على �سم���ان كفاءة 
ا�ستخدامن���ا  له���ذا امل���وارد وتنبهن���ا ملدى 
خط���ورة االإ�سته���الك اجلائرعل���ى حياتنا 

احلالية وامل�ستقبلية.
   واأي�س���ًا ، فاإننا ال يجب اأن نتوقف عند 
التوف���ري واحلد م���ن االإ�ستهالك بل البد 
م���ن الذه���اب بعيدا نح���و تطوي���ر بنية 
حتتي���ة م�ستدامة وامل�ساهم���ة يف حماية 
البيئ���ة واحلف���اظ عل���ى امل���وارد البيئية 
والطبيعية باأن جنعل من معاجلة وتدوير 
النفايات واملواد امل�ستهلكة ومايف حكمها 
م�س���درًا اقت�ساديًا يعيد لنا ما ن�ستطيع 
اإ�ستعادته مم���ا نفقده اأو مم���ا �سنفقده 
اأو ذل���ك ال���ذي �سنه���دره اإن ا�ستمرين���ا 
بنف����س النه���ج االإ�ستهالك���ي اخلاط���يء 
ال���ذي ال يح�سب ح�ساب���ا للخطر املحدق 
ببيئتنا ومواردن���ا ونظام حياتنا ، وعليه 
ال ب���د من التنبه لت�سحيح الو�سع باتباع 
�سيا�س���ة تر�سي���د عقالني���ة لن�ستطيع ان 
نبق���ي على ر�سيد كاف م���ن هذه املوارد 
والأطول وقت ممكن، وبه يتم خلق توازن 

بيئي يحقق اأهدافنا.
اإنن����ا يج����ب اأن ن����درك اأن ه����ذه االآلي����ات 
اخلا�سة بالرت�سيد يجب اأن يواكبها توجه 
نح����و تطوير تقنيات فعال����ة مل�سادر طاقة 
بديلة كاأن يتم اإ�ستخدام الطاقة املتجددة 
امل�ستم����دة م����ن امل����وارد الطبيعي����ة التي ال 
تنفد بداًل من الرتكي����ز كليًا على م�سادر 
الوقود االإحفوري كالب����رتول والغاز والتي 

�ستن�سب اإن عاجاًل اأو اآجال.

اأم����ا بالن�سبة اإىل الرت�سي����د يف اإ�ستهالك 
امل����وارد، وحت����ى ن�سمن جناح����ه، فيجب 
اأن تتوف����ر ل����ه اآلية عري�سة ق����د ت�سمل كل 
مناح����ي احلياة حيث يل����زم اأن توفر هذه 
االآلية عددًا من االإجراءات والقوانني مع 
ا�ستخ����دام التقني����ات املتنوع����ة التي حتد 
من ا�سته����الك امل����وارد الرئي�سي����ة والتي 

اأهمها الطاقة واملياه.
ولذل���ك ف���اإن حتقي���ق الرت�سي���د بواقعية ال 
بد اأن يبداأ بتوعي���ة املجتمع بجميع اأطيافه 
وب�ستى الط���رق، وتثقيفه تعليمي���ًا بوا�سطة 
املدر�سة ومناهجه���ا التعليمي���ة، واإعالميًا 
ع���رب و�سائل االإعالم باأنواع���ه، مع �سرورة 
�سن االأنظمة وال�سوابط الكفيلة باحلد من 

االإ�ستهالك اجلائر للموارد الطبيعية.
كم���ا يجب على ال���كل اأن يع���ي اأن الرت�سيد 
يف امل���وارد املتنوع���ة ه���و عن�س���ر مهم يف 

عملية التخطيط االإ�سرتاتيجي الذي يجب 
اأخ���ذه يف االإعتب���ار اإذا اأردن���ا الو�سول اإىل 
تنمي���ة �سامل���ة، واأن حتقي���ق ه���ذا الهدف 
�سينعك����س اإيجاب���ًا عل���ى امل�سلح���ة العامة 
لتاأمني االإحتياجات االآنية وامل�ستقبلية باأقل 
كلف���ة وباإ�ستثمارات اأق���ل، وحينها نكون قد 

حافظنا على مواردنا االإقت�سادية.

فوائد الرت�سيد يف املوارد: 
   اإن الطاقة واملياه هما عن�سران رئي�سيان 
حلي����اة ورفاهية وخدم����ة الب�سرية واأن ما 
ن�ستهلك����ه من هذي����ن العن�سرين لن يتم 
تعوي�س����ه ب�سهولة ، ولذل����ك يجب اأن نعي 
ذلك متام����ا ونتذك����ره يف كل ت�سرفاتنا، 
وعلين����ا اأن ن�ستوعب ونوؤم����ن اأن الرت�سيد 
يف هذي����ن العن�سرين �س����وف جنني منه 

العديد من الفوائد. 
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الكهربائي��ة  الطاق��ة  فالرت�س��يد يف 
وعلى �سبيل املثال �سيمنحنا ما يلي:

ا�سته���الك  فات���ورة  قيم���ة  خف����س   •
الكهرباء.

ا�ستثمارها  يتم  قد  كبرية  مبال���غ  • توفري 
لتو�سعة اأو اإقامة م�ساريع توليد الطاقة.

الناجتة  للبيئة  امللوثة  االإنبعاثات  • خف�س 
عن حمطات توليد الطاقة.

اآلي���ات م�ستدامة  • ت�سجي���ع التوج���ه نحو 
م�س���ادر  م���ن  الطاق���ة  عل���ى  للح�س���ول 
ال�سم�سي���ة  كالطاق���ة  تنف���د  ال  وتقني���ات 

وطاقة الرياح وغريهما.
الطاق���ة  م�س���ادر  يف  اله���در  تقلي���ل   •

االأحفورية كالنفط  والغاز.
• احلف���اظ عل���ى ن�سيب  وح���ق االأجيال 
وهن���اك  الطاق���ة.  م�س���ادر  يف  القادم���ة 

العديد من املكا�سب التي ال ح�سر لها.
وبالن�سبة للرت�سيد يف املاء ، الذي يعد 
ع�سب���ا للحياة وال ي�ستغني عنه االإن�سان يف 

كل حيات���ه وال ميكن اأن يحل ل���ه بديل اآخر  
وال���ذي يكلف احل�سول اإلي���ه الكثري، حيث 
يح���ب اأن تتفه���م حج���م اجله���ود الكبرية 
والتكاليف الكثرية يف �سبيل توفري املياه من 
انتاج وحتلي���ة وتخزين و�سخ ونقل لها عرب 
�سب���كات مياه �سرب معقدة وما يتخلل ذلك 
م���ن �سيانة م�ستم���رة على م���دار ال�ساعة، 
وهذا ما يجعلنا نركز كثريا يف اأهمية و�سع 
خط���ط توعوي���ة وتثقيفية جلع���ل الرت�سيد 
ثقاف���ة را�سخ���ة يف عقل امل�ستهل���ك  ولذلك 
فاإن لرت�سيد املياه فوائد جمة ومنها:

املاء. ا�ستهالك  فاتورة  قيمة  • تخفي�س 
�ست�ستثمر يف  • توف���ري مبالغ طائلة كانت 
اإقام���ة م�ساري���ع ملي���اه ال�س���رب وميك���ن اأن 

ت�ستغل يف م�ساريع اأخرى.
القادمة يف  االأجيال  • احلف���اظ على حق 

ن�سيبهم من املياه.
اأكرث  حديث���ة  تقني���ات  عل���ى  • الت�سجي���ع 

توفريًا يف االإ�ستهالك.

اإع���ادة معاجل���ة  تعمي���م  • حف���ز عملي���ة 
وا�ستخدام املياه الرمادية الأعمال ال�سيانة 
ولتغذية �سناديق الط���رد، وكذلك معاجلة 
مي���اه ال�س���رف ال�سحي ل���ري املزروعات 

لالأغرا�س ال�سناعية والزراعية.
املخزون  كميات  رفع  • التفكري جدي���ا يف 
ال�سي���ول  مي���اه  م���ن  باال�ستف���ادة  املائ���ي 

والتقليل من تبخرها وفقدانها.
ف�سال عن الكثري من الفوائد املرئية  وغري 

املرئية.

بطاقات كفاءة الطاقة والوقود:
   وه���ي اإح���دى االآليات اجلي���دة والفعالة 
التي ت�ساهم يف اإيجاد ثقافة تر�سيد ب�سكل 
موؤ�س�ساتي وه���ذه بالفعل جدي���رة بالذكر 
، حيث متن���ح امل�ستهلك فر�س���ة امل�ساركة 
باإ�سل���وب  جماع���ي  تر�سي���د  �سيا�س���ة  يف 
احلقيقي���ة  املعلوم���ة  ومتنح���ه  ح�س���اري 
التي يود الو�سول اإليه���ا ليكت�سف االأف�سل 
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ل���ه اإقت�سادي���ًا وبيئيًا، وه���و التوجه الذي 
اعتم���ده املركز ال�سعودي لكف���اءة الطاقة 
اأق���ر اإخ�س���اع جميع  "كف���اءة" ، عندم���ا 
االإجه���زة الكهربائي���ة املنتج���ة حملي���ًا اأو 
تل���ك امل�ست���وردة ، لتقيي���م يو�س���ح م���دى 
كفاءة ا�ستهالكها للطاق���ة ، والهدف منه 
توعي���ة امل�ستهل���ك لالإ�سل���وب االأمثل الذي 
ي�ساع���ده على اختي���ار اجلهاز الذي ميلك 
اأداء اأف�س���ل وا�سته���الكا اأقل م���ن الطاقة 
الكهربائية. ويتم ل�سق هذه البطاقة على 

اأي جهاز كهربائي ليطلع عليه امل�سرتي.
   كم���ا اأن هناك بطاقة اأخرى خ�س�ست 
للمركب���ات وتل�سق مب���كان ظاهر ، وهي 
تو�س���ح م���دى كف���اءة اإ�ستخ���دام املركبة 
للوق���ود مما ي�ساع���د يف تعريف امل�سرتي 
يف معرفة درج���ة ا�سته���الك الوقود لكل 
مركب���ة وي�ستطي���ع عق���د مقارن���ة بينه���ا 
فخي���اره  وبالتاأكي���د  يري���د،  م���ا  ليق���رر 
ال���ذي يك���ون اأك���رث كف���اءة يف اإ�ستهالك 

امل�ستهل���ك. م�سلح���ة  يف  ه���ي  الوق���ود 
علما اأن هذه البطاقات يتم اإلزام املوردين 
وامل�سنع���ني به���ا لتك���ون مثبت���ة عل���ى هذه 
املنتجات، وهن���اك عقوبات نظامية رادعة 

تطبق على كل من يخالف هذه االأنظمة.
وختاما فاإننا يجب اأن ن�سع يف االإعتبار 
ركن����ا  يك����ون  اأن  يج����ب  الرت�سي����د  اأن 
اأ�سا�سي����ًا يف كل ت�سرفاتن����ا خ�سو�س����ا 
فيما يرتبط باإ�ستخدام الطاقة واملوارد 
الطبيعي����ة كم����ا يج����ب اأن يت����م فر�س����ه 
وبق����وة يف خططنا ال�سامل����ة واأن تو�سع 
ل����ه االأنظم����ة وال�سواب����ط الت����ي تل����زم 
اجلمي����ع بتطبيقه بكل جدي����ة و�سرامة 
اإعتب����ارا من حلظ����ة اإع����داد الدرا�سات 
والت�سامي����م الهند�سية واإنتهاء باأعمال 
التنفيذ ل����كل م�ساريعنا وبنيتنا التحتية 
وا�ستخدامتن����ا اليومية، وبذل����ك نتاأكد 
من حتقي����ق الرت�سيد املخط����ط  له مبا 

ي�سمن حتقيق االإ�ستدامة املن�سودة.

املراجع :
- تر�سي���د الطاق���ة واإدارة الطل���ب عليه���ا،  

للدكتور حممود �سرى طه.
- �سب���كات ال�سرف ال�سحي ) تنقية املياه 
واملعاجلة الهند�سية(، للدكتور حممد علي 

فرج.
- نحو حلول اإ�سكانية متكاملة وم�ستدامة ، 

للمهند�س عبداهلل بن حممد العقيل.
- جت���ارب عاملي���ة يف تر�سي���د ا�ستخ���دام 
امل���وارد املائي���ة ، للدكت���ور عابدين حممد 

علي �سالح.
- موق���ع املرك���ز ال�سعودي لكف���اءة الطاقة 

 .   www.seec.gov.sa

- موقع تر�سيد ) االإمارات( حللول تر�سيد 
.)www.tarsheed.fi-demo.com( الطاقة

- موقع الرت�سيد/ م�سر 
.) www.moee.gov.eg(

- موقع: 
WAST.NET      www.waste.net 
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كيليمنجارو  والهندسة القيمية

 ف���ي أكتوب���ر من ع���ام 2003م أخ���ذت الدورة التأسيس���ية األول���ى في الهندس���ة القيمية 
)Module 1( فأعجب���ت أيما إعجاب بهذه المنهجية اإلبداعي���ة والطريقة الرائعة في الحد من 
السرف و التبذير في المشاريع، ومما زاد إعجابي بها هو األسلوب الشيق للمحاضر وطريقة 
عرض���ه للمادة العلمية بش���كل س���احر ومبتكر مما ش���جعني على مواصلة المش���وار فيها 
 حي���ث تقدمت لالختبار األول واجتزته بنجاح عام 2004م وكنت أول مهندس قيمي مش���ارك 
)Associate Value Specialist( من سلطنة عمان حسب سجالت المنظمة الدولية للهندسة القيمية 
)SAVE International(،   وتم تتويج هذا االنجاز بتعييني نائبا لرئيس شعبة الخليج للهندسة القيمية 
)VP-SAVE International- Gulf Chapter( ممثال لسلطنة عمان من عام 2005 حتى عام 2014. 

م. ناصر القصابي
أخصائي هندسة قيمية مشارك

سلطنة عمان

ا�ستمرت عالقتي بالهند�سة القيمية ومثلت 
ال�سلطنة يف عدة ملتقيات وموؤمترات ذات 
ال�سل���ة، ويف اأحد ه���ذه التجمعات التقيت 
باملهند����س عبدالعزي���ز اليو�سف���ي ال���ذي 
ب���دا يل بج�س���م اأك���رث نحوال ع���ن ذي قبل 
فبادرت���ه بال�س���وؤال ع���ن �س���ر ر�ساقته وما 
ال���ذي دفع���ه للتخل�س م���ن وزن���ه الزائد 

فقال كيف تريدين اأن اأعلم النا�س اجلودة 
واأكون قدوة لطلبة العلم واأنا بج�سم دب ؟ 
الق���دوة باملثال هي اأن�س���ب طرق التدري�س 
فالنا�س ت���راك قب���ل اأن ت�سمعك واجل�سم 
املث���ايل ال يكون �سمين���ا اإطالقا.  �سادفت 
ه���ذه الكلمة قبوال عندي واأنا ال�سمني منذ 
�سغري فحزمت اأمري على ت�سمري �ساعد 

اجل���د واتخاذ القرار امل�سريي الذي كنت 
اأ�سوف���ه لزم���ن طوي���ل، فقم���ت بالتحك���م 
بكمي���ة ونوعية الغ���ذاء وممار�سة الن�ساط 
الريا�سي ب�سفه م�ستمرة وبحمد اهلل اآتت 
ه���ذه اجله���ود اأكلها وا�ستطع���ت التخل�س 
من اأك���رث من 20 كيلوج���رام من ال�سحوم 

املرتاكمة عرب الزمن.
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�سغ���ف العي����س بنم���ط حياة �سح���ي هو ما 
دفعن���ي لو�س���ع اأه���داف ريا�سي���ة ق�سرية 
وبعيدة املدى حتى يكون الن�ساط الريا�سي 
ج���زءا مهما م���ن الروت���ني اليوم���ي متامًا 
كاالأكل وال�سالة ويف الوقت نف�سه اأبعد امللل 
وال�ساآمة عن النف�س الب�سرية التي يعرتيها 
الوه���ن وال�سع���ف يف كثري م���ن االأحايني.  
على �سبيل املث���ال قمت بالتدرج يف اجلري 
من حيث عدد الكيلومرتات واملدة الزمنية 
اإذ اأحاول التناف�س مع الذات ب�سكل اأ�سا�سي 
حت���ى ال يحبطني االآخرون واأحطم اأرقامي 
القيا�سي���ة.  اأمار�س ريا�س���ات متعددة من 
م�س���ي وج���ري و تن����س والدراج���ة الهوائية 
وح�س�س متاري���ن االأيروبيك يف ال�ساالت 
الريا�سي���ة.  وم���ن �سم���ن الريا�سات التي 
ا�ستمت���ع مبمار�سته���ا ه���ي امل�س���ي اجلبلي 
)الهايكينج( حيث تزخر بالدنا بحمد اهلل 
بالكث���ري من امل�س���ارات اجلبلي���ة وتاأ�س�ست 
موؤخرا الكث���ري من الف���رق الريا�سية التي 
تنظم م�سارات ق�س���رية وطويلة يف العطل 
االأ�سبوعي���ة واالإج���ازات الر�سمي���ة واأ�سبح 

لهذه الريا�سة الكثري من املمار�سني.   
كان حل���م الو�س���ول اإىل اأعلى قمة يف قارة 
اإفريقي���ا واأعلى قمة جلب���ل قائم بذاته يف 

الع���امل بارتفاع 5895 م���رت يدغدغ خيايل 
من���ذ فرتة طويلة وخ�سو�سا بعد التخل�س 
من الوزن الزائد واكت�ساب اللياقة البدنية 
ولك���ن كان اأك���رث ما ي�سدين ع���ن حتقيق 
هذا احللم هو قلة املعلومات املتوفرة لدي 
وعدم معرفتي ب���اأي من االأ�سخا�س الذين 
و�سلوا لهذه القم���ة لكي ا�ستطيع عن كثب 
معرف���ة اأدق التفا�سي���ل ع���ن ه���ذا احللم 
املن�س���ود اإىل اأن تعرف���ت بال�سدف���ة عل���ى 
�سخ����س متكن م���ن ال�سع���ود ومن خالله 
متكن���ت اأن اأر�س���م التفا�سي���ل االأ�سا�سي���ة 

للوحة هذا احللم اجلميل. 
يف ه���ذا املق���ال اأحببت ان اأعر����س عليكم 
مقاربة ب�سيطة عن منهج الهند�سة القيمية 
مبراحله الثالث الرئي�سة من خالل جتربة 
الو�س���ول لقمة جبل كيليمنجارو الواقعة يف 
جمهورية تنزانيا والتي قمت بها يف اأكتوبر 
2016م.  وق���د تالحظ���ون، قرائي االأعزة، 
اأن هن���اك الكث���ري م���ن العوام���ل امل�سرتكة 
للتجربت���ني وباإم���كان ربط االأح���داث بكل 
�سهول���ة اإذ اأن ال�سئ بال�س���ئ يذكر و�ساأقوم 
بذكر نبذة عن كل مرحلة من هذا املراحل 
م���ن خ���الل خربت���ي يف الهند�س���ة القيمية 

اتبعها بتجربة كيليمنجارو.  

ما  م��رح��ل��ة  الأوىل:  امل���رح���ل���ة 
ق��ب��ل ال��درا���س��ة )م��رح��ل��ة م��ا قبل 

ال�سعود(:
مرحل���ة جمع املعلومات الأي درا�سة هند�سة 
قيمي���ة م���ن االأهمي���ة مب���كان اإذ ال ميك���ن 
جتاهلها اأو تعديه���ا مبا�سرة للمرحلة التي 
تليها ففي هذه املرحلة يقوم مالك امل�سروع 
باختيار املكت���ب الهند�سي املنا�سب الإجراء 
الدرا�سة وقائدا للفريق على اأن يكون وقت 
الدرا�سة عادة يف املراحل االأولية للم�سروع 
فائ���دة  اأك���رب  جلن���ي   )Concept Stage(

ممكن���ة م���ن تطبي���ق الهند�س���ة القيمي���ة.  
الفري���ق  قائ���د  يق���وم  املرحل���ة  ه���ذه  ويف 
باختي���ار اأع�س���اء الفريق الذي���ن ي�سكلون 
التخ�س�س���ات املختلف���ة الت���ي تتنا�سب مع 
طبيع���ة امل�س���روع مث���ل مهند�س���و الكهرباء 
واالإن�سائي���ون  واملعماري���ون  وامليكاني���ك 
وغريهم من التخ�س�سات االأخرى اإ�سافة 
اإىل م�ساحي الكميات اأو املخت�سني بتقدير 
التكالي���ف الذين يناط به���م حتديد تكلفة 
عنا�سر امل�س���روع لكي يت���م تركيز اجلهود 
عل���ى العنا�سر االأكرث تكلف���ة يف دورة حياة 
امل�س���روع )Life Cycle Cost( ولي�س التكلفة 
اأع�س���اء  اكتم���ال  بع���د  فق���ط.   املبدئي���ة 
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الفري���ق يقوم القائ���د وبالتن�سيق مع املالك 
بتزويدهم باملعلومات والر�سومات املتوافرة 
عن امل�سروع حتى تتكون لهم الفكرة العامة 

عن امل�سروع لال�ستعداد للمرحلة التالية.
هك���ذا هو احل���ال لرحلة كيليمنج���ارو ففي 
مرحل���ة م���ا قب���ل ال�سع���ود عملن���ا ج���دوال 
اأ�سبوعي���ا لرف���ع لياق���ة الت�سلق م���ن خالل 
ال�سع���ود اإىل اجلب���ال القريبة م���ن �سكننا 
وقمن���ا بق���راءة الكث���ري عن طبيع���ة اجلبل 
وامل�سارات املختلف���ة للو�سول للقمة )هناك 
�ستة م�س���ارات معتمدة من قب���ل ال�سلطات 
التنزانية( وكذل���ك اإطلعنا على اإنطباعات 
العديد م���ن املت�سلقني وم�ساه���دة عدد من 
االأف���الم الوثائقي���ة مم���ا مكنا م���ن حتديد 
امل�س���ار االأمثل ال���ذي يتنا�سب م���ع قدراتنا 
البدنية واملالية من جهة واملناظر الطبيعية 
من جهة اأخرى.  بعد ذلك قمنا باحل�سول 
عل���ى عرو����س فني���ة ومالي���ة من ع���دد من 
ال�س���ركات ال�سياحي���ة املخت�سة اإذ ال ميكن 
ح�سب القانون ال�سعود للجبل بدون التعاقد 

مع �سركة معتمدة من قبل املحمية الوطنية 
 Kilimanjaro National( جلبل كيليمنجارو
Park( وكذلك قائد معتمد من قبل اجلهات 

املخت�س���ة خ�س���ع ل���دورات نظري���ة وعملية 
ولديه دراي���ة كافية بجيولوجي���ة وجغرافية 
وبيولوجية اجلبل مدعم���ا باخلربة العملية 
يف التعام���ل م���ع جن�سي���ات خمتلف���ة م���ن 
ال�سياح وخربة يف الطب متكنه من التعرف 
عل���ى االأعرا����س امل�ساحب���ة لالإرتفاع���ات 
ال�ساهقة )Altitude Sickness( ليقرر مدى 
قدرة االأ�سخا�س عل���ى موا�سلة ال�سعود اأو 
الن���زول.  ويق���وم القائ���د باختي���ار نائبا له 
حي���ث يك���ون اأحدهم���ا يف املقدم���ة واالآخر 
يف املوؤخ���رة ل�سالمة املت�سلق���ني واإر�سادهم 
للطريق ال�سحيح.  على القائد ونائبه كذلك 
اختيار م���ن يقوم بحمل االأغرا�س من خيم 
وطعام واحلقائ���ب ال�سخ�سي���ة للمت�سلقني 
ط���وال م���دة الت�سل���ق التي ت�ستم���ر من �ستة 
اإىل ثماني���ة اأيام ح�سب امل�س���ار املتفق عليه 
اإذ يقابل كل مت�سل���ق اأربعة اإىل �ستة رجال.  

ويف الع���ادة تق���وم ال�سرك���ة باإر�س���ال قائمة 
)Check list( باالأ�سي���اء الت���ي يتوج���ب على 

املت�سلق حملها معه ليتمكن من اإنهاء مهمته 
بنجاح اإذ اأن ن�سيان ولو �سئ ب�سيط اأو قطعة 
مالب�س معينة كفيلة باإرجاعك بدون اإكمال 
مهمت���ك وكمث���ال عل���ى ذل���ك �سادفنا قبل 
الطل���وع للجبل �سخ����س بريطاين يف العقد 
اخلام����س م���ن عم���ره ا�سطر اأن يع���ود اإىل 
اأ�سف���ل اجلبل بعد قطعه ثلث امل�سافة ب�سبب 
عدم اأخ���ذه الفرا�س املنا�س���ب للنوم وعليه 
فال�سهو عن �سئ ب�سيط كفيل بهدم حلمك.  
مم���ا �ساعدن���ا يف ع���دم ن�سي���ان االأغرا�س 
الرئي�سي���ة هو اأننا اأن�ساأن���ا جمموعة خا�سة 
يف الوات�س اأب ملناق�سة كل ما يتعلق بالرحلة 
وحتديد ما يتم �سرائه من اأر�س الوطن وما 
يتم ا�ستئجاره من هناك.  اإخرتنا الطريان 
املنا�سب الذي ي�سل اإىل اأقرب نقطة ممكنة 
واحتطن���ا اأن ن�سل للمنطق���ة قبل اأكرث من 
ي���وم للتاأقلم عل���ى الطق�س ون�ستع���د نف�سيا 
خلو����س التجرب���ة، وكذلك مقابل���ة ممثلي 
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ال�سرك���ة ل�س���رح خط���ة ال�سع���ود واالإجابة 
تع���ن يف خيالن���ا.  ا�ستف�س���ارات  اأي���ة  ع���ن 

الدرا�سة  مرحلة  الثانية:  املرحلة 
)مرحلة ال�سعود(:

درا�سة الهند�سة القيمية عادة ت�ستغرق من 
ث���الث اإىل خم�سة اأيام ح�سب حجم ودرجة 
تعقي���د امل�س���روع وفيه���ا يجتم���ع يف غرف���ة 
واحدة املالك وامل�سمم وفريق حمايد ميثل 
تخ�س�سات خمتلفة بقيادة مهند�س قيمي 
معتم���د )Certified Value Specialist( من 
قبل املنظمة الدولية ملهند�سي القيمة الإدارة 
وقي���ادة الدرا�س���ة.   يق���وم قائ���د الدرا�سة 
بتطبيق خطة عمل ور�سة الهند�سة القيمية 
مبراحلها ال�س���ت وهي: مرحل���ة املعلومات 
ومرحل���ة حتلي���ل الوظائ���ف ومرحلة طرح 
االأفكار ومرحلة التقييم واالختيار ومرحلة 
التطوير ومرحلة العر����س النهائي.  لقائد 
الفري���ق دور كبري يف �سال�س���ة االنتقال من 
مرحلة اإىل التي تليه���ا، اإذ يجب اأن ميتلك 
مه���ارات اإدارة اجلل�سات من قراءة الوجوه 
وف����س النزاعات التي رمبا حت���دث نتيجة 
الخت���الف وجه���ات النظ���ر واإدارة الوق���ت 
والق���درة على حتفي���ز الفري���ق ال�ستخراج 
اأكرب ع���دد ممكن م���ن االأف���كار االإبداعية 
ومهارات التوا�سل الفعال والعر�س وغريها 
من امله���ارات االأخرى.  الدرا�س���ة ت�ستلزم 
العم���ل ب���روح الفري���ق الواحد حي���ث يكمل 
كل �سخ����س ال�سخ�س االآخ���ر بحكم تباين 
خربات وتخ�س�سات الفريق وفكرة معينة 
م���ن �سخ�س قد ت�ساع���د �سخ�س اأخر على 
بلورة فكرة جديدة اأك���رث اإبداعا، فاالأفكار 
تراكمي���ة البني���ان تبن���ي بع�سه���ا البع�س.  
والعم���ل اجلماعي يتجل���ى يف اأبهى �سورته 
البح���ث  املرحل���ة اخلام�س���ة )مرحل���ة  يف 
والتطوي���ر( اإذ يتم تق�سيم الفريق اإىل عدة 
جمموعات للعمل على كتابة تفا�سيل االأفكار 
املختارة من املرحل���ة ال�سابقة.  التفا�سيل 
ت�سمل مربرات و�سلبيات واإيجابيات وتكلفة 

كل فك���رة بطريقة جمدول���ة ومنظمة حتى 
ي�سه���ل عل���ى االإدارة العليا ملال���ك امل�سروع 
يف مرحلة عر����س التو�سيات اتخاذ القرار 
املنا�س���ب وفق املعطيات الت���ي وفرها فريق 

الهند�سة القيمية.
كان���ت جترب���ة �سع���ود جب���ل كيليمنج���ارو 
باأيامه���ا ال�ستة جتربة ال تن�س���ى ففيها من 
املتع���ة واالإثارة م���ا اأن�سانا التع���ب واجلهد 
وهي بال�س���ك جدي���رة باملحاول���ة واأن�سح 
به���ا كل �سخ�س يريد اجلمع بني التاأمل يف 
املناظر الطبيعية اخلالب���ة وريا�سة امل�سي 

والتخييم يف اله���واء الطلق.  اخرتنا م�سار 
Machame حي���ث ترتف���ع نقط���ة البداي���ة 

1800 م���رت عن م�ستوى �سط���ح البحر وهو 
اأف�سل م�سار من حيث تنوع وتباين املناظر 
الطبيعية ولكنه لي�س االأ�سهل.  بداأنا امل�سار 
 )Rainforest( باخرتاق الغابات املط���رية
ذات االأ�سجار العالية والكثيفة التي حتجب 
اأ�سعة ال�سم�س فال ت�سم���ع اإال �سوت حفيف 
االأ�سجار و زقزق���ة الع�سافري وخرير املياه 
وال ترى اإال الل���ون االأخ�سر.  مناظر بديعة 
نفتقده���ا نح���ن اأبن���اء اجلزي���رة العربية.  
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تبداأ كثافة االأ�سج���ار باالنخفا�س تدريجيا 
م���ع �سعودنا لالأعلى ومع انخفا�س درجات 
احلرارة لنمر مبنطق���ة moorland  والتي 
تختلف اأ�سجارها من حيث نوعها وكثافتها 
 Alpine Desert وطوله���ا لنخ���رتق بعده���ا
الت���ي تك���ون فيه���ا اأع�س���اب ب�سيط���ة نبتت 
جان���ب ال�سخ���ور لتمت����س منه���ا الرطوبة 
وال���ربودة  الري���اح  م���ن  منه���ا  وحتتم���ي 
ال�سدي���دة.  اجلبل عبارة عن ثالث فوهات 
بركاني���ة غ���ري ن�سط���ة حالي���ًا ولذلك جند 
�سخ���ور الالفا ال�س���وداء ابت���داء من اليوم 
الثالث وهي يف االأ�سل حمم بركانية بردت 
ع���رب اآالف ال�سن���ني.  قم���ة اجلب���ل �سديدة 
ال���ربودة ت�س���ل اإىل ع�سري���ن درجة حتت 
ال�سفر وهن���اك ت�ساهد اجلبال اجلليدية.  
اإجمايل م�سافة امل�سار 62.5 كيلومرت )40 
كلم �سع���ودا و 22.5 كلم نزوال( قطعناها 
يف خم����س ليال و�ستة اأي���ام قمنا باملبيت يف 
خيم موؤقت���ة يحملها الرجال على ظهورهم 
ملع�سك���رات  و�سوله���م  ف���ور  وين�سبونه���ا 
املبي���ت.  تتجل���ى يف الرحل���ة الكث���ري مم���ا 

يج���ب الوقوف عليه �ساأذك���ر طرفا منه يف 
هذا املق���ال.  للقائد اأهمي���ة كبرية يف هذه 
املهمة فالقائد يج���ب اأوال اأن يكون معتمدا 
م���ن قبل اجله���ات املخت�سة حي���ث يخ�سع 
لدورات نظرية وعملي���ة ولديه دراية كافية 
بجيولوجي���ة وجغرافي���ة وبيولوجي���ة اجلبل 
مدعم���ا باخل���ربة العملي���ة يف التعام���ل مع 
جن�سي���ات خمتلف���ة من ال�سي���اح وخربة يف 
الطب متكن���ه من التعرف عل���ى االأعرا�س 
ال�ساهق���ة  لالرتفاع���ات  امل�ساحب���ة 
)Altitude Sickness( ليق���رر م���دى قدرة 
االأ�سخا����س عل���ى موا�سل���ة ال�سع���ود م���ن 
عدمه.  �سع���د قائدنا نيل�سون مئات املرات 
اإىل قمة اجلبل من فرتة طفولته حتى االآن 
وت���درج يف االأعمال من جمرد عامل نظافة 
اإىل حام���ل لالأغرا����س اإىل نائ���ب قائد ثم 
اأخ���ريا اإىل قائ���د.  القي���ادة لي�س���ت ت�سلط 
وديكتاتورية يف نظره فهو يحمل على ظهره 
االأغرا�س الثقيل���ة وعند تعب اأحدنا يحمل 
عنه حقيبة الظه���ر.  يجيد قائدنا مهارات 
التوا�س���ل فه���و يتح���دث اللغ���ة االإجنليزية 

بطالق���ة ليتج���اذب اأط���راف احلدي���ث مع 
زبائنه ب���كل اأريحي���ة و�سال�سة حت���ى يبعد 
عنه���م ملل و وعث���اء الطريق ويجي���د اإلقاء 
النك���ت الطريف���ة يف الوق���ت املنا�سب.  له 
الق���درة كذل���ك عل���ى امت�سا����س الغ�سب 
الناجت عادة عن التع���ب والبعد عن الوطن 
وله مه���ارة عجيبة يف التحفي���ز والت�سجيع 
بكلم���ة بن�سي���د بدندن���ة لطيف���ة ال متل���ك 
اإزائه���ا اإال اال�ستم���رار بامل�سي ب���كل حيوية 
ون�س���اط.  بعد تن���اول الع�ساء وقب���ل النوم 
يق���وم باإعطائنا خطة الي���وم القادم ويفتح 
املج���ال لالأ�سئل���ة.  يق���وم بتوزي���ع االأدوار 
لفريقه بدقة متناهية فالعمل بروح الفريق 
الواحد ت�س���ود اجلميع، ومهم���ة الفريق اأن 
يقوم���وا بخدمة زبائنهم ب�س���كل رائع حتى 
ي�ستطيع���وا الو�سول للقم���ة.  القائد ي�ستمع 
الآراء زبائنه ب���كل تعاون و�سفافية ولكن قد 
يكون حازما عندم���ا يتطلب املوقف واأذكر 
مدى اعرتا�سنا على بدء ال�سعود للقمة يف 
منت�سف الليل من اليوم اخلام�س حيث كنا 
مرهقني بلغ من���ا التعب �ساأوًا بعيدًا اإ�سافة 
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اإىل قل���ة النوم ولكن���ه كان حازما يف اتخاذ 
القرار الذي عرفنا بعد ذلك قيمته.        

امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة: م��رح��ل��ة ما 
ب��ع��د ال��درا���س��ة )م��رح��ل��ة م��ا بعد 

كيلمنجارو(:
االإيجابيات الناجتة من درا�سة الهند�سة 
القيمية ال تكون دائما على هيئة وفورات 
فح�سب واإمنا قد تك����ون حت�سني للجودة 
وحتقي����ق اأف�س����ل لوظيف����ة امل�س����روع اأو 
املنت����ج حت����ى مع ارتف����اع التكلف����ة لتنال 
ر�سا امل�ستخدم النهائي مبا يحقق الغاية 
االأ�سمى للم�سروع.  فرحة عارمة تنتاب 
فريق الدرا�س����ة للنتائ����ج الطيبة نتيجة 
جهدهم اجلماعي وفرحة اأكرب للمالك 
حل�سوله عل����ى ما يرغب بج����ودة اأعلى 
وباأق����ل تكلفة.  عل����ى اأن اكتمال الفرحة 
ال يتم ب����دون تطبيق ما مت املوافقة عليه 
من مقرتحات درا�سة الهند�سة القيمية 
 )Value Engineering Proposals(
بع����رثة  اإال  ه����ي  م����ا  التطبي����ق  فع����دم 

جله����ود فريق العم����ل و خ�س����ارة للوقت 
وكاأن����ك ي����ا اأبا زي����د ما غزي����ت !  احلل 
ب����كل ب�ساطة يكم����ن يف و�سع خطة عمل 
لتطبي����ق تو�سيات الدرا�س����ة مع حتديد 
امله����ام الأ�سخا�����س باأعينهم خالل فرتة 
زمني����ة معين����ة )SMART Goals(، مع 
الت����زام االإدارة العليا للموؤ�س�سة بتطبيق 
ودع����م الهند�سة القيمي����ة.  عدم تطبيق 
القيمية  الهند�س����ة  مقرتح����ات درا�س����ة 
له كذل����ك انعكا�س �سلبي عل����ى �سمعتها 

وعدم تطبيق التقنية يف قادم االأيام.
للبواب���ة  و�سولن���ا  بع���د  احل���ال  كذل���ك 
االأخ���رية ملحمي���ة كيليمنج���ارو الطبيعية 
فالف���رح ال ي�سعن���ا واأح�س�سن���ا ب�سعلة من 
الن�ساط ت�س���ري يف اأج�سادنا رغم التعب 
املرتاك���م اإذ االإجن���از كب���ري وجهودنا يف 
جمي���ع املراح���ل بتوفيق م���ن اهلل توجت 
بالو�س���ول للقمة التي يتمن���ى الكثري من 
النا�س الو�سول اإليها فله احلمد �سبحانه 
وتع���اىل اأوال و اأخ���ريا.  قمن���ا مبكافئ���ة 
ب���اأن   )Celebrate Success( اأنف�سن���ا 

قمنا بجول���ة �سفاري مل�ساهدة احليوانات 
يف طبيعته���ا االأم يف حديقة �سريينجيتي 
الوطني���ة وحممية جورجن���ورو الطبيعية 
وال�سك���ن يف خميمات راقي���ة يف اأح�سان 
الطبيع���ة.  وال�س���وؤال الذي يط���رح نف�سه 
ماذا بعد ه���ذا االإجن���از؟ فالو�سول اإىل 
القم���ة كما يق���ال �سعب ولك���ن االأ�سعب 
املحافظ���ة عليها! امل�سوؤولي���ة حتتم علينا 
اال�ستم���رار يف الطموحات فال���كل ين�سد 
الكم���ال والكم���ال هلل وحده ون���ردد قول 
املتنبي: اإذا كانت النفو�س كبارا تعبت يف 

مرادها االأج�سام.
 وعلي���ه فق���د و�سعن���ا خط���ة لرف���ع اللياقة 
البدني���ة وقمن���ا بتحديد اأه���داف ق�سرية 
وطويل���ة املدى لن�سعى جاهدي���ن لتحقيقها 
فاحلي���اة مغام���رة جريئ���ة اأو ال �سئ، وعلى 
ق���در اأه���ل العزم تاأت���ي العزائ���م.  �سنقوم 
عل���ى �سبيل املثال ال احل�س���ر بامل�ساركة يف 
ماراثون م�سقط يف يناير 2017م وقد بداأنا 
التدري���ب اجل���اد اإ�ستع���دادا خلو����س هذه 

التجربة ون�ساأله تعاىل التوفيق وال�سداد.



ب��ح�����ث

المجلد الثامن - العدد الثالث - مارس  2017م22

الذكاء االصطناعي في خدمة 
الهندسة القيمية

البش���ري  المس���توى  عل���ى  التعقي���د  غاي���ة  ف���ي  موض���وع  ال���ذكاء  يع���د 
بقي���ة  ف���ي  أو  لدين���ا  ومس���تواه  ال���ذكاء  قيم���ة  ه���و  يهمن���ا  م���ا  ولع���ل 
االفتراضي���ة.  أو  الطبيعي���ة  والبيئ���ات  التقني���ة  واألنظم���ة  الحي���ة  الكائن���ات 

د. فاطمة عبد الرحمن باعثمان 
دكتوراه في الذكاء إالصطناعي

كلية الحاسبات والهندسة - بريطانيا

وق���د ظه���رت يف االآونة االخ���رية حماوالت 
يف  الطبيع���ي  ال���ذكاء  ملح���اكات  عدي���دة 
ويف  واالفرتا�سي���ة  الروبوتي���ة  الكائن���ات 
التطبيق���ات والنظم ويف االأجه���زة التقنية 
وط���رق  تقني���ات  اإ�ستخ���دام  خ���الل  م���ن 
عل���م ال���ذكاء اال�سطناعي، ال���ذي تطورت 
مفاهيم���ه  يف املدر�س���ة احلديث���ة لي�سم���ل 

البيئ���ات باأنواعها ودرا�س���ة ال�سلوكيات يف 
تخ�س�سات خمتلف���ة منها علمية واإن�سانية 
واإقت�سادي���ة وهند�سية ي�سع���ب ح�سرها. 
ال���ذكاء اال�سطناع���ي  يهت���م عل���م  حي���ث 
بتق���دمي احللول للم�سائل املعقدة جدا باأقل 
تكلفة وباأعلى اإنتاجية يف الزمن احلقيقي. 
وتعتمد منهجيت���ه ولوغاريتماته على احلد 

م���ن االأخط���اء وتفاديها ق���در االمكان منذ 
املرحلة االبتدائية وهي مرحلة "الت�سميم" 
حتى يعمل النظ���ام بكفاءة وجودة ت�سغيلية 
عالية. ولعلم الذكاء اال�سطناعي  احلديث 
ت�سمي���م  عدي���دة يف  ومب���اديء  مفاهي���م 
االأنظمة الذكية بع�سه���ا يتمثل يف مباديء 
الت�سمي���م  مب���ادئ  الكائ���ن،  ت�سمي���م 
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للطوري���ة،  الت�سمي���م  مب���ادئ  للتطوي���ر، 
ومباديء الت�سمي���م للنظم التجميعية. وال 
ي�سعن���ا التط���رق اليها جميع���ا ولكن �سوف 

نتطرق فقط اىل اإي�ساح "مبداأ القيمة". 
ويعرف مب���داأ القيمة باأنه على درجة عالية 
من التعقيد، واأن وج���وده حا�سمًا الأي نظام 
ذك���ي ومتغ���ريا ح�س���ب البيئ���ة، كم���ا اأنه ال 
يوجد اجماع يف االأدبي���ات العلمية لتو�سيح 
طريقة حم���ددة لتطبيقه؛ �س���واء يف جمال 
االحياء اأوعل���م النف�س اأوعلم الروبوت على 
�سبي���ل املثال. لذلك يع���د جمال البحث فيه 
اأحد الق�ساي���ا املفتوحة يف ابح���اث الذكاء 
اال�سطناع���ي، وجاذبا ومفي���دا لتطبيقه يف 
الهند�س���ة القيمية. وقد بح���ث مبداأ القيمة 
يف ال���ذكاء اال�سطناع���ي احلدي���ث بع����س 
العلماء من خالل اأهمية وجوده يف االأنظمة 
الروبوتية وحتويله���ا اىل كائنات ذكية. ويف 
االأنظمة البيولوجية ف���اإن القيمة االأ�سا�سية 
االجه���زة  ب�سلوكي���ات  حتديده���ا  ميك���ن 
الداخلية وعملها ب�سكل حمدود، بحيث تكون 
نافعة للج�سد وت�سمن بقائه.  وبهذا املعنى، 
تكون القيمة مو�سوعية. اأما ال�سركات على 
�سبي���ل املث���ال ف���اإن القيم���ة االأ�سا�سي���ة هي 
اال�سرتاتيجي���ات املالية ال�سحية واملتوافقة 
مع املمار�س���ات القانونية. وهكذا فاإن مبداأ 

القيمة هو عادًة امل�سوؤول عن اإخبار النظام 
ما هو نافع اأو غري مفيد له.  

وتق���دم املقالة �سرحا مب�سط���ا ملبداأ القيمة 
يف ت�سمي���م الكائ���ن الذك���ي م���ن منظ���ور 
علم ال���ذكاء اال�سطناعي وموائمة اأهداف 
ومه���ام -الهند�س���ة القيمي���ة- م���ع الذكاء 
اال�سطناعي. وتختم بتو�سية لبناء من�سة 
لهند�س���ة القيمة ذكي���ة ت�ساهم يف ت�سميم 

وحت�سني وتطوير امل�ساريع.  

القيمة  ال��ك��ائ��ن:   ت�سميم  م��ب��داأ 
 )Value(

 ين����س مب���داأ القيمة ان الكائن���ات الذكية 
يت�سم���ن  وال���ذي  للقيم���ة  بنظ���ام  ة  ُمع���دَّ
املجموع���ة اال�سا�سية م���ن الفر�سيات حول 

ما ميكن اأن يكون جيدًا او�ساحلًا للكائن.

م���ن التعري���ف ي�سه���ل علين���ا احلك���م باأن 
مب���داأ القيمة يعد جي���دًا للكائن على االقل 
يف مدة م�ساوي���ة لزمن حياته، وعلى �سبيل 
الروب���وت )الروب���وت  املث���ال يف ت�سمي���م 
كان    )companion robot  : الرفي���ق 
الق���رار هو م�ساع���دة االن�س���ان يف الت�سلية 
وتقدمي القهوة والت�سوق وكل �سيء ذا قيمة 
لالن�سان يف مهامه اليومي���ة. وهذا يجعلنا 
ن�ستنت���ج باأن قرارات الت�سميم يف االنظمة 
هي التي ت�سكل نظام القيمة. لذلك عندما 
�سمم مهند�سو نا�س���ا الروبوت زائر املريخ 
اأن  وق���رروا   )  the Mars Sojourner(

يكون التحكم فيه م���ن االأر�س وهو موجود 
بالف�س���اء، اأثر الق���رار يف قدرته الت�سغيلية 
الذاتي���ة، فاأ�سبح بطيء ج���دًا، الأنه مي�سي 
ب�سعة اأمت���ار فقط يف الي���وم الواحد، مما 

هذه الروبوتات عليها مواجه���ة كل المعوقات وأن 
تراعى نفسها، تتعامل مع المواقف المختلفة، و تبحث 
ع���ن الطاقة الالزمة لها، فتكون مس���تقلة ذاتيا و ال 
تعتمد على التحكم البشري، فهي قادرة على التعرف 
على البيئة المحيطه بواس���طة اجهزتها الحساسة.
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يعني 100 مرت يف ثالثة �سهور. وكلما حدد 
يف مب���ادئ الت�سميم القيم���ة كلما اإ�ستطاع 
امل�س�سم احل�س���ول على قيمة اأف�سل بدال 
م���ن اإع���ادة الرتكي���ب والت�سمي���م وزيادة 
التكلفة )فمثاًل، قد يتمكن من اجلري اأ�سرع 
لو ا�ستغل مرونة املفا�سل االإ�سطناعية منذ 
بداي���ة الت�سميم(. لكن جتدر االإ�سارة هنا 
اإىل مو�سوع هام هن���ا يعرف باإ�سم م�سكلة 
االإط���ار املرجعي بالن�سب���ة للم�سمم، حيث 
اأن قيم���ة هذه الق���رارات وا�سحة وم�ستقلة 
براأ�س )اأو بعق���ل( امل�سمم اأكرث من كونها 
براأ����س الروب���وت الذي �سين�س���اأ �سلوكه من 
ائت���الف جمي���ع املكون���ات واالآلي���ات الت���ي 
و�سعه���ا امل�سم���م. وال�س���وؤال ه���ل ميكنن���ا 

تخطي ذلك؟ 
كم���ا يهت���م مب���داأ القيمة بخا�سي���ة حتديد 
القرار ال�سحيح يف الوق���ت املنا�سب. فقد 

ق���دم العامل النف�سي الياباين ما�سانو تودا، 
درا�سة كائنات افرتا�سي���ة �سماها " )اآكلو 
وه���ي   ،)Fungus Eaters  : الفطري���ات 
عب���ارة عن روبوت���ات م�سممة لك���ي تر�سل 
اىل كوك���ب بعيد لتجميع اليورانيوم اخلام. 
وحي���ث اأن عملي���ة اجلم���ع تتطل���ب ج�سدًا 
فال ب���د اأن تكون اأجه���زة فزيائية روبوتية. 
واأو�سح اأن هذه الروبوت���ات عليها مواجهة 
كل املعوق���ات واأن تراع���ى نف�سه���ا، تتعامل 
مع املواقف املختلف���ة، و تبحث عن الطاقة 
الالزم���ة له���ا، فتك���ون م�ستقل���ة ذاتيا و ال 
تعتمد عل���ى التحكم الب�س���ري، فهي قادرة 
على التعرف عل���ى البيئة املحيطه بوا�سطة 
اجهزته���ا احل�سا�سة، حتافظ على وجودها 
النها تتغذي على ن���وع معني من الفطريات 
تتكاثر على هذا الكوكب. ومبقارنة ذلك مع 
طرق الذكاء اال�سطناعي التقليدي مل يكن 

عل���ى الروب���وت يف ال�ساب���ق التعامل مع كل 
هذه ال�سعوبات يف الع���امل احلقيقي حيث 
ان���ه كان حم���دود التفكري. وهك���ذا اأو�سح 
تودا اأن���ه اإذا اأردنا اأن نتعل���م �سيئًا حقيقيا 
ذا قيمة عن الذكاء، فاإنه علينا التعامل مع 
�سلوكيات���ه يف العامل الواقع���ي، وعليه يجب 
علينا اأن ندر�س ومنكن نظم كاملة م�ستقلة 
توؤدي مهاما يف العامل احلقيقي، مبعنى اأن 
يكون لدينا كائنات متكاملة النظم يتوجب 
عليهم اإجناز العديد من املهام لال�ستمرار 
ب���اأداء وظائفهم م���ن خ���الل اإ�ستخدام ما 
يطل���ق علي���ه )اختي���ار خمطط���ات العمل: 
متك���ن   ،)action selection schemes
النظ���م والكائنات م���ن اإختي���ار واحد من 
�سمن قائم���ة البدائل بناء عل���ى الظروف 
الراهنة وتقييم بدائل االإختيارات املتوافرة 
التخ���اذ  الذك���ي  ال�سل���وك  ط���رق  وَتَعلُّ���م 
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الق���رارات االإدراكي���ة االأف�س���ل يف الزم���ن 
املنا�سب الآداء الوظائف ب�سورة ديناميكية 
حركي���ة  وبج���ودة عالي���ة فى بيئ���ة مركبة 
ومعق���دة. و يرتب���ط ذلك باملو�س���وع العام 
وُّر ل�سلوك من�سة ذكية  عن كيفية و�سع َت�سَ
تعتمد يف جوهرها على م�ساألة القيمة دون 
االعتماد على وجود من���وذج هرمي متطور 
لالأه���داف اأو معاجل���ة الق���رارات، حي���ث 
اأثبت���ت التجارب املعملي���ة اأن قرار ال�سلوك 
ين�س���اأ  بو�سوح من نظام ديناميكى حركي.
وهك���ذا ف���اإن الهند�س���ة القيمي���ة تلتقي مع 
اال�سطناعي  ال���ذكاء  القيم���ة" يف  "مب���داأ 
مبرحل���ة  االهتم���ام  يف  اأخ���رى  ومب���اديء 
االداء  ج���ودة  م���ع  والت�سغي���ل  الت�سمي���م 
و�سلوكي���ات  التكلف���ة  وتقلي���ل  والكف���اءة 
التعام���ل م���ع الكائن���ات االأخ���رى يف البيئة 
ب�س���ورة مرتابطة متنا�سق���ة ب�سكل ي�سمن 

اإ�ستمراري���ة امل�س���روع وعدم تع���رثه والبقاء 
يف ال�س���وق مع وج���ود املناف�س���ة. ولعل هذا 
التواف���ق ي�سه���ل املوؤامة ب�س���ورة علمية بني 
الهند�س���ة القيمي���ة وال���ذكاء اال�سطناعي، 
حي���ث ميكن اإن�ساء من�س���ة رقمية للهند�سة 
القيمي���ة ذكي���ة تفاعلية، يت���م اإن�سائها بناًء 
على مبادئ ومفاهي���م الذكاء اال�سطناعي 
يتواف���ر به���ا حمرك يدع���م اتخ���اذ القرار 
وتوف���ري البدائ���ل واإق���رتاح حل���ول جدي���دة 
ووحدة لتق���دمي تقارير خمتلف���ة من خالل 
بن���اء عل���ى قواع���د معرفية ونظ���م لتنقيب 
البيانات اال�ست�سرافية. وت�ساهم املن�سة يف 
م�ساندة هند�سة القيمة  للم�سروع يف مراحل 
اأ�سا�سي���ة للت�سمي���م وت�سغيلي���ة وتطويرية، 
ت�سمل تفعيل اإج���راءات واإحتياجات ماقبل 
وتقيم���ه،  الت�سمي���م  واأثن���اء  الت�سمي���م، 
وحت�س���ني الت�سمي���م، والتنفي���ذ، والت�سغيل 

وال�سيانة اىل اإجراءات املرحلة التطويرية. 
فتدع���م من�س���ة البيئ���ة التقني���ة االف���كار 
والبيئ���ة الفعلي���ة ولي����س االفرتا�سية فقط، 
وت�ساه���م يف حتديد البن���ى التحتية �ساملة، 
والكف���اءات،  والب�سري���ة  املالي���ة  وامل���وارد 
مراح���ل  جمي���ع  يف  املعلوم���ات  وتوف���ري 
امل�سروع، وتوافقها مع ال�سيا�سات واالنظمة 
واملنظمات املعتمدة والياتها وطرقها، لرفع 
الكف���اءات االداري���ة وتوفري اآلي���ات التنفيذ 
واالدوات الربجمي���ة املختلفة وامل�ستخدمة، 
وحتدي���د الزمن، وحتديد وظائف امل�سروع، 
وامل���واد اىل مرحلة الت�سمي���م االتوماتيكي 
بناًء على املعطيات وغريه. وبهذا فاإن �سعبة 
الهند�س���ة القيمية توفر جلمي���ع املهند�سني 
بيئة تعاونية خلف�س التكلفة وتوافري املوارد 
بتكلفة اأقل وبدقة اأعلى متكن امل�سوؤولني من 

مراقبة امل�ساريع وتطورها.  
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جودة المشروعات

الجودة ه���ي مطابقة األداء للمتطلب���ات الوظيفية، وهذا يعن���ي أن أداء العنصر أو 
المنتج أو الخدمة التي ُتقدم يتناسب مع ما هو مطلوب منه ومتوافق مع المواصفات 
الفنية والتعاقدية وحس���ب أصول وأع���راف الصنعة، بحيث تك���ون المخرجات أيًا كانت 
وأين ما وجدت وضمن الظروف االعتيادية محققة للمس���توى المطلوب س���واءًا كان 
هذا المس���توى صريح من خالل الوثائق أو ضمني من خالل الُعرف واألداء القياسي.

م. صالح بن ظاهر العشيش
إدارة مشاريع وأخصائي 

دراسات قيمية

ج����ودة امل�سروعات املطلوبة ينبغي اأن تكون من 
دون زي����ادة مكلفة ماديًا وت�سغيلي����ًا، وكذلك ال 
تك����ون ناق�سة ت����وؤدي اإىل خلل وظيف����ي، وهذا 
بال�سب����ط نه����ج درا�س����ات القيم����ة ومنهجه����ا. 
اإن تطبي���ق مفه���وم اجل���ودة ه���ذا يجن���ب 
امل�سروع���ات خماطر منها، زي���ادة التكلفة 
املالية وبالت���ايل اإمكانية اإلغ���اء امل�سروع اأو 

توقفه، ومنها زيادة التكلفة املالية لت�سغيله 
و�سيانت���ه والت���ي ق���د ت���وؤدي اإىل اإهمال���ه.
تهدف اجلودة يف منظومتها املتكاملة 

واملكونة من العنا�سر التالية: 
- برامج.

- اإجراءات.
- متابعة.

- اختبارات.
- تفتي�س.

يف  والتحك����م  اجل����ودة  حتقي����ق  اإىل 
تطبيقه����ا اأثناء تنفي����ذ امل�سروع للو�سول 
اجل����ودة،  م����ن  املح����دد  امل�ست����وى  اإىل 
واإبقاء هذا امل�ستوى حتى تد�سني اأنظمة 

امل�سروع ومن ثم ت�سليمه اإىل املالك.
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منظوم��ة  تطبي��ق  يف  الرتاخ��ي  اإن 
اجل��ودة ل��ه تبع��ات خط��رة ق��د ل 
يدركه��ا اإل م��ن عم��ل يف امل�سروعات 
ميك��ن  والت��ي  تداعياته��ا  وعاي���ش 

و�سعها يف نقاط عامة هي:
1. �سوء ال�سمعة.

2. تكاليف االإ�سالح اأو االإعادة.
3. تاأخر الت�سليم.

4. الريبة يف امل�سروع بكامله.
5. التاأثري على امل�ستقبل املهني وفقدان الثقة.

6. تكاليف الغرامات املالية.
7. نفقات ال�سمانات.
8. تكاليف التقا�سي.

عك����س م���ا ميك���ن اأن يك���ون علي���ه تطبي���ق 
منظوم���ة اجلودة )كما ن�ست عليه الوثائق 
واملعاي���ري الهند�سية( من اإجن���از امل�سروع 
يف وقت���ه وباجلودة املطلوب���ة، يكون م�سدر 
اطمئن���ان ل���كل م���ن عم���ل ب���ه م���ن مقاول 
وم�سم���م واإ�س���راف وحم���ل اعت���زاز له���م 
جميع���ًا وه���ذا االعتزاز ل���ه اأهميته يف رفع 

املعنويات وزيادة دوافع العمل للكل.

اإن منظومة اجلودة التي اأ�سرنا اإليها 
اأنفًا ت�ستمد بنودها من عدد من امل�سادر 
ذات العالق��ة والت��ي منه��ا م��ا يل��ي:

اأ . اأعمال �سابقة.
.)feedback( ب . تغذية راجعة

ت . معاي���ري اجل���ودة املتف���ق عليه���ا عامليا 
مث���ل )ASTM - UL - ISO( وغريها من 

امل�سادر املحلية والعاملية.
م���ن  ال�س���ادرة  الهند�سي���ة  الك���ودات  ث . 

املنظمات الهند�سية والر�سمية.
ج . املوا�سف���ات واملقايي�س املهنية ال�سادرة 

من املنظمات املهنية والر�سمية.

الهند�سي��ة  امل�سروع��ات  يف  اجل��ودة 
ذات �سقني هما:

1. �سبط اجل���ودة )Q.C(: وهي م�سوؤولية 
املق���اول يف االإعداد والتطبي���ق وتتكون من 
مهمته���ا  حم���ددة  اإج���راءات  ذات  خط���ة 

مراقب���ة تنفي���ذ اأعم���ال امل�س���روع ل�سب���ط 
م�ست���وى التنفي���ذ وفق اجل���ودة املحددة يف 
وثائ���ق امل�س���روع، وتعتمد ه���ذه اخلطة من 

اإدارة االإ�سراف على التنفيذ.
2. تاأكي���د اجل���ودة )Q.A(: ه���ي م�سوؤولية 
اإدارة  اأو  التنفي���ذ  عل���ى  االإ�س���راف  اإدارة 
امل�سروع، وهي مكون���ه من االإجراءات التي 
ي�سري عليها اإدارة امل�سروع لتطبيق اجلودة، 
وتتك���ون م���ن فري���ق عم���ل خا����س بتاأكي���د 

اجلودة م�ستقل يف امل�سروعات الكبرية.
اإن الناظ����ر ملنهج هند�س����ة القيمة يرى 
اأنه����ا تهدف اإىل رفع قيم����ة امل�سروعات 
ولي�����س تكاليفه����ا وهذا الرف����ع ينتج من 

اإيجاد ت����وازن ب����ني الوظيف����ة )االأداء( 
والتكلف����ة )الثمن اأو ال�سع����ر( واجلودة 
)مطابق����ة االأداء للمتطلب����ات(، اأي اأن 
الدرا�س����ات القيمي����ة تطب����ق اجلودة يف 
امل�سروعات م����ن خالل التطاب����ق التام 
بني العن�س����ر اأو املنت����ج والوظيفة التي 
توؤديه����ا �سم����ن الثم����ن امل�ستح����ق لهذه 
الوظيف����ة اأو تلك، م����ن دون زيادة توؤدي 
اإىل ارتف����اع التكلف����ة اأو نق�����س ي����وؤدي 
اإىل خل����ل يف الوظيف����ة. م����ن هن����ا نرى 
اأن هند�سة القيمة م����ن خالل تطبيقها 
عل����ى امل�سروعات ت����وؤدي اإىل رفع جودة 

امل�سروع وبالتايل ا�ستدامته.

ج���ودة المش���روعات المطلوب���ة ينبغ���ي أن تك���ون 
م���ن دون زي���ادة مكلف���ة مادي���ًا وتش���غيليًا، وكذلك 
وظيف���ي،  خل���ل  إل���ى  ت���ؤدي  ناقص���ة  تك���ون  ال 
وه���ذا بالضبط نه���ج دراس���ات القيم���ة ومنهجها. 
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أهمية تطبيق الدراسات القيمية على 
مشاريع التشغيل والصيانة

ترتكز الدراسات القيمية لمشاريع الصيانة والتشغيل على مرحلتين لكل منهما أهميته الخاصة:
- أثناء مرحلة التصميم. 

- أثناء مرحلة إعداد عقود الصيانة والتشغيل. 
وتكمن أهمية المرحلة األولى في أنها تعالج اإلختالالت التي تنشأ بسبب التصميم، نوعية المواد 
المستخدمة في التنفيذ والمعدات واألجهزة و توصيالتها ومساراتها حول وداخل المشاريع 
المنفذة، وكذلك تقليل التكاليف المتوقعة لصيانة وتشغيل المشروع طوال عمره األفتراضي.

م. سامي محمد األلمعي 
مدير إدارة الهندسة القيمية

الهيئة الملكية بالجبيل

واأما املرحلة الثانية فتكمن اأهميتها يف اأنها 
ت�سح���ح م�سار عق���ود ال�سيان���ة والت�سغيل 
وتراع���ي عام���ل الوق���ت وا�ستخ���دام املواد 
والعمالة اأثناء فرتة �سيانة وت�سغيل امل�سروع.
يبداأ تطبيق الدرا�سات القيمة على ال�سيانة 
والت�سغي���ل من���ذ املراحل االأولي���ة لت�سميم 
امل�سروع، وذلك مب�ساركة بع�س مهند�سي و 

فنيي ال�سيانة املتخ�س�سني يف ور�س عمل 
الدرا�سات القيمية اأثناء مراحل الت�سميم 
ويتج�سد دورهم يف  مراجعة وتعديل  املواد 
امل�ستخدمة للتنفيذ وطريقة تركيب املعدات 
و�سهول���ة الو�سول اليها عند ال�سيانة وعند 
االأنابي���ب  م�س���ارات  وكذل���ك  اإ�ستبداله���ا 
والكياب���ل املت�سلة بهذه االأجه���زة و�سهولة 

اإ�ستبداله���ا اأو اإ�سالحه���ا عن���د احلاج���ة، 
باالإ�سافة اىل حجم املع���دات امل�ستخدمة، 
واجله���ات التي تورده���ا )ت�سنيع حملي اأو 
اإ�ستهالكها للكهرباء والتقنيات  خارجي(، 
امل�ستخدمة فيه���ا، توافر الع���زل احلراري 
املنا�سب وكذل���ك حتديد احلاجة اإىل توفر 
االأماك���ن املالئم���ة لتخزي���ن بع����س قط���ع 
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الغيار ال�سرورية اليومية وغرف اخلدمات 
امل�سان���دة الأعمال موظف���ي ال�سيانة وذلك 

ح�سب اأهمية موقع وحجم امل�سروع.
ومن االأهمية مبكان يف هذه املرحلة تطبيق 
مقرتح���ات فري���ق الت�سغي���ل وال�سيانة اإذا 
كان���ت ال تتعار����س م���ع اأ�سل���وب الت�سميم 
اأو الت�سغي���ل امل�ستقبل���ي للمبن���ى وال بد من 
الو�س���ول اىل حل ينا�س���ب متطلبات جميع 
االأط���راف م���ع ع���دم االإخ���الل مبيزاني���ة 
مرحل���ة  الأن  ذل���ك  امل�س���روع،  وتكالي���ف 
الدرا�سات والت�سمي���م الأي م�سروع ترتاوح 
م���ن �ست���ة �سه���ور اإىل �سنة وف���رتة االإن�ساء 
ترتاوح من �سنتني اإىل ثالث �سنوات كاأبعد 
تقدير،  ولكن مرحلة ال�سيانة والت�سغيل الأي 
من�ساأة قد تزيد عن 50 �سنة، ولذلك فاإنها 
تع���د من اأهم مراحل عمر اأي م�سروع يلزم 
اأخذها يف االإعتبار عند الت�سميم واالإن�ساء.
وهناك درا�سة �سابقة للمهند�س عبدالعزيز 
اليو�سف���ي اأثب���ت فيها  اأن تكلف���ة الت�سميم 
واالإن�س���اء  مل�ست�سف���ى �سع���ة 200 �سري���ر ال 
تتجاوز 15% من تكلفة اإن�سائه وت�سغيله على 
مدى عمر 30 �سنة )وهو عمر ق�سري ن�سبيًا 
اإذا اأعتربن���ا اأن عمر املن�س���ات يقا�س على 
50 عامًا حول العامل(، ولذلك قد تنخف�س 
ن�سب���ة الت�سمي���م واالإن�س���اء اىل 5% اأثن���اء 
دورة حي���اة امل�س���روع عند تطبي���ق 50 �سنة 
عل���ى العم���ر االإفرتا�سي له���ذا امل�ست�سفى.
ورغ���م هذا ف���اإن ت�سمني اأعم���ال ال�سيانة 
والت�سغي���ل �سم���ن الدرا�سة القيمي���ة اأثناء 
االأوىل  اخلط���وة  تع���د  امل�س���روع  ت�سمي���م 
لتح�س���ني متطلبات الت�سغي���ل وال�سيانة يف 
هذا امل�سروع وقد تكتفي بع�س اجلهات بهذه 
الدرا�س���ة )وهذا �سيت���م اإي�ساحه الحقًا(.

ولهذه املرحلة متطلبات اأهمها:
1. تواج���د الكف���اءات املتمي���زة يف قط���اع 

الت�سغيل وال�سيانة اأثناء الدرا�سة القيمة.
2. تواف���ر املعلومات الفني���ة ال�سرورية عن 
االأنظم���ة امل�ستخدمة وقدراته���ا الت�سغيلية 

وا�ستهالكها للكهرباء.

3. ق���درة امل�سم���م على تفه���م اإحتياجات 
امل�سئول���ني عن الت�سغي���ل وال�سيانة وعك�س 

مقرتحاتهم على الت�سميم نف�سه.
)دورة   LCC ع���ن  معلوم���ات  توف���ر   .4
حياة امل�س���روع واملع���دات( لبع����س اأجزاء 

الت�سميم.
5. �سم���ان توف���ري بع����س قط���ع الغي���ار يف 
عقد التنفي���ذ عند بداية اأعم���ال ال�سيانة 
والت�سغيل وميكن من خاللها معرفة اأ�سعار 
بع�س ه���ذه القطع حت���ى ال تك���ون ال�سركة 
امل���وردة له���ا تعتمد عل���ى تكلف���ة منخف�سة 
للمع���دات يف مقاب���ل تكلف���ة عالي���ة ومبالغ 

فيها لقطع الغيار.
6. �سم���ان اأن ي�ستم���ل عق���د التنفي���ذ على 
تواف���ر كتيب���ات الت�سغي���ل ملع���دات واأجهزة 
امل�س���روع االأ�سا�سي���ة عند اإ�ستالم���ه بنهاية 

التنفيذ مو�سحًا فيها املعلومات التف�سيلية 
لكيفية �سيانة هذه املعدات.

عل��ى  القيمي��ة  الدرا�س��ات  تطبي��ق 
عقود الت�سغيل وال�سيانة:

وهذه اأهم مرحلة وحتت���اج اىل توافر كثري 
من املعلومات قبل بدء الدرا�سة ومنها:

1( وج���ود معلوم���ات �سابق���ة وموثق���ة عن 
اأعم���ال ال�سيانة وحتديد لع���دد ال�ساعات 

الالزمة ل�سيانة كل نظام ب�سكل م�ستقل.
2( العق���ود ال�سابقة للم�ساري���ع التي تطبق 

فيها عقود ال�سيانة ب�سكل دوري.
3( االأنظم���ة والقوان���ني الت���ي حت���دد عدد 
العامل���ني ال�سعوديني ون�سب���ة توظيفهم يف 

كل عقد.
4( احلاجة اىل م�ساركة جزء من العاملني 
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العم���ل. ور�س���ة  يف  امل�سابه���ة  العق���ود  يف 
5( االإ�ستعان���ة بخربات حملي���ة اأو خارجية 
اأثناء الدرا�سة للخروج من الدائرة ال�سيقة 
الت���ي تدي���ر اأعم���ال ال�سيان���ة، وللخ���روج 
باأفكار ممي���زة وحلول عملي���ة واالإ�ستفادة 

من التطبيقات العاملية يف نف�س املجال.
6( عمل حتليل للمعلومات املتعلقة بالعقود 

ال�سابقة ومقارنتها بالعقد اجلديد.
تكالي���ف  مهند����س  وج���ود  �س���رورة   )7

متخ�س�س يف عقود الت�سغيل وال�سيانة.
وع���ادًة    ف���اإن الدرا�س���ات القيمي���ة مل�ساريع 
ال�سيان���ة والت�سغي���ل ت�ستغ���رق وقت���ًا اأط���ول 
ملتابع���ة  �س���رب  اإىل  وحتت���اج  الإعداده���ا 
الأن  بامل�س���روع  اخلا�س���ة  املعلوم���ات  تدف���ق 
فيه���ا  تتداخ���ل  املعلوم���ات  حتلي���ل  ف���رتة 
مزي���د  اىل  حتت���اج  ق���د  جدي���دة  معطي���ات 
م���ن املعلوم���ات واالإط���الع على املواق���ع التي 
يت���م فيه���ا تنفي���ذ اأعم���ال �سيان���ة م�سابهة.
وكذلك فاإن ا�ستخ���دام الو�سائل املتاحة يف 
تطوي���ر االأفكار اأثن���اء الدرا�سة القيمية قد 

نحتاجها كاملة عن���د اإجراء درا�سة واحدة 
وق���د ي�ساف اإليه���ا تطبي���ق Lean اأو نتائج 
بع����س درا�س���ات Sigma 6 لتح�سني اأعمال 

ال�سيانة اأو ت�سريعها.
وحيث اأن اأعم���ال الت�سغيل وال�سيانة متثل 
فيه���ا تكلفة العمالة واملعدات اجلزء االأكرب 
م���ن تكاليف اأي عقد لذا فاإن هناك عوامل 
البد من مراعاتها اأثن���اء اإجراء اأي درا�سة 
الت�سغي���ل  م�س���روع يف جم���ال  الأي  قيمي���ة 

وال�سيانة ومنها على �سبيل املثال:
- حج���م االإعتماد على امليكن���ة واإ�ستخدام 
التقني���ات يف اأعم���ال ال�سيان���ة والت�سغي���ل 

لتقليل االإعتماد على العمالة ما اأمكن.
واأ�سب���اب  املتك���ررة  االأعم���ال  حتدي���د   -
زيادته���ا وكيفي���ة تقلي���ل ه���ذا التكرار يف 

�سيانة هذه االأعمال.
- درا�س���ة الهي���اكل االإداري���ة واملت�سل�سل���ة 
الإدارة م�س���روع ال�سيان���ة واإلغ���اء التك���رار 
االإعم���ال  تنفي���ذ  يف  االإزدواجي���ة  او 
يف  الوظائ���ف  لبع����س  احلاج���ة  وم���دى 

للم�س���روع. والت�سغيل���ي  االإداري  الهي���كل 
- �س���رورة النظ���ر يف تخفي����س االإعتم���اد 
عل���ى العمال���ة االأجنبي���ة والتوج���ه ل�سعودة 
ال  اأن���ه  االأعم���ال حي���ث  بع����س قطاع���ات 
ميكن االإ�ستم���رار يف االإعتماد على العمالة 
االأجنبية والتي من املمكن اأن تتغري ظروف 

تواجدها يف امل�ستقبل الأي �سبب كان.
- التاأكد من توافق ت�سكني املواطنني على بع�س 
اأعم���ال العقود ح�س���ب ما ن�س ب���ه النظام مثل 
احلرا�سات، امل�سرتيات، اأمني امل�ستودع.... الخ.
- التحق���ق م���ن توافر ح���د اأدن���ى ملرتبات 
العامل���ني ال�سعودي���ني ح�س���ب ت�سنيفاتهم 
املهنية والفنية يف العق���د وحتديد ن�سبتهم 
ح�سب نطاق االأعمال وتوفر املهارات لديهم.

- درا�س���ة اأ�سلوب تنفي���ذ بع�س االأعمال وهل 
الوقت املقدر لتنفيذ هذه االأعمال منا�سب؟ و 
مدى احلاجة اإليها؟ وهل هناك من يتقن هذه 
االأعمال من املواطنني؟ وهل ميكن تدريبهم 
على ه���ذه االإعمال اذا مل يتواف���ر اأي منهم.  
- التاأك���د من حجم املخزون من قطع الغيار 



31

وع���دم املبالغ���ة يف ه���ذا البن���د وبالذات يف 
امل�ساريع اجلديدة وذلك لوجود جزء من قطع 
الغيار التي يوردها مقاول التنفيذ باالإ�سافة 
اىل ف���رتة ال�سمان عل���ى مع���دات امل�سروع.
- �سع���ودة بع�س الوظائ���ف العليا امل�ساندة 
يف العق���د متهيدًا ل�سع���ودة جميع الوظائف 

العليا يف عقود الت�سغيل وال�سيانة.
- التاأكد من وج���ود برامج تدريب منا�سبة 

لل�سعوديني يف عقود الت�سغيل وال�سيانة.
- احلاج���ة اىل تركي���ز االأعم���ال كاإن�س���اء 
مرك���ز موح���د لل���رد االآيل جلمي���ع عق���ود 
الت�سغيل وال�سيانة واالإ�ستفادة من العن�سر 

الن�سائي يف ت�سغيله والرد على املكاملات.
الرب���ط  واأنظم���ة  برام���ج  اإ�ستخ���دام   -
بال�سبكات الإ�س���دار اأوامر العمل ومتابعتها 

عن طريق امل�ستفيدين مبا�سرة.
- اإ�ستخدام تطبيق���ات االأجهزة الذكية يف 

اإن�ساء وتقومي طلبات ال�سيانة.
املع����دات  �سيان����ة  اإج����راءات  توحي����د   -
وتركي����ز  ال�سيان����ة  الأعم����ال  امل�ستخدم����ة 

تواجدها يف مركز واحد اأو اإثنني كحد اأق�سى 
م����ع االإعتماد عل����ى ال�س����ركات الوكيلة لهذه 
املعدات يف اإجراء اأعمال ال�سيانة ملعداتها.
- االإ�ستف���ادة م���ن اأنظمة العق���ود احلديثة 
الت���ي تعتمد على تقييم االأداء لتنفيذ عقود 
ال�سيانة بداًل من توظيف العمالة املبا�سرة 
الت���ي حتت���اج اىل توف���ري ع���دد اأك���رب م���ن 

املراقبني ملتابعة اأعمالها.
ويف درا�سة تطبيقية الأحد م�ساريع الت�سغيل 
وال�سيان���ة لوحظ تكرار لوح���دات عنا�سر 
امل�س���روع املطل���وب �سيانته���ا و بع���د حتليل 
لنوعية وطريقة اأعمال ال�سيانة لكل وحدة 
لوح���ظ ان اأنه���ا حتت���اج اىل �سيان���ة دورية 
مل���دة ال تتج���اوز ال�ساعت���ني عن���د التدريب 
املكث���ف عليها ولفرتة ال تزي���د عن �سهرين 
فقط، وكذلك ف���ان الفرتة الالزمة الأعمال 
ال�سيان���ة الدوري���ة التزيد ع���ن 7 �سهور يف 
ال�سن���ة عن���د عم���ل مل���دة 8 �ساع���ات يوميًا 
االأعم���ال  ه���ذه  يف  التدوي���ر  اإمكاني���ة  واأن 
�سري���ع وممكن مقارنت���ة مبحا�سب �سندوق 

)كا�س���ري( يف اأحد االأ�س���واق املركزية )مع 
ف���رق املمي���زات والرواتب ل�سال���ح م�سروع 
ال�سيانة نتيجة التخ�س�س(، وبعد مراجعة 
واالإداري  الت�سغيل���ي  الهرم���ي  الت�سل�س���ل 
للم�سروع مت اإتخاذ الق���رار ب�سعودة غالبية 
عنا�سر امل�سروع مع اعتم���اد تدريب مكثف 
من قب���ل ال�سركة ال�سانع���ة لهذه الوحدات 
كل ع���دة اأ�سه���ر لك���رثة التدوي���ر يف ه���ذا 
املج���ال، باالإ�سافة اىل اأن���ه مت تقليل حجم 
العمالة واملواد املطل���وب �سرائها وتخزينها 
نظرًا الأن اأغلب هذه املواد يتم ت�سنيعها يف 
ال�سعودية ويتم توريدها خالل فرتة وجيزة.
ومم���ا تقدم تتب���ني اأهمية ت�سم���ني اأعمال 
الت�سغيل وال�سيان���ة يف الدرا�سات القيمية 
للم�ساريع �سواءًا اأثناء الت�سميم اأو االإن�ساء 
اأو خ���الل ف���رتة �سيان���ة امل�س���روع واأعمال 
التاأهيل واالإح���الل، وذلك ل�سمان حت�سني 
جودة املباين وزيادة العمر االإفرتا�سي لها 
وتقليل تكاليف اأعم���ال ال�سيانة والت�سغيل 

خالل فرتة عمر امل�سروع.
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الشبكات الكهربائية الذكية 
مصدر ترشيد واستثمار

الشبكات الكهربائية في بدايتها كانت صغيرة الحجم و مع التطور الصناعي و التجاري 
و السكني  زادت اطوالها و مساحاتها مما جعل التحكم بها اكثر تعقيدًا و مراقبتها 
اعلى كلفة، وفي اآلونة األخيرة ومع استنفاد الحلول التقليدية و التطور الحاصل في 
األنظمة الرقمية وش���بكات االتصاالت عالية الس���رعة بدأت الحلول تصب في مصلحة 
الشبكات الكهربائية الذكية Smart Grid، حيث تم التركيز على تطبيقها و إحالل لألنظمة 
القديمة و الس���عي للوصول إلى العالم الذكي الذي يهدف رفع الموثوقية و تعزيز 
الناحية االقتصادية،  لذا دعونا نتعرف ماهي هذه الشبكات وما العوامل المطورة لها ؟

 م. ابراهيم المحيسن
باحث ماجستير 

هندسة الطاقة المتجددة

للتقني����ة  الدولي����ة  الهيئ����ة  تعري����ف  ح�س����ب 
الكهربائية

International Electrotechnical 
Commission )IEC( 
الي����وم  ت�ستخ����دم    Smart Grid كلم����ة  ان 

كم�سطلح جتاري ولكن تعّرف باأنها عبارة عن 
�سبك����ة كهرباء تعم����ل  بتكامل ذك����ي بني جميع 
النق����اط املو�سولة بها : املول����دات و امل�ستهلكني 
واإيهم����ا معًا وذل����ك جلعل ام����داد الكهرباء ذا 

كفاءة و ا�ستدامة واأكرث اأمانًا و اإقت�سادًا.

ومن التعريف جند اهمية ال�سبكات الكهربائية 
الذكي����ة ، ويف ال�سكل ادناه جن����د مفهوم عامل 
تط����ور ال�سب����كات الذكية ح�سب وكال����ة الطاقة 

الدولية
 International Energy Agency )IEA(
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ال يخف����ى على اجلميع ت�س����ارع م�سغلي االأنظمة 
الكهربائي����ة بتحوي����ل االأنظم����ة التقليدي����ة اىل 
انظم����ة ذكي����ة ومما يجع����ل م�ستقبله����ا م�سرق 

ب�سبب ت�سهيالتها التالية:
م����ن  حج����م  اأي  وت�سغي����ل  رب����ط  امكاني����ة   •
– ن����ووي  املول����دات بجمي����ع ا�سكاله����ا )غ����از 

.)... متجددة  –طاقة 
• جتعل امل�ستهلك كجزء يلعب بتعظيم ت�سغيل 

النظام الكهربائي.
م����ن  متع����ددة  امل�ستهل����ك خي����ارات  • يعط����ي 

املعلومات و اختيار امل�سدر .
التاأث����ري البيئي جلميع  • يقل����ل ب�س����كل كب����ري 

م�سادر الكهرباء.
• يعطي موثوقية و اأمان عايل باإمداد الطاقة 

الكهربائية. 
اأم����ا م����ن الناحي����ة االقت�سادي����ة فه����ي فر�سة 
للم�ستثمري����ن على جميع االأ�سعدة من م�ساريع 
حتك����م و ات�ساالت و ربط ال�سبكات الكهربائية 

الذكية باأنظمة الطاقات املتجددة.
ونالح����ظ بال�سن����وات االخ����رية عل����ى م�ست����وى 
العامل ازدياد م�ساريع انظمة الطاقة املتجددة 
) خاليا كهرو�سوئية وحرارية مركزة و رياح(  
مما جعل املناف�سة على م�ساريعها بوترية كبرية 
ووجود ال�سبكات الكهربائية الذكية  �سهل عملية 
ربطه����ا م����ع االنظم����ة التقليدية مم����ا اك�سبها 
انت�س����ارًا وا�سعًا ،  و اململك����ة العربية ال�سعودية 
تويل اهتمامًا كبريًا مب�ساريع الطاقة املتجددة 
حي����ث جعل����ت ه����دف له����ا بخطته����ا التنموي����ة 

2030م  للو�س����ول اىل )9.5( جيج����اوات من 
الطاق����ة املتج����ددة اإىل االإنتاج املحّل����ي بحلول 
العام )1445ه� – 2023م( كمرحلة اأوىل وهي 
ن�سبة حمققة ب����اإذن اهلل، وكذلك دولة الكويت 
قطعت م�س����ارا وا�سعًا به����ذا املجال حيث متيز 
جمم����ع ال�سقايا وخطط����ه الطموح����ة للو�سول 
اىل 15% م����ن االنت����اج الكلي للطاق����ة للكويت، 
اأم����ا دولة االم����ارات العربية املتح����دة ف�سجلت 
اأق����ل تعرفة على م�ستوى الع����امل باإنتاج الطاقة 
ال�سم�سي����ة و متيزها مب�ساري����ع الطاقة وكذلك 
التحول اال�سرتاتيج����ي للطاقة املتجددة بدبي. 
كم����ا اأن �سلطن����ة ُعم�ان ح����ددت هدف����ًا الإنتاج 
10% م����ن متطلب����ات الدول����ة م����ن كهرباء ومن 
م����وارد الطاق����ة املتج����ددة ، اأم����ا يف دولة قطر 
فقد حددت ه����دف لتوليد 2% م����ن احتياجات 
الكهرب����اء بحل����ول ع����ام 2020. م����ن  الب����الد 
والبحرين لديها خط����ط طموحة بهذا املجال.
كل ه����ذه التوجهات م����ن دول جمل�����س التعاون 
اخلليج����ي �سيجعله����ا بحاجة لتحوي����ر انظمتها 
اىل انظم����ة ذكية وهي ما ت�سعى اإليه االآن حيث 
مت و�سع خطط ال�ستبدال العدادات الكهربائية 
اىل ذكي����ة Smart Meter التي من خاللها يتم 
التحكم باالأحم����ال و رفع للموثوقية الكهربائية 
و يتي����ح مل�سغل ال�سبكة الكهربائي����ة و امل�ستهلك 
على حد �س����واء التحكم باالأحم����ال الكهربائية 

و�سبطه لال�ستهالك.
ويقود احلديث اىل تطور ال�سبكات الكهربائية 
 Internet o اال�سي����اء  انرتن����ت  م����ع  الذكي����ة 

things IOT والت����ي تتمي����ز بتطبيقه����ا ب�سهوله 

لوج����ود املع����دات الذكي����ة و االأجه����زة الرقمية 
كالع����دادات الذكي����ة الت����ي ت�سم����ح بارتباطه����ا 
بال�سبك����ة العنكبوتي����ة ويجع����ل التحك����م فيه����ا 
ممكن����ًا وي�سيف ع����دة مزيا  لرقمن����ة االأنظمة 
الذكية بجميع النواح����ي الفنية و االقت�سادية. 
تطبي����ق االأنظم����ة الذكي����ة حتى عل����ى ال�سعيد 
الفردي كاملنزل الذكي مثاّل وا�ستغالل انرتنت 
االأ�سياء IOT يف ذلك مما يتيح ربطها بال�سبكة 
يجعل �ساحب املنزل ينحى اىل جانب الرت�سيد 
حيث يوفر عليه الكثري �سواء يف حفظ الوقت او 

االأمان اأو تر�سيد ا�ستهالك الطاقة.
ومن امثلة الوفر االقت�سادي بتطبيق ال�سبكات 
الكهربائي����ة الذكي����ة م����امت التخطي����ط ل����ه يف 
اململكة العربي����ة ال�سعودية برتكي����ب للعدادات 
م����ردودا  بتطبيقه����ا  يجع����ل  ال����ذي  الذكي����ة 
اقت�سادي����ًا يتجاوز 30 مليار ري����ال �سعودي مع 
العلم ان ا�ستبدال العدادات التقليدية وتركيب 
العدادات الذكية وحتوي����ل ال�سبكة الكهربائية 
اىل ذكي����ة يكلف نح����و 12 مليار ري����ال �سعودي 

مما يجعل هذا التحول جمديًا اقت�ساديًا.
 واملتمع����ن بجمي����ع ه����ذه التوجه����ات باأنظم����ة 
ال�سب����كات الكهربائي����ة الذكية يج����د اأن جمال 
درا�س����ات الهند�س����ة القيمية  بال����غ االأهمية يف 
تل����ك امل�ساري����ع ال�سخم����ة الذي يجع����ل تطبيق 
جمي����ع مكون����ات معادل����ة الهند�س����ة القيمي����ة 
 Cost التكلف����ة  و   Function  الوظيف����ة 

ممكنًا و حمققًا.   Quality  واجلودة
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الهندسة القيمية والجودة الشاملة
تفاضل أم تكامل ؟

من عالمات نجاح وفعالية المبادرات والبرامج )والفلسفات( هو استمرارها – بل اتساع 
تطبيقها – مع مرور الوقت، وهو ما ينطبق على كل من "الهندسة القيمية" و "إدارة 
الجودة الشاملة". حيث حقق كل منهما فوائدًا كبيرة للجهات التي طبقتها، ومن أهم 
الفوائد التي يشترك هذان المفهومان في تحقيقهما: تحسين الجودة واألداء، خفض 
التكاليف، تقليل الهدر والفاقد في العمليات، وتحقيق متطلبات المستفيدين والعمالء.

سعود عبدالعزيز الشمري
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية – شركة سفاير

ولك���ي ال اأطيل انتظار الق���اريء يف االإجابة 
عل���ى الت�س���اوؤل املط���روح يف العن���وان فاإن 
العالقة ب���ني الهند�س���ة القيمي���ة واجلودة 
ال�سامل���ة هي عالقة تكاملي���ة بحيث ميكن 
– بل ينبغي ال�سعي – لتطبيقهما بالتوازي 
يف نف����س املنظمة لرفع الفعالي���ة والكفاءة 
يف عمليات الت�سمي���م للم�ساريع االإن�سائية 

والتنفي���ذ والت�سغي���ل وال�سيان���ة )وه���و ما 
تتميز به الهند�س���ة القيمية(، ويف عمليات 
للعمليات  الت�سمي���م والتح�س���ني امل�ستم���ر 
االإداري���ة )وهو ما تتميز ب���ه اإدارة اجلودة 

ال�ساملة(. 
وكما ي�س��رتك املفهوم��ان يف الفوائد 
الت��ي ي�سعي��ان لتحقيقها فهم��ا اأي�سًا 

ي�سرتكان يف عدة جوانب يف منهجية 
عملهما، وهو ما اأود الرتكيز عليه يف 

النقاط التالية:
1. عم���ل الفريق: حيث يعتمد املفهومان يف 
منهجيتهم���ا على ت�سكيل ف���رق عمل مكونة 
م���ن اأع�س���اء )متع���ددي االإخت�سا�سات( 
لديهم اخلربة واالإملام يف اجلوانب املختلفة 
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للم�س���روع اأو العملية التي ي���راد ت�سميمها 
اأو حت�سينه���ا. وق���د يتطل���ب االأم���ر اأحيانًا 
اإ�س���راك اأع�س���اء م���ن خ���ارج املنظم���ة يف 
فريق العمل، كم���ا ينبغي االإهتمام باختيار 
قائ���د الفريق املنا�سب والق���ادر على اإدارة 
ديناميكي���ة وحمتوى عم���ل الفريق للو�سول 
للهدف املطل���وب. وي�سارك اأع�ساء الفريق 
باإبداء ما لديهم م���ن معلومات واآراء حول 
االأف���كار  ا�ست���درار  عملي���ة  ويف  امل�س���روع، 
احلل���ول  واق���رتاح   )Brainstorming(
املبتك���رة، ويف اأن�سطة البحث واالإ�ستق�ساء 
والت���ي قد يقوم بها ع�سو الفريق انفراديًا، 
ويف و�س���ع التو�سي���ات والت�سامي���م وخطة 
العمل/التنفي���ذ. وكم���ا اأن توف���ر اخل���ربة 
واالإملام مطلب هام يف اختيار االأع�ساء فاإن 
توفر الرغبة واحلما�س للم�ساركة واإيجابية 
الع�سو ال تقل اأهميًة بل اإنها غالبًا ما �ستحدد 
مدى جن���اح عم���ل الفريق. وم���ن االأهمية 
مبكان تعريف اأع�ساء الفريق )وتدريبهم( 
عل���ى مراح���ل بن���اء الفري���ق )التكوي���ن/
الت�سكيل، ال�سراع، و�سع القواعد، االأداء، 
االإنتهاء( حيث �سي�ساهم ذلك يف اإدراكهم 
لل�سلوكي���ات املتوق���ع ظهورها يف كل مرحلة 
وكيفي���ة التعام���ل الفعال معها لك���ي يعملوا 
بفعالي���ة كفريق واحد. وينبغ���ي يف البداية 
اإعطاء الوقت الكايف للفريق ملناق�سة وفهم 
اأهداف امل�س���روع ال���ذي مت ت�سكيل الفريق 
م���ن اأجله ومعرفة املخرج���ات املتوقعة من 

الفريق ومن امل�سروع. 
2. متطلب���ات امل�ستفيدين/العم���الء: حيث 
اأن الهدف املن�سود هو حتقيق )بل جتاوز( 
متطلبات امل�ستفيدين باأقل وقت واأقل تكلفة 
وجهد وباأعلى جودة ممكنة. ولعل من اأوىل 
اخلط���وات ه���و حتدي���د امل�ستفيدي���ن على 
امل���دى الق�سري واملدى الطويل ثم التوا�سل 
معه���م بجمي���ع الو�سائ���ل املتاح���ة لتحديد 
وتوثيق متطلباته���م وتطلعاتهم، ومن املهم 
ج���دًا يف ه���ذه املرحلة معرفة اأه���داف )اأو 
غاي���ات( امل�ستفيدي���ن من ه���ذه املتطلبات 

فكث���ريًا م���ا تك���ون ه���ذه املتطلب���ات لي�ست 
الغاية بح���د ذاتها، وقد يج���د فريق العمل 
بدائاًل لتحقيق غايات امل�ستفيدين بو�سائل 
اأقل كلفة ووقتًا وجهدا. ولهذا فعلى الفريق 
عدم االإكتفاء مبعرفة "ماذا" واإمنا عليهم 

التق�سي والتحري ملعرفة "ملاذا". 
3. حتليل القيمة )Value Analysis(: وتعترب 
هذه املرحلة من اأهم االأعمال التي �سيقوم 
بها فريق العمل حيث �سيتم خاللها ما يلي:
ال�سامل���ة:  اجل���ودة  م�ساري���ع  حال���ة  • يف 
درا�س���ة وحتلي���ل الو�س���ع احل���ايل للعملية 
امل���راد حت�سينه���ا حي���ث يت���م ر�س���م م�سار 
العملية بتحدي���د جميع خطواتها ثم حتليل 
امل���وارد امل�ستخدم���ة يف كل خطوة )مبا يف 

ذل���ك الوق���ت امل�ستغرق الأدائه���ا( وحتديد 
القيم���ة امل�سافة م���ن اأداء كل خطوة وذلك 
بهدف حتديد جم���االت التح�سني ثم ر�سم 
العملية امل�ستقبلية والتي من خاللها �سيتم 
اإلغاء بع�س اخلط���وات )التي ال ت�سيف اأي 
قيمة حقيقية من منظور العمالء( اأو تعديل 
اأو حت���ى اإ�ساف���ة بع����س اخلط���وات بحيث 
تتالفى العملية امل�ستقبلية الهدر واالأخطاء 
ال�سابقة مع تقلي�س الوقت واملوارد املطلوبة 
الأداء العملي���ة ومبا يحقق غاية امل�ستفيدين 
منه���ا. وبن���اًء على و�س���ع العملي���ة احلالية 
خا�سة من ناحي���ة مدى حتقيقها ملتطلبات 
العم���الء ومقدار اله���در احلا�سل بها فقد 
ال ُيكتف���ى بالتح�سني امل�ستم���ر لها واإمنا قد 
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يتطل���ب االأمر اإج���راء ما ي�سمى ب���� "اإعادة 
 Business Process( العملي���ة"  هند�س���ة 
Reengineering( وال���ذي �سينط���وي عل���ى 

تعديالت جذرية على العملية.
القيمية:  الهند�س���ة  م�ساري���ع  حال���ة  • يف 
يق���وم الفري���ق بدرا�سة حتليلي���ة للوظائف 
)Functions( املطلوب حتقيقها يف امل�سروع 
وحتدي���د القيم���ة امل�ساف���ة م���ن كل خطوة 
اأو وظيف���ة يف امل�س���روع واإع���داد الت�سميم 
الذي يحدد بدقة موا�سفات املنتج النهائي 
)�س���واًء كان ذلك مبنًى اأو ج�سرًا اأو �سفينًة 
اأو غ���ريه م���ن املنتج���ات واملراف���ق( حيث 
ينبغ���ي عل���ى الفريق وبع���د االإمل���ام العميق 
مبتطلب���ات امل�ستفيدي���ن وغاياته���م )على 
املدى الق�سري والبعي���د( مناق�سة البدائل 
املتاحة وبح���ث وا�ستطالع اآخ���ر ما و�سلت 
له التقنيات مع اإتاحة املجال للفريق لطرح 
االأفكار االإبداعية وحتّدي االأ�ساليب املتبعة 
تقليدي���ًا للو�س���ول للت�سميم ال���ذي يحقق 

غاي���ات امل�ستفيدين بج���ودة عالية وبتكلفة 
منا�سب���ة اأخ���ذًا باالإعتب���ار التكلف���ة الكلية 
)Life Cycle Costs( ولي����س فقط التكلفة 
االأولي���ة، فعلى �سبيل املثال قد يقوم الفريق 
باإ�ساف���ة بع����س اجلوان���ب الت���ي ت�ستهدف 
توف���ري الطاق���ة والت���ي م���ن �ساأنه���ا زيادة 
التكلف���ة االأولي���ة ولكنه���ا �ستحق���ق توفريًا 
كب���ريًا يف التكلفة الكلي���ة )على مدى حياة 
امل�س���روع(. ومن املهم ج���دًا متكني الفريق 
م���ن ط���رح البدائل الت���ي قد تب���دو جذرية 
ل�ساح���ب الق���رار مب���ا يف ذل���ك البدائ���ل 
الت���ي قد ت�ستبدل اأ�س���اًل احلاجة للم�سروع 
برتتيبات اأخرى كا�ستبدال احلاجة لت�سييد 
م�ست���ودع للم���واد باتفاقي���ات م���ع املوردين 
الإي�سال امل���واد للم�ستفيد عند احلاجة لها 

 ."Just in Time" �وهو ما يعرف ب
 :)Benchmarking( 4. املقارن���ة املرجعية
والتي ته���دف اإىل االإطالع على املمار�سات 
ذات العالقة بامل�سروع اأو العملية التي ُيراد 

حت�سينه���ا يف املنظمات االأخ���رى القتبا�س 
املنا�سب منها اأخذًا مببداأ "البدء من حيث 
انتهى االآخرون". وال ي�سرتط اأن تكون هذه 
املنظم���ات م�سابهه من حي���ث نطاق عملها 
واإمن���ا امله���م اأن تكون ذات خ���ربة متميزة 
يف جوان���ب امل�س���روع اأو العملية امل�ستهدفة. 
وعل���ى فريق العمل االإملام اجليد مبتطلبات 
وغايات امل�ستفيدي���ن وعلى الو�سع احلايل 
واأخ���ذ الوقت ملناق�سته���ا كفريق وذلك قبل 
ال�س���روع بخط���وات املقارن���ة املرجعي���ة مع 

املنظمات االأخرى.
واملنهجي��ات  املب��اديء  م��ن  وكاأٍي 
الإدارية فاإن جناح الهند�سة القيمية 
واجل��ودة ال�ساملة يعتمد على تهيئة 
العوام��ل املطلوبة للتطبي��ق الفاعل 

والتي من اأهمها:
1. دعم ورعاية االإدارة العليا بدءًا من راأ�س هرم 
املنظمة. وهذا الدعم ينبغي اأن يكون وا�سحًا 
جلمي���ع اأف���راد املنظمة من خ���الل القرارات 
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والر�سائ���ل املتوا�سلة )ال�سفهي���ة واملكتوبة(، 
مل�ساري���ع   املخ�س�س���ة  امل���وارد  خ���الل  وم���ن 
وبرام���ج الهند�سة القيمية واجل���ودة ال�ساملة 
)خا�س���ة الب�سري���ة منها(، وتقدي���ر ومكافاأة 
ف���رق العم���ل، واالإ�ستع���داد لتغي���ري االأ�سلوب 
القيادي من التوجي���ه اإىل التمكني وامل�ساركة 
يف اتخ���اذ الق���رارات، والنظ���ر اإىل االأخطاء 
عل���ى اأنها م���ن م�س���ادر التعّل���م يف املنظمة.
2. ع���دم ا�ستعجال النتائ���ج. ففي م�ساريع 
الهند�سة القيمية قد يكون هناك دافع لدى 
متخذ القرار الإنه���اء الت�ساميم الهند�سية 
مبرحل���ة  الب���دء  لت�سري���ع  ق�س���ري  بوق���ت 
االإن�س���اء، وه���ذا ق���د يرتت���ب علي���ه الوقوع 
باأخطاء اأثناء عملية االإن�ساء �ستاأخذ عملية 
معاجلته���ا وقت���ًا م�ساعفًا  وق���د ينتج عنه 
اأي�سًا تكاليف اأكرب الأن فريق العمل مل يكن 
لديه الوق���ت الكايف ملناق�سة وبحث البدائل 
االأخ���رى والت���ي م���ن �ساأنه���ا رف���ع م�ستوى 
اجلودة وخف�س التكلفة. وكذلك احلال يف 

برام���ج اإدارة اجلودة ال�سامل���ة التي ت�سعى 
اإىل تغي���ري ثقاف���ة املنظم���ة للرتكي���ز على 
العميل واالإدارة بالقيا�س واحلقائق والعمل 
اجلماع���ي والتح�س���ني امل�ستم���ر للعمليات، 
وه���ذه الثقافة حتت���اج وقتًا لتتحق���ق وتوؤتي 

ثمارها على م�ستوى املنظمة ككل.
3. ا�ستثمار التقنيات احلديثة. فعلى �سبيل 
املث���ال �سه���دت ال�سن���وات املا�سي���ة تقدمًا 
كب���ريًا يف جم���ال ما يطل���ق علي���ه "الواقع 
االإفرتا�س���ي" )Virtual Reality( وال���ذي 
�س���ري اجلوان���ب  لكيفي���ة  يتي���ح حم���اكات 
املختلف���ة للعملي���ة اأو امل�س���روع مبا يف ذلك 
كي���ف �سيك���ون تعام���ل امل�ستفيدي���ن وذلك 
كله قب���ل الب���دء بتطبي���ق العملي���ة واإن�ساء 
امل�س���روع وبن���اًء عل���ى ذلك فيمك���ن لفريق 
العم���ل االإ�ستفادة م���ن هذه التقني���ة اأثناء 
عملي���ة الت�سمي���م. كما اأن التق���دم الكبري 
 )Nano Technology( يف تقني���ات النان���و
�سيكون له اأثر كبري على جودة وقوة وتكلفة 

امل���واد. ولذلك فعلى املنظم���ة وفرق العمل 
االإط���الع امل�ستمر على التقني���ات احلديثة 

لتوظيف املنا�سب منها.
4. تقدي���ر ومكاف���اأة فرق العم���ل. غالبًا ما 
ي�س���ارك اأع�س���اء ف���رق العم���ل يف م�ساريع 
ال�سامل���ة  واجل���ودة  القيمي���ة  الهند�س���ة 
اإ�سافة ملهامهم وم�سوؤولياتهم يف اإداراتهم 
املختلفة، ولذلك فعلى قادة املنظمة تقدير 
جهودهم بع���د اإكمال م�ساريعه���م واأن يتم 
تكرميه���م ب�س���ورة وا�سح���ة لباق���ي اأفراد 
املنظمة، واأن تعد م�ساركاتهم نقاط ت�ساف 
لر�سيده���م يف برامج التطوير الوظيفي يف 

املنظمة.
ختام��ًا، ف���اإن تطبي���ق الهند�س���ة القيمية 
وبرام���ج اجل���ودة ال�سامل���ة يف منظماتن���ا 
�سيكون لها مردود اإيجابي كبري على املدى 
الق�س���ري والبعيد خا�س���ة اإذا اأ�سحت هذه 
الربام���ج جزءًا م���ن ا�سرتايجيات املنظمة 

التي يتم متابعتها ودعمها.
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مشروع الهندسة القيمية للشركة 
السعودية للكهرباء

أواًل - مشروع الهندسة القيمية:
ما أن يتم منح مهندسي الشركة الثقة والتشجيع على المضي قدما لتطوير أفكارهم، فإنهم 
لن يتأخروا في إثبات وجودهم وطرح أبرز ما عندهم من أفكار وخطط إلنجاز أعمالهم.  بعد تقديم 
عرض على اإلدارة العليا بأهمية االستفادة من الهندسة القيمية كأداة فعالة في تحسين 
الكفاءة وخفض التكالي���ف حظيت هذه الفكرة بالقبول والدعم، حيث تم تكليف فريق عمل 
متخصص من مهندسين سعوديين يمثلون كافة قطاعات نشاط التوزيع وخدمات المشتركين.

املرحلة الأوىل من م�سروع الهند�سة 
القيمية:

خ���الل املرحلة االأوىل من م�سروع الهند�سة 
القيمية قام فريق العمل يف البداية مبراجعة 
جمي���ع االإج���راءات واملوا�سف���ات لتحدي���د 
اأف�سل واأن�سب االأ�ساليب لتطبيق هذه االأداة 
يف ن�س���اط التوزي���ع وخدم���ات امل�سرتكني.

م�س��روع  م��ن  الثاني��ة  املرحل��ة 
الهند�سة القيمية:

 خ���الل املرحلة الثاني���ة مت اخلروج بعدد 
37 فك���رة وتو�سي���ة لرف���ع كف���اءة العمل 
وخف����س التكالي���ف، حيث مت���ت �سياغة 
يف  القيم���ة  هند�س���ة  لتطبي���ق  منهجي���ة 
ن�ساط التوزيع وخدمات امل�سرتكني، وهي 

منهجية فريدة ومميزة مت تقدميها با�سم 
ال�سرك���ة كورقة عمل يف امل�سابقة ال�سنوية 
الت���ي تقيمه���ا املنظم���ة العاملي���ة لهند�سة 
 القيم���ة يف الوالي���ات املتح���دة االأمريكية 
والت���ي   )  SAVE INTERNATIONAL(

�س���ارك فيه���ا عدد كب���ري م���ن ال�سركات 
املهتم���ة مبفه���وم هند�س���ة القيم���ة م���ن 

م. يوسف الغماس 
مدير برامج هندسة القيمة - التوزيع

الشركة السعودية للكهرباء
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جميع اأنح���اء العامل، و ح�سل���ت ال�سركة 
ال�سعودي���ة للكهرب���اء وهلل احلم���د عل���ى 

امل�ستوى االأول عامليًا.

التو�سية با�ستخدام الأملنيوم بدًل 
من النحا�ش:

راأت ال�سرك���ة اأن تب���داأ بتو�سي���ة التح���ول 
ال�ستخ���دام االأملني���وم بداًل م���ن النحا�س 
يف كاب���الت اجلهد املتو�سط 13.8 ك.ف 
توف���ري ملي���ارات  لكونه���ا �ستعم���ل عل���ى 
حقيقية على اأر�س الواق���ع و�ستوفر اأمواًل 
ميك���ن حتويلها اإىل اجت���اه اآخر ي�سب يف 
النهاي���ة مل�سلح���ة امل�سرتك���ني وذلك من 
خالل رفع موثوقي���ة اخلدمة الكهربائية. 
ورغبة منها يف دعم ال�سناعات الوطنية 
وذل���ك باال�ستغن���اء ع���ن ا�ست���رياد معدن 
النحا����س واالعتماد على مع���دن االأملنيوم 

والذي ينتج حمليًا.
وج���اري حاليًا العمل عل���ى و�سع اخلطط 
الالزمة للبدء يف باقي التو�سيات االأخرى.

ثانيًا - م�س��روع التحول ل�ستخدام 
الملنيوم بدًل من النحا�ش: 

ال�سعودي���ة  ال�سرك���ة  يف  جميع���ًا  نوؤم���ن 
للكهرباء باأننا ن�ستطيع حتويل التحديات 
اإىل فر����س، وذل���ك حتدي���دًا يف تطبي���ق 
م�سروع التح���ول ال�ستخدام االملنيوم بداًل 
من النحا����س يف كابالت اجلهد املتو�سط 
13.8 ك.ف، ويعد هذا امل�سروع من اأهم 
املبادرات التي نف���ذت يف ال�سركة بهدف 
تعظيم الوفر املايل ال���ذي �سيتم حتقيقه 
�سنويًا وال���ذي �سينعك�س على م�سروفات 

وارباح ال�سركة. 
اإن التح���دي الكب���ري يف ه���ذا امل�سروع هو 
كيفي���ة ترجمة ق���رار ا�ستخ���دام االملنيوم 
عل���ى ار�س الواقع يف ظل ارتباط امل�سروع 
بع���دة جه���ات داخلي���ة بال�سرك���ة وجهات 

خارجية مث���ل امل�سنعني واملوردين ومدى 
ا�ستعدادهم واإمكاناتهم  وكذلك املقاولني 
وم���دى قدراتهم وتوافر الو�سائل املطلوبة 

لتنفيذ امل�سروع.

ت�سكيل الفريق وخطة العمل:
مت ت�سكي���ل فري���ق عمل لتطبي���ق امل�سروع 
مكون���ًا م���ن خم�س���ة ع�س���ر مهند�س���ًا من 
امل�سرتك���ني  وخدم���ات  التوزي���ع  ن�س���اط 
ون�ساط االإمداد والعقود، وبف�سٍل من اهلل 
والأن �سب���اب ال�سركة ال يعرفون امل�ستحيل 
مت حتوي���ل هذه الفك���رة اإىل واقع ملمو�س 

�سيوف���ر عل���ى ال�سرك���ة اأكرث م���ن ع�سرة 
مليارات بحلول عام 2020.

و�سع الفري��ق منهجية عمل ت�سمن 
حتقي��ق اله��دف والنج��اح لتطبي��ق 
امل�س��روع، حي��ث تتلخ���ش منهجي��ة 

العمل على النحو التايل:
1. اإدارة املهام بطريقة غري تقليدية

2. اإدارة املخاطر
3. اإدارة التغيري 

4. اإدارة اأداء امل�س���روع م���ن خ���الل و�سع 
 )KPI's( معايري اأداء
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مت و�س���ع اأك���رث م���ن خطة عم���ل للبدء يف 
 Plan A – Plan B – Plan( تنفيذ امل�سروع
C ( وذلك لكي يتم االنتقال من خطة اإىل 

اأخ���رى عند التع���رث الأي �سبب كان وبدون 
اأي معوقات.

مهام الفريق: 
كان���ت اأوىل املهام بعد ت�سكي���ل الفريق هي 
حتدي���د ر�سال���ة وروؤي���ة الفريق حت���ى يكون 
اله���دف معروفًا وليت�سم العم���ل بالو�سوح، 
فكانت الر�سالة والروؤية هي املعيار الذي مت 
بن���اًء عليه حتديد جميع مهام العمل بحيث 
تتما�سى هذه املهام مع �سبب وجود الفريق، 
كان���ت الر�سال���ة  " تطبيق ق���رار ا�ستخدام 
موا�سف���ات االأملني���وم ب���داًل م���ن النحا�س" 
 ." 2020م  ملي���ار   10 توف���ري   " والروؤي���ة 
م���ا فعل���ه فري���ق العم���ل وم���ا قدم���ه من 
درا�س���ات وزي���ارات وج���والت وتفاهمات 
واملقاول���ني  واملوردي���ن  امل�سنع���ني  م���ع 
كان  ب���ل  الي�س���ري،  باالأم���ر  يك���ن  مل 
م�س���وارًا حمفوف���ًا باملخاط���ر والعقبات، 
وال�سعوب���ة هن���ا تكم���ن يف الق���درة على 

تذلي���ل ه���ذه العقب���ات والتغل���ب عليه���ا. 
خل���ق الفري���ق ال�سرع���ة واالن�سج���ام بني 
عملي���ات �سل�سل���ة االإمداد كاف���ة لتحقيق 
اله���دف م���ن خ���الل التع���اون م���ع جميع 
اجله���ات ذات العالق���ة بامل�س���روع داخل 
وخ���ارج ال�سرك���ة، وكذلك باإقام���ة ور�س 
توعوي���ة مكثفة ملوظفي ومقاويل ال�سركة. 
م�سنع���ي  جمي���ع  زي���ارة  اأي�س���ًا  ومت���ت 
الكاب���الت وملحقاته���ا حملي���ًا وخارجيًا 
للوق���وف على جاهزية امل�سانع من جميع 

النواحي وتو�سيح اأهداف امل�سروع.
مل يكتف���ي الفري���ق بزي���ارات امل�سانع بل 
متت زيارة ال�سركات �ساحبة التجربة يف 

االنتقال من النحا�س اإىل االأملنيوم.
مت عم���ل العدي���د من االختب���ارات الفنية 
داخ���ل  وملحقات���ه  اجلدي���د  للكاب���ل 
م�ستودع���ات ال�سرك���ة ول���دى امل�سنع���ني 
ويف خمت���ربات بع�س اجلامع���ات املحلية 

واخلارجية للتاأكد من مالءمته فنيًا .

الإجنازات ال�ستثنائية:
قام الفريق بجه���ود كبرية ومميزة وغري 

تقليدية لتقلي�س فرتات التوريد، حيث مت 
ا�ست���الم اأول دفعة من و�س���الت ونهايات 
الكابل اجلديد بعد 45 يوم فقط بداًل من 
امل���دد القيا�سية للتوري���د والتي ت�سل اإىل 

اأكرث من  180 يوم .

الوفر املتحقق:
جمم���وع الوفر املايل املتحق���ق منذ تاريخ 
15 اأكتوب���ر 2014 اإىل نهاي���ة الربع االأول 
ملي���ون   3،540 ه���و   2016 الع���ام  م���ن 
با�ستخ���دام 22،040 ك���م م���ن كاب���الت 

االأملنيوم اجلديدة. 
 

ثالثًا - الزيارة امليدانية:
ت�س���ع ال�سركة ال�سعودي���ة للكهرباء �سعار 
ال�سالم���ة اأواًل ن�س���ب اعينه���ا يف تنفي���ذ 
اأعم���ال الت�سغي���ل وال�سيان���ة وامل�ساري���ع 
كافة، وذلك م���ن خالل اعتماها ل�سيا�سة 
وتطبي���ق  املهني���ة  وال�سح���ة  ال�سالم���ة 
التعليمات اجلديدة لنظام اإدارة ال�سالمة 
و ال�سح���ة املهني���ة )Star-5( وال���ذي 

تلزم من خالله مبا يلي:
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املهنية  ال�سالم���ة وال�سحة  • اأن جنع���ل 
املبنية على تقلي����س املخاطر هي العامل 

اال�سا�سي لقيا�س االداء.
• اأن امل���دراء م�سوؤول���ني ع���ن ال�سالم���ة 
مواق���ع  جمي���ع  يف  املهني���ة  وال�سح���ة 

ال�سركة
• اإن توافر االإجراءات واالإدارات واملوارد 
الالزمة لنظ���ام اإدارة ال�سالمة وال�سحة 
املهنية ) 5 – جن���وم( اخلا�س بال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء.
ولذلك قبل مبا�سرة اأي عمل ميداين نقوم 
بالتاأك���د من توفر جمي���ع اأدوات ال�سالمة 
يف املوق���ع والعامل���ني في���ه، الأن ال�سرك���ة 
ال�سعودي���ة للكهرباء ت�سع �سالمة املوظف 

و�سالمة معداتها يف اأولوياتها.

مت القي��ام بالكث��ر م��ن امله��ام غ��ر 
التقليدي��ة قبل تركي��ب الكابل يف 

ال�سبكة الكهربائية ومنها:
للكاب���ل  الفني���ة  االختب���ارات  اإج���راء   -

وملحقاته 
- التاأكد من مالءمة الكابل وملحقاته مع 

باقي املعدات الكهربائية االأخرى يف ال�سبكة
- التاأك���د من تواف���ر وجاهزي���ة االأدوات 

املطلوبة للرتكيب يف املوقع
- اإقام���ة ور����س توعوي���ة مكثف���ة ملوظفي 

ومقاويل ال�سركة
- تدريب 865 مهند�س وفني من ال�سركة 
عل���ى تركي���ب و�س���الت ونهاي���ات الكابل 

مبختلف تقنياتها 
- التحول تدريجيًا من خالل تطبيق اأكرث 
م���ن خطة عم���ل معدة م�سبق���ًا لتاليف اأي 

معوقات قد تعرقل التنفيذ
- عق���د العدي���د م���ن االجتماع���ات م���ع 
االأط���راف ذات العالق���ة داخ���ل وخ���ارج 
ال�سركة لتفعيل التوا�س���ل والتعاون الذي 

من �ساأنه حتقيق الهدف املن�سود. 

فوائد التحول ل�ستخدام الأملنيوم 
بدًل عن النحا�ش: 

- توط���ني �سناعة مع���دن االملنيوم حمليًا 
بدال من ا�سترياد مع���دن النحا�س والذي 
ا�سه���م يف رف���ع ن�سب���ة املحت���وى املحل���ي 
يف �سناع���ة الكاب���الت باململك���ة العربية 

ال�سعودي���ة وخل���ق القيم���ة امل�ساف���ة على 
اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية.

- اال�سه���ام يف توفري يف قيمة �سراء املواد 
ال�سنوي���ة مبعدل ال يقل ع���ن 2 مليار ريال 
وتاأثريه على خف�س قيمة خمزون ال�سركة 

بقيمة 200 مليون ريال 
- انخفا�س كمية الفاقد يف كابل االملنيوم 
مقارن���ة بكاب���ل النحا�س بن�سب���ة %11.9 
مم���ا يزي���د يف قيم���ة اي���رادات الطاق���ة 

املبيعة وموثوقية ال�سبكة.
- زي���ادة �سعة التحمي���ل يف كابل االأملنيوم 

مقارنة بكابل النحا�س بن�سبة %1.3 
- احلد م���ن �سرق���ات كاب���الت النحا�س 
نظ���را لغالء �سعره والتاأث���ري ال�سلبي على 

ال�سبكة واخلدمة
- اال�ستثمار االأمثل الأ�سول ال�سركة.

- انخفا����س قيم���ة الهال���ك ال�سنوية 
على م�ساريع الرب���ط والتعزيز بن�سبة 

ت�سل %50 .
كاب����ل  تركي����ب  يف  التعام����ل  �سهول����ة   -
االملني����وم مقارن����ة بالنحا�����س ) �سحب - 

تركيب - نقل و�سحن (.
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الهندسة القيمية في قطر والخليج 
مع إق���دام منطقة الخلي���ج العربي على 
تحدي���ات اقتصادي���ة و أمني���ة جديدة في 
ظل تطلعات قياداتها السياسية لتحقيق 
التنس���يق و التكامل وصواًل إلى وحدتها 
التع���اون  مجل���س  تحوي���ل  طري���ق  ع���ن 
إلى إتح���اد يربط ه���ذه ال���دول لمجابهة 
التحديات و التقلبات األمنية و اإلقتصادية 
المتصاع���دة في هذا العال���م المضطرب 
الي���وم، وقد بات من الضرورة بمكان إيجاد 
صيغة مش���تركة للتعامل مع المشروعات 
العامة لهذه الدول و التركيز على العائد 
عليه���ا بالفائ���دة و النف���ع الع���ام لتقنين 
الميزاني���ات المطلوبة لها و رفع كفاءتها 
بأفضل جودة و بأقل تكلفة مما يس���هم 
في وقف استنزاف الميزانيات لمشروعات 
في بع���ض األحيان قد ال تخدم أهدافها.

م. جاسم محمد تلفت
المدير التنفيذي للمشاريع الرئيسية

 مؤسسة قطر

اإن التن�سيق املن�سود الذي ندعو اإليه �سيكون 
من �س���اأنه االإ�س���تفادة من تقارب امل�سافات 
ب���ني ه���ذه ال���دول و التكام���ل يف املراف���ق 
اخلدمية املطلوبة فيها، فعلى �س���بيل املثال 
وج���ود مراكز للمعار����س كبرية احلجم يف 
قط���ر �ست�سهم يف عدم تك���رار مثيل لها يف 
املنطقة ال�سرقية و مملكة البحرين ووجود 
املزارع يف املنطق���ة ال�سرقية ت�ستفيد منها 
قط���ر و مملك���ة البحرين و ك���رثة الفنادق 
يف مملك���ة البحرين تخدم م���ن حولها من 

املناطق القريبة من دول املجل�س و هكذا.
اإن الو�س���ول اإىل التكام���ل املن�س���ود يف ه���ذا 
املج���ال يتطلب كتابة دقيق���ة لهدف و مغزى 
و ج���دوى كل م�سروع ع���ام يف دول املجل�س و 
يت���م حتليل ه���ذه الطلبات م���ن خالل جلنة 
م�سرتكة متكن من �سنع القرار ال�سريع وفق 
احتياجات هذه الدول و خطة عمرانية واعدة. 

اإن اإقرار تطبيق درا�سات الهند�سة القيمية 
عل���ى امل�سروعات العامة لهذه الدول و التي 
تتج���اوز 40 ملي���ون ري���ال قط���ري �سيح���د 
م���ن هدر امل���ال العام و �سيخ���دم يف توجيه 
امليزاني���ات فيما يخ���دم التطوير العمراين 
املقنن وف���ق االحتياج���ات املر�سومة و التي 
متن���ع التك���رار و توق���ف امل�سروع���ات غري 

املجدية لهذه الدول. 
و عن���د اإق���رار تل���ك امل�سروع���ات ال بد من 
عن���د  عليه���ا  القيمي���ة  الهند�س���ة  تطبي���ق 
تيلور االأفكار املتعلق���ة بالت�سميم و ت�سمية 
االأنظم���ة املتعلق���ة بامل�سروع و ع���دم اإغفال 
و ع���دم  درا�س���ة دورة حي���اة امل�سروع���ات 
االكتفاء مبرحلة االإن�س���اء لرت�سيد االإنفاق 

يف الت�سغيل و ال�سيانة 
العوام���ل  التع���اون  جمل����س  دول  متل���ك 
امل�ساع���دة عل���ى �سهول���ة تطبي���ق الهند�سة 

القيمي���ة من خالل االإ�ستف���ادة من قدرات 
ال�سقيقة الكربى اململكة العربية ال�سعودية 
و التي نفخر بوجود اأكرب طاقم موؤهل على 
م�ست���وى املنطق���ة و متخ�س����س يف جمال 
الهند�س���ة القيمي���ة مدعوما بقي���ادة اأولت 
لها الرعاية و الدع���م فاآتت اأكلها و حققت 
ماأربها الأك���رث من 30 ع���ام يف امل�سروعات 
الت���ي اأقحموها يف تل���ك الدرا�س���ات.  كما 
ميكن ل���دول املجل�س اال�ستفادة من التطور 
العمراين الكب���ري الذي �سهدت���ه االإمارات 
العربي���ة املتح���دة و خا�سة دب���ي و اأبوظبي 
و اخل���ربات امليداني���ة الت���ي كونتها يف هذا 

التطور امل�سرف للمنطقة.
و مما ال �سك فيه فاإن هذه الدرا�سات �ستقوي 
املنت���ج املطور فهي ت�س���رك كل من له عالقة 
يف امل�س���روع من مالك و مط���ور و م�ستفيد و 
خ���ربات هند�سي���ة ت���رثي النقا����س و تقويه. 
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case of using international HVAC standards, getting 
life cycle cost benefits by using green building 
technology/ environmental friendly initiatives 
and meeting PDO HSE standards in the case 
of addition of mud tank and chemical waste pit.

Recommendations:
I would recommend the use of e Value 
engineering studies using SAVE International 
methodology in PDO non hydrocarbon and 
real estate projects in their five program ending 
2020.  Specially, that PDO is executing LEAN 
and COR methodologies to business process 
and programs for the sack value addition, waste 

 Acknowledgement: 
My sincere thanks to OGDR Project Engineer Ahmed Al Bimani in providing me access to the 
project information. Also, special thanks to Abdulaziz Al Yousefi, CVS-Life, FSAVE to his invitation 
to publish in this magazine.

(time/cost/effort) elimination and efficiency 
enhancements. 
I would recommend a national program on 
(mind set change introducing waste elimination 
and efficiency culture at workplace for public 
and private sector)

References:
1- PDO external Web page 
2- OGDR design Scope of Work-C4
3- OGDR Value Engineering Report dated 
September 2015.
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Conclusion:
The Value engineering proposals emerged from 
the (creation, evaluation, development) steps 
sessions has undergone thorough examination, 
value addition and cost optimization during 
post-study phase. The post-study phase took 
place after the workshop and focused on 
performing calculations, skimming results, 
weeding out divergences and depicts action 
plan, document and report.
The report has recommended executing 19 

The advantage, disadvantage and Justification for Change of top four are summarized herein:

VEP’s. 50% VEP’s has potential saving of 
Omani Rial (OR) 1.611 Million while the other 
50%  has initial cost of OR 2.254 Million. This 
will yield to net additional cost to project of OR 
643 K.
Although, the OGDR cost estimate, after the VE 
workshop, has raised by 7.7% from the existing 
cost estimate of detail design. The business 
improvements recommended by the study, 
out weights this cost increase of OR 643K by 
enchantments to the building functionality in the 
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Discussions3:
At the creativity stage, the VE team developed 
a Quality Model (QM) and Cost Estimate (CE) 
to determine the priorities of potential area of 
improvements such as technical, operational, 
managerial and financial. 
The ten areas for improvements were namely; 
1- Specifications and Regulations, 2- Flexibility/
Reliability/Availability, 3- New Technology, 4- 
Operation& Maintenance, 5-Constructability,6-
Technical issues (Elect, Mech. And Civil),7- 
Project layout (Internal and External),8-Project 
Management,9- Coordination and Interfacing 
and 10-Health, Safety and Environment (HSE).

Based on QM and cost estimate, the VE Team generated 175 brainstormed ideas during the 
creativity step based on the following evaluation criteria:

The VE ideas were further narrowed down to 60 ideas out of which 19 were selected as VEP’s. 
The selection of 19 VEP’s were ranked according to the following matrix:

The VE team used the “Quality Model”, featured 
below, to measure the degree of satisfaction 
of each potential area via asking the VE 
Team members to give a number from 1 - 10, 
whereas: ten (10) is Most satisfied, meaning, 
it has been well taking care of, and one (1) is 
Least satisfied and need further improvement. 
The degree of satisfaction is NOT a measure 
of the designer performance but triggers 
discussion from several aspects: technical, 
operational, managerial and financial. These 
issues are normally influenced by all parties 
involved in the project. 
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Executive Summary:
The OGDR VE study purpose is to assess the 
project requirements, challenge and question 
the need to comply with some PDO technical 
standards, specs, codes, requirements and 
recommend the most optimize use of allocated 
funds for the project.
When the VE study was performed the 
detailed design was nearly at the completion 
stage. Performing the study at this stage was 
a challenge as it may have impacted the 
acceptance of the study proposals. 
The VE team, who were of mix discipline 
and stakeholders, analyzed OGDR various 
functional components in order to improve the 
function or reducing/optimizing the cost with a 
prime focus of preserving the basic functions 
and not be reduced as a consequence of 

1. Revise parameter of the HVAC overall 
system
The team challenged the use of PDO HVAC 
standard (SP 1285). The SP 1285 is for Oil and 
Gas installations/ facilities which is not applicable 

2. Add chemical waste pit
No chemical disposal pit was considered 
in design. Chemical waste resulting from 
operation should gather and dispos in a pit to 
meet project functional need.
3. Add Mud Tank
Core cutting and plugging operation produce 

pursuing value improvements. 
The team used the seven/eight -step procedure 
which is called the «value analysis job plan», 
at the workshop in august. The steps are; 
preparation, information, analysis, creation, 
evaluation, development, presentation and 
follow up. YVE have ensured the preparatory 
work for a successful workshop was completed 
prior to the workshop commencement. 

Findings3:
The objective of this case study is to showcase a 
real project and not to present VE methodology. 
This section, I will brief the reader to the 
top five value engineering proposals (VEP) 
out of the nineteen VEP’s selected by the 
team for implementation. The following table 
summarizes the 5 VE’s.

for the purpose of the OGDR. However, 
ASHRAE is an international standard for HVAC 
design should be utilize in this project which can 
meet the building requirements. Summary of the 
Existing Design versus the VEP is as follows:

mud and rock material which should not mixed 
with the general sewage material. No mud tank 
in slabing & plugging room was considered in 
design.
4. Utilize Green Building Technology
The following table shows a comparison 
between the existing design and VEP

7
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Value Engineering Application in OGDR 
Project in Petroleum Development Oman

Background:
Petroleum Development Oman (PDO) is an exploration and production 
(E&P) company in Oman. PDO, account for more than 70% of the 
country,s crude oil production, and nearly all of its natural gas supply. 
PDO is owned by the Government of Oman (with a 60% interest), 
Royal Dutch Shell (34%), Total (4%) and Partex (2%) and operates in 
a concession area of about 100,000 km2 , has around 130 producing 
fields and close to 6,000 producing wells1.

PDO has been appointed by ministry of oil and 
gas (MOG) to manage a project of building a 
facility that can acquire Oil and Gas Data known 
as Oil and Gas Data Repository (OGDR).
The OGDR project aims to maintain the oil 
and gas data of the country by constructing 
a facility/building that will be able to store 
physical samples of cores, pallets, cuttings, 
fluids, gases, well data, and seismic data from 
all the E&P operators in Oman.
The building  comprise of various operations 
facilities like viewing of the cores, spectral 
core gamma room, slabbing room, operational 
area, viewing area, plugging & trimming room, 
photography room, laboratories, storage area 

and ancillary buildings such as admin, IT etc. 
The storage area shall cope up for the present 
and the future 30 years requirements2. 
In the second half of 2014 oil prices dropped 
dramatically from above USD 100 to a circa of 
USD 25 in January 2015. Under these economic 
conditions and in a driver to optimize cost and 
value to OGDR project; MOG requested PDO 
to perform Value Engineering (VE) study to the 
project.  The study was executed using SAVE 
International methodology for OGDR project 
via a competitive regional and local tender 
process. The study was performed in August 
2015 and final stakeholder presentation was in 
October 2015. 

Mohammed Hashil Al Riyamy
Corporate Real Estate Discipline 

Function Head (PDO)
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in the design and project development through 
focus on the capital and schedule, while cost is 
addressed through efficient and effective use of 
resources (manpower, materials, energy, etc.). 
The project sponsor defines these in the pre-
framing and is thus able to target the workshop 
efforts in whichever direction they require. 
For example, early in the design focus can be 
targeted at Capital Cost whereas later in the 
project development focus might be to address 
the schedule (to achieve faster execution). 

LEAN
LEAN is concept and approach developed to 
improve value in manufacturing and production 
industries. LEAN is not a program; it is a 
philosophy and practice. It is a way of thinking, 
a leadership method and a management 
system. It relies in a set of principles, practices 
and methods, supported by strong leadership 
actions, attitudes and behaviors. It aims at 
providing most value from the customers’ 
perspectives by consuming fewest resources 
and utilizing talents of those doing the work. 
Customers do value quality as fit-for-purpose, 
competitive price as cost, delivery in a 
competitive timeframe, and the product or 
services are safe to use.
These are achieved through ‘lean’ transformation 
through focusing on; purpose, process, and 
people. Successful  LEAN transformation delivers 
are normally inventories, defects, and reworks 
reductions, productivity increase, and process 
lead times reduction. In addition, LEAN aims for 
achieving efficient use of resources and talent, 
and sustainability and continuous improvement. 
The Primary Focus of a Lean Conversion is to 
eliminate waste and create “continuous” flow

Similarities and Differences:
The two improvement approaches (Value 
Engineering and LEAN) have similarities and 
differences. Both aim for maximizing outputs 
(generated value) through efficiency and 
effectiveness of work (process) and minimizing 
use of inputs (capital, manpower, materials, …). 
This is by enhancing the process (functionality 
of the constructed/operated assets or managed 
workforce). Both utilize collective efforts (in 
reviews or workshops) of group of experts 
through an practitioner-facilitated process 
of detailing, dissecting, reviewing, mapping, 

aligning inputs to outputs, and removing wastes 
and inefficiencies. Both Value Engineering 
and LEAN are applied as improvements over 
existing design/development concept or work 
processes/practices respectively.  
On the other hand, there are also some 
differences between the two, that in-turn provide 
opportunities of further enhancements for each 
other. These differences reflect the focus of 
each and the stage of value generation process 
each address. Value Engineering is addressing 
the design and construction stages, while lean 
addresses the execute, operate and maintain 
stages, hence differing durations and types of 
outputs. Conducting Value Engineering review 
could take days to weeks and have end results 
of optimized design of outputs (functionality) 
and inputs (resources). Conducting Lean 
project could take weeks to months and have 
immediate and long-last results in the form of 
efficiencies, reduced inputs, and enhanced 
outputs. Key to LEAN is sustainability through 
embedment of continuous improvements, 
simplification, and standardization.    

Cross-learning
The strengths of each of ‘Value Engineering’ 
and ‘LEAN’ are in their aims and methodologies, 
that are most suitable to value steams each are 
concerned with. However, there are benefits to 
be gained by cross-leaning and deploy some 
of the methods employed by the other concept/
approach. For instance, continuous and 
improvement and means of sustainability are 
valuable concepts and techniques in LEAN that 
could enhance Value Engineering approach 
but with some modifications and tailoring. On 
the other hand, Value Engineering approach of 
dissecting existing system design into functional 
blocks and developing alternative ideas for 
achieving these functionalities is a highly 
valuable concept for deploying into LEAN. 

5



Research

Vol. 8, No. 3 - March 2017

Creating and maximizing Value

Value is a determinant of goodness of our aims and what we do. That 
could be moral and ethical values, personal conducts, community 
welfare, wealth, or achievements of all sorts.
Hence, generating/achieving value is a goal, 
motivator, and driver for human activities 
spanning from thinkers’ writings, reformer 
preaching, educators guidance and knowledge 
sharing, engineers developer and constructing, 
to operators running and maintaining assets. 
The common factor among all is generating 
desired outputs, the value of which can be 
highly variable and widely different. In the strive 
for achieving highest value, number of concepts 
and approaches were developed and applied in 
the modern era, of which two are highly impactful 
and widely practiced. In this short article, I will 
briefly look at each, identify similarities and 
differences, and suggest   potential cross-learning.    

Value Engineering
Value Engineering is an approach, tool, or 
techniques deployed to enhance value. The long-
standing value improving practices dates back to 
the second world war. From its name, it is about 
creating, safeguarding, or improving/optimizing 
value. Although it is mostly used in engineering 

projects, it is a concept using engineering 
mindset of problem solving and creating 
solutions – like organizational re-engineering. 
Value Engineering is an internationally adopted 
and applied practice that is reported to achieve 
up to 20% cost reductions in engineering 
projects in the oil industry, and more in other 
industries such as construction. That is by 
improving their key functionalities, particularly 
when applied at the early design phases.  
Value engineering is also applied in business 
processes aiming to improve efficiencies. 
The value engineering process – often 
conducted in workshop settings - starts with 
dissecting an existing system design into 
functional blocks and distributing the cost across 
these, followed up by developing alternative 
ideas for achieving those functionalities at 
lower cost. Then through peer-challenge, the 
best ideas are selected and developed into 
more detailed descriptions and estimation of 
likely effects on the overall system.
The power and flexibility of Value Engineering lies 
in the definition of ‘Value’ and ‘Cost’. Value can be 
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Introduction

Vision

Message

Tasks

The Value Engineering Chapter Within the general 
framework of the Saudi Council of Engineers intend 
to progress the Ve profession and to maintain the 
quality of the value studies through specialized 
competencies are able to contribute to this field 
in accordance with the goals of the chapter which 
represent a professional reference in the application 
of Value Engineering in Saudi Arabia. This will help 
to achieve the desired goals from VE applications, 
and contribute effectively to the overall development 
based on the best use of human and material 
resources.

Value Engineering Methodology is to be part of the 
engineering work process and sevice.

Spread the concept of value engineering in the 
engineering sector in Saudi Arabia and seeking to 
develop the capability and skills of engineers and 
certify them in the field of value engineering.

- Determine bases and standards for value 
engineering practices.
- Organizing conferences and seminars in value 
engineering.
- Approval of training and certification programs and 
assist in obtaining professional degrees in value 
engineering.
- Provide technical advice and consultation in value 
engineering.
- Search for sources of learning and development.
- Establish scientific cooperation with professional 
soieties and academy
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Editorial
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No Pain, No Gain
Even though Value Engineering (VE) started in the Gulf 
region back in 1978, it took us more than 20 years to 
make it into law. On October 2001, The Saudi Arabian 
government mandated the application of VE on all 
government projects that exceeds SR 20 million ($ 5 
million). Since then, there have been a wide range of 
VE applications on all sectors. Such as, Oil & Gas, 
Infrastructures, transportations, buildings …etc. other 
Gulf Corporation Council (GCC) organizations followed 
with similar actions. VE applications improved the quality 
of our project, enhanced their performance while saving 
more than 50 Billion US dollars. 

However, VE was not applied on all projects due to unjustified reasons. Thus, during 
the past two decades we>ve witnessed many failed and delayed projects which 
resulted in wasted efforts and loses in billions of our future funds, assets and resources. 
Moreover, as a result of the falling prices of oils, we will face enormous economic and 
political challenges. Yet, GCC governments promised to keep spending, while taking 
measures to overcome the budget deficits and the shrinking revenues. They will have 
to do wide-ranging review of all government spending and sweeping reforms which 
might result in more economical slowdown and an increase cost of living. 

Therefore, we need to expand the applications of the soft side of VE to cover other 
management issues, such as: operation, maintenance, standards, processes, services 
… etc.  On the bright side, there have been some recent initiatives that will enhance 
the applications of VE. In addition to the recent enforcement of the application of the 
Saudi Building Code, upgrading some of project standards, the establishment of a 
national Government PMO, we can make VE applications even more successful by 
establishing a National Cost Database, investing on renewable energy, exploring other 
sustainable resources and expanding the IT infrastructure. 

These suggested thoughts along with VE will minimize losses of our funds and 
resources and save it for our future generations. However, we might have to do some 
painful sacrifices and have to make the hard choice between needs and desires. 

2



Members of the Gulf Chapter
SAVE International

Editdtorial Design

Saleh Al-Yafee

Abdulaziz Al-Yousefi

Ali Al-Khwaiter

Muhammad Al-Awar

Rana Al-Khalifah

Abdullah Al-Baker

Bader Al-Thaidi

Saif Al-Kindi

President

VP. KSA

VP. UAE

VP. Bahrain

VP. Qater

VP. Kuwait

VP. Oman

Postal Address 
Value engineering 

Saudi Council for Engineers
P.O.Box 85041 Riyadh 11691

Phone: +966 11 2405777
Fax: +966 11 2405855

www.saudieng.sa

P u b l i s h e d  a r t i c l e s  r e f l e c t  t h e 
v i e w s  o f  t h e  o w n e r s  a n d  d o 
n o t  r e f l e c t  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e 
D i v i s i o n  o f  Va l u e  E n g i n e e r i n g 
o r  S a u d i  C o u n c i l  o f  E n g i n e e r s



1.indd   53 2/3/2017   11:54:21 AM




